Słownik informatyczny



3G network-sieć 3G



Above the fold - część strony internetowej, którą widać bezpośrednio po załadowaniu w
przeglądarce internetowej, bez konieczności przewijania dokumentu



Account activity



Account alerts - alarmy konta



Accuracy - dokładność



Acquisition time - czas akwizycji



Active matrix display - aktywna matrycą



Actuators-siłowniki



Affiliate - oddział



Agents - środki



All users- wszyscy użytkownicy



Anchors – zakotwiczenia



Animated gif – gif animowany



Anti-antivirus –
antywirusowe



Antivirus software - oprogramowanie antywirusowe



Antivirus software- oprogramowanie antywirusowe



Anti-virus software sweeps – oprogramowanie do usuwania wirusów



Appearance - wygląd



Applets – aplety



Apps-aplikacje



Array- szyk 2.cd- rws- compact disc-rewri table (płyta komputerowa z możliwościa wielokrotnego
nagrywania)



Assembler - monter

- aktywność konta

program który próbuje uszkodzić zainstalowane oprogramowanie



Attachments- załączniki



Attacks - atak



Audit logs – dziennik kontroli



Authenticated - zalegalizowany



Automatic document feeder - podajnik dokumentów



Automation – automatyzacja



Autonomous serial robot-automatyczny robot seryjny



Avatar-awatar



Backdoor – bramka tylnia



Backup – kopia zapasowa
deployment- rozmieszczenie



Bandwidth – przepustowość



Bank fraud - oszustwa bankowe



Barcode-kod kreskowy



Barcoding - kod kreskowy



Basic - podstawa



Bill pay - płatność banknotami



Bitmapped graphics - grafiki bitmapowej



Bitrate - przepływność



Black and white - czarny i biały



Blocks - blokowanie



Blog-blog



Boolean-logiczna



Brick and mortar - biznes



Broadband- szerokopasmowy



Bug - robak



Cad – (ang. Computer aided design) - projektowanie wspomagane komputerowo



Calibration - kalibracjia



Call waiting-odkładanie połączenia przychodzącego



Caller id-id dzwoniącego



Cam (computer aided monufacturing)



Campaing - kampania



Capacity - pojemność



Card sanning – skanowane kart



Cartography - kartografia



Case -



Case based - sprawa opiera się



Cat-5



Catalog-katalog



Cause- przyczyna



Cbt - szkolenie z użyciem komputera



Ccd - charge coupled device - matryca światłoczuła



Cdn- (content delivery network)-"dostawa treści sieci"



Cdn- duży rozproszony system dostarczania treści do wielu centrów danych i punktów wymiany
ruchu (ix) w internecie. Celem cdn jest udostępnianie zawartości o wysokiej dostępności i
wydajności końcowym użytkownikom



Cdss- dostarczają lekarzom informacji i wiedzy wykorzystywanej w procesie diagnozowania
medycznego. W systemach takich wykorzystywane są nowoczesne techniki data mining oraz
zaawansowane, inteligentne techniki przetwarzania obrazów medycznych, w celu wydobycia
informacji użytecznych klinicznie.



Cdss-(clinical decision support system)-"system wspomagania decyzji klinicznych"



Celi phone - telefon komórkowy



Cell phone-telefon komórkowy



Cells- komórka



Centralize – scentralizować

- komputerowe wspomaganie wytwarzania

obudowa

- kabel miedziany kategorii – 5



Cite license-przytoczyć licencję



Click tracking – śledzenie kliknięć



Click-trought rate – współczynnik „klikalności”



Clip art. – gotowe rysunki



Cloud computing - chmura obliczeniowa



Cloud computing- to trend polegający na przeniesieniu danych lub całych aplikacji z komputerów
należących do ich użytkowników na serwery należące do firm świadczących te usługi. Dostęp do
tego typu zasobów użytkownik może uzyskać niezależnie od lokalizacji, za pośrednictwem
dowolnego komputera podłączonego do internetu. Z aplikacji w chmurze często można korzystać
za pomocą przeglądarki.



Code - kod



Codec – koder/dekoder



Coding – kodowanie



Cognitive - poznawczy



Color coding-kodowanie koloru



Color matching – dopasowywanie kolorów



Command lines – wiersze polecenia



Compatibility - zgodność



Compilers - kompilatory



Comprehensive layout – pełne opracowanie graficzne



Computer vision - wizja komputerowa



Configuration – konfiguracja



Content - treść



Contrast- kontrast



Coordinates - współrzędne



Cpc - (cost per click) – stosunek kosztów włożonych w emisję reklamy do liczby kliknięć w daną
reklamę



Cpm - (ang. Cost per thousand) - 1000 wyświetleń jednostki reklamowej



Cpoe-(computerized provider order entry)-"skomputeryzowane wprowadzanie zamówień"



Cpoe-jest aplikacją, która umożliwia dostawcom wejście do zleceń medycznych systemu
komputerowego , który znajduje się wewnątrz pomieszczeń szpitalnych lub ambulatoryjnych



Cpu - central processing unit - procesor



Crop- przyciąć



Css (cascading style sheets)



Customize – dostosować



Cyber criminals – cyber przestępstwa



Cyber thieves – cyber złodzieje



Dashboard - deska rozdzielcza



Data - dane



Data compressioon- kompresia danych



Data plan-dane pakietowe



Data procesing - przetwarzanie danych



Database- baza danych



Database fields- pola bazy danych



Decode aac - decode advanced audio coding - odtwarzanie
dźwiękowych



Dedicated system – oddany system



Design - projekt



Deskopt computer - komputer stacjonarny



Desktop - pulpit



Desktop publishing software – udostępnianie pulipitu



Detect - wykryć



Dhcp - dynamic host configuration protocol – protokół dynamicznego konfigurowania hostów



Dial-up- wykręcić numer



Digital - cyfrowy



Digital camera - aparat cyfrowy

– kaskadowe arkusze stylów

algorytm stratnej kompresji danych



Digital zoom - zoom cyfrowy



Dimm - dual in-line memory module - moduł pamięci z łączówką dwurzędową



Distributions – dystrybucja



Dock - dokument



Document sharing – udostępnianie dokumentu



Documents - dokumenty



Domain name-nazwa domeny



Download - pobieranie



Dpi - dots per inch - punkty na cal



Drags - przeciągać



Drive power-móc napędu



Driver - sterownik



Dsl - stałe łącze internetowe



Dvd - (digital video disc) - cyfrowy dysk ogólnego przeznaczenia



Dynamic model-dynamiczny model



Ebooks-książki



E-commerce - handel internetowy



Egress - wychodzenie



Ehr- (electronic healt record)- "elektroniczny rekord pacjęta"



Ejournals-czasopisma



Elasticity- elastyczność



Electronic bulletin board - elektroniczny biuletyn informacyjny



Electronic funds transfer - elektroniczny transfer funduszy



Electronic pages – elektroniczna strona



Electronic paper – papier elektroniczny



Electronic statements - wyciągi elektroniczne



Electrostatic printing – elektrostatyczne drukowanie



Email address – adres poczty elektronicznej



Email client- klient poczty elektronicznej



Embedded system – wbudowany system



Emm-(electronic materials management) - "elektroniczne zażądzanie materiałami"



Emm-pozwala śledzić leki i inne materiały medyczne.



Enabling device-urządzenie umożliwiające



Encoder -koder



Encoding online - kodowanie w internecie



End effector-końcówka wykonawcza



Epc-elektroniczny kod produktu



Equality constraint-równość ograniczenia



Ethernet network – siec



Expansion cards – karty rozszerzeń



Exposure- ekspozycja



Ezproxy-internetowy serwer proxy używany przez biblioteki



Failure- niepowodzenie



False negatives – raport negatywny



False positives – raport pozytywny



Fan – wentylator



Faqs - (ang. Frequently asked questions) – najczęściej zadawane pytania



Faqs - frequently asked questions -najczęściej zadawane pytania



Fault tolerant – odporne na uszkodzenia



Firewall – zapora sieciowa



Flash memory - pamięć flash



Floppy disks- napęd usb

ethernet



Folders - foldery



Fonts - czcionki



Formats - formaty



Formatting - formatowanie



Formulas- formulasz



Forum-forum



Fraud – oszust(ka)



Free software license – licencja wolnego oprogramowania



Frequency capping - ograniczenie liczby wyświetleń



Functionality - funkcjonalność



Functions- funkcje



Gallery - galeria



Gaming-granie



Geo targeting - działania marketingowe w wybranych regionach świata



Gigabyte - gigabajt



Gps - globalny system pozycjonowania (ang. Global positioning system)



Graphic communications – graficzna komunikacja



Graphic editing program- program edycji graficznej



Graphical user interface - interfejs graficzny



Graphics- grafika



Handheld pc (personal computer) - przenośny komputer osobisty



Hang – zawieszenie się (strony internetowej



Hard drive - dysk twardy



Hard drive – dysk twardy



Hardware - sprzęt komputerowy



Heat sink – radiator



Host – komputer posiadający stałe łącze internetowe oraz adres ip udostępniający usługi
sieciowe.



Hotspots- hotspoty



Html- (hypertext markup language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko
wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.



Http- (hypertext transfer protocol) protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych to
protokół sieci www.



Hyper links- odnośniki



Iaas- jeden z modeli chmury obliczeniowej. Jest to usługa polegająca na dostarczeniu przez
dostawcę całej infrastruktury informatycznej, takiej jak np. Wirtualizowany sprzęt, skalowany w
zależności od potrzeb użytkownika.



Iaas- (infrastructure as a service)- "infrastruktura jako usługa"



Icons - ikony



Identity theft - kradzież tożsamości



Identity theft – kradzież tożsamości



Implanted microchip- wszczepiony chip



Index-indeks



Infect - zainfekować



Information security - bezpieczeństwo informacji



Ingress - wchodzenie



Inkjet printer - drukarka atramentowa


input/output

device – urządzenie wejścia/wyjścia



Instant message-wiadomość natychmiastowa



Integrated circuit – układ scalony



Integrity - integralność



Interface – interfejs



Interface-interfejs



Internet – internet



Interoperability- zdolość do współpracy



Intruder - intruz



Ip – internet protocol - protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania,
które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i
wymiany danych;



Ip address – adres ip



Isp - internet service provider - dostawca usług internetowych



Isp- (internet service provider) zewnętrzny dostawca oferujący usługę dostępu do sieci internet.



It depertment- dział it



Joints-połączenie



Jpeg- joint photographic experts group



Keyboard – klawiatura



Keyloggers - keylogger



Keywords- słowa kluczowe



Lab-on-a-chip- urzadzenie wykrywające wirusy



Lan – local area network – lokalna sieć komputerowa



Laptop - laptop



Laser printer - drukarka laserowa



Latency – utajnienie



Latitude - szerokość geograficzna



Layout -układ



License restriction-ograniczenie licencji



Linux® – system operacyjny oparty na jądrze linux; jest on przykładem wolnego i
otwartego oprogramowania, może on być dowolnie modyfikowany



Lithium-ion battery-bateria litowo-jonowa



Lockouts - blokady



Logged in - zalogowany



Longitude - długość geograficzna



Mac ®- inaczej macintosh komputer osobisty przedsiębiorstwa apple



Machine code - kod maszynowy



Machine learning - nauczanie maszynowe



Macros -makra



Mainframe - komputery głównego szeregu



Malware – złośliwe oprogramowanie



Manipulator-manipulator



Mask - masować/kryć



Maximize - powiększać



Media player – odtwarzacz multimedialny



Media-media



Megapixels - megapiksele



Memory storage density- gęstość



Menu - menu



Message board – tablica informacyjna



Meta tags- znacznik meta - zbiór znaczników używanych do opisywania zawartości



Mhz - megaherc



Micro robotics tweezers- mikro robotyczna pinceta



Microphone – mikrofon



Minimize - pomniejszać



Mmorpg-massive online role play game



Model based reasoning - rozumowanie oparte modelu



Modem- modem



Monitor - monitor



Monitor – monitor



Motherboard - płyta główna



Mouse – myszka



Mp3 - mpeg-1/mpeg-2 audio layer 3 - algorytm kompresji stratnej dźwięku



Mpeg - (ang. Moving picture experts group) - grupa robocza standaryzująca kodowanie
ruchomych obrazów i dźwięku w różnych wariantach dla różnych urządzeń
elektronicznych



Multimedia – multimedia



Multipoint videoconferences – wielopunktowa wideo konferencja



Multi-thread - wielowątkowy



Natural language - język naturalny



Navigation - nawigacja



Navigation – nawigacja



Network – sieć komputerowa



Offline - nieaktywny



Offline - nieaktywny



Offset lithography - druk offsetowy



Online - w sieci



Online banking - bankowość internetowa



Opctical zoom - zoom optyczny



Open source – otwarty



Open system – otwarty system



Operators- operatorzy



Operators-operatorzy



Optic scanners - optyczne skanery



Optical zoom - zoom optyczny



Os - system operacyjny



Oscilloscope - oscyloskop



Overwriting - nadpisywać



Paas -(platform as a service)-"platforma jako usługa"



Paas- to jeden z modeli chmury obliczeniowej. Jest to usługa polegająca na udostępnieniu przez
dostawcę wirtualnego środowiska pracy; usługa ta skierowana jest przede wszystkim do
programistów.



Pacs-(picture archving and communication system)-"system archiwizacji obrazu i komunikacji"



Pacs-technologia przetwarzania obrazów medycznych, która zapewnia ekonomiczny sposób
składowania oraz wygodny dostęp do obrazów z różnych źródeł. Elektroniczne obrazy medyczne
i raporty są przesyłane cyfrowo poprzez pacs – eliminuje to potrzebę ręcznego archiwizowania.
Animated gif - animowany gif



Page layouts – układ strony



Password- hasło



Patch - patch



Pattern recognition _- rozpoznawanie wzorców



Payg- "pay as you go"



Pc – personal computer – komputer osobisty



Pci compliance - zgodność z wymogami pci



Pda (personal digital assistant) - komputer kieszonkowy



Pda-palmtop



Pdf readers - czytelnicy pdf



Pendant-odpowiednik



Pharming – groźniejsza oraz trudniejsza do wykrycia forma phising’u. Charakterystyczną cechą
pharming’u jest to że nawet po wpisaniu prawidłowego adresu www ofiara zostanie
przekserowana na fałszywą (choć mogącą wyglądać tak samo) stronę www
security - zabezpieczenia



Phishing – podszywanie się pod inno osobę lub instytucje w celu wyłudzenia określonych

informacji np. Danych logowania, szczegółów karty kredytowej lub nakłonienia ofiary do
określonych działań.


Piggybacking – zdalny dostęp do sieci bez zgody i wiedzy abonenta



Pin - (ang. Personal identification number) – osobisty numer identyfikacyjny



Pixels-piksel



Playlist - lista odtwarzania



Pointer - wskaźnik



Pop 3- (post office protocol) protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór
poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie tcp/ip.



Popups - wyskakujące



Position - pozycja



Power supply – zasilacz



Prepress – przygotowywać



Pretexting – rodzaj przestępstwa w którym przestępca dzwoniąc do konsumenta stara się
pozyskać dane umożliwiające uzyskanie dostępu do rachunku bankowego ofiary.



Printer – drukarka



Private- prywatne



Problem- problem



Processing speed – szybkość przetwarzania



Processor – procesor



Profile-profil



Protocol - protokół



Publications - publikacje



Publics clouds- pojęcie związane z tematyką chmury obliczeniowej, odnoszące się do tworzenia
środowisk obliczeń rozproszonych oraz przenoszenia danych, systemów operacyjnych lub
aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej na serwer.



Publics clouds- publiczne chmury



Quality assurance - gwarancja jakości



Quarantined – kwarantanna



Queries- zapytania



Raid- redundat array of independent discks (nadmierna macierz dysków)



Ram – random



Ram - random-access memory - pamięć operacyjna



Real time – czas rzeczywisty



Realiability – niezawodność



Redesign - przeprojektowanie



Redundancy – nadmierność



Reflow - rozpływowy



Remote access- zdalny dostęp



Replicate – kopiować/naśladować



Resident extensions – program rezydentny



Resident viruses – wirus rezydentny



Resize- zmiana rozmiaru



Resolution- rozkład



Ringtones-dzwonki



Robotics-robotyka



Robots - roboty



Root directore - katalogi



Rootkit - rootkit



Router – router



Router- router



Saas- (software as a service)- "oprogramowanie jako usługa"



Saas- jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegający na dystrybucji oprogramowania, w
którym aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom przez
internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model

access memory – pamięć operacyjna komputera

saas przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na
dostawcę. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek
zapewnienia ciągłości jego działania.


Sata- serial advanced technology attachment



Scalability-skalowalność
adm-(automated dispensing machines)- automaty wydające



Scanner - skaner



Scanner – skaner



Scientists - poznawczy



Scroll wheel – kółko myszki



Search engines-wyszukiwarki internetowe



Security software – zabezpieczenie oprogramowania



Serwer - serwer



Shopping cart - wózek



Shortcuts - skróty



Simm - single in-line memory module - moduł pamięci z łączówką jednorzędową



Smpt-(simple mail transfer protocol) protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania
poczty elektronicznej w internecie.



Social networking-korzystanie z serwisów społecznościowych



Software - oprogramowanie



Solution- rozwiązanie



Sort- sortować



Spell check -sprawdzanie pisowni



Spreadsheets- arkusz kalkulacyjny



Spyware – programy szpiegujące



Ssl - (ang. Secure sockets layer) - sposób szyfrowania bankowości internetowej



Subpixel redering - renderowania subpiksel



Subscription-prenumerata



Supercomputer - super komputer

motherboard

- płyta główna



System requirements - wymagania systemowe



Table- tabela



Tcp – transmission control protocol - protokół komunikacyjny wykorzystywany do
przesyłania danych pomiędzy procesami uruchomionymi na różnych maszynach;



Technical support - pomoc techniczna



Telecommuting

–



Telecommuting

- telepraca



Templates - szablony



Terminal – terminal



Text messages-wiadomości tekstowe



Tint- odcień



Toggle - przełączanie



Touch screen – ekran dotykowy



Touchscreen-ekran dotykowy



Tours - przesunięcie (danych)
hacker - haker



Traffic - ruch



Transparency adapter



Trojan horsens – koń trojański



Turst logo - zaufane logo



Typography - typografia



Ubuntu® – kompletny system operacyjny gnu/linux (korzysta on z jądra linux)

telepraca



Ugrading- modernizacja



Upgrade – ulepszanie



Upgrade - ulepszenie



Upload - przekazać plik



Upload - przesyłać



Url- (uniform resource locator) oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji,
danych, usług) stosowany w internecie i w sieciach lokalnych.



Usability - użyteczność



Usb – universal serial bus – uniwersalna magistrala szeregowa



Usb flash drive- napęd usb



Username- nazwa użytkownika



Utility computing- infrastruktura dostępowa na żądanie



Utility computing- pozwala na bardzo dokładne rozliczenie ilości przetworzonych danych.
Umożliwia także wprowadzenie zmian w architekturze sieci poprzez kolejną formę wirtualizacji,
dzięki którym w pełniejszym stopniu będzie możliwe wykorzystanie posiadanego sprzętu.



Video bridge – most wideo



Video subsystems – podsystemy wideo



Videoconferencing – wideokonferencja



Virtual memory - pamięć wirtualna



Virtual world-świat wirtualny



Virus - wirus



Virus removal software – program usuwania wirusów



Visibility - widoczność



Voice activation-aktywacja głosowa



Voicemail-wiadomości głosowe



Vpn-wirtualna sieć prywatna



Waypoints - punkty trasy, punkty orientacyjne



Web browsers- przeglądarki internetowe



Web design – aranżacja strony



Web development – tworzenie stron internetowych



Web host- hosting internetowy



Web page analysis – analiza strony



Web portal- portal internetowy



Web site- witryna internetowa



Web-based - oparty na stronach www



Webcam – kamerka internetowa



Webmail- poczta internetowa



Windows - okna



Windows - system operacyjny wyprodukowany przez firmę microsoft



Wirelese router - bezprzewodowy router



Wireless- bezprzewodowy



Wlan – wireless local area network – bezprzewodowa sieć lokalna



Word processing program - edytor tekstu



Worksheet- arkusz



Workstation - stacja robocza



World industries – światowy przemysł



Www- (world wide web) ogólnoświatowa sieć.

