[002] 6 krokov ako si zriadiť virtuálnu identitu
Čo je virtuálna identita?
Je to tvoja totožnosť vo virtuálnom priestore. Tvoju virtuálnu identitu vytvára najmä:
-

meno / prezývka / alebo tzv. nickname,
e-maily,
domény a webové sídla (ak nejaké máš),
kontá v rôznych systémoch, na sociálnych sieťach či fórach,
blogy / príspevky / komentáre.

Je preto dôležité dbať na to, ako sa vo virtuálnom priestore prezentuješ, pretože všetko toto vytvára a formuje tvoju
virtuálnu identitu. Pokiaľ už si súčasťou virtuálneho priestoru, isto uznáš, že mať vlastnú doménu a web je tá vyššia
úroveň, taká skutočná inými nájditeľná identita. Mení to postavenie z akože anonymného používateľa na postavenie
rezidenta – aktívneho držiteľa internetu.

6 krokov ako si zriadiť virtuálnu identitu:
1. krok: Vymysli si zaujímavý, pútavý a ľahko zapamätateľný názov domény.
2. krok: Chceš mať najpopulárnejšiu doménovú koncovku na Slovensku? Jednoznačne siahni po koncovke .sk!
3. krok: Na adrese www.whois.sk-nic.sk si zisti, či je doména voľná. Pozor, dve rovnaké domény nemôžu existovať!
4. krok: Vyber si svojho registrátora. Zoznam nájdeš na webe SK-NIC. Vybratý registrátor ti pomôže aj s registráciou.
5. krok: Doména je iba adresa. Mysli hneď aj na kúpu virtuálneho priestoru na ukladanie dát – teda webhosting.
6. krok: Neváhaj a registruj doménu! Každých 7 minút totiž vznikne na Slovensku minimálne jedna nová doména.

Čo je to vlastne doména?
Je to adresa virtuálneho miesta. Môžeš si ju predstaviť ako adresu domu alebo GPS signál nejakého miesta, ibaže vo
virtuálnom svete niekde na internete. A zároveň je to dôležitá virtuálna identita toho, kto ju používa.

Na všetky ďalšie otázky nájdeš odpovede na webe registra domény: https://sk-nic.sk/faq/.

Kde sú domény evidované?
V evidencii registra príslušnej domény (najvyššej úrovne, t.j. podľa koncovky).
Register je správca, ktorý zabezpečuje základné administratívne,
bezpečnostné, ale aj kontrolné a štatistické úkony nad evidenciou
domén s danou koncovkou, v našom prípade .sk. Taktiež poskytuje
rôzne doplnkové služby, napr. pre zvýšenie bezpečnosti domén.
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Registrom slovenskej domény .sk je spoločnosť SK-NIC. Každý register musí byť zaevidovaný v ICANN (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers), globálnej organizácii, ktorá je zodpovedná za celú doménovú infraštruktúru. Je to
teda tzv. celosvetový správca, ktorý dohliada na poriadok v doménovom svete a tie generické ako .com, .net a podobne
aj priamo reguluje.

Zaujímavosti zo sveta domén:
•

Na svete je takmer 1500 rôznych doménových koncoviek, reálne sa ich však používa iba menej ako 100.

•

Najzaujímavejšie názvy domén sa v súčasnosti predávajú za desiatky miliónov dolárov, pričom na začiatku boli
kúpené len za pár dolárov! A takisto niektoré domény s koncovkou .sk boli predané za nemalé sumy...

•

Najkrajšia doménová koncovka u nás je samozrejme .sk a vznikla už v roku 1993. Od tej doby už pribudlo
niekoľko stotisíc .sk domén. Na Slovensku má táto koncovka veľmi vysokú popularitu - je to prvá voľba
prevažnej väčšiny slovenských používateľov internetu.

•

Zatiaľ čo pozeráš toto video, niekto už registruje novú doménu. Na Slovensku sa každý deň zaregistruje
priemerne 210 nových domén.

•

Zábavným faktom je, že najpopulárnejšie prvé písmeno .sk domény je písmeno „P“ a číslica zase 3.

•

Denne sa pripojí na internet viac ako 4 milióny Slovákov – môžu to byť tvoji priatelia, klienti alebo
obdivovatelia?

Presvedčili sme ťa?
Vstúpiš s nami do Virtuálneho Slovenska? Tak si rýchlo zriaď svoju virtuálnu identitu a vitaj medzi nami!
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