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OVH TERMINŲ ŽODYNAS 

Versija: 2016-08-16 
 
Administratoroiaus kontaktas: Kontaktinis asmuo, kurį paskyrė domeno savininkas šio domeno registravimo 
metu, ir kuris iš registravimo įstaigos gauna pranešimus apie domeno galiojimo terminą bei pasiūlymus dėl 
domeno pratęsimo.   
 
Anoniminis FTP serveris: Kliento ar Kliento paslaugų vartotojų naudojama nuotolinė duomenų saugykla, kurioje 
tam tikros paslaugos Kliento vartotojams gali būti teikiamos viešai, išsaugant tam tikrą anonimiškumo lygį, 
neatskleidžiant visų duomenų, nereikalaujant slaptažodžių, registracijos ir pan. 
 
API: Programavimo sąsaja, leidžianti Kliento naudojamą aplikaciją modifikuoti, integruoti, keistis duomenimis su 
kitomis aplikacijomis ar OVH paslaugomis. 
 
Aplikacija: Programinė įranga, leidžianti įvykdyti vieną ar keletą užduočių ar funkcijų. 
 
Apribojimus šalinančios programos: Nematerialios techninės priemonės (programiniai raktai, kodai, kodų 
generatoriai, scenarijai, programinė įranga, virusai ir kt.), leidžiančios apeiti sistemos apsaugos priemones ir 
pašalinti gamintojo taikomus naudojimo apribojimus. 
 
Apsikeitimo failais technologija „taškas į tašką“ (peer to peer): Tinklas, leidžiantis dalintis failais tiesiogiai tarp 
daugybės kompiuterių, sujungtų interneto ryšiu. Tokiame tinkle kiekvienas kompiuteris gali būti serveriu ir (ar) kito 
kompiuterio failų gavėju.    
 
Archyvo saugykla: Public Cloud paslaugos atveju, tai saugykla, skirta ilgalaikiam duomenų saugojimui, esant 
nedideliam prisijungimų poreikiui. Prieiga prie archyvo saugykloje talpinamų ir saugomų duomenų nėra 
suteikiama nedelsiant. Prieigos suteikimui reikalingas laikas nėra garantuojamas.    
 
Atsarginis kopijavimas: Operacija, kurios metu informacinės sistemos duomenys ir joje esantys Kliento nurodyti 
(nustatyti) duomenys, kopijuojami į saugią vietą. 
 
Backend: CDN Infrastructure paslaugos atveju, tai IP adresas, priskirtas Kliento svetainių talpinimo paslaugai, iš 
kurios parsiunčiamas turinys, kai lankytojas naršo Kliento interneto svetainėje. 
 
Botas: Automatinis ar pusiau automatinis programinės įrangos sukurtas virtualus vartotojas ar administratorius, 
sąveikaujantis su informaciniais serveriais ir vykdantis kitas iš anksto nustatytas operacijas.  
 
Bouncer: Programinė įranga, skirta nukreipti Kliento paslaugų vartotojų prisijungimus ar generuojamą srautą per 
tarpinį serverį. Vartotojas be savo valios prisijungia prie šios įrangos manydamas, kad prisijungia prie serverio, 
tačiau iš tikrųjų vartotojo duomenų paketai nukreipiami į tarpinį serverį, kuris vartotojui generuoja (siunčia) 
atsakymus. 
 
Buvimo taškas: Fizinis CDN serverių, prijungtų prie interneto, lokalizavimas OVH tinkle. OVH buvimo taškai 
patikslinami komerciniuose pasiūlymuose (pvz., CDN Infrastructure, CDN Webstorage / Geocache Accelerator 
paslaugoms). 
 
CDN (Content Delivery Network): Turinio pristatymo tinklas, arba tarpusavyje sujungtų serverių tinklas, skirtas 
naudotojų turiniui ar duomenims perduoti internetu. 
 
CDN Infrastructure ir CDN Webstorage paslaugų atveju, tai spartinančiosios atmintinės serveriai, esantys 
įvairiose pasaulio vietose (OVH buvimo taškuose) ir optimizuojantys Kliento interneto svetainės turinio pateikimą 
lankytojams. 
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CDN Serveris/Spartinančiosios atmintinės serveris: CDN Infrastructure, CDN Webstorage / Geocache 
Accelerator paslaugų atveju, tai OVH administruojamas serveris, lokalizuotas buvimo taške, kuriame, 
priklausomai nuo naudojamos Paslaugos, apdorojamos Kliento interneto svetainėje naršančių lankytojų 
užklausos. 
 
CGI PHP MYSQL scenarijai 
CGI scenarijus: Web serverio vykdoma programa, kuri lankytojui persiunčia serverio automatiškai sugeneruotą 
HTML kodą.  
PHP: Programavimo kalba, sukurta dinaminių interneto puslapių kūrimui HTTP serveriuose. 
MySQL: Atviro kodo duomenų bazių valdymo sistema. 
 
Cloud: Technologija, leidžianti nuotoliniu būdu naudoti programų ir saugyklos resursus. 
 
CPU: Procesorius, arba CPU (angl. Central Processing Unit, arba pagrindinis duomenų apdorojimo įtaisas) – tai 
serverio sudedamoji dalis, vykdanti programas.   
 
CSS puslapis: Stilių (Cascading Style Sheets) failas, paruoštas specialia kalba ir skirtas interneto puslapiams 
atvaizduoti.  
 
Dedicated Cloud: Virtualių duomenų centrų, talpinamų OVH infrastruktūroje, visuma. Klientas administruoja 
Dedicated Cloud naudodamasis savo valdymo sąsaja bei virtualizavimo sąsaja.   
 
Dedikuotas serveris: Serveris, kurį paslaugos teikėjas išnuomoja unikaliam klientui. Klientas prisiima visišką 
atsakomybę už serverio valdymą. Klientas savo nuožiūra pats renkasi parinktis, kurių pageidauja savo serveryje. 
OVH savo veiksmus apriboja serverio technine priežiūra, fizinių resursų, energijos bei tinklo prieigos teikimu.  
 
Diagnostika: Kliento prašymu OVH atliekami patikros ir kontrolės veiksmai, kurių paskirtis – nustatyti ar patikrinti 
įvykusio gedimo technines ypatybes, įvertinti ir (ar) pašalinti gedimo priežastis bei pasekmes.  
 
Dinaminis turinys: Nenuolatinis turinys, kintantis priklausomai nuo įvairių parametrų, tokių kaip naudojama 
naršyklė, sesija ir t.t. 
 
DNS serveris: Protokolas, susiejantis domeną su IP adresu. 
 
Domenas: Simbolių seka (pvz., ovh), susieta su plėtiniu (pvz., .com, .lt ir t.t.) ir sudaranti įsimintiną pavadinimą, 
susietą su IP adresu. 
 
Duomenų perdavimo sparta: Duomenų kiekis, perduodamas komunikacijos priemonėmis per nustatytą laiko 
tarpą. Interneto ryšio duomenų perdavimo sparta paprastai žymima kbps (kilobitais per sekundę). 
 
Duomenų srautas: Internetu išsiunčiamas ir (ar) gaunamas informacijos srautas (matuojamas baitais arba 
paketais). 
 
Duomenų srauto apribojimas: Duomenų srauto, perduodamo iš OVH tinklo į internetą, sumažinimas dėl 
serveriui suteikto perduodamų duomenų kiekio kvotos viršijimo. 
 
Duomenų srauto kreditas: CDN Infrastructure ir CDN Webstorage paslaugų atveju, tai Klientui suteiktas 
duomenų kiekis, kurį gali naudoti Kliento interneto svetainės(-ių) lankytojai. Skaičiuojamas tik srautas, 
perduodamas tarp CDN serverio ir lankytojo, bet ne tarp CDN serverio ir Kliento svetainės talpinimo serverių. 
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El. pašto konferencija: Elektroninio pašto adresų sąrašas, susiejantis į sąrašą įtrauktus adresatus  į virtualią 
adresatų grupę, turinčią vieną elektroninio pašto adresą, kuriuo galima skelbti informaciją visiems adresų sąraše 
užsiregistravusiems naudotojams. 
 
Failas: CDN Webstorage paslaugos atveju, tai ne daugiau nei 5 GB dydžio skaitmeninė rinkmena, kurią Klientas 
perkelia į saugyklą, kad failas būtų pasiekiamas lankytojams iš CDN serverių.  
 
FreeBSD: Atviro kodo UNIX operacinė sistema. 
 
Frontend server (Microsoft): Priešakinis serveris, arba informacinė įranga. 
 
FTP failas: Elektroninis dokumentas, perkeltas iš lokalaus serverio į nuotolinį ar atvirkščiai, naudojant FTP 
protokolą.  
 
FTP serveris: Duomenų talpykla, skirta internetu ar lokaliu tinklu (intranetu) persiųsti ar talpinti failus, naudojant 
FTP protokolą. 
 
Gedimų sprendimo ir šalinimo paslauga: OVH teikiama paslauga, leidžianti Klientui pranešti apie techninį 
gedimą. Klientui tinkamai informavus OVH apie gedimą, OVH atlieka diagnostiką. Jeigu po diagnostikos 
nustatoma, kad gedimas priklauso OVH atsakomybei, gedimo šalinimo išlaidas padengs paslaugos garantija. 
Priešingu atveju, Klientas bus apmokestintas už gedimo išsprendimą ir šalinimą. 
 
Gtld: Pirmojo lygmens bendrinis plėtinys arba domenas (.com, .biz, .net ir t.t.). 
 
Hipertekstinė nuoroda: Raidžių ir (ar) skaičių seka, kuri hipertekstinį kodavimą palaikančioje aplinkoje susieja su 
tam tikru interneto ar vietiniu adresu ar dokumentu, ir kuri leidžia automatiškai pereiti nuo aktualaus dokumento 
prie susieto dokumento.   
 
Housing: Paslauga, kuomet OVH savo duomenų centre Klientui suteikia Kliento nuožiūra naudojamą vietą 
spintoje, kurioje Klientas gali laikyti savo serverį.    
 
HTML kalba: Kompiuterinė žymėjimo kalba, leidžianti pateikti vaizdinį ir tekstinį turinį bei hipertekstines nuorodas 
HTML kalbą palaikančioje aplinkoje.  
 
HTTP serveris: Techninė ir programinė įranga, aptarnaujanti kliento-serverio užklausas, siunčiamas naudojantis 
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) protokolu. 
 
IBPT (Institut Belge des services postaux et des télécommunications): Belgijos pašto paslaugų ir 
telekomunikacijų institutas, atsakingas už audiovizualinių komunikacijų rinkos reguliavimą. 
 
ICMP srautas: Vieno iš pagrindinių protokolų, sudarančių interneto protokolų tęsinį, srautas. Šis srautas 
naudojamas generuojant kontrolės ir klaidos pranešimus šiam protokolų tęsiniui, pavyzdžiui, jeigu paslauga arba 
mazgas (host) neveikia. 
 
Infrastruktūra: Dedicated Cloud paslaugos atveju, tai OVH įdiegta struktūra, kurioje Klientas gali kurti, talpinti ir 
plėtoti Dedicated Cloud sprendimus. OVH infrastruktūrą sudaro tinklas, tinklo pralaidumas, fiziniai resursai ir 
virtualizacija. 
 
Time Series Platform paslaugos atveju, tai OVH įdiegta struktūra, kurioje talpinama Kliento Time Series platforma. 

OVH infrastruktūrą sudaro tinklas, tinklo pralaidumas, saugykla ir fiziniai resursai.  
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Public Cloud paslaugos atveju, infrastruktūra suprantama kaip OVH įdiegtų elementų visuma, įskaitant 

(priklausmai nuo naudojimo atvejų) prieglobos (host) serverius, saugyklas, tinklą, duomenų pralaidumą bei 

virtualizavimo ir (ar) Cloud technologijas. 

Virtualaus privataus serverio, Public Cloud ir DeskaaS paslaugų atveju, infrastruktūra suprantama kaip OVH 

įdiegtų elementų visuma, įskaitant (priklausmai nuo naudojimo atvejų) prieglobos (host) serverius, saugyklas, 

tinklą, duomenų pralaidumą bei virtualizavimo ir (ar) Cloud technologijas. 

Interneto svetainė: Interneto puslapių ir kito turinio visuma, pasiekiama naudojant domeną ir sudaranti vieną ar 
kelias Kliento interneto svetaines. 
 
Interneto svetainių talpinimas: Interneto svetainę sudarančių failų talpinimas techninėje aplinkoje, kurios 
resursai padalinti keliems OVH klientams. 
 
IOS aplikacija: Mobilioji programėlė, specialiai sukurta Apple produktams iPhone, iPod touch ir iPad. 
 
IP adresas: Numeris, identifikuojantis kiekvieną įrenginį, prijungtą prie interneto. Skaitmeninė įrangos sąsaja su 
tinklu. 
 
IP adresų blokas: IP Unicast adresai, kuriuos paskirsto IANA (Internet Assigned Numbers Authority) regioniniams 
interneto registrams (Regional Internet Registries, arba RIR). RIR valdo IPv4 ir IPv6 adresų resursus savo 
regionuose ir suteikia IP adresų blokus vietiniams interneto registrams (Local Internet Registries, arba  LIR), kurie 
juos paskirsto galutiniams vartotojams savo šalyje.   
 
IP Anycast adresas: CDN Infrastructure paslaugos atveju, tai IP adresas, į kuri Klientas turi nukreipti savo 
domeną, kad aktyvuotų Paslaugą. 
 
IP v4: 4-oji interneto protokolo versija, arba IPv4, yra žinoma kaip pirmoji IP versija, kuri buvo plačiai įdiegta ir 
naudojama kaip interneto pagrindas. 
   
IP v6: Naujausios kartos interneto protokolas, suteikiantis daugiau IP adresų naudojimo galimybių nei šiuo metu 
naudojamas IPv4 protokolas.   
 
IRC: Tekstinės komunikacijos internetu protokolas, skirtas, pavyzdžiui, momentiniam bendravimui ar diskusijoms 
grupėse naudojant bendravimo kanalus.    
 
Išankstinio mokėjimo sąskaita: Klientui adresuotas paslaugų teikėjo prašymas iš anksto apmokėti užsakymą ir 
(ar) dėl jo vykdymo patiriamas išlaidas.  
 
Išbraukimas iš juodųjų sąrašų: IP adreso, kuris buvo įtrauktas į nepageidaujamų IP adresų sąrašus dėl 
kenkėjiškos ar kitokios nepriimtinos IP adreso naudotojo veiklos,  ištrynimas / pašalinimas iš juodųjų sąrašų. 
 
Išeinantis perkėlimas: Domeno perkėlimas į kito registratoriaus sistemą. 
 
Įrašas: Įrašas (angl. log, arba failo įrašas) atrodo kaip paprastas tekstinis failas, kuriame chronologine tvarka 
suregistruoti visi elementai, kurie paveikė informacinę sistemą, ir visi veiksmai, dėl kurių atsirado šie įvykiai.  
 
Įsilaužimas: Neteisėta prieiga prie informacinės sistemos siekiant nuskaityti, panaikinti, pakeisti ar kitaip paveikti 
vidinius duomenis ar naudoti vidinius resursus.   
 
Jungtys: Visos techninės priemonės, susijusios su elektros jungčių fiziniais sujungimais, taip pat su duomenų 
perdavimu (jungtimis ir jungikliais).  
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Konfigūracijos keitimas: Virtualiame privačiame serveryje atliekama operacija, kurios metu serverio 
konfigūracija A keičiama į tos pačios gamos serverio galingesnę konfigūraciją B. Keitimas į mažesnio galingumo 
konfigūraciją nėra leidžiamas. Operacija atliekama neišjungiant prieglobos (host) serverio. Jei konfigūracijos 
keitimas neįsigalioja iš karto, Klientas turi perkrauti virtualų privatų serverį. 
 
Kontroliuojanti įstaiga: Organizacija, nustatanti ir plėtojanti domenų suteikimo ir valdymo taisykles. 
 
Lankytojai: CDN infrastructure ir CDN Webstorage paslaugų atveju, tai interneto naudotojai, naršantys Kliento 
interneto svetainėje. 
 
Geocache Accelerator paslaugos atveju, tai interneto naudotojai, kurie parsisiunčia Kliento failus. 
 
Linux branduolys: UNIX tipo operacinės sistemos branduolys.  
 
Lokali saugykla: Public Cloud paslaugos atveju, tai virtualios mašinos (Instance) prieglobos (host) serverio lokali 
saugykla. Lokalių saugyklų tipai gali būti lokalios saugyklos, neatsparios duomenų praradimui (duomenys 
nereplikuojami kitame duomenų centre), ir RAID technologijos pagrindu veikiančios lokalios saugyklos. Kiekvieną 
kartą šalinant ar iš naujo diegiant virtualią mašiną (Instance) duomenys ištrinami ir lokalus diskas diegiamas iš 
naujo.   
 
MAC adresas: Fizinis identifikatorius, saugomas tinklo kortoje arba panašioje tinklo sąsajoje ir naudojamas 
siekiant identifikuoti konkrečią tinklo jungtį ar tokiai jungčiai priskirti unikalų IP adresą.    
 
Maršrutizatorius: Skaitmeninio tinklo įrenginys, užtikrinantis paketų persiuntimą.  
 
Mazgas (host): Fizinis serveris su RAM atmintimi ir procesoriais bei reikalinga programine įranga. Dedicated 
Cloud atveju, OVH konfigūruoja ir administruoja mazgą, kuriame Klientas kuria ir administruoja virtualias 
mašinas. 
 
Naujienų grupė: Teminė internetinių diskusijų vieta, veikianti asinchroniškai, t.y. vartotojai gali siųsti pranešimus 
kitiems vartotojams, kurie juos perskaitys prisijungę prie diskusijų vietos. 
  
Netboot (dedikuoto serverio saugumas): Saugos sprendimas, suteikiantis galimybę įkrauti serverį tinklo 
priemonėmis, naudojant OVH sukompiliuotą programinį branduolį. 
 
NFS (Network File System): Tinklo failų sistema ir tinklo protokolas, skirtas dalintis šios sistemos failais. Ši 
sistema leidžia skaidriai dalintis duomenimis tarp UNIX sistemos serverių. 
 
Nukreipimas: CDN Infrastructure paslaugos atveju, tai operacija, kurios metu Klientas keičia savo domeno DNS 
serverių konfigūraciją, kad įgalintų nukreipimą į Paslaugą. 
 
Nuotolinė saugykla: Public Cloud paslaugos atveju, tai saugykla, susieta su virtualia mašina (Instance) per 
tinklo jungtį. Nuotolinė saugykla gali būti paskirstyta (arba ne) ir dubliuojama (replikuojama) įvairiais lygmenimis. 
Nuotolinė saugykla, įskaitant joje talpinamus ir saugomus duomenis, ištrinama tik tuo atveju, jei šalinama ar iš 
naujo įdiegiama su ja susieta virtuali mašina (Instance). 
 
Nustatymų taisyklės: CDN Infrastructure ir Geocache Accelerator paslaugų atveju, tai Kliento pasirinkti ir įdiegti 
nustatymai, kurie apibrėžia taisykles, taikomas laikinajam statinio turinio saugojimui interneto svetainėje 
(spartinančioje atmintinėje). 
 
Objektų saugyklos konteineris (Object Storage Container): Paskirstyta saugykla, talpinama Object Storage 
architektūroje, kurioje duomenys valdomi kaip objektai.  
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Operacinė sistema: Programų visuma, dar žymima OS, kuri valdo taikomųjų programų veikimą serveryje. 
 
Operatyvioji atmintis: Skaitmeninė atmintinė, dar vadinama RAM, kurioje serveris laiko apdorojamus duomenis. 
 
OVH Kliento sąskaita: Paskyra, apimanti OVH paslaugų apmokestinimo funkcijas ir susijusią informaciją. 
Klientas gali papildyti savo OVH sąskaitą išankstinio mokėjimo taškais (kreditu). Kliento paskyroje sukauptas 
piniginis rezervas (kreditas) gali būti naudojamas kaip apmokėjimo priemonė užsakant OVH paslaugas ir (ar) 
pratęsiant jų nuomą.  
 
PABX (Private Automatic Branch eXchange): Privatus telefonijos autokomutatorius, skirtas įmonės ar 
administracijos vidiniam telefonų tinklui palaikyti ir susieti. 
 
Paketas: Dedicated Cloud paslaugų pasiūlymas, sudarytas iš mazgų ir saugyklų, sukonfigūruotų virtualiame 
duomenų centre, ir suteikiantis galimybę užsakyti papildomas parinktis. 
 
Perduotų duomenų kiekis: Duomenų srautas, perduodamas pasauliniais skaitmeniniais tinklais. 
 
Perkeliamumas: Galimybė abonentui išsaugoti turimą telefono numerį keičiant operatorių. 
 
Piratavimas: Nusikalstama veika, nustatyta LR Baudžiamojo kodekso 192-194 straipsniuose, kuomet 
pasisavinamos programinės įrangos kopijos tolimesniam naudojimui, neturint teisių turėtojo leidimo, pažeidžiant 
programinės įrangos integralumą ją neleistinai modifikuojant, arba informacijos kopijavimas ar naudojimas be 
atitinkamo teisių turėtojo leidimo. 
 
Pirminis kodas (source code): Visos instrukcijos, aprašytos aukšto lygio programavimo kalba, kurią supranta 
apmokytas šios srities specialistas, kuriantis programas kompiuteriui. 
  
Prieblobos serveris (host server): Fizinis serveris su naudojama atmintimi ir procesoriumi. Šis serveris, 
konfigūruojamas ir administruojamas OVH, yra dalis Dedicated Cloud paslaugos ir sukurtas talpinti vieną ar kelias 
Kliento administruojamas virtualias mašinas. 

 
Virtualaus privataus serverio paslaugos atveju, tai OVH konfigūruojamas ir administruojamas fizinis serveris, 
esantis OVH duomenų centre ir sukurtas Kliento virtualiam privačiam serveriui talpinti. 
 
Prievadų skanavimas: Prievadų nuskaitymas, ieškant atvirų serverio ar tinklo prievadų. 
 
Procesorius: žr. CPU. 
 
Programėlės: Taikomosios programos, arba aplikacijos. 
 
Programinės įrangos aplikacija: Programinė įranga (software), turinti naudotojo sąsają, sukurta naudotojo 
veiksmams automatizuoti. 
 
Proxy: Programinė įranga, kuri veikia tarp dviejų taškų, kad supaprastintų duomenų mainus. 
 
RAID technologija: Technologija, paskirstanti duomenis po kelis standžiuosius diskus, siekiant padidinti 
atsparumą gedimams, saugumą ir bendrą našumą. 
 
RAM: žr. Operatyvioji atmintis. 
 
Registras: Įstaiga (gali turėti kitą juridinį statusą), atsakinga už domenų plėtinių (.com, .eu ir kt.) organizavimą, 
administravimą ir valdymą. Registrai taip pat valdo viešosios paieškos duomenų bazes bei paslaugas, akredituoja 
registratorius, registratorių prašymu registruoja domenus ir naudojamus serverius.  
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Registratorius: Registravimo įstaiga, veikianti kaip tarpininkas ir užtikrinanti domenų registravimą bei valdymą. 
Registratoriai akredituojami Registro. 
 
Root: UNIX operacinės sistemos šakninis katalogas. 
 
Root teisės: Vienam ar keliems naudotojams suteiktos visos prieigos sistemoje teisės (tiek vieno, tiek kelių 
naudotojų sistemose). 
 
Rsync: Atviro kodo programa, skirta failams sinchronizuoti ir platinama pagal GNU GPL licenciją.  
 
Sąskaitų kontaktas: Kontaktinis asmuo, kurį paskyrė domeno savininkas šio domeno registravimo metu. 
Sąskaitų kontaktui suteikiama tik prieiga prie domeno sąskaitų.   
 
Saugykla: Dedicated Cloud paslaugos atveju, tai Klientui suteikta disko vieta, kurioje Klientas gali centralizuotai ir 
saugiai talpinti savo virtualaus duomenų centro virtualių mašinų duomenis. 
 
CDN Webstorage paslaugos atveju, tai vieta, į kurią Klientas persiunčia savo failus, kuriuos vėliau OVH paskirsto 
po CDN serverius. 
 
Public Cloud paslaugos atveju, tai disko vieta, kurioje gali būti talpinami ir saugomi virtualios mašinos (Instance) 
duomenys. Priklausomai nuo virtualios mašinos (Instance) techninių ypatybių, saugykla gali būti lokali arba 
nuotolinė. OVH Public Cloud paslaugai siūlomų saugyklų tipai yra archyvo saugyklos ir objektų saugyklų 
konteineriai.  
 
Saugumo spraga: Informacinės sistemos pažeidžiamumas, leidžiantis ataką vykdančiam asmeniui kėsintis į šios 
sistemos vientisumą, t.y. į normalų jos veikimą, joje laikomų duomenų konfidencialumą bei vientisumą.    
 
Savininkas: Fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu sudaroma sutartis su Registru ir kuris sumoka nustatytą 
mokestį, kad gautų domeną. 
 
SIP programinė įranga: Balso perdavimas IP protokolu, sujungiant klientus taškas į tašką, dažniausiai 
naudojamas telekomunikacijų programinėje įrangoje (interneto telefonijoje, vaizdo konferencijoms, momentiniam 
susirašinėjimui ir t.t.). 
 
Snapshot (momentinė kopija): OVH siūlomas funkcionalumas, leidžiantis nuosekliai išsaugoti tomą (angl. 
volume) toje pačioje tomų grupėje. Momentinės kopijos kūrimas yra kaip nuotraukos padarymas, t.y. loginio tomo 
būsena išsaugoma kitame tome. 
 
Sniffing (šnipinėjimas): Interneto linijos „pasiklausymas“ tyčia perimant dominančius duomenų paketus (pvz., 
paketus, kuriuose yra įrašas „password“). 
 
Spamming (brukalų siuntimas): Masinis elektroninių laiškų siuntimas neturint gavėjo sutikimo.  
 
Spartinančioji atmintinė: CDN Infrastructure ir CDN Webstorage paslaugų atveju, tai lokali CDN serverio (CDN 
buvimo taško) atmintinė. 
 
Geocache Accelerator paslaugos atveju, tai lokali spartinančiojo serverio atmintinė. 
 
Spinta: Speciali fizinė talpykla, kurioje talpinami serveriai ir kita informacinė įranga arba telekomunikaciniai 
prietaisai.  
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Spoofing: Elektroninės tapatybės pasisavinimas. Techniniu požiūriu, tai adreso, iš kurio siunčiamas paketas 
(nebūtinai laiškas), pakeitimas netikru. 
  
SQL DDOS XSS injekcija: Aplikacijos, sąveikaujančios su duomenų baze, saugumo spragos išnaudojimas,  
įkeliant sistemos nenumatytą SQL/DDOS/XSS užklausą, kuri gali pažeisti sistemos saugumą ar kitaip sutrikdyti 
sistemos veiklą.  
   
SQL server: Duomenų bazių valdymo sistema, sukurta ir platinama Microsoft. 
 
SSD diskas: Fizinis skaitmeninių duomenų saugojimo įrenginys su flash atmintine, leidžiančia daug sparčiau 
paleisti programas nei iš standartinio standžiojo disko.   
 
SSH: Saugaus prisijungimo protokolas. 
 
SSL protokolas: Duomenų perdavimo saugumo standartas, užšifruojantis duomenis, autentifikuojantis serverį ir 
užtikrinantis mokėjimo sistemų bei kitų duomenų perdavimo integralumą. 
 
Standusis diskas: Standusis diskas (angl. Hard Disk, arba HD) – tai skaitmeninių duomenų saugojimui skirtas 
magnetinis įrenginys.  
 
Statinis turinys: Nuolatinis turinys, pavyzdžiui, paveiksliukai, CSS puslapiai ir kitas turinys, kuris lieka 
nekintantis, kai du skirtingi naudotojai naršo Kliento interneto svetainėje. 
 
Techninis kontaktas: Asmuo, kurį paskyrė domeno savininkas šio domeno registravimo metu, ir kuris valdo 
domeną techniniais aspektais (atlieka domeno konfigūravimą, nustato DNS laukus ir t.t.). 
 
Terminalas: Periferinės įrangos visuma, leidžianti komunikuoti su serveriu. 
 
Tiesioginis failo adresas: Specialus URL adresas, į kurį turi būti nukreipta Kliento hipertekstinė užklausa 
(nuoroda), reikalinga paslaugai aktyvuoti. 
 
Tinklo kilpa: Visas OVH priklausantis tinklas nuo galinių įrenginių (paslaugų, serverių) iki sujungimo taškų. Visas 
duomenų srautas, pereinantis per OVH tinklo kilpą (t.y. patenkantis iš už sujungimo taško ir/ar išeinantis už 
sujungimo taško), laikomas išoriniu duomenų srautu.  
 
Tinklo pralaidumas: Kliento pasirinkta (užsakyta) duomenų perdavimo sparta per duomenų perdavimo jungtį. 
Tinklo pralaidumas matuojamas informacijos vienetais (bitais per sekundę), kurie gali būti perduoti vienu metu. 
 
CDN paslaugos atveju, tinklo pralaidumas suprantamas kaip duomenų, perduotų (išsiųstų ir gautų) tarp CDN ir 
Kliento interneto svetainės, kiekis, matuojamas baitais. 
 
Tinklo pralaidumo apribojimas: Duomenų srauto, siunčiamo iš OVH tinklo į išorinį internetą, pralaidumo 
sumažinimas, jeigu siunčiamų duomenų apimtis viršija serveriui nustatytą leistiną kiekį per mėnesį.  
 
TOR serveris: Pasaulinio decentralizuoto maršrutizatorių tinklo, veikiančio svogūniniu mazgu vadinamais 
sluoksniais, serveris, kuris anonimiškai perduoda TCP srautą.  
 
Transliavimas: Garso ir vaizdo perdavimo būdas. Vaizdas ir garsas nuolatine seka perduodamas internetu, todėl 
failas gali būti naudojamas (klausomas ar žiūrimas) neparsiuntus viso failo. 
 
Tranzito operatorius: Paslaugos tiekėjas, per kurio tinklą duomenys persiunčiami kitam (nebūtinai galutiniam) 
paslaugos tiekėjui. 
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TTL (Time To Live): CDN paslaugos atveju, tai laikas, kurį statinis Kliento interneto svetainės turinys saugomas 
spartinančiojoje CDN atmintinėje. 
 
TXT laukas: Teksto zona arba teksto įvesties laukas.   
 
UDP: User Datagram Protocol – protokolas, kurį galima naudoti vietoje TCP, kai perdavimo patikimumas nėra 
kritiškai svarbus. Taip užtikrinamas spartesnis perdavimas, kadangi neatliekami kiekvieno perdavimo žingsnio 
patikros veiksmai. 
 
Ugniasienė (firewall): Programinė arba techninė įranga, užtikrinanti tinklo saugos taisyklių laikymąsi, t.y. 
nustatanti, kokie ryšiai leidžiami tinkle. Naudojant ugniasienę galima drausti tam tikras aplikacijas (programas) ir 
paketus. 
 
URL: Uniform resource locator – resurso (pvz., failo) adresas internete. Standartinis internetinio adreso formatas 
užrašomas taip: http://www.pavyzdys.lt/search/index.html. 
 
Valdymo sąsaja: OVH paskyra „Tvarkytuvas“, prie kurios Klientas prisijungia nurodęs savo identifikatorių ir 
slaptažodį.   
 
Virtuali mašina: Nefizinis (virtualus) serveris, naudojantis virtualaus duomenų centro resursus ir diegiamas 
Dedicated Cloud tinkle. Kiekviena virtuali mašina valdoma atskirai, nepriklausomai nuo kitų tame pačiame 
virtualiame duomenų centre esančių mašinų. 
 
Public Cloud paslaugos atveju, tai virtualus (nematerialus) serveris, sukurtas OVH Public Cloud infrastruktūroje ir 
leidžiantis kurti ir (ar) naudoti pritaikomus sprendimus. Virtuali mašina (Instance) sukuriama naudojant Cloud 
technologijas. Kiekvieną virtualią mašiną (Instance) sudaro saugykla ir dalis fizinio (host) serverio procesoriaus 
bei operatyviosios atminties resursų.  
 
Virtualizacijos sąsaja: OVH teikiama trečiųjų asmenų programinė įranga, leidžianti Klientui administruoti savo 
Dedicated Cloud ir susijusias paslaugas, diegti ir valdyti virtualias mašinas.  
 
Virtualizavimas: Skaitmeninis mechanizmas, įgalinantis kelių sistemų, virtualių serverių ar programų naudojimą 
viename fiziniame serveryje.  
 
Virtualus duomenų centras: Nuotolinis duomenų centras, kurį sudaro Paketas, Kliento papildomai užsakyti 
resursai, virtualios mašinos ir vienas ar keletas  privačių tinklų.  
 
Virtualus privatus serveris: Dar vadinamas VPS, šis serveris yra virtuali dalis prieglobos (host) serverio, kurio 
atminties ir procesoriaus resursai naudojami bendrai vienas nuo kito nepriklausančiuose virtualiuose privačiuose 
serveriuose. 
 
VPS modeliai / pasiūlymai: Resursų (CPU, RAM, DISKO) kiekis, susietas su virtualiu privačiu serveriu. Tai 
mažiausias resursų kiekis, paskiriamas visam nuomos laikotarpiui, nekeičiant konfigūracijos. 
 
Web užklausos: Užklausa, kurią interneto naršyklė siunčia į HTTP serverį, iš kurio nori parsisiųsti interneto 
puslapį. 
 
Webmin: Serverių valdymo sąsaja, prie kurios prisijungiama naudojant interneto naršyklę. 
 
Whois: Vieša paieškos sistema (duomenų bazė), kurioje pateikiama domeno ar IP adreso savininko ir susijusi 
informacija. 
 

http://www.pavyzdys.lt/search/index.html

