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SERVER je v informatice obecné označení pro počítač (tedy hardware)
nebo software, který poskytuje nějakou službu dalším počítačům nebo
programům. Služba může být nabízena v rámci jednoho počítače (obsluha
připojené tiskárny, správa automatických aktualizací, apod.) nebo
i počítačové sítě (sdílené disky, síťová tiskárna, WWW server, autentizační
server, a další).
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PROTOKOL je soubor pravidel určujících výměnu informace mezi nejméně
dvěma entitami spojenými, v našem případě, prostřednictvím počítačové
sítě.
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E-MAILOVÝ KLIENT je program, díky kterému můžete pracovat s e-maily
ve vašem počítači (narozdíl od webového prohlížeče i v off-line režimu).
Můžete zprávy vytvářet a odesílat, stahovat je ze serveru do vašeho
počítače, přeposílat dále, odpovídat, třídit, filtrovat, ...
POP3 (Post Office Protocol verze 3) je internetový protokol, který se používá
pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený
pro přenos zpráv elektronické pošty mezi stanicemi. Protokol zajišťuje
doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem.
Zpráva je doručena do vaší poštovní schránky, ke které potom můžete
přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP3 nebo IMAP.
IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol pro přístup
k e-mailovým schránkám. V současné době se používá verze IMAP4. Na
rozdíl od protokolu POP3 je IMAP optimalizován pro práci v dlouhodobě
připojeném režimu, kdy zprávy zůstávají uloženy na serveru, průběžně
se stahují, když jsou potřeba. Rozdíly zahrnují podporu pro práci více
připojených klientů zároveň, uchovávání stavů zpráv na serveru, podporu
více složek a prohledávání zpráv na straně serveru.
SPAM je nevyžádaná reklamní pošta.
HOAX je bludná, poplašná a řetězová zpráva kolující po internetu.
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hoaxy, poplašné zprávy, internetová etiketa
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Kopírovat
Vyjmout
Vložit		
Označit vše
Uložit		

Alt+64 (64 vypsat na numerické klávesnici)
Alt Gr+V (na české klávesnici)
Shift+2 (na anglické klávesnici)
Ctrl+C
Ctrl+X
Ctrl+V
Ctrl+A
Ctrl+S
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