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Formáli

Tölvuorðasafnkemur nú út í fimmta sinn. Að þessu sinni er orðasafnið ein-
göngu gefið út á veraldarvefnum. Fjórða útgáfa kom út árið 2005. Útgefandi þá
var Hið íslenska bókmenntafélag (http://www.hib.is/) í samvinnu við orðanefnd
Skýrslutæknifélags Íslands. Veittur var vefaðgangur að því orðasafni árið 2006.
Í fjórðu útgáfunni voru rúmlega 6500 hugtök með um 7700 íslenskum heitum
og 8500 enskum heitum. Í fimmtu útgáfunni sem hér birtist hefur hugtökum
fjölgað um 3,8%.

Orðanefndin hélt áfram starfi eftir að fjórða útgáfa orðasafnsins kom út.
Unnið var úr fyrirspurnum sem bárust og nokkur efnissöfnun fór fram. Sumarið
2009 lést einn nefndarmanna, Baldur Jónsson. Var þá ákveðiðað vinna úr því
efni sem safnast hafði eftir að fjórða útgáfan kom út. Árangur af því starfi birtist
hér. Auk þeirra hugtaka sem bæst hafa við, hefur eldra efni verið endurskoðað.
Gerðar hafa verið minni háttar lagfæringar og breytingar á því efni sem fyrir
var í safninu.

Efnissöfnun fyrir þessa útgáfu hefur aðallega verið á veraldravef eins
og fyrir fjórðu útgáfu. Helst hefur verið stuðst við efni semer aðgengilegt
á vefsetrunum http://foldoc.org/ (Free On-Line Dictionary Of Computing),
http://www.wikipedia.org/ og http://whatis.techtarget.com/ (TechTarget). Frjáls
aðgangur er að öllu þessu efni.

Arnaldur Axfjörð hefur eins og áður unnið með nefndinni að orðaforða um
tölvu- og gagnaöryggi. Tryggvi Björgvinsson sat einnig nokkra fundi þar sem
sérstaklega var fjallað um orðaforða sem tengist Linux-stýrikerfinu. Orðanefnd-
in þakkar þeim báðum kærlega fyrir góða aðstoð. Nefndin þakkar einnig þeim
fjölmörgu sem hafa haft samband við nefndina og lagt fram fyrirspurnir um
orðanotkun. Þessar fyrirspurnir hafa oft orðið til þess að nefndin hefur endur-
skoðað heiti sem þegar hafa verið birt eða fundið heiti fyrirný hugtök. Slíkar
fyrirspurnir verða einnig oft til þess að nefndin leitar að skyldum hugtökum og
gefur þeim heiti.

Nefndin hefur unnið að því með hléum í þrjú ár að undirbúa efni, semja
skilgreiningar og samræma efni. Stefán Briem sem ritstýrðiþriðju og fjórðu út-
gáfu Tölvuorðasafnsins, tók síðan að sér að ganga frá efninutil útgáfu á verald-
arvefnum. Viðar Másson hjá Já-Spurl hannaði upphaflega vefviðmótið. Sama
viðmótið er nú notað og Viðar Másson hefur aftur séð um alla tölvuvinnu. Nú
starfar Viðar hjá fyrirtækinu Datamarket. Nefndin þakkar Viðari og forsvars-
manni fyrirtækisins, Hjálmari Gíslasyni, fyrir ánægjulegt samstarf eins og fyrr.
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Orðanefndin átti nokkurn sjóð sem varð til við fjórðu útgáfuorðasafnsins.
Þeir fjármunir hafa verið nýttir til þess að greiða kostnað við vefútgáfuna. Stjórn
Skýrslutæknifélagsins veitti einnig fjárhagslega aðstoðþegar sjóður nefndar-
innar var uppurinn. Nefndin þakkar stjórninni kærlega fyrir veitta aðstoð. Fyr-
irtækið Já ehf. hefur vistað vefútgáfu Tölvuorðasafnsins frá 2006 og verður
safnið vistað þar áfram að svo stöddu. Nefndarmenn þakka forsvarsmönnum Já
ehf. kærlega fyrir þá aðstoð.

Þó að þessi útgáfa Tölvuorðasafns verði ekki gefin út sem prentuð bók var
búin til prentvæn útgáfa af orðasafninu með líku sniði og fyrri útgáfur. Þeir sem
þess óska geta sótt skjölin á vefsetrið og skoðað þau í eigin tölvu eða prentað.

Reykjavík í febrúar 2013

Sigrún Helgadóttir
formaður orðanefndar
Skýrslutæknifélags Íslands



Íslensk-ensk orðaskrá



Skammstafanir

ao. = atviksorð
e. = enska
et. = eintala
fl. = forliður
ft. = fleirtala
hk. = hvorugkyn

kk. = karlkyn
kv. = kvenkyn
lo. = lýsingarorð
sb. = sagnbót
sh. = samheiti
so. = sagnorð

Flestum flettiorðum í íslensk-enska hlutanum fylgir skilgreining sem er inndregin.
Stundum kemur skýring eða dæmi á eftir skilgreiningu eða undir eins á eftir fletti-
orði ef ekki er skilgreining. Slíkar klausur eru inndregnarenn frekar. Skýringar geta
verið fleiri en ein með sama hugtaki og er hver þeirra auðkenndmeð miðsettum depli
til vinstri. Orð, sem eru skáletruð í skilgreiningum, skýringum eða dæmum, er að finna
sem flettiorð í bókinni.



A/D-breytir 9 aðalstöð

A
?A/D-breytir kk. → stafgervill
Ada

Heiti á forritunarmáli sem að hluta er
byggt áPascal.
· Ada var samið fyrir varnarmálaráðu-

neyti Bandaríkjanna. Það er nefnt
eftir Ödu Augustu Byron eða lafði
Lovelace sem var fyrstiforritarinn,
að því talið er.

– Ada
ADSL-tengitækni kv.

– ADSL, Asymmetric Digital Subscri-
ber Line

að-merki hk. → vistmerki
aðalbraut kv.

Búnaður til þess að tengjagagna-
vinnslukerfiogskilakerfi fyrir tækniferli
í gagnavinnslukerfi fyrir tækniferli.
· Tengibrautmá nota sem aðalbraut.
– highway

aðalefnisskrákv.
Súefnisskrá1 sem er efst íhrísluskipan
skráasafns.
sh.rótarefnisskrá
– root directory

aðalforrit hk.
Sú forritseining í forriti sem fyrst er
innt og getur sett af staðinningu ann-
arra forritseininga.
– main program

aðallykill kk.
(í gagnasafni) Lykill1 sem auðkennir
einafærslu2 á ótvíræðan hátt.
– primary key

aðalminni hk.
Sá hluti innra minnis sem setja þarf
skipanir1 og önnurgögn í svo að úr-
vinnsla geti farið fram.

· Í stórum tölvukerfumer frekar talað
um aðalminni enminni.

– main storage, main memory
aðalnafnaþjónnkk.

– master nameserver
aðalóðalsstjórikk.

Óðalsstjórisem sér umgagnasafnfyr-
ir tilfangaóðal og sendir öðru hverju
öryggisafrit af gagnasafninu tilvara-
óðalsstjóra.
– primary domain controller, PDC

aðalsíðakv.
– main page

aðalskjár kk.
– main screen

aðalskrákv. → stofnskrá
aðalsléttakv.

Ímynduð slétta í eða nálægt linsu þar
sem ljósgeislar virðast hafa breytt um
stefnu.
– principal plane

aðalstýriverk hk.
Það stýriverk sem á tilteknu tíma-
bili stjórnar öðrum stýriverkum í sama
gjörva.
· Í stýrikerfigetur stýriverk fengið hlut-

verk sem aðalstýriverk fyrir tilverkn-
að vélbúnaðareða hugbúnaðareða
hvors tveggja.

– main control unit
aðalstöðkv.

(í HDLC) Hluti gagnastöðvarsem sér
um aðalstýriaðgerðirgagnagreinar, býr
til skipanir2 sem á aðsendaog túlkar
svör sem berast.
· Aðalstöð hefur m.a. það hlutverk að

hefja skipti á stýrimerkjum, skipu-
leggja leiðir semgögn fara eftir og



aðalviðtakandi 10 aðgangsheimild

annastvillueftirlit ogviðréttingu2.
– primary station

aðalviðtakandi kk.
Viðtakandisemskeyti2 er einkum ætlað.
– primary recipient

aðeins-eða-gáttkv. → misgildisgátt
aðfangastjórnkv.

– supply chain management
aðfeldi hk.

Margfeldi þeirranáttúrlegu talna1, 2,
3, 4, 5, ... sem eru minni eða jafnar gef-
inni náttúrlegri tölu.
sh.hrópmerkt tala
– factorial

aðferðkv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Þær
aðgerðir4 semhlutur2 framkvæmir að
fengnuboði.
– method

aðferðarsamfestakv.
Samfestaþar sem allar athafnirforrits-
einingar stuðla að beitingu tiltekinnar
aðferðar, t.d.ítrekun.
– procedural cohesion, method cohesi-

on
aðferðarþekking kv.

Þekkingsem sýnir með beinum hætti
hvaða skref þarf að stíga til þess að
leysa viðfangsefni eða ná settu marki.
– procedural knowledge

aðgangsaðferðkv.
Aðferð til þess að fá að notagögn, fá að
nota geymslu1 í því skyni aðlesa eða
skrifa gögn eða fá að notaboðrás til
þess að flytja gögn.

Dæmi:Beinn aðgangur, vísaður að-
gangur, runuleið.

– access method
aðgangsaðferð fyrir vísaða runuleið

Aðferð til að fábeinan aðgangaðfærsl-
um1 í runuskrámeð því að notaatriða-
skrá.
– indexed sequential access method,

ISAM

aðgangsarmurkk.
Armlaga hluti seguldiskastöðvarsem
segulhausareru festir á.
– access arm

aðgangsauðkennihk.
Vistfang tölvu, notað afMAC-deililagi
við aðgangsstýringu.
sh.MAC-vistfang
– MAC address

aðgangsbrothk.
Það að hafa eða reyna að hafa óheimil-
aðanaðgang1 að gagnavinnslukerfiog
gögnumí því.
sh.hjakk2, tölvuhjakk2

– cracking, hacking2

aðgangsbúnaðurkk.
Búnaður sem einstakurbeinn notandi
notar til þess að eigasamskipti við
skeytasýslukerfi.
· Aðgangsbúnaðurinn er þáttur í

skeytasýslukerfinu sem notandinn
notar til þess að búa til, senda og taka
við skeytum2.

– user agent, UA
aðgangsbúnaður notendaskrár

(í tölvupóstkerfi) Búnaður sem hagar sér
eins ognotandi skráakerfisþegar not-
andinn færaðgang1 aðnotendaskrá.
– directory user agent, DUA

aðgangseftirlit hk.
sh.aðgangsorðaskoðun
– password control

aðgangseiningkv.
Búnaður sem tengirskeytaflutningskerfi
við annað samskiptakerfi ognotendur3

hans nota til að hafa óbeinanaðgang1

aðskeytasýslukerfi.
– access unit, AU

aðgangsflokkurkk.
Flokkur semeinindi1 geta fallið í sam-
kvæmt þeimtilföngum sem þau hafa
heimild til að nota.
– access category

aðgangsheimild1 kv.
Heimild sem veitt er einstaklingi til



aðgangsheimild 11 aðgangsstýring

þess að hafaaðgang1 að upplýsingum1

og miðast við tiltekiðöryggisstig.
· Notandinn getur ýmist haft fullan að-

gang að upplýsingunum miðað við
öryggisstigið eða aðeins hluta af þeim
réttindum sem öryggisstigið tilgrein-
ir.

– security clearance, clearance
aðgangsheimild2 kv. → aðgangsréttur
aðgangskauphk. ft. → leyfiskaup
aðgangsleyfihk.

Allur sá aðgangsréttursem gerandi5

hefur gagnvart tilteknuviðfangsefni.
– access permission

aðgangslistikk.
Listi yfir einindi1 sem hafa heimild til
aðgangs1 að tilfangi, ásamtaðgangs-
rétti þeirra.
– access control list, ACL, access list

aðgangslykillkk.
(í gagnasafnskerfi) Aðgangsorð,
gagnastak2 eða aðferð til þess að bera
kennsl á notendur og staðfesta rétt
þeirra til að fáaðgang1 að tilteknum
hlutumgagnasafnsog vinna úrgögnum
þess á tiltekinn hátt.
– privacy key, pass key, access control

key
aðgangsnethk.

– access network
aðgangsorðhk.

Stafastrengur, notaður semsannvott-
unarupplýsingar.
sh.lykilorð2, leyniorð
– password

aðgangsorðafinnurkk.
Verkforrit til að finna óþekkt eða týnt
aðgangsorð.
– password cracker

aðgangsorðaskoðunkv. → aðgangseftir-
lit

aðgangsreglurkv. ft.
Reglur sem notandi verður að sam-
þykkja til að fáaðgang1 aðneti, t.d.lýð-
netinu.

– acceptable use policy, AUP
aðgangsréttindihk. ft.

(í gluggaumhverfi)
– access privileges

aðgangsrétturkk.
Rétturgeranda5 til aðgangs1 að tilteknu
viðfangsefnifyrir tiltekna tegundað-
gerðar1.

Dæmi: Rétturferlis1 til þess aðlesa
skráen ekki til þess aðskrifa í hana.

sh.aðgangsheimild2

– access right
aðgangssetningkv.

Runaorða, notuð tilsannvottunar.
· Aðgangssetning er notuð líkt ogað-

gangsorðen er lengri og ætti því að
vera öruggari.

sh.lykilsetning
– passphrase

aðgangsskeiðhk.
(í tölvuöryggi) Tímabil þegar tiltekinn
aðgangsrétturgildir.
– access period

aðgangsstaðurkk.
Staður ítölvunetiþar sem notandi getur
tengst netinu.
– access point2

aðgangsstighk.
Það stigheimildarsem krafist er afein-
indi1 til aðgangs1 að vernduðutilfangi.

Dæmi: Heimild til aðgangs aðupp-
lýsingum1 á tilteknuöryggisstigi.

– access level
aðgangsstjórn flutningsmiðils
· Hlutverk aðgangsstjórnar flutnings-

miðils er að ákvarða hvortflutnings-
miðillinn er laus og tiltækur til að
sendaramma1.

– media access management, medium
access management

aðgangsstýringkv.
Aðferð til þess að tryggja að einungis
einindi1 með heimild hafi aðgang1 að
tilföngum gagnavinnslukerfisog að að-
gangurinn verði einungis eftir heimil-
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uðum leiðum.
– access control

aðgangsstýring flutningsmiðils
Tækni sem er notuð til þess að ákveða
röð afgagnastöðvumsem stjórnaflutn-
ingsmiðlitímabundið.
sh.MAC
– media access control, medium access

control, MAC2

aðgangsstýringarkerfihk.
Kerfi til þess að hafaraunlæga að-
gangsstýringusjálfvirka.

Dæmi: Notkunsnjallkortaog merkja
með segulrönd.

– controlled access system, CAS
aðgangsstýringarsviðhk.

Bitamynstur sem greinirramma1 frá
tóka, sýnir hvaðagagnastöðvarmegi
nota tókann, segir til um hvenær eigi að
þurrka út rammann og heimilar stöðv-
unum að biðja um næsta tóka.
– access control field

aðgangsstuldurkk.
Heimildarlaus aðgangur1 að gagna-
vinnslukerfium samband notanda sem
er lögmætt og hann hefur heimild fyrir.
– piggyback entry

aðgangstaghk. → bendistag
aðgangstegundkv.

(í tölvuöryggi) Tegundaðgerðar1, til-
tekin meðaðgangsrétti.

Dæmi: Lesa, skrifa, inna, bæta við,
breyta,eyða, stofna.

sh.tegund aðgangs
– access type1

aðgangstæknikv.
– access technology

aðgangstölvakv.
Einahýsitölvafyrirtækis sem almennur
aðgangur1 er að álýðnetinu.
– bastion host

aðgangsveitakv.
Stofnun eða fyrirtæki sem veitir not-
andaaðgang1 aðneti.
· Notandi er venjulega tengdur að-

gangsveitum umalmenna talsíma-
kerfið, um samnet eða með fastri
línu3.

– access provider
aðgangsveita fyrir lýðnetið

Aðgangsveitasem veitir notandaað-
gang1 að lýðnetinu.
– Internet access provider, IAP

aðgangsveitirkk.
(í tölvupóstkerfi) Búnaður sem er hluti
af skráakerfi2 og veitiraðgang1 að þeim
upplýsingum1 sem eru íupplýsingasafni
skráakerfis, hugsanlega í samvinnu við
annan búnað af sama tagi.
– directory system agent, DSA

aðgangur1 kk.
Geta og ráð sem eru nauðsynleg til þess
að notagögneðatilföng gagnavinnslu-
kerfis.
– access1

aðgangur2 kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Það
hvort eigindir3 og aðferðir klasa4 eru
tiltækar fyrir þá sem nota klasann.
– access2

aðgangur3 kk. → notandaaðgangur
aðgangur að fjartengdu gagnasafni

Þjónusta1 sem gerir notkunarferli not-
anda kleift að hafaaðgang1 að fjar-
tengdu gagnasafni.
– remote database access

aðgangur vegna bilunar
Heimildarlausaðgangur1 að gögnumí
gagnavinnslukerfi, venjulega án ásetn-
ings og afleiðing afbilun í vélbúnaði
eðahugbúnaði.
– failure access

aðgengihk. → aðgengileiki
aðgengilegurlo.

(umvélbúnaðoghugbúnað) Auðveldur
og þægilegur í notkun fyrir fólk.
– user-friendly

aðgengileikikk.
sh.aðgengi
– accessibility
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aðgerð1 kv.
Það að leiða nýja stærð af leyfilegri
samsetningu þekktra stærða eftir skil-
greindri reglu.

Dæmi: Samlagning í reikningi. Þeg-
ar fimm og þrír eru lagðir saman og
átta koma út eru tölurnar fimm og þrír
þolendurnir, talan átta erútkomanog
samlagningarmerkið ervirkinn sem
sýnir að aðgerðin, sem framkvæma
skal, er samlagning.

– operation1

aðgerð2 kv. → gjörð
aðgerð3 kv.

(í gervigreindarfræði) Það semger-
andi1 aðhefst íframsetningu þekkingar1

sem styðst viðatburðarit1.
– action2

aðgerð4 kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Fall2

eða umbreyting sem beitt er áhluti2 í
klasa4 eða sem hlutirnir beita.
– operation2

aðgerð5 kv.
· Almenn merking enska orðsins

„function“, þegar íslenska heitið
„fall“ á ekki við.

– function3

aðgerð á klasa
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Að-
gerð, gerð áklasa4 en ekki á einstökum
tilvikum2 hans.
· Algengasta aðgerð á klasa er að búa

til nýtt tilvik af honum.
– class operation

aðgerðabúhk.
(í gagnavinnslukerfi) Öll starfsemi og
ferli1 sem lúta aðgagnavinnslu, ásamt
tengslum þeirra innbyrðis.
– activity inventory, activity content

aðgerðakótikk.
Kótuð framsetning áaðgerðarhluta vél-
armálsskipunar.

Dæmi: Á smalamáligæti BNZ stað-
ið fyrir aðgerðina1 „stökkva ef ekki

núll“ en í skipanakótaværi aðgerðin
sett fram sem tiltekið mynsturbita.

– operation code
aðgerðarfrábrigði hk.

Frábrigði sem verður þegar ógildurað-
gerðarhlutikemur fram íforriti .
– operation exception

aðgerðarhluti kk.
Sá hlutivélarmálsskipunarsem tiltekur
þáaðgerð1 sem framkvæma skal.
– operation part, operation field

aðgerðarhnappurkk.
Hnappur sem sendir tiltekinnstýristaf
eðalausnarrunusem hvertforrit túlkar
á sinn hátt.
· Aðgerðarhnappar setja þannig af stað

tilteknar aðgerðir.
– function key

aðgerðarhremmakv.
Tiltekin breyting áaðgerðarhluta vél-
armálsskipunarsem veldurrofi þegar
vélarmálsskipunin erinnt.
– operation code trap

aðgerðarhæfingkv.
Það að taka samanþekkingumeð því að
breyta úr formi, sem leiðbeinir, í form
sem gefur fyrirmæli um hvernig á að
vinna verk.
· Sjá einniggreiningarnám.

Dæmi: Það að breyta ráðleggingunni
„láttu þér ekki verða kalt“ í tiltekin
fyrirmæli með því að útskýra hvernig
megi komast hjá því að verða kalt við
tilteknar aðstæður.

– operationalization
aðgerðarkall hk.

– function call2

aðgerðarleg merkingarfræði
Merkingarfræði þar sem merkingu er
lýst með því að lýsaaðgerðum1.
– operational semantics

aðgerðartaflakv.
Tafla1 sem skilgreiniraðgerð1 með því
að sýnalista yfir allar hugsanlegar sam-
antektir af gildumþolendannaog sam-
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svarandi útkomur úr aðgerðinni fyrir
hverja samantekt.
– operation table

aðgerðaröðkv. → forgangsröð aðgerða
aðgerðaskikikk.

(í tölvuteiknun) Skiki með aðgerðar-
hnöppumá ílagstækisem tengt erbirti .
– function keyboard

aðgreinkv.
Fjarskiptatenging frá fjarskiptatungli til
jarðstöðvar.
– downlink1

aðgreiningargetakv.
Getasjónkerfistil þess að greina mun á
einkennumhlutar3, t.d. álitgildum eða
staðsetningu.
– discrimination

aðgreinir kk.
(í forritunarmálum) Máleiningsem lík-
ist stika2 og sýnir hvaðagagnaskipan
skuli nota í tiltekinnifærslu1.
– discriminant

aðgöngumerkihk.
(í tölvuöryggi) Merki um tiltekinn að-
gangsrétthandhafa aðviðfangsefni.
· Aðgöngumerkið er til marks umað-

gangsheimild1.
sh.aðgöngumiði, aðgönguspjald
– ticket

aðgöngumiðikk. → aðgöngumerki
aðgönguspjaldhk. → aðgöngumerki
aðhæfaso.→ sérsníða
aðhæfanlegurlo. → sérsníðanlegur
aðhæfð lausn→ sérsniðin lausn
aðhæfingkv. → sérsnið
aðkomuleiðkv.

Runa vistfangasem vísa á þaugögn
sem sóst er eftir.
· Fleiri en ein aðkomuleið geta verið

tiltækar samtímis fyrir sömu gögn.
– access path

aðleiðar-fl.
(um gagnasendingu) Sem fer fránet-
stjóra til gagnastöðvar.
sh.á aðleið

– downlink2

aðleiðslakv.
Ályktunsem hefst með tilteknumstað-
reyndumog lýkur með almennum til-
gátum.
– induction, inductive inference

aðleiðslunámhk.
Námsaðferðsem felst íaðleiðsluút frá
veittri þekkingu, dæmum eða athugun-
um.
– inductive learning, learning by

induction
aðlögun að mælanda

Aðferð við talkennslþar sem kerfi er
leyft að breyta orðalíkönum sjálfvirkt á
grundvelli viðbótartalsýna mælanda.
· Sjá einnig aðlögunartalþjálfun og

mælandafylgið kerfi.
– speaker adaptation

aðlögunarfágunkv.
(í sýndarveruleika) Það að hagnýta
minnkaða víxlverkun milli notanda og
kerfis til þess að draga fram fleiri smá-
atriði í nánasta umhverfi.
– adaptive refinement

aðlögunarhæft tauganet
Tauganetsem er fært um að stilla starfs-
hætti sína í samræmi við breytingar í
umhverfi þess.
– adaptive neural network

aðlögunarnámhk.
Námsaðferðsem felst í því að að-
laga eigin þekkingueftir ráðleggingu
frá þekkingargjafaeða breyta nýlega
fengnumupplýsingum1 í samræmi við
þekkingu sem fyrir er.
– adaptive learning

aðlögunartalþjálfun kv.
Talþjálfun sem getur breytt og endur-
nýjaðtalmáttil þess að greina hvorttal-
kennslversna og loks til þess að bæta
þau.
– adaptive training

aðrein kv.
Aðgangsrás sem notandi getur tengst
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lýðnetinuum.
– access ramp, ramp

afbrengla so.
Endurrétta upprunalegtstafrænt merki
frá brengluðustafrænu merki.
sh.afrugla
– descramble

afgreiðslustaðurkk.
(í tölvupóstkerfi) Staður þar sem tiltekin
þjónusta1 fæst.
– access point1

afgreiðslustöðkv.
Búðarkassi þar sem skráðar eruupplýs-
ingar1 um seldar vörur, annaðhvort á
sjálfvirkan hátt, t.d. meðsprota, eða á
handvirkan hátt umhnappaborð.
· Afgreiðslustöðin er beintengdtölvu

þar sem upplýsingar um birgðir eru
geymdar2.

– point-of-sale terminal, POS terminal
afgreiðslutími kk.

Sá tími sem líður frá því aðverk er af-
hent til vinnslu þar til útkoma er tilbúin.
– turnaround time, turnround time

afhendingkv.
Flutningsskrefsem felst í því aðskeyta-
flutningsmiðillflytur skeyti2 eðaskilatil-
kynningutil skeytageymslu1 eða til að-
gangsbúnaðar hugsanlegs viðtakanda.
sh.skil3

– delivery
afkastagetakv.

– capacity
afkastaprófun kv.

Prófun þar sem afköstvélbúnaðarog
hugbúnaðarí tiltekinni samskipaneru
metin með því að nota dæmigerðforrit
oggögn.
– benchmark test, benchmark

afkóta so.
Umskrá kótuð gögní upprunalegt horf.
– decode

afkótari 1 kk.
Búnaður semafkótar kótuð gögn.
· Afkótarar eru m.a. notaðir til þess að

breyta merkjum frásvarveitu í það
horf að unnt sé aðbirta1 þau áskjá
sjónvarpstækis.

· Sjá einnigkótari1.
– decoder1

afkótari 2 kk.
Búnaður sem hefur nokkrar ílagslínur
og frálagslínur og starfar þannig að þeg-
ar merki2 eru send eftir nokkrum ílags-
línum fer merki eftir einni frálagslínu
sem er valin til þess að sýna eftir hvaða
ílagslínum upphaflegu merkin komu.
– decoder2

afkótunareining kv.
Sá hluti gjörva sem tekur viðskipun-
um1 frá forsóknareiningu, afkótar þær
og sendir áfram tilinningareiningar.
· Sjá einnigkótari2.
– decode unit

afköst hk. ft.
Mælikvarði á það hversu mikilli vinnu
gagnavinnslukerfiskilar á tilteknu tíma-
bili.

Dæmi: Fjöldiverkasem unnin eru á
einum degi.

– throughput
afleiðslakv.

Ályktunsem leiðir röklega niðurstöðu út
frá tilteknum forsendum.
– deduction, deductive inference

afleiðslunámhk.
Námsaðferðsem felst í því að nýþekk-
ing er leidd af þekkingu sem fyrir er
með því að breyta staðhæfingum án
þess að breyta sanngildi þeirra.
· Afleiðslunám leiðir venjulega til sér-

hæfingar á þekkingu sem fyrir er.
· Afleiðslunám felur í sér að þekking er

sett fram með nýjum hætti, þekking
er tekin saman eða breytt á annan hátt
án þess að merking hennar breytist.

– deductive learning, learning by
deduction

afleiðslutaghk. → afleitt tag
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afleiðulykill kk.
Lykill1 í töflugagnasafnisem dreginn
er af einum eða fleiridálkum2 í sömu
töflu2.
· Kennitala er dæmi um afleiðulykil.

Ef einstaklingur fær nýja kennitölu,
t.d. vegna þess að fæðingarár reynist
rangt skráð, þarf að breyta öllum töfl-
um þar sem afleiddi lykillinn erfram-
andlykill. Þess vegna þykir óheppi-
legt að nota afleiðulykil; heppilegra er
að notastaðgöngulykil.

– intelligent key
afleitt tag

Gagnatagþar semgagnagildi og að-
gerðir1 líkja eftir gagnagildum og að-
gerðum gagnatags sem fyrir er.
· Sé um rammtögunað ræða leyfist

ekki að aðgerðir séu gerðar samtím-
is á gildum með ólík afleidd tög eða
á gildum með afleitt tag og sniðtag
nema beitt sétagskiptum.

· Sjá einnigsniðtag.
sh.afleiðslutag
– derived type

aflestrarfestir kk.
Tæki sem skynjar og geymir aflestrar-
gildi flaumræns merkis2.
– sample-and-hold device

aflgjafi kk.
Tæki sem breytir riðspennu rafkerfis í
rakspennu, hentuga fyrir rafeindatæki.
· Rakspennan er oftast á bilinu frá 5 V

til 12 V.
– power supply

afmarkari 1 kk.
(í skipulagi gagna) Einn eða fleiristaf-
ir , notaðir til þess að sýna upphaf eða
endistafastrengs.
– delimiter1

afmarkari 2 kk.
(í forritunarmálum) Lesstak er sýnir
upphaf eða endi annars lesstaks eða
stafastrengssem litið er á sem málskip-
anareiningu.

· Nota másérstafieðafrátekin orðsem
afmarkara.

· Sjá einnigskili.
– delimiter2, ?separator2

afmóta so.
Breytamótuðu merki2 aftur í uppruna-
legt horf.
– demodulate

afmótari kk.
Búnaður sem breytirmótuðu merki2 í
upprunalega merkið.
– demodulator

afmótun kv.
Það að breytamótuðu merki2 aftur í
upprunalegt horf.
– demodulation

afmörkun texta
(í ritvinnslu) Það að velja upphaf og lok
stafastrengs.
· Textannmá afmarka í einingum svo

semorði, línu1, efnisgrein, setningu2

eðasíðu2.
– range specification

afneitun kv.
Það að eitthverteinindi1 sem tók þátt í
tölvusamskiptum neitar að hafa átt þátt
í þeim í heild eða að hluta.
– repudiation

afnotatími kk.
Sá tími sem notandi getur notað tiltek-
inn búnað.
– available time, ?uptime2

afrit 1 hk.
– copy1

afrit 2 hk. → samrit
afrit af skrá

Skrá sem er búin til fyrir hugsanlega
endurheimt gagnasíðar.

Dæmi: Varaskrá, geymd á öðrum
stað.

– backup file
afrita so.

Lesa gögnaf gagnamiðliþannig að þau
standi þar áfram óbreytt ogskrifa sömu
gögn annars staðar.
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· Gögnin eru skrifuð á gagnamiðil sem
má vera ólíkur upprunalega gagna-
miðlinum.
Dæmi: Afrita skrá af segulbandiá
seguldisk.

sh.taka afrit
– copy2

afrita til öryggis → taka öryggisafrit
afritsáritari kk.

Tæki sem prentarstafi á gataspjald2 í
samræmi viðgatasamstæðursem gat-
aðar hafa verið á annað spjald.
– transfer interpreter

afritunarskipun kv.
(í ritvinnslu) Ritvinnuskipun, notuð til
þess að takaafrit1 af textaog flytja það
á annan stað.
– copy command, duplicate command

afritunarvarinn hugbúnaður
Hugbúnaður, venjulega geymdur2 á
disklingum1 á þann hátt að ekki er unnt
aðafrita hann.
– copy-protected software

afritunarvörn kv.
Notkun sérstakra aðferða til þess að
finna eða koma í veg fyrir heimildar-
lausa afritungagna, hugbúnaðareða
fastbúnaðar.
– copy protection

afrugla so.→ afbrengla
afseglunarhnappurkk.

– degauss button
afskiptahler hk.

Línuhlerí þeim tilgangi að breytagögn-
umeðaskjóta inngögnum.
sh.afskiptahlerun
– active wiretapping

afskiptahlerun kv. → afskiptahler
afskiptalaus hlerun → afskiptalaust hler
afskiptalaust hler

Línuhler, takmarkað við aðná í gögn.
sh.afskiptalaus hlerun
– passive wiretapping

afskrifa so.
Þurrka út gögnaf gagnamiðlieða eyði-

leggja auðkenni þeirra, t.d. með því að
eyða nafniskrár úr efnisskrá1 þannig
að nota megi gagnamiðilinn fyrir önn-
ur gögn.
– scratch

afstæð skipun
Birtingarskipunþar sem notuð eruaf-
stæð hnit.
– relative command, ?relative instructi-

on
afstæðuvigurkv.

Vigur, tilgreind sem hliðrun endapunkts
frá upphafspunkti.
– relative vector

afstætt gildi
(í sýndarveruleika) Gildi fyrir stað og
stefnu miðað við fyrri stað og stefnu í
sýndarrými.
– relative value

afstætt hnit
Hvert það hnit sem auðkennir stöðu
vistpunktsmiðað við annan vistpunkt.
– relative coordinate

afstætt kennimerki
– relative identifier, relative ID, RID

afstætt vistfang
Beint vistfangsem tilgreinir stað sem
frávik hans frágrunnvistfangi.
– relative address

afstöðusjónkv.
Sjón þar semgögneru notuð til þess að
leiða út rúmfræðilega gerð sjónsviðs.
· Þjarki notar afstöðusjóntil þess að

greina hvort miði sé límdur rétt á
pakka.

– spatial vision
afstöllun kv.

(í tölvuteiknun) Það að jafnastöllun á
skálínum og bognum línum.
– antialiasing

aftengdur lo.
(um notkun búnaðar) Sem er ekki undir
beinni stjórntölvu.
sh.ótengdur
– offline1, off-line1



afturflettihnappur 18 afurð

afturflettihnappur kk.
Aðgerðarhnappur sem sendir merki
sem sumforrit túlka þannig aðbirt1

er næstasíða2 á undan þeirri sem er á
skjánum.
– previous screen key, page up key

afturflutningsnet hk.
Marglagskipt net, búið viðgjafarleiðum
sem gefa færi á að stillataugamóta-
vægi.
· Afturflutningsnet er byggt ánáms-

algrími fyrir afturflutning.
– back-propagation network, BPN,

feedback-propagation network
afturflutningur kk.

Það að flytja taugaaðgerð, sem getur t.d.
verið beitingvakningarfallseða stilling
taugamótavægja, frá einulagi2 til ann-
ars þannig að byrjað er ífrálagslagiog
endað íílagslagi.
– back propagation, feedback

propagation
afturhvarf hk.

Máleining í forritseiningusem segir til
um að einni eða fleiriinningaröðum
í forritseiningunni sé lokið.Stokkiðer
á tiltekinn stað í forritseiningunni sem
kallaði, og henni e.t.v. skilaðútkomu.
· Inning þeirrar forritseiningar sem

kallaði heldur venjulega áfram frá
þeim stað þar sem kallað var á hina
forritseininguna.

– return1

afturhæfur lo.
Sem geturinnt forrit, samin fyrir minni
tölvueða eldri gerð af tölvu.
– backward compatible, downward

compatible
afturkalla 1 so.

Taka aftur næstuskipun2 eða skipanir á
undan.
sh.ógilda1

– undo2

afturkalla 2 so.
Koma gagnasafnií fyrra horf með því

að notaundanmyndir.
· Hreyfing er afturkölluð.
sh.ógilda2

– backout, undo3

afturköllun kv.
Aðgerð sem leyfir notanda að taka aftur
næstuskipun2 eða skipanir á undan.
· Sumar skipanir eru óafturkallanlegar.
sh.ógilding
– undo1

afturköllunarskipun kv.
Ritvinnuskipun, notuð til þess að taka
aftur næstu ritvinnuskipun á undan.
sh.ógildingarskipun
– undo command

aftursýnn rakningur
Rakningursem búinn er til, að lokinni
inningu forrits, eftir gögnumsem voru
skráð á meðan inningin stóð yfir.
· Aftursýnn rakningur er ólíkurinn-

ingarrakningi sem verður til smám
saman á meðan forrit erinnt.

– retrospective trace
afturvirk ályktun

Ítrekunarstefja sem stjórnar því í hvaða
röð ályktanir eru dregnar með því að
byrja á staðhæfingu um niðurstöðu. Til
þess að kannasanngildi staðhæfingar-
innar fikrar stefjan sig aftur á bak eftir
reglum kerfisins uns spurningu er svar-
að, áður geymd útkoma er fundin, stefj-
an rekur sig á mótsögn eða ljóst er að
ekki er unnt að ákvarða sanngildið.
– backward chaining

afturvísa frábrigði
Láta frábrigðissýslara forritseiningar,
sem kallar á eða faldar aðra forrits-
einingu, taka við stjórn vegna þess að
ekki er aðstaða til þess að bregðast við
frábrigðinu í síðarnefndu forritseining-
unni eða láta frábrigðissýslarann bein-
línis kalla fram frábrigðið.
– propagate an exception

afurð kv.
Skjöl og annað efni sem verður til
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vegna vinnu við tiltekið verkefni.
– deliverables

afvegaleiðirkk.
Ein gerðspilliforrita sem breytir still-
ingum ívefsjánotandans í því skyni að
beina honum tilvefsetrasem hann hafði
ekki í hyggju að heimsækja.
· Afvegaleiðir er stundum settur upp

í tölvu notanda samhliðagjafbúnaði
á líkan hátt ogóværubúnaðurog
njósnahugbúnaður.

– browser hijacker
afvirkja so.

Geragagnamiðilsem hefur veriðvirkj-
aður aftur óaðgengilegan fyrirstýri-
kerfi.
· Í Unix-stýrikerfinu heitir skipunin

fyrir þessa aðgerð „umount“ (svo rit-
að) og íWindows-stýrikerfinu „eject“.

– unmount
afþjappa so.

(um gögn) Setja gögn, sem hafa verið
þjöppuð, aftur í upprunalegt horf.
· Sögnin stjórnar þolfalli.
– uncompress, decompress, unpack,

unzip, gunzip, expand5, explode
afþjöppun kv.

(umgögn) Það aðafþjappa.
– uncompressing, decompressing,

unpacking, unzipping, gunzipping,
expansion1, exploding

afþreyingarvefur kk.
– entertainment web

alfa-próf hk.
(í hugbúnaðarþróun) Fyrra stigsprófun.
– alpha test

alfa-útgáfa kv.
– alpha version

alfeitur lo.
(um letur)
– extra bold

alfrádragari kk.
Flétturás sem getur tekið við þrenns
konar ílagi og skilað tvenns konarfrá-
lagi. Ílagið er tveir tölustafir og einn

lánstölustafur úr fyrri aðgerð1. Frá-
lagið er í fyrsta lagi mismunur fyrri
tölustafsins og summu annars tölustafs-
ins og lánstölustafsins og í öðru lagi nýr
lánstölustafur.
· Í flétturás er notaðtvíundakerfiþar

sem tölustafir erubitar.
– full subtracter

algebrumál hk.
Forritunarmálþar sem unnt er að búa til
setningar1 sem líkjastsegðumí algebru.

Dæmi:Ada, Fortran, Pascal.
– algebraic language

algengar spurningar
Listi yfir spurningar sem þátttakendur
tiltekins málþingsspyrja oftast, ásamt
svörum við þeim.
– frequently asked questions, FAQ

algildisstafur kk.
Stafursem stendur fyrir hvaða staf sem
er eðastafastreng.
· Oft er ? eða # notað í staðinn fyr-

ir einn staf en * í staðinn fyrir stafa-
streng.
Dæmi: NN* getur t.d. staðið fyrir öll
skrárnöfn sem hefjast á NN.

– wildcard, wildcard character, arbitr-
ary character

algjör frávísun
· Tölvupósti3 er skilað af því aðviðtak-

andifinnst ekki.
– hard bounce

algjör gagntekning
(í sýndarveruleika) Gagntekning án
þess að skynja vísbendingu um venju-
legan veruleika.
– total immersion

Algol
Heiti á forritunarmáli, sérstaklega
gerðu til þess að auðvelt sé að breyta
algrímumí forrit .
· Algol er stytting á „Algorithmic

Language“.
– Algol
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algrím hk.
Endanleg röð skýrt afmarkaðra reglna
til þess að leysa verkefni.
sh.reiknisögn, reiknirit
– algorithm

algrímskt mál
Gervimál, ætlað til þess að skráalgrím.
sh.algrímsmál
– algorithmic language

algrímsmál hk. → algrímskt mál
alhliða forritunarmál

Æðra forritunarmál sem hentar fyrir
margs konar verkefni.
– general-purpose language

alhliða gisti
Gisti, eitt af mörgum, sem ervistfengj-
anlegt beint og nota má á ýmsa vegu,
t.d. semsafnara, vísigistieða til þess að
gera sérstakar aðgerðir ágögnum.
sh.allsherjargisti
– general-purpose register

alhæfingkv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Vensl2

milli yfirklasa og eins eða fleiri
undirklasa hans sem hafa sérhæfðara
hlutverk.
– generalization

alhæfing hugtaks
Stækkun á gildissviðihugtakslýsingarí
því skyni að ná yfir fleiri dæmi.
– concept generalization

aljöfnun kv.
Það að breyta tveimurmyndum2 í safni
margra mynda þannig að hvaðahlutur3

sem er í annarri myndinni sé jafnstór og
hafi sömu lögun og sami hlutur í hinni
myndinni.
· Þegar tvær myndir eru aljafnaðar

verður rúmfræðileg lögun þeirra eins,
svo að þær falla algjörlega saman.

– congruencing
allsherjargisti hk. → alhliða gisti
almannatími kk.

Tími eins og hann er sýndur á venju-
legri klukku, t.d. veggklukku.

– wall time, real-world time, wall-clock
time

almenn stilling
(í ritvinnslu)
– general alignment

almenn stöð
Sérhver gagnastöð, önnur en stjórn-
stöð, í greiðusambandieðabeinu sam-
bandi þar sem notuð ergreinastýring í
grunnhætti.
– tributary station

almenn upplýsingaþjónusta fyrir
stjórnun
Þjónusta1 sem lætur í té almenna að-
stöðu til þess að skiptast áupplýs-
ingum1 og fyrirmælum í því skyni að
stjórna kerfum, hvort sem beitt er mið-
stýringu eða valddreifingu við stjórnun.
– common management information

service, CMIS
almenna talsímakerfið

– public switched telephone network,
PSTN

almenningsbúnaðurkk.
Hugbúnaðursem er án höfundarréttar
og til frjálsra afnota og dreifingar án
þess að greiðsla komi fyrir.
– public domain software

almenningsnethk.
Samskiptanetmeð ótakmörkuðum að-
gangi.

Dæmi: (1) Lýðnetið. (2) Almenna
talsímakerfið.

– public network
almenningur kk.

– public domain
almennt hnit

(í tölvuteiknun) Kartesíusarhnit sem er
óháð tækjum og notað íverkforriti til
þess að tilgreinamyndrænt ílagog frá-
lag.
– world coordinate

almynd kv. → heilmynd
almyndageymsla kv. → heilmynda-

geymsla
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alnet hk.
Eitt net sem samþættir núverandi tal-
símanet og almenna fjarskiptanetið
(þ.m.t.lýðnetið), kapalsjónvarp,gagna-
flutningsnetog myndvarpsnet þannig að
þau starfi vel saman.
– universal network

alréttleiki kk.
Réttleikasönnun1 sem sýnir að þær
fastyrðingarsemforrit skilar leiði rök-
rétt af þeim fastyrðingum sem forritið
tekur við og af úrvinnslu í forritinu og
að forritið ljúki vinnslu fyrir öll tiltekin
ílagsskilyrði.
– total correctness

alræsingkv.
Ræsing gagnasafnskerfisán þess að
notaundanmyndireðanýgerðir.
– cold start

alsamleggjarikk.
Flétturás sem getur tekið við þrenns
konar ílagi og skilað tvenns konarfrá-
lagi. Ílagið er tveirtölustafiroggeymd-
ur tölustafurúr fyrri aðgerð1. Frálagið
ersummaog nýr geymdur tölustafur.
· Í flétturás er notaðtvíundakerfiþar

sem tölustafir erubitar.
– full adder

altengt net1 → fulltengt net1

altengt net2 → fulltengt net2

altæk leit → altæk textaleit
altæk skiptileit

Aðgerð sem leyfir notanda að leita uppi
tiltekinn stafastrengí textaog skipta á
honum og öðrum stafastreng alls staðar
þar sem hann kemur fyrir, annaðhvort
sjálfvirkt eða á handvirkan hátt.
· Altæk skiptileit er gerð með einni

skipun1.
Dæmi: Skipta á „íslenzkur“ og „ís-
lenskur“ alls staðar þar sem „íslenzk-
ur“ kemur fyrir í skjali1.

– global search and replace1, global
find and replace1

altæk textaleit
Aðgerð sem leyfir notanda að leita uppi
tiltekinn stafastrengalls staðar þar sem
hann kemur fyrir ítexta.
· Sjá einnigaltæk skiptileit.
sh.altæk leit
– full text search, global search1

altæk ummyndun
Ummyndun myndar, fólgin í því að gefa
hverjumdíl nýtt gildi sem er fall af gild-
um allra díla ímyndinni2.
· Eiginleikar sem ná til allra díla eru

m.a. dreifing grámagilda oglínutíðni.
– global transformation

altæk vistfangaumsjón
Vistfangaumsjónþar sem öll stöðv-
arvistföng í staðarneti eru einrætt
ákvörðuð innan eins eða fleiristaðar-
neta.
– universal address administration,

global address administration
altækt tag

Gagnatagfyrir tölulesgildiog gagnatag
fyrir útkomuúr tilteknum ílægum að-
gerðum1 sem notaðar eru til þess að
fylgja rammtögun.
– universal type

altækur lo.
(um aðgerð íritvinnslu) Sem nær til alls
textasem tiltækur er.
– global2

Alþjóðafjarskiptasambandið hk.
– ITU, International Telecommunicati-

on Union
amagaurkk.

Sá sem sendiramapóst.
– spammer

amagildra kv.
Tölvupóstfangsem notað er til þess að
grípaamapóstog láta í té upplýsingar
um hvaða amapóstur er sendur og hver
sendir hann.
· Amagildrur eru ekki tölvupóstföng

raunverulegra notenda heldur notaðar
sem agn til þess að grípaamagaura
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og fylgjast með og safna amapósti.
– spam trap

amapósturkk.
Tölvupóstur3 sem er ósaknæmur en lík-
legur til að valdaviðtakendumtruflun
og leiðindum.
sh.ruslpóstur
– spam1, junk e-mail

amasendingkv.
Það að sendaamapóst.
– spamming

amasíakv.
Forrit sem er notað til þess að greina
óumbeðinntölvupóst3 og koma í veg
fyrir að hann berist í viðtökuhólf not-
anda.
– spam filter

amasnarboðhk. ft.
Amapóstursendur umsnarsambanden
ekki tölvupóstþjónustu.
– spim

amavefseturhk.
– spam website

amaveitakv.
Þjónustuveita fyrir lýðnetiðeða annað
fyrirtæki sem leyfir dreifinguamapósts.
· Seinni liður orðsins „spamhaus“ er

þýska og merkir „hús“.
– spamhaus

amayrki kk.
Forrit sem er hannað til þess að safna
samantölvupóstföngumaf lýðnetinu í
þeim tilgangi að búa tilpóstlistatil þess
að senda óumbeðinntölvupóst3.
· Slíkur póstur er kallaðuramapóst-

ur. Margs konar aðferðir hafa ver-
ið fundnar upp til þess að stöðva
amayrkja. Ein slík aðferð ermöndl
sem felst í því að breyta tölvupóst-
fanginu þannig að maður getið les-
ið það en ekki amayrki. Háþróaðir
amayrkjar geta þó dregið tölvupóst-
föng úr textastrengjum.

– spambot

amayrkishindrun kv.
Textabútur sem er skotið inn ítölvu-
póstfangtil þess að verjastamayrkjum.
· Maður skilur skilaboðin og getur fjar-

lægt amayrkishindrunina úr tölvu-
póstfanginu en amayrki safnar sam-
an töluvpóstföngum með því að safna
textabútum sem hafa að geymatáknið
@. Amayrkishindrun skal setja hægra
megin við táknið @, næst á undan
lénsheitinuog er venjulega runa stafa
sem skýrir sig sjálf.
Dæmi: Í sigrun@taka_ut.holmatun.is
á að fjarlægja stafarununa „taka_ut“
til þess að tölvupóstfangið sé gilt.

– spamblock
annarraréttur kk.
· Hugtakið á við frjálsan hugbúnað.

Enska heitið er fengið úr „copyright“
með orðaleik.

– copyleft
annastso.

Láta í té nauðsynlegaþjónustu1 til þess
að búnaður starfi rétt.
sh.þjónusta2

– support2

ANSI
Heiti á bandarískri stofnun, óháðri
stjórnvöldum, sem var sett á laggirnar
í því skyni að koma á stöðlum.
– American National Standards Institu-

te, ANSI
APL

Heiti á forritunarmáli sem var sérstak-
lega ætlað fyrir forritun í samræðu-
hætti.
· APL er einkar hentugt til þess að fást

við rökleg föll ogfylki2. APL erstytt-
ing á „A Programming Language“.

– APL
app hk. → stefja1

Archie
Heiti á forriti sem notað er til þess að
finnaskrá í fjartengdri tölvu.
– Archie
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Archie-miðlari kk. → Archie-þjónn
Archie-þjónn kk.

Þjónn1 semgeymir2 lista yfir þærskrár
semaðgangur1 er að álýðnetinumeð
forritinu Archie.
sh.Archie-miðlari
– Archie server

arfgeng fjölbreytni
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Fjöl-
breytni, byggð á stigveldi erfða.
– inclusion polymorphism

arfgjafi kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Klasi4

sem eitthvað getur erfst frá eða hefur
verið erft frá.
– ancestor class, ancestor

arfþegi kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Klasi4

sem erfir annan klasa.
– descendant class, descendant

arkaskammtari kk.
Búnaður, festur áprentara til arka-
skömmtunar.
– sheet feeder

arkaskömmtun kv.
Það að skammtaprentara eitt blað í
einu.
– sheet feed

armstjóri kk.
Gangverk sem hreyfiraðgangsarmeða
kamb.
– access mechanism, actuator

ARP-samskiptareglur kv. ft.
Samskiptareglur1 um vörpun1 IP-
númeraávistföngvéla ístaðarneti.
– Address Resolution Protocol, ARP

ASCII
Heiti á staðlaðrikótunarregluþar sem
tilgreint er hvernigkóta skuli bilstaf,
sérstafi, tölustafi, bókstafiog stýristafi
með því að nota sjöbita fyrir hvern staf.
Áttundi bitinn er notaður sempörunar-
biti.
· Með ASCII-kótunarreglunni má setja

fram 128 stafi.

– ASCII, American Standard Code for
Information Interchange

ASCII-hnappaborð hk.
Hnappaborðþar sem unnt er að slá inn
allastafi í ASCII-kótunarreglunni.
– ASCII keyboard

ASN.1
Heiti á stöðluðumáli til að lýsagögn-
um.
· ASN.1 er lýst í stöðlunum ITU TS

X.208 og ISO 8824. ASN.1 erstytt-
ing á „Abstract syntax notation 1“.

– ASN.1
atburðaflæðirit hk. → atburðaleiðarit
atburðakveikja kv.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Það
sem seturatburðaf stað.
– event trigger

atburðaleiðarit hk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Skýr-
ingarmynd sem sýniratburði sem eru
sendir milliklasa4, án tillits til tímarað-
ar atburðanna.
sh.atburðaflæðirit
– event flow diagram

atburðarás kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Til-
tekin runa skyndiaðgerðasem sýnir
hegðanir.
· Atburðarás má nota til þess að sýna

gagnverkun.
– scenario

atburðarit 1 hk.
(í gervigreindarfræði) Framsetning
þekkingar2 þar sem notaðar eru fyrir
fram ákveðnarrunur atburða til þess
að ákvarða hver útkoma verður þegar
þekkteinindi1 verka hvert á annað.
· Atburðirnir eru settir fram meðsviðs-

atriðum, atburðasviðum1, hlutverk-
um2 ogstyttum.

· Atburðaritið miðast við atburði, and-
stættramma2 sem miðast viðgögnog
tiltekna stund.

– script1
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atburðarit 2 hk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Kóti2

til þess að hrinda í framkvæmd því sem
felst íatburði.
– event script

atburðaslóðkv.
(í kviklegu líkani) Skýringarmynd sem
sýnir sendanda og viðtakandaatburða
og tímaröð atburðanna.
– event trace

atburðasvið1 hk.
(í gervigreindarfræði) Tiltekin umgjörð
um atburðarit1, þar með taldarstyttur.
– setting

atburðasvið2 hk.
(í stiklumiðlun og margmiðlun) Rök-
legt rými, varpað íframsetningarmiðil,
þar sem starfsemi margmiðlunarbúnað-
ar fer fram.
– stage

atburður kk.
(í kviklegu líkani) Eitthvað sem gerist á
ákveðinni stund.
sh.atvik
– event

athafnarönd kv. → valrönd
athugasemdkv.

Máleining sem er notuð eingöngu til
þess að setja lesmál inn íforrit og ekki
ætlað að hafa áhrif á það hvernig forrit-
ið er innt.
· Athugasemdir eru t.d. notaðar til þess

að útskýra tiltekin atriði í forritum.
– comment, remark

athyglisfræði hk. ft.
Aðferð við að stýraupplýsingum1 með
því að beina athygli að því sem í boði
er.
– attention economics

atlaga að þjónustumiðlun
· Sjá einnigmiðlunarsynjun.
– denial of service attack

ATM-grunnnet hk.
Grunnnet sem starfar íósamstilltum
flutningsham.

– ATM backbone network
ATM-net hk.

Netsem starfar íósamstilltum flutnings-
ham.
– ATM network

atriðaskrá kv.
Listi yfir efni skrár eðaskjals1, ásamt
lyklum1 eðatilvísunum1 til þess að finna
efnið.
– index1

atriðaskrá aðallykla
Atriðaskráfyrir aðallykla.
– primary index

atriðaskrá aukalykla
Atriðaskráfyrir aukalykla.
– secondary index

atriði hk. → sviðsatriði
atvik hk. → atburður
atviksbundin hjálp

Hjálparkerfi áskjá sem veitir notanda
aðstoð við það atriði sem hann glímir
við hverju sinni.
· Notandi þarf ekki að fletta upp íat-

riðaskrá.
sh. ?samhengisháð hjálp
– context-sensitive help

auðkenni einindis
Ein eða fleirieigindir1 sem auðkenna
tiltekið einindi1 í flokki eininda.
– entity identifier, identifier3

auðkenningkv.
Það að leggja áherslu ámyndeiningu
með því að breyta sýnilegum einkenn-
um hennar.
· Auðkenningu er t.d. beitt íritvinnslu

til þess að aðgreina tiltekinntextafrá
öðrum texta.

– highlighting
auður gagnamiðill

Gagnamiðillán gagnaog viðmiðunar-
merkja.
– blank medium

augabeinir kk.
Punktar eða bandstrik, notuð t.d. í töflu
eða efnisyfirliti til þess að beina auganu
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lárétt yfir eyðu að réttu atriði, orði eða
tölu.
– leaders

augnayndihk.
– eye candy

augnhreyfingaskynjari kk.
Tæki til að rekja augnhreyfingar.

Dæmi: Gleraugu með örlitluminn-
rauðum ljóstvistum.

– eye-movement detector
auka so.

Hækka gildi stærðar um tiltekið gildi.
– increment2

aukaburðarbylgja kv.
Burðarbylgja merkis2 sem er borin ofan
á annarri burðarbylgju þannig að í raun-
inni eru tvö merki flutt samtímis.
– subcarrier

aukageiri kk.
Geiri sem erskrifaður á rás1 á disk-
lingi1, til viðbótar við staðlaðan fjölda
geira.
· Það að skrifa aukageira er þáttur íaf-

ritunarvörn.
– extra sector

aukageymslakv.
– secondary storage

aukalykill kk.
(í gagnasafni) Lykill1 sem er ekkiað-
allykill , en atriðaskrá er haldin fyrir
hann og hann getur auðkennt fleiri en
einafærslu2.
· Aukalyklar eru aðallega notaðir til

þess aðaðgangur1 að gögnumverði
hraðvirkari.

– secondary key
aukaminni hk.

Viðbótarminni til þess að geta notað
meira en 640 kBinnra minni.

· Aukaminni er t.d. notað í tölvum af
gerðunum PC-XT og PC-AT. Ein-
ungis sérsaminforrit geta nýtt slíkt
minni.

– expanded memory
aukanafnaþjónn kk.

– slave nameserver
aukaráskv.

Rás1 sem erskrifuðá diskling1, til við-
bótar við staðlaðan fjölda rása.
· Það að skrifa aukarás er þáttur íafrit-

unarvörn.
– extra track

aukastöðkv.
(í HDLC) Hluti gagnastöðvarsem sér
um stýriaðgerðirgagnagreinareftir fyr-
irmælum fráaðalstöð, túlkar skipanir2

sem berast og býr til svör sem á að
senda.
– secondary station

aukaviðtakandi kk.
Viðtakandisem er ápóstlistatil þess að
geta fylgst meðskeyti2 sem öðrum er
einkum ætlað.
– copy recipient, secondary recipient

auki kk.
Gildi sem er lagt við annað gildi, t.d. við
gildi breytu2.
– increment1

awk
Heiti á forritunarmáli sem er túlk-
að og fylgir flestum afbrigðumUnix-
stýrikerfisins.
· Heitið awk er dregið af upphafsstöf-

um í eftirnöfnum höfunda málsins,
Ahos, Weinbergers og Kernighans, en
þeir bjuggu awk til árið 1978.

– awk



á aðleið 26 áformaður viðtakandi

Á
á aðleið→ aðleiðar-
á ferðinni

Án þess að stoppa.
· Forritun á ferðinni er aðferð við

að breytaforriti án þess að stöðva
vinnslu þess.

– on the fly, on-the-fly
á tvístri → tvístraður
á útleið → útleiðar-
á-merki hk. → vistmerki
áauki kk.
· Oftast notað umvélbúnaðen stund-

um umhugbúnað.
· Sjá einnigíauki.
sh.búnaðarauki2

– add-on
ábyrgðardeiling kv.

Það að deila ábyrgð áviðkvæmum upp-
lýsingum svo að enginn geti einn og
sér stofnað öryggigagnavinnslukerfisí
hættu.
– separation of duties

ábyrgni kv.
Sá eiginleiki sem tryggir að rekja megi
gjörðir einindis1 einrætt til þess einind-
is.
– accountability

áfallatími kk.
Ganghlésem hlýst afgalla utan búnað-
ar.
– external loss time, environmental loss

time
áfangafágunkv.

Þróunartækni fyrirhugbúnaðþar sem
vinnsluskref oggögn eru skilgreind í
grófum dráttum í fyrstu atrennu en
síðan endurskilgreind með aukinni ná-
kvæmni.

– stepwise refinement
áferð kv.

Yfirborðsgerð, svo sem hún er skynjuð
af sjón eða snertingu, óháð lit og lýs-
ingu.
– texture

áferðareftirlíking kv.
(í sýndarveruleika) Eftirlíking af gegn-
heilum hlutum, fólgin í því að unnt er að
bera kennsl ááferðþeirra og fá þannig
tilfinningu um að þreifað sé á þeim.
– texture simulation

áferðareind kv.
Minnsta stakmyndar2 sem er notað til
þess að lýsaáferðyfirborðs.
– texel, texture element

áferðarlýsing yfirborðs
Samsafngagnasem lýsir þrívíðu áferð-
armynstri, þar með töldu líkani fyrir yf-
irborð og lýsingu.
– surface texture description

áferðarskyn hk.
Getaendagreipará þjarka til að finna
hvort yfirborð er slétt eða hrjúft.
– texture sensing

áferðarvörpun kv.
Aðferð ímyndsetningu, ætluð til þess að
gefa tvívíðri framsetningu hlutar þrívítt
útlit með því að varpaáferð yfirborðs
hlutarins, eins og það birtist í líkani af
hlutnum, á samsvarandi svæði á mynd-
inni.
– texture mapping

áformaður viðtakandi
Hugsanlegur viðtakandisem upphafs-
maður tilgreinir að eigi að taka við
skeyti2 eðakanna.
– intended recipient
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áframhald hk.
Það að hefja afturinningu forrits með
því að notagögn sem skráð voru við
gátstað.
sh.framhald, áframhald við gátstað
– restart2, checkpoint restart

áframhald við gátstað→ áframhald
áframhaldsprófun kv.

Prófun sem er notuð ílykkjustjórn og
hefur þau áhrif aðítrekun lykkjunnar1

heldur áfram ef útkoma prófunarinnar
er gildið SANNUR en lýkur ef útkoman
er gildið ÓSANNUR.

Dæmi: Í Pascaler lykkjubreytafyrir
áframhaldsprófun í „while“-setningu.

– continuation test
áhorfsgreiðslakv.

Greiðsla samkvæmt áhorfi.
– pay-per-view

áhugasvæðihk.
Svæði3 sem notandi hefur hug á að
greina.
– region of interest, ROI

áhugaverð vefsetur
– recommended sites

áhættakv.
Sá möguleiki að tiltekinógnmuni hag-
nýta sér tilteknaveilu gagnavinnslu-
kerfis.
– risk

áhættugreiningkv.
Skipuleg aðferð til að bera kennsl
á verðmætigagnavinnslukerfis, ógnir
gagnvart þessum verðmætum ogveilu
kerfisins fyrir þessum ógnum.
– risk analysis

áhættumathk.
Mat á áhættu, venjulega byggt á
áhættugreiningu.
– risk assessment

áhættutakakv.
Stjórnunarleg ákvörðun um að fallast á
tiltekið stig áhættu, venjulega af tækni-
legum ástæðum eða vegna kostnaðar.
sh.vogun

– risk acceptance
ákomakv.

Villa sem verður til þegarskrifað er á
eðalesiðaf segulmiðli og lýsir sér í því
að lesinn ertvíundastafursem ekki var
skráður.
· Ákomur stafa venjulega af göllum

eða örðum á yfirborði segulmiðilsins.
– drop-in

ákvarða gildi
Reikna út gildi á tiltekinnisegðmeð því
að gefabreytum2 gildi og reikna út gildi
á hverjum lið segðarinnar þar tilútkom-
aner aðeins eitt gildi.
sh.ráða
– evaluate

ákveða rofstað
Skilgreina bæðirofstað og viðeigandi
atburð sem stöðvarinningu forrits um
stundarsakir.
– set a breakpoint

ákvæðihk.
(í gagnasafni) Einindavensleða eig-
indavenslsem tákna að tilvist einsein-
indis1 eða eigindar1 skipti því aðeins
máli að einnig sé til annað einindi eða
eigind.
– dependency

ákvörðunarfræðileg stafakennsl
Ljóskennsl stafa, gerð með því að bera
samanmynd2 af staf og mengi af frum-
gerðum stafa og notaalgrím sem beitir
ákvörðunarfræði til þess að velja staf.
· Gagnsemi þessarar aðferðar er tak-

mörkuð við aðstæður þar sem ílags-
miðlar eru samhæfir, því aðmátun,
gerð með því að reikna mælikvarða
á fylgni, getur truflast af breytilegri
stafastærð, því hvernig stafur snýr og
af leturgerð.

– decision theoretic character
recognition

ákvörðunarmæld kv.
Logrinn af fjölda atburða í endanlegu
mengi atburða sem útiloka hver annan,
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eða á táknmáli stærðfræðinnar:

H0 = logn

þar semn er fjöldi atburða.
· Skýringin við upplýsingar2 á einnig

við hér.
· Af grunntölu lograns ræðst hvaða ein-

ing er notuð. Algengar einingar eru:
shannon (tákn: Sh) fyrir logra með
grunntölu 2,
náttúrleg eining (tákn: nat) fyrir logra
með grunntölu e,
hartley (tákn: Hart) fyrir logra með
grunntölu 10.

Umskráningartafla:

1 Sh = 0,693 nat = 0,301 Hart
1 nat = 1,433 Sh = 0,434 Hart
1 Hart = 3,322 Sh = 2,303 nat

· Ákvörðunarmældin er óháð líkindum
á að atburðirnir gerist.

· Fjöldi b-faldra ákvarðana sem þarf
til þess að velja tiltekinn atburð úr
endanlegu mengi atburða sem útiloka
hver annan er jafn lægstuheilli tölu
sem er stærri en eða jöfn ákvörðunar-
mældinni sem er skilgreind með logra
með grunntölu b. Þetta á við þegar b
er heil tala.
Dæmi: Ef fa;b;cg er mengi þriggja
atburða þá er ákvörðunarmæld þess:

H0 = (lb 3) Sh = 1,580 Sh
= (ln 3) nat = 1,098 nat
= (lg 3) Hart = 0,477 Hart

þar sem lb er logri með grunntölu 2,
ln er logri með grunntölu e og lg er
logri með grunntölu 10.

– decision content
ákvörðunartafla kv.

Tafla yfir aðgerðir sem grípa á til við
mismunandi aðstæður.
· Aðstæðurnar ráðast af venslum milli

gilda á tilteknumbreytum1.

sh.röktafla
– decision table

álagsdreifingkv.
Skipting vinnu á tvær eða fleiritölvur
til að aukaafköst.
– load balancing

álagsprófunkv.
Prófun þar sem gildi tiltekinna starfs-
þátta eru látin víkja frá skilgreindum
gildum í því skyni að greina eða stað-
setja hugsanlegagalla.
– stress test, marginal test, marginal

check
álfur kk. → gandálfur
ályktun kv.

Rökleiðsla þar sem niðurstöður eru
leiddar af þekktum forsendum.
· Í gervigreindarfræði er forsenda

annaðhvortstaðreyndeða regla.
· Orðið ályktun er stundum einnig not-

að um niðurstöðuna.
– inference

ályktun af líkani
Ályktunþar sem notað ersérsviðslíkan.
· Sjá einniglíkanskerfi.
– model-driven inference

ályktunarforrit hk.
Sá þáttursérþekkingarkerfissem beit-
ir reglum rökleiðslu til þess að draga
ályktanir af framsetninguupplýsinga1

sem erugeymdar2 í þekkingarsafni.
– inference engine

áráskv.
Tilraun til þess að rjúfatölvuöryggi.

Dæmi: Það að beitaspilliforriti eða
línuhleri.

– attack
áreiðanleiki1 kk.

Sá eiginleiki að vera laus viðskekkju.
– accuracy3

áreiðanleiki2 kk.
Geta búnaðar til þess að gera það sem
til er ætlast við tiltekin skilyrði og í til-
tekinn tíma.
– reliability
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árekstrarmerki hk.
(í CSMA/CD-neti) Merki2 semgagna-
stöð sendir til þess að tilkynna öðrum
gagnastöðvum að þær megi ekki senda
af því aðárekstur1 hafi orðið.
– jam signal1

árekstrartilkynning kv.
Það að gagnastöð í CSMA/CD-neti
sendir útárekstrarmerki, þegar hún hef-
ur orðið vör við árekstur1, til þess að
tryggja að allar aðrar gagnastöðvar viti
um áreksturinn.
– collision enforcement

árekstraskyn hk.
(í sýndarveruleika) Geta tölvu til þess
að reikna út hvort notandi hefur sömu
rúmhnit ogsýndarhlutur.
– collision detection

árekstur1 kk.
Afleiðing þess að sent ersamskeiðaá
flutningsmiðli.
– collision1

árekstur2 kk.
(í tætingu) Það að tveir eða fleiri mis-
munandilyklar1 skila samatætigildi.
– collision2, hash clash

ári kk. → púki
áritari kk.

Tæki sem prentarstafi á gataspjöld2 í
samræmi viðgatasamstæðursem gat-
aðar hafa verið á spjöldin.
– interpreter device, interpreter1

árlegur meðalskaði
Væntanlegur meðalskaði á ári vegna
þess að eina eða fleiri öryggisráðstafan-
ir vantar.
– annual loss expectancy, annualized

loss expectancy, ALE
áskrifandi kk.

Notandi sem hefur fengið heimild til
þess að nota tilteknaþjónustu1.
– subscriber

ásláttur1 kk.
Það að slá eða styðja áhnapp.
– keystroke

ásláttur2 kk.
(á lófatölvu eða hliðstæðu tæki) Létt
högg, t.d. meðskjápenna, sem kemur í
stað smells meðmús.
– tap

ástandhk. → staða1

átreystanlegt tölvukerfi → tryggilegt
tölvukerfi

átta bita bæti → áttund
átthyrningatré hk.

Framsetning þrívíðs hlutar semhríslu-
skipanáttunga. Áttungarnir eru mynd-
aðir með því að halda áfram að deila
hverjum misleitum áttungi í smærri átt-
unga uns allir eru einsleitir miðað við
tiltekið einkenni eða deilt hefur verið
í áttunga jafnoft og ákveðið var fyrir
fram.
· Aðferð átthyrningatrés er notuð til

þess aðþjappaþaugögnsem geymd
eru um þrívíðan hlut.

· Sjá einnigferningatré.
– octree

áttund kv.
Bætisem í eru áttabitar.
· Heitið er einnig oft ritað með tölustaf

sem „8 bita bæti“.
sh.átta bita bæti
– octet, 8-bit byte

áttunda-1 fl.
(um eingrunnskerfi) Sem hefurgrunn-
tölunaátta.
– octal1

áttunda-2 fl.
Sem er ákvarðaður af vali eða skilyrði
sem hefur átta hugsanleg gildi eða horf.
– octal2

áttundakerfi hk.
Eingrunnskerfiþar sem notaðir erutölu-
stafirnir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7,grunntal-
aner átta og einingasætið hefurvægi1 1.

Dæmi: Í áttundakerfi stendurtölu-
táknið 1750 fyrir töluna þúsund, þ.e.
1�83+7�82+5�81+0�80:

– octal system, octal numeration



áttundakerfistala 30 bakgjörvi

system
áttundakerfistala kv.

Tölutákní áttundakerfinu.
· Orðið áttundakerfistala er oft stytt í

áttundatala.
– octal numeral

ávalastighk.
Mælikvarði fyrir ávalasvæðis3.
· Ávalastig er reiknað út sem ummál í

öðru veldi deilt með flatarmáli.
– peround

áætlunargerðkv.
(í gervigreindarfræði) Það að ákvarða
fyrir fram á hvern hátt og í hvaða röð
eigi að beitaaðgerðum3 til þess að ná
settu marki.
· Gripið er til áætlunargerðar í því

skyni að auka skilvirkni leitar og

leysa úr markmiðsárekstrum.
– planning

áætlunargerð fyrir framleiðslutilföng
Það að ganga frá áætlun um stjórnun
sem metur og segir til um þörf á hverj-
um þætti framleiðsluferlisins á tiltekn-
um tíma.
– manufacturing resource planning,

MRP II
áætlunargerð um efniskröfur

Tækni við áætlunargerð þar sem fram-
leiðslunni er stýrt með aðaláætlun
en þörf fyrir vöruparta er tengd við
framleiðsluáætlun þeirra framleiðslu-
vara sem nota partana.
– material requirements planning,

MRP

B
b → biti
B → bæti
B2B-samskiptihk. ft. → FF-samskipti
B2C-samskiptihk. ft. → FN-samskipti
B2G-samskiptihk. ft. → FS-samskipti
Backus-Naur-ritháttur kk.

Ritháttur sem unnt er að nota til þess að
setja framsamhengisfrjálsar mállýsing-
ar.
· Backus-Naur-ritháttur hefur m.a. ver-

ið notaður til þess að skilgreinafor-
ritunarmálin PascalogModula 2.

– Backus-Naur form, BNF, Backus
normal form

bak- fl.
– back-end

bakbraut kv.
Tengibrautfrá miðverkitil skyndiminn-
is.
– backside bus

bakdyr kv. ft.
Falinn hugbúnaður eða vélbúnaður
sem venjulega er ætlað að finnagallaog
bilanir og nota má til þess að sniðganga
tölvuöryggi.
– trapdoor

bakflug hk.
Það að flytja rafeindageislamyndlampa
úr hægra horniskjás að neðan upp í
vinstra horn að ofan.
– flyback

bakfæra so.
– reverse1

bakfærslakv.
– reversal

bakfærsluteikn hk.
– back icon

bakgjörvi kk.
Gjörvi sem annast sérhæfð verkefni.
· Sjá einnigframgjörvi.
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– back-end processor1

bakgrunnur kk. → myndgrunnur
bakhæfaso.

Gera einhvern tiltekinn eiginleika nýrr-
ar útgáfu afhugbúnaðiaðgengilegan í
eldri útgáfu án þess að notandi þurfi að
stigbætakerfið.
– backport

bakhæfingkv.
Það aðbakhæfa.
– backporting

bakhönnun kv.
Sú aðferð að taka hlut í sundur til að
komast að því hvernig hann starfar í því
skyni að smíða annan eins eða endur-
bæta hann.
– reverse engineering

bakka1 so.
Færagagnamiðilum tiltekna vegalengd
aftur á bak.

Dæmi: Færagataræmu2 aftur á bak
um einaþverröð eðasegulbandum
einnbálk1.

– backspace1

bakka2 so.→ hopa
bakleit kv.

Aðgerð sem leyfir að leitað sé frá hvaða
stað sem er ískjali1 í áttina að upphafi
skjalsins.
– backward search1, reverse search1,

reverse find1

bakleita so.
Leita frá hvaða stað sem er ískjali1 í
áttina að upphafi skjalsins.
– backward search3, reverse search3,

reverse find3

bakleitarhamur kk.
Hamursem leyfir að leitað sé frá hvaða
stað sem er ískjali1 í áttina að upphafi
skjalsins.
– backward search2, reverse search2,

reverse find2

baklýsing kv.
Lýsing sem berst myndskynjara og er
ekki endurvarpað frá yfirborðihlutar3,

heldur komið fyrir bak við hlutinn.
· Baklýsingu er unnt að nota til þess að

framkalla skuggamynd af viðfangs-
hlut.

– backlighting
bakrás kv.

Sendirásfyrir eftirlits- eða villueftirlits-
merki.
· Sendingarstefnan er gagnstæð send-

ingarstefnuframrásarinnarsem hún
tengist. Þessi skilgreining gildir um
gagnagjafa þegar gögn eru flutt í
gagnstæðar áttir samtímis.

– backward channel
bakrás í staðarneti

Sú rás ístaðarneti á breiðbandisem
ætluð er fyrirgagnasendingufrágagna-
stöðvumtil netstjóra.
– backward LAN channel, reverse

LAN channel
bakrétting kv.

Endurrétting1 þar sem kerfi, forriti ,
skrá, gagnasafnieða öðrum búnaði er
komið í fyrra horf þar sem unnt er að
gera það sem beðið er um.

Dæmi: Skrá er komið í fyrra horf með
því að taka til baka allar breytingar
sem hafa verið gerðar á skránni síð-
an hún var í því horfi.

sh.endurrétting aftur á bak
– backward recovery

bakskautslampikk. → myndlampi
baksmalaso.

Þýða1 viðfangskótaásmalamál.
– disassemble

baksmali kk.
Forrit til að baksmala.
– disassembler

bakspjald hk.
Prentplatasem gegnir hlutverkitengi-
brautar og öðrum prentplötum er
stungið í.
· Bakspjöld eru oftast notuð í tiltölu-

lega stórumtölvum.
– backplane
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bakstillimerki hk.
Röðbita, skráð í lok hversbálks1 á seg-
ulmiðli til samstillingar þegarlesið er
aftur á bak.
– postamble

baksviðhk. → myndgrunnur
baksviðsforrit hk.

Forrit sem hefur ekki forgang aðtil-
föngum gagnavinnslukerfis.
– background program

baksviðslitur kk. → grunnlitur
baksviðsreitur kk.

Tigull, notaður til þess aðfylla svæði2 í
gluggaþegar efni gluggans hefur glat-
ast eða orðið ógilt.
– background tile

baksviðsverkhk.
Verk sem er í gangi en hefur ekki for-
gang aðtilföngum gagnavinnslukerfis.

Dæmi:Runuverk.
– background job

baksviðsvinnslakv.
Það að látatölvuvinnaverkog inna for-
rit sem hafa ekki forgang.
– background processing

baktengill kk.
Tengill3 til að stikla2 til baka ívafri.
– backlink

baktölva kv.
(í gagnavinnslukerfi) Tölva sem leysir
verkefni semframtölva gagnavinnslu-
kerfisins beinir til hennar.
· Sjá einnigbakgjörvi.
– back-end computer, ?back-end

processor2

bakvinnsluforrit hk.
Forrit sem innir annaðhvort lokastig
í tilteknu ferli2 eða verkefni sem er
venjulegumnotanda1 ósýnilegt.
· Sjá einnigframvinnsluforrit.
– back-end application

bakþýðaso.
Þýða1 vistþýtt forrit af vélarmálií form
sem getur líkst upphaflegri gerð forrits-
ins áæðra forritunarmáli.

· Þegar bakþýtt forrit er þýtt aftur
ætti upprunalega vélarmálsgerðin að
verða til.

– decompile
bakþýðandi kk.

Hugbúnaðartólsembakþýðir forrit.
– decompiler

bakþýðing kv.
Það aðbakþýða.
– decompilation

banabankhk.
Atlaga að þjónustumiðluná lýðnetinu
sem verður þegar árásarmaður send-
ir af ásettu ráði IP-pakka sem er
stærri en þau 65.536bæti sem IP-
samskiptareglurnarleyfa.
· TCP/IP-samskiptareglur leyfa að

pökkum1 sé skipt í minni einingar.
Mörg stýrikerfi voru ekki búin und-
ir að taka við pökkum sem höfðu að
geyma einingar sem samanlagt voru
stærri en 65.536 bæti svo að stýri-
kerfin frusu, hrundu eðaendurræstu
sig.

– ping of death
bandbreidd kv.

Mismunur á neðri og efri mörkum tíðni
tiltekins tíðnisviðs.
· Mismunurinn er gefinn upp í hertsum

(riðum á sekúndu). Bandbreidd segir
til um hversu miklarupplýsingar1 er
unnt að flytja á tímaeiningu.

– bandwidth
bandbreidd tals

Taltíðnibil sem er notað í tilteknu kerfi.
– speech bandwidth

banddrif hk. → segulbandsdrif
bandhlutakótun kv.

Talkótunþar semmerkið2 er síað með
safni af síum og frálagsmerkin síðan
kótuðhvert fyrir sig.
· Tekin eru sýni úrfrálagi hverrar síu

með svonefndri Nyquist-tíðni og frá-
lagið síðanbútað.

– sub-band coding
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bandprentari kk.
Höggprentariþar sem letrið er á sveigj-
anlegu bandi.
– band printer

bandstrik hk.
Greinarmerki, ýmist notað til þess að
tengja saman liði samsettra orða eða
hluta orða sem skipt er millilína1.
· Bandstrik sem tengir saman liði sam-

settra orða má kallatengistrik. Band-
strik sem tengir saman orðhluta sem
er skipt milli lína má kalla skiptistrik.

– hyphen
bandstöðkv. → segulbandsstöð
bankforrit hk. → ping-forrit
bankskipun kv. → ping-skipun
bannlisti kk.

Listi yfir vistföngsem á ekki að tengjast
eða má ekki tengjast.
– disallowed address list, DAL2

barningur kk.
(í kerfi með sýndarminni) Óhæfilega
mikil notkun á tímamiðverksvið að
flytja gögnmilli ytri geymsluog aðal-
minnis.
· Barningur getur orðið þegarkeyrðeru

forrit sem eru ekki sérstaklega samin
fyrir sýndarminni.

– thrashing
Basic

Heiti á forritunarmáli sem í grunnút-
gáfu hefur tiltölulega fáarskipanir1 og
einfaldamálskipan.
· Oftast eru hafðirtúlkar frekar envist-

þýðendurþegar Basic er notað. Basic
er styttingá „Beginner’s All-Purpose
Symbolic Instruction Code“.

– Basic
baun kv.

Dæmi:Java-baun.
– bean

Bayesarsíakv.
Amasíasem notar Bayesartölfræði til
þess að meta haus og efni viðtökuskeyt-
is og ákveða líkindi á því að skeytið sé

amapóstur.
· Bayesartölfræði er dregin af vinnu

átjándu aldar stærðfræðingsins Tóm-
asar Bayesar.

– Bayesian filter
bálkabil hk.

Bil á milli tveggja samlægra bálka1 á
gagnamiðli.
– interblock gap, IBG

bálkadulritun kv.
– block cipher

bálkað mál
Forritunarmál sem gerir ráð fyrir notk-
unbálksetninga.

Dæmi:Ada, Algol, C, Pascal, PL/I.
– block-structured language

bálkaflutningur kk.
Það aðflytja einn eða fleiribálka1 í
einu.
· Bálk má ýmist flytja þannig aðgögn-

um er eytt af upprunalega staðnum
eða þau látin vera.

– block transfer
bálkafritun kv.

Aðgerð sem leyfir notanda aðtvífalda
bálk2 ogskjótahonum inn á öðrum stað
í samaskjali1 eða í annað skjal.
– block copy

bálkaprófun kv.
(í gagnafjarskiptum) Sá hlutivillueftir-
lits sem er notaður til þess að ákvarða
hvort formgerð bálks1 fylgir settum
reglum.
sh.blokkaprófun
– block check

bálkfléttuboðrás kv.
Fléttuboðrásþar sembálkar1 eru flétt-
aðir.
– block multiplexer channel

bálkfærsla kv.
(í ritvinnslu) Aðgerð sem leyfir notanda
að afmarkabálk2 og flytja hann á annan
stað ískjali1 eða í annað skjal.
– block move
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bálklengd kv.
Fjöldi bæta, eða einhverrar annarrar
viðeigandi einingar, íbálki1.
– block size, block length

bálksetningkv.
Afmörkuð runa setninga1 sem líta má
á sem sérstaka málskipanareiningu og
getur haftnefni.
· Bálksetning er grunnþáttur í málskip-

an bálkskipaðramála.
· Í sumumforritunarmálum, t.d. C++ ,

er „bálkur“ samheiti fyrir fjölsetn-
ingu. Í öðrum forritunarmálum, t.d.
Ada, hefur bálksetning mjög sérstaka
merkingu og getur þá náð yfirskil-
greiningarog frábrigðissýslara.

· Það hvernig bálksetningum er fyrir
komið í forritunarmálum hefur áhrif
á gildissvið1 og æviskeið hluta2 sem
eru skilgreindir sem hluti af bálksetn-
ingu.
Dæmi: Líta má áPascal-forrit sem
tiltekinn haus og eftirfarandi bálk-
setningu.Stefjur2 í Pascal eru skil-
greindar á svipaðan hátt.

sh.blokkarsetning
– block statement

bálkunarstuðull kk.
Hámarksfjöldifærslna1 í bálki1.
– blocking factor

bálkur 1 kk.
Strengur stafa, orða eða færslna1 sem
farið er með sem eina heild fyrir tiltek-
ið verkefni.
sh.blokk1

– block1

bálkur 2 kk.
(í ritvinnslu) Hluti af texta, skilgreind-
ur af notanda, sem ritvinnsluaðgerð á að
verka á.
sh.blokk2

– block2

bálkur 3 kk.
(í forritunarmálum) Fjölsetning sem
fellur saman viðgildissvið1 að minnsta

kosti einnarskilgreiningarsem hún fel-
ur í sér.
sh.blokk3

– block3

bálkur er læstur
(í gluggaumhverfi)
sh.bálkur er varinn
– block is locked

bálkur er varinn → bálkur er læstur
básarit hk.

Inningarleiðarit með reitum sem eru
faldaðir og raðað í línulega röð og
standa fyrir runubundin vinnsluskref,
endurtekningu ogskilyrtar setningar.
– box diagram, Chapin chart, Nassi-

Schneiderman chart
beiddur þjónustunotandi

Þjónustunotandisemþjónustubeiðandi
óskar eftir að komast ísamband2 við.
– called service user

beiðni kv.
– request

bein lína
Samskiptalína sem tengir einaútstöð
við tölvu.
– point-to-point line

bein sending
Sendingþar semaðgangsbúnaðureða
skeytageymsla1 flytur skeyti2 eðakanna
beint tilskeytaflutningsmiðilsán þess að
hann fari ummillibúnað1.
– direct submission

bein skekkja
Útkoma sem fæst með því að draga
satt, tiltekið eða fræðilega rétt gildi frá
reiknuðu, athuguðu, mældu eða fengnu
gildi.
– absolute error

bein skilgreining
Skilgreining sem er skrifuð á beinan,
formlegan hátt.
– explicit declaration

bein skipun
Skipun1 sem í er gildiþolandaen ekki
vistfanghans.
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– direct instruction, immediate
instruction

beinaso.
Vísa á leið semgögn geta farið til
ákvörðunarstaðar.
– route1

beind kv. → vigur
beining kv.

Það aðbeina.
– routing

beiningarskiptir kk.
(í neti) Tæki sem samtvinnar hlutverk
skiptis1 ogbeinis.
– routing switch

beinir kk.
Hnútur1 sem getur ákvarðaðleið2.
– router

beinleiðis endurkvæmur
(um undirforrit1) Sem getur kallað á
sjálfan sig.
– directly recursive

beinlínuskiptir kk.
Skiptir1 til að tengja beint milli hvaða
tveggja tækja sem vera skal.
– crossbar switch

beinlínuvinnsla kv. → innankerfis-
vinnsla

beinn aðgangur
Aðferð við að setjagögní geymslu1 eða
ná þeim úr geymslu, fólgin í því að nota
vistföng til þess að segja til um hvar
gögnin eru.
sh.rakleið
– direct access, ?random access

beinn notandi
Notandi3 sem tekur þátt ískeytasýslu
með því að notaskeytasýslukerfiðbeint.
– direct user

beinskeyttar vefveiðar
Upprunafölsun tölvupóstssem beinist
að tilteknu fyrirtæki, stofnun eða fé-
lagasamtökum í þeim tilgangi að kom-
ast yfir trúnaðargögn á ólögmætan hátt.
– spear phishing

beinstilla so.
Búa til ljósvönd þar sem allir ljósgeislar
eru samhliða.
– collimate

beint samband
Samband1 milli tveggjagagnastöðva.
– point-to-point connection

beint tilvik
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Hlut-
ur2 sem ertilvik2 af klasa4 en ekki af
undirklasahans.
– direct instance

beint vistfang
Vistfangsem tilgreinir stað án þess að
vísa til geymslustaðarþar sem annað
vistfang er geymt.
· Staðurinn getur verið geymslustaður

eða tæki.
– direct address

beltisdragi kk. → tannabelti
beltisprentari kk.

Höggprentariþar sem letrið er á belti.
– belt printer

bendill1 kk.
Hreyfanlegt merki sem er venjulega
sýnilegt og vísar á tiltekinn stað íbirti-
rými, t.d. þar sem næstugögnumverður
komið fyrir.
· Fleiri en einn bendill geta verið í

sama birtirými.
– cursor1

bendill2 kk.
(í gagnasafni) Bendir1 í töflu2 í töflu-
gagnasafni, notaður til þess að fara á
milli lína2 í töflunni.
– cursor2

bendilorð hk.
(í stiklutexta) Texti sem er auðkenndur
og hefur fyrir framan sig ílagssvæði fyr-
ir einnstaf.
· Ílagssvæðið sýnir að þarna ertengill3

sem vísar á texta.
sh.smelliorð
– reference phrase, hypertext reference

phrase
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bendilstjórnun kv.
(í skjáritlum) Sú aðgerð að flytjabend-
il1 umskjá.
· Aðgerðin getur verið fólgin í því að

notahnitil, styðja ástefnuhnappeða
gefa viðeigandiskipun2.

– cursor control
bendir1 kk.

(í skipulagi gagna) Gagnastak1 sem
sýnir hvar annað gagnastak er.
– pointer1

bendir2 kk.
(í tölvuteiknun) Tákn sem erbirt1 áskjá
og notandi getur hreyft meðbenditæki,
t.d. mús, til þess að velja atriði.
– pointer2

bendir3 kk.
(í forritunarmálum) Gagnahlutursem
gegnir því hlutverki aðgagnagildihans
ervistfangannars gagnahlutar.
– pointer3

bendistaghk.
Gagnatagþar sem hvert tilvik erbend-
ir 3.
sh.aðgangstag
– pointer type, access type2

benditæki hk.
Tæki, notað til þess að hreyfatákneða
bendil1 áskjá.

Dæmi:Mús, stýrikúla, leikvölur.
– pointing device

bendukóti kk.
Niðrandi heiti áforritun sem er óþarf-
lega flækt, sérstaklega forritunarkóta
þar sem oft eru notuðleiðaskil milli
mismunandi hluta kótans.
– spaghetti code

bera saman
Athuga tvö atriði til þess að ákvarða
hvort þau eru eins eða ákvarða hlutfalls-
lega stærð þeirra, hlutfallslega stöðu í
röð eða runu, eða hvort þau eru eins
með tilliti til annarra eiginleika.
· Atriðin geta t.d. veriðbreytur1 eða

skrár.

– compare
berstaðakv.

Hugsanlegvásetning, tengd árás sem
hagnýtir sér tilteknaveilu.
– exposure

berstæður lo.
– exposed

bestaso.
– optimize

bestuleiðarleitkv.
Leit þar sem við hvert skref eru metn-
ar allar hugsanlegar leiðir í átt að mark-
miðinu út frá fyrir fram ákveðnum for-
sendum og besta leitarleiðin valin á
grundvelli þessa mats.
– best-first search

bestunkv.
– optimizing

beta-próf hk.
(í hugbúnaðarþróun) Síðara stigspróf-
un.
– beta test

beta-útgáfakv.
– beta version

betrumbót kv.
sh.endurbót
– enhancement

betrumbætt hnappaborð
Hnappaborð fyrir einmenningstölvu
með 101 eða 102hnöppum, aðgerð-
arhnöppumí röð efst á hnappaborðinu,
talnaskikatil hægri við stafhnappaog
stefnuhnöppumá milli stafhnappa og
talnaskika.
sh.endurbætt hnappaborð
– enhanced keyboard

betrumbætt nafngift
sh.endurbætt nafngift
– enhanced naming

betrumbættur geisladiskur
Geisladiskur1, sniðinn þannig að unnt
er að spila diskinn hvort heldur á
geislaspilara eða margmiðlunarspilara.
sh.endurbættur geisladiskur
– enhanced CD
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betrunganethk.
Tauganetþar sem allirgervitaugungar
meðílag yfir meðallagi geta verið virk-
ir áfram.
· Í betrunganeti er notað einhvers kon-

arsamkeppnisnám.
– winner-takes-more network

BGP-samskiptareglurkv. ft.
Samskiptareglur1 fyrir gáttarhýsitölvur
í neti sjálfstýrðra kerfatil að skiptast á
upplýsingum1 um beiningu.
– border gateway protocol, BGP

biðfæra so.
Flytja gögní ytri geymsluog nota hana
sem biðminni til að draga úr töfum í
vinnslu við flutning milli fylgitækjaog
gjörva.
· Enska orðið „spool“ erstytting á

„Simultaneous Peripheral Operations
On-Line“.

– spool
biðfærslakv.

Það aðbiðfæra.
– spooling

biðgreiðslukort hk.
sh.kreditkort
– credit card

biðhamur kk.
– standby mode

biðlarahugbúnaður kk.
– client software

biðlarastefja kv.
Lítið verkforrit sem gegnir sérstöku
hlutverki og erkeyrt í biðlaratölvu og
hlaðið fráþjóni1 samkvæmt beiðni.
· Biðlarastefja er oft notuð fyrirmynd-

lífgun eða til að líta eftir aðkomnum
gögnum.

– applet
biðlaraþjónustu- fl.

(um samskiptaaðferð ídreifvinnslu) Þar
sembiðlari1 í tilteknumhnút1 færþjón-
ustu1 hjáþjóni1 í öðrum hnút.
– client-server, client/server

biðlaraþjónustutækni kv.
– client-server technology

biðlari 1 kk.
Búnaðareiningsem færþjónustu1 frá
þjóni1 sem hún deilir með öðrum bún-
aðareiningum.
· Hluti þjónustunnar getur veriðsér-

nota þjónusta frekar en sameiginleg
þjónusta.

– client1

biðlari 2 kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Tag,
klasi4 eða þáttur sem biður umþjón-
ustu1 frá öðru tagi, klasa eða þætti.
· Sjá einnigbirgir .
– client2

biðlisti kk. → biðröð
biðminni hk.

Sérhæfðgeymsla1 eða svæði í geymslu,
notað sem bráðabirgðageymsla svo að
flytja megi gögn milli tveggja búnað-
areininga með mismunandi flutnings-
eiginleika.
· Biðminni er notað þegar flytja á gögn

milli tækja sem ekki erusamstillt,
hafa ólíkan flutningshraða eða eru
gerð fyrir mismunandi flutning, ann-
að fyrir raðsendinguen hitt fyrir sam-
hliða sendingu.

– buffer storage, buffer
biðraðafræði kv.

– queueing theory
biðraðar- fl.

Sem lýtur aðbiðröð.
· Sjá einnigtroðraðar-.
– FIFO

biðraðargeymslakv.
Geymsla1 þar semgögnum er raðað
þannig að þaðgagnastak1 er hverju
sinni tiltækt sem lengst hefur verið í
geymslunni. Það sem kom fyrst inn fer
fyrst út.
– pushup storage

biðröð kv.
Listi sem er þannig gerður og haldið við
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að næsta stak sem á að heimta sé það
sem fyrst vargeymt1.
· Þessari aðferð má lýsa með orð-

unum: „kemur fyrst, fer fyrst“.
Eða á ensku: „first-in-first-out“,
skammstafað FIFO.

sh.biðlisti
– queue, pushup list

biðröðun skeyta
– message queueing

biðsetningkv.
Einföld setning, notuð til þess að stöðva
um stundarsakirinningu verkeiningar
sem felur í sér beiðni um frestun.
sh.tafarsetning
– delay statement

biðsprengjakv.
Spilliforrit sem veldur skaða ágagna-
vinnslukerfiþegar tilteknar aðstæður í
kerfinu ræsa forritið.
– logic bomb, slag code

biðstaðakv.
– wait state

biðstöðkv.
(í beinu sambandieðagreiðusambandi
með greinastýringu í grunnhætti) Sér-
hveralmenn stöðsem bíður eftir að vera
boðið færieða verða valin.
– passive station

biðtími kk.
Sá tími sem líður frá því aðstýriverk
tölvu biður umgögnþangað til byrjað
er að flytja þau.
– latency, waiting time

biðvistaður lo.
Sem hefur veriðvistaðurí biðminni.
– buffered

bikar kk.
Leturhjól, í laginu líkt og fingurbjörg
eða bikar, þar sem leturstafir eru í
tveimur röðum á barmi bikarsins.
– thimble

bil hk. → bilstafur
bilanatíðni kv.

Fjöldi skipta sem búnaður verður fyrir

bilun á tilteknu tímabili og við tiltekin
skilyrði deilt með lengd þessa tímabils.
– failure rate

bilhnappur kk. → bilstöng
bilmælir kk.

Tæki sem sendir frá sérmerki2 um rof
með tilteknu millibili.
– interval timer

bilstafur kk.
Stafur sem veldur því að prentun eða
birting færist fram um eitt sæti ílín-
unni1 án þess að þar sé setturritstafur1.
· Bilstaf er lýst í stöðlunum ISO/IEC

10646-1, ISO 4873 og ISO 6937-1.
sh.bil
– space character

bilstöng kv.
Ílangurhnappursem sendirbilstaf.
sh.bilhnappur
– space bar, blank space key

bilun kv.
Það að búnaður hættir að geta starfað
eins og til er ætlast.
– failure

bilunartraustur lo.
(í tölvuöryggi) Sem er þannig að komist
er hjávásetninguþó aðbilun verði.
– failsafe

bilunartraustur rekstur
Starfsemi gagnavinnslukerfissem er
þannig að litlar líkur eru á að tækja-
búnaður eyðileggist eða skemmist eða
starfsfólk hljóti skaða af þótt einn hluti
kerfisins bili.
– failsafe operation

binda1 so.
Festanefnivið annan hlut íforriti .

Dæmi: (1) Festa nefni við gildi,vist-
fang eða annað nefni. (2) Tengja
formstikasamsvarandiraunstikum.

– bind1

binda2 so.
Tengja eiginlegt vistfang, sýndarvist-
fang eða tækisnefni viðtáknrænt vist-
fangeðamerki3 í forriti .
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– bind2

binding kv.
Það að festanefni við annan hlut ífor-
riti .
– binding

bindingarstund kv.
Sú stund þegarbindingfer fram.
· Í forritunarmálum, sem eru hönnuð

bæði fyrir hraðvirka og sveigjanlega
inningu, má velja bindingarstund á
margvíslegan hátt. Þetta á m.a. við
Ada, PL/I ogC++ .

– binding time
birgir kk.

– supplier
birt efni

Gögnsem erubirt1.
sh.birti
– display2

birta 1 so.
(umgögn) Gera sýnilegan.
– display3

birta 2 kv.
Eiginleiki mannlegrar sjónrænnar
skynjunar sem greinir hvort ljósgjafi
sendir frá sér mikið eða lítið ljós.
· Birtu má ekki rugla saman viðljóma.
sh.skærleiki
– brightness

birti hk. → birt efni
birting kv.

Það aðbirta1 gögn.
– display1

birting stoðmyndar
Birting stoðmyndar.
– form flash

birtingarbiðminni hk.
Biðminnisem geymirbirtingarlista eða
birtingarforrit fyrir vigrabirti.
– display buffer memory

birtingarforrit hk.
(í hnitateiknun) Listi yfir birtingarskip-
anir sem búa til mynd.
– display program

birtingargjörvi kk.
Gjörvi sem breytir birtingarskipun-
um í spennugildi sem eru send til
myndlampa.
– display processor

birtingarhamur kk.
– display mode

birtingarlisti kk.
(í hnitateiknun) Listi yfir hnit sem lýsa
vigrumsem tiltekinmynd1 er gerð úr.
– display list

birtingarskipun kv.
Skipun2 sem stjórnar stöðu eða athöfn-
umbirtis.
– display command, display instruction

birtir kk.
Frálagstækisembirtir 1 gögn.
· Venjulega eru gögn birt til bráða-

birgða, en unnt er að gera ráðstafanir
til þess að fáprentrit.

sh.birtitæki
– display device, display4

birtirými hk.
Hluti tækisrýmissem samsvarar því
svæði sem nota má tilbirtingar mynda.
– display space, operating space

birtitæki hk. → birtir
birtubrigði hk. ft.

Sjónræn blekking sem veldur því að
svæði3 myndar2 virðist vera ljósara eða
dekkra en það er, eftir því hve mikil
birtan2 umhverfis það er.
– simultaneous contrast

birtuskil hk. ft.
Munur á birtu2 milli ljósra og dökkra
svæðamyndar2.
· Birtuskilum er venjulega lýst með

hlutfalli birtuútgilda.
– contrast

birtuskilaherping kv.
Aðgerð ímyndbót, fólgin í því að deilt
er í hverndíl með stuðli sem er háður
gildi dílsins.
– contrast shrinking
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birtuskilaskerping kv.
Aðgerð ímyndvinnslusem bætirbirtu-
skil myndar2.
– contrast enhancement

birtuskilasvörun kv.
Mælikvarði á sundurgreiningarhæfni
sjónkerfis.
· Birtuskilasvörun sýnir styrksvörun

kerfis samkvæmtlínutíðni rétthyrndr-
ar bylgju.

– contrast transfer function, CTF
birtuskilateyging kv.

Aðgerð við myndbót, fólgin í því að
hver díll er margfaldaður með stuðli
sem er háður gildi dílsins.
– contrast stretching

birtusmit hk.
(í tölvusjón) Það aðsvæði3 í mynd2

klínast út þar sem súbirta2 sem grein-
ist er óhóflega mikil fyrir viðtökuein-
inguna.
· Birtusmit verður vegna rafrænnar

mengunar frá björtumdílum í grennd
svæðisins.

– blooming
birtustilling kv.

Aðgerð við myndbót, fólgin í því að
leggja tiltekna birtu2 við alla díla í
mynd2 eða draga tiltekna birtu frá öll-
um dílum í myndinni.
– brightness sliding

bitabundnar samskiptareglur
Samskiptareglur1 gagnagreinar þar
sem stýriaðgerðir hennar eru tiltekn-
ar á sérstökum stöðum írammanum1

þannig að unnt sé aðflytja gögnnot-
anda semrunu af bitum sem breytast
ekki í sendingunni.

Dæmi:HDLC-samskiptareglurnar.
– bit-oriented protocol

bitaflutningslag hk.
Lag1 þar sem fyrir hendi er einhvers
konar búnaður til þess að koma á sam-
bandi, halda þessu sambandi og losa
það til þess að flytjabita um flutnings-

miðil.
sh.raunlag, eðlislag
– physical layer

bitahít kv.
· Úr götumáli tölvunotenda.
– bit bucket

bitahnupl hk.
Takabita til annarrar notkunar en hon-
um var áður ætluð.
– bit robbing

bitahraði kk.
Sá hraði sembitar erufluttir á.
· Bitahraði er venjulega gefinn í bit-

um á sekúndu, kílóbitum á sekúndu,
megabitum á sekúndu o.s.frv.

– bit rate
bitar á sekúndu

Mælieining flutningshraða1 gagna í
raðsendingu.
· Á ensku erskammstöfuninstundum

rituð „BPS“ eða „Bps“ og er þá hætta
á ruglingi við heitiðbæti á sekúndu.
Einnig kemur fyrir að „bps“ sé not-
að um bæti á sekúndu, en það ber að
varast.

– bps, bits per second
bitar á þumlung

Mælikvarði ábitaþéttleika, tilgreindur
sem fjöldibita á þumlung árás1, t.d. á
segulbandi.
· Á ensku erskammstöfuninstundum

rituð „BPI“ eða „Bpi“ og er þá hætta
á ruglingi við heitiðbæti á þumlung.
Einnig kemur fyrir að „bpi“ sé not-
að um bæti á þumlung, en það ber að
varast.

– bpi, bits per inch
bitastraumur kk.

– bit stream
bitastrengur kk.

Strengursem er aðeins gerður úrbitum.
– bit string

bitasætihk.
Sæti2 bita í orði þegar það er sett fram í
tvíundaritun.
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– bit position
bitatala kv.
· Þetta hugtak vísar til aukinnar ná-

kvæmni með auknum fjöldabita.
– bit depth

bitatróð hk.
– bit stuffing

bitaþéttleiki kk.
Fjöldi bita sem er skráður á lengdar-
eða flatarmálseiningu.
– bit density, recording density

biti kk.
Annar hvor tölustafanna0 og 1 þegar
þeir eru notaðir ítvíundakerfinu.
· Enska orðið „bit“ erstyttingá „binary

digit“.
sh.b, tvíundatölustafur
– bit, b, binary digit

bjagaskekkja kv.
Skekkjasem hlýst afbjaga.

Dæmi: (1) Skekkja sem hlýst afstýf-
ingu1 í reikningi. (2) Skekkja sem
hlýst af því að málband hefur hlaupið.

sh.vilhöll skekkja, vilhallaskekkja
– bias error

bjagi kk.
Kerfisbundið frávik gildis frá viðmið-
unargildi.
sh.vilhalli , hlutdrægni
– bias

bjóða færi
Bjóða gagnastöðvumað senda, einni í
einu.
– poll

bjögun kv.
Óæskileg breyting sem verður á lögun
myndar2 eða bylgju miðað við uppruna-
leganhlut3 eðamerki2.
– distortion

bjöllustafur kk.
Stýristafur, notaður þegar nauðsynlegt
er að vekja athygli á einhverju.
· Bjöllustafur getur sett af stað viðvör-

unarbjöllu eða annan álíka búnað.
– bell character, BEL

?blað hk. → sneið2

blágeisladiskurkk.
Ljósminni sem var hannað til þess að
taka við afstafrænum mynddiskumog
gert sérstaklega til þess að geta skráð,
endurskráð og sýnt háskerpukvikmynd-
ir og einniggeymt2 mikið af gögnum.
– Blu-ray Disk, BD, Blu-ray

bláskjár dauðans
· Sjá einnigblásprengja.
– blue screen of death

blásprengjakv.
· Lýtur að hrekkjum álýðnetinu sem

birtast í því aðWindows-stýrikerfið
hrynur og tölvuskjárinn verður blár
með hvítum texta.

– blue bomb
blátannartækni kv. → blátönn
blátönn kv.

Tiltekin þráðlaus tækni, kennd við
Harald konung blátönn.
sh.blátannartækni
– Bluetooth

blekborði kk.
Borði, vættur í bleki og notaður ífrá-
lagstæki.
– inked ribbon

blekdæluprentari kk.
Högglaus prentariþar semstafir eru
búnir til með því að sprauta blekdrop-
um á pappír.
sh.bleksprautuprentari
– ink-jet printer

bleksprautuprentari kk. → blekdælu-
prentari

blekun kv.
(í tölvuteiknun) Það að búa til línu með
því að dragahnitil yfir skjáog skilja eft-
ir rák líkt og þegar teiknuð er lína með
penna á blað.
– inking

blendingsmálhk.
Sambland afmáleiningum forritunar-
máls og náttúrlegs tungumáls, sem
tölva þarf ekki að geta unnið úr en er
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ætlað til þess að auðvelda mönnum að
skilja hönnunforrits.
· Setningar á blendingsmáli líkjast oft

setningum á náttúrlegu tungumáli.
Dæmi:
EF gögnin berast hraðar en búist var

við
ÞÁ skal sleppa þriðja hverju ílagi
ANNARS vinna úr öllum
gögnum sem borist hafa.

LOKEF.
– pseudocode

blendingsnethk.
(í netskipan1) Netsem er blendingur af
stjörnunetiog einu eða fleirihringnet-
umog líkist kóngulóarvef.
· Í blendingsneti eru þrír flokkar

hnúta1. Í einum er miðlæg stjarna
með tiltekinn fjöldaleggja. Í öðrum
eru hnútar á tilteknum fjölda innri
hringja með fjóra leggi hver. Í hinum
þriðja er jaðarhringur.

· Blendingsnet er unnt að stækka í fleiri
víddir.

sh.köngurnet
– spidernet

blendingssafnhk.
· Í slíku safni getur verið fleira en bæk-

ur.
– hybrid library

blendingsstefjakv.
Verkforrit sem sameinar eiginleika al-
mennrarstefju1 ogsérhæfðrar stefju.
– hybrid application, hybrid app

blendingstölvakv.
Tölvaþar sem þættirflaumrænnar tölvu
ogstafrænnar tölvueru sameinaðir með
samtenginguflaumgervlaogstafgervla.
· Blendingstölva getur notað eða búið

til flaumræn gögnogstakræn gögn.
– hybrid computer

blikk hk.
Háttbundin breyting á ljósstyrk einnar
eða fleirimyndeininga.
– blinking

blikka so.
(ummyndeiningu) Lýsast og dofna hátt-
bundið á víxl.
– blink, flash

blindfelluskil hk. ft.
Sameiginlegtviðmót tveggja tengdra
forrita, sem falla svo vel hvort að öðru
að þau virðast vera eitt forrit.
– seamless interface

blindrabirtir kk.
Tæki fyrir blinda, venjulega tengt við
hnappaborð tölvu.
– Braille display

blindrahæf skrá
Skrámeð sérstökusniði3 fyrir blindra-
birti .
· Slík skrá hefur venjuleganafnaukann

„brf“.
– Braille-ready file

blindsvæðihk.
Svæði ímynd2 sem sýnir ekki tiltek-
inn hluta vangsvegna þess aðhlutur3

sem er fyrir utan vanginn byrgir sjón-
leið milli þess hluta vangsins og skoð-
unartækis.
– occlusion

blindun kv.
Það að gera myndtæki ónæmt með því
að lýsa á það með sterku ljósi.
– blinding

blogghk.
Það sembloggaðer.
sh.raus1, vefraus, vefleiðari
– blog1, weblog

bloggaso.
sh.rausa
– blog2

bloggari kk.
Sá sembloggar.
sh.rausari
– blogger

bloggunkv.
Það aðblogga.
sh.raus2

– blogging
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blokk 1 kv. → bálkur1

blokk 2 kv. → bálkur2

blokk 3 kv. → bálkur3

blokkaprófun kv. → bálkaprófun
blokkarsetning kv. → bálksetning
blönduð teiknun

Tölvuteiknunþar sem bæði er fengist
við textaogmyndir1.
– mixed graphics

boðhk.
(í forritunarmálum) Beiðni um aðhlut-
ur2 framkvæmi eina afaðgerðum1 sín-
um.
– message1

boðráskv.
Búnaður sem sér um að flytjagögnmilli
innra minnisog fylgitækja.
sh.samskiptarás
– input-output channel

boðvísir kk.
– message waiting indicator

Boltzmannsvélkv.
(í tauganetum)
– Boltzmann machine

Boole-aðgerðkv.
Aðgerð1 sem hlítir reglum Boole-
algebru.
– Boolean operation1, ?binary

operation4

Boole-aðgerðartaflakv.
Aðgerðartaflaþar sem sérhverþolandi
og útkoman tekur annað af tveimur
hugsanlegum gildum.
– Boolean operation table

Boole-fall hk.
Fall þar sem hver frumbreyta, svo og
fallið sjálft, getur aðeins tekið tvö gildi.
– Boolean function

Boole-segðkv.
Máleining sem skilgreinir Boole-
reikning.
– Boolean expression

Boole-virki kk.
Virki sem er þannig að sérhverþolandi
hans, svo ogútkoman, geta tekið tvö

ólík gildi.
– Boolean operator

borðablinda kv.
– banner blindness

borðablindur lo.
– banner-blind

borði kk.
Auglýsing á rétthyrndu svæði sem birt-
ist á vefsetri fyrir ofan, neðan eða til
hliðar við aðalefni vefsetursins og hefur
tengil3 í vefsetur auglýsandans.
– banner

borðreiknivél kv.
Reiknivél, sérstaklega hönnuð til þess
að nota á borði.
– desktop calculator

borðtölva kv.
– desktop computer

borgarnet hk.
Net til þess að tengja samanstaðarnet
sem eru á landsvæði sömu borgar.
· Flutningshraði í borgarneti er venju-

lega meiri en í samtengdu netun-
um. Það nær yfir mörk stjórnsýslu-
svæða og gerir ráð fyrir nokkrumað-
gangsaðferðum.

– metropolitan area network, MAN
bot hk.

Mælieining fyrir mótunarhraða, jöfn
fjölda merkjastakaá sekúndu þar sem
öll slík stök eru jafnlöng og hvert stak
stendur fyrir einn eða fleiribita.
· Fyrir sum mótöld sem starfa við

hraða sem er 1200 bitar/s eða meiri
er mótunarhraðinn, gefinn í botum,
venjulega minni enbitahraðinn af
því að fleiri en einn biti flytjast með
hverju merkjastaki. „Bot“ er lagað
eftir enska orðinu „baud“ sem dreg-
ið er af nafni franska uppfinninga-
mannsins Baudot.

– baud
Bourne-skelkv.

Upprunalegaskelin1 í Unix.
– Bourne shell
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bókmerki hk.
(í stiklumiðlun) Merki sem er tiltekið af
notanda og auðveldaraðgang1 að tiltek-
inni stiklu1.
– bookmark

bókmerkjagátt kv.
– bookmark management site, book-

mark portal
bókstafakótað mengi

Kótamengiþar sem stökin eru fengin úr
bókstafamengi.
– alphabetic code element set, alp-

habetic code set
bókstafakóti kk.

Kótunarreglasem leiðir af sérbókstafa-
kótað mengiþegar hún er notuð.
– alphabetic code

bókstafaláskk.
Hnappur, notaður til þess að velja
bókstafiaf hnöppum sem merktir eru
tveimurstöfum.
· Valið gildir uns aftur er stutt á hnapp-

inn.
– alpha lock

bókstafamengihk.
Stafamengisem í erubókstafir, og e.t.v.
sérstafir, en ekkitölustafir.
– alphabetic character set

bókstafaorðhk.
Orð sem í erustafir úr einu bókstafa-
mengi.
– alphabetic word

bókstafastrengurkk.
Strengursem er aðeins gerður úrbók-
stöfumúr einustafrófi.
– alphabetic string

bókstafshnappurkk.
Hnappur, merkturbókstaf.
– alphabetic key

bókstafur kk.
Ritstafur1 sem stendur einn eða með
öðrum fyrir eitt eða fleirihugtök í rit-
máli eða eitt eða fleirihljóð í talmáli.
· Hvorki lengdar- og áherslumerki sem

standa ein né greinarmerki teljast

vera bókstafir.
– letter, alphabetic character

bóluminni hk. → segulbóluminni
bólurit hk.

Mynd þar sem atriði eru sett fram sem
hringir (bólur) og vensl milli þeirra sem
leggir, teiknaðir á milli hringjanna.
– bubble chart

bót kv.
Bútur af kóta2 sem er settur ívið-
fangseiningu eða hleðslueiningu án
þess aðsmalaeðavistþýða frumforrit-
ið að nýju.
· Bót er ætluð sem viðgerð til bráða-

birgða.
– patch1

bragðarefur kk.
(í tölvuöryggi) Sá sem beitirbragðvísi.
– social engineer

bragðvísikv.
(í tölvuöryggi) Beiting bragða í mann-
legum samskiptum til að fá tölvunot-
anda til að slaka á öryggiskröfum eða
brjóta öryggisreglur.
· Oft er höfðað til hjálpsemi þess sem

fyrir verður eða veikleika hans, svo
sem græðgi eða óheiðarleika.

– social engineering
brakmerki hk.

Merki2 í tókabrautarneti eða tóka-
hringsneti sem sýnir að verið sé að
senda áflutningsmiðlinumán þess að
gildur rammi1 hafi komist á leiðarenda.
– noise burst signal

braut1 kv. → tengibraut
braut2 kv.

Nokkrar rásir1 á segultrumbueðaseg-
uldiski sem lesið er af eðaskrifað á
samhliða.
– band

braut3 kv.
Leið2 í örvóttu netiþar sem unnt er að
fara í rétta stefnu frá upphafshnút til
lokahnúts eftirörvumleiðarinnar.
– directed path
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braut4 kv. → rein1

brautarhorf hk. → brautarskipan
brautarnet hk.

Staðarnetþar sem aðeins einleið2 er
milli hverra tveggjagagnastöðvaog all-
ar stöðvar á samaflutningsmiðli hafa
aðgang1 að gögnumsem hver stöðv-
anna sem vera skalsendir.
· Brautarnet getur veriðgreiðunet,

stjörnuneteðahríslunet.
– bus network

brautarskipan kv.
Netskipan1 þar sem allirhnútar1 eru
tengdir saman með sameiginlegum
flutningsmiðli.
· Leggirnir eru í senn aðgangsleiðir að

sameiginlega miðlinum og miðillinn
sjálfur.

sh.brautarhorf
– bus topology

brautartími 1 kk.
Sá tími sem það tekurmerki2 að fara
eina umferð umhringnet.
· Brautartíminn er sá tími sem það tek-

ur merki að fara um flutningsmiðil
hringnetsins, þar með taldanotenda-
strengi og allar gagnastöðvarí net-
inu.

sh.hringferðartími
– ring latency

brautartími 2 kk.
Tvöfaldur sá tími sem það tekurbita að
fara á milli þeirra tveggjagagnastöðva
í brautarnetisem lengst er á milli.
· Í neti þar sem notuð erburðarbylgju-

skynjunverður hverrammi1 að vera
nógu langur til að sendistöðin geti
greintárekstur1 eðaárekstrarmerkiá
meðan verið er að senda rammann.
Brautartíminn ákvarðar því minnstu
stærð ramma.

– round-trip propagation time
bráðabirgðaleiðrétting kv. → bráðabót
bráðabót kv.

Bráðabirgðaviðgerð vegnavillu í forriti .

sh.bráðabirgðaleiðrétting
– program temporary fix, PTF

bráðahamur kk.
– immediate mode

bregðast við frábrigði
Grípa til beinna aðgerða þegarfrábrigði
verður.
· Venjulega tekurfrábrigðissýslarivið

stjórn.
– handle an exception

breiðband hk.
Tíðnisvið, notað fyrir verkefni sem
þurfa vítt tíðnibil.
· Breiðbandinu má skipta í nokkur

mjórri svið, og er þá unnt að nota
hvert svið í mismunandi tilgangi eða
gera það tiltækt ólíkum notendum.

– broadband, wideband
breiðbandsborgarnethk.

– broadband metropolitan area
network, BMAN

breiðbandsgrunnnethk.
– broadband backbone network

breiðbandsnethk. → staðarnet á breið-
bandi

breiðbandsráskv.
Sendirás fyrir gögn sem nær yfir 6
MHz.
– broadband channel

breiðrás kv.
Mengi tveggja eða fleiri grannstæðra
rása1 þar sem sömugögneruskrifuðá
diskling1.
· Það að skrifa breiðrás er þáttur íafrit-

unarvörn.
– wide track

brengla so.
Umskrá stafrænt merki í stafrænt
gervislembimerki með sömu merkingu
og samabitahraðatil þess að auðvelda
flutning eða skráningu.
· Með brenglun er komist hjá vanda-

málum sem fylgja því að senda langar
runur af „1“ eða „0“.

sh.rugla
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– scramble
brenglari kk.

Tæki sem byltir eða umsnýrmerkjum2

eðakótar á annan hátt send boð til þess
að gera þau óskiljanleg viðtakanda sem
ekki hefur afbrenglunartæki, stillt á við-
eigandi hátt.
sh.ruglari
– scrambler

brennimynd kv.
Mynd2 sem helst eftir að skilyrði hafa
breyst og myndin ætti ekki lengur að
vera til.
– retained image, burned-in image

brennistilla so.→ skarpstilla
breyta1 kv.

Heiti sem stendur fyrir gildi eða fyrir-
bæri sem er óákveðið innan tiltekinna
marka uns það er ákveðið í tilteknu við-
fangsefni.
– variable1

breyta2 kv.
(í forritun) Fjórþætt fyrirbæri sem er
annaðhvort skilgreint sérstaklega eða
með ífólginni skilgreininguog er gert
úr nefni, eigindum1, einu eða fleirivist-
föngumog gagnagildumþar sem vensl
milli vistfanga og gagnagilda geta verið
breytileg.
· Í sumum forritunarmálumgeta vist-

föng verið breytileg og þess vegna
einnig gagnagildi. Í öðrum forritun-
armálum breytast vistföng ekki en
gagnagildi breytast meðan áinningu
stendur.

– variable2

breyta stærð
Breyta stikum, hnitum eða fyrirferð ein-
inga ámyndfleti.
– resize

breytanleiki kk.
Mælikvarði á það hversu auðvelt er að
breytaforriti .
– modifiability

breytidembing kv.
Dembing úr geymsluhólfumþar sem
gögnhafa breyst á tilteknu tímabili.
– change dump

breytigeymslakv.
Geymsla1 þar semskrifa má ný gögn
aftur og aftur á samageymslustað.
– erasable storage

breytileg færsla
Færsla1 sem hefurbreytilegan hluta.
· Í færslunni geta veriðaðgreinarsem

vísa ágagnatögí breytilega hlutan-
um.

– variant record
breytilegt færslutag

Færslutagsem hefurbreytilegan hluta
þar sem tilteknir eru aðrirlistar yfir
þætti.
– variant record type

breytilegur hluti
Hluti færslu1, gerður úrgagnahlutum
með gagnaskipaneða gagnatög sem
geta verið breytileg.
· Fjöldi gagnahluta getur verið breyti-

legur og einnig getur samsetning
þeirra verið breytileg.

– variant part
breytilengdarfærsla kv. → mislengdar-

færsla
breytimiðunarskráning kv.

Viðmiðunarlaus skráningþar sem 0
er sett fram með tilteknu seglunar-
mynstri og 1 með öðru mynstri. Seglun-
armynstrið breytist aðeins þegar gildið,
sem setja á fram, breytist.
· Mynstrin tvö geta verið mettun og

engin seglun en eru þó oftar mettun
í gagnstæðar áttir.

– non-return-to-zero change record-
ing, NRZC, non-return-to-zero
recording2, NRZ2

breytimiðunarskráning á einum
Viðmiðunarlaus skráningþar sem 1 er
settur fram með breytingu á seglunar-
mynstri og 0 er sett fram með því að
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seglunarmynstur breytist ekki.
– non-return-to-zero change-on-ones

recording, NRZ-1, non-return-to-
zero mark recording, NRZM, non-
return-to-zero recording3, NRZ3

breytimiðunarskráning á núlli
Viðmiðunarlaus skráningþar sem 0 er
sett fram með breytingu á seglunar-
mynstri og 1 er settur fram með því að
seglunarmynstur breytist ekki.
– non-return-to-zero change-on-zeros

recording, NRZ-0
breyting kv.

(í gagnasafni) Það aðskjóta inn, eyða
eða breytafærslu2 eða línu2 í gagna-
safnieða breyta aðild aðmengieða rök-
legumvenslum1.
– altering, modification

breytiskipun kv.
Ritvinnuskipun, notuð til þess að setja
nýjan stafastrengí stað annars stafa-
strengs í skráðumtexta.
– change command

breytispil hk.
Víxlverkun breytinga á lögun, lit eða
öðrum eiginleikum hluta sem sjást á
birtri 1 mynd.
– update dynamics

breyturakningur kk.
Skrá yfir heiti og gildi ábreytum2 sem
erusóttar1 eða breytt á meðanforrit er
innt.
sh.gagnarakningur
– variable trace, data-flow trace, data

trace
bréfasími kk.

Búnaður til þess aðsímsendamyndir af
síðum.
sh.bréfsími
– fax machine, facsimile machine, fax

equipment
bréfblöndun kv.

(í ritvinnslu) Skjalblöndunmeð því að
fella bréfstofnsaman við nöfn og heim-
ilisföng viðtakenda, skráðra á tiltekinn

lista.
– mail merge, mail merging

bréfsímamótaldhk.
Búnaður fyrir einmenningstölvusem
sameinar hlutverkbréfasímaog mót-
alds.
– fax modem

bréfsímaspjaldhk.
Spjald sem gegnir hlutverkibréfsíma-
mótaldsog er sett íeinmenningstölvu.
– fax board

bréfsími kk. → bréfasími
bréfstofn kk.

Bréf sem í er staðlaðurtexti, geymdur2

ágagnamiðli, og unnt er að ljá persónu-
legan blæ með því að bæta viðupplýs-
ingum1, t.d. nöfnum og heimilisföngum
eins eða fleiri viðtakenda.
– form letter

brigðgengur lo.
(um ferli1 eða vél) Sem er þannig að
ástand á hverju andartaki ákvarðar ekki
einrætt næsta ástand.
– nondeterministic

brjóstletraður lo.
(um texta) Sem er ritaður ofar ílínu1 en
annar texti, venjulega með smærra letri.
sh.hástæður
– superscript2, superscripted

brjóstletur hk.
(um texta) Letur þar sem texti er ritaður
ofar í línu1 en annar texti.
· Brjóstletur er venjulega smærra en

aðalletrið.
· Sjá einnighnéletur.
– superscript3

brjóstvitsaðferð kv.
Aðferð til þess að leita fyrir sér um
lausn verkefna með því að notarunu
af nálgunarlausnum, sem fást t.d. með
ágiskunum, og meta á hverju stigi
hversu nálægt þær eru því að vera full-
nægjandi.
– heuristic method, heuristic
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brjóstvitsfræði kv.
– heuristics

brjóstvitsleit kv.
Aðferð við lausn viðfangsefnis, byggð
á reynslu og dómgreind og beitt til þess
að bæta skilvirkni leitar í því skyni
að ná þolanlegri niðurstöðu án þess að
tryggt sé að leitin takist.
– heuristic search

brjóstvitsregla kv.
Sérregla, samin til þess að reglubinda
þáþekkinguog reynslu sem sérfræðing-
ur notar til að leysa viðfangsefni.
– heuristic rule

brjóstvitssía kv.
Amasíasem notarbrjóstvitsaðferðtil
þess að meta haus og efni viðtökuskeyt-
is og meta líkindi þess að skeytið sé
amapóstur.
– heuristic filter

brjóstvísir kk.
Stafur, venjulega ritaður með smærra
letri en aðrir stafir, settur ofar og til hlið-
ar við annan staf.
sh.hávísir
– superscript1, superscript character

broskarl kk. → brosmerki
brosmerki hk.

(í tölvupósti og vefspjalli)Runaritaðra
stafa sem líkja eftir brosandi andliti á
hlið, til dæmis þannig: :-)
sh.broskarl
– smiley

brot hk.
– fragment

brotamynd kv.
(í tölvuteiknun) Óregluleg form og
greinótt mynstur sem líkja eftir raun-
verulegum formum, búin til með ein-
földum stærðfræðijöfnum.
– fractal

brotskil hk. ft.
Skil milli heiltöluhluta og brots í fram-
setningu tölu ígrunntalnakerfi.
– radix point

brottfelling skiptivísis
(í ritvinnslu) Aðgerð sem fellirskipti-
vísi sjálfkrafa niður ef ekki þarf að
skipta orðinu sem hann er hluti af.
– hyphen drop

bróðurflekkur kk.
(í tölvusjón) Einn tveggja eða fleiri
flekkjasem eruíflekkir samaumflekks.

Dæmi: Stjörnurnar í bláa rétthyrn-
ingnum á bandaríska fánanum eru
bróðurflekkir.

– sibling
brú kv. → netabrú
brúarbeinir kk.

Hnútur1 sem getur sameinað starfsemi
netabrúarogbeinis.
– brouter

bræðingsmyndkv.
Mynd1, búin til meðmyndbræðingu.
– morph

bugðumærihk. ft.
Mæri, mynduð afrunu beinna lína og
boga sem snertast.
– concurve

bundið bil → fastabil
bundið stafbil → fastabil
bunkablað hk.

Skjal1 sem fylgir og auðkennir bunka
af ílagsskjölum og nota má til þess að
sannprófaþau.

Dæmi: Skjal með reikningsjöfnuði,
samanburðarsummum,tætisummum
eðaprófsummum.

– batch-header document
bunkaskrá kv.

– batch file
bunki kk.

– batch
burðarbylgja kv.

Bylgja með einkennisstærðum sem
breyta má meðmerki2.
· Bylgjan getur t.d. verið sínusbylgja.
– carrier

burðarbylgjuskynjun kv.
Það aðgagnastöðí staðarneti fylgist
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stöðugt með því hvort önnur stöð er að
senda.
– carrier sense

búðanethk.
Samtengdstaðarnetsem ná yfir tak-
markað svæði, t.d. háskólasvæði eða
herbúðir.
– campus-area network, CAN3

búinn formstikum → formstikaður
búnaðarauki1 kk. → íauki
búnaðarauki2 kk. → áauki
búnaðareiningkv.

Útbúnaður sem getur veriðvélbúnaður,
hugbúnaðureða hvort tveggja og ætl-
aður er til sérstakra nota.
– functional unit

búnaðargagnasafnhk.
(í Windows) Gagnasafn stýrikerfisins
sem geymir upplýsingar1 um búnað
tölvunnar.
– registry

búnaðarritill kk.
(í Windows)
– registry editor

búnaðarskrá kv.
(í Windows)
– registry file

búnaður fyrir beint kall
(í gagnaflutningsneti) Búnaður sem
gagnaflutningsnetið notar til þess að
túlka kallmerki sem skipun um að koma
á sambandi1 við eina eða fleirigagna-
stöðvar, sem notandinn hefur áður til-
nefnt. Með því losnar notandi við að
gefa valmerki fyrir vistfang á meðan
sambandi er komið á.
· Með þessum búnaði má velja stöð

hraðar en venjulegt er. Ekki er þó um
forgang að ræða. Vistföngum er út-
hlutað í umsaminn tíma.

– direct call facility
búta so.

Skiptaspönn breytu1 í endanlega mörg
bil, sem skarast ekki og þurfa ekki að
vera jafnlöng, og úthluta sérhverju bili

tilteknu gildi innan þess sjálfs.
Dæmi: Oft getur komið sér vel að
búta aldur manns þannig að hver bút-
ur verði 1 ár.

sh.skammta
– quantize

bútafölsun kv.
Árássem felst í því að klippa bút úrdul-
rituðum textaog setja annan í staðinn.
– cut-and-paste attack

bútatalgerving kv.
Aðferð við talgervingu, fólgin í því að
búa til boð með því að tengja vélgerðar
eða fyrir fram skráðar taleiningar sam-
an í röð.
· Vélgerðar taleiningar má fá með því

að leggja saman bylgjur nokkurra yf-
irtóna þeirrar tónhæðar sem leitað er
eftir og láta vægi hverrar bylgju ráð-
ast af styrk samsvarandi yfirtóns. Fyr-
ir fram skráðar taleiningar geta ver-
ið hljóðön, skriðhljóð, atkvæði, orð
o.s.frv.

· Meiri útreikninga þarf í bútatal-
gervingu enbylgjutalgervinguþegar
merkið er leikið til þess að endur-
geratalmerkið, en bútatalgerving þarf
minni geymslurýmdfyrir hvert boð.

– message concatenation synthesis
bylgjulengdarfléttun kv.

– wavelength-division multiplexing,
WDM

bylgjutalgerving kv.
Einfaldasta aðferð við talgervingu,
fólgin í því að skrátalmerki, annað-
hvort í stafrænueðaflaumrænuformi,
og leika þau síðan þegar kallað er á þau.
· Þessari aðferð geta fylgt tafir í sókn-

artíma.Geymslurýmdskráningarmið-
ilsins getur einnig verið takmörkuð.
Gervitalið sem er búið til með þess-
ari aðferð er þó yfirleitt mjög gott.

– direct waveform synthesis
bylt skrá

Skráþar semsvæði1 af tilteknu færslu-



byrging 50 bætiormur

tagi eru geymd2 samlægí stað þess að
geyma heilarfærslur2 samlægar.
– transposed file

byrging1 kv.
(í tölvuteiknun) Það að koma í veg fyrir
birtingu einnar eða fleirimyndeininga.
– blanking1

byrging2 kv.
Það að stöðvasjóngagnamerkií hluta
skönnunarrasta, venjulega þegar farið er
frá hægri til vinstri ískönnun.
– blanking2

byrjunarmerki 1 hk.
Merki á segulbandi sem sýnir hvar
skráningarsvæði hefst.

Dæmi: (1) Ræma sem endurkastar
ljósi. (2) Gegnsær hluti segulbands.

– beginning-of-tape marker, BOT mar-
ker

byrjunarmerki 2 hk.
Merki2 í stöfunarsendingu, sent á undan
staf til þess að búa viðtökutæki undir að
taka viðkótastökum.
· Byrjunarmerki er eittmerkjastaksem

varir venjulega eina tímaeiningu.
– start signal

byrjunarmerki eintaks
Kennimerki2 sem auðkennireintak og
sýnir hvar í eintakinu gagnaskráning
hefst.
– volume label, beginning-of-volume

label, volume header
byrjunarmerki ramma

Tiltekið mynsturbita sem sýnir upphaf
ramma1.
– start-of-frame, frame start delimiter

byrjunarmerki skrár
Kennimerki2, notað til þess að bera
kennsl áskrá og sýna hvar hún er, auk
þess að geymagögn til þess að stjórna
vinnslu skrárinnar.
– header label, HDR, beginning-of-file

label
bæklingabúnaðurkk.

– brochureware

bætaso.→ staga
bætakóti kk.

– byte code
bæti hk.

Strengurmeð tilteknum fjöldabita sem
farið er með sem eina heild og stendur
venjulega fyrirstaf eða hluta stafs.
· Fjöldi bita í bæti er fastur í hverju

gagnavinnslukerfi.
· Fjöldi bita í bæti er venjulega 8.
sh.B, tölvustafur
– byte, B

bæti á sekúndu
Mælieining flutningshraða1 gagna í
raðsendingu.
· Á ensku erskammstöfuninstundum

rituð „BPS“ eða „bps“ og er þá hætta
á ruglingi við heitiðbitar á sekúndu.
Einnig kemur fyrir að „Bps“ sé not-
að um bita á sekúndu, en það ber að
varast.

– Bps, bytes per second
bæti á þumlung

Mælikvarði ágagnaþéttleika, tilgreind-
ur sem fjöldibætaá þumlung árás1, t.d.
ásegulbandi.
· Á ensku erskammstöfuninstundum

rituð „BPI“ eða „bpi“ og er þá hætta
á ruglingi við heitiðbitar á þumlung.
Einnig kemur fyrir að „Bpi“ sé not-
að um bita á þumlung, en það ber að
varast.

– Bpi, bytes per inch
bætingkv. → stag
bætiormur kk.

Forrit sem kemur upp sjálfvirkri dreif-
ingu á öryggisbótum umtölvunetvegna
þekktraveilna.
· Bætiormur dreifist um tölvunet sam-

kvæmt veldisfalli á sama hátt ogyrk-
isormar og gerir það sem hann á að
gera án vitundar eða samþykkis not-
andans með aðgerð sem kölluð er
óumbeðin niðurhleðsla.

– ethical worm
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böggunkv.
Það að raðagögnumsaman í eina heild
á hærraskilningsstigi í því skyni að

geyma2 þau ogheimtasíðar.
– chunking

böggur kk. → lús

C
C

Heiti á forritunarmáli sem upphaflega
var gert fyrirUnix-stýrikerfið.
· Í C eru bæðiskipanir1, líkar skipun-

um í æðri forritunarmálum, og skip-
anir sem líkjastvélarmálsskipunum.

– C
C++

Heiti á forritunarmáli, gerðu fyrirhlut-
bundna forritun.
· C++ var þróað eftir forritunarmál-

inu C við rannsóknarstofnun Bell-
fyrirtækisins árið 1986, einkum af
Bjarne Stroustrup.

– C++
C-skel kv.

Tiltekin skel1 í Unix.
– C-shell

cab-skrákv.
Kippuskrámeðnafnaukann„cab“ sem í
eru ein eða oftast fleiriþjappaðar skrár.
· Cab-skrár eru einkum notaðar af

Microsoftvið skráaflutning.
– cabinet file, cab file

case-setningkv. → tilvikssetning
CCITT

Heiti á stöðlunarnefnd innanAlþjóða-
fjarskiptasambandsins.
– CCITT, Comité Consultatif Internati-

onal Télégraphique et Téléphonique
CGA-kort hk. → CGA-litspjald
CGA-litspjald hk.

Búnaður sem breytirmyndum2 í staðlað
snið fyrir birtingu eða skráningu.
– color graphics adapter, CGA

CGA-spjald hk. → CGA-litspjald
CGI-skil 1 hk. ft.

Stöðluðskil1 milli tækisfrjálsra og tæk-
isháðra hluta teiknikerfis.
sh.CGA-spjald, CGA-kort
– computer graphics interface, CGI1

CGI-skil 2 hk. ft.
Stöðluð skil1 fyrir stikaskipti milli
stikluskjalaogstiklubúnaðar.
– common gateway interface, CGI2

CGM
Heiti á skrá með stöðluðuskrásniði,
svonefndri lýsiskrá, sem ætlað er að
geyma2 og flytja gögn sem lýsa því
hvernigmynd1 er búin til.
· ISO 8632 er alþjóðlegi staðallinn fyr-

ir CGM.
– Computer Graphics Metafile, CGM

CGRM
Heiti á stöðluðum ramma meðhugtök-
umfyrir tölvuteiknun.
· CGRM erstyttingá „Computer Grap-

hics Reference Model“. ISO 11072 er
alþjóðlegi staðallinn fyrir CGRM.

– Computer Graphics Reference
Model, CGRM

CHAP-samskiptareglur kv. ft.
Samskiptareglur1 um sannvottun.
– challenge-handshake authentication

protocol, CHAP
CIDR-beining kv.

Klasalausbeiningmilli léna.
– Classless Inter-Domain Routing,

CIDR, ?supernetting
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CMOS
Tækni við hönnun og framleiðslusam-
rásasem nota lítinn straum.
– CMOS, complementary metal-

oxide semiconductor, complementary
metal-oxide silicone

Cobol
Heiti á forritunarmáli, sérstaklega ætl-
uðu til þess að leysa verkefni á við-
skiptasviði.
· Cobol er stytting á „Common

Business-Oriented Language“.
– Cobol

CODASYL
Heiti á samtökum notenda og fram-
leiðenda tölvubúnaðar sem hafa m.a.
unnið að því að staðlaforritunarmálið
Cobol og þróahugbúnaðfyrir gagna-
safnskerfi, óháðan tölvutegundum.
– CODASYL, Conference for Data

System Languages
CODASYL-líkan hk.

Netlíkan, skipulagt í samræmi við
mengjatögsem eru notuð til þess að
tilgreina tengingar milli færslutaga í
gagnasafni.
· CODASYL-samtökin skilgreindu lík-

anið.
– CODASYL model

COGO
Heiti á forritunarmáli, sérstaklega
gerðu fyrir verkefni í hnitarúmfræði.
· COGO er stytting á „Coordinate

Geometry“.
– COGO

com-seturhk.
Vefsetur með vefslóð sem endar á
„.com“.
– dot com

Comal
Heiti á forritunarmáli sem er byggt á
BasicogPascal.
· Í Comal er unnt að beitamótaðri for-

ritun1.

– Comal
Compuserve

Heiti á tiltekinniþjónustuveitu.
– Compuserve

Concurrent C
Heiti á forritunarmáli, gerðu eftir for-
ritunarmálinuC.
– Concurrent C

CP/M
Heiti á stýrikerfi fyrir einmenningstölv-
ur.
– CP/M, Control Program for

Microcomputers
CRAM-sannvottunarferli hk.
· Notað vegna öryggismála íHTTP-

samskiptareglum.
– challenge-response authentication

mechanism, CRAM
CSMA/CA-net hk.

Net með frjálsum aðgangi, þannig úr
garði gert aðárekstrarmerkier sent ef
væntanlegur sendir finnur að lína er
ónotuð.
· Þegar allar stöðvar hafa haft tæki-

færi til þess að taka við merkinu eru
gögninsend. Ef sendir verður var við
árekstrarmerki frá annarri stöð er hætt
að senda í tiltekinn tíma og síðan
reynt aftur.

– carrier sense multiple access
with collision avoidance network,
CSMA/CA network

CSMA/CD-net hk.
Brautarnet þar semsamskiptareglur1

kveða á umburðarbylgjuskynjunog
brugðist er við undantekningum sem
verða vegnaárekstra1 með því að senda
aftur.
– carrier sense multiple access

with collision detection network,
CSMA/CD network

CSMA-net hk. → net með frjálsum að-
gangi
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D
?D/A-breytir kk. → flaumgervill
dagatalsvefþjónustakv.

– calendar web service
dagáll kk. → dagbók1

dagbók1 kv.
Skrá í tímaröð um það sem gert er í
gagnavinnslu.
· Dagbók er unnt að nota til þess að

endurréttaeldri skrá eða endurskoð-
aða útgáfu hennar.

sh.dagáll
– journal, log

dagbók2 kv.
Forrit , notað til þess að bóka fundar-
tíma og annan tíma sem tekinn er frá.
· Í fjölnotendakerfi finnur dagbókin

sjálfkrafa lausan tíma allra fundar-
manna svo framarlega sem þeir skrá
tíma sinn í dagbókina. Dagbók er
einnig notuð til að bóka fundarher-
bergi og tæki, t.d. myndvarpa.

– calendar
dagbókarstutt skráakerfi

– journaling file system
dagrétta so.→ uppnýja
dagrétting kv. → uppnýjun
dagrétting skrár → uppnýjun skrár
dagréttur lo. → uppnýjaður
dagsetningarsniðhk.

– date format
dagsetningarsnið DD.MM.ÁÁ

– date format of DD.MM.YY
dauður hnappur

Hnappursem hefur ekki áhrif ábendil1.
· Dauður hnappur er m.a. notaður til

þess að skrá brodd yfirbókstaf.
Broddurinn er þá á dauðum hnappi og
er sleginn inn á undan stafnum.

– dead key
daufur biti

Biti, skrifaður af ásettu ráði ádiskling1

með veikum segulsviðsstyrk, sem túlka
má sem 0 eða 1.
· Það að skrifa daufan bita er þáttur í

afritunarvörn.
– weak bit

dálkaflutningur kk.
(í ritvinnslu) Flutningur texta- eða
talnadálks innanskjals1 eða milli skjala.
– column move

dálkahlaupa so.
Styðja ádálkahnappog flytja bendil1 á
skjáað næstadálkhaki.
– tabulate1

dálkahlaupsskipunkv.
(í ritvinnslu) Skipun2, notuð til þess að
færabendil1 að næstadálkhaki.
– tab command

dálkahnappur kk.
Hnappur, notaður til þess að stöðva
bendil1 við dálkhök.
– tab key

dálkaval hk.
Aðgerð1 í töflualgebruþar semdálkar2

eru valdir úr töflu2 til þess að mynda
nýja töflu.
· Í töflualgebru ætti að sneiða hjá

tvíföldun en þeirri reglu er ekki alltaf
fylgt í gerðhugbúnaðar.

– projection1

dálkhak hk.
Staður, notaður til viðmiðunar til þess
að skipatextaí dálka1 með því að nota
dálkmið.
– tab stop, tabulator stop, tabulator sett-

ing
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dálkmið hk.
Stafursem miðað er við ístafdálkun.
– alignment character, align character

dálkur 1 kk.
(í ritvinnslu) Lóðrétt skipanlína1, ein
tveggja eða fleiri slíkra skipana sem
hafðar eru hlið við hlið ásíðu2 eðaskjá.
– column

dálkur 2 kk.
(í töflulíkani) Eining í töflu2 sem sam-
svararsvæðistagií öðrumgagnalíkön-
um1.
· Heiti, notað í líkani fyrirtöflugagna-

safn.
– attribute2

dBase
Heiti á forriti fyrir gagnasöfn.
– dBase

debetkort hk. → staðgreiðslukort
DECT-staðall kk.

Evrópskur staðall fyrirstafræn þráð-
laussímafjarskipti.
· DECT stendur fyrir „Digital Europe-

an Cordless Telecommunications“.
– DECT

deild1 kv.
Hluti sem er frátekinn fyrir tiltekin not.

Dæmi: (1) Minnisdeild. Í sumumfjöl-
notendakerfumfær hver notandi sína
minnisdeild. (2)Diskdeild.

– partition1

deild2 kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Undirkerfi2 sem veitir tiltekna þjón-
ustu1.
– partition2

deildarheiti hk.
(í tölvupóstkerfi) Stöðluðeigind2 tölvu-
póstfangssem auðkennir deild í stofnun
eða fyrirtæki einrætt svo að unnt sé að
senda og taka viðskeytum2.
– organizational unit name

deildaskipta so.
Skipta ídeildir1.
– partition3

deildaskipting kv.
Það aðdeildaskipta.

Dæmi: Dæmi um deildaskiptingu
er diskdeildaskipting, minnisdeilda-
skipting.

– partitioning
deildaskipting disks
· Sjá einnigdeildaskipting.
sh.diskdeildaskipting
– disk partitioning

deildaskipting minnis
· Sjá einnigdeildaskipting.
sh.minnisdeildaskipting
– memory partitioning

deildaskiptur lo.
– partitioned

deililag hk.
(í OSI) Flokkur þjónustu1, starfsemi og
samskiptareglna1 sem líta má á sem
eina heild íOSI-viðmiðunarlíkaninuog
getur náð til allraopinna kerfaog er
hluti af lagi1.
– sublayer

deiliskjár kk.
Skjárþar semmyndfletinumhefur verið
skipt í tvö eða fleiri sjálfstæð svæði.
· Á einu svæðanna mábirta1 hluta úr

skrá og á öðru annan hluta úr sömu
skrá eða annarri skrá.

– split screen1

Delphi
Heiti á forritunarmáli sem ætlað er fyrir
hlutbundna hugbúnaðargerðfyrir stýri-
kerfið Windows.
· Í Delphi eruforrit hönnuð á sjónræn-

an hátt áskjá, og notaðir eru fyrir
fram skilgreindir bútar.

– Delphi
demba1 kv.

Gögnsem hefur veriðdembt2.
sh.gagnademba
– dump1, datadump

demba2 so.
Skrá eðabirta1 það sem er ígeymslu1

eða hluta þess á tiltekinni stundu.
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· Gögnumer dembt með tilteknusniði1

svo að unnt sé að greina þau.
· Venjulega er dembt í því skyni að

kemba forrit.
Dæmi: Gögnum er dembt úral-
hliða gistumog minni með tilteknu
sniði fyrir innra minniog afdiskum1

og segulböndummeð sniði fyrirytri
geymslu.

– dump2

dembingkv.
Það aðdemba2.
– dump3

deplamynstur hk.
Punktafylki, notað til þess að búa til
tigul eðaklippiramma.
– stipple pattern

deplar á þumlung
sh.punktar á þumlung
– dpi, dots per inch

DES-staðallkk.
Tiltekinn staðall þar sem tilgreint er
hverniggögnskuli dulrituð.
– DES, Data Encryption Standard

deyfaso.
Draga úrbirtu2 á skjá skjástöðvareða
mænissem ekki er verið að nota.
– dim

deyfingkv.
Það aðdeyfa.
– dimming

digurenda- fl. → háenda-
diskadrif hk.

Búnaður sem veitir aðgang aðseg-
uldiski.
– disk drive, disk unit1

diskahlaði kk.
Samstæðaseguldiskaí hylki sem unnt
er að taka í heilu lagi úrseguldiskastöð.
Fjarlægja verður hylkið áður en disk-
arnir eru notaðir.
– disk pack

diskahylki hk.
Einn eða fleiriseguldiskarí hylki sem
unnt er að fjarlægja í heilu lagi úrseg-

uldiskastöð. Ekki er unnt að skilja hylk-
ið frá diskunum.
– disk cartridge

diskasamsætakv.
Hylki með seguldiskum, segulhausum
ogarmstjóra.
– head/disk assembly, HDA

diskaspeglunkv.
– disk mirroring

diskastöðkv. → seguldiskastöð
diskdeild kv.

Hluti disks sem er frátekinn fyrir tiltek-
in not og fær sérstakt heiti.
– disk partition

diskdeildaskipting kv. → deildaskipting
disks

disklingadrif hk.
Búnaður sem veitir aðgang aðdisk-
lingi1.
– floppy drive

disklingur 1 kk.
Sveigjanlegurseguldiskurí flatri hlíf.
sh.sveigur diskur, plata2, skífa
– diskette, floppy disk, floppy, flexible

disk
disklingur 2 kk.

Sveigjanlegurseguldiskurí flatri hálf-
stífri hlíf, u.þ.b. 51

4 þumlungar í þver-
mál.
– minifloppy

disklingur 3 kk.
Sveigjanlegurseguldiskurí flatri stífri
hlíf, 3–4 þumlungar í þvermál.
· Algengasta stærð er 31

2 þumlungar.
– microfloppy

diskloftnet hk.
– dish antenna

diskloka kv.
Umskiptanlegur diskahlaðiásamt les-
og skrifhausumí loftþéttu hylki.
– data module

diskstýrikerfi hk.
Stýrikerfiþar semkerfishugbúnaðurog
gögnerugeymd2 ádiskum1.
– DOS, disk operating system
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diskur1 kk.
Gagnamiðillsem er flöt kringlótt plata
sem látin er snúast til þess að unnt sé
aðlesaeðaskrifa gögná aðra eða báðar
hliðar.
– disk, disc

diskur2 kk. → seguldiskur
dílaelting kv.

– pixel tracking
dílafylki hk. → punktafylki
dílaklasavinnslakv.

Tækni ímyndvinnsluþar sem unnið er
úr hverjumdíl um leið og granndílum
hans.
– pixel group processing

dílar á þumlung
Mælikvarði á skerpu myndar ábirti .
– pixels per inch, ppi

dílavinnsla kv.
Aðferð í myndvinnsluþar sembirtuskil
myndar2 eru stillt með því að margfalda
eða deila í einstakadíla með fasta, eða
birta2 myndar er stillt með því að bæta
föstu gildi við eða draga það frá ein-
stökum dílum.
– pixel point processing

dílbirta so.
Birta1 stafræna myndþannig að ein-
stakirdílar séu greinanlegir.
– pixelate2

dílbirting kv.
Það aðdílbirta.
– pixelation2

dílgildi hk.
Stakræntgildi sem stendur fyrir lit,
styrkleika eða annan eiginleikadíls.
sh.myndeindargildi
– pixel value

díll kk.
(í tölvuteiknun) Minnsta eining ámynd-
fleti sem unnt er að ljá eiginleika, t.d.
lit og styrkleika, óháð öðrum einingum
myndarinnar.
sh.tvívíð myndeind
– pixel, picture element, pel1

dílsetja so.
Umskrá prentaða mynd ístafræna
myndskrá, t.d. GIF-skrá.
· Skrána má síðan nota til að sýna

myndina með því að kalla fram litaða
díla ábirti .

– pixelate1

dílsetningkv.
Það aðdílsetja.
– pixelation1

djúptengill kk.
Tengill3 í aðra vefsíðu á vefsetri en
heimasíðu.
· Forliðurinn djúp- vísar til þess hversu

djúpt eða neðarlega íveftrénusíðan
er.

– deep link
DLL-skrá kv.

Skrámeðnafnaukann„dll“.
– DLL file

DLL-tengiforritasafn hk.
– dynamic link library, DLL

do-while-setningkv. → meðan-setning
doksendingkv.

Vinnsluaðferð ígagnaflutningsnetiþar
semgögneru geymd2 um stundarsakir
áður en þau eru send áfram til ákvörð-
unarstaðar.
– store-and-forward

doksendingartæknikv.
Tækni við að sendagögn um gagna-
flutningsnetmeð þeim hætti aðgeyma2

þau um stundarsakir áður en þeim er
beintáfram um netið.
– store-and-forward technique

dótturferli hk.
Ferli1 sem annað ferli,móðurferli, býr
til.
· Hvert ferli getur búið til mörg dóttur-

ferli en á aðeins eitt móðurferli, nema
fyrsta ferlið en það á ekkert móður-
ferli.

sh.spunaferli
– child process
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dótturspjald hk.
Prentplatasem er stungið ímóðurborð
eðabakspjald.
– daughter card, daughter board

draga inn
(í ritvinnslu) Byrja línu1 lengra frá
vinstri spássíuen aðrar línur.
– indent3

draga saman→ þrengja
draga sundur → víkka
draga út

Velja og taka út úr þau stök í safni sem
fullnægja tilteknum skilyrðum.
– extract

draghylki hk.
Hylki með segulbandisem unnt er að
nota án þess að taka það úr hylkinu.
Bandið er dregið áfram með þrýstigripi.
– magnetic tape cartridge, cartridge2

draugaseturhk.
Vefsetursem er ekki lengur haldið við.
– ghost site

draugur kk.
Óæskilegmynd2 sem stafar af áhrifum
svo sem endurómun.
– ghost1

dráttbirtir kk.
Birtir þar sem unnt er að búa tilmynd-
einingar í hvaða röð semforrit segir til
um.
– calligraphic display device, directed-

beam display device
dráttur kk.

(í tölvuteiknun) Það að flytja tilmynd-
einingar á skjámeð því að notabendi-
tæki.
· Dráttur getur farið fram með því að

stutt er ávalhnappog honum haldið
niðri um leið ogbendirinn2 er færður
til á skjánum.

– dragging
dregill kk.

– touchpad
dreifð atlaga að þjónustumiðlun
· Sjá einnigmiðlunarsynjun.

– distributed denial-of-service attack
dreifð gagnavinnsla→ dreifvinnsla
dreifilykill kk.

(í tölvuöryggi) Dulmálslykill sem er
ætlaður hvaðaeinindi1 sem er, til nota
fyrir dulritunarsamskipti við eiganda
samsvarandieinkalykils.
· Við tvílykla dulritun er dreifilykill

bæði notaður tildulritunar og til að
sannprófa rafræna undirskrift.

– public key
dreifilykladulritun kv.

(í tölvuöryggi) Dulritunaraðferð þar
sem dreifilyklar eru notaðir fyrir dul-
ritun og stundum einnig fyrirdulráðn-
ingu.
· Dreifilykladulritun er oftasttvílykla

dulritun.
– public-key cryptography, public-key

encryption
dreifilyklakerfi hk.→ dreifilyklaskipulag
dreifilyklaskilríki hk.

Rafrænt skilríkisem tilgreinirdreifilyk-
il vottorðshafa og sem tengir dreifilykil-
inn við vottorðshafann á ótvíræðan hátt.
– public-key certificate

dreifilyklaskipulag hk.
(í tölvuöryggi) Skipulag fyrir öruggan
gagnaflutningog rafrænar undirskriftir
meðdreifilykladulritun í almennu sam-
skiptaneti, svo semlýðneti.
sh.dreifilyklakerfi
– public-key infrastructure, PKI

dreifilyklastaðlar kk. ft.
– Public-Key Cryptography Standards

dreifilyklaveldi hk.
(í tölvuöryggi) Safn tengdra eininga í
dreifilyklaskipulagi.
· Dreifilyklaveldi getur t.d. náð yfir

eina eða fleirivottunarstöðvar, e.t.v.
skráningarstöðvarog safn eininda1

sem geta verið þáttur ídreifilykla-
skipulagiog starfa í samræmi við eina
eða fleirivottunarstefnureins og til-
greint er af yfirvaldi dreifilyklaveldis-
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ins. PKI erstyttingá „Public Key In-
frastructure“.

– PKI domain
dreifistæðakv.

– stripe set
dreifisvið hk.

Mengisamlægra gagnagildaaf kverðu-
tagi.
– range1, ?span2

dreifkennsla kv.
– distributed teaching

dreifmenntun kv.
– distributed education

dreifnám hk.
– distributed learning

dreifsamning kv.
– distributed authoring

dreift gagnasafn
Gagnasafnsem er í rauninni dreift á
marga staði en er undir stjórngagna-
safnskerfisá þann hátt aðnotanda2

gagnasafnsins virðist það vera ein rök-
leg heild.
– distributed database

dreift gagnavinnsluumhverfi
Högun sem felst í stöðluðum forritun-
arskilum, föstum venjum og starfsemi
þjóna1 í því skyni að dreifahugbúnaðiá
gagnsæjan hátt umsundurleitt tölvunet.
– distributed computing environment,

DCE2

dreift minni
(í tauganetum) Minni í tauganetiþar
sem hvergervitaugungurhefur sitt eig-
ið minni.
– distributed memory

dreift skráakerfi
– distributed file system

dreifvinnsla kv.
Gagnavinnslaþar sem framkvæmd að-
gerða er dreift áhnúta1 í neti.
· Dreifvinnsla krefst samvinnu hnúta-

tækja sem er komið til leiðar með
gagnafjarskiptummilli þeirra.

sh.dreifð gagnavinnsla

– distributed computing, distributed
data processing, DDP

dreifvistun kv.
Það að samhangandi einingugagnaeins
og skrá er skipt í kafla með það fyrir
augum að skrifa gögnin á fleiri en eitt
raunlægt drif samtímis til þess að flýta
fyrir vinnslu.
sh.dreifvistun gagna
– striping, disk striping, data striping

dreifvistun gagna→ dreifvistun
drifaborð hk. → drifarein
drifarein kv.

sh.drifaborð
– drive bar

DRM → stafræn réttindavernd
DRM-tækni kv.

– DRM technology
drottnaranet hk.

Tauganetþar sem sterkastigervitaug-
ungur í lagi2 getur heft aðra gervitaug-
unga í sama lagi.
· Í drottnaraneti er notað einhvers kon-

arsamkeppnisnám.
– winner-takes-all network

drög hk. ft.
Bráðabirgðaútgáfa afskjali1 tilbúin til
yfirlestrar, samþykkis eða frekari úr-
vinnslu.
sh.vinnuskjal
– working draft, draft document, draft

DSTP-samskiptareglurkv. ft.
(í gagnanámi)
· DSTP stendur fyrir „Data Space

Transfer Protocol“.
– DSTP

dulgerving kv.
Það aðeinindi1 þykist vera annað ein-
indi til þess að fá heimildarlausanað-
gang1.
– masquerade

dulmálsfræði kv.
(í tölvuöryggi) Fræðigrein sem fjallar
um fræðilegan grundvölldulritunar og
dulmálsgreiningar.



dulmálsgreining 59 dulritunargátsumma

· Sjá einnigdulritunarfræði.
– cryptology

dulmálsgreining kv.
(í tölvuöryggi) Greining á dulmáls-
kerfi, ílagi þess eðafrálagi, eða hvoru
tveggja, til þess að leiða af þvívið-
kvæmar upplýsingar, þar með talinn
ódulritaðan texta.
– cryptanalysis

dulmálskerfi hk.
(í tölvuöryggi) Þau skjöl, tæki og tækja-
búnaður sem notuð eru saman, ásamt
aðferðum, þeim tengdum, til þess að
komadulritun eðadulráðningutil leið-
ar.
– cryptographic system, ciphersystem,

cryptosystem
dulmálslykill kk.

(í tölvuöryggi) Bitastrenguraf breyti-
legri lengd sem aðgerðir viðdulritun
eðadulráðninguráðast af.
· Dulmálslykill getur veriðdulritunar-

lykill eðadulráðningarlykill.
sh.lykill3

– cryptographic key, key4

dulmálstími kk.
Gildistími dulmálslykils.
– cryptoperiod

dulráða so.
(í tölvuöryggi)
– decrypt, decipher

dulráðning kv.
(í tölvuöryggi) Það að breyta dulrituð-
um gögnumaftur í fyrra horf.
· Dulritaðan texta má dulrita öðru

sinni en þá skilar einföld dulráðning
ekki upprunalegaódulritaða textan-
um.

sh.ráðning1

– decryption, decipherment
dulráðningarlykill kk.

(í tölvuöryggi)
– decryption key

dulrit hk. → dulritaður texti

dulrita so.
Brenglagögneðaumskráþau, áður en
þau eru send, í leynilegan kóta sem dyl-
ur merkingu gagnanna fyrir heimildar-
lausum viðtakanda.
· Gögn eru dulrituð þegar þau eru send

um fjarskiptakerfi eða þegar þau eru
geymd1.

– encrypt, encipher
dulritaður texti

Gögnsemdulritun hefur skilað og þar
sem merkingin er ekki tiltæk án þess að
notaðar séu dulmálsaðferðir.
sh.dulrit
– ciphertext

dulritun kv.
(í tölvuöryggi) Umritun gagna á dul-
mál.
· Útkoman úr dulritun eru dulrituð

gögn, oftastdulritaður texti.
· Öfuga ferlið er kallaðdulráðning.
· Sjá einnig einlykla dulritun, tví-

lykla dulritun, einkalykladulritun,
dreifilykladulritun, samhverf dulrit-
un, ósamhverf dulritunog einátta
dulritun.

– encryption, encipherment, cryptography1

dulritunaraðferð kv.
– cipher

dulritunaralgrím hk.
– encryption algorithm

dulritunarárás kv.
Kerfisbundin árásþar sem dulmáls-
fræðingur hefur eingöngudulritaðan
textaundir höndum.
– ciphertext-only attack

dulritunarfræði kv.
(í tölvuöryggi) Fræðigrein sem fjallar
um aðferðir og leiðir til að gæta öryggis
við flutning oggeymslu2 upplýsinga1.
· Sjá einnigdulmálsfræði.
– cryptography2

dulritunargátsumma kv. → dulritunar-
prófsumma
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dulritunarlykill kk.
(í tölvuöryggi)
– encryption key

dulritunarprófsumma kv.
sh.dulritunargátsumma
– cryptographic checksum

dulritunarvél kv.
– encoding machine

dvalahamur kk.
– hibernate mode

DVD-diskur kk. → stafrænn mynddiskur
dvergflagakv. → nanóflaga
dvergpípakv. → nanópípa
dvergsmári kk. → nanósmári
dvergtækni kv. → nanótækni

dvergtölva kv. → nanótölva
dvergvélkv. → nanóvél
dvergþjarki kk. → nanóþjarki
dæmanámhk.

Aðleiðslunámá hugtökumsem felst í
því að draga almennahugtakslýsingu
með ályktun af dæmum eða jafnvel
gagndæmum hugtaksins.
– learning from examples, example-

based learning, instance-based learn-
ing

dæmarými hk.
Mengi allra hugsanlegra dæma og
gagndæmahugtakssem læra skal.
– example space, instance space

E
E2E-samskiptihk. ft. → VV-samskipti
Eb → exabiti
EB → exabæti
EBCDIC

Heiti á staðlaðrikótunarreglusem er
notuð til þess aðgeyma2 og flytjagögn.
· Í hverjukótastakieru 8bitar.
– EBCDIC, Extended Binary Coded

Decimal Interchange Code
ECMA

Heiti á evrópskum samtökum framleið-
enda tölvubúnaðar.
– ECMA, European Computer

Manufacturers Association
EDI-samskipti hk. ft.

Skipti tölvukerfaágögnumogskjölum1

samkvæmt stöðluðum reglum.
sh.skjalaskipti milli tölva, SMT, papp-
írslaus samskipti
– electronic data interchange,

electronic document interchange,
EDI

EDI-skeyti hk.
Skeyti1 í EDI-samskiptum.
sh.SMT-skeyti
– EDI message

eða-gáttkv.
Gátt sem framkvæmirrökaðgerðina3

eðun.
– INCLUSIVE-OR gate, OR gate,

INCLUSIVE-OR element, OR
element

eða-röktákn hk.
– logical OR symbol

eðlileg samtenging→ eðlileg töfluteng-
ing

eðlileg töflutenging
Töflutengingsem er gerð með því að
nota sams konardálka2 við tenginguna.
sh.eðlileg samtenging
– natural join

eðlislaghk. → bitaflutningslag
eðunkv.

Rökaðgerð3 sem hefur útkomu með
Boole-gildið 0 þá og því aðeins að sér-
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hverþolandihafi Boole-gildið 0.
– disjunction, OR operation,

INCLUSIVE-OR operation, logical
add, ?logical sum, ?EITHER-OR
operation

ef-setningkv.
Skilyrt setningsem veldur því að til-
teknar runur setninga1 eru inntar eða
hlaupið yfir þær eftir því hvaðasann-
gildi tiltekin skilyrt segðtekur.
sh.if-setning
– if statement

ef-þá-gáttkv. → leiðingargátt
eff-gátt kv. → jafngildisgátt
efni hk.

(í tölvupóstkerfi) Sá hluti skeytis2 sem
skeytaflutningskerfihvorki kannar né
breytir, nema til þess aðumskrá, með-
an áskilaflutningiskeytisins stendur.
· Efni nær yfirhaus1 ogmeginmál2.
sh.ílæti
– content

efnisbrenglunarkerfi hk.
– content scrambling system

efnisgreinkv.
Ein eða fleirisetningar2 sem eiga sam-
an og lesnar eru í einni lotu.
· Efnisgreinar eru aðgreindar með

greinaskilum.
sh.málsgrein
– paragraph

efnissafnarikk.
Einstaklingur eða fyrirtæki sem safnar
saman efni á vefnum til að endurnýta
eða endurselja.
– content aggregator

efnissíunkv.
– content filtering

efnisskrá1 kv.
(í gluggaumhverfi)Listi yfir skrár í
möppu.
– directory3

efnisskrá2 kv.
Listi yfir nöfn skráa og forritasafna
ásamt tilvísunum1 til geymslustaðar

þeirra.
· Í efnisskrá geta einnig veriðupp-

lýsingar1 um tæki sem skrárnar eru
geymdar2 í, aðgangsorð, bálkunar-
stuðulog fleira.

– catalog1, catalogue1

efnisstjórnunarkerfi hk.
– content management system

efnistaghk.
(í tölvupóstkerfi) Sá hluti umslagsþar
sem tilgreint er í hvaða formiefni skeyt-
is2 er skráð.
· Efnið getur t.d. verið skráð sem

venjulegurtexti eða með því að nota
ASN.1eðaSGML.

sh.ílætistag
– content type

efnistengt kort
SGML-skjal eðaXML-skjal, notað af
manni eða vél fyrirvafur innan tiltek-
ins upplýsingamengis.
– topic map, TM2

efri spássía→ ofanspássía
efsta sæti

Sætið1 lengst til vinstri ístafastreng.
– high-order position

eftirdembing kv.
Dembingeftir að inning forrits hefur
orðið fyrir vinnslufalli.
– postmortem dump

eftirgreining kv.
– postmortem analysis

eftirkönnun á kerfi
Athugun á starfsemi kerfis eftir að það
er komið í stöðuga notkun og flestar
breytingar eru um garð gengnar.
– system follow-up, post-implementation

review, post-development review
eftirlegubúnaður kk.

Búnaður sem framleiðandi hefur hætt
að bjóða en fæst hjá öðrum.
– abandonware

eftirlitsborð hk.
Sá hluti tækis sem viðgerðarmaður not-
ar til samskiptavið það.
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– maintenance panel
eftirlitskerfi fyrir framleiðsluáætlun

Gagnavinnslukerfi, notað til þess að búa
til, framkvæma og hafa eftirlit með
framleiðsluáætlunum.
– production planning control system,

PPCS
eftirlitsviðhald hk.

Viðhald samkvæmt eftirlitsáætlun þar
sem gert er ráð fyrir að haldið sé uppi
æskilegriþjónustu1 með lágmarksfyrir-
höfn.
– controlled maintenance

eftirlíking kv.
Notkun gagnavinnslukerfistil að setja
fram valda eiginleika í hegðun áþreif-
anlegs eða óhlutbundins kerfis.

Dæmi: Framsetning á loftstreymi um-
hverfis vængi við mismunandi hraða,
hita og loftþrýsting.

sh.herming2

– simulation
eftirlíkingarkóti kk.

Hugbúnaðurtil þess aðinna í stýrikerfi
sýndarheims.
– simulation code

eftirlíkir kk.
Tæki,gagnavinnslukerfieðaforrit sem
líkir eftir tilteknum eiginleikum áþreif-
anlegs eða hugræns kerfis.
· Eftirlíkir er oft notaður við þjálfun til-

tekinna starfsstétta, t.d. flugmanna og
stýrimanna.

sh.hermir2

– simulator
eftirskilyrði hk.

Fastyrðingsem á við þann hlutaforrits
sem kemur á undan íinningaröðinni.
– postcondition

eftirtáknun kv.
Aðferð til þess að myndasegðir með
stærðfræðitáknum þar sem hvervirki
stendur á eftirþolendumsínum og sýnir
hvaðaaðgerð1 á að framkvæma á þeim
eða milliútkomum sem standa á undan

virkjanum.
· Sjá einnigfortáknunogmillitáknun.

Dæmi: (1)A lagt við B og summan
margfölduð meðC er ritað með segð-
inni AB+C� (� táknar margföldun).
(2) P OG útkomanúr Q OG R er rit-
að með segðinniPQR^^ (^ er virki
sem táknarrökaðgerðina3 ogun).

– postfix notation, suffix notation,
reverse Polish notation

eftirvaf hk.
Sá hlutisegulbandssem er á eftirenda-
merki.
– magnetic tape trailer, trailer

eftirvinnslubúnaður kk.
Búnaður, ætlaður til lokavinnslu á
gögnum.
– postprocessor

EGA-kort hk. → EGA-litspjald
EGA-litspjald hk.

Myndvinnslutæki sembirtir 1 falslita-
mynd með því að gefagrámastigunum
liti samkvæmt rauðum, bláum og græn-
um uppflettitöflum sem notandi skil-
greinir.
sh.EGA-spjald, EGA-kort
– enhanced graphics adapter, EGA

EGA-spjald hk. → EGA-litspjald
EGP-samskiptareglurkv. ft.

Samskiptareglur1 til að skiptast á bein-
ingarupplýsingum milli tveggjagáttar-
hýsitölva, með hvor sinnbeininn, í neti
sjálfstýrðra kerfa.
– exterior gateway protocol, EGP

eibeggjagáttkv.
Gátt sem framkvæmirrökaðgerðina3

néogun.
sh.og-neitunargátt
– NAND gate, NAND element

Eiffel
Heiti á forritunarmáli, gerðu fyrirhlut-
bundna forritun.
· Forrit , skrifuð á Eiffel, eruvistþýdd

á forritunarmáliðC. Uppruna máls-
ins má rekja til Bertrands Meyers árið
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1985.
– Eiffel

eiginafgreiðslakv.
Sjálfvirkjað ferli sem gerir kaupend-
um kleift að skanna2, pakka inn og
greiða fyrir innkaupin án hjálpar frá af-
greiðslufólki.
– self-scanning checkout, self-

checkout
eigind1 kv.

Nafngreindur eiginleikieinindis1.
– attribute1

eigind2 kv.
(í tölvupóstkerfi) Gagnastak1 sem lýs-
ir notanda3 eðapóstlistaog má nota til
þess að staðsetja notandann eða listann
í skeytasýslukerfi.

Dæmi: Heiti,vistföng.
– attribute3

eigind3 kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Gagnagildi sem sérhverhlutur2 í klasa4

hefur.
sh.eiginleiki2

– attribute4

eigindaflokkur kk.
Mengi allra hugsanlegraeigindargilda
fyrir einindatilvik tiltekins eininda-
flokksog samsvara sama eiginleika.
· Eigindaflokkur getur verið undir-

mengi samsvarandigildamengis.
Dæmi: Líta má á heitidálks2 í töflu2

sem heiti á eigindaflokki.
– attribute class

eigindamállýsingkv.
Mállýsing, búin eigindum sem lýsa því
hvernig upplýsingar1 fara um þáttun-
artré og skilgreina þannig hverjuþýð-
andi1 skilar.
– attribute grammar

eigindargildi hk.
Tiltekið tilvik af eigind1.

Dæmi: Eigindin „litur“ getur haft
gildið „blátt“.

sh.gildi

– attribute value, value
eigindavenslhk. ft.

Tengslsem eru skynjuð millieiginda1.
– attribute relationship, relationship3

eiginleg villa
Galli í forriti sem hefur ekki verið settur
þar viljandi sem þáttur ívillusáningu.
– indigenous error, indigenous fault

eiginlegt vistfang
Beint vistfangsem tilgreinir stað án
þess að vísa tilgrunnvistfangs.
· Eiginlegt vistfang getur sjálft verið

grunnvistfang.
– absolute address

eiginlegur kóti
Kóti2 þar sem öllvistföngeru eiginleg
vistföng.
– absolute code

eiginlegur smali
Smalisem skilareiginlegum kóta.
– absolute assembler

eiginleikasafnhk.
(í gluggaumhverfi)
– property sheet

eiginleiki1 kk.
(í gluggaumhverfi)
– property

eiginleiki2 kk. → eigind3

eiginskönnunkv.
– self-scanning

eignarhaldskostnaðurkk.
Heildarkostnaður við eignarhald.
– TCO, total cost of ownership

einangraður magnari
Magnari án rafsambands milli rafrásar
fyrir merki2 og allra annarra rafrása, að
jörð meðtalinni.
– isolated amplifier

einangrun rásadeilda
Rafrænn aðskilnaður milli deilda raf-
rása.
· Innan deildar er rafmagnssamband,

til dæmis við spennugjafa.
– grouping isolation
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einátta dulritun
Dulritun sem skilar dulrituðumgögnum
sem ekki er unnt að endurgera uppruna-
legu gögnin eftir.
· Einátta dulritun er gagnleg ísann-

vottun. Til dæmis gætiaðgangsorð
verið dulritað einátta ogdulritaður
texti sem út úr því kæmigeymdur2.
Aðgangsorð, sem síðar er slegið inn,
myndi vera dulritað einátta á sama
hátt, og síðan væru dulrituðustreng-
irnir tveir bornir saman. Ef þeir eru
eins er innslegna aðgangsorðið rétt.

– irreversible encryption, irreversible
encipherment, one-way encryption

einbeinir kk.
Búnaður sem breytir merkjafylkingu í
samsvarandi merkjarunu.
– serializer, parallel-serial converter,

dynamicizer
einerfðir kv. ft.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Erfð-
ir 1, fólgnar í því aðklasi4 getur aðeins
haft einnyfirklasa.
· Sjá einnigfjölerfðir.
– single inheritance

einfalt skráakerfi
Skráakerfi1 þar sem engar tværskrár
geta haft sama heiti.
– flat file system

einfalt val
sh.einval
– single choice

einföld setning
Setning1 sem felur ekki í sér aðra setn-
ingu.
– simple statement, ?elementary

statement
einföld skrá

Samsafn affærslum2 sem hafa engar
gagnasamsteypur.
– flat file

einföld stafanákvæmni
Stafanákvæmniþar sem notað er eitt
tölvuorðvið framsetningu talna.

– single precision
einföld úthlutun biðminnis

Það að úthlutabiðminnitil forrits í þann
tíma sem það erinnt.
– simple buffering

eingert tölvunet
Tölvunetþar sem allartölvur hafa líka
eða sömuhögun.
– homogeneous computer network

eingilda so.
– instantiate

eingilding kv.
Það að setja inn gildi fyrirbreytu2 eða
búa til dæmi út frá flokki eðatilvik2 út
frá klasa4.

Dæmi: „Ísland“ er tilvik sem fæst
við eingildingu ástofnræna hlutnum3

„ríki“.
– instantiation

eingrunnskerfi hk.
Grunntalnakerfiþar sem öllsæti2 hafa
sömugrunntölunema e.t.v. það sem er
með hæstvægi1.
· Vægi samlægrasæta eru margfeldi

tiltekins þáttar og stighækkandi heil-
töluvelda af grunntölunni. Neikvæð
heiltöluveldi af grunntölunni eru not-
uð til þess að setja fram brot.

· Eingrunnskerfi er sérstakt tilvik af
fjölgrunnakerfi.

– fixed radix notation
einhliða disklingur

Disklingur1 sem skrá mágögná öðrum
megin.
– single-sided diskette

einhliða mynd
Víravirkisframsetninghlutar þar sem
huldar línur hafa verið fjarlægðar.
– outline representation

einhæft kort
Greiðslukortþar sem útgefandi korts er
einnig seljandi þeirrar vöru ogþjón-
ustu1 sem greiða má fyrir með kortinu.
– single-purpose card
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einindaflokkur kk.
Samsafneininda1 með sameiginlegar
eigindir1.

Dæmi: „Söluhreyfing“ eða „starfs-
maður“.

– entity class, entity set
einindaheimur kk.

Samsafneininda1 sem tengjast tiltek-
inni hlið áumfjöllunarheimi.

Dæmi: „Launaskrá“ og „sölureikn-
inga“ má líta á sem einindaheima í
umfjöllunarheiminum „allar hliðar á
fjármálum stofnunar eða fyrirtækis“.

– entity world
einindakennslhk. ft.

Aðferð, fólgin í því að nota eina eða
fleiri eigindir1 sem hafaeigindargildier
sannkenna á einræðan hátt hvert tilvik
tiltekinseinindis1.
sh.sannkennsl
– entity identification, identification

einindatilvik hk.
Tiltekið einindi1 í tilteknum eininda-
flokki.

Dæmi: Tiltekin söluhreyfing eða til-
tekinn starfsmaður.

sh.tilvik1

– entity occurrence, occurrence, entity
instance, instance1

einindavenslhk. ft.
Tengslsem skynjuð eru millieininda1

eða millieiginda1 samaeinindaflokks.
Dæmi: Stundum má líta á eininda-
vensl sem einindi.

– entity relationship, relationship2

einindavenslalíkanhk.
Gagnalíkan1, gert úreinindaflokkumog
venslum1 milli þeirra.
– entity-relationship model

einindavenslarit hk.
– entity-relationship diagram

einindi1 hk.
Sérhvert hlutrænt eða hugrænt fyrir-
bæri sem er til, hefur verið til eða gæti
orðið til, þar með talin tengsl milli fyrir-

bæranna.
· Einindi er til, hvort semgögnum það

eru tiltæk eða ekki.
Dæmi: Persóna, hlutur, atburður, hug-
mynd,ferli1 o.s.frv.

– entity1

einindi2 hk.
(í OSI-högun) Eining í undirkerfi1 sem
er virk og hefur tiltekið hlutverk.
· Samvinnu milli eininda í lagi1 er

stjórnað af einum eða fleirisam-
skiptareglum1.

– entity2

eining úr forritasafni
– library module

einingaforritun kv.
Tækni fyrir þróun hugbúnaðar sem
samsafnforritseininga.
– modular programming

einingarprófun kv.
Prófun á einstökumforritum eða for-
ritseiningumtil þess að ganga úr skugga
um að í þeim séu engar greiningar- eða
forritunarvillur.
– unit test

einingastighk.
Mælikvarði á það að hve miklu leyti
forriti er skipt í forritseiningar á þann
hátt að sé einni einingu breytt hafi það
sem minnst áhrif á aðrar einingar.
– modularity

einka- fl. → lokaður2

einkahluti kk. → lokaður hluti
einkakerfi hk. → einkaumsjónarumdæmi
einkakort hk.

Greiðslukort sem geymir auðkenni
korthafa og aðeins hann getur notað.
– user-identified card

einkalykill kk.
(í tölvuöryggi) Leynilykill sem er ætlað-
ur einum notanda, eiganda lykilsins.
· Við tvílykla dulritun er einkalykill

bæði notaður tildulráðningar og til
að búa tilrafræna undirskrift.

· Sjá einnigdreifilykill.
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– private key
einkalykill vottunarstöðvar

(í tölvuöryggi) Einkalykill á forræði
vottunarstöðvar.
– CA key

einkalykladulritun kv.
(í tölvuöryggi) Dulritunaraðferð þar
sem sömueinkalyklar, sem eruleyni-
lyklar, eru notaðir fyrirdulritun ogdul-
ráðningu.
· Einkalykladulritun er oftasteinlykla

dulritun.
– private-key cryptography, private-key

encryption
einkanethk.

Net, gert afsérnota línum3 milli hnúta1.
– private network

einkanetvörn kk.
· Sjá einnignetvörn.
– personal firewall

einkataghk. → lokað tag
einkatengisnúmerhk.→ kviklegt tengis-

númer
einkatölva kv. → einmenningstölva
einkaumsjónarumdæmihk.

(í tölvupóstkerfi) Umsjónarumdæmi
sem er undir stjórn einhvers annars en
fjarskiptarekanda.
sh.einkakerfi
– private management domain, PRMD

einkennisandrákv.
Sú stund þegarmerkjastakbyrjar ístak-
rænu merki.
– significant instant

einkennisástandhk.
Einkennisstærð sem merkingmerkja-
stakser skilgreind með eftir tiltekinni
kótunarreglu.
– significant condition

einkennisbil hk.
Tímabilið milli tveggja einkennisand-
ráa sem koma hvor á fætur annarri.
– significant interval

einlagskipt net
Tauganetmeð aðeins eittílagslag, eitt

frálagslagog ekkerthulið lag.
· Í einlagskiptu neti eru útreikningar

eingöngu gerðir í frálagslaginu.
– single-layered network

einlagskipt skynjunarnet
Ein gerð af einlagskiptuframflutn-
ingsnetisem notað er til þess að flokka
mynstur1.
· Einlagskipt skynjunarnet ráða ekki

við misgildisföll.
– simple perceptron

einlykla dulritun
(í tölvuöryggi) Dulritunaraðferð þar
sem einn og samidulmálslykill, svo-
nefndurleynilykill, er notaður fyrirdul-
ritun ogdulráðningu.
· Einlykla dulritun er alltafsamhverf

dulritun.
– single-key encryption

einmenningskerfihk.
Gagnavinnslukerfiþar sem aðeins einn
notandi í einu getur haftaðgang1 að
tölvu.
– single-user system

einmenningstölvakv.
Örtölva, einkum ætluð til nota fyrir ein-
staklinga.
· Einmenningstölvur eru ætlaðar ein-

um notanda.Ytri geymslagetur ver-
ið disklingar1 eða harðdiskar. Ein-
menningstölvum fylgirstýrikerfi og
mikið úrval er til fyrir þær af hvers
kyns hugbúnaðisem auðvelt er að
nota.

sh.einkatölva
– personal computer, PC

einmiðla- fl. → einmiðlunar-
einmiðlun kv.

Það að nota eina tegundmiðla til þess
að setja framupplýsingar1 með aðstoð
tölvubúnaðar.
– monomedia2

einmiðlunar- fl.
Sem lýtur aðeinmiðlun.
sh.einmiðla-
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– monomedia1, single-media
einmiðlunarhlutur kk.

Hlutur4 með einum eða fleiri hlutum frá
einumframsetningarmiðli.
– monomedia object

einmóta lo. → óbreytinn
einmótun kv. → óbreytni
einnota kort

Greiðslukort sem er hlaðið tiltekinni
fjárhæð einu sinni og þegar hún er upp-
urin hefur kortið lokið tilgangi sínum.
– disposable card

einræðaso.
Ákvarða við hvaðamáleininguer átt þar
sem tvær eða fleiri hafa samanefni í
samaforriti .
– disambiguate

einræðingkv.
Það aðeinræða.
– disambiguation

einræðistalakv.
Fjöldi forritseininga sem tiltekin for-
ritseining stjórnar.
· Há einræðistala gefur í skyn að

flækjustigforritseiningar semkallar
sé hátt vegna þess að flókið sé að
stjórna undirskipuðum forritseining-
um og samhæfa þær.

– fan-out
einræður lo.

– unique
einræður lykill

Lykill1 sem auðkennir tiltekinn skammt
afupplýsingum1 og greinir hann frá öðr-
um.
– unique key

einsheitihk.
Sérheiti sem er nákvæmlega eins og
annað sérheiti en vísar til annarseinind-
is1.
– homonym

einskauta sending
– unipolar signaling, unipolar

transmission

einskráning kv.
Sannvottunsem leyfir notanda að hafa
eitt notandakenniog aðgangsorð til
þess að fá aðgang að mörgumtölvunet-
um, verkforritumog tölvum.
– single sign-on, SSO

einskrifanleg geymsla
Ljósminniþar sem unnt er að skrágögn
einu sinni,lesaþau hversu oft sem vera
skal, en ekki aðþurrkaþau út.
– WORM, write-once-read many

einskrifanlegur geisladiskur
– CD-R

einstaksmengihk.
(í mengjafræði) Mengi sem í er eitt stak.
– singleton

einstefnusamskiptihk. ft.
Gagnafjarskiptiþar semgögneru flutt í
eina átt sem er ákveðin fyrir fram.
– one-way communication

einstefnusendingkv.
Gagnasendingí aðeins eina átt sem er
ákveðin fyrir fram.
· Sjá einnigtvístefnusending.
– simplex transmission

einstefnusímboðikk.
· Sjá einnigsímboðiog tvístefnusím-

boði.
– one-way pager

einstefnutengibrautkv.
Tengibrautsemgögneru send eftir að-
eins í aðra áttina.
· Sjá einnigtvístefnutengibraut.
– unidirectional bus

einstiga búnaður
Búnaður sem getur aðeins unnið úr
gögnumá einuöryggisstigiá tilteknum
tíma.
· Sjá einnigfjölstiga búnaður.
– single-level device

einstrengja staðarnet á breiðbandi
Staðarnet á breiðbandisem notar sama
streng fyrir framrás í staðarnetiog
bakrás í staðarneti.
– single-cable broadband LAN
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einstæð aðgerð
Aðgerð1 sem hefur nákvæmlega einn
þolanda.
· Sjá einnigtvístæð aðgerð.

Dæmi:Neitun.
– monadic operation, unary operation

einstæðingur1 kk.
Fyrsta lína1 efnisgreinar sem stendur
ein neðst ídálk1 eðasíðu2.
– orphan, orphan line

einstæðingur2 kk.
Síðastalína1 efnisgreinarsem flyst efst
í næstadálk1 eða síðu2, þar sem hún
stendur ein og nær ekki fullri lengd.
– widow, widow line

einstæður virki
Virki sem stendur fyriraðgerð1 á ná-
kvæmlega einumþolanda.
· Sjá einnigtvístæður virki.
– monadic operator, unary operator

einstöðug gikkrás
Gikkrássem hefur einastöðuga stöðu1

og einaóstöðuga stöðu.
· Sjá einnigtvístöðug gikkrás.
– monostable trigger circuit, mono-

stable circuit
eintak hk.

Gagnamiðillsem er settur í (virkjaður)
og tekinn úrviðeigandi stöð í einu lagi.

Dæmi: Segulband, diskahlaði, disk-
lingur1.

– volume
einundafylling kv. → einundafyllitala
einundafyllitala kv.

Minnkuð grunnfyllitala í tvíundakerf-
inu.
· Sjá einnig tvíundafyllitala og tuga-

fyllitala.
sh.einundafylling
– ones complement

einval hk. → einfalt val
einvarp hk.

Sendinggagnaá einn ákvörðunarstað.
· Sjá einnigmargvarp.
– unicast

einvistarskipun kv.
Skipun1 sem hefur einnvistfangshluta.
· Sjá einnigtvívistarskipunog fjölvist-

arskipun.
Dæmi: Skipun um að setja í vinnu-
gisti það sem er á tilteknumgeymslu-
staðí innra minni.

– one-address instruction, single-
address instruction, single-operand
instruction

einvörpun kv.
· Sjá einnigmargvörpun.
– unicasting

einþéttur disklingur
Disklingur1 semgögneru skráð á með
gagnaþéttleikasem var venjulegur þeg-
ar disklingar voru fyrst teknir í notkun.
· Sjá einnig tvíþéttur disklingur og

rammþéttur disklingur.
– single-density diskette

EISA-staðall kk.
Staðall fyrir tengibrautir fyrir IBM-
samhæfar tölvur.
· Staðallinn var kynntur árið 1988 og

átti að koma í staðinn fyrir séreignar-
staðal frá IBM. EISA erskammstöf-
un fyrir „Extended Industry Standard
Architecture“.

– EISA
ekki-ef-þá-gátt kv. → útilokunargátt
ekki-gátt kv. → neitunargátt
ekki-hvort-tveggja-aðgerð kv. → néog-

un
?eldveggurkk. → netvörn
elting kv.

(í tölvuteiknun) Það að færaeltitákn.
– tracking

eltitákn hk.
Tákn sem segir til um stöðu áskjáeftir
hnitum semhnitill gefur upp.
– tracking symbol

emhk.
Mælieining í prentun, 12 enskirpunktar
eða 0,422 cm.
– pica
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endabúnaðurkk.
(í samneti)
– terminal equipment

endaeinindihk.
Einindi1 neðst ídreifilyklaveldi.
– end-entity

endagreipkv.
(í þjarkafræði) Tæki, tengt við endann
á þjarkaarmi.
– end effector

endahnappurkk.
Stefnuhnappur, notaður til þess að flytja
bendil1 aftur fyrir tiltekna einingu í
texta, t.d. aftast ílínu1 eða aftast ískjal1.
– end key

endahnútur1 kk.
Hnútur3 sem hefur engan undirskipað-
an hnút.
sh.lauf
– terminal node, leaf

endahnútur2 kk.
(í dreifvinnslu) Hnútur1 sem er við end-
ann á aðeins einumlegg.
– end node, endpoint node

endalaus lykkja → lokuð lykkja
endamerki hk.

Merki á segulbandi sem sýnir hvar
skráningarsvæði lýkur.

Dæmi: (1) Ræma sem endurkastar
ljósi. (2) Gegnsær hluti segulbands.

– end-of-tape marker, EOT marker
endamerki eintaks

Kennimerki2 sem sýnir hvar gagna-
skráningu áeintaki lýkur.
– end-of-volume label, EOV

endamerki skrár
Kennimerki2 sem sýnir hvarskrá lýkur
og getur geymtgögntil þess að stjórna
vinnslu skrárinnar.
· Í endamerki skrár geta verið samtöl-

ur sem eru bornar saman við talningar
sem verða til í vinnslu skrárinnar.

– end-of-file label, EOF, trailer label
endanleg breyta

Breyta1 sem getur aðeins haft endanlega

mörg gildi eða horf.
Dæmi: Ótiltekinnstafurí stafamengi.

– switching variable, ?logic variable
endanleg stöðuvél

Stærðfræðilegt líkan af vél sem getur
ýmist verið í lokastöðu eða millistöðu.
· Það sem lesið er inn í vélina stjórnar

færslu úr einnistöðu1 í aðra.Streng-
ur sem lesinn er inn telst vera ímál-
inu sem vélin lýsir ef staðan sem vél-
in endar á er lokastaða.

– finite-state machine
endanlegt fall

Fall1 sem er þess eðlis að það getur
aðeins tekið endanlega mörg gildi og
frumbreyturþess hver um sig sömuleið-
is.
– switching function, ?logic function

endasjálfkvaðningkv.
Sjálfkvaðningsem er síðastaskipun1 í
þeirri stefju2 sem kallað er frá.
– tail recursion

endaskiptageymdkv.
Það að flytjageymdan tölustafúr gild-
ishæstasæti2 í gildislægsta sæti.

Dæmi: Endaskiptageymd kann að
vera nauðsynleg þegar lagðar eru
saman tvær neikvæðar tölur sem eru
settar fram meðminnkaðri grunnfylli-
tölu sinni.

– end-around carry
endaskiptalántakakv.

Það að færalánstölustafúr gildishæsta
sæti2 í gildislægsta sæti.
– end-around borrow

endaskiptastjakhk.
Rökstjaksem er þannig aðstafir sem
eru fluttir út fyrir annan endatölvuorðs
eðagistiseru fluttir aftur inn í hinn end-
ann.
– end-around shift, cyclic shift

endingkv.
Geta búnaðar til þess að gera það sem til
er ætlast við tiltekin skilyrði um notkun
og viðhald uns notkunartíma hans lýk-
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ur.
– durability

endingarskeiðhk.
– life cycle

endingarskeið kerfis
Tímabilið frá því að byrjað er að hanna
kerfi þangað til það er lagt niður.
· Kerfið getur tekið breytingum á end-

ingarskeiðinu.
– system life cycle

endurbót kv. → betrumbót
endurbætt hnappaborð → betrumbætt

hnappaborð
endurbætt nafngift → betrumbætt nafn-

gift
endurbættur geisladiskur → betrum-

bættur geisladiskur
endurframleiðandi kk.

Fyrirtæki sem kaupir einstaka hluti í
gagnavinnslukerfi, bæði vélbúnað og
hugbúnað, og setur saman tilbúin kerfi.
· Sumir endurframleiðendur framleiða

hugbúnað en kaupa vélbúnað af öðr-
um.

– original equipment manufacturer2,
OEM2

endurgerð gagna
Aðferð við endurheimt gagna, fólgin í
því að setja saman gagnabúta sem eru
tiltækir hjá öðrumgagnagjöfum.
– data reconstitution

endurgjöf kv. → viðgjöf
endurglæðaso.→ glæða
endurglæðingkv. → glæðing
endurglæðingartíðni kv. → glæðingar-

tíðni
endurheimt kv.

– restore1

endurheimt gagna
Það að færa aftur í samt laggögnsem
hafa glatast eða skemmst.
· Meðal aðferða er innlesturafrits1,

endurgerð gagnaeftir gögnum frá
öðrumgagnagjöfumeðaendursamn-
ing gagnaeftir upprunalegum gögn-

um.
– data restoration

endurheimta so.
– restore2

endurhorf hk. → fyrra horf
endurhorfshnappur kk.

(í gluggaumhverfi)
– restore button

endurhýsaso.→ heimvista
endurhýsingkv. → heimvistun
endurhýsingarsamningur kk. → heim-

vistunarsamningur
endurhögunkv.

– reengineering
endurhögun viðskiptaferlis

– business process reengineering, BPR
endurinngöngustaðurkk.

Staður íforriti , forritseiningueðasetn-
ingu1 þar sem þetta forrit, forritsein-
ing eða setning heldurinninguáfram að
lokinni inningu annars forrits, forrits-
einingar eða setningar.
– reentry point

endurinning kv.
Tækni þar semílagsgögneru geymd1

svo að unnt sé að nota þau aftur sem
ílag fyrir forrit þannig að stjórna megi
nákvæmlegainningu forritsins í grein-
ingar skyni.
– replay

endurkeyrslutími kk.
Sá hlutinotkunartímasem notaður er til
þess að endurtaka keyrslur vegnagalla
eðamistakaí vinnslu.
– rerun time

endurkvæm stefja
Stefja2 sem kallar á sjálfa sig, annað-
hvort beint eða í gegnum aðra stefju.
– recursive subroutine

endurkvæmni kv.
Það að veraendurkvæmur.
– recursiveness

endurkvæmnisnethk.
Viðgjafarnet þar sem vakningarstaða á
hverjum tíma er fall af næstu vakning-
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arstöðu á undan og af gildandiílögum.
Dæmi:Hopfieldsnet, Boltzmannsvél.

– recurrent network
endurkvæmnisþýðingkv.

Þýðingaraðferð, fólgin í því að nota
safn af stefjum2 sem erugagnendur-
kvæmar.
· Hver stefja vinnur úr tiltekinni form-

einingu ímállýsingu forritunarmáls-
ins.

– recursive descent
endurkvæmur lo.

(um undirforrit1) Sem kallar á sjálfan
sig beinleiðis eða krókleiðis.
· Sjá einnig beinleiðis endurkvæmur

ogkrókleiðis endurkvæmur.
– recursive

endurmóta so.
Breyta röklegri skipan gagnasafnsí
samræmi við raunverulega stöðuupp-
lýsingakerfis2 þess og endurskipuleggja
um leið þaugögnsem fyrir eru.
sh.ummóta
– restructure

endurmótun kv.
Það aðendurmóta.
sh.ummótun
– restructuring

endurmyndun merkis
Umsköpun merkis, fólgin í því að koma
merkinu aftur í upprunalegt horf.
– signal regeneration

endurnefnaso.
(umskrá) Gefa nýtt nafn.
– rename

endurnýtanlegt lesminni
Forritanlegt lesminniþar sem unnt er að
þurrka út gögnmeð sérstakri aðferð og
nota minnið aftur.
– EPROM, erasable programmable

read-only memory
endurómun kv.

– reverb, reverberation
endurrakning kv.

Tækni þar sem inningarsagaforrits eða

hluta þess er skráð þannig að notandi
geti stjórnað endurgerðílagsgagnaog
frálagsgagnaí réttri eða öfugri tímaröð.
· Þessi tækni er notuð viðkembingu.
– playback

endurreisn eftir áfall
– disaster recovery

endurreisn myndar
Það að komamynd2, sem hefur verið
spillt, aftur í upprunalegt horf.
· Unnt er að endurreisa mynd ef unnt

er að taka áhrif spillingarinnar aftur á
stærðfræðilegan hátt.

– image restoration
endurrétta so.

Koma kerfi, kerfishluta,skrá, gagna-
safnieða öðrum búnaði eðainningu for-
rits í fyrra eða nýtt horf svo að unnt sé
að gera það sem beðið er um.
– recover

endurrétting1 kv.
(í forritun) Það aðendurrétta.
– recovery1

endurrétting2 kv.
(í forritun) Útkoma úr því aðendur-
rétta.
– recovery2

endurrétting aftur á bak → bakrétting
endurrétting fram á við → framrétting
endurræsaso.

(um tölvu)
· Sjá einnigræsa.
– reboot

endurræsingkv.
(um gagnasafn) Ræsing gagnasafns-
kerfiseftir endurréttingu1 vegnavillu.
– restart1

endursamning gagna
Aðferð við endurheimt gagna, fólgin í
því að greina upprunalegugagnagjaf-
ana.
– data reconstruction

endursamskipankv.
(í áreiðanleika2, viðhaldsþægniog til-
tækileika2) Breyting ásamskipanbún-
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aðar eftir að vart hefur orðið viðgalla
eðaskekkjutil þess að komast hjábilun
eða til þess að koma búnaðinum aftur í
það horf að hann geti gert það sem til er
ætlast.
– reconfiguration

endursemjaso.
Komagögnumaftur í tiltekið fyrra horf.
– reconstruct

endursetjaso.
(umglugga) Færa í fyrra horf.
– restore3

endurskipulagning kv.
Það að breytageymsluskipulagitiltek-
insgagnasafnstil þess að það samræm-
ist betur raunverulegri skipangagna í
safninu, þar með talið að laga gögn sem
þegar eru í gagnasafninu að nýja skipu-
laginu.
· Þetta er gert til þess að nýta betur

geymslu1 eða til þess að geraaðgang1

að gögnum hraðvirkari.
– reorganization

endurskoðaso.
Fara yfir og rannsakaskrár og starf-
semigagnasafnskerfistil þess að athuga
hvortgögneru skert eða misnotuð.
· Endurskoðun er gerð til þess að

tryggja að farið sé eftir settum reglum
og starfsaðferðum og benda á nauð-
synlegar lagfæringar.

sh.rýna
– audit

endurskoðun tölvukerfis
Athugun á starfsháttum sem notaðir eru
í tölvukerfitil þess að meta hversu virk-
ir og réttir þeir eru og gera tillögur um
endurbætur.
· Varast ber að rugla endurskoðun

tölvukerfis saman við tölvustudda
endurskoðun.

sh.rýni tölvukerfis, kerfiskönnun
– computer-system audit

endurskoðunarskrákv.
Skrá, búin til með því aðinna setning-

ar1 í þeim tilgangi að láta í tégögnfyrir
endurskoðun.
sh.rýniskrá
– audit-review file

endurskrifanlegur DVD-diskur
– rewritable DVD

endurskrifanlegur geisladiskur
– CD-RW

endursköpun tals
Það að búnaður býr til eftirlíkingu af
upprunalegutali meðkótuðum gögnum.
– speech reconstruction, speech

restitution
endursníðaso.

Breytasniði3 gagna.
– reformat

endurstillihnappur kk.
Hnappur, notaður á mismunandi hátt
í ólíkum kerfum, en oftast til þess að
rjúfa vinnslu og stundum til þess að
hefja hana aftur.
· Stundum erminni tölvuhreinsað þeg-

ar stutt er á endurstillihnappinn. End-
urstillihnappur er áeinmenningstölv-
umogstjórnborðistórratölva.

– reset key1, reset button
endurtekin vistfenging

Aðferð við ífólgna vistfenginguþar sem
undirskilið er að aðgerð1 tiltekinnar
skipunar1 vistfengir þolendursíðustu
skipunar seminnt var.
– repetitive addressing

endurtekningarsetningkv.
Fjölsetning sem felur í sér stýringu á
því hvernigsetningar1 hennar eruinnt-
ar aftur og aftur.
sh.lykkjusetning
– iteration statement, loop statement

endurtæting kv.
(í tætingu) Það að beita frekari útreikn-
ingum eða öðrum aðferðum til þess að
greiða úrárekstri2.
– collision resolution, rehashing

endurúthlutun kv.
– reallocation
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endurvaki kk.
Tæki ístaðarnetisem magnar eða end-
urmagnarmerki2 svo að unnt sé að
senda um lengri vegalengd milligagna-
stöðvaeða tengja saman tvoleggi.
– repeater

endurvakningar tenginga á sekúndu
Fjöldi endurnýjana átaugamótasam-
tengingumá sekúndu þegar unnið er í
námsham.
– connection updates per second,

CUPS
endurvakningaraðferð kv.

Aðferð við að ákveða hvenærvakning-
arfalli skuli beitt ítauganeti.
– update procedure

endurvekja so.
Endurheimtatextaeða mynd sem áður
hefur veriðeytt.
· Ekki er unnt að endurvekja texta ef

eyðinginer gerð óafturkallanleg, t.d.
með því að gefavistunarskipuná eft-
ir.

– undelete
erfð eigind

Eigind1 sem erfist ofan frá íþáttunar-
tré.
– inherited attribute

erfðaflagakv.
Lífflaga, hönnuð til að fást við búta af
erfðaefni lífveru.
· Erfðaflögur eru notaðar meðal ann-

ars við rannsóknir og kortlagningu á
erfðaefni mannsins.

– genetic biochip
erfðaforritun kv.

Forritun þar sem líffræðileg þróun
erfðaeiginleika er höfð að fyrirmynd
eða leiðarljósi.

Dæmi: (1) Af mörgumforritsbútum
sem leysa úr sama verkefni er valinn
sá sem skilar bestri niðurstöðu. (2)
Með samæxlun sem fyrirmynd er nýtt
forrit unnið upp úr álitlegum forrits-

bútum til að nýta það besta úr þeim
öllum.

– genetic programming
erfðanámhk.

Vélrænt nám, byggt á ítrekandi flokkun-
aralgrími sem velur tvenndir af flokkun-
aratriðum eftir styrkleika þeirra og beit-
ir erfðavirkjum á tvenndirnar til þess að
búa til afkomendur. Sterkustu afkom-
endurnir koma í stað veikustu flokk-
unaratriðanna til þess að búa til nýjar
trúverðugar reglur þegar tiltækar reglur
reynast ófullnægjandi.
· Þessari tegund náms svipar til kenn-

ingar Darwins um náttúruval.
– genetic learning

erfðasamfestakv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Sam-
festaþar sem lögð er áhersla á að und-
irskipaðir klasar4 séu ekki staðsettir af
handahófi í erfðaskipaninni.
– inheritance cohesion

erfðasamtengingkv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Sam-
tenging1 þar sem undirskipaðurklasi4

tengist yfirskipuðum klasa með þeim
eigindum3 ogaðferðumsem hann erfir.
· Sterk erfðasamtenging er æskileg.
– inheritance coupling

erfðavilla kv.
Villa sem er afleiðing annarrar villu sem
kom upp fyrr í tilteknuferli2.
– inherited error

erfðir 1 kv. ft.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Það
að formgerð og mengiaðgerða4 flyst
frá einumklasa4 til undirskipaðs klasa.
– inheritance1

erfðir 2 kv. ft.
(í gervigreindarfræði) Það að einn eða
fleiri undirklasar öðlast sjálfkrafa ein-
kenniyfirklasa.
· Þetta á við í stigveldisskipaðrifram-

setningu þekkingar2.
– inheritance2
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erkitölva kv.
Mjög lítil og létt kjöltutölva sem hefur
rafhlöðu sem endist vel og vinnur líkt
og dæmigerð kjöltutölva.
· Fyrirtækið Intel kynnti slíkartölvur

til sögunnar árið 2011.
– ultrabook

Euler-tala kv.
Fjöldi flekkja í tvíundamyndað frá-
dregnum fjöldaíflekkja.
– Euler number

evrópskt tölvuskírteini
sh.TÖK
– European Computer Driving License,

ECDL
exabiti kk.

Mælieining, notuð við flutninggagna,
260 bitar.
sh.Eb
– exabit, Eb

exabætihk.
Mælieining fyrir geymslurýmd, 260

bæti.
sh.EB
– exabyte, EB

eyðaso.
Fjarlægjagögn, t.d. með því að má þau
út eðaskrifa ofan íþau.

Dæmi: (1) Eyðafærslu1 úr skrá eða
gagnasafni. (2) Eyðaforriti eðatexta
úr minni.

– delete3, remove
eyðingkv.

Aðgerð sem leyfir notanda að fjarlægja
skráðantextaað hluta eða í heild.
– delete1

eyðingarhamur kk.
Hamur sem leyfir notanda að fjarlægja
skráðantextaað hluta eða í heild.
– delete2

eyðingarhnappur kk.
Hnappur, notaður til þess aðeyða staf.
· Oftast er þeim staf eytt sembendill-

inn1 er á.
– delete key, DEL key

eyðingarskipunkv.
Ritvinnuskipun, notuð til þess að fjar-
lægjatextasem er ígeymslu1.
– delete command

eyðir kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Að-
gerð4 sem eyðir hlutum2 og endur-
heimtir það rými íminni sem hlutirnir
notuðu.
– destructor

eyðiseturhk.
Yfirgefið og úreltvefseturvegna flutn-
ings á nýttveffang.
– zombie1

eyðublaðalesarikk.
Stafalesarisem les textaaf afmörkuð-
um svæðum á tiltekinni gerð eyðublaða.
– document reader

eyðustafurkk.
Stafur sem stendur fyrir autt sæti í
streng ritstafa1.
· Eyðustafur er annað enbilstafur.
· Eyðustafur er ekki í staðlinum

ISO/IEC 10646-1.
– blank, blank character

eyja kv.
Svæði sem afmarkast afjafngildislínu
og er umluktfyllingarmynstri.
– island
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F
falda so.

Komaskipanfyrir inni í skipan af sömu
gerð.

Dæmi: Falda einalykkju1 annarri,
falda einastefju2 annarri.

– nest
fall1 hk.

(í forritunarmálum) Undirforrit 1,
venjulega meðformstika, sem gefur
gagnagildi og skilar því þegar það er
innt.
· Gildið má nota beint semþolanda í

segð.
sh.fallstefja
– function1

fall2 hk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Regla
eðavörpun1 sem tengirhlut2 við gildi
eða mengi gilda.
– function2

fallaforritun kv.
Aðferð til þess að móta megindrættifor-
rits semrunur af köllum á föll.
· Köllin geta veriðfölduð.
– functional programming

fallamál hk.
Forritunarmálsem býr yfir aðferðum til
þess að tiltaka hvaðgagnavinnslukerfiá
að gera með því að nota eingönguköll
á föll.

Dæmi: Forth, Lisp, ML, Miranda,
Postscript.

– functional language
fallákvæði hk.

Eiginleiki tvenndar (A,B) afdálkum2 í
töflu2 sem felst í því að hverju gildi í A
tengist eitt og aðeins eitt gildi í B.
· Á máli stærðfræðinnar er þá til vörp-

un af A á B.
– functional dependence

fallálfur kk.
(í gluggaumhverfi)
– function wizard

fallháður lo.
(um dálk2 í töflu2) Sem er tengdur til-
teknum öðrum dálki þannig að sama
samsvörun milli gilda verður að vera í
öllum línum2 dálkanna.
· Köllum fyrri dálkinn nafn og seinni

dálkinn nafnnúmer. Nafnnúmer fall-
greinir nafnið, en nafnið er fallháð
nafnnúmerinu þar sem eitt nafnnúmer
samsvarar hverju nafni.

– functionally dependent
fallstefja kv. → fall1

fara út
Inna skipun1 eðasetningu1 í forriti eða
forritshlutasem stöðvarinninguforrits-
ins eða forritshlutans.
– exit2

farandeinkanet hk.
Netsamskipanþar semfarandtækieins
og kjöltutölvur og lófatölvur hafa að-
gang1 aðsýndareinkanetieðaheimaneti
þótt staðsetning tækjanna breytist.
– mobile VPN, mobile virtual private

network
farandfyrirtæki hk.

– mobile enterprise
farandgreiðslakv.

Greiðsla, innt af hendi með farandtæki.
– mobile payment, m-payment

farandhnappaborð hk.
Hnappaborðtil nota viðþráðlaustæki.
– portable keyboard, handheld keybo-

ard, hand-held keyboard
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farandhnútur kk.
Tæki álýðnetisem auðveldlega má færa
á nýjan tengistað við netið.
– mobile node

farandlegur lo.
– mobile

farandsvið hk.
– mobile environment

farandtæki hk.
Dæmi: Lófatölva og snjallsími eru
dæmi um farandtæki.

– mobile device
farandvefur kk.

Vefurþar sem notuð ervefsjáog farand-
tækitil þess að fáaðgang1 aðveraldar-
vefnum.
· Farandtækin geta verið til dæmis

snjallsímieðaspjaldtölvasem tengj-
ast með þráðlausu sambandi1 við
lýðnetið.

– mobile web
farandvinnsla kv.

– mobile computing, portable comput-
ing

farandvinnslutæki hk.
– mobile computing device

fararhnitill kk.
Búnaður til að staðsetja farartæki.
· Sjá einnigsjálfvirkur fararhnitill.
– vehicle locator

farga so.
(um færslur1 eðaskrár í gagnasafni)
– purge

farstöðvakerfi hk.
· PMR stendur fyrir „Private Mobile

Radio System“.
– PMR

fartölva kv.
Örtölva sem unnt er að flytja í handfar-
angri og nota á fleiri en einum stað.
sh.ferðatölva
– mobile computer, portable computer

fasaflökt hk.
Flökt2, gefið sem brot afeinkennisbil-
inu.

– phase jitter
fasakótunkv.

(í gagnafjarskiptum) Kótun þar semfasi
lotubundinsmerkis2 er notaður til þess
aðkóta stafræn gögn.

Dæmi:Manchester-kótun.
– phase encoding1

fasalyklun kv.
Mótunþar sem mótandistafrænt merki
lætur fasa frálagsmerkisins breytast
milli tiltekinna fyrir fram ákveðinna
gilda.
– phase shift keying, PSK

fasamótuð skráning
Segulskráningþar sem hverjugeymslu-
hólfi er skipt í tvo hluta sem seglaðir
eru í gagnstæðar áttir. Röð seguláttanna
sýnir hvortbiti sem setja á fram er 0 eða
1.
– phase modulation recording, phase

encoding2

fasamótunkv.
Mótunþar semfasaer breytt.
– phase modulation, PM

fasasamfelld tíðnilyklun
Tíðnilyklunþar semstakaskilmilli fyr-
ir fram ákveðinna tíðnigilda gerast með
breytingu á tíðni þannig að ekki verði
fasavik við stakaskilin.
· Líta má á fasasamfellda tíðnilyklun

sem andstæðu við ósamfelld skipti frá
einu tíðnigildi í annað, sem unnt er að
framkvæma með rofa.

– phase-continuous frequency shift
keying, phase-continuous FSK

fasasamstíg tíðnilyklun
Tíðnilyklun þar sem fyrir fram ákveð-
in tíðnigildi eru heil margfeldi afbita-
hraðanumog stakaskilmilli tíðnigild-
anna eru látin verða þegarburðarbylgj-
an tekur gildið núll.
– phase-coherent frequency shift key-

ing, phase-coherent FSK
fasi kk.

– phase
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fast bandstrik → tengistrik
fast bil → fastabil
fast IP-númer

sh.föst IP-tala
– static IP address

fast stafbil → fastabil
fastabil hk.

Bil í stafastreng, sett fram meðsérstaf
sem varnar því aðritvinnsluforrit skipti
stafastrengnum milli lína á þeim stað.
· Fastabil er einnig unnt að tilgreina

meðívafsskipun.
Dæmi: Í umbrotskerfinu TeX er
sérstafurinn ˜ notaður fyrir fasta-
bil, þannig að t.d. stafastrengurinn
12˜000 er prentaður sem 12 000.

sh. bundið stafbil, fast stafbil, bundið
bil, fast bil
– non-breaking space, no-break space,

hard space
fastadiskur kk.

Seguldiskursem er ekkiumskiptanleg-
ur.
– fixed disk

fastakommugistihk.
Gisti, notað til þess að vinna úrgögnum
í fastakommukerfi.
– fixed-point register

fastakommukerfi hk.
Grunntalnakerfi þar sembrotskil eru
ekki skráð en hafa fasta stöðu meðal
sætanna2.
– fixed-point representation system

fastakommutaghk.
Rauntölutagþar sem hvert tilvik er sett
fram í fastakommukerfi.
– fixed-point type, implied decimal

type
fastasniðhk.

Snið1 sem ákveðið er fyrir fram, þannig
að gögn og skipanir1 eru skráðar eftir
föstum reglum.
– fixed format

fastatexti kk.
Geymdur2 texti, ætlaður til notkunar í

mörgumskjölum1.
– boilerplate

fastbúnaður kk.
Raðað mengiskipana1 ásamt tengdum
gögnumsem þannig ergeymt2, venju-
lega í lesminni, að búnaðurinn starfar
óháðaðalminni.
– firmware

fastgeirun kv.
Það að auðkenna með eðlisfræðilegum
merkjum skil milli geira áseguldiski.
– hard sectoring

fastheldin geymsla
Geymsla1 semgögn tapast ekki úr þótt
straumur sé rofinn.
· Sjá einniglausheldin geymsla.
– nonvolatile storage

fastheldinn lo.
(um geymslu1 og minni) Semgögntap-
ast ekki úr þótt straumur sé rofinn.
· Sjá einnigfastheldin geymslaog laus-

heldinn.
– nonvolatile

fasti kk.
Fjórþætt fyrirbæri sem er annaðhvort
skilgreint sérstaklega eða meðífólginni
skilgreininguog er gert úrnefni, eigind-
um1, einu eða fleirivistföngumog að-
eins einugagnagildi.
– constant

fastkótaður lo.
(umgagnagildi) Sem er gefinn beint, til
dæmis sem ákveðin tala eða ákveðinn
stafastrengurí forriti .
· Fastkótuðu gagnagildi í forriti verður

ekki breytt nema með því að breyta
forritinu áður en það erinnt.

· Sjá einniglauskótaður.
– hard-coded

fastkótun kv.
Það að notafastkótað gagnagildi.
– hard coding

fastlengdarfærsla kv. → jafnlengdar-
færsla
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fastmiðað gildi
(í sýndarveruleika) Gildi fyrir stað og
stefnu í sýndarrými, mælt frá einum
föstum upphafspunkti.
– absolute value

fasttengdur lo.
(um tæki) Sem er tengdur öðru tæki
með streng eðalínu3 en ekki meðfjar-
skiptum.

Dæmi: (1)Útstöðfasttengdmiðverki.
(2) Einn gjörvi fasttengdur öðrum
gjörva.

– hardwired1

fastyrðing kv.
Máleining sem kveður á um tiltekna
stöðu sem verður að vera fyrir hendi eða
tiltekið skilyrði sem þarf að fullnægja á
tilteknum stað íforriti þegar það erinnt.
– assertion

fastyrðing lykkju
Röklegsegðþar sem tiltekið er eitt eða
fleiri skilyrði sem þarf að fullnægja í
hvert sinn sem tiltekinn hlutilykkju1 er
inntur.
– loop assertion

fata kv.
Afmarkað rými í geymslu1 fyrir allar
færslur2 sem hafa samatætivistfang.
– bucket

fá aðgang að
Fá not afgögnumeðatilföngum gagna-
vinnslukerfis.
sh.hafa aðgang að
– access3

fáanlegur1 lo. → tiltækur1

fáanlegur2 lo. → tiltækur2

fáanleiki1 kk. → tiltækileiki1

fáanleiki2 kk. → tiltækileiki2

fágunarsundurgreining kv.
Sundurgreiningsem er minni en einn
díll og er fengin með milligildingu.
– sub-pixel resolution

FC-kort hk. → leifturminniskort
FC-spjald hk. → leifturminniskort

FED-skjár kk.
Skjár þar sem notuð er tiltekin tækni
sem m.a. flatskjáir byggjast á.
– field emission display, FED

feðmaso.
Sía og tvinna samanmerki2, t.d. hljóð-
merki, og skila þeim sem þrívíddar-
merkjum.
– convolve

feðmingkv.
Tækni viðummyndun myndar, fólgin í
því að vinna úr myndbútum og sam-
anbrotnum eintökum þeirra fyrirsuð-
hreinsun, útlínuskerpinguo.s.frv.
– convolution

feðmingarkjarni kk.
Hópur grannstæðradíla sem feðmingu
er beitt á.
– convolution kernel

feigðarbrigði hk.
– fatal exception

feigðarskekkja kv.
Skekkjasem er þess eðlis að frekariinn-
ing forrits, ef til kemur, skilar marklaus-
um niðurstöðum.
– fatal error

feitletra so.
Prenta meðfeitu letri.
– boldface2

feitletraður lo. → feitleturs-
feitleturs- fl.

Prentaður meðfeitu letri.
sh.feitletraður
– boldface3, boldfaced

feitt letur
Leturbrigði sem er gildara og dekkra
en aðalleturbrigðið og notað t.d. í fyr-
irsögnum til að greina þær frá öðrum
texta.
– boldface1, bold face

feitur lo.
(um letur)
– bold

fella saman1 → tvinna
fella saman2 → loka
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fella sundur → opna
fellilisti kk.

(í gluggaumhverfi)
– drop-down list box

fellivalmynd kv.
Valmynd sem birtist1 undir valrönd
þegar notandi velur nafn eðateikn á
röndinni.
– pull-down menu

ferða- fl.
(um tæki) Sem unnt er að flytja auð-
veldlega á milli staða.
– portable2

ferðatölva kv. → fartölva
ferilgjafi kk.

Búnaður sem breytir kótaðri framsetn-
ingu ferils í myndrænaframsetningu
svo að unnt sé aðbirta1 ferilinn.
– curve generator

ferillesari kk.
Ílagstækisem les gögn, sett fram sem
ferill.
– curve follower

ferilnemi kk.
Ílagstækisem skilar röð hnita og skráir
þannig slóð sína.

Dæmi:Hnitill sem skilar gildum með
jöfnu millibili.

– stroke device
ferjald hk.

Tæki, knúið orku sem kemur úr einu
kerfi og lætur öðru kerfi í té orku í sama
eða breyttu formi.

Dæmi: (1) Símtól sem knúið er raf-
orku og sendir frá sér hljóðorku. (2)
Kvarskristallar sem breyta vélrænni
orku í raforku.

sh.orkubreytir
– transducer

ferli 1 hk.
Fyrir fram ákveðin röð atburða, skil-
greind með tilgangi hennar eða með
þeim áhrifum sem hún á að hafa við til-
tekin skilyrði.
– process1

ferli 2 hk.
(í gagnavinnslu) Fyrir fram ákveðin röð
atburða sem verður meðan áinningu
forrits eða hluta þess stendur.
– process2

ferli 3 hk. → tækniferli
ferlisstýring kv.

Stýring ferlis1 þar semgagnavinnslu-
kerfi er notað til þess að stjórna vinnslu
eða aðgerðum sem venjulega eru sam-
felldar.
– process control

ferningatré hk.
Framsetning tvívíðs hlutar semhríslu-
skipan fjórðunga. Fjórðungarnir eru
myndaðir með því að halda áfram að
deila hverjum misleitum fjórðungi í
smærri fjórðunga uns allir eru eins-
leitir miðað við tiltekið einkenni eða
deilt hefur verið í fjórðunga jafnoft og
ákveðið var fyrir fram.
· Sjá einnigátthyrningatré.
– quadtree

ferningsmeðaltalhk.
– root-mean-square, rms

FET-smári kk. → sviðshrifasmári
félagsmiðill kk.

Sérstaktvefseturþar sem einstaklingar
geta skipst áupplýsingum1 í formi texta,
mynda og hljóðs og rætt sameiginleg
áhugamál.
· Félagsmiðlar geta tekið á sig ýmsar

myndir. Má þar nefnavefþing, blogg,
örblogg, hlaðvarp og félagsnetþjón-
ustu.
Dæmi: Vefsetur eins og „Facebook“
og „MySpace“ eru dæmi um fé-
lagsnetþjónustu, „Twitter“ er dæmi
um örblogg og vefsetrið „Flickr“ er
dæmi um margmiðlunarþjónustu.

– social media
félagsnethk.
· Sjá einnigfélagsmiðill.
– social network
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félagsnetþjónustakv.
· Sjá einnigfélagsmiðill.
– social networking

Fésbókkv. → Vinamót
FF-samskipti hk. ft.

Rafrænsamskiptifyrirtækis við fyrir-
tæki.
sh.B2B-samskipti
– B2B, business to business

Fibonaccisleitkv.
Skiptileit1 þar sem fjöldigagnastaka1

í hvoru mengi eftir hverja skiptingu
er látinn vera jafn tveimur granntöl-
um í Fibonaccisrununni. Ef fjöldinn
í einhverju mengi er ekki jafn Fi-
bonaccistölu er hann látinn vera jafn
næstu tölu fyrir ofan í rununni.
· Fibonaccisruna er talnarunan 1, 1, 2,

3, 5, 8, ... þar sem tvær fyrstu töl-
urnar eru 1 og hver tala þar á eftir
er summanaf tveimur næstu tölum á
undan.

· Í Fibonaccisleit er meðalhreyfing
gagnamiðlameðrunuleiðminni en í
helmingaleit.

– Fibonacci search
firðvist kv.

(í sýndarveruleika)
– tele-existence

fisja kv.
Örfilma sem á eru nokkrar raðir aför-
myndum.
· Efst á filmublaðinu er oft texti sem

lesa má með berum augum og segir
til um hvaða efni er á fisjunni.

· Fisjur eru yfirleitt af stærðinni A6.
– microfiche, fiche

fíngerð teiknun
Tölvuteiknunþar sem notaðir eru marg-
ir smáirdílar.
· Nota má t.d. 1024�1024 díla áskjá.
– high-resolution graphics

fíngerður lo.
(um mynd1 eða teiknun) Sem notar
marga smáadíla.

– high-resolution1

fínleysinn lo.
(um tæki) Sem notar marga smáadíla.
– high-resolution2

fjaraðgangsþjónnkk.
– remote access server

fjaraðgangur kk.
– remote access

fjarendasmit hk.
– far end crosstalk

fjarfundahald hk.
Það að haldafjarfundi.
– teleconferencing

fjarfundur kk.
Gagnvirk samskiptiþátttakenda á mis-
munandi stöðum með notkun fjar-
skiptabúnaðar.

Dæmi: (1) Símafundur. (2) Mynd-
fundur.

– teleconference
fjarkennsla kv.

– distance teaching
fjarmenntun kv.

– distance education
fjarmælingar kv. ft.

Þráðlaus sending og móttaka mældra
stærða í því skyni að vakta úr fjarska
umhverfisaðstæður ogstika1 tækjabún-
aðar.
– telemetry

fjarmælitækni kv.
Tækni sem felur í sérsjálfvirka mæl-
ingu og sendingugagnafrá fjartengd-
um gagnagjöfum.
· Ensku heitunum „telemetry“ og

„telemetrics“ er oft víxlað.
– telemetrics

fjarnám hk.
– distance learning

fjarriti 1 kk.
Ílags- og frálagstækimeðhnappaborði
ogprentara.
· Fjarriti líkist ritvél og er oft tengd-

ur ræmugataraog gataræmulesara.
Fjarrita má tengja beint viðtölvu eða
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nota til þess að útbúagataræmur2.
– teletypewriter, TTY

fjarriti 2 kk.
Tæki meðhnappaborði, notað til þess
að sendagögn með fjarritun. Tækið
getur einnig tekið við gögnum og skrif-
að þau á pappír.
– teleprinter

fjarritun kv.
Fjarskiptaþjónusta þar semfjarritar 2

eru tengdir með almennu fjarritaneti um
sjálfvirkar eða handvirkar skiptistöðv-
ar.
– telex

fjarræsa so.
Ræsatölvumeðfjartengdum tilföngum.
– remote bootstrap, remote boot

fjarskabúnaður kk.
Verkbúnaðurfyrir sýndarveruleikaþar
semsýndarheimurer fjartengtumhverfi
semfjarstjórar stjórna.
– telepresence2

fjarskavera kv.
Sálfræðileg reynsla sem vekur þá til-
finningu að vera gagntekinn ísýndar-
heimi.
– telepresence1

fjarskavinnsla kv. → skýjavinnsla
fjarski kk. → tölvuský
fjarskipti hk. ft.

Það að flytjaupplýsingar1 milli staða.
· Í nútímatækni eru aðallega notaðar

þrjár flutningsaðferðir. Upplýsingar
eru sendar sem rafboð um leiðara,
með rafsegulbylgjum eða sem ljós-
merki eftir ljósþræði.

– telecommunication
fjarstilling kv.

sh.fjarstýrð endurstilling
– remote reset

fjarstjóri kk.
Tæki sem nota má til að stjórna fjar-
tengduumhverfi.
– teleoperator

fjarstýrð endurstilling → fjarstilling

fjarstýrt viðhald
Viðhald búnaðar sem er framkvæmt
með fjarskiptumundir stjórn eða með
aðstoð fjartengdrar viðhaldsþjónustu.
· Með fjarskiptum í þessu samhengi er

ekki átt við samskiptiinnan staðar-
netsá þeim vinnustað þar sem bún-
aðurinn er.

– remote maintenance, telemainten-
ance, online maintenance

fjartengd runuvinnsla
Runuvinnslaþar semílags- og frálags-
tækieru tengdtölvuumgagnagrein.
– remote batch processing

fjartengd verksending
Það að leggjaverk fyrir tölvu um ílags-
tæki sem tengt er tölvunni umgagna-
grein.
– remote job entry, RJE

fjartengdur lo.
(um búnað til gagnavinnslu) Sem er
tengdurtölvuumgagnagrein.
– remote, remotely connected, link-

attached
fjarvakning kv.

Tækni sem leyfir netstarfsmanni í
fjarska aðkveikja1 á tölvu eða vekja
hana úrdvalaham.
– Wake on LAN, remote wake-up,

RWU
fjarverumerki hk.

Táknið=2.
· Sjá einnigíverumerki.
– not-element-of symbol

fjarvinna kv.
Notkun fjarskipta til að vinna utan
hefðbundins vinnustaðar, venjulega
heima eða með farandbúnaði.
– telecommuting, telework, cy-

bercommuting
fjarvinnsla kv.

Gagnavinnsla þar sem sumar ílags-
og frálagsaðgerðir fara fram í tækjum,
tengdumgagnavinnslukerfimeðgagna-
fjarskiptum.
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– remote-access data processing,
teleprocessing

fjórgisti hk.
Fjögurgisti sem starfa eins og eitt gisti.
– quadruple-length register, quadruple

register
fjórstak hk.

Ein af fjórum einingum.
– quad

fjölbeinir kk.
Búnaður sem breytir merkjarunu í sam-
svarandi merkjafylkingu.
– staticizer, serial-parallel converter

fjölbinda so.
Gefa einulesstakifleiri en eina merk-
ingu.

Dæmi: Reikningsvirkinn „+“ getur
átt við heiltölusamlagningu, raun-
tölusamlagningu, mengjasameiningu,
samtengingustrengjao.s.frv.

– overload
fjölbinding kv.

Tví- eða margræðnilesstaks.
· Sama lesstak getur átt við fleira en

eitt, t.d. breytu2 og fall1. Ráða verð-
ur af samhengi hverju sinni við hvað
er átt.

– overloading
fjölbita bæti

Bæti ásamt tilgreiningu á þeim fjölda
bita sem í því eru.

Dæmi: 7 bita bæti.
sh.fjölbita tölvustafur
– n-bit byte

fjölbita tölvustafur → fjölbita bæti
fjölbreytinn lo.

sh.fjölmóta
– polymorphic

fjölbreytir amapósts
Forrit sem býr til textastreng til þess að
setja inn í amapóstskeyti þannig aðam-
asíu virðist sem um nýtt skeyti sé að
ræða í hvert sinn sem skeytið er sent.
· Textastrengurinn er ýmist settur í efn-

islínu, sendandalínu eða á eftir texta

skeytisins og getur verið samhang-
andi texti eða bull.

– hash buster
fjölbreytni kv.

Það að ólíkirhlutir2 geta brugðist við
samaboðiá mismunandi hátt.
sh.fjölmótun
– polymorphism

fjölburðarmótun kv.
Aðferð við gagnaflutning þar sem
gögnumer skipt í þætti og hver þáttur
sendur á sérstakriburðarbylgju.
– multi-carrier modulation, MCM

fjöldaaðgangur kk.
Sérhver aðferð þar sem mörgumút-
stöðvumer gert kleift að samnýta getu
sendirásará fyrir fram ákveðinn hátt
eða í samræmi við flutningsþörf sína.
– multiple access

fjöldatala kv. → stakafjöldi
fjöldreifing kv.

Það að selja rétt til þess að senda
útvarps- og sjónvarpsþætti frá mörgum
stöðvum án þess að nýta net fjölmiðl-
anna.
– syndication

fjöldreifing á vefnum
Ein tegundfjöldreifingarþar sem efni af
einuvefsetrier gert aðgengilegt á mörg-
um öðrum setrum.
· Fjöldreifing á vefnum er oftast notað

um það að geravefmátá tilteknu vef-
setri aðgengilegt til þess að aðrir fái
aðgang að útdrætti eða samantekt af
efni sem nýlega hefur verið sett á vef-
setrið.

– web syndication
fjölerfðaklasi kk.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Klasi4

sem hefur fleiri en einnyfirklasa.
– join class

fjölerfðir kv. ft.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Erfð-
ir 1 sem felast í því aðklasi4 getur átt
fleiri en einnyfirklasaog erft sérkenni
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frá öllumarfgjöfum.
· Sjá einnigeinerfðir.
– multiple inheritance

fjölforritavinnsla kv.
Vinnsluaðferð þar sem tvö eða fleirifor-
rit fléttast í einumgjörva.
· Forrit, gerð með þessum hætti, mætti

kalla fjölunnin forrit.
– multiprogramming

fjölframlag hk.
Framlag til margra staða samtímis.
– cross-post

fjölgisti hk.
Gisti, tvö eða fleiri, sem starfa eins og
eitt gisti.
· Fyrir tiltekinn fjölda gista er í stað

heitisins fjölgisti notað heiti með
þrengri merkingu, t.d. tvígisti og þrí-
gisti.

– N-tuple length register, N-tuple reg-
ister

fjölgjörvamiðlari kk.
– n-way server

fjölgjörvatölva kv.
Tölva sem í eru tveir eða fleirigjörvar
sem hafaaðgang1 að sameiginleguað-
alminni.
– multiprocessor

fjölgjörvavinnsla kv.
Vinnsluaðferð þar sem tveir eða fleiri
gjörvar í fjölgjörvatölvu vinna sam-
hliða.
– multiprocessing

fjölgrunnakerfi hk.
Grunntalnakerfi þar semsætin2 geta
haft mismunandigrunntölu.
· Sjá einnigeingrunnskerfi.

Dæmi: Í tilteknu talnaritunarkerfi
tákna þrírtölustafir, sem standa sam-
an, klukkustundir, margfeldi af 10
mínútum og mínútur. Ef mínúta er
tekin sem eining verðavægi1 sætanna
60, 10 og 1 og grunntala annars sæt-
is er 6 og þriðja sætis 10. Sambæri-
legt talnaritunarkerfi, þar sem einn

tölustafur táknar daga og tveir staf-
ir klukkustundir, getur ekki kallast
grunntalnakerfi því aðhlutfall af vægi
fyrsta og annars sætis er ekkiheil
tala. Í því talnaritunarkerfi merkir
til dæmis 213 tvo daga og þrettán
klukkustundir og hlutfallið af vægi
fyrsta og annars sætis er 2,4.

– mixed radix notation
fjölhnappastöfun kv.

Aðferð við innslátttextaþar sem styðja
þarf á margahnappatil þess að fá fram
einnstaf.
– multistroke character entry

fjölhæft kort
Greiðslukortþar sem útgefendur korts
eru margir og seljendur vöru ogþjón-
ustu1 sömuleiðis.
– multi-purpose card

fjölmóta lo. → fjölbreytinn
fjölmótun kv. → fjölbreytni
fjölmynda dílavinnsla

Vinnsluaðferð, fólgin í því að sameina
tvær eða fleiri myndir2 með því að
leggja þær saman eða finna mismun
þeirradíl fyrir díl.
· Þessi aðferð er gagnleg fyrirverkfor-

rit sem þurfa að geta látið myndir
skarast, greint galla o.s.frv.

– multiple-image pixel-point process-
ing

fjölnet hk.
Net sem sameinar ólíkar gerðirtölvu-
netaþannig að notanda virðist sem um
eitt tölvunet sé að ræða.

Dæmi:Lýðnetið.
– global area network, GAN

Fjölnir kk.
Heiti á forritunarmáli fyrir PC-
samhæfar tölvur.
· Fjölnir er íslensktforritunarmál þar

sem beitt ereiningaforritunog lista-
vinnsluog notuð eru íslensklykilorð1.
Upphaf Fjölnis má rekja til Snorra
Agnarssonar árið 1985.
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fjölnotendakerfi hk.
Gagnavinnslukerfiþar sem svo virðist
sem margir notendur geti haftaðgang1

að sömutölvuá sama tíma.
· Í fjölnotendakerfum er beittgagn-

virkri skiptivinnslu.
– multi-user system, multi-access

system
fjölrásargreining 1 kv. → fléttugreining1

fjölrásargreining 2 kv. → fléttugreining2

fjölrásargreinir kk. → fléttugreinir
fjölrásari kk. → fléttari
fjölrásun1 kv. → fléttun1

fjölrásun2 kv. → fléttun2

fjölræðistala kv.
Fjöldi forritseiningasem stjórna tiltek-
inni forritseiningu.
· Há fjölræðistala segir til um fasta

samtengingu1 þar sem hún er mæli-
kvarði á það að hve miklu leyti for-
ritseiningar eru háðar hver annarri.

– fan-in
fjölsetning kv.

Setning1 sem felur í sér eina eða fleiri
setningar og er afmörkuð þannig að hún
jafngildir einfaldri setningu.
– compound statement

fjölskjal hk.
Samþættskjal1 sem í er efni frá mis-
munandiverkbúnaði.
· Hver þáttur í fjölskjali er vistaður

þannig að unnt er að fást við hann
með þeim verkbúnaði sem notaður
var til að búa hann til.
Dæmi: Í fjölskjali getur veriðtexti frá
ritvinnsluforriti, myndir2 frá mynd-
vinnslubúnaðiog hnitarit frá töflu-
reikni.

– compound document
fjölspilari kk.

Hugbúnaður, notaður til að spila mynd-
og hljóðefni aflýðnetinu.
– media player

fjölstiga búnaður
Búnaður sem getur samtímis unnið úr

gögnumá tveimur eða fleiriöryggisstig-
umán þess að slakað sé átölvuöryggi.
· Sjá einnigeinstiga búnaður.
– multilevel device

fjölsviðamagnari kk.
Magnari með mögnunarþátt sem má
skipta um, forrita eða stilla sjálfvirkt
í því skyni að laga svið ólíkraflaum-
rænna merkja2 að tilteknu frálagssviði.
– multirange amplifier

fjöltaga lo.
(um segð) Sem hefur tvö eða fleiri mis-
munandigagnatög.
– mixed mode, mixed type

fjölundakótun kv.
Kótun stafrænna gagnaþannig að á
tiltekinni stundu getimerkið2 verið í
einni eðlisfræðilegri stöðu af tveimur
eða fleiri hugsanlegum.
· Fyrir tiltekinn fjölda hugsanlegra

staðna má í stað heitisins fjölundakót-
un nota heiti með þrengri merkingu.
Ef hugsanlegar stöður eru t.d. tvær er
notað heitið tvíundakótun.

– n-ary encoding
fjölvabúnaður kk.

Undirforrit 1 sem fylgir sumumsmöl-
um og vistþýðendumtil þess að búa til
fjölvaskilgreiningar.
– macroprocessor

fjölvaforritun kv.
Forritun þar sem notaðar erufjölvaskil-
greiningarog fjölvaskipanireðafjölva-
köll.
– macroprogramming

fjölvakall hk.
Setning1 sem skipt skal á fyrirfjölva-
skilgreiningu.
– macrocall

fjölval hk.
– multiple choice

fjölvamál1 hk.
Forritunarmál, hannað til þess að semja
fjölvaskilgreiningarog fjölvaskipanir.
– macrolanguage1
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fjölvamál2 hk.
Forritunarmálsem í erufjölvaskilgrein-
ingar og fjölvaskipanir.
– macrolanguage2

fjölvangs- fl.
(um forrit , stýrikerfi, forritunarmál og
annanhugbúnað) Sem getur unnið á
margs konarverkvöngum.
– cross-platform, multi-platform

fjölvarp 1 hk.
– MMDS, multichannel multipoint

distribution service
fjölvarp 2 hk.

– MVDS, multipoint video distribution
system

fjölvasafn hk.
Samsafn affjölvaköllumog fjölvaskip-
unum ásamtfjölvaskilgreiningumsem
fjölvasmiðurgetur notað.
– macro library

fjölvaskilgreining kv.
Fyrir fram skilgreind runa setninga1

eðaskipana1 sem kemur í staðinn fyr-
ir fjölvaskipuneðafjölvakall.
sh.fjölvi2

– macrodefinition
fjölvaskipun kv.

Skipun1 sem skipt skal á fyrirfjölvaskil-
greiningu.
sh.fjölvi1

– macroinstruction, macro
fjölvasmali kk.

Smalisem felur í sérfjölvasmiðeða get-
ur unnið verk hans.
– macroassembler

fjölvasmiður kk.
Forritseining, oft hluti af smala eða
vistþýðanda, sem setur viðeigandikóta2

í stað fjölvaskipunar eða fjölvakalls
samkvæmtfjölvaskilgreiningu.
– macrogenerator

fjölvaveira kv.
Veira, kótuð sem fjölvi2 og ívafin í
skjal1.
· Flestar veirur eru fjölvaveirur.

– macro virus
fjölvaþan hk.

Runa setninga1 sem verða til þegar unn-
ið er úrfjölvaskipuneðafjölvakalli.
– macroexpansion

fjölverkavinnsla kv.
Vinnsluaðferð þar sem tvær eða fleiri
verkeiningareru unnarsamskeiðaeða
fléttast.
· Verk, unnin með þessum hætti, mætti

kalla fjölunnin verk.
– multitasking

fjölvi 1 kk. → fjölvaskipun
fjölvi 2 kk. → fjölvaskilgreining
fjölvistarskipun kv.

Skipun1 sem hefurn vistfangshluta, þar
semn getur verið hvaðanáttúrleg tala
sem vera skal.
· Sjá einnigeinvistarskipunog tvívist-

arskipun.
– n-address instruction

fjölyrt skráning
Skráningarhamur þar sem skráðar eru
meiri upplýsingar1 en í venjulegum
skráningarham.
– verbose logging

fjölþráða lo.
Sem lýtur aðfjölþráðavinnslu.
– multithread

fjölþráðavinnsla kv.
Vinnsluaðferð þar sem tveir eða fleiri
þræðir1 eru unnirsamhliðameð sama
forriti .
– multithreading

fjölþætt árás
Árás átölvunetí því skyni að hámarka
skaða og útbreiðslu smits með því að
nota ýmsar aðferðir, t.d. eiginleikaveira
ogormaog nýta jafnframtveilur í tölv-
um, netumog öðrum búnaði.
– blended threat

fjölþætt sannvottun
Dæmi: Tvíþætt sannvottun, þríþætt
sannvottun.

– multi-factor authentication
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fjölþætt öryggisstjórn
Víðtækar ráðstafanir til þess að tryggja
netöryggi og beinast að margs kon-
ar spilliforritum, fjölþættum árásumog
amapóstiog verja gegn árásum bæði
á millinetagáttir og á lokaákvörðunar-
stað.
– integrated threat management

flatargreining kv.
Það að ákvarða stærð svæðis tiltekins
sjónsviðs sem hefur tiltekinngrámaeða
áferð.
– area analysis

flatborðsteiknari kk.
Teiknari semteiknar mynd1 á myndflöt
á láréttu yfirborði.
– flatbed plotter

flaumbreyta kv. → flaumræn breyta
flaumframsetning kv. → flaumræn fram-

setning
flaumgervill kk.

Búnaður sem breytirstafrænni fram-
setningu gagnaí flaumræna framsetn-
ingu.
sh. ?D/A-breytir
– digital-to-analog converter, D/A con-

verter, DAC
flaumgögnhk. ft. → flaumræn gögn
flaumræn breyta

Merki2 sem breytist á samfelldan hátt
og stendur annaðhvort fyrir stærðfræði-
legabreytu1 eða eðlisstærð.
sh.flaumbreyta
– analog variable

flaumræn framsetning
Það að setja gildibreytu1 fram með eðl-
isstærð sem breytist á samfelldan hátt
og er í réttuhlutfalli við breytuna eða
viðeigandi fall af henni.
sh.flaumframsetning
– analog representation

flaumræn gögn
Gögn, sett fram með eðlisstærð sem
breytist á samfelldan hátt og er í réttu
hlutfalli við gögnin eða viðeigandi fall

af þeim.
sh.flaumgögn
– analog data

flaumræn ílagsrás
Leið fyrir flaumræn gögnmilli tengils
og stafgervils í flaumrænu undirkerfi
ílags.
· Á þessari leið getur verið sía, flaum-

rænn merkjafléttari og einn eða fleiri
magnarar.

– analog input channel
flaumræn mynd

Mynd2 sem notar gildi á samfelldu bili.
· Sjá einnigstafræn mynd.

Dæmi: Á dæmigerðri ljósmynd er tal-
in verabirta2 og litblær á samfelldu
bili.

– analog image, ?continuous image
flaumræn tölva

Tölvasem tekur við, vinnur úr og býr til
flaumræn gögnog hagar sér þannig að
aðgerðir1 hennar eru hliðstæðar hegð-
un annars kerfis.
sh.flaumtölva
– analog computer

flaumrænn lo.
(um eðlisstærðir,gögn, ferli1 og búnað)
Sem breytist á samfelldan hátt, er sett-
ur fram með stærð sem breytist á sam-
felldan hátt eða notar gögn, sett fram á
þennan hátt.
– analog

flaumrænn deilir
Búnaður er skilar semfrálagi flaum-
rænni breytusem er í réttuhlutfalli
við hlutfall tveggja flaumrænna breytna
ílagsins.
– analog divider

flaumrænn frálagsmagnari
Magnari sem er tengdur við eina eða
fleiri flaumrænarfrálagsrásir og lagar
svið frálagsmerkis fráflaumgervli að
þeim styrkleika sem nauðsynlegur er til
þess að stjórnatækniferli.
· Ef sameiginlegur flaumgervill er í



flaumrænn ílagsmagnari 87 fléttugreining

undirkerfinu gegnir magnarinn hlut-
verki aflestrarfestis.

– analog output channel amplifier
flaumrænn ílagsmagnari

Magnari sem er tengdur við eina eða
fleiri flaumrænar ílagsrásirog lag-
ar styrkleika flaumræna merkisinsað
ílagssviðistafgervilssem á eftir kemur.
– analog input channel amplifier

flaumrænn margfaldari
Búnaður er skilar semfrálagi flaum-
rænni breytusem er í réttuhlutfalli við
margfeldi tveggja flaumrænna breytna
ílagsins.
– analog multiplier

flaumrænn samleggjari
Búnaður er skilar semfrálagi flaum-
rænni breytusem er jöfnsummunnieða
veginni summu af flaumrænum breyt-
um ílagsins.
– summer, analog adder

flaumrænt merki
Merki2 þar sem sú einkennisstærð sem
stendur fyrirgögngetur hvenær sem er
tekið hvaða gildi sem er á samfelldu
bili.
· Flaumrænt merki getur t.d. fylgt á

samfelldan hátt gildum annarrar eðl-
isstærðar sem stendur fyrir gögn.

– analog signal
flaumtölva kv. → flaumræn tölva
flaut hk.

– beep
flautkóti kk.

– beep code
flekkmerking kv.

Aðferð við að auðkennavistfengdan
flekkábirtri 1 mynd2.
· Auðkenna má flekkinn t.d. með

skyggingu2, benda á hann með
bendli1 eða merkja hann meðritstaf2.

– blob labeling
flekkur kk.

Svæði3 á mynd2 þar sem allirdílar hafa
samalitgildi .

– blob
flennakv. → flennusíða
flennusíðakv.

Vefsíðasem er látinbirtast1 um stund-
arsakir til að ná athygli notandans.
sh.flenna
– jump page

fletja kv.
Það að hve miklu leyti flaturhlutur3

birtist sem flötmynd2.
– flatness-of-field

fleytihauskk.
Segulhaussem flýtur á loftlagi og snert-
ir ekki skráningarflötinn.
– floating head, flying head, air-floating

head
flétta so.

Láta einingar í tveimur eða fleirirunum
atburða eða hluta, sem eru sama eðlis,
skiptast á þannig að hver runa sé grein-
anleg frá öðrum runum.
– interleave

fléttari kk.
(í gagnafjarskiptum) Búnaður til þess
að setja samanmerki2 frá mismunandi
gagnagjöfumí eitt samsett merki.
sh.fjölrásari
– multiplexer1, data multiplexer

fléttuboðráskv.
Boðrás, ætluð til þess að þjóna mörgum
ílags- og frálagstækjumí einu.
· Með því að nota fléttuboðrás geta

nokkrar útstöðvar fengið hver sitt
tengi, unnið með ólíkum hraða og átt
samtímissamskiptivið tölvu.

– multiplexer channel, multiplexer2

fléttugreining1 kv.
Það að færamerki2, myndað meðflétt-
un1, aftur í upprunalegt horf sem óháð
merki eða hópa slíkra merkja.
· Fléttugreiningu má framkvæma á

hluta merkis, t.d. til þess að draga hóp
merkja úr stærri hóp.

sh.fjölrásargreining1

– demultiplexing1



fléttugreining 88 flops

fléttugreining2 kv.
(í OSI) Aðgerð, semeinindi2 í tilteknu
lagi1 framkvæmir, fólgin í því að finna
reglugagnaeiningarí því lagi fyrir tvö
eða fleiri sambönd2 í laginu. Reglu-
gagnaeiningarnar eru hluti afþjónustu-
gagnaeiningumnæsta lags fyrir neðan
og berast um eitt samband í því lagi.
· Fléttugreining tekur til baka áhrif

fléttunar2 sem einindi í tilteknu lagi
hefur komið í kring.

sh.fjölrásargreining2

– demultiplexing2

fléttugreinir kk.
Tæki sem greinir sérhvertmerkjanna2

sem undanfarandifléttari sameinaði og
skilar þeim sem frálagsmerkjum.
sh.fjölrásargreinir
– demultiplexer

fléttun1 kv.
Það að sameinamerki2 frá nokkrum að-
skildumgagnagjöfumfyrir flutning um
sömusendirás.
sh.fjölrásun1

– multiplexing1

fléttun2 kv.
(í OSI) Aðgerð í tilteknulagi1 sem felst
í því að fleiri en eittsamband2 í því lagi
styðjast við samband í næsta lagi fyrir
neðan.
· Heitið fléttun er einnig notað í þrengri

merkingu, um það semeinindi2 ger-
ir, þegar það sendir, ogfléttugreining2

um það sem einindi gerir, þegar það
tekur við.

sh.fjölrásun2

– multiplexing2

flétturás kv.
Rökrás þar sem frálagsgildi á hverri
stundu eru aðeins háð ílagsgildum á
þeirri stundu.
· Flétturás er sérstakt afbrigði afrunu-

rás þegar ekki er tekið tillit til innra
ástands hennar.

– combinational circuit

flétturökvísi kv.
– combinational logic, combinatorial

logic
flipi kk.

– tab
fljótadrif hk.

Segulbandsstöð, sérstaklega hönnuð til
þess aðlesaaf eðaskrifa á seguldiska
án þess að stöðvast viðbálkabil.
– streaming tape drive, streamer

flokka so.
Skipa atriðum í flokka eftir tilteknum
reglum án þess að atriðunum sé endi-
legaraðað1 innan hvers flokks.
– sort1

flokkun kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Það
að flokka samanhluti2 með sömu
gagnaskipanoghegðun.
– classification

flokkunarfræði kv.
– taxonomy1

flokkunarkerfi hk.
– taxonomy2

flokkunarmyndun kv.
Það að mynda flokkunarkerfihugtaka
með því að nota aðskilda flokka hug-
takaklasa.
· Markmiðið með flokkunarmyndun er

að ná sem mestri einföldun og að
ólíkir eiginleikar skarist sem minnst.

· Sjá einnighugtakaklösunoghugtaka-
myndun.

– taxonomy formation
flops

Enskskammstöfuná mælieiningu fyrir
vinnslugetu, jöfn einni hlaupakommu-
aðgerð á sekúndu.
· Þessi mælieining er notuð ígagna-

vinnslukerfum fyrir úrvinnslu vís-
indalegra gagna, venjulega með
stækkunarforskeyti framan við ein-
inguna.

· Venja er að rita þessa mæliein-
ingu eingöngu meðlágstöfum, þ.e.
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flops, eða eingöngu meðhástöfum1,
þ.e. FLOPS. Heitið er skammstöf-
un á „floating-point operations per
second“.

– flops
flókatölva kv.

Tölva með örgjörva sem hefur stórt
skipanamengi.
· Auðvelt er að búa tilhugbúnaðmeð

því að nota þessa tækni en hann verð-
ur hægvirkur.

· Sjá einnigröskvatölva.
– complex instruction set computer,

CISC
flutningsatvik hk.

Atvik sem verður innanskeytaflutnings-
kerfis meðan áskilaflutningi skeytis2

stendur.
· Sum flutningsatvik, t.d.óskil, eru

sýnileg notanda3 en ekki önnur, t.d.
skipting.

– transmittal event
flutningsgeta rásar

Mælikvarði á hæfileikarásar2, sem
er háð tilteknum skorðum, til þess að
sendaskeyti1 frá tilteknumskeytagjafa.
Mælikvarðinn er annaðhvort tilgreind-
ur sem hæsta hugsanlegameðalmæld
fluttra upplýsinga á stafeða sem mesta
hugsanlegameðalvelta fluttra upplýs-
inga, sem unnt er að ná með hversu
litlum líkindum á villum sem vera skal
með því að nota viðeigandikótunar-
reglu.
– channel capacity

flutningshraðastýring kv.
Stýring áflutningshraða1 í gagnafjar-
skiptum.
– flow control

flutningshraði1 kk.
Meðalfjöldi bita, stafaeðabálka1 sem
fluttir eru milli tveggja staða á tímaein-
ingu.
– actual transfer rate, transfer rate

flutningshraði2 kk. → hámarksflutnings-
hraði

flutningshraði í botum
– baud rate

flutningslag hk.
Lag1 sem veitir áreiðanlegaþjónustu1

til þess að flytjagögnmilli notenda.
· Flutningslagið getur einnig bætt þjón-

ustunetlagsins.
– transport layer

flutningsleiðartími kk.
Sá tími sembiti þarf til að fara milli
þeirra tveggjagagnastöðvaí brautar-
netisem lengst er á milli.
– transmission path delay, one-way

propagation time
flutningslína kv. → lína3

flutningsmálskipan kv.
Hlutræn málskipansem er notuð til
þess aðflytja gögnmilli opinna kerfa.
– transfer syntax

flutningsmiðill kk.
Náttúrlegurmiðill eða gervimiðill sem
flytur merki2.

Dæmi: Tvinnuð lína, ljósþráður,
samása strengur.

– transmission medium
flutningsrammi kk. → rammi1

flutningsrás kv. → sendirás
flutningsskipun kv.

Ritvinnuskipun, notuð til þess að búa til
afrit1 af tilteknum stafastrengí skráð-
um texta, koma því fyrir á öðrum stað
og eyða stafastrengnum á upphaflega
staðnum.
– move command

flutningsskref hk.
Það að sendafróðfang innan skeyta-
sýsluumhverfisfrá einni búnaðarein-
ingu til annarrar.
– transmittal step

flutningur kk.
– transport

flutningur, aðgangur og umsjón skráa
Þjónusta1 sem gerir notkunarferlum
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notenda kleift að færaskrár milli op-
inna endakerfaog hafa umsjón með og
aðgang1 að fjartengdu safni skráa, sem
geta legið dreift á ýmsum stöðum.
– file transfer, access and management,

FTAM
flutningur og hagræðing verka

Þjónusta1 sem gerir notkunarferlum
notenda kleift aðflytja og vinna úr
skjölum1, sem fjalla um vinnsluverk, og
stjórna framkvæmd þessara verka.
– job transfer and manipulation, JTM

flutt fróðmæld → mæld fluttra upplýs-
inga

flúrgluggi kk.
Birtir með flúrljómandi efni sem lýsir
af þegar rafeindum er skotið á það.
– fluorescent display

flytja so.
Láta fara frá einum stað og taka við á
öðrum.
– transfer1, move

flytja inn
Koma fyrir í tilteknumhugbúnaði skrá
sem annaðforrit hefur búið til.
– import1

flytja í geymslu → geyma1

flytja niður → hlaða niður
flytja upp → hlaða upp
flytja út

Búa til með forriti afrit 1 af skrá sem
nota á í öðru forriti.
– export1

flytjanlegur lo.
(um hugbúnað) Sem unnt er að nota í
nokkrum ólíkumtölvum.
– portable1

flytjanleiki kk.
Sá hæfileikiforrits að unnt er aðinna
það í ólíkumgagnavinnslukerfummeð
litlum eða engum breytingum og án
þess að það sé umritað á annaðforrit-
unarmál.
– portability

flýtihnappur kk.
(í gluggaumhverfi)
– shortcut key

flýtiminni hk. → skyndiminni
flýtivalmynd kv.

(í gluggaumhverfi)
– shortcut menu

flýtivistaður lo. → skyndivistaður
flýtivísun kv.

(í gluggaumhverfi)
– shortcut

flæðirit hk. → leiðarit
flæðishrökk hk.

(í eðlisfræði) Breyting á ástandi segul-
flæðis.
– flux transition

flækjustig hk.
Mælikvarði á hversu flókið eða erfitt er
að leysa tiltekið verkefni.
· Flækjustigið er samsett aftímaflækju-

stigi, rýmisflækjustigi og lausnar-
flækjustigi.

– complexity
flögukerfi hk.

Rafrásakerfi sem komið er fyrir ákísil-
flögu.
· Sjá einnigflöguskiptir.

Dæmi: Rafrásakerfi farsíma eðastaf-
rænnar myndavélar.

– system-on-a-chip, SoC
flöguskiptir kk.

Skiptir1 sem komið er fyrir ákísilflögu.
· Sjá einnigflögukerfi.
– switch-on-a-chip, SOC

flökkuvinnsla kv.
– nomadic computing

flökt 1 hk.
Óæskilegar háttbundnar sveiflur á ein-
hverju einkennimyndar1, t.d. ljósstyrk
eða lit.
– flicker

flökt 2 hk.
Skammtímafrávik í einkennisandrám
frá þeirri stund sem æskilegast er að
merkjastakí stafrænu merkibyrji. Frá-
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vikin safnast ekki saman.
– jitter

FN-samskipti hk. ft.
Rafrænsamskiptifyrirtækis við neyt-
anda.
sh.B2C-samskipti
– B2C, business to consumer

for-flétta kv. → fyrir-flétta
fordæmanámhk.

Námsaðferðsem felst í því að bera við-
fangsefni sem er til úrlausnar saman við
safn áður leystra viðfangsefna og nota
lausnir þeirra til þess að finna lausn á
viðfangsefninu sem til úrlausnar er.
· Þegar lausnin sem fengist hefur með

fordæmanámi hefur verið sannreynd
er henni og samsvarandi viðfangsefni
bætt í fordæmasafnið.

– case-based learning
forða so.→ vista
forgangsforrit hk.

Forrit sem hefur forgang aðtilföngum
gagnavinnslukerfis.
– foreground program

forgangsgagnaeiningkv.
Lítil þjónustugagnaeiningsem tryggt er
að afhent séjafneinindií opna viðtöku-
kerfinu áður en nokkur önnur þjónustu-
gagnaeining er send um þaðsamband2.
– expedited data unit

forgangsröð aðgerða
Röðunarregla sem skilgreinir í hvaða
röðvirkjum skuli beitt ísegð.
· Röðunarreglan getur tiltekið hvort

reiknað er frá vinstri til hægri eða frá
hægri til vinstri.

sh.aðgerðaröð
– operator precedence

forgangsröðunarvinnslakv.
Aðferð við að skipuleggja gagna-
vinnslukerfimeðskiptivinnslu, fólgin í
því að láta tiltekin áríðandi verkefni fá
forgang aðtölvu og láta önnur verkefni
fá þann tíma sem afgangs verður.
– foreground/background processing

forgangsverkhk.
Verk sem hefur forgang aðtilföngum
gagnavinnslukerfis.
– foreground job

forgangsvinnslakv.
Inning forgangsforrita.
– foreground processing

forgjafarfjölverkavinnsla kv.
Verkefni þar semstýrikerfi tölvu not-
ar tiltekin viðmið til að ákveða hversu
langan tíma skuli veita tilteknu verkefni
áður en næsta verkefni er hleypt að.
– preemptive multitasking

forgrunnur kk. → forsvið
forleshauskk. → forlestrarhaus
forlestrarhaus kk.

Leshaus, notaður til aðlesa gögnsem
síðan eru lesin af öðrum leshaus við
hliðina á þeim fyrri.
sh.forleshaus
– pre-read head

formandi kk.
Svæði á taltíðnisviðinu þar sem hljóð-
styrkur er sérstaklega mikill.
– formant

formbreytingaskynjari kk.
Kerfi fyrir mynsturkennslsem gerir
tölvu kleift að bera kennsl á breytingar
á lögun, t.d. svipbrigði á andliti.
– shape-acquisition camera

formbreytir kk. → gagnabreytir
formendatalgerving kv.

Það að búa tilgervital með síum sem
líkja eftir formendumfrá raddfærum
manns.
– formant synthesis

formengi hk. → gildamengi
formerkisbiti kk.

Biti sem er ístöðu formerkisí tölutákni
og segir til um hvort talan sem tölutákn-
ið stendur fyrir er jákvæð eða neikvæð.
– sign bit

formerkisbreytir kk.
Búnaður er skilar semfrálagi flaum-
rænni breytusem hefur sömu stærð og
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flaumræn breytaílagsinsen hefur gagn-
stætt formerki.
– inverter

formerkisstafur kk.
Stafur sem er ístöðu formerkisí tölu-
tákni og segir til um hvort talan sem
tölutáknið stendur fyrir er jákvæð eða
neikvæð.
· Formerkin + og – eru sett fram með

formerkisbitunum0 eða 1 í tilteknu
sæti í tölutákninu þegar tölur eru
geymdar2 í tölvu.

– sign character
formerkistölustafur kk.

Tölustafur sem er ístöðu formerkisí
tölutákniog segir til um hvort talan sem
tölutáknið stendur fyrir er jákvæð eða
neikvæð.
– sign digit

formfræði kv. → stærðfræðileg form-
fræði

formgerðarleg mynsturkennsl
Mynsturkennslþar semmynstur1 eru
sett fram sem þættirmyndar2 og vensl
þáttanna í því skyni að lýsa og flokka
mynsturskipan.
· Til þátta myndar geta talistútlínur,

flekkir o.s.frv. í hlutagreiningu. Ef
mynd er skipt í smærri og smærri
þætti geta þættirnir veriðhlutir3 eins
og í vanggreiningu. Á svipaðan hátt
er unnt að bera kennsl á stafi eftir lín-
um, bugðum, götum o.s.frv. Unnt er
að bera kennsl á orð með stafamynstr-
um. Unnt er að bera kennsl á merk-
ingu texta eftir mynstrum orða.

– structural pattern recognition
formgerðarleg stafakennsl

Stafakennsl, byggð á formgerð þess
stafssem á að bera kennsl á.
· Formgerðarleg stafakennsl eru notuð

þar sem ekki er unnt að beita einfaldri
mátun, t.d. í handskrifuðumskjölum1.

· Formgerðarleg einkenni geta verið
fjöldi af beinum línum, bugðum og

götum.
– structural character recognition

formgerðarlýsing kv.
Framsetninghluta2 og hugtaka, byggð
á lýsingum á einstökum þáttum þeirra
og venslum milli þeirra.
– structural description

formleg hönnunarlýsing
Hönnunarlýsingsem er notuð til þess
að sanna stærðfræðilega aðnothæfing
kerfis sé gild eða til þess að leiða út
stærðfræðilega hvernig kerfið skuli gert
hæft til notkunar.
– formal specification2

formleg rökfræði
Athugun á ytri gerð og búningi gildrar
röksemdafærslu án tillits til eðlis hlut-
anna í henni.
sh.formrökfræði
– formal logic

formleg skilgreining
Skilgreining, skrifuð á formlegu ritun-
armáli, oft til að nota íréttleikasönnun1.
– formal specification1

formlýsingarmál hk. → formskilgrein-
ingarmál

formóta so.
– elaborate

formótun kv.
Það aðskilgreining tekur gildi áður en
inninghefst.
· Formótun felst m.a. í því að leyst er

úr tilvísunum1, gengið úr skugga um
aðgagnatagsé rétt eða geymslurými
úthlutað.

– elaboration
formrökfræði kv. → formleg rökfræði
FORMS-viðmót hk.

Staðlaðviðmótsem leyfirsamskiptivið
stiklubúnað, t.d. það að færa inngögn
og leggja fram fyrirspurnir.
– FORMS

formskilgreiningarmál hk.
Lýsimál, notað til þess að skilgreina eða
lýsamálskipanannarsmáls.
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sh.formlýsingarmál
– syntax language

formstikaður lo.
Sem hefurlista formstikasem eru stað-
genglarraunstika.
sh.búinn formstikum
– parameterized

formstikaeinkenni hk.
Einkenni sem sýnir hvort unnt er að
ákvarða gildi formstika án þess að
breyta honum, hvort hann getur tek-
ið við nýju gildi eða hvort unnt er að
ákvarða gildi hans og breyta honum.
– formal parameter mode

formstiki kk.
Stiki2 sem er tilgreindur ískilgreiningu
tiltekinna forritseiningaog tengdur við
raunstika í kalli3 eða stofnrænni ein-
gildingu.
· Í stað heitanna raunstiki og formstiki

kjósa sumir að nota samheitin við-
fang og leppur.

sh.leppur
– formal parameter, dummy argument

fornbúnaðarnám hk.
· Sjá einniggagnanámog hugbúnað-

arnám.
– legacy mining

fornbúnaðartengi hk.
Tengisem er að hluta til eða öllu leyti
úrelt.
– legacy port

fornbúnaður kk.
– legacy software, legacy application

forréttindaskipun kv.
Skipun1 sem aðeins er unnt aðinna við
sérstakar aðstæður.
– privileged instruction

forrit hk.
Málskipanareining sem hlítir reglum
tiltekins forritunarmálsog er samsett af
skilgreiningumogsetningum1 eðaskip-
unum1 sem þarf til að framkvæma til-
tekna aðgerð eðaverkeiningueða leysa
tiltekið viðfangsefni.

sh.tölvuforrit
– program1, computer program

forrita so.
Semja, skrá, breyta og prófaforrit .
· Enska sögnin „code“ í þessu sam-

hengi merkir yfirleitt að skrá forrit.
– program2, ?code4

forritahirðing kv. → forritastjórn
forritahirðir kk. → forritastjóri
forritalag hk.

– program layer
forritanleg útstöð

Vinnuútstöðsem getur unnið úrgögnum
á sjálfstæðan hátt.
– programmable terminal, intelligent

terminal
forritanlegt lesminni

Geymsla1 sem unnt er aðskrifa í einu
sinni og verður síðanlesminni ein-
göngu.
– PROM, programmable read-only

memory
forritanlegt tæki

– intelligent device
forritanlegur rofstaður

Rofstaðurþar sem tiltekinkembinger
sett af staðsjálfvirkt þegarinning for-
rits stöðvast.
– programmable breakpoint

forritari kk.
Maður sem hannar, semur eða prófar
forrit .
– programmer

forritasafn hk.
Skipulegt safnforrita og forritshluta
ásamt upplýsingum um hvernig á að
nota þau.
· Forritasafni er oft gefið heiti eftir því

hvers konar forrit eru þar, t.d. stefja-
safn og frumforritasafn.

– program library, library
forritaskil hk. ft.

Skil1 á milli forrita.
– application program interface, app-

lication programming interface, API
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forritaskil fyrir fjaraðgangsþjóna
– Remote Access Server Application

Program Interface
forritasmiður kk.

Forrit sem getur búið til önnur forrit.
– program generator

forritastjóri kk.
(í gluggaumhverfi)
sh.forritahirðir
– program manager

forritastjórn kv.
(í gluggaumhverfi)
sh.forritahirðing
– program management

forritateljari kk.
– program counter

forritsbútur kk.
sh.forritshluti
– program stub

forritseining kv.
Hluti forrits sem er hannaður og smíð-
aður þannig að hann megiþýða1 sér-
staklega, festa við hannnefni og inna
sérstaklega.
· Forritseining getur einnig áttsam-

skipti við önnur forrit eða forrits-
hluta.

· Forritseiningar eru ólíkar í hinum
ýmsuforritunarmálum.

– module, program unit
forritsháður galli

Galli sem getur komið í ljós þegar til-
tekin runaaf skipunum1 er innt.
– program-sensitive fault

forritshluti kk. → forritsbútur
forritshönnunarmál hk.

Hönnunarmál með sérstakarmálein-
ingar og stundum reglur fyrirsannpróf-
un, notað til þess að þróa, greina og
skjalbúahönnunforrits.
– program design language, PDL2

forritsprófunartími kk.
Sá hlutikerfisvinnslutímasem notaður
er til þess að prófaforrit notanda.
– program test time

forritsstikla kv.
(í stiklumiðlun) Stikla1 með innanlegu
forriti eðatengli3 í innanlegt forrit sem
notað er fyrir tiltekna athöfn.
– executable documentation

forritsvinnslutími kk.
Sá hlutikerfisvinnslutímasem er notað-
ur til inningar forrits.
– program production time

forritun kv.
Það að semja, skrá, breyta og prófafor-
rit .
– programming

forritunarkerfi hk.
(í forritunarumhverfi) Þau forritunar-
mál og hugbúnaðartólsem eru nauð-
synleg til þess að þróa og notaforrit á
þessum forritunarmálum.
– programming system

forritunarmál hk.
Gervimál, ætlað til notkunar við að
semja eða skráforrit .
– programming language

forritunarmál af annarri kynslóð
Forritunarmál sem líta má á semfor-
ritunarmál af fyrstu kynslóð, aukið með
tilteknum máleiningum, t.d. fjölvaskip-
unum.
– second-generation language, 2GL

forritunarmál af fimmtu kynslóð
Forritunarmál þar sem fengist er
við þekkingarkerfi, sérþekkingarkerfi,
ályktunarforrit og tungumálavinnslu.
– fifth-generation language, 5GL

forritunarmál af fjórðu kynslóð
Æðra forritunarmálsem leyfir notanda,
sem þarf ekki að veraforritari , að skrifa
setningar1 sem líkjast setningum ínátt-
úrlegu tungumáli.
· Ein setning í forritunarmáli af fjórðu

kynslóð samsvarar fleirivélarmáls-
skipunumen setning íforritunarmáli
af þriðju kynslóð.
Dæmi: dBase er forritunarmál af
fjórðu kynslóð.
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– fourth-generation language, 4GL,
very-high-level language

forritunarmál af fyrstu kynslóð
Forritunarmál sem líkistsmalamáliog
er mjög háðvélarmálitiltekinnartölvu.
– first-generation language, 1GL

forritunarmál af þriðju kynslóð
Æðra forritunarmálþar sem hver ein-
föld setning1 samsvarar mörgumvélar-
málsskipunumog gerirforriturum kleift
að einbeita sér að því að leysa verkefni
án þess að þurfa að vita í smáatriðum
hvernig tiltekintölvastarfar.

Dæmi: Ada, Basic, Fortran,
Modula 2, Pascal.

– third-generation language, 3GL
forritunarritill kk.

Textaritill sem er sérstaklega gerður fyr-
ir tiltekið forritunarmál og gætir þess
að samræmi sé viðmálskipanþess.
– syntax-directed editor

forritunarumhverfi hk.
Samsafn vélbúnaðar- oghugbúnaðar-
tóla sem notuð eru við gerðforrita.
– programming environment,

programming support environment
forsagnarkótun kv.

(í talkennslumog talgervingu) Talkót-
un, notuð til þess aðkóta mismun á
ílagsmerki ogmerki2 sem sagt er fyrir
um.
– prediction coding

forsagnarlíkan hk.
(í gagnanámi)
– predictive model

forsagnartækni kv.
– predictive technology

forsendakv.
– prerequisite

forsíðakv.
– front page

forskilyrði hk.
Fastyrðingsem á við þann hlutaforrits
sem fylgir á eftir íinningaröðinni.
– precondition

forskoðaso.
– preview3

forskráður gagnamiðill
Gagnamiðill sem tiltekin forgögn eru
skráð á áður en eiginleg gagnaskráning
hefst.
– prerecorded data medium, prerecor-

ded medium
forskrift kv.

(í stiklumiðlunog margmiðlun) Lýsing
á því hvernig leggja áhluti4 fyrir not-
anda og hvernig fara á meðílag frá hon-
um.
– script2

forskriftarbúnaður kk.
Hugbúnaður, skilgreindur með for-
skrift.
– scriptware, script software

forsnið hk.
Það aðforsníða.
– formatting1

forsniðinn disklingur
Disklingur1 með viðmiðunarmerkjum,
t.d. til þess að auðkennarásir1 oggeira.
– formatted diskette

forsníðaso.
Frumstilla1 gagnamiðilsvo að unnt sé
að geyma2 gögná honum ogná í þau
þaðan aftur.
– format3

forsóknareining kv.
Sá hlutigjörva sem læturgjörvatengi-
einingusækja nýjaskipun1 úr vinnslu-
minni.
– prefetch unit

forstaðakv.
Tiltekið horf sem unnt er að koma
gagnasafnií á ný eftir að úrvinnsla hef-
ur farið úr skorðum.
– reset point

forstillimerki 1 hk.
Röð bita, skráð í byrjun hversbálks1 á
segulmiðli til samstillingar.
– preamble1
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forstillimerki 2 hk.
Tiltekið mynsturbita, sent frágagna-
stöðá undanramma1 til þess að koma
á samstillingu við aðrar gagnastöðvar.
· Í sumum samskiptareglum1 er for-

stillimerkið hluti rammans.
– preamble2

forstilling kv.
Safn af fyrir fram stilltum gildum á
breytum1 gagnavinnslukerfisfyrir til-
tekin not.
– profile1

forsvið hk.
(í tölvuteiknun) Sá hluti myndar1 sem
getur breyst í hvert sinn sem eitthvað er
gert við myndina.
sh.forgrunnur
– foreground image, dynamic image,

foreground
forsviðslitur kk.

(í gluggaumhverfi)
– foreground color

forsýn1 kv. → prentsýn
forsýn2 kv.

(í stiklumiðlun og margmiðlun) Stutt
kvikleg framsetning efnis ámiðli.
– preview2

fortáknun kv.
Aðferð til þess að myndasegðir með
stærðfræðitáknum þar sem hvervirki
stendur á undanþolendumsínum og
sýnir hvaðaaðgerð1 á að framkvæma
á þeim eða milliútkomum sem standa á
eftir virkjanum.
· Sjá einnigeftirtáknunogmillitáknun.

Dæmi: (1)A lagt við B og summan
margfölduð meðC er ritað með segð-
inni�+ABC(� táknar margföldun).
(2) P OG útkomanúr Q OG R er rit-
að með segðinnî P^QR (^ er virki
sem táknarrökaðgerðina3 ogun).

– prefix notation, Polish notati-
on, parenthesis-free notation,
Lukasiewicz notation

Forth
Heiti á forritunarmáli þar sem notuð er
eftirtáknun.
– Forth

fortíðarsetur hk.
Vefsetursem gefur kost á að sjá stöðu
tiltekins vefseturs einhvern tíma í for-
tíðinni – frá 1996 til dagsins í dag.
· Sjá einnigvefsafn.
– Wayback Machine

Fortran
Heiti á forritunarmáli, sérstaklega
gerðu til þess að setja framreiknings-
aðgerðir.
· Fortran er stytting á „Formula

Translator“.
– Fortran

forvaf hk.
Sá hluti segulbandssem er framan
við byrjunarmerki1, notaður til þess að
þræða bandið.
– magnetic tape leader, leader

forvalin leið
Stikluleið sem er skilgreind þegar
stiklubúnaðurer þróaður.
– author-defined path

forvalinn tengill
Tengill3 sem er skilgreindur þegar
stiklubúnaðurer þróaður.
– author-defined link

forvarnarviðhald hk.
Viðhald sem framkvæmt er með vissu
millibili eða samkvæmt settum reglum
til þess að draga úr líkum ábilun eða
skertum afköstum búnaðar.
– preventive maintenance

forverkefni hk.
Verkefni, ætlað til þess að prófa bráða-
birgðaútgáfu af upplýsingavinnslu-
kerfi við raunverulegar en takmarkaðar
starfsaðstæður og síðan notað til þess
að prófa endanlega útgáfu kerfisins.
sh.leiðsöguverkefni
– pilot project
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forvinnsla kv.
Vinnsla sem fer fram á undan aðal-
vinnslu.

Dæmi: Einföldun á mynstrum1 í
mynsturkennslumtil þess að auðvelda
flokkun.

– preprocessing
forvinnsla gagna

Gagnavinnslasem fer fram á undan að-
alvinnslu.
– data preprocessing

forvinnsla myndar
Það að bæta, breyta og síamyndir2

eða undirbúa þær á annan hátt undir
vinnslu.
– image preprocessing

forvinnslubúnaður kk.
Forrit eðaundirforrit1 sem vinnur til-
tekna undirbúningsvinnu áður en aðal-
vinnsla fer fram.
– preprocessor

forvinnslubúnaður forrita
Búnaður sem sér umforvinnslu forrita.

Dæmi: Fjölvasmiður getur gegnt
hlutverki forvinnslubúnaðar þýð-
anda1.

– language preprocessor
forþýðandi kk.

Forrit , notað til þess að undirbúafrum-
forrit áður envistþýðandifær það til
frekari úrvinnslu.
– precompiler

Fourier-vinnsla kv.
Stærðfræðileg aðferð við vinnslumynd-
ar2 sem felst í því að setja myndina
fram með línutíðniþáttum hennar.
– Fourier processing

FRAD-aðgangstækihk.
· FRAD stendur fyrir „frame relay

access device“.
– FRAD

fram- fl.
– front-end

framandlykill kk.
(í gagnasafni) Einn eða fleiridálkar2 í

töflu2 sem samsvaraaðallykli í annarri
töflu.
– foreign key

framandnet hk.
(í farand-IP-samskiptareglum) Sérhvert
net, annað en heimilisnet, sem unnt er
að tengja farandtæki við.
– foreign network

frambraut kv.
Tengibrautfrá miðverkitil aðalminnis.
– frontside bus

Frame Relay-samskiptareglur
Samskiptareglur1 fyrir gagnaflutning á
neti.
· Þessar samskiptareglur veita hrað-

virka tengingu álýðnetinu og milli
staðarneta.

– Frame Relay
framflettihnappur kk.

Aðgerðarhnappur sem sendir merki
sem sumforrit túlka þannig aðbirt1 er
næstasíða2 á eftir þeirri sem er áskján-
um.
– next screen key, page down key

framflutningsnet hk.
Marglagskipt netán leiða fyrirviðgjöf
þar sem lægsta lagið erílagslagið og
það hæsta erfrálagslagið.

Dæmi:Marglagskipt skynjunarnet.
– feedforward network, forward-

propagation network
framflutningur kk.

Það að flytja taugaaðgerð, sem getur t.d.
verið beitingvakningarfallseða stilling
taugamótavægja, frá einulagi2 til ann-
ars þannig að byrjað er íílagslagi og
endað ífrálagslagi.
– feedforward propagation, forward

propagation
framgjörvi kk.

(í tölvuneti) Gjörvi sem sér um sam-
skiptaverkefni fyrirhýsitölvu.
· Meðal verkefna framgjörva geta ver-

ið línustýring,skeytasýsla, breyting á
milli kóta2 ogvillueftirlit .
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· Sjá einnigbakgjörvi.
– front-end processor1, FEP1

framhald hk. → áframhald
framhaldsmerki hk.

Þrír punktar í láréttri röð.
– continuation symbol

framhaldsstaður kk.
Staður íforriti þar sem halda má áfram
eða hefja afturinninguþess eftir að hún
hefur verið rofin við rofstað eða gát-
stað.
– restart point, rescue point

framhjáhlaup hk.
Sá hæfileiki lykkjutengildis að geta
skammtengtnetlykkju.
· Netlykkjan oggagnastöðin, sem hún

tengist, eru losaðar fráhringneti til
þess að unnt sé að skipta um hluti,
færa þá eða gera við þá án þess að
trufla starfsemi í netinu.

– lobe bypass
framhýsandi kk.

– hosting reseller
framhýsing kv.

– reseller hosting
framhæfur lo.

Sem geturinnt forrit sem eru samin fyr-
ir stærritölvueða nýrri gerð af tölvu.
– forward compatible, upward

compatible
framkvæma so.→ inna
framkvæmdarleið kv. → inningarleið
framkvæmdarleiðarit hk. → inningar-

leiðarit
framkvæmdaröð kv. → inningaröð
framlag hk.

Skeyti2 í upplýsingatöflukerfieða á
tölvuþingi.
– posting, article

framleiðandi fall
Stærðfræðilegt fall sem skrifa má sem
óendanlega röð og hefur gefna runu af
föllum eðaföstumsem stuðla í röðinni.
– generating function

framleiðing myndar
Það að búa til sýnilegamynd1 eftir
framsetningu hennar ígeymslu1.
– regeneration, image regeneration

framleiðsluból hk.
(í tölvusamþættri framleiðslu) Fram-
leiðslueining, gerð af nokkrumvinnu-
stöðvum, hráefni, aðstöðu til geymslu
og flutningsbúnaði sem tengir stöðvarn-
ar saman.
– manufacturing cell, cell2

framleiðslutrygging kv.
Ráðstafanir og starfsemi til þess að
tryggja að tekið hafi verið tillit til fram-
leiðslukrafna þegar á hönnunarstigi og
að eiginleikar fullbúinnar vöru haldist á
notkunartíma hennar.
– product assurance

framleit kv.
Aðgerð sem leyfir að leitað sé frá hvaða
stað sem er ískjali1 í áttina að enda
skjalsins.
– forward search1

framleita so.
Leita frá hvaða stað sem er ískjali1 í
áttina að enda skjalsins.
– forward search3

framleitarhamur kk.
Hamursem leyfir að leitað sé frá hvaða
stað sem er ískjali1 í áttina að enda
skjalsins.
– forward search2

framlýsing kv.
Lýsing sem berst myndskynjara og er
endurvarpað frá yfirborðihlutar3.
– front lighting

frammistaða kv.
sh.gengni
– performance

framrás kv.
Sendirásþar sem sendingaráttin er ein-
skorðuð við þá átt semgögn notanda
eruflutt í.
– forward channel
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framrás í staðarneti
Sú rás ístaðarneti á breiðbandisem er
ætluð fyrirgagnasendingufrá netstjóra
til gagnastöðva.
– forward LAN channel

framrétting kv.
Endurrétting1 þar sem kerfi, forriti ,
skrá, gagnasafnieða öðrum búnaði er
komið í nýtt horf, sem hann hefur ekki
verið í áður, þar sem unnt er að gera það
sem beðið er um.

Dæmi: Skrá er komið í tiltekið horf
með því aðuppnýjafyrri gerð og nota
til þessgögn, skráð í réttri tímaröð,
um breytingar sem gerðar hafa verið
á skránni.

sh.endurrétting fram á við
– forward recovery

framsal hk.
Það ráð semhlutur2 notar til þess að láta
annan hlut sinnaboði.
– delegation

framsendaso.
(í tölvupóstkerfi) Búa til skeyti2 með því
að tilnefna nýjanviðtakandaað skeyti
sem borist hefur.
sh.senda áfram
– forward

framsendingkv.
Flutningsatvik sem felst í því að
skeytaflutningsmiðilllætur varaviðtak-
andakoma í staðinn fyrirnotanda3 eða
póstlistaí hópi næstu viðtakenda skeyt-
is2.
– redirection

framsetning tölu → talnaritun
framsetning þekkingar1

Það aðkótaoggeyma2 þekkinguí þekk-
ingarsafni.
– knowledge representation1

framsetning þekkingar2

Það sem fyrir liggur þegarþekking í
þekkingarsafnihefur veriðkótuðog er
geymd2.
– knowledge representation2

framsetningarlag hk.
Lag1 þar sem valin er sameiginlegmál-
skipanfyrir framsetningu ágögnumog
þar sem notkunargögnum er breytt sam-
kvæmt þessari málskipan og síðan aftur
í fyrra horf.
· Framsetningarlagið sér um aðupplýs-

ingar1 séu í skiljanlegu formi.
– presentation layer

framsetningarmiðill kk.
Miðill fyrir framsetninguupplýsinga1 í
kótuðuformi.
· Textamá m.a. setja fram meðASCII-

eðaEBCDIC-stafamengi.
Dæmi: (1) Hljóð, kótað oggeymt2 í
skrá. (2) Myndir, kótaðar og geymd-
ar í geisladisksminni.

– representation medium
framsetningarregla kv.

Skilyrðisregla til þess að setja fram
þekkinguí reglukerfi.
– production rule

framstigul JPEG-mynd
· Hliðstæðsamfléttaðri GIF-mynd.
– progressive JPEG

framsýnn þáttari
Þáttari sem reynir að segja fyrir um
hvað næst verður lesið.
– predictive parser

framsækin vistfenging
Aðferð við ífólgna vistfenginguþar sem
undirskilið er að þolendur skipunar1

séu ágeymslustöðumsem koma næst
á eftir geymslustöðum þolendanna fyrir
síðustu skipun seminnt var.
– one-ahead addressing

framtefling kv.
– deployment

framtölva kv.
(í gagnavinnslukerfi) Tölva sem annast
viðmótgagnvart notanda og beinir ýms-
um verkefnum hans til annarra tölva og
tækja í gagnavinnslukerfinu, t.d. tilbak-
tölvu.
· Sjá einnigframgjörvi.
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– front-end computer, ?front-end
processor2, ?FEP2

framvinda kv.
– progress

framvindusjón kv.
Sjón þar semgögneru notuð til þess að
leiða út lýsingu á því hvernig sjónrænir
atburðir breytast með tíma.
– temporal vision

framvindustika kv.
– progress bar

framvinnsluforrit hk.
Sá hlutihugbúnaðarsemnotandi1 sér
og hefur samskipti við.
· Sjá einnigbakvinnsluforrit.
– front-end application

framvirk ályktun
Ítrekunarstefja sem stjórnar því í hvaða
röð ályktanir eru dregnar með því að
byrja á viðurkenndumstaðreyndumog
hætta þegarreglukerfið nær lokatak-
marki eða hefur ekki fleiri möguleika til
þess að kanna.
– forward chaining

frábrigði hk.
Ástand sem getur orðið á meðanforrit
er innt og valdið því að venjulegriinn-
ingaröðer ekki fylgt.
· Aðstaða er fyrir hendi til þess að

skilgreina frábrigði, kalla það fram,
bera kennsl á það, sniðganga það eða
bregðast við því.

· Í sumum forritunarmálum er gert ráð
fyrir frábrigðum þannig að þau stöðva
ekki vinnslu, t.d. ON-skilyrði íPL/I.

– exception
frábrigðissýslari kk.

Hluti forrits sem erinntur þegar tiltekið
frábrigði verður.
– exception handler

frádrag hk.
Gildi sem er dregið frá öðru gildi, t.d.
frá gildi breytu2.
– decrement1

frádragari kk.
Búnaður sem finnur mismun tveggja
talna og skilar honum semútkomu.
– subtracter

frádráttarmynd kv.
Mynd2, gerð með því að dragadílgildi
einnar myndar frá samsvarandi dílgild-
um annarrar myndar.
– subtraction image

frágangur kk.
(í stiklumiðlunog margmiðlun) Það að
búaskjal1 undir það að verða lagt fram.
· Útkomuna má kalla frágengið skjal.
– rendition

frágenginn lo.
(um verkeiningu) Sem er í þeirriverk-
stöðu að veralokið ásamt því að all-
ir atburðir sem tengjast verkeiningunni
hafa verið leiddir til lykta ogvakning-
arfærslaverkeiningarinnar hefur verið
losuð.
– terminated

fráklipping kv.
(í tölvuteiknun) Það að fela allarmynd-
einingar sem eru í tilteknumklippi-
ramma.
– shielding, reverse clipping

frálag hk. → frálagsgögn
frálags- fl.

(um tæki,ferli1 eðaboðrás) Sem tekur
þátt í eða tengistfrálagsferli.
sh.úttaks-
– output3

frálagsferli hk.
Það aðupplýsingavinnslukerfieða ein-
hver hluti þess skilargögnum.
sh.úttaksferli
– output process, output1

frálagsgögnhk. ft.
Gögn sem upplýsingavinnslukerfieða
einhver hluti þess skilar.
sh.frálag, úttaksgögn
– output data, output2

frálagshlutur kk.
Hlutur4 eða samsettur hlutursem er
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þannig að allar aðgerðir sem verka á
hlutinn og allar frálagsaðgerðir hans
tengjast honum sjálfum eðaíhlutum
hans.
· Frálagshlutur getur verið hlutur með

textasem á aðskáletra.
– output object

frálagslaghk.
Lag2 þar semgervitaugungarsenda frá-
lagsmerki til annars kerfis en lagið er í.
sh.úttakslag
– output layer, decision layer

frálagstæki hk.
Tæki, notað til þess að nágögnumúr
tölvu.

Dæmi:Skjár, prentari, teiknari.
sh.úttakstæki
– output unit, output device

fráleiðsla kv.
Ályktun af tilteknum staðreyndumtil
þess fá fram sennilegar skýringar á
þeim.
– abduction, abductive inference

frátekið orð
Ílægt nefnisemforritari getur ekki skil-
greint að nýju.
· Sumforritunarmálhafa enginfrátek-

in orð.
– reserved word

frátekið vefsetur léns
Óþróaðvefseturí eiguskráningarmiðl-
unar lénaeðarétthafa léns.
· Á slíku setri geta verið auglýsing-

ar sem tengjast fyrirspurn notandans
þegar hann reynir að tengjast setrinu.

– parked domain site
frátekt léns

Það að skrálénsheitiá lýðnetinuán þess
að nota það fyrirtölvupóstþjónustueða
vefsetur.
· Þetta er oft gert til þess að taka léns-

heitið frá fyrir síðari notkun eða til
þess að koma í veg fyrirléntökueða
til þess að stunda léntöku.

– domain parking

frátökuhnútur kk.
Hnútur3 sem getur haft titil sinn, einrætt
kennimerki1, stutta lýsingu ágögnum
sem tengja skal hnútnum svo ogtengla3

í aðra hnúta í samræmi við skilgrein-
ingu ígagnalíkani1.
· Frátökuhnútar eru notaðir við hönnun

á smáatriðum.
– place-holder node

frátökulæsing kv.
Ástand sem ríkir þegar eittverkforrit
hefur útilokað önnur verkforrit frá því
að komast að tilteknumfærslum2 og
varir þangað til forritið tekur læsinguna
af.
– exclusive lock

freki kk.
Maður sem brýst ólöglega inn í símanet,
oft til þess að geta hringt langlínusamtöl
ókeypis eða til þess að hlera símalínur.
– phreak

frerageymslakv.
Geymsla1 þar sem notaðir eru
ofurleiðni- og seguleiginleikar vissra
efna við mjög lágt hitastig.
– cryogenic storage

frestað viðhald
Lagfæringarviðhaldsem er ekki fram-
kvæmt jafnskjótt ogbilun hefur orðið
eðagalli komið í ljós heldur er frestað í
samræmi við tilteknar viðhaldsreglur.
– deferred maintenance

fresthamur kk.
– deferred mode

frestuð afhendingarþjónusta
Þjónusta1 sem gerir aðgangsbúnaði
upphafsmannskleift að biðja um að
skeyti2, sem verið er að senda, sé ekki
afhent fyrr en á tilteknum tíma á tiltekn-
um degi.
– deferred delivery service

fréttasafn hk.
– news archive

fréttasamleiðir kk.
Biðlarahugbúnaðureða vefforrit sem
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leiðir saman á einn stað fjöldreift vef-
efni, t.d. helstu atriði frétta,hlaðvarpog
kvikmyndabloggtil þess að auðveldara
sé að skoða það.
– news aggregator, feed aggregator,

feed reader, news reader2, RSS rea-
der, aggregator

friðhelgi kv.
Sú staða einstaklings að vera laus við
átroðning í einkalíf sitt eða málefni sín
þegar átroðningurinn felst í óviðeigandi
eða ólöglegri söfnun og notkungagna
um einstaklinginn.
– privacy1

frígrunnslíkan hk.
Viðskiptalíkan sem felst í því að bjóða
afurð eða þjónustu ókeypis en taka síð-
an aukagjald fyrir viðbætur.
· Oft er um að ræðahugbúnaðeðavef-

þjónustu. Orðið „freemium“ er sam-
breiskingur úr orðunum „free“ og
„premium“.

– freemium, freemium model
frjáls bitaháttur

Háttur ígagnafjarskiptumþar sem not-
aðar erubitabundnar samskiptareglur,
óháðar því hvaða formgerð á bitarunum
gagnagjafinnnotar.
– code-transparent data communicati-

on
frjáls hugbúnaður

Hugbúnaðursem er án hugverkaréttar
og réttur til notkunar hans, breytingar
og dreifingar er frjáls.
· Þó má því aðeins dreifa hugbúnaðin-

um, breyttum eða óbreyttum, að hon-
um fylgi ákvæðin um frjálsa notkun,
frjálsa breytingu og frjálsa dreifingu.
Gjaldtaka er heimil.

· Sjá einnigopinn hugbúnaður.
– free software

frjáls stafaháttur
Háttur ígagnafjarskiptumþar sem not-
aðar erustafbundnar samskiptareglur,
óháðar því hvaðastafamengieðakótun-

arreglu gagnagjafinnnotar.
– code-independent data communicati-

on
frjósa so.

(um tölvur)
· Sögnin að frjósa er áhrifslaus.
– freeze1

fros hk.
Það ástand aðtölvavirðist frosin.
· Þetta ástand getur komið upp til dæm-

is við áreksturforrita.
– hangup, hang, freeze2

fróð1 hk. → upplýsingar1

fróð2 hk. → upplýsingar2

fróðbáskk. → fróðsjá
fróðbiti kk.

Biti, notaður fyrir framsetningu ágögn-
um notanda, fremur en í stjórnunar
skyni.
sh.upplýsingabiti
– information bit

fróðbraut kv.
Ýmis gagnvirk þjónusta1 sem veitirað-
gang1 að gagnasöfnum, flutningi skráa
með margmiðlunarefni og stikluefni,
flutningi tölvupósts3 o.s.frv.
sh.upplýsingaþjóðbraut
– electronic highway, electronic super-

highway, information highway, info
highway, Infobahn, I-way

fróðbúnaður kk.
– information product

fróðfang hk.
(í tölvupóstkerfi) Samsafngagna sem
mynda eininguupplýsinga1.

Dæmi:Skeyti2, kanni, skilatilkynning.
sh.upplýsingahlutur
– information object

fróðfræði kv. → upplýsingafræði
fróðgjafi kk. → skeytagjafi
fróðgreining kv.

Skipuleg könnun áupplýsingum1 í
raunverulegu eða fyrirhuguðu kerfi og
því hvernig þær berast um kerfið.
sh.upplýsingagreining
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– information analysis
fróðhögun kv.

sh.upplýsingahögun
– information architecture

fróðhönnun kv.
sh.upplýsingahönnun
– information design

fróðleikni kv.
sh.upplýsingaleikni
– information skills

fróðlæsihk.
sh.upplýsingalæsi
– information literacy

fróðmæld kv. → upplýsingamæld
fróðsafn hk. → upplýsingasafn
fróðsafn skráakerfis → upplýsingasafn

skráakerfis
fróðsamfélaghk.

Samfélag þar sem sköpun, dreifing
og meðferðupplýsinga1 er mikilvægur
efnahagslegur og menningarlegur þátt-
ur.
sh.upplýsingasamfélag
– information society

fróðsíun kv.
sh.upplýsingasíun
– information filtering

fróðsjá kv.
Einfaldur tölvubúnaður á almannafæri
þar semupplýsingar1 erubirtar1 áskjá,
venjulegasnertiskjáþannig að notandi
geti valið úr kostum með því að snerta
skjáinn.
sh.fróðbás, upplýsingastandur
– kiosk

fróðskipti hk. ft.
Samþætt beiting fjarskiptatækni og
upplýsingatækni.
· Enska orðið „telematics“ er sett sam-

an úr orðunum „telecommunication“
og „informatics“.

– telematics
fróðsprang hk.

Notkunlýðnetsinsogveraldarvefsinstil
að ná sem mestumupplýsingum1 á sem

stystum tíma.
– infosurfing

fróðtré skráakerfis → upplýsingatré
skráakerfis

fróðtæki hk.
Sérhvert tæki sem nota má til þess að
reikna, stundafjarskipti, afrita eða sýna
kótaðar upplýsingar1.

Dæmi: Snjallsímar eru dæmi um
fróðtæki.

sh.fróðverkill
– information device, information app-

liance
fróðveita kv.

sh.upplýsingaveita
– information provider

fróðvelta kv. → meðalupplýsingavelta
fróðverkill kk. → fróðtæki
fróðvirkjun kv.

Það að skrá lýsingar og mælingar á at-
höfnum, atburðum og hlutum semupp-
lýsingar1.
· Gagnavinnslukerfigeta oft unnið úr

slíkum upplýsingum með sjálfvirkum
hætti.

– informating
fróðyrki kk.

Yrki sem leitar aðupplýsingum1 í tölvu-
kerfi eða áneti.
– infobot

fróðþegi kk. → skeytaþegi
fróðöryggi hk.

sh.upplýsingaöryggi
– information security

frumaðgerð kv. → frumgjörð
frumbreyta kv.

sh.óháð breyta
– argument1

frumdrættir kk. ft.
Grófgerð lýsing ámynd2, gerð með því
að draga framsérkennimyndarinnar.
– primal sketch

frumforrit hk.
Forrit sem tiltekinnþýðandi1 getur unn-
ið úr.
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– source program
frumforritseining kv.

Frumforrit eða hluti þess sem hefur að
geyma nægarupplýsingar1 til þess að
unnt sé aðþýða1 hann.
· Sjá einnigþýðingareining.
– source module, ?compilation unit2

frumframleiðandi kk.
Framleiðandi tækja og hluta sem annar
framleiðandi notar í framleiðslu sína og
setur á markað.

Dæmi: Framleiðandiörtölva sem
settar eru í sjálfvirkar þvottavélar.

– original equipment manufacturer1,
OEM1

frumgerð kv.
Kerfislíkan eða kerfi sem ernothæfttil
bráðabirgða og hentar til þess að meta
kerfishönnun, afkastagetukerfisins og
framleiðslugetu þess, eða til þess að
skilgreinakröfur betur.
– prototype

frumgilda so.
Gefagagnahlut gagnagildivið upphaf
æviskeiðshans.
sh.frumstilla2

– initialize2

frumgildi hk.
Gildi frumbreytu.

Dæmi:Leitarlykill, tala sem ákvarðar
staðsetningu atriðis ítöflu1.

– argument2

frumgjörð kv.
Það aðskjóta inn setningu3, eyðahenni
eðaheimtahana í samræmi viðgerðar-
lýsingu.
sh.frumaðgerð
– elementary action

frumhleðsla kv.
Það að setjastjórnforrit í minniog setja
stýrikerfiaf stað um leið.
– initial program load2, IPL2

frumkótasmiður kk.
Hugbúnaðartól sem hefur semílag
kröfur til forrits og hönnunarlýsingu

þess og skilarfrumkótaþar sem kröfum
er fullnægt og hönnunarlýsingu fylgt.
sh.frumþulusmiður
– source code generator

frumkóti kk.
Kóti2, settur fram þannig að hann geti
verið ílag smala, vistþýðandaeða ann-
arsþýðanda1.
sh.frumþula
– source code

frumlitamyndmerki hk.
Merki2 sem skiptist í þrjú aðgreind
merki sem eru send frátölvu til frum-
litamæniseftir þremur vírum.
sh.RGB-myndmerki
– RGB video signal

frumlitamænir kk.
Mænirsem tekur við þremurmerkjum2

frá tölvu, rauðu, grænu og bláu, og býr
til úr þeim litmynd.
· Frumlitamænir sýnir fíngerðari

myndir en mænir sem tekur viðsam-
settu sjóngagnamerki.

sh.RGB-mænir
– RGB monitor

frumlitur kk.
Einn af litunum rauður, grænn og blár.
sh.RGB
– primary color, RGB

frummál hk.
Forritunarmál, notað til að skráfrum-
forrit .
– source language

frumpartagreining kv.
Greining á gerð vélarhluta, sem grund-
vallast á því að líkja eftir sundurgrein-
ingu vélarhlutans í aðgreindar einingar.
– finite-element analysis

frumsendakv. → frumsetning
frumsendu- fl. → frumsetningar-
frumsetning kv.

Regla sem gengið er út frá án sönnunar.
· Reglan er notuð til þess að leiða út

frá henni niðurstöður með rökréttum
ályktunum.
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sh.frumsenda
– axiom

frumsetningar- fl.
sh.frumsendu-
– axiomatic

frumskipun kv.
Það sem hrindir af staðfrumgjörð.
– elementary command

frumskref hk.
Fyrstaflutningsskrefsem felst í því að
beinn notandiflytur skeyti2 eðakanna
til aðgangsbúnaðarsíns, eðaóbeinn
notandiflytur skeyti eða kanna til sam-
skiptakerfis sem þjónar honum.
– origination

frumstilla 1 so.
Stilla teljara á núll eða annað upphafs-
gildi, gefaleiðargreinum1 eðavistföng-
um gildið núll eða annað upphafsgildi
eða setja núll eða annað upphafsgildi í
geymsluhólfí upphafi úrvinnslu eða á
einhverjum tilteknum tíma á meðan úr-
vinnsla fer fram.
– initialize1

frumstilla 2 so.→ frumgilda
frumstilling kv.

Framkvæmd aðgerða sem eru nauðsyn-
legar til þess að setja tæki í upphaflegt
horf fyrir notkungagnamiðilseða áður
enferli2 er sett af stað.
– initialization

frumtag hk.
Gagnatagþar sem hvergagnahluturer
stakt óþáttanlegtgagnagildi.
– atomic type

frumtala 1 kv.
– cardinal number

frumtala 2 kv.
Náttúrleg talasem eingöngu hún sjálf
og talan 1 ganga upp í.
sh.prímtala
– prime number

frumtexti kk.
– source text

frumþula kv. → frumkóti

frumþulusmiður kk. → frumkótasmiður
frumþýðandi kk.

Vistþýðandisem vistþýðir eingöngu á
millimál.
· Frumþýðandi ogkótasmiðurmynda

saman fullkominn vistþýðanda.
– root compiler

fræðiskemmtankv.
· Enska heitið er einhvers konar sam-

runi á „educational entertainment“.
– edutainment

FS-samskiptihk. ft.
Rafrænsamskiptifyrirtækis við stjórn-
sýslu.
sh.B2G-samskipti
– B2G, business to government

FTP-samskiptareglur kv. ft. → FTP-
skráaflutningsreglur

FTP-skráaflutningsreglur kv. ft.
Samskiptareglur1 fyrir flutning skráa
umnetmilli tveggja tölva.
sh.FTP-samskiptareglur
– FTP, file transfer protocol

fullgeymd kv.
Aðferð við samhliða samlagningu,
fólgin í því að hvergeymdur tölustafur
er strax fluttur.
– complete carry

fullgilda so.
– validate

fullgilding kv.
– validation1

fullgilt lénsheiti
Lénsheiti sem er fullnægjandi til að
nafnaþjónn finni einrætt samsvarandi
IP-númer.

Dæmi: Í veffanginu http://www.hi.is/
er „www.hi.is“ fullgilt lénsheiti Há-
skóla Íslands. Í þessu tilviki má
reyndar sleppa „www.“, því að nafna-
þjónn finnur sama IP-númer einnig
eftir veffanginu http://hi.is/. Því telst
„hi.is“ einnig vera fullgilt lénsheiti
Háskóla Íslands.

– fully-qualified domain name, FQDN
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fullgilt skilríki
(í tölvuöryggi) Rafrænt skilríkisem hef-
ur að geyma tilteknarupplýsingar1 og
er gefið út af viðurkenndrivottunarstöð.
– qualified certificate

fullkomin alhæfing
Alhæfing hugtakssem lýsir öllum já-
kvæðum dæmumúr tilteknum hugtaka-
flokki, hvort sem hann hefurneikvæð
dæmieða ekki.
– complete generalization

fullnusta so.
Setja af stað þáaðgerð3 sem tiltekin er
í reglu þegar skilyrði sem sett er fram í
reglunni er fullnægt.
– fire a rule, fire

fulltengt net1

(í netskipan1) Net þar semleggur er
milli sérhverra tveggjahnúta1.
sh.altengt net1

– fully connected network1

fulltengt net2

Tauganetþar sem hvergervitaugungur
er tengdur við alla aðra gervitaugunga.
· Þetta hugtak á eingöngu við umólag-

skipt net.
sh.altengt net2

– totally connected network, fully
connected network2

fullvíkka so.
(umglugga) Stækka þannig að fylli all-
anskjáinn.
· Sjá einnigkreppaogvíkka.
– maximize

fullvíkkunarhnappur kk.
· Sjá einnigfullvíkka.
– maximize button

fundarlag hk.
Lag1 sem veitir aðstöðu til þess aðein-
indi2, sem sjá um framsetningugagna,
geti skipulagt ogsamstillt samskiptisín
og stjórnað skiptum á gögnum.
sh.samskiptastýrilag
– session layer

fylgihlutir kk. ft.
– accessories

fylgisala kv.
– cross selling

fylgiskjal hk.
sh.fylgja, ?viðhengi
– attachment

fylgitæki hk.
Sérhvert tæki sem stjórnað er af tiltek-
inni tölvu og getur haftsamskiptivið
hana.

Dæmi: Ílags- og frálagstæki, ytri
geymsla.

sh.jaðartæki
– peripheral equipment, peripheral

device, peripheral
fylgitölva kv.

Tölvasem vinnur sérhæfð verkefni fyrir
aðra tölvu sem stjórnar henni.
– satellite computer, satellite processor

fylgja kv. → fylgiskjal
fylki 1 hk.

Safn af tölum eða öðrum stærðum sem
er raðað í rétthyrnda töflu og skipt í lín-
ur og dálka.
– matrix

fylki 2 hk.
(í forritun) Samsteypasem er tilvik af
fylkistagi og þar sem vísa má til hvers
staks eða stakahóps óháð öðrum stök-
um eða stakahópum.
sh.víðlæg stærð
– array

fylkisskynjari kk.
Sjónskynjarisem hefur línur og dálka
með ljósnæmum einingum.
– area array sensor, matrix array sensor

fylkissneiðkv.
Hluti fylkis2 sem hefur hólf sem eru
samlægí hvaða vídd sem er.
sh.sneið1

– array slice, slice
fylkistag hk.

Samsett tagþar sem þættir hafa sömu
eiginleika.
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· Þáttum í fylkistagi má skipa þannig
að unnt sé að vísa til þeirra eins og
þeim væri skipað í dálka, línur o.s.frv.

– array type
fylla so.

Dreifa tiltekinni skipan myndeininga
yfir lokað svæði eða hlut.
– fill1

fylli kv. → staffylli
fylliaðgerð kv.

Rökaðgerð3, skilgreind fyrir aðra gefna
rökaðgerð þannig aðútkomanúr fyrri
aðgerðinni séneitun útkomunnar úr
seinni aðgerðinni þegar hún verkar á
sömuþolendur.

Dæmi: Eðun er fylliaðgerðsamneit-
unar.

– complementary operation
fylling 1 kv.

Það að lengjastrengmeð því að bæta
við hann einum eða fleiristöfumsem
kallaðir erustaffylli.
· Fylling er venjulega gerð til þess að

strengur nái tiltekinni lengd.
sh.staffylling
– padding

fylling 2 kv. → fyllitala
fylling 3 kv.

Tiltekið bitamynstur semgagnastöðí
tókahringsnetisendir á undan eða á eft-
ir römmum1, tókumeðavinnsluslitarun-
um til þess að komast hjá því að stöðin
sé talin óvirk eða staða hennar óákveð-
in.
– fill2

fyllingarlitur kk.
(í tölvuteiknun) Litur á svæði sem af-
markast af lokuðum ferli.
– fill color

fyllingarmynstur hk.
Tiltekin skipanmyndeiningasem lokað
svæði er fyllt með.

Dæmi: Einingar sem skila röndum
eða tilteknum lit.

– fill pattern

fyllingarstofn kk. → fyllitölustofn
fyllitala kv.

Tala sem leiða má af annarri tölu með
því að draga hana frá tiltekinni tölu.
· Neikvæð tala er oft sett fram með fyl-

litölu hennar.
Dæmi: Íeingrunnskerfigetur tiltekna
talan verið veldi afgrunntölunnieða
einum lægri en tiltekið veldi af grunn-
tölunni.

sh.fylling2

– complement
fyllitölustofn kk.

Tala, notuð til þess að búa tilfyllitölu í
framsetningu talna íeingrunnskerfi.
· Fyllitölustofn ersummatölu og fylli-

tölu hennar.
sh.fyllingarstofn
– complement base

fyllstu gæði
– top quality

fyrir-flétta kv.
Máleining þar sem ítrekun er stýrt
meðprófun fyrir ítrekunina, venjulega
byggðri álykkjubreytuog lýsingu á því
hvernig á að breyta gildi lykkjubreyt-
unnar milli ítrekunarskrefa.
sh.for-flétta
– for-construct

fyrirmæli til smala
Máleiningsem stýrir því hvernigforrit
ersmalað.
– assembler directive

fyrirmæli til túlks
Máleiningsem stýrir því hvernigforrit
er túlkað.
– interpreter directive

fyrirmæli til vistþýðanda
Máleiningsem stýrir því hvernigforrit
ervistþýtt.
sh.fyrirmæli til þýðanda2

– compiler directive
fyrirmæli til þýðanda 1

Máleiningsem stýrir því hvernigforrit
erþýtt1.
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– translator directive
fyrirmæli til þýðanda 2 → fyrirmæli til

vistþýðanda
fyrirspurn kv.

Beiðni um að dragagögn beint úr
gagnasafnieða leiða út gögn frá gagna-
safni á grundvelli tiltekins skilyrðis.

Dæmi: Spurning til bókunarkerfis um
hvort sæti sé laust í tilteknu flugi.

– query, inquiry
fyrirspurnarmál hk.

Gagnameðferðarmálfyrir notendur2 til
þess að heimtagögnúr gagnasafniog
hugsanlega breyta þeim.
· Fyrirspurnarmál eru sérstaklega ætl-

uð notendum sem eru ekki sérfræð-
ingar íforritun.
Dæmi:SQL.

– query language
fyrirtæki hk.
· Enska heitið er notað í víðum skiln-

ingi um fyrirtæki þar sem tölvubún-
aður er notaður. Fyrirtækið getur m.a.
verið stórt eða lítið, sjálfseignarstofn-
un eða ríkisstofnun.

– enterprise
fyrirtækisgátt kv.

– corportal, corporate portal
fyrirtækisgeymsla kv.

Geymsla1 þar sem er notaðgeymslunet.
– enterprise storage

fyrirtækismiðlari kk. → fyrirtækisþjónn
fyrirtækisvinnsla kv. → tölvuvinnsla í

fyrirtæki
fyrirtækisþjónn kk.

sh.fyrirtækismiðlari
– enterprise server

fyrra horf
Skráning á gögnum sem lýsa stöðu
tölvuá tiltekinni stundu.
sh.endurhorf
– restore point

fyrsta afrit → fyrsta samrit
fyrsta LLC-gerð

Vinnsluaðferð í LLC-deililaginu þar

sem notuð ersambandsfrjáls sending
án staðfestingar.
sh.LLC-gerð 1
– logical link control type 1, LLC

type 1
fyrsta samrit

Fyrsta aukaeintak aftölvupósti3, sent
um leið og aðaltölvupóstur.
sh.fyrsta afrit
– first carbon copy, fcc

fyrsta skipulag
Það að enginndálkur2 í töflu2 er ígilda-
mengisem í eru töflur.
– first normal form

fyrstu-stéttar umsagnareikningur →
rökfræði fyrstu stéttar

fæðilínakv.
Leiðsla sem flytur orku milli senditækis
og loftnets eða loftnets og viðtækis.
sh.fæðslulína
– feed line

fæðslulínakv. → fæðilína
færa í efnisskrá

Setjaupplýsingar1 umskráeðaforrita-
safní efnisskrá2.
– catalog2, catalogue2

færa og sleppa
– drag and drop

færa til
Flytja viðfangsforrit eða hluta þess til
í vistrýmiog lagfæra jafnframtvistföng
svo að unnt sé, eftir flutninginn, aðinna
forritshluta, sem þannig verða til.
– relocate

færanlegt forrit
Viðfangsforritsem unnt er aðfæra til.
– relocatable program

færanlegt tólaborð
– docking toolbar

færanlegt vistfang
Vistfang sem þarf að lagfæra þegar
gögn, sem það vísar til, erufærð til eða
forritið , sem vistfangið er í, er fært til.
– relocatable address
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færanlegur lo.
(um viðfangsforriteða hluta þess) Sem
unnt er aðhlaða1 hvar sem er íaðal-
minni.
· Hleðsluforritið tiltekur byrjunarvist-

fang og lagfærir síðanvistföngþannig
að þau sýni á hvaðageymslustöð-
um forritshlutunumhefur verið kom-
ið fyrir.

– relocatable
færiboð hk.

Það að bjóðagagnastöðvumað senda,
einni í einu.
· Færiboð eru almennt notuð ígreiðu-

sambandien þau er einnig unnt að
nota íbeinu sambandi.

– polling
færiboðsnethk.

Staðarnetþar sem notandi getur aðeins
sent ef honum erboðið færi.
– polling network

færibreyta kv. → stiki1

færsla1 kv.
(í skipulagi gagna) Samsafngagna-
staka1 sem farið er með sem eina heild.
· Í færslu sem notuð er við útreikn-

ing á launum getur m.a. verið nafn
starfsmanns, heimilisfang, kennitala,
launaflokkur og skattur.

– record1

færsla2 kv.
Gagnahlutursem er tilvik affærslutagi.
– record2

færsla3 kv. → lína2

færslubil hk.
Bil á milli tveggja samlægra færslna1 á
gagnamiðli.
– interrecord gap

færslufjöldi kk. → línufjöldi
færslufremd kv.

Þjónusta1 í dreifðu kerfi sem gerir
tveimur eða fleiriferlum1 kleift að koma
færslum til skila meðgagnvirkumfjar-
skiptum.
– transaction processing

færslugeymdkv.
(í samhliða samlagningu) Geymd2,
fólgin í því aðgeymdur tölustafur, sem
verður til í einhverjusæti2 við samlagn-
ingu í því sæti, er fluttur til næsta sætis
fyrir ofan.
– ripple carry

færsluhnappur kk.
Hnappursem oftast er látinn vinna eins
og vendihnappuren getur einnig sent
aðra stýristafi eða lausnarrunur sem
hugbúnaður tölvutúlkar á tiltekinn hátt.
– enter key

færslukort hk.
Greiðslukortþar sem skrá er haldin yfir
allar færslur sem gerðar eru með kort-
inu og ekki er unnt að færa fé milli korta
án milligöngu bankastofnunar.
– fully accountable card

færslulaust kort
– not fully accountable card

færslulengdkv.
Fjöldi bæta, eða einhverrar annarrar
viðeigandi einingar, ífærslu1.
– record length, record size

færslutaghk.
Samsett tagþar sem þættir erusvæðis-
tögeða önnur færslutög.
· Færslutag skilgreinir mengi gilda og

aðgerða1.
Dæmi: Í færslu2 um starfsmenn geta
verið persónuleggögnsem komið er
fyrir sem færslum í starfsmannafærsl-
unni.

– record type
færslutími kk.

Sá tími sem líður frá því að flutningur
gagnahefst þar til honum lýkur.
– transfer time

færsluval hk. → línuval2

földunarstig hk.
· Sjá einnigfalda.
– nesting level

förgun kv.
Það aðfarga.
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– purging
föst IP-tala → fast IP-númer
föst síðuskil

Síðuskilsem notandi ákveður og merkir
sérstaklega.
· Föst síðuskil breytast ekki þóttskjali1

sé breytt að öðru leyti.
– hard page break, required page break

föst skil
(í ritvinnslu) Skil2 sem notandi ákveður

og merkir sérstaklega.
· Föst skil breytast ekki þóttskjali1 sé

breytt að öðru leyti.
Dæmi: Föstlínuskil, föst greinaskil,
föst síðuskil.

– hard break
fötuliðsáráskv.

(í tölvuöryggi)
– bucket brigade attack

G
G

(í tölvutækni) Forskeytið gíga-, 230 eða
1 073 741 824.
· Forskeytið gíga- stendur venjulega

fyrir töluna 109. Í tölvutækni er tví-
undakerfið notað og því þykir hent-
ugra að gíga- standi fyrir 230, t.d. í GB
fyrir gígabæti.

– G
G2C-samskiptihk. ft. → SN-samskipti
G2G-samskiptihk. ft. → SS-samskipti
gabbaso.

Grípa til aðgerða í því skyni að villa um
fyrir notanda eðatilfangi.
– spoof

gagnaatriði hk.
· Gagnaatriði er smærra engagnastak1

og getur verið þáttur í því, venjulega
minnsti þáttur sem unnt er að vísa
til, eða þá undirskipuð eining undir
gagnastaki.

– data item
gagnabankikk.

Samsafngagna sem lúta að tilteknu
viðfangsefni, skipulagt þannig að leyf-
ishafar geti leitað í því.
– data bank

gagnabrautkv.
Sá hlutikerfisbrautarsemgögneru flutt
eftir á milli staða ítölvu, t.d. milli mið-
verksogaðalminnis.
– data bus

gagnabreytir kk.
Búnaður sem breytir einni framsetningu
gagnaí aðra jafngilda.
sh.formbreytir
– data converter, converter

gagnabúhk.
Öll gögn í upplýsingavinnslukerfi, eig-
inleikar þeirra og innbyrðis tengsl.
– data inventory

gagnabúðkv.
Staður eðageymsla1 fyrir gögnþar sem
aðgangur1 að þeim er greiðari en í
gagnaskemmu1.
– data mart

gagnadembakv. → demba1

gagnaeigindkv.
Fyrir fram skilgreindur eiginleiki
gagnatags, gagnahlutar, forritseining-
ar eða einhverrar annarrarmáleiningar.

Dæmi: (1) Rauntölutag getur haft
gagnaeigindina STAFANÁKVÆMNI
með gagnagildinEINFÖLD eðaTVÖ-
FÖLD. (2) Verkeining getur haft
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gagnaeigindinaLOKIÐ sem skilar
gildinu SANNUR ef verkeiningunni
er lokið en annars gildinuÓSANNUR.

– data attribute
gagnafarningkv. → gagnaferjun
gagnaferill kk.

(í tölvuöryggi) Gögn sem safnað er
saman og unnt er að nota viðöryggis-
endurskoðun.
– audit trail

gagnaferjakv.
– data migrator

gagnaferjald hk.
Tæki ígagnastöðsem sér um aðumskrá
ogkóta merki2 á milli útstöðvartækisog
línu3.
· Gagnaferjald getur verið sjálfstætt

tæki eða hluti af útstöðvartæki eða
millibúnaði1.

· Gagnaferjald má nota fyrir aðrar að-
gerðir sem venjulega eru gerðar við
þann enda línu sem er nærneti.

– data circuit-terminating equipment,
DCE1

gagnaferjun kv.
sh.gagnafarning
– data migration

gagnafjarskipti hk. ft.
Flutningurgagnamilli búnaðareininga
eftir tilteknum reglum umgagnasend-
inguog samræmingu ásamskiptum.
– data communication

gagnaflutningshraðikk.
– data transfer rate

gagnaflutningsnethk.
Net þar sem nota mágagnarásir2 og
hugsanlega valbúnað til þess að hafa
gagnafjarskiptimilli útstöðvartækja.
sh.gagnanet
– data network

gagnaflutningsskeiðhk.
Það tímabil sem nota má til aðflytja
gögnnotanda milliútstöðvartækjasem
tengd eru umnet.
– data transfer phase

gagnaflutningur kk. → gagnasending
gagnaflæðihk. → gagnagangur
gagnaflæðirithk. → gagnaleiðarit
gagnafrábrigði hk.

Frábrigði sem verður þegarforrit reynir
að nota eðaná í gögná rangan hátt.
– data exception

gagnafrátekt kv.
(í gagnasafni) Það aðtaka frá gögn.
– check-out

gagnafylling kv.
Gagnráðstöfunsem býr til fölskgögní
flutningsmiðlumtil þess að torveldaum-
ferðargreiningueðadulráðningu.
– traffic padding

gagnagangurkk.
Flutningur gagna gegnum virka hluta
gagnavinnslukerfisá meðan verið er að
vinna tiltekið verk.
sh.gagnaflæði
– data flow

gagnageymslakv.
(í gagnaleiðariti) Óvirkur hlutur2 sem
geymirgögner verða notuð síðar.
– data store

gagnagildihk.
Stak í skilgreindu mengigagnahluta
sem í tilteknu samhengi er tengt ein-
hverri máleiningu, svo sembreytu2 eða
gagnatagi.
· Greina ætti á milli gagnagildis og

stærðfræðilega hugtaksins „gildi
falls“, svo og milli gagnagildis og
hugtakanna „gildi tölu“ og „sætis-
gildi“ í tölulegri framsetningu.

– data value
gagnagjafikk.

Búnaður sem lætur í tégögntil sending-
ar.
– data source

gagnagreinkv.
Þeir hlutar tveggjaútstöðvartækjasem
stjórnað er afsamskiptareglum1 ásamt
gagnarásinni2 sem tengir þau saman
svo að flytja megigögn.
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sh.gagnaleggur
– data link

gagnagreiningkv.
Skipuleg könnun ágögnum í raun-
verulegu eða fyrirhuguðu kerfi og því
hvernig þau berast um kerfið.
– data analysis

gagnagrindkv. → gagnaskipan
gagnagrunnskerfi hk. → gagnasafns-

kerfi
gagnagrunnur kk.

Skipulagt kerfi til aðgeyma2 tölvuskráð
gögnum tiltekið efni, skipa þeim niður
eftir innbyrðisvenslum1, vinna úr þeim
ogheimtaþau.
· Gagnagrunnur er einkum fræðilegt

hugtak þar sem aðferðir við umbúnað
og meðferð gagna skipta meginmáli
en ekki gögnin sjálf. Gagnagrunnur
er eins konar ílát undir gögn og get-
ur jafnvel verið án gagna.

· Margir nota orðið „gagnagrunnur“ í
sömu merkingu og „gagnasafn“ en
hér er greint á milli merkinga, sjá
gagnasafn.

– database2

gagnagæðihk. ft.
Þeir eiginleikar semgögnþurfa að hafa
til þess að koma að tilætluðum notum.
· Þau þurfa að vera rétt og nákvæm, til-

tæk, viðeigandi, í þau má ekkert vanta
og þau mega ekki vera úrelt.

sh.gagnakostir
– data quality

gagnahanskikk.
Tæki, hannað til þess að þýða hreyfing-
ar handa og fingra yfir í kóta semtölva
geturlesið.
sh.hanskaílagstæki
– data glove, gesture-sensing glove,

glove input device
gagnaháður galli

Galli sem getur komið í ljós þegar unn-
ið er úrgögnumaf tiltekinni gerð.
– data-sensitive fault

gagnaháður rofstaður→ gagnarofstað-
ur

gagnahirslakv.
– data repository, repository

gagnahleypakv.
Samsafn aðgerða, t.d.beiningar, sem
leyfa aðgögnsem borist hafa frá einu
opnu kerfiséu send áfram til annars op-
ins kerfis.
– relay

gagnahlutur kk.
Stak ígagnaskipansem fær heiti eða er
tilgreint á annan hátt með tilteknustafa-
mengi.
· Gagnahlutur getur t.d. veriðskrá,

fylki2, fasti eðabreyta2.
– data object

gagnahreinsunkv.
Það að breyta eða fleygjagögnum í
gagnasafnisem eru röng, ófullkomin,
illa sniðin eða tvítekin.
– data scrubbing, data cleansing

gagnahuldkv.
(í hlutbundinni forritun)
– data hiding

gagnakippakv.
– data group

gagnakostirkk. ft. → gagnagæði
gagnaleggurkk. → gagnagrein
gagnaleiðarithk.

Mynd þar semgagnagjafar, gagna-
þegar, gagnageymslurog aðgerðir1 á
gögnumeru settar fram sem hnútar og
gangur gagna um kerfið sem leggir milli
hnútanna.
sh.gagnaflæðirit
– data flow diagram, data flowchart,

data flow graph
gagnaleifkv.

Gögnsem verða eftir ágagnamiðliþeg-
arskráeða hluta af skrá hefur veriðeytt.
· Gagnaleif getur haldist réttanleg

þangað til gagnamiðillinn hefur verið
gjörhreinsaður.

– residual data
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gagnaleyndkv.
Eiginleiki gagna sem sýnir að hve
miklu leyti þau eru vernduð.
· Gagnaleynd nær einnig til skilgrein-

ingar á því hvers konaraðgangur1

er leyfður og hver hefur aðgang að
gögnum.

– data privacy, privacy2

gagnalíkan1 hk.
Skipangagna í gagnasafnisamkvæmt
formlegri lýsingu í upplýsingakerfinu2

og í samræmi við kröfur þessgagna-
safnskerfissem notað er.
– data model1

gagnalíkan2 hk.
Lýsing á skipulagigagnasem er þannig
gerð að hún sýni skipanupplýsinga1

fyrirtækis.
– data model2

gagnalíkanshugbúnaðurkk.
Hugbúnaðurfyrir smíð gagnalíkana2.
– data modeling facility, DMF

gagnalykill kk.
(í tölvuöryggi)
– data key

gagnalýsingkv.
Formleg lýsing ágagnastaki2 og skipan
gagnaþar sem nafn þess ogorð koma
fyrir.
– data description

gagnalýsingakerfihk.
Hugbúnaðarkerfi, notað til þess að skil-
greina, stofna,uppnýja, vinna úr og
notagagnalýsingasöfn.
– data dictionary system, information

resource dictionary system, IRDS
gagnalýsingarmál hk. → gagnaskil-

greiningarmál
gagnalýsingasafnhk.

Gagnasafnsem í erulýsigögn.
– data dictionary, information resource

dictionary, IRD
gagnameðferðarmálhk.

Gagnasafnsmálsem er hluti afgagna-
safnskerfiog notað til þess að hafaað-

gang1 aðgagnasafnií því skyni að búa
til gagnasafn, heimta, lesa, skrifa og
eyða gögnum.
· Aðgerðir í gagnasafni geta verið

settar fram semstefjur2 (stefjað
gagnameðferðarmál) eða sem rökleg-
ar segðir (lýsandi gagnameðferðar-
mál).

– data manipulation language, DML
gagnameðferðarreglakv.

Forskrift að því hvernig fara á með
gagnahlutisem tilvik tiltekins gagna-
tagsí samræmi við leyfilegaraðgerðir1

ágögnumaf þessu gagnatagi.
– data manipulation rule

gagnamengihk.
(í stýrikerfi IBM-stórtölvu)
· Skylt hugtakinu gagnaskrá en vísar

einkum til viðskiptagagna.
– data set

gagnamengunkv.
Það að færagögnmeð tilteknaöryggis-
flokkuneða í tilteknumöryggisflokkiinn
í gögn sem flokkuð eru með lægraör-
yggisstigeða eru í öðrum öryggisflokki.
– contamination

gagnamerkihk.
Merki2 sem táknarrunu bitasem flytja
upplýsingar1 eða setja af stað stýriað-
gerðir.
– data signal

gagnamiðill kk.
Hlutur sem unnt er að skrágögní eða á,
og gögn geta veriðheimtfrá.

Dæmi: Gataspjald1, segulband, seg-
uldiskur, geisladiskur1.

– data medium
gagnamiðlari kk. → gagnaþjónn
gagnamiðstöðkv. → gagnaver
gagnanámhk.
· Sjá einnighugbúnaðarnámog forn-

búnaðarnám.
– data mining

gagnanethk. → gagnaflutningsnet
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gagnaprófunkv.
Það að athuga hvortgögneru nákvæm,
hvort vantar í þau eða hvort þau full-
nægja tilteknum skilyrðum.
· Í gagnaprófun getur falistsniðprófun,

hlítarprófun, réttmætisprófun, mark-
gildisprófun og athugun áprófunar-
lyklum.

– data validation
gagnarakningur kk. → breyturakningur
gagnarammikk.

– data framework
gagnaránhk.

Veilubragð sem felst í því að árásar-
maðurdulritar gögn fórnarlambsins og
heimtar borgun fyrirdulráðningarlykil-
inn.
– data kidnapping

gagnarás1 kv.
– data channel

gagnarás2 kv.
Tvær samstæðarsendirásirsem unnt er
að nota til tvíáttagagnasendinga.
· Milli gagnaskiptistöðvaí gagnarás

getur veriðgagnaferjald, og er það
háð gerðskilanna1 sem notuð eru í
skiptistöðinni.

· Gagnaferjald er gagnastöðvar megin
í gagnarás á milligagnastöðvarog
gagnaskiptistöðvar eðagagnastokks.
Tæki, lík gagnaferjaldi, geta einnig
verið við skiptistöðina eða gagna-
stokkinn.

– data circuit
gagnareitur kk. → svæði1

gagnarofstaðurkk.
Rofstaðursem er háður því hvort tiltek-
inn gagnahluturer aðgengilegur.
sh.gagnaháður rofstaður
– data breakpoint

gagnasafnhk.
Samsafngagnaum tiltekið efni, skipu-
lagt í samræmi við tiltekið kerfi þar sem
lýst er einkennum gagnanna ogvensl-
um1 milli samsvarandieininda1 þeirra.

· Margir nota orðið „gagnagrunnur“ í
sömu merkingu og „gagnasafn“ en
hér er greint á milli merkinga, sjá
gagnagrunnur.

– database1

gagnasafnsgjörvikk.
Gjörvi sem eingöngu er notaður til þess
að framkvæma aðgerðir ígagnasafns-
kerfi.
– database processor

gagnasafnskerfihk.
Kerfi með vélbúnaði og hugbúnaði,
notað til þess að skilgreinagagnasöfn,
búa þau til, hafa eftirlit með þeim,
stjórna þeim og nota þau.
· Hugbúnaðurfyrir notkun gagnasafns

getur verið hluti af gagnasafnskerfi
eðasjálfstættgagnasafnskerfi.

sh.gagnagrunnskerfi
– database management system,

DBMS
gagnasafnsleitkv.

– database search
gagnasafnslykillkk.

Aðallykill, semgagnasafnskerfitiltekur.
– database key

gagnasafnslýsingkv.
Samsafn ýmissagerðarlýsinga sem
hver um sig hefur eftirfarandi eigin-
leika: a) hún lýtur að því sem skiptir
máli fyrir tiltekinn umfjöllunarheimeða
einindaheimog það sem skiptir máli
fyrir viðeigandigagnasafn; b) hún skil-
greinir framsetningu á þeimsetningum3

upplýsingasafnssem skipta máli fyrir
það og tekur einnig til þess hvernig far-
ið er með þessa framsetningu.
sh.lýsing á gagnasafni
– database schema

gagnasafnsmálhk.
Mál sem er notað til þess að stofna
gagnasöfn, gera líkan af þeim,nothæfa
þau, lýsa þeim, nota og stjórna.

Dæmi: Gagnameðferðarmál, gagna-
skilgreiningarmál.
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– database language
gagnasafnsmiðlari kk. → gagnasafns-

þjónn
gagnasafnssýslarikk.

Sá hluti gagnasafnskerfissem túlkar
fyrirmæli til gagnasafnsinsog veitirað-
gang1 að því í samræmi við fyrirmælin.
– database handler

gagnasafnstölvakv.
Tölva, sérstaklega hönnuð fyrir gagna-
safnsverkefni.
– database machine

gagnasafnsvarslakv.
Það að skilgreina, skipuleggja, stjórna,
líta eftir og vernda öllgögn í gagna-
safni.
· Meðal vernduðu gagnanna eru einnig

lýsigögnog framsetning á öðrum lýs-
ingum á gagnasafninu.

– database administration
gagnasafnsvörðurkk.

Maður eða hópur manna sem bera
ábyrgð ágagnasafnsvörslu.
– database administrator

gagnasafnsvörslumálhk.
Gagnasafnsmálfyrir gagnasafnsvörslu.
– database administration language,

DAL1

gagnasafnsþjónnkk.
Þjónn1 sem veitir aðgang1 að gagna-
safni.
sh.gagnasafnsmiðlari
– database server

gagnasamfestakv.
Samfestaþar sem athafnirforritsein-
ingar beinast að sameiginlegumgagna-
skipunumen nota óháðainngöngustaði
ogkóta2.
– informational cohesion

gagnasamsteypakv.
Samsafn tveggja eða fleirigagnastaka2

sem er skipað í tiltekna röð ífærslu2

þannig að vísa megi til samsteypunn-
ar sem heildar eða til einstakra atriða í
henni.

– data aggregate, composite data
element, data chain

gagnasamtengingkv.
Samtenging1 þar sem forritseiningar
nota sameiginleggögn.
– data coupling

gagnasendingkv.
Flutningurgagnafrá einum stað til ann-
ars eða annarra með fjarskiptabúnaði.
sh.gagnaflutningur
– data transmission, transmission

gagnaskemma1 kv.
Gagnasafn, oft fjartengt, sem hefur að
geymaglædd afrit1 af sameiginlegum
gögnum.
· Skipuleggjendur og rannsóknarmenn

geta notað þetta gagnasafn til þess
að spara sér áhyggjur af hægagangi
vegna daglegra aðgerða.

– data warehouse1

gagnaskemma2 kv.
Kerfi, ætlað til þess aðgeyma2, heimta
og fara með mikið magngagna af
hvaða tagi sem er.
· Í gagnaskemmuhugbúnaði er oft beitt

flóknum aðferðum við þjöppun og
tætingartækni sem hefur í för með sér
hraðvirka leit, auk öflugrar síunar.

– data warehouse2

gagnaskeytaþjónustakv.
(í pakkamiðlun) Þjónusta1 sem bein-
ir gagnaskeytiað þeim ákvörðunarstað
sem tiltekinn er ívistfangiþess án þess
aðnetiðnoti önnur gagnaskeyti til við-
miðunar.
· Gagnaskeytum má skila á ákvörðun-

arstað í annarri röð en þau bárust net-
inu.

– datagram service
gagnaskeytihk.

(í pakkamiðlun) Pakki1, óháður öðrum
pökkum, sem í eru nægarupplýsingar1

til þess að hann komist fráútstöðvar-
tækiá upphafsstað til útstöðvartækis á
ákvörðunarstað án þess að treysta þurfi
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á fyrri samskipti milli útstöðvartækj-
anna ognetsins.
– datagram

gagnaskilhk. ft.
(í gagnasafni) Það aðskila gögnum.
– check-in

gagnaskilgreining kv. → skilgreining
gagna

gagnaskilgreiningarmálhk.
Gagnasafnsmáltil þess að lýsagögnum
og skipan þeirra ígagnasafni.
sh.gagnalýsingarmál
– data definition language, data

description language, DDL
gagnaskipankv.

Það hvernig einingumgagna er skip-
að niður eftirraunlægumeðaröklegum
venslum1 þeirra.

Dæmi:Tré, listi, tafla1.
sh.gagnagrind
– data structure

gagnaskipanarreglakv.
Regla sem tilgreinir skipangagnasem
tilvik tiltekins gagnatags.
– data structuring rule

gagnaskiptakerfihk.
Kerfi sem stýrir bæðiaðgangi1 að
gagnasöfnumog samskiptummilli not-
enda og þeirraverkforrita sem notuð
eru við gagnasöfnin.
– data communication system

gagnaskiptistöðkv.
Tæki til að velja línur3 milli gagna-
rása2.
– data switching exchange, DSE

gagnaskráningkv.
Það að setjagögná tölvutækan miðil.

Dæmi: Skráning gagna um launa-
greiðslur ádiskling1 í gegnumútstöð.

– data entry
gagnaskráningarstöðkv.

Útstöð, aðallega ætluð til þess að setja
gögní tölvu.
– data input station, data collection

station

gagnaspillingkv. → spilling gagna
gagnastak1 hk.

(í skipulagi gagna) Eining gagnasem í
vissu samhengi er hæpið að skipta.
· Sjá einniggagnaatriði.

Dæmi: Gagnastakið „aldur manns“ í
árum þar sem leyfð gildi eru allar
samsetningar þriggjatugatölustafa.

– data element1

gagnastak2 hk.
(í gagnasafni) Nafngreindvensl1 sem
stofnað er til milli hluta íumfjöllunar-
heiminumog orða sem samsvara þeim.
Litið er á þess háttar vensl sem grunn-
einingu, og þau geta m.a. náð til mengis
hluta, mengis orða og mengis tvennda
af hlut og orði, þar sem hluturinn og
orðið eru tekin hvort úr sínu mengi.
Mengi tvennda er ígildi gagnkvæmrar
samsvörunar milli allra staka í mengi
hluta og sama fjölda staka í mengi orða.
· Hlutir geta veriðhlutrænir eðahug-

rænir.
· Venslin þurfa ekki að taka til allra

staka í orðamenginu.
Dæmi: (1) Mengi hluta: Lönd heims-
ins. (2) Mengi orða: Strengir með
einum, tveimur eða þremur stöfum.
(3) Mengi tvennda: „A“ fyrir Lýð-
veldið Austurríki, „B“ fyrir Konungs-
ríkið Belgíu, „CH“ fyrir Sambands-
ríkið Sviss, ... „USA“ fyrir Banda-
ríki Norður-Ameríku. Þetta gagna-
stak er kallað „Einkennisstafir landa
fyrir bifreiðir“.

– data element2

gagnastakshugtakhk.
– data element concept

gagnastokkurkk.
Búnaður sem leyfir notkun sameigin-
legs flutningsmiðilsfyrir fleiri gagna-
gjafaen tiltækarsendirásireru margar.
· Virkir gagnagjafar geta á hverjum

tíma ekki verið fleiri en sendirásirnar.
– data concentrator
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gagnastöðkv.
Búnaðareiningsem lætur í tégögn til
flutnings, tekur við sendum gögnum og
framkvæmir allar aðgerðir sem nauð-
synlegar eru fyrirsamskiptivið aðra
búnaðareiningu.
– data station

gagnastöðvartengillkk.
Tengill í staðarneti, notaður til þess að
tengjagagnastöðvið langlínutengildi,
langlínustrengeðanotendastreng.
– medium interface connector, MIC

gagnasöfnunkv.
Það að safna samangögnumaf einum
eða fleiri stöðum til notkunar ítölvu.

Dæmi: Söfnun gagna um viðskipti
sem fara fram í útibúum umgagna-
flutningsnet. Síðan er unnið úr gögn-
unum ítölvumiðstöð.

– data collection
gagnataghk.

Skilgreint mengigagnahlutameð til-
teknagagnaskipanog mengi leyfilegra
aðgerða1, þannig að gagnahlutirnir séu
þolendurþegar hver þessara aðgerða er
innt.

Dæmi: Heiltölutag hefur mjög ein-
falda skipan, þar sem hvert tilvik,
venjulega kallað gildi, er framsetning
áheilli tölu á tilteknu bili og leyfileg-
ar aðgerðir eru m.a. reikningsaðgerð-
ir.

– data type
gagnatekjakv.

Það að safna samangögnumog skrá
þau.
– data acquisition

gagnaumsjónkv.
(í gagnavinnslukerfi) Það að veitaað-
gang1 að gögnum, geyma2 gögn eða
fylgjast meðgeymslu2 þeirra og stjórna
ílags- og frálagsaðgerðum.
– data management

gagnavarslakv.
Það að skilgreinagögn tiltekinnar

stofnunar eða fyrirtækis, afla þeirra, láta
þau í té og viðhalda þeim.
– data administration

gagnaveitakv.
Stofnun eða fyrirtæki sem sér um að
færa inn oguppnýja gögní gagnasöfn-
um.
– content provider

gagnaverhk.
sh.gagnamiðstöð
– data center

gagnaverndkv.
Notkun stjórnunar, tæknilegra ráðstaf-
ana eða áþreifanlegs búnaðar til verndar
gegn óheimiluðumaðgangi1 að gögn-
um.
– data protection

gagnavinnslakv.
Skipulegaraðgerðir1 á gögnum, gerðar
meðtölvu.
· Ekki má nota heitið gagnavinnsla sem

samheiti fyrirupplýsingavinnslu.
Dæmi: (1) Reikningsaðgerðireða
rökaðgerðir1 á gögnum. (2) Það að
tvinnaeðaraða1 gögnum,smalaeða
þýða1 forrit eða vinna úrtexta, t.d.
ritvinna2 hann, raða, tvinna,geyma1,
heimta, birta1 eða prenta.

sh.sjálfvirk gagnavinnsla
– data processing, DP, automatic data

processing, ADP
gagnavinnslukerfihk.

Ein eða fleiritölvur, fylgitækiog hug-
búnaður sem notuð eru til gagna-
vinnslu.
sh.tölvukerfi
– data processing system, computer

system, computing system
gagnavinnslukerfi fyrir tækniferli

Gagnavinnslukerfi, með skilakerfi fyr-
ir tækniferli, sem fylgist meðtækniferli
eða stjórnar því.
– process computer system

gagnavinnslumiðstöðkv. → tölvumið-
stöð
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gagnavörðurkk.
Starfsmaður stofnunar eða fyrirtækis
sem sér umgögn þess og ber ábyrgð
á því að skilgreinahugbúnaðfyrir úr-
vinnslu gagnanna, afla hans og halda
honum við.
· Gagnavörður ber einnig ábyrgð á því

að gögnin séu rétt og gætt sé fyllsta
öryggisskráaeðagagnasafns.

– data administrator
gagnavörslukerfihk.

Hugbúnaðarkerfi sem annastgeymslu2

gagna, finnur þeimgeymslustað, nær í
þau þegar á þarf að halda og sér umör-
yggisafritunþeirra.
– storage management system

gagnaþegikk.
Búnaður sem tekur á móti sendum
gögnum.
– data sink

gagnaþéttleikikk.
Fjöldi geymdrastafaá lengdareiningu,
flatarmálseiningu eða rúmmálseiningu.
· Gagnaþéttleiki er venjulega gefinn

upp sem stafir á mm (characters per
mm, cpmm) eða stafir á bogamæliein-
ingu (characters per radian, cprad).
Geymslurýmd diska1 er frekar til-
greind en gagnaþéttleiki þeirra.

– data density, ?packing density
gagnaþjónnkk.

sh.gagnamiðlari
– data server

gagnaöryggihk.
Tölvuöryggisem beitt er ágögn.
– data security

gagnendurkvæmur lo.
(um tvö eða fleiri undirforrit1) Sem
kallar hvor á annan eða hver á annan í
hring.
· Heitið er aðeins notað í fleirtölu, þ.e.

undirforritin A og B geta verið gagn-
endurkvæm.

– mutually recursive

gagnkvæm sjálfkvaðning
Það að tvöundirforrit1 kalla hvort á
annað.
– simultaneous recursion

gagnkvæm tortryggni
Vensl1 milli gagnverkandieininda1 þar
sem hvorugt reiðir sig á að annað starfi
rétt eða á öruggan hátt miðað við tiltek-
inn eiginleika.
– mutual suspicion

gagnkvæm útilokun
Grunnreglaum að aðeins einósamstillt
stefja í einu geti haftaðgang1 að sam-
eiginlegri breytueða innt eitthvert vá-
svæðiúr vásvæðasafni.
– mutual exclusion

gagnráðstöfunkv.
Gjörð, tæki, aðferð, tækni eða önnur
ráðstöfun sem er hönnuð til þess að
draga úrveilueins og kostur er.
– countermeasure

gagnsærlo.
Sem sést í gegnum, einnig í óeiginlegri
merkingu.
sh.gegnsær
– transparent

gagnsær þrívíddarhjálmur
(í sýndarveruleika) Þrívíddarhjálmur
sem gerir notanda kleift að sjá raun-
heiminn um leið og hann sérsýndar-
heiminn.
– see-through head-mounted display,

see-through HMD
gagntekningkv.

Tilfinning sem þátttakandi ísýndar-
heimi skynjar, og markar umskipti frá
venjulegum veruleika yfir ísýndarveru-
leika.
– immersion

gagntekning að hluta
(í sýndarveruleika) Gagntekningog það
að skynja um leið venjulegan veruleika
að hluta.
– partial immersion
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gagntekningarteiknun kv.
(í sýndarveruleika) Það að sameina
framsetningu mynda,hljóðs og snerti-
áhrifa til þess að framkallaalgjöra
gagntekningu.
– immersive graphics

gagnverkunkv.
– interaction

gagnverkun manns og tölvu
Gagnvirksamskiptimanns ogtölvu.
– human-computer interaction

gagnvirk samtenging
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Sam-
tenging1 sem haldið er með boðsam-
bandi milli tveggja eða fleiriklasa4.
– interaction coupling

gagnvirk sjónsetning
Það að sameina myndbands- og tölvu-
tækni í því skyni að það sem notandi
gerir, velur eða ákveður hafi áhrif á
gangforrits.
– interactive video

gagnvirk tölvuteiknun
Tölvuteiknun þar sem notandi getur
stjórnað eða breytt efni, sniði, stærð eða
litum þess sembirt1 er ámyndfletium
leið og það birtist.
· Gagnvirk tölvuteiknun er frábrugðin

óvirkri tölvuteiknun þar sem notandi
getur hvorki stjórnað né breytt eining-
um myndar1 um leið og hún birtist.

– interactive computer graphics
gagnvirk þjálfun

Þjálfun þar sem taugamótavægieru
stillt eftir að hvertmynstur1 í mynstra-
safnihefur verið kynnt.
– interactive training

gagnvirkni kv.
Það að veragagnvirkur.
– interactivity

gagnvirkni hluta
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
sh.gagnvirkni viðfanga
– object interaction

gagnvirkni viðfanga → gagnvirkni hluta

gagnvirknimál hk.
Forritunarmál sem gerir ráð fyrir að
notandi oggagnavinnslukerfigeti átt
samskiptií samræðuhætti.
– interactive language, conversational

language
gagnvirknirit hk.

– interactivity diagram
gagnvirkt geisladiskakerfi

Gagnvirkt margmiðlunartölvukerfi þar
semgeisladiskar1 eru notaðir.
– compact disk-interactive, CD-I

gagnvirkt raddsvar
Raddsvarsem svar viðtalílagi frá not-
anda.

Dæmi: Upplýsingaþjónusta í síma.
– interactive voice response, IVR

gagnvirkt sjónvarp
– interactive TV

gagnvirkt umhverfi
Vinnsluumhverfiþar semforrit svarar
hverjum notanda á meðan það erinnt og
notandanum virðist sem hann hafi bein
áhrif á vinnsluna.
– interactive environment

gagnvirkur lo.
(um búnað) Sem bregst við í hvert sinn
sem notandi sendir boð, hvort heldur
hannslær inn texta, gefurmunnleg fyr-
irmæli eða notarmyndrænt viðmót.
– interactive

gagnvirkur hamur → gagnvirkur háttur
gagnvirkur háttur

Aðferð við notkun búnaðareiningar
þar sem búnaðareiningin svarar hverri
spurningunotanda1 og notandinn hefur
á tilfinningunni að hann hafi bein áhrif
á aðgerðir meðan vinnslan stendur yfir.
sh.gagnvirkur hamur
– interactive mode

gagnvirkur hlutur
Samsettur hlutursem getur gegnt hlut-
verki ílagshlutarog frálagshlutar.

Dæmi: Röð hljóða og mynda sem
leiða til þess að notandi velur á tiltek-
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inn hátt úrvalmynd.
– interactive object

gagnvirkur miðill
Miðill sem biður umupplýsingar1 frá
notanda1 til þess að ákvarða efni og
lengd gagnasendingar, þannig að not-
andinn fái sent dagskrárefni sem er
sniðið að óskum hans.
– interactive medium

gagnvirkur raddsvari
Búnaður fyrirgagnvirkt raddsvar.
– voice interactive response system,

VIRS
gallakennslhk. ft.

Það að leita uppi óæskilegsérkenni
hlutar3 án þess að skaða hlutinn.
· Hvorki lögun né staða sérkennanna er

þekkt.
– flaw detection

gallamark hk.
Mesti leyfilegi fjöldi galla af tiltekinni
gerð.
· Sérstakar ráðstafanir eru nauðsyn-

legar ef gallarnir reynast fleiri en
leyfilegt er. Þær geta falið í sér að
láta tölvara vita um galla, setja af
staðgreiningarforrit eða endurskipu-
leggja vinnsluna til þess að komast
hjá því að nota gallaðan búnað.

– fault threshold
gallatíðnimark hk.

Gallamark, gefið upp sem fjöldigalla
sem vart verður á tilteknu tímabili.
– fault-rate threshold

gallaþol hk.
Sá eiginleiki búnaðar að geta starfað
áfram að því sem til er ætlast þrátt fyrir
galla eðaskekkjur.
– fault tolerance, resilience

gallaþolinn lo.
– fault-tolerant

galli kk.
Óeðlilegt ástand sem getur dregið úr
eða komið í veg fyrir getu búnaðar til
þess að starfa eins og til er ætlast.

– fault
gandálfur kk.

Sjálfvirkt hjálparkerfi sem aðstoðar not-
anda við að feta sig gegnum aðgerðir
sem eru nauðsynlegar til þess að ljúka
tilteknu verki.
· Gandálfur útskýrir hvern kost sem völ

er á og velur sjálfvirkt liði afvalmynd
ogskipanir2 og stofnar til samtala við
notanda. Gandálfur leggur þessa liði
fyrir notandann eftir því sem við á.

sh.álfur
– wizard, smart guide

ganga frá
(í stiklumiðlunogmargmiðlun) Umskrá
gögn í það form sem á að leggja fyrir
notanda.
– render

ganghléhk.
Sá tími sem ekki er unnt að nota búnað
vegnagalla.
· Ganghlé getur stafað af galla í búnað-

inum sjálfum eða af truflun sem verð-
ur vegna ytri aðstæðna. Í fyrra tilvik-
inu falla ganghlé ogónýtanlegur tími
saman.

sh. ?niðritími
– downtime

gangriti kk.
Búnaður sem skráir atburði og aðstæð-
ur, oftast í tímaröð.
– logger

gangtengihk. → gangþjált tengi
gangtími kk.

Sá tími sem líður frá því aðinning for-
rits hefst þangað til henni lýkur.
· Sjá einniggjörvatími.
– elapsed time

gangþjál skipti
Skipti á harðdrifi,geisladrifi, spennu-
gjafa eða öðru tæki á meðan tölvubún-
aðurinn er í gangi.
– hot swap, hot swapping

gangþjált tengi
sh.gangtengi
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– hot-plug
gasskjárkk.

Geymilampimeð rafskautum sem raðað
er í fylki í flötu, gasfylltu hylki.
· Á gasskjá geturmynd1 haldist lengi

ánglæðingar.
– plasma panel, gas panel, plasma

display
gatabil hk.

Bil á milli samsvarandi staða á grann-
stæðumgripgötumí gripröð.
– feed pitch

gatari1 kk. → götunartæki
gatari2 kk. → götunarvél
gataræma1 kv.

Ræma sem unnt er að gatagatasam-
stæðurá.
– punch tape, tape

gataræma2 kv.
Ræma semgatasamstæðurhafa verið
gataðar á.
– punched tape

gataræmulesarikk.
Ílagstækisemleseða skynjargatasam-
stæðurá gataræmu2 og breytir þeim í
rafboð.
sh.ræmulesari
– punched tape reader

gatasamstæðakv.
Göt á gagnamiðli sem táknakótuð
gögn.

Dæmi: Gatasamstæða sem táknar
einnstaf ágataspjaldi2.

– hole pattern
gataspjald1 hk.

Spjald sem unnt er að gatagatasam-
stæðurá.
– punch card

gataspjald2 hk.
Spjald semgatasamstæðurhafa verið
gataðar á.
– punched card

gaukamálhk. → gaukska
gaukshreiður hk.

Allt umhverfi og vinnuaðstaðagauks.

– geekosphere
gaukskakv.

Málfar, slangur og orðaforði þeirra sem
eru vel að sér umtölvur ogupplýsinga-
tækni.
· Venjulega er orðið gaukska notað um

málfar annarra en þess sem talar. Eft-
ir því sem viðkomandi lærir meira um
tölvur verður gaukskan vaxandi hluti
af málfari hans og hann kallar aðeins
þann orðaforða sem hann skilur ekki
gauksku.

sh.gaukamál
– geek speak

gaukur kk.
(í tölvu- og netnotkun) Maður sem hef-
ur óhóflegan áhuga á tölvutækni.
· Afstaða til gauka virðast einkennast

af meira umburðalyndi eftir því sem
tölvutæknin verður almennari. Í sum-
um hópum er það hrós að vera kall-
aður gaukur þar sem það felur í sér að
viðkomandi hafi yfir að ráða mikilli
leikni í tölvunotkun. Uppruni enska
heitisins er úr sirkusmáli þar sem
gaukar voru á hliðarlínunni og fram-
kvæmdu óvenjuleg sýningaratriði.

sh.tölvugaukur
– geek

gaumvísir kk.
Búnaður sem gefur merki, oft ljós-
merki, um tiltekið ástand.
– indicator2

gátforrit hk.
Greiningarforrit sem leitar ífrumforrit-
um eðagögnumað málskipanarvillum
eða merkingarvillum eða að því hvort
ósamræmi er við tilteknarkröfur.
– checking program

gátkóti kk.
Vélarmálsskipanirsemlesahlutadisk-
lings1 til þess að athuga hvort þar sé
óheimilað afrit.
– checking code
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gátmerki hk.
(í gluggaumhverfi)
· Algengast er að gátmerki sé hak eða

kross í gátreit. Þá má tala um að
„haka við“ eða „krossa við“ í gátreit-
inn.

– check mark
gátreitur kk.

(í gluggaumhverfi)
– check box

gátstaðurkk.
Staður íforriti , þar sem hentugt er að
rjúfa inninguforritsins og þar semskot-
ið er inn runu af skipunum1 til þess að
skrágögnum stöðu ogútkomuvinnsl-
unnar, til þess að skoða gögnin oghalda
áfram.
– checkpoint

gátsummakv. → prófsumma
gátt kv.

Flétturássem framkvæmir frumrökað-
gerð og skilar einu frálagsgildi.
sh.hlið
– gate, logic element

gáttarhýsitölva kv.
– gateway host

gáttarstefja kv.
Lítið verkforrit, notað sem hluti afvið-
móti vefgáttar til að birta notendum
vefgáttarinnarupplýsingar1 um tiltekið
efnissvið.
· Oft er um að ræða upplýsingar sem

eruuppnýjaðarreglulega.
– portlet

Gb → gígabiti
GB → gígabæti
gegnleiðni gagnarásar

Sá hæfileikigagnarásar2 að flytja öll
gögnán þess að breyta efni eða form-
gerð þeirra.
– data circuit transparency

gegnsýnismynd kv. → víravirkisfram-
setning

gegnsærlo. → gagnsær

gegnumsmeyg tölvunotkun
Það aðtölvur og tölvubúnaður eru að
verða alls staðar, í bílum, verkfærum,
heimilistækjum og fatnaði, jafnvel svo
smáger að þau sjást ekki.
· Sjá einniggegnumsæ tölvunotkun.
– pervasive computing, ubiquitous

computing
gegnumsæ tölvunotkun

Tölvunotkun sem þjónar notendum án
þess að þeir taki eftir henni eða verði
hennar varir.
· Gegnumsæ tölvunotkun er eitt af ein-

kennumgegnumsmeygrar tölvunotk-
unar.

– transparent computing
geirastilling kv.

Aðferð við afritunarvörn, fólgin í því
að athuga hvortdisklingur1 er óheimil-
að afrit með því að gáta hvortgeirar eru
rétt staðsettir frá einnirás1 til annarrar.
– sector alignment

geiri kk.
Fyrir fram ákveðinn bútur afrás1 eða
braut2 á segultrumbueða seguldiski
sem unnt er aðvistfengja.
– sector

geislabrennarikk.
Óformlegt heiti ágeislaskrifara.
– CD burner

geisladiskadrif hk. → geisladrif
geisladisksminnihk.

Ljósminnisem aðeins er unnt aðlesaog
þar sem notaðir erugeisladiskar1 ásamt
viðeigandi lesbúnaði til þess aðgeyma2

gögnog hafaaðgang1 að þeim.
sh.geisladiskur2

– CD-ROM, compact disk read-only
memory

geisladiskur1 kk.
Lítill ljósdiskur, venjulega 12 cm að
þvermáli.
· Geisladiskar eru m.a. notaðir fyrir

hljóð sem skráð er ístafrænuformi.
· Notuð er leysisgeislatækni til þess að
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skrá á geisladiska oglesa af þeim.
Þeir eiga því að endast betur en venju-
legar hljómplötur.

– compact disk, CD
geisladiskur2 kk. → geisladisksminni
geisladrif hk.

Búnaður sem stjórnar snúningigeisla-
diska1.
sh.geisladiskadrif
– CD-ROM drive

geislaprentari kk.
Högglaus prentarisem býr til dulda
mynd með leysisgeisla sem beint er
á ljósnæmt yfirborð. Myndin er gerð
sýnileg meðprentduftiog fest á papp-
ír.
sh.leysisprentari
– laser printer, laser beam printer

geislarakningkv.
Aðferð við að ákvarða þá hlutavangs
sem ættu aðbirtast1 á mynd1, fólgin í
því að fylgja ímynduðum ljósgeislum
frá auga áhorfanda að hlutum á vang-
inum.
· Geislarakning getur náð til endur-

kasts ljóss og ljósbrots.
– ray tracing

geislaskrifari kk.
– CD recorder

geislastyrkur kk.
– radiant intensity

geislunarhlíf kv.
– radiation shield

gengill kk.
Líkamningur tölvunotanda ísýndar-
veruleika.
– avatar2

gengisvinnslakv.
Gagnavinnsla, fólgin í því að beita
mörgum nettengdumtölvumsamtímis á
samaverkefni.
· Oftast er um að ræða verkefni sem

krefst ofurmargra vinnsluskrefa eða
aðgangs1 að gífurlegu magnigagna.

· Sjá einnig vinnslugengi og klasa-

vinnsla.
– grid computing

gengnikv. → frammistaða
gera óvirkan

– disable
gera sjálfvirkan

(um ferli1 eða tæki) Gerasjálfvirkan.
– automate

gera virkan
– enable

gerandi1 kk.
Einindi1 sem gegnirhlutverki2 í at-
burðariti1.

Dæmi: Erindreki, aðstoðarmaður,
styrkþegi, sjúklingur.

– actor1

gerandi2 kk.
Myndlífgaður gagnvirkur margmiðlun-
arhlutur, notaður í margmiðlunarbún-
aði.
– actor2

gerandi3 kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Hlut-
verk sem notandi leikur gagnvart kerfi.
· Notandi getur verið einstaklingur eða

annað kerfi.
– actor3

gerandi4 kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Virk-
ur hlutur2 sem stjórnar gangigagna
með því að búa til eða notagagnagildi.
– actor object

gerandi5 kk.
(í tölvuöryggi) Virkt einindi1 sem getur
haftaðgang1 aðviðfangsefnum.
· Gerandi getur látiðupplýsingar1 fara

á milli viðfangsefna eða breytt stöðu
gagnavinnslukerfisins.
Dæmi:Ferli1 sem felur í sérinningu
forrits.

– subject1

gerandi6 kk.
Forrit sem vinnur sjálfstætt tiltekin verk
fyrir notanda.
· Sjá einnigvitrænn gerandi.
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– assistant, agent
gerast áskrifandi

Gerastáskrifandi.
– subscribe

gerð forsagnarlíkans
(í gagnanámi) Aðferð til að segja fyr-
ir um hegðun og sjá fyrir afleiðingar af
breytingu.
– predictive modeling

gerð framleiðslulíkans
Gerð rúmfræðilíkansí þremur víddum
þar sem fengist er við nauðsynlegar
upplýsingar1 til þess að framleiða gegn-
heilan hlut og við upplýsingar um eigin-
leika hans.
· Upplýsingar um efni, vikmörk og þau

verkfæri sem á að nota eru nauðsyn-
legar fyrir framleiðsluna.

– product modeling
gerð gagnalíkans

– data modeling
gerð frumpartalíkans

Það að búa til stærðfræðilegt líkan
í gagnavinnslukerfiaf vélarhluta eða
öðru sem á að smíða og verið er að
hanna meðfrumpartagreiningu.
– finite-element modeling

gerð rúmfræðilíkans
Það að búa til líkan ígagnavinnslukerfi
af þrívíðum rúmmyndum í því formi að
unnt sé að gera eitthvað við þær.
– geometric modeling

gerð verkefnisáætlunar
Það að semja nákvæma lýsingu á þátt-
um, tímasetningu og tilföngumverkefn-
is og aðferðum sem notaðar eru við
lausn þess.
– project planning

gerð víddarlíkans
Gerð rúmfræðilíkansí þremur víddum
þar sem fengist er við einkenni gegn-
heils hlutar til þess að lýsa formgerð
hans og lögun.
– solid modeling, volume modeling

gerð víravirkislíkans
Gerð rúmfræðilíkansí þremur víddum
þar sem lögun hlutar er lýst með útlín-
um á yfirborði hans.
– wireframe modeling

gerð yfirborðslíkans
Það að búa til líkan ígagnavinnslukerfi
af yfirborði hluta.
– surfacing, surface modeling

gerðarlýsingkv.
Fullkomin lýsing á skipangagnasafns.
– schema1

gerendaskrákv.
Listi yfir gerendur2 í margmiðlunarbún-
aði.
– cast

gervifarþegi kk.
Dæmi: Rafrænn farþegi í bíl sem
heldur bílstjóranum vakandi með því
að ræða við hann.

– artificial passenger, AP
gervigreind1 kv. → gervigreindarfræði
gervigreind2 kv.

Hæfileiki búnaðar til þess að vinna
verk sem venjulega eru tengd mannlegri
greind.
· Verkin sem unnin eru geta t.d. verið

rökleiðslaognám.
– artificial intelligence2, AI2

gervigreindarfræði kv.
Fræðigrein sem venjulega er litið á sem
grein af tölvufræði, þar sem fengist er
við líkön og kerfi til þess að vinna verk
sem venjulega eru tengd við mannlega
greind.
· Verkin sem unnin eru geta t.d. verið

rökleiðslaognám.
sh.gervigreind1

– artificial intelligence1, AI1

gervimál hk.
Mál, byggt á reglum sem eru settar skil-
merkilega fram áður en það er tekið í
notkun.

Dæmi: Esperanto,forritunarmál.
– artificial language
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gerving kv.
(í gervigreindarfræði) Það að búnaður
býr til eða gerir það sem venjulega er
talið vera hlutverk manna að gera.

Dæmi: Það að búa tilgervital, texta,
myndir og tónlist og draga ályktanir.

sh.vélgerving
– synthesis

gervislembiruna kv.
Talnaruna sem hefur verið gerð sam-
kvæmt tiltekinni reikniaðferð en getur
komið í staðslembitalnarunuí því sam-
bandi sem til er ætlast.
sh.hálfslembiruna
– pseudo-random number sequence

gervislembitalnagjafi kk.
Forrit , notað íverkbúnaðifyrir líkinda-
reikning og tölfræði þar sem þörf er á
fjölmörgumslembitölum.
– pseudo-random number generator,

PRNG
gervital hk.

Tal, búið til af búnaðareiningu.
· Gervital er almennthugtak en um

tiltekinn vélgerðan talbút má einnig
nota heitið „talgervingur“.

– artificial speech, synthetic speech
gervitauganethk. → tauganet
gervitaugungur kk.

Frumstæð vinnslueining ítauganeti,
með nokkrumílögum og einu frálagi,
þannig að gildi frálagsins er ólínulegt
fall af línulegri samantekt ílagsgildanna
með stillanlegum vægisstuðlum.
· Í gervitaugungum er líkt eftir starf-

semi taugunga í taugakerfinu og þeir
eru tengdir saman til þess að skiptast
á boðum.

· Gervitaugung má nota til þess að setja
fram þekkingarbrot í formitákns, sér-
kennis eðahugtaks.

– artificial neuron, ?neurode
gervitungl hk.

– satellite

gervitungladiskur kk. → gervitungla-
loftnet

gervitunglaloftnet hk.
sh.gervitungladiskur
– satellite dish antenna

gerviveruleiki kk.
Tölvugerður gerviheimur.
– artificial reality, AR

gervivit hk.
Tölvuvit í einhverju formi með yfir-
mannlega greind á tilteknu sviði og
ífólginn vilja til að nota greindina.
– artificial intellect, artilect

gestanethk.
Einkanet þar sem notaðar eru sömu
samskiptareglur1 og álýðnetinu, auk al-
menna fjarskiptakerfisins, til að skipt-
ast áupplýsingum1 í atvinnurekstri á ör-
uggan hátt.
· Líta má á gestanet sem hluta af

heimanetifyrirtækis, þannig að það
nái til notenda utan fyrirtækisins.

– extranet
geyma1 so.

Setjagögní geymslu1.
sh.setja í geymslu, flytja í geymslu
– store1

geyma2 so.
Hafagögní geymslu1.
sh.hafa í geymslu
– store2

geyma3 so.
Flytja geymdan tölustaf.
– carry2

geymd1 kv. → geymsla2

geymd2 kv.
Það að flytjageymdan tölustaf.
– carry1

geymd færsla
Færsla2, geymd2 í gagnasafni.
– stored record, internal record

geymdarsamleggjarikk.
Samleggjari sem hefur, fyrir hvert
sæti2, þrjú ílög, eitt summufrálag og eitt
geymdarfrálag en flytur ekkigeymdu
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tölustafinaáfram í einni aðgerðarlotu.
– carry-save adder

geymdur tölustafur
Tölustafur sem kemur fram þegar
summaeða margfeldi ísæti2 fer fram úr
stærstu tölu sem unnt er að setja í það
sæti og er því fluttur til vinnslu á öðrum
stað.
· Í sætistalnakerfier geymdur tölustaf-

ur fluttur til vinnslu í það sæti sem
hefur næstavægi1 fyrir ofan gefna
sætið.

– carry digit
geymilampi kk.

Ein gerð myndlampaþar semmynd1

helst ánglæðingar.
– storage tube

geymingkv.
Það að setjagögní geymslu1.
– storing

geymsla1 kv.
Búnaður þar sem koma má fyrirgögn-
um, geyma2 þau ogheimtaþau aftur.
– storage device, storage1

geymsla2 kv.
Það að hafagögní geymslu1.
sh.geymd1

– storage2

geymsluhólfhk.
Minnsta vistfengjanleg eining í
geymslu1.
sh.minnishólf
– storage cell, storage element

geymslukort hk. → minniskort
geymslumiðill kk.

– storage medium
geymslunethk.

Sérhæft háhraðanet sem tengir mismun-
andi tegundir af gagnageymslum við
tengdagagnaþjónavegna stærra nets
notenda.
– storage area network, SAN

geymslurýmd kv.
Það magn gagna sem hafa má í
geymslu1, mælt í einhverjum einingum

gagna.
· Eining gagna getur t.d. veriðtvíunda-

stafur, bætieðaorð.
· Orðið gistislengd er notað í sömu

merkingu umgisti.
– storage capacity, storage size

geymsluskipankv.
Samskipan gagnasafns sem er í
geymslu1 í tölvu þegar stökum í rök-
legri skipan þess hefur verið varpað í
stök semgeymd2 eru á samsvarandi hátt
í geymslunni. Haldið ervenslum1 og
tengslumí gagnasafninu svo að hafa
megiaðgang1 aðupplýsingum1.
· Stök í röklegri skipan erugagnastak2,

færsla2 og færslutag, og samsvarandi
stök í geymslu erusvæði1, geymd
færslaogskrá.

– storage structure
geymsluskipanarmálhk.

Gagnasafnsmál, notað til þess að skil-
greinageymsluskipulagóháð tiltekinni
geymslu1 eðastýrikerfi.
– storage structure language

geymsluskipulaghk.
Skipulaggeymslu1, sem samsvarar til-
tekinni gagnaskipanog tengsluminnan
hennar, og skipulag aðgerða sem notað-
ar eru til þess að hafaaðgang1 aðgögn-
umí geymslunni.
· Röklegum stökum í gagnaskipaninni

er varpað í stök semgeymd2 eru á
samsvarandi hátt í geymslunni. Til
dæmis erfærslum2 sem hafa tiltekið
færslutagvarpað ígeymdar færslurí
skrá.

– storage organization
geymsluspjaldhk. → minniskort
geymslustaðurkk.

Staður í geymslu1 sem er tiltekinn á
ótvíræðan hátt meðvistfangi.
sh.minnisstaður
– storage location, location1

geymslutilfanghk.
– storage resource
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geymsluveita kv. → geymsluþjónustu-
veita

geymsluverndkv.
Takmörkun aðgangs aðgeymslu1 eða
einum eða fleirigeymslustöðummeð
því að koma í veg fyrir að efni séskrifað
eðalesiðeða hvort tveggja.
– storage protection

geymsluþjónustuveitakv.
(á lýðnetinu) Fyrirtæki sem lætur öðr-
um fyrirtækjum í té tölvugeymslurými
og tilheyrandi stjórnunarþjónustu.
sh.geymsluveita
– storage service provider, SSP

geymt gagnasafn
Afrit1 af gagnasafnifrá tilteknum tíma,
geymt2 til þess að unnt sé aðendurrétta
eðaendurheimtaþað síðar.
sh.vistað gagnasafn
– archival data base, archived data base

Gflops
Enskskammstöfuná mælieiningu fyrir
vinnslugetu, jöfn 109 flops.
sh.gígaflops
– Gflops, gigaflops

GIF-hreyfimyndasnið hk.
GIF-snið fyrir vefsíðumyndir með
hreyfingu.

Dæmi: Blaktandi fáni.
– animated GIF

GIF-snið hk.
Myndrænt snið1 fyrir skrár, notað til
þess aðgeyma2 og skiptast áskönnuð-
um2 myndum2.
· GIF-sniðið hentar til notkunar á ýms-

um verkvöngum einmenningstölva.
– GIF, graphic interchange format

gikkrás kv.
Rafrás sem hefur margarstöðugar stöð-
ur1 eðaóstöðugar stöður. Að minnsta
kosti ein þeirra er stöðug staða. Rásin
er hönnuð þannig að henni má koma í
þá stöðu sem óskað er með því að láta
viðeigandipúlsverka á rásina.
– trigger circuit

gikkur kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Sam-
band milli orsakar og afleiðingar.
· Gikkur bregst viðatburðiaf tiltekinni

gerð með því að meta stöðu tiltekins
skilyrðis, láta í téraunstikaog setja
af stað þáaðgerð1 sem gikkreglan til-
tekur.

sh.kveikja2

– trigger
gildamengihk.

Mengi allra hugsanlegragilda sem til-
tekineigind1 getur haft.
sh.formengi, óðal
– attribute domain, value domain,

domain2

gildi hk. → eigindargildi
gilding kv.

– assignment
gildingarmál hk.

Forritunarmál þar sem miðað er við að
forrit séu einkum fólgin í því að breyta
gildumbreytna2 meðgildingu.
– imperative language

gildingarsetning kv.
Einföld setningsem gefurbreytu2 nýtt
gildi, tiltekið meðsegð, í stað þess gild-
is sem hún hafði fyrir.
– assignment statement

gildisákvörðun kv.
Það aðákvarða gildi segðar.
sh.ráðning2

– evaluation
gildisákvörðunarfall hk.

Fall sem ákvarðar gildi millistaðnavið-
fangsrýmisá meðan leitað er að lausn.
– evaluation function

gildisgjafi kk.
Ílagstækisem skilar kverðugildi.

Dæmi: Þumalhjól, spennumælir,
stjórnskífur,skrunbraut.

– valuator device, valuator
gildishæstur biti

(í sætistalnakerfi) Bitinn í því sæti2 sem
hefur mestvægi1.
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– most significant bit, MSB
gildishæstur stafur

Stafurinn lengst til vinstri í tölutákni
eðaorði.
– most significant character

gildishæstur tölustafur
(í sætistalnakerfi) Tölustafurinn í því
sæti2 sem hefur mestvægi1.
– most significant digit, MSD

gildislægstur biti
(í sætistalnakerfi) Bitinn í því sæti2 sem
hefur minnstvægi1.
– least significant bit, LSB

gildislægstur stafur
Stafurinnlengst til hægri ítölutáknieða
orði.
– least significant character

gildislægstur tölustafur
(í sætistalnakerfi) Tölustafurinn í því
sæti2 sem hefur minnstvægi1.
– least significant digit, LSD

gildissvið1 hk.
Sá hluti forrits þar semskilgreining
gildir.
– scope1, scope of a declaration

gildissvið2 hk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Vís-
unarsviðfyrir eigind3 eðaaðgerð4.
– scope2

gildistímaþjónusta kv.
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem ger-
ir upphafsmannikleift að láta viðtak-
anda vita hvenær gildistímipersónu-
legs skeytisrennur út.
– expiration date indication service,

expiry date indication service
gildistímaprófun kv.

Það að bera saman tiltekna dagsetningu
og lokadag gildistíma.

Dæmi: Gildistímaprófunfærslu1 eða
skrár.

– expiration check, retention period
check

gildisvistfang hk.
Eiginlegt vistfangsem er hluti afskip-

un1 og þarfnast ekki frekarigildis-
ákvörðunar.
– immediate address

gildisþolandi kk.
Þolandiþar sem gildi er haft í staðvist-
fangsí skipun1.
– immediate operand

gildra kv. → hremma
gisti hk.

Hluti af innra minnisem hefur tiltekna
geymslurýmdog er venjulega ætlað til
sérstakra nota.
– register

gistislengdkv.
Geymslurýmd gistis.
– register length

gígabiti kk.
Mælieining, notuð við flutninggagna,
230 eða 1 073 741 824bitar.
· Skammstöfuniner stundum rituð „gb“

og er þá hætta á ruglingi viðgígabæti.
Einnig kemur fyrir að „Gb“ sé notað
um gígabæti, en það ber að varast.

sh.Gb
– gigabit, Gb

gígabætihk.
Mælieining fyrir geymslurýmd, 230 eða
1 073 741 824bæti.
· Skammstöfuniner stundum rituð „gb“

og er þá hætta á ruglingi viðgígabita.
Einnig kemur fyrir að „GB“ sé notað
um gígabita, en það ber að varast.

sh.GB
– gigabyte, GB

gígaflops→ Gflops
gíslbúnaðurkk.

Ein gerðspilliforrita sem er notuð fyrir
gagnarán.
– ransomware, cryptovirus, cryptotroj-

an, cryptoworm
gjafbúnaður kk.

Hugbúnaðurmeð verndaðan höfundar-
rétt en til frjálsra afnota og dreifingar án
þess að greiðsla komi fyrir.
– freeware
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gjörð kv.
Ein eða fleiri frumgjörðir sem saman
breyta safnisetninga3 í annað safn eða
kynna safn setninga sem eru íupplýs-
ingasafnieðaskilningsgerðarlýsingu.
sh.aðgerð2

– action1

gjörhreinsa so.
Þurrka út eðaskrifa ofan í öll gögná
segulmiðli eða öðrumgagnamiðli, svo
að ekki sé unnt að endurrétta gögnin.
– sanitize

gjörhreinsun kv.
Það aðgjörhreinsa.
– sanitizing

gjörvakort hk. → snjallkort
gjörvatengieining kv.

Sá hlutigjörvasem tengir hann við aðra
hlutatölvunnar.
· Gjörvatengieiningin sækirgögn úr

vinnsluminniog sendir þau áfram.
sh.gjörvatengildi
– bus interface unit

gjörvatengildi hk. → gjörvatengieining
gjörvatími kk.

Samanlögð þau tímabil þegargjörvar
voru raunverulega aðinna forrit.
· Sjá einniggangtími.
– processor time

gjörvi kk.
Búnaður sem túlkar oginnir skipanir1.
· Í gjörva eru að minnsta kostistýriverk

og reikni- og rökverk.
– processor

GKS
Heiti á stöðluðumyndrænukerfi sem
felur í sér aðgerðir til þess aðfor-
rita tölvuteiknunog skil1 sem lýsa því
hvernig verkforrit og myndrænílags-
og frálagstækistarfa saman.
· GKS erstyttingá „Graphical Kernel

System“. ISO 7942 er alþjóðlegi stað-
allinn fyrir GKS.

– Graphical Kernel System, GKS

glepja kv.
(í forritun) Gryfja í forritunarmáli sem
auðvelt er að falla í og gefur óvænta
niðurstöðu.
· Dæmigerð glepja í forritunarmálinu

C er skipunin1: i f (a = b)fkóti2g
sem er málfræðilega gild og stundum
einnig rétt. Gildib er sett í breytuna
a og síðan erkóti framkvæmdur ef
a hefur ekki gildið 0. Forritarinn átti
sennilega við:i f (a== b)fkótig sem
framkvæmirkóta ef gildi a og b eru
jöfn.

– gotcha
glóptraustur lo.

– foolproof
gluggagerðkv.

Það að búa tilgluggaámyndfleti.
– windowing3

gluggareitur kk.
Gluggi, búinn til meðtiglun.
– tile2

gluggaspjaldhk.
Spjald af staðlaðri stærð með einum
eða fleiri rétthyrndum gluggum fyrir
örfilmu.
– aperture card

gluggastöllunkv.
Það að búa tilstallaða gluggaþannig að
gluggarnir skarist.
· Sjá einnigtiglun.
– window cascading, rollover window-

ing
gluggatækni1 kv.

Tækni þar sem notaðir erugluggar til
þess aðbirta1 samtímis ólíkgögn eða
til þess að stjórna mismunandiverkfor-
ritum.
– windowing1

gluggatækni2 kv.
(í tölvusjón) Tækni við að minnka magn
gagna sem vinna skal úr með því að
velja aðeins lítinn hluta afmynd2 fyrir
greiningu og sleppa öllum öðrum hlut-
um myndarinnar.
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– windowing2

gluggatæknikerfi hk.
– windowing system

gluggavörpunkv.
(í tölvuteiknun) Það að varpamærumog
efni minnisgluggaí mæri og innri hluta
sýnisglugga.
– window/viewport transformation

gluggi kk.
Hluti myndar1 með skilgreindummær-
umþar semgögnerubirt1.
– window1, display window

glyrna kv. → vefmyndavél
glæðaso.

(umgögn) Endurnýja aftur og aftur.
Dæmi: (1) Glæðamynd1 á skjá svo
að hún haldist ávalltuppnýjuð. (2)
Glæða gögn ígeymsluhólfií hverfulli
geymslusvo að þau glatist ekki.

sh.nýglæða, endurglæða, hressa
– refresh2

glæðingkv.
Það aðglæða.
sh.nýglæðing, endurglæðing, hressing
– refresh1

glæðingartíðnikv.
Fjöldi glæðingaá tímaeiningu.
sh. nýglæðingartíðni, endurglæðingar-
tíðni, hressitíðni
– refresh rate

glært GIF-snið
GIF-sniðþar sem einn liturinn er glær.
· Venjulega er glæri liturinn notaður á

myndgrunnGIF-myndarinnar. Þegar
slík mynd er sett ávefsíðusést í gegn-
um glæra myndgrunninn, og birtist þá
myndin á myndgrunnivefsjárinnar.

– transparent GIF
glæsilausnkv.

– elegant solution
glöggvaso.
· Sögnin stýrir þolfalli. Lagt er til að

þessi sögn sé notuð í stað „gúgla“.
Dæmi: Viltu glöggva orðiðtölva fyrir
mig.

– google
GNU-verkefnið hk.
· GNU er eins konar endurkvæmt

skammstöfunarorðfyrir ensku setn-
inguna: „GNU’s Not Unix!“.

· GNU-verkefnið lýtur að frjálsri dreif-
inguhugbúnaðarfyrir Unix og önnur
stýrikerfiþví skyld.

– GNU
Google

Heiti á vinsælli vefleitarvél.
– Google

goto-setningkv. → til-setning
Gouraud-skyggingkv.

Mjúkskygging í marghyrningslíkani,
fólgin í því að milligilda ljósstyrk í
hornum línulega eftir hverriútlínu.
– Gouraud shading

GPS-staðsetningarkerfihk.
– global positioning system, GPS

GPSS
Heiti á verkefnatengdu máli, sérstak-
lega ætluðu fyrir verkefni þar sem notuð
ereftirlíking.
· GPSS erstyttingá „General Purpose

Systems Simulator“.
– GPSS

grannaflokkun kv.
Tölfræðileg aðferð, notuð til þess að
máta saman sérkenni hlutar3 sem ver-
ið er að athuga og samsvarandi sérkenni
hluta í mengi sem haft er til viðmiðunar.
– nearest-neighbor classification

grannboðasendingkv.
Ferli1 í tókahringsnetisem felst í því
að sérhvergagnastöðfinnur næstu virka
stöð svo að allar stöðvar sem alvarleg
bilun snertir geti fengið vitneskju um að
bilun hafi orðið.
– neighbor notification

grannfræði kv.
– topology

grannhnútur kk.
Hnútur1, tengdur öðrum hnút meðlegg.
– adjacent node
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grannóðalhk. → nátengt tilfangaóðal
grámabil hk.

Leyfileg mörk gráma sem unnt er að
skynja, venjulega stillanleg á bilinu
0–100% af svörtu eða hvítu.
– gray span

grámasjónkv.
Greining ámynd2, byggð á því hversu
mikið er af gráum lit.
– gray scale vision

grámastigi kk.
Styrkleikabil milli svarts og hvíts.
· Blæbrigði af gráum lit fæst með því

að blanda samanfrumlitumaf jöfnum
styrkleika.

– gray scale
grámastigsfágunkv.

Það að beita formeiningumgrámastiga
til þess að sía grámamynd, venjulega til
þess að draga úr yfirborðsgöllum áhlut3

í sjónsviði myndavélar.
– gray scale morphology

grámastilling kv.
Aðgerð viðmyndbótsem breytir gildi á
gráma.
– gray-level manipulation

grámi kk.
Gildi sem tengistdíl í stafrænni mynd
og stendur fyrir ljóma upprunalega
vangsinsí nágrenni þess punkts sem
díllinn stendur fyrir.
– gray level, gray shade

grámun kv.
(í gluggaumhverfi)
– gray shading

greiðslukort hk.
– card

greiðsluskjár kk.
– point of sales display

greiðslustaðurkk.
Staður þar sem viðskiptavinur greiðir
fyrir vörur og þjónustu.
– point of sale, POS

greiðstilling kv.
(í samneti)

– transparent mode
greiðulína kv.

Fjarskiptalína, notuð til þess að tengja
ótiltekinn fjölda útstöðvavið tölvu um
eitt tengi.
· Línan liggur ekki í hring. Ístýrikerfi

tölvunnar eruforrit sem stjórna að-
gangi útstöðvanna að henni.

– multipoint line, multidrop line
greiðunethk.

(í netskipan1) Net með nákvæmlega
tveimur endahnútum2, óákveðnum
fjölda millihnúta og aðeins einnileið2

milli hverra tveggjahnúta1.
– linear network

greiðusambandhk.
Samband1 milli þriggja eða fleiri
gagnastöðva.
– multipoint connection

grein kv. → leggur
greinalaghk.

Lag1 sem veitir þjónustu1 til þess að
flytja gögn milli eininda2 í netlagi,
venjulega ígrannhnútum.
· Greinalagið finnur og getur leiðrétt

villur sem geta orðið íbitaflutn-
ingslaginu.

sh.greinatengilag
– data link layer

greinarmerki hk.
sh.lestrarmerki
– punctuation mark

greinaskil hk. ft.
Skil2 á milli efnisgreina.
– paragraph break

greinastýring kv.
(í OSI) Þjónusta1 sem greinalagið í
OSI-viðmiðunarlíkaninuveitir.
– data link control, DLC

greinastýring í grunnham → greina-
stýring í grunnhætti

greinastýring í grunnhætti
Stýring á gagnagreinum með staf-
bundnum samskiptareglumþar sem not-
aðir eru staðlaðirstýristafir úr 7 bita
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kótuðu stafamengifyrir upplýsinga-
skipti.
sh.greinastýring í grunnham
– basic mode link control

greinatengilaghk. → greinalag
greiningar- fl.

Sem lýtur að því að finna, greina eða
lýsagöllum, bilunumeðamistökum.
– diagnostic

greiningarforrit hk.
Forrit sem er hannað til þess að finna,
staðsetja og útskýragalla í tækjum eða
villur í forritum.
– diagnostic program

greiningarhæfni kv.
Hæfni búnaðar til þess að finna vanda-
mál og greina hvers eðlisskekkjaer.
– diagnostic function

greiningarkeyrsla kv.
Kembiprófun, framkvæmd með því að
láta búnað, sem ekki er unnt að gera við,
starfa við raunverulegar aðstæður.
– burn-in2

greiningarnám hk.
Þróað form áafleiðslunámi, fólgið í því
að fræðileg eða formgerðþekking er
leidd af þekkingu á því hvernig á að
vinna verk, svo og afsérþekkingu.
– analytic learning, explanation-based

learning
grenndarvinnsla kv. → staðgild um-

myndun
grind kv.

(í gervigreindarfræði) Skipuleg fram-
setningþekkingar á einföldu hugtaki,
einindi1 eða flokki hluta3 með því að
sýna hvernig nota má þessi fyrirbæri.
· Grindin sýnir hvernig má nota hug-

tak. Hún lýsir ekki dæmigerðum til-
vikum hugtaksins.

sh.þekkingargrind
– schema2

grindarnet hk.
(í netskipan1) Net sem myndað er með
tvívíðri stækkungreiðunets.

· Í grindarneti eru þrír flokkarhnúta1,
hornhnútar, brúnarhnútar og innri
hnútar, eftir því hvort þeir tengjast
tveimur, þremur eða fjórumleggjum.

– grid network
gripgat hk.

Gat á gagnamiðli, notað til þess að
halda honum.

Dæmi: Göt ágataræmu1, notuð til
þess að flytja hana áfram.

– feed hole, sprocket hole
griprit hk. → prentrit
gripröð kv.

Röðgripgataágagnamiðli.
– feed track, sprocket track

grisjun skrár
Það að fjarlægja óþörf eða úreltgögnúr
skrá.
– file clean-up

gríðargeymslakv. → risageymsla
grípa fram í

Tala um leið ograddkvaðningheyrist.
· Kerfið ber samt kennsl átalið og svar-

ar á viðeigandi hátt.
· Reyndir notendur þurfa venjulega

ekki að hlusta á raddkvaðningar til
þess að vita hvað á að segja við kerfið
til að bæta afköst þess.

– barge-in
grípa inn í → rjúfa
grófgerð teiknun

Tölvuteiknunþar sem notaðir eru fáir
stórirdílar.
· Nota má t.d. 40�40 díla áskjá.
– low-resolution graphics

grófgerður lo.
(um mynd1 eða teiknun) Sem notar fáa
stóradíla.
– low-resolution1

grófleysinn lo.
(um tæki) Sem notar fáa stóradíla.
– low-resolution2

grófþýða so.
– translate crudely
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grófþýðing kv.
– crude translation

grunnband hk.
Tíðnisvið, spannað af tilteknumerki2

eða mengi fléttaðra merkja sem hefur
ekki verið breytt meðmótun.
– baseband

grunnbandsnet hk. → staðarnet á
grunnbandi

grunnfylling kv. → grunnfyllitala
grunnfyllitala kv.

Fyllitala í eingrunnskerfisem leiða má
af annarri tölu með því að draga hana
frá tilteknu veldi afgrunntölunni.
· Grunnfyllitalan fæst með því að leiða

fyrst út minnkuðu grunnfyllitöluna,
bæta síðan einum viðgildislægsta
tölustafútkomunnar og flytjageymda
tölustafief þess þarf.
Dæmi: Ef notaðir eru þrír tölustafir í
tugakerfinuer 830 grunnfyllitala töl-
unnar 170 og veldi grunntölunnar er
1000(= 103):

sh.stofnfyllitala, grunnfylling, stofnfyll-
ing
– radix complement

grunngisti hk. → grunnvistfangsgisti
grunnhnit hk.

Hvert það hnit sem auðkennir stöðu
vistpunktsmiðað við upphafspunkt til-
tekins hnitakerfis.
sh.raunhnit
– absolute coordinate

grunnhnitavigur kv.
Vigur, tilgreind meðgrunnhnitumupp-
hafspunkts og endapunkts.
– absolute vector

grunnklasi kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
– base class

grunnlitur kk.
sh.baksviðslitur
– background color

grunnlína kv. → mállína

grunnmiðlunarkerfi hk.
(á lýðnetinu) Kerfi til að halda utan
um stofnskráyfir heiti höfuðléna, s.s.
„.com“, „.net“, „.org“ og heiti lands-
léna. Kerfið tekur til 13skráaþjóna(ár-
ið 2004).
– root server system

grunnnet hk.
Undirnetsem tengir samanendahnúta2

eða önnur undirnet með því að nota af-
kastamikilgagnaskiptakerfi.
– backbone, network backbone

grunnregla kv.
– principle

grunnskipun kv.
Birtingarskipun þar sem notuð eru
grunnhnit.
– absolute command, ?absolute

instruction
grunnsnið hk. → sjálfgefið snið
grunntag hk.

Gagnatagsemundirtager leitt af.
· Sjá einnigsniðtag.
– base type, host type, underlying type

grunntala kv.
Sú jákvæðaheila tala í grunntalnakerfi
semvægi1 sérhverssætis2 er margfald-
að með til að fá út vægi næsta sætis fyrir
ofan.

Dæmi: Í tugakerfinu er grunntala
hvers sætis 10.

sh.stofntala
– radix1, ?base2

grunntalnakerfi hk.
Sætistalnakerfiþar semhlutfallið milli
vægis1 sérhverssætis2 og vægis þess
sætis sem hefur næsta vægi fyrir neðan
er jákvæðheil tala.
· Hlutfallið er grunntala sætisins sem

hefur lægra vægið. Leyfileg gildi
tölustafaí sérhverju sæti erunúll og
allar jákvæðar heilar tölur sem eru
lægri en grunntala sætisins.

– radix notation
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grunntölulesgildi hk.
Tölulesgildi, notað til þess að setja fram
tölur á þann hátt aðgrunntalaner sér-
staklega tiltekin.

Dæmi: Í Ada er 16#F,FF#E+2raun-
tölulesgildií sextándakerfisem stend-
ur fyrir tugatölulesgildið4095,0.

– based literal
grunnur kk. → myndgrunnur
grunnvalmyndarreitur kk. → stýrival-

myndarreitur
grunnvistfang hk.

Vistfangsem miðað er við þegar vist-
föng eru reiknuð út.
– base address

grunnvistfangsgistihk.
Gisti til að geyma2 grunnvistfang.
sh.grunngisti
– base address register, base register

GSM-kerfi hk.
Tiltekið stafræntfarsímakerfi.
– Global System for Mobile comm-

unication, GSM2

GSM-staðallkk.
Evrópskur staðall fyrirþráðlaussíma-
fjarskipti.
· GSM stendur fyrir „Global System

for Mobile Telecommunications“.
· GSM-símtæki er venjulegur farsími.
– GSM1

gæðaleturhk.
Letur sem líkist góðu ritvélaletri, t.d.
prentað með leturhjólsprentara og er
nógu gott fyrir viðskiptabréf.

gæðaprentunkv.
Það að prentatextameðgæðaletri.
– letter quality printing, LQ printing,

correspondence quality printing
gæðatryggingkv.

Skipulögð starfsemi, nauðsynleg til
þess að tryggja að búnaður eða kerfi sé
í samræmi við tæknilegarkröfur sem
samkomulag hefur orðið um.
– quality assurance

gæðihk. ft.
(um vöru eðaþjónustu1 í upplýsinga-
tækni) Eiginleiki og ástand sem skiptir
viðskiptavin máli.
– quality

gæslumaðurkk.
(á tölvuþingi) Maður sem tekur við nýj-
um framlögumog getur samþykkt þau,
breytt þeim eða hafnað þeim.
– moderator

gæsluþinghk.
Tölvuþingþar sem þátttakendur skipt-
ast áupplýsingum1 sem fara um hendur
gæslumannsog hann getur samþykkt,
breytt eða hafnað.
– moderated conference

gætir1 kk.
Búnaður sem fylgist með og skráir til-
tekna starfsemi ígagnavinnslukerfitil
þess að unnt sé að greina hana.
· Unnt er að láta gæti fylgjast með þeg-

ar eitthvað ber út af eða meta nýtingu
búnaðar.

– monitor1

gætir2 kk.
(í forritunarmálum) Gagnahlutur, sem
margir geta notað, ásamtaðgerðum1

sem snerta gagnahlutinn.
· Aðgerðirnar beinast að því að stjórna

beiðnum umtilföng eðaaðgang1 að
þeim tilföngum sem eru tiltæksam-
hliða ferlum1, en þó aðeins einu ferli
í einu.

– monitor3

gögnhk. ft.
Form á framsetninguupplýsinga1 sem
hentar til samskipta, túlkunar eða úr-
vinnslu, með eða án aðstoðartölvu.
– data

gögn um samskiptastjórnun
Gögnsemeinindi2 í tilteknu lagi1 senda
hvert öðru til þess að samhæfa sameig-
inlega starfsemi.
· Við gagnaskiptin er notuðþjónusta1

næsta lags fyrir neðan.
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– protocol control information, PCI1

götunarleið kv.
(í götunartæki) Spjaldleið þar sem er
götunarstöð.
– punch path

götunarstaður kk.
Tiltekinn staður ágagnamiðliþar sem
gera má gat til þess að skrágögn.
– punch position, punching position

götunarstöðkv.
Staður ígötunartækiþar semgagna-
miðill er gataður.

– punch station
götunartæki hk.

Tæki til þess að búa til göt ágagnamið-
il .
sh.gatari1

– punch
götunarvél kv.

Götunartækimeð hnappaborði, notað
til þess að gatagagnamiðil.
sh.gatari2

– keypunch, keyboard punch

H
hafa aðgang að→ fá aðgang að
hafa í geymslu→ geyma2

hafa vefskipti
Aftengjast tímabundiðtölvukerfi fyrir-
tækis kaupanda og tengjast t.d. veflæg-
um pöntunarlista seljanda.
· Hugbúnaðurnotandans fyrirrafræn

innkaupsér um tengsl viðvefsetriðán
afskipta notandans og sér um að upp-
lýsingar um viðskiptin berist til kerfis
notandans.

– punch out
hagkvæmnisathugunkv.

Athugun sem er gerð til þess að greina
viðfangsefni og hugsanlegar lausnir í
því skyni að meta hversu raunhæfar þær
eru, hver kostnaður yrði og til hvaða
hagsbóta þær yrðu.
– feasibility study

hagsmunaaðilikk.
– interested party

hakstaður kk.
Staður þar semdálkhakhefur verið sett.
– tab position, tab point

hald hk.
(í tölvuteiknun) Lítill rétthyrndur reit-

ur sem geturbirst1 í einu hornanna eða
á miðri hlið hneppirammaeðaglugga
og er notaður til þess aðbreyta stærð
myndhlutarinseða gluggans.
– handle

halda áfram
Hefja afturinningu forritsog notagögn
sem skráð voru viðgátstað.
– restart3

hamhnappur kk.
Aðgerðarhnappur, notaður til þess að
setjaútstöðeðatölvu í annanham, t.d.
kalla áhermi1 eða hætta að nota hann.
– hot key

hamstillir kk.
Hnappursem stutt er á svo að unnt sé
að breyta ýmsum eiginleikumútstöðv-
ar eða stilla þá, t.d. veljasvarhljóð.
sh.stillihnappur
– set-up key

hamur kk.
Tiltekinn valkostur í vinnslu.

Dæmi:Samræðuháttur, umbrotsham-
ur.

sh.háttur
– mode
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hamur fyrir altæka leit
Hamursem leyfir notanda að leita uppi
tiltekinn stafastrengalls staðar þar sem
hann kemur fyrir ítexta.
· Sjá einnighamur fyrir altæka skipti-

leit.
– global search2

hamur fyrir altæka skiptileit
Hamursem leyfir notanda að leita uppi
tiltekinn stafastrengí textaog skipta á
honum og öðrum stafastreng alls staðar
þar sem hann kemur fyrir, annaðhvort
sjálfvirkt eða á handvirkan hátt.
– global search and replace2, global

find and replace2

handabandhk.
(í tölvuöryggi) Skipti tveggja aðila á
gögnumtil þess aðsannvottahver annar
aðilinn er eða báðir.
· Enska orðasambandið „to perform

a handshake“ mætti þýða með „að
heilsast“.

sh.kveðjuskipti
– handshaking

handahófs-fl. → slembi-
handlaginn iðnaðarþjarki

Vél sem stjórnað er á sjálfvirkan hátt,
er endurforritanleg og fjölnota, hefur
nokkrar svigrúmsvíddir, getur annað-
hvort verið föst á tilteknum stað eða
hreyfanleg og er til nota í sjálfvirkni-
kerfum í iðnaði.
· Heitin „fastur þjarki“ og „hreyfanleg-

ur þjarki“ má stundum nota til þess að
vísa til handlagins iðnaðarþjarka eft-
ir því hvort hann er fastur á tilteknum
stað eða hreyfanlegur.

– manipulating industrial robot
handprófun kv.

Greiningartækni, sem getur falist í því
að líkja á handvirkan hátt eftirinn-
ingu forrits þar semfrumkóti, útkoma
úr prófun og önnurgögn eru skoðuð
af þeim sem bjó til þessi gögn, í því
skyni að finna og greinagalla, komast

að því hvort þróunarstöðlum hafi verið
fylgt eða finna önnur vandamál.
– desk checking

handskammtaður pappír → lausblað
handtölva kv. → lófatölva
handvirkt kall

(í gagnaflutningsneti) Kall1 sem leyfir
aðvalmerkiséu send frágagnastöðinn
á línu3 með óskilgreindum stafahraða.
· Sendirstafirgeta orðið til íútstöðvar-

tækjumeða ígagnaferjaldi.
– manual calling

handvirkt svar
(í gagnafjarskiptum) Svarþar sem sam-
bandi er aðeins komið á efmerki2 er
sent á handvirkan hátt um að viðtöku-
stöð sé tilbúin.
– manual answering

hangandi inndráttur
(í ritvinnslu) Inndráttur1 þar sem fyrsta
orð í fyrstu línu1 tiltekinnarefnisgrein-
ar nemur viðvinstri spássíuen fyrstu
orð í þeim línum sem á eftir koma eru
tilteknu bili innar í línu.
– hanging indent, hanging indention

hanskafrálagstækihk.
(í sýndarveruleika) Hanski sem fram-
kallar þá skynvillu að um snertingu sé
að ræða.
– glove output device

hanskaílaghk.
Látbrigðaílag er berst frá hendi, sem
fylgst er með gegnum hanska, útbú-
inn með ljósþráðaskynjurum með fram
fingrunum, og þýtt er yfir í tölvuskipan-
ir sem fá samsvörun ísýndarheimi.
– glove input, glove-based input

hanskaílagstækihk. → gagnahanski
harðdisksdrif hk.

Búnaður sem stjórnar snúningiharð-
diska.
– hard disk drive

harðdiskur kk.
Stinnurseguldiskur.
sh.harður diskur
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– hard disk
harðger lo.

(um upplýsingatæknivöru)
– robust

harður diskur → harðdiskur
hart skilríki

(í tölvuöryggi) Mjúkt skilríki umlukið
vélbúnaði.

Dæmi:Örgjörvi ásnjallkorti.
– hard certificate

haus1 kk.
(í tölvupóstkerfi) Sá hluti efnis í sum-
um gerðumskeyta2 sem hefur að geyma
gagnlegarupplýsingar1 fyrir hálfsjálf-
virka vinnsluaðgangsbúnaðar.
· Þessar upplýsingar geta m.a. tilgreint

málefniskeytisins,tilvísanir1 til fyrri
skeyta, hversu mikilvægt efni skeyt-
isins er ogviðkvæmniefnisins.

– heading, header
haus2 kk. → segulhaus
haus á dálki→ yfirskrift á dálki
hausavíxlhk. ft.

Það að skipta umsegulhausþegar verið
er aðlesaaf eðaskrifa ágagnamiðil.
· Hausavíxl verða t.d. ef farið er á milli

rása1 þegargögneru lesin afsívaln-
ingi.

– head switching
haushlaðhk.

Jaðarsvæði á yfirborði sérhversseg-
uldisksþar semsvifhæð segulhausaer
stillt áður en byrjað er aðlesaeðaskrifa
gögn.
– head loading zone

háð samtenging
Samtenging1 þar semforritseiningvísar
til eða breytirkóta2 annarrar forritsein-
ingar.
– content coupling

háður talþekkjari
Talþekkjarisem starfar aðeins á traust-
an hátt þegar hann fær talsýni sem sam-
svarar fyrir fram ákveðnu boði.
– text-dependent recognizer, text-

dependent recognition system
háenda-fl.

Sem lýtur aðröð bita við skráningu
bætaí tölvuminni.
· Í íslenskri þýðingu á ferðum

Gúllívers eru „big-endians“ kallað-
ir digurendingar, en það eru þeir sem
brjóta eggskurn á digrari endanum.

· Sjá einniglágenda-.
sh.digurenda-
– big-endian

hágranni kk.
– next active upstream neighbor,

NAUN
háhraða raðtengi

– high-speed serial interface, HSSI
háleggsstafurkk.

Lágstafur sem nær upp fyrir lágstafa-
línu.

Dæmi: b, d, h.
– ascender1, ascending character

háleggurkk.
Sá hlutiháleggsstafssem nær upp fyrir
lágstafalínu.
– ascender2

hálfbæti hk.
Hálft bæti.
· Ef bæti er 8bitar er hálfbæti 4 bitar.
– nibble, quadbit

hálffeitur lo.
(um letur)
– semi bold, demi bold

hálffrádragari kk.
Flétturás sem getur tekið við tvenns
konar ílagi og skilað tvenns konarfrá-
lagi. Ílagið er tveirtölustafirog frálagið
skiptist í mismun þeirra oglánstölustaf.
· Í flétturás er notaðtvíundakerfiþar

sem tölustafir erubitar.
– half subtracter

hálflært hugtak
Hugtak sem ekki er unnt að lýsa ná-
kvæmlega eftir tiltækumgögnum, þekk-
ingueða forsendum.
– partially learned concept
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hálfréttleiki kk.
Réttleikasönnun1 sem sýnir að þær
fastyrðingarsemforrit skilar leiði rök-
rétt af þeim fastyrðingum sem forritið
tekur við og af úrvinnslu í forritinu.
– partial correctness

hálfsamleggjari kk.
Flétturás sem getur tekið við tvenns
konar ílagi og skilað tvenns konarfrá-
lagi. Ílagið er tveirtölustafirog frálagið
skiptist ísummuoggeymdan tölustaf.
· Í flétturás er notaðtvíundakerfiþar

sem tölustafir erubitar.
– half adder

hálfslembiruna kv. → gervislembiruna
hálftengt net

Tauganetþar sem hvergervitaugungur
þarf ekki að vera tengdur við alla aðra
gervitaugunga.
· Þettahugtak er eingöngu notað um

ólagskipt net.
– partially connected network, diluted

network
hálfþriðjuvídd kv.

Tvívíð myndrænframsetning þar sem
þriðja víddin er gefin í skyn með því að
raðahlutum3, sem skarast, í forgangs-
röð með tilliti til blindsvæða.
– two and one-half dimensions

hámarksflutningshraði kk.
Fyrirhugaður eða fræðilegur fjöldistafa
sem unnt er aðflytja á tímaeiningu.
sh.flutningshraði2

– nominal transfer rate
háskerpakv.
· Háskerpusjónvarp hefur miklasund-

urgreiningu.
– high definition

hástafa1 so.
Rita eða prenta meðhástöfum1.
– uppercase1

hástafa2 so.
Rita eða prenta meðhástöfum1 eða rita
fyrsta staf í orði meðupphafsstaf.
– capitalize

hástafa-fl.
– uppercase2

hástafafrjáls lo.
Sem gerir ekki mun áhástöfum1 og lág-
stöfum.
– case insensitive

hástafaláskk.
Hnappur, notaður til þess að læsa
hnappaborðiþannig að aðeinshástafir1

komi fram.
– caps lock

hástafanæmurlo.
Sem gerir mun áhástöfum1 og lágstöf-
um.
– case sensitive

hástafaritun kv.
Það að notahástafi1 í ritun eða prentun.
– capitalization

hástafur1 kk.
Stór bókstafur eins og til dæmis er
venja að rita í upphafi málsgreinar.
– uppercase letter

hástafur2 kk. → upphafsstafur
hástæðurlo. → brjóstletraður
háttur kk. → hamur
hátæknisjónkv.

Tölvusjónsem felur í sérferli2 sem líkja
eftir vitsmunum.
– high-level vision

hátæknivinnslakv.
Myndvinnslasem krefsttölvu til þess að
líkja eftir mannlegri greind.
– high-level processing

hávísir kk. → brjóstvísir
HDLC

Stýring á gagnagreinum með bita-
bundnum samskiptareglumþar sem not-
uð er rammaskipan, skilgreind í staðl-
inum ISO/IEC 3309 fyrir upplýsinga-
skipti.
– high-level data link control, HDLC

hegðunkv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Sýni-
leg áhrifaðgerðar4 eðaatburðarásamt
útkomunni.



heiftarpóstur 139 heimastaða

– behavior
heiftarpóstur kk. → illskeytapóstur
heil tala

Ein talnanna núll, einn, mínus einn,
tveir, mínus tveir, ...
sh.heiltala
– integer, integer number

heiladembingkv.
Færsla allrar tiltækrar þekkingar um
tiltekið efni úr mannsheila á annan
geymslumiðil, t.d. pappír eðaharðdisk.
– brain dump

heildarfróðmæld kv. → heildarupplýs-
ingamæld

heildarhönnun net- og fjarskiptakerfa
– global network and telecommunicati-

on design
heildari kk.

Búnaður er skilar semfrálagi flaum-
rænni breytusem er heildi af flaum-
rænni breytuílagsinsmeð tilliti til tíma.
· Í sumum heildurum getur breytan

sem heildað er yfir verið önnur en
tími.

– integrator
heildarupplýsingamældkv.

Mælikvarði á magnupplýsinga2 um
það hvort tveir atburðir,x og y, gerast.
Magnið er jafntlogranumaf umhverfu
sameiginlegra líkinda þeirrap(x;y):

I(x;y) = log
1

p(x;y) :
sh.heildarfróðmæld
– joint information content

?heilindi hk. ft. → heilleiki
?heilindi gagna→ heilleiki gagna
heilleiki kk.

Dæmi:Heilleiki gagna.
sh. ?heilindi, ?réttleiki
– integrity

heilleiki gagna
Eiginleiki gagnasem felst í því að ná-
kvæmni og samkvæmni haldast án til-
lits til þess hvaða breytingar eru gerðar.

· Gögn sem hafa þennan eiginleika
mætti kalla heil gögn.

sh. ?heilindi gagna, ?réttleiki gagna
– data integrity

heilmynd kv.
sh.almynd
– hologram

heilmyndageymslakv.
sh.almyndageymsla
– holographic storage

heilsíðubirting kv.
Það aðbirta1 í einu eins margar texta-
línur eða myndir og unnt er að prenta á
einasíðu2.
– full-page display

heiltala kv. → heil tala
heiltölulesgildi hk.

Tölulesgildi, notað til þess að setja fram
heila tölu.
– integer literal

heiltölutag hk.
Stakrænt tagþar sem hvert tilvik stend-
ur fyrir heila töluá tilteknu bili.
– integer type

heimaháttur kk.
– native mode

heimakóti kk.
– native code

heimanethk.
Sú tegundinnra netsþar sem notaðar
eru sömusamskiptareglur1 og álýðnet-
inu.
– intranet

heimasíðakv.
Fyrstavefsíðasem notandi færaðgang1

að hjá tilteknum einstaklingi, stofnun
eða fyrirtæki.
· Unnt er að nálgast aðrar vefsíður með

því að fylgja tenglum3 frá heimasíð-
unni.

– home page
heimastaðakv.

Upphafsstaðabendils1 á skjá, oftast
fremstasæti1 í efstulínu1.
– home position
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heimavangurkk.
– native environment

heimaþýðandikk.
– native compiler

heimhnappur kk.
Stefnuhnappur, notaður til þess að flytja
bendil1 í heimastöðueða fremst ílínu1.
– home key

heimil gjörð → leyfileg gjörð
heimild kv.

Réttur notanda til þess að fáaðgang1 að
gögnum, þ.e.lesaþau, breyta,skjóta inn
gögnum eðaeyðaþeim.
– authorization2

heimildarkall hk.
Kall á fall sem heimilarverkeininguað
biðja um stefnumótvið aðra verkein-
ingu.
· Þetta hugtak er upprunnið íConcur-

rent C.
– transaction call

heimildarmerki hk.
Merki2 sem heimilar atburð.
– enabling signal

heimilisgátt kv.
Heimilistæki sem veitir háhraða aðgang
að lýðnetinuog geturbeintutanaðkom-
andigögnumí tölvur og tæki á borð við
sjónvarpstæki og hljómflutningstæki.
– residential gateway

heimilistölva kv.
Örtölva, ætluð til nota á heimilum.
· Heimilistölvur voru áður fyrr einkum

ætlaðar fyrir leikjaforrit og mjög ein-
falda forritun en eru nú yfirleitt sams
konar einmenningstölvurog henta
fyrir lítil fyrirtæki.

– home computer
heimilun kv.

Veiting réttinda, sem felur m.a. í sér
veitinguaðgangs1 sem er byggður áað-
gangsrétti.
– authorization1

heimsóknkv. → vitjun

heimt1 kv.
Það aðheimta.
– retrieval1

heimt2 kv. → skeytaheimt
heimta so.

Finna ogná í gögní geymslu1 eðaupp-
lýsingar1 í upplýsingakerfi1.
– retrieve

heimtaugkv.
Símalína frá símstöð eða skiptistöð inn
í tengikassa notanda.
– local loop

heimvistaso.
(um verkþátt fyrirtækis) Taka í eigin
umsjá.
· Sögnin stjórnar þolfalli.
· Sjá einnigútvistaogsamvista.
sh.endurhýsa
– insource

heimvistun kv.
Það aðheimvista.
· Sjá einnigútvistunogsamvistun.
sh.endurhýsing
– insourcing

heimvistunarsamningur kk.
· Sjá einnig útvistunarsamningurog

samvistunarsamningur.
sh.endurhýsingarsamningur
– insourcing contract, insourcing

agreement
heiti einkaumsjónarumdæmis

(í tölvupóstkerfi) Stöðluð eigind2 sem
auðkennireinkaumsjónarumdæmimið-
að við land eðalandsumsjónarumdæmi.
· Heiti einkaumsjónarumdæma eru

ákvörðuð af innlendum aðilum. Ef
þau eru miðuð við heiti lands þarf
innlend skráningarstofnun að sjá til
þess að þau séu einrætt ákvörðuð.

– private domain name
heiti landsumsjónarumdæmis

(í tölvupóstkerfi) Stöðluð eigind2 sem
auðkennirlandsumsjónarumdæmimið-
að við land.
– administration domain name
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heiti stofnunar eða fyrirtækis
(í tölvupóstkerfi) Stöðluðeigind2 tölvu-
póstfangssem auðkennir stofnun eða
fyrirtæki einrætt svo að unnt sé að senda
og taka viðskeytum2.
– organization name

heiti umsjónarumdæmis
(í tölvupóstkerfi) Kennimerki1 umsjón-
arumdæmis.
– management domain name

heitur reitur → tengireitur
helmingaleit kv.

Skiptileit1 þar sem jafnmörggagna-
stök1 eru höfð í báðum hlutum mengis
við hverja skiptingu nema upphaflegur
fjöldi staka sé oddatala, svo að í öðrum
hlutanum verði einu staki fleira.
– binary search

hendingar- fl. → slembi-
hendingartala kv. → slembitala
hengilæsingkv.

Notkun sérstakra aðferða til þess að
verndagögneðahugbúnaðgegn heim-
ildarlausri afritun.
– padlocking

hentugleikaáætlunargerðkv.
Áætlunargerðþar sem kveðið er á um
hentugaraðgerðir3 við lausn viðfangs-
efnisí áætlun sem verið er að þróa.
– opportunistic planning

herma eftir
Notagagnavinnslukerfitil þess að líkja
nákvæmlega eftir öðru gagnavinnslu-
kerfi, þannig að kerfið sem líkir eftir
taki við sömugögnum, inni sömufor-
rit og fái sömuútkomurog kerfið sem
líkt er eftir.
– emulate

hermifall hk.
(í tölvuteiknun) Ferill sem tengir til-
tekna tvo eða fleiri punkta eða skil-
greindur er af tveimur eða fleiri punkt-
um.
· Heitið getur einnig átt við stærðfræði-

jöfnu sem skilgreinir slíkan feril.

sh.splæsifall
– spline

hermill kk.
Forrit fyrir útstöðvarhermingu.
· Hýsitölvu virðist tölvan sem hún er

í samskiptum við, veraútstöð. Hýsi-
tölvan tekur við lausnarrunumfyr-
ir skipanir2 eins og þær væru sendar
frá útstöð. Forritið opnast venjulega
í sérstökumglugga þar sem slá má
inn skipanir til hýsitölvunnar. Þennan
glugga mætti kalla skipanaglugga.

– terminal emulator
herming1 kv.

Það aðherma eftir.
· Hermingu er komið til leiðar meðvél-

búnaðieðahugbúnaði.
– emulation

herming2 kv. → eftirlíking
hermir 1 kk.

Vélbúnaðureðahugbúnaðureða hvor
tveggja, notaður tilhermingar1.
– emulator

hermir 2 kk. → eftirlíkir
herping kv.

Ummyndun myndar sem minnkar
mynd2.
· Herpingu er unnt að ná meðþynn-

ingu.
– shrinking

hilluvarningur kk.
– commercial off the shelf product,

COTS product
himnubirtir kk.

Tegund skuggastafagluggaþar sem
hafður er sérstakursmári, himnusmári,
fyrir hvern díl til þess að unnt sé að
stjórna dílnum nákvæmar en ella.
· Með þessum hætti fást betribirtu-

skil, og óskýrleiki vegna hreyfingar
minnkar.

· Sjá einnigrunubundinn birtir.
– active matrix display, thin-film trans-

istor display, TFT display
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himnuborð hk.
Flatt, lokaðhnappaborð, gert úr tveim-
ur plastþynnum, einangrunarþynnu sem
er á milli þeirra og flötu borði sem
hnappar eru prentaðir á. Rafrás er á
plastþynnunum, gerð úr bleki sem leið-
ir rafstraum. Gat er á einangrunarþynn-
unni þar sem hnappar eru á borðinu.
Þegar stutt er á hnapp snertast plast-
þynnurnar og straumur fer í gegn.
– membrane keyboard, touch-sensitive

keyboard
himnudiskur kk.

Harðdiskur sem geymslumiðill með
mjög þunnu lagi úr málmblöndu eða
gleri í staðinn fyrir hið venjulega kol-
efnisbyggða efni sem er á öðrum teg-
undum harðdiska.
– thin-film disk

himnusmári kk.
Smáriaf sérstakri gerð, einkum notað-
ur ásamt mörgum öðrum sams konar
smárum íhimnubirti.
sh.TFT-smári
– thin-film transistor, TFT

hindraður lo.
(um innanlega verkeiningu) Sem er í
þeirri verkstöðuað veratafinneða bíða
eftir að tiltekinn atburður verði.
– blocked

hindrunarmerki hk.
Merki2 sem kemur í veg fyrir atburð.
– inhibiting signal

hismun kv.
Tiltekin aðgerð ágögnum, hismi bætt
við þau áður en þau eru send, til að
tryggja öryggi.
· Sjá einnigvinsun.
– chaffing

hitaprentari kk.
Högglaus prentariþar semstafir eru
búnir til með því að leggja heita víra
beint á hitanæman pappír eða á blek-
borða sem bráðnar á venjulegan pappír.
– thermal printer

hitasjón kv.
Það að skiljavangút frá hitabrigðum á
honum.
– thermal vision

hjakk 1 hk. → tölvufimi
hjakk 2 hk. → aðgangsbrot
hjakka1 so.

Stundatölvufimi.
· Sjá einnigtölvugarpur.
– hack1

hjakka2 so.
Stundaaðgangsbrot.
· Sjá einnigtölvuþrjótur.

hjakkari 1 kk. → tölvugarpur
hjakkari 2 kk. → tölvuþrjótur

– hack2

hjakkprentari kk.
Nálaprentarisem fer nokkrum sinnum
yfir það sem hann prentar til þess að fá
sem best letur.
– multipass printer

hjá-merki hk. → vistmerki
hjádæmi hk.

Neikvætt dæmium hugtak sem læra
skal, svipaðjákvæðu dæmium sama
hugtak og nothæft til þess að greina
mikilvæga drætti hins síðarnefnda.
– near-miss

hjálparbúnaður kk.
Búnaður sem er tiltækur í sumum hug-
búnaðarkerfum, til þess gerður að veita
notanda skýringar á tilteknum verklið-
um og öðrum atriðum.
sh.skýringarbúnaður2

– help function
hjálparforrit 1 hk.

Forrit sem framkvæmir aðgerð sem er
almenns eðlis eða oft er þörf fyrir.

Dæmi:Greiningarforrit, rakningsfor-
rit , röðunarforrit.

– utility program, utility
hjálparforrit 2 hk.

(fyrir vefsjá)
– help application
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hjálparforrit gagnasafns
Forrit til þess að setja uppgagnasafn,
hagnýta það eða halda því við sem
heild.

Dæmi: Forrit til þess aðhlaða2

gagnasafngögnum, endurrétta og
endurmótagagnasafn, athuga hvort
gögn eru óskert og veita upplýsingar
um notkun safnsins.

– database utility
hjálparhnappur kk.

Hnappur sem sumforrit túlka þannig
aðbirta1 eigi hjálpartextaþegar stutt er
á hnappinn.
sh.skýringarhnappur
– help key

hjálparstef hk.
Stefsem framkvæmir aðgerð sem er al-
menns eðlis eða oft er þörf fyrir.

Dæmi: Ílagsstef.
– utility routine

hjálpartexti kk.
Leiðbeiningar um notkunhugbúnaðar,
oftastbirtar1 áskjá.
· Leiðbeiningarnar eru hluti af hugbún-

aðinum og er þeim oft skipt í skjásíð-
ur.

sh.skýringartexti
– help text

hjólstýrildi hk.
Hnitill sem haldið er í hendi og stjórnað
með hnappi og skífu sem snúið er milli
tveggja fingra.
– paddle control

hjúpa so.
Beitaupplýsingahuldámáleiningu.
– encapsulate

hjúpað tag
Gagnatag sem leyfir aðeins tilteknar
aðgerðir1 í tiltekinni forritseiningu.
· Framsetninggagna er falin í forrit-

seiningunni en vinna má úr gögnun-
um í öðrum einingum.

– encapsulated type

hjúpun1 kv.
Það aðhjúpa.
– encapsulation1

hjúpun2 kv.
Útkoma úr því aðhjúpa.
– encapsulation2

hlaða1 so.
Flytja gögní geymslu1 eða vinnugisti.
· Ensku sögnina „load“ má þýða með

íslensku sögninni „hlaða“ ef andlag
hennar er ílátið sem látið er í. Þannig
má tala um að „hlaða minni eða gisti
gögnum“. Andlagið getur einnig ver-
ið það sem látið er í ílátið í mörgum
hlutum, t.d. „hlaða gögnum í minni“.
Ef það sem látið er í ílátið er stakt eða
ein heild, t.d.forrit eða tala, fer bet-
ur á að nota annað orðalag, t.d. „setja
tölu í gisti“.

sh.setja í
– load1

hlaða2 so.
Setjagögní gagnasafn.
· Gagnasafn er hlaðið gögnum.
– load2

hlaða3 so.
(í forritun) Inna hleðsluforrit.
– load3

hlaða niður
Flytja forrit eðagögnfrá einni tölvu til
annarrar tengdrar tölvu sem er veiga-
minni, t.d. frástórtölvutil einmennings-
tölvu.
· Fyrir almennan notandalýðnetsins

merkir þetta að flytjahugbúnaðtil
tölvu notandans frá annarri tölvu eða
vefsíðuá lýðnetinu.

· Í daglegu tali fer oft vel á því að nota
samheitið „sækja“ og tala til dæmis
um að „sækja forrit á netið“.

sh.flytja niður, sækja2

– download1

hlaða upp
Flytja forrit eðagögnfrá einni tölvu til
annarrar tengdrar tölvu sem er veiga-
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meiri, t.d. fráeinmenningstölvutil stór-
tölvu.
sh.flytja upp
– upload1

hlaði kk. → stafli
hlaðstaðakv.

Upphaf skráningarsvæðis ásegulbandi.
· Í sumumsegulbandsdrifumer notað

byrjunarmerki1 til þess að sýna hvar
hlaðstaðan sé.

– load point
hlaðvarp hk.

Runaskráa með stafrænuefni, hljóði
eða hreyfimyndum, sem sett er á mark-
að tímabundið og ofthlaðið niður með
sérstöku leyfi.
· Orðið kom í staðinn fyrirvefvarp

þegarlófaspilarar eins ogiPod urðu
vinsælir og algengir.

– Podcast
hlaupa yfir

Sleppa tiltekinni einingu ítexta, t.d.
síðu2 eðaefnisgrein.
– skip2

hlaupakommueiningkv.
Örgjörvi eða sérrás í örgjörva sem vinn-
ur úr tölum hraðar en aðalörgjörvitölv-
unnar.
– floating-point unit, FPU, numeric

coprocessor
hlaupakommuframsetning kv. →

hlaupakommuritun
hlaupakommugisti hk.

Gisti, notað til þess að vinna úrgögnum
í hlaupakommukerfi.
– floating-point register

hlaupakommugjörvi kk.
Reikniverkþar sem reiknað er íhlaupa-
kommukerfi.
· Hlaupakommugjörvi er oft tengdur

venjulegu miðverki, en stundum er
sjálft miðverkið, þar sem reiknað er
í hlaupakommukerfi, kallað hlaupa-
kommugjörvi.

– floating-point processor

hlaupakommukerfi hk.
Talnaritunarkerfiþar sem sérhverraun-
tala er sett fram með tveimurtölutákn-
um. þ.e.tölukjarnaogveldisvísi, þannig
að rauntalan sé margfeldi tölukjarnans
og hlaupakommustofnsinsí því veldi
sem veldisvísirinn segir til um.
· Í hlaupakommukerfi má setja sömu

tölu fram á marga vegu með því að
færabrotskilin og breyta veldisvísin-
um til samræmis.

– floating-point representation system
hlaupakommuritun kv.

Framsetningrauntölu í hlaupakommu-
kerfi.

Dæmi: Hlaupakommuritun tölunnar
0,0001234 getur verið 0,1234E–3 þar
sem 0,1234 ertölukjarninn og –3 er
veldisvísirinn, táknaður með E.Tölu-
táknin eru sett fram ítugakerfinuog
hlaupakommustofninner 10.

sh.hlaupakommuframsetning
– floating-point representation

hlaupakommustofnkk.
Veldisstofní hlaupakommukerfi.
– floating-point base, floating-point

radix
hlaupakommutaghk.

Rauntölutagþar sem hvert tilvik er sett
fram í hlaupakommukerfi.
– floating-point type

hlaupakommutala kv.
Rauntala, sett fram í hlaupakommu-
kerfi.
– floating-point number

hlaupareitur kk.
(í gluggaumhverfi)
– spin box

hlaupatitill kk.
Ein eða fleiri línur1 efst eða neðst
á síðu2 þar sem setja má titil rits,
kaflanúmer, dagsetningu, blaðsíðunúm-
er o.fl.

Dæmi:Síðuhaus, síðufótur.
– running head2, running title
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hleðslakv.
Það aðhlaða1.
– loading

hleðslueiningkv.
Forrit eða forritshluti sem unnt er að
setja íinnra minniog inna.
· Hleðslueining er oftastfrálag tengi-

forrits.
– load module

hleðsluforrit hk.
Forrit sem flyturafrit1 af öðrum forrit-
um eðagögnumúr ytri geymsluí innra
minni eða af gögnum úr innra minni í
gisti.
· Forritið sem er flutt er oftasthleðslu-

eining.
– loader

hleðslukeyrslakv.
Vinnslutækni þar seminning forritstek-
ur viðstöðulaust við afhleðsluþess.
– load-and-go

hleðslukort hk.
Greiðslukortsem unnt er að endurhlaða
í gegnumhraðbankaeða um rafrænar
boðleiðir svo sem símalínur ogútstöðv-
ar tölva.
– non-disposable card

hleðslulisti kk.
Tölvugerður listi með yfirliti yfir
geymslustaðieða stærð allraforrita eða
gagnasem eru íminni, eða hluta þeirra.
– load map

hleðsluvistfanghk.
Vistfangupphaflegsgeymslustaðar for-
rits sem hefur verið sett íaðalminni.
– loaded origin

hleðsluþjarki kk.
Segulbandageymslasem skiptir sjálf-
virkt um draghylki með því að nota
þjarkabúnað.
– autoloader, stackloader

hleifmiðlari kk.
Miðlari2, gerður af einumhleif eða
fleirum sem staflað er saman.
· Sjá einnigsneiðmiðlari.

– brick server
hleifur kk.

Lítil tölva án umbúnaðar, hönnuð til að
vera samtengd mörgum öðrum slíkum
til að gegna hlutverki öflugsmiðlara2.
· Oft er talað um hleifa ogsneiðar2 í

sömu andrá.
· Sjá einnighleifmiðlari.
– brick

hler hk.
Það að komast án heimildar yfir send-
ingu sem flyturupplýsingar1.
sh.hlerun
– eavesdropping

hlerun kv. → hler
hléskipun kv.

Skipun1 sem stöðvarinningu forrits.
· Hléskipun er venjulega ekkiútgöngu-

setning.
– pause instruction, halt instruction

hlið hk. → gátt
hliðarband hk.

(í rafrænni merkjasendingu) Sá hluti
mótaðrar burðarbylgjusem er annað-
hvort yfir eða undir grunnbandsmerk-
inu.
· Sá hluti sem er yfir grunnbandsmerk-

inu nefnist efra hliðarband en sá hluti
sem er undir nefnist neðra hliðarband.

– sideband
hliðarforrit hk.

Undirforrit 1 sem vinnur þannig að þeg-
ar kallað er á það aftur eftir aðinningu
er lokið er byrjað á þeim stað sem horfið
var frá.
– coroutine

hliðarrás kv.
Rás1, skrifuðá óvenjulegan stað ádisk-
lingi1.
· Það að skrifa hliðarrás er þáttur íaf-

ritunarvörn.
– offset track

hliðarverkun kv.
Hvers konar utanaðkomandi aukaáhrif
seminning segðar, setningar1 eðaund-
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irforrits1 hefur í för með sér.
Dæmi: Breyting á gildi kyrrlegrar
breytu.

– side effect
hliðra so.

(í tölvuteiknun) Færa alla hluta einnar
eða fleirimyndeiningasömu vegalengd
án snúnings.
– translate2

hliðrun 1 kv.
(í tölvuteiknun) Það aðhliðra.
– translating

hliðrun 2 kv.
Hreyfing myndar2 þannig að allir hlut-
ar hennar hreyfast sömu vegalengd án
snúnings.
– translation3

hliðsjónarþýðing kv.
Það aðvistþýða frumforritseiningumeð
því að notagögnum skil1 og samhengi
úr skyldum frumforritseiningum.
· Vistþýðandinotar gögn um skil og

samhengi til þess að athuga hvortfor-
rit er rétt og til þess að festatilvísan-
ir 1.

– separate compilation1, dependent
compilation

hliðstæðunámhk.
Námsaðferðsem er í sennaðleiðslunám
ogafleiðslunám.
· Með aðleiðslueru ákvörðuð sameig-

inleg einkennihugtakasem borin eru
saman eða tengd saman. Meðaf-
leiðslueru leiddir af þessum einkenn-
um þeir drættir sem búast má við hjá
hugtakinu sem verið er að læra.

· Hliðstæðunám krefst getu til þess að
greina hversu lík hvort öðru tvö við-
fangsefni eru og getu til að nota regl-
ur, þróaðar í einuviðfangsrými, til
þess að leysa viðfangsefni í öðru við-
fangsrými.

– learning by analogy, associative le-
arning

hlítarprófun kv.
Það að prófa hvort öll nauðsynleggögn
eru fyrir hendi.
– completeness check

hljóð hk.
Sveiflur sem berast í lofti eða öðrum
miðli og heyrnartaugar skynja.
– sound

hljóðan hk.
Hljóðeining sem er nægilega ólík öðr-
um hljóðeiningum í hljóðkerfi tiltekins
tungumáls til þess að mismunur þeirra
geti verið merkingargreinandi.

Dæmi: /p/ og /b/ eru tvö hljóðön í ís-
lensku því að munurinn á þeim nægir
til að greina sundur merkingu tveggja
orða, t.d. pera : bera, prestur : brestur.

sh.hljóðungur
– phoneme

hljóðgervill kk.
Frálagstæki sem býr til ýmiss konar
hljóð og tóna sem nota má t.d. í leikja-
forritum ogforritum sem leika tónlist.
sh.tóngervill
– sound synthesizer

hljóðkort hk.
sh.hljóðspjald
– sound card

hljóðmerki hk.
Merki2, myndað afhljóði sem flytur
gögn.
– acoustic signal

hljóðmyndunarregla kv.
Regla, beitt árunu hljóðritunartákna,
sem sýna hvaðahljóð á að mynda, í
því skyni að búa til merki er tilgreina
talhraða, ítónun, tónhæð, hljóðstyrk og
áherslu.
– prosody rule, prosodic rule

hljóðsjóna kv.
Stofnræn andlitsmynd sem hægt er að
nota til að lýsa tilteknu hljóði, sjónrænt
jafngildi hljóðans.
· Heyrnarskertir geta í raun lesið af

vörum andlitsmyndarinnar.
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– viseme
hljóðskrá kv.

– sound file, audio file
hljóðsnið hk.

– sound format
hljóðspjald hk. → hljóðkort
hljóðstreymi hk.

– audio streaming
hljóðtaka1 so.

(í hljóðvinnslu) Taka sýniaf hljóði.
– sample3

hljóðtaka2 kv.
(í hljóðvinnslu) Það aðhljóðtaka1.
– sampling2

hljóðtaki kk.
(í hljóðvinnslu) Tæki semhljóðtekur1.
sh.tóntaki
– sampler2

hljóðtengi hk.
Tæki sem breytirstafrænu merkií
hljóðmerkisem sent er um talsímakerfi.
· Í hljóðtengi er oftastmótald. Hljóð-

tengi eru t.d. notuð til þess að tengja
útstöðvið tölvu.

– acoustic coupler
hljóðtökutíðni kv.

(í hljóðvinnslu) Sýnatökutíðnivegna
stafrænnar framsetningará hljóði fyrir
tölvueðafjarskipti.
– sample rate2, sampling rate2,

sampling frequency2

hljóðungur kk. → hljóðan
hljóðvinnsla kv.

– sound processing
hlutalíkan hk.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Lýs-
ing á skipanhluta2 í kerfi sem felur í sér
heiti þeirra,vensl2 við aðra hluti,eig-
indir3 ogaðgerðir4.
sh.viðfangalíkan
– object model

hlutalíkanagerð kv.
Þróunaraðferð íhlutbundinni hugbún-
aðargerð, fólgin í því að notahlutalík-
ön, kvikleg líkönogstarfræn líkön.

sh.viðfangalíkanagerð
– object modeling technique, OMT

hlutarskil hk. ft.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
sh.viðfangsskil
– object interface

hlutbundið gagnasafnskerfi
– object-oriented database mana-

gement system
hlutbundið mál

Forritunarmál fyrir hlutbundna forrit-
un.

Dæmi:C++ , Eiffel.
sh.viðfangamál
– object-oriented language

hlutbundið töflugagnasafn
sh.hlutbundinn venslagrunnur
– object-oriented relational database

hlutbundin forritun
– object-oriented programming

hlutbundin hugbúnaðargerð
– object-oriented software develop-

ment, object-oriented software design
hlutbundinn lo.

(um aðferð eðaforritunarmál) Sem ger-
ir ráð fyrir hlutum2, klösum4 og erfð-
um1.
· Sumir telja að hlutbundin forritun

þurfi að fela í sérupplýsingahuld
eða hjúpun1, útdrátt gagna, send-
ingu boðaá milli forritseininga, fjöl-
breytni, kviklega bindinguog erfðir.

sh.viðfanga-
– object-oriented, OO

hlutbundinn venslagrunnur → hlut-
bundið töflugagnasafn

hlutdræg leit
Leit1 með leitarvél þar sem leitarvél-
in skilar vefsíðummeð auglýsingum,
einnig auglýsingum sem eru fjármagn-
aðar meðsmelligreiðslum.
– non-organic search

hlutdrægni kv. → bjagi
hlutfall hk.

– ratio, proportion
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hlutfall birtuútgilda
Hlutfall hámarks- og lágmarksbirtu.
– contrast ratio

hlutfall villubita
Fjöldi skakkrabita deilt með heildar-
fjölda bita sem erusendir, tekið er við
eða unnið er úr á einhverju tilteknu
tímabili.
– bit error ratio, BER, ?bit error rate

hlutfallsbil hk.
(umprentara) Bil milli stafa í samræmi
við breidd þeirra.
· I fær t.d. minna rými en M.
– proportional spacing

hlutfallsleg óreiða
Hlutfallið Hr milli óreiðunnar H og
ákvörðunarmældarinnar H0, eða á
táknmáli stærðfræðinnar:

Hr = H=H0:
Dæmi: Ef fa;b;cg er mengi þriggja
atburða og líkindin á að þeir gerist eru
p(a) = 0,5,p(b) = 0,25 ogp(c) = 0,25
þá er hlutfallsleg óreiða þessa meng-
is: Hr = 1,5 Sh / 1,580 Sh = 0,95.

– relative entropy
hlutfallsleg skekkja

Hlutfall beinnar skekkjuog sanns, til-
tekins eða fræðilega rétts gildis stærðar
sem er skökk.
– relative error

hlutfallsleg umfremd
Hlutfallið r milli umfremdarinnar2 R
og ákvörðunarmældarinnar H0, eða á
táknmáli stærðfræðinnar:

r = R=H0:
· Hlutfallslega umfremdin er einnig

jöfn fyllitölunni við 1 af hlutfallslegu
óreiðunni Hr :

r = 1�Hr :
– relative redundancy

hlutfallsleiki kk.
– proportionality

hlutfallsletur hk.
Letur meðhlutfallsbil milli stafa.
sh.jafnbilaletur
– proportionally spaced font

hlutgengi hk.
(í tölvuöryggi) Framsetning ávistfangi
viðfangsefnisog á mengi heimilaðra
aðgangstegunda.
· Unnt er að ganga frá hlutgengi með

aðgöngumerki.
– capability

hlutgengislisti kk.
Listi, tengdurgeranda5, sem sýnir all-
ar aðgangstegundirgerandans fyrir öll
viðfangsefni.

Dæmi: Listi, tengdur tilteknuferli1,
sem sýnir allar aðgangstegundir þess
fyrir allar skrár og önnur vernduðtil-
föng.

– capability list
hlutgeymd kv.

Aðferð við samhliða samlagningu,
fólgin í því að sumir eða allirgeymdir
tölustafir eru geymdir2 um stund í stað
þess að vera fluttir strax.
– partial carry

hlutlaus leit
Leit1 með leitarvél þar sem leitarvélin
skilar aðeinsvefsíðumsem tengjast leit-
arorðunum.
– organic search

hlutlaust svæði
Hýsitölvaeða smánet á millieinkanets
ogalmenningsnets.
– demilitarized zone, DMZ

hlutræn afhending → hlutsal
hlutræn málskipan

Sú hlið á reglum til þess að lýsagögnum
formlega sem felur í sér tiltekna fram-
setningu gagnanna.
– concrete syntax

hlutrænn lo.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Sem
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búa má til beintilvik2 af.
· Sjá einnighugrænn.
– concrete

hlutrænn klasi
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Klasi4

sem búa má til beintilvik2 af.
· Sjá einnighugrænn klasi.
– concrete class

hlutsal hk.
Afhending skeytis2 í áþreifanlegu formi.
· Áþreifanlega formið getur verið bréf.
sh.hlutræn afhending
– physical delivery, PD

hlutsalseiningkv.
Aðgangseiningfyrir hlutsal.

Dæmi: Prentari.
– physical delivery access unit, PDAU

hlutsalskerfi hk.
Kerfi sem annasthlutsal.

Dæmi: Almenna póstkerfið.
– physical delivery system, PDS

hlutur 1 kk. → viðfangsefni
hlutur 2 kk.

(í forritunarmálum) Samsafnaðgerða1

oggagnasemgeyma1 og varðveita áhrif
aðgerðanna.
· Í Ada heita hlutir pakkar2 og verk-

einingar. Í Modula 2 heita hlutir
„modules“ og íSmalltalk heita þeir
„objects“.

sh.viðfang2

– object2

hlutur 3 kk.
(í gervigreindarfræði) Áþreifanlegt eða
huglægt fyrirbæri sem getur haft eina
eða fleirieigindir2.
sh.viðfang3

– object3

hlutur 4 kk.
(í stiklumiðlun og margmiðlun) Kót-
að form á framsetningu fyrirbæris sem
verkbúnaðurgetur farið með sem eina
heild og senda má milli staða í einu lagi.
· Sjá einnig samsettur hlutur, ílags-

hlutur, frálagshluturogstikluhlutur.

sh.viðfang4

– object4

hlutverk 1 hk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Til-
tekin nafngreindhegðun einindis1 sem
tekur þátt í tiltekinni starfsemi.
· Hlutverk getur verið kyrrlegt, t.d.

tengslahlutverk, eðakviklegt, t.d.
samstarfshlutverk.

– role
hlutverk 2 hk.

Safn aðgerða semeinindi1 getur fram-
kvæmt meðan áinningu atburðarits1

stendur.
· Gerendur1 gegna hlutverkum.
– thematic role

hlutverkaleikur kk.
– role-playing game

hnappaborðhk.
Búnaður meðhnöppumsem eru merktir
bókstöfum, tölustöfum, stýristöfum, sér-
stöfumeða tilteknum aðgerðum, notað-
ur til þess að senda merki tiltölvu.
sh.lyklaborð, leturborð
– keyboard

hnappaborðslíki hk.
Mynd af hnappaborðieðaskikaáskjá.
· Velja máhnappameð ýmsum aðferð-

um, t.d. með því að notamúseða með
snertingu ef umsnertiskjáer að ræða.

– soft keyboard
hnappamáthk.

Plast- eða pappaþynna, lögð yfir
hnappaborð í því skyni að merkja
hnappana sérstaklega fyrir tiltekna
notkun.
· Á þynnunni eru göt fyrir hnappana og

prentaður texti eða einhver merki til
þess að sýna hlutverk þeirra, ef það
er annað en tilgreint var upphaflega.

– key mat, template2

hnappaskipankv.
– keyboard layout

hnappasmellurkk.
Smellur sem heyrist þegar stutt er á
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hnapp.
– keyclick, key click

hnappur kk.
(áhnappaborði)
sh.lykill2

– key2

hneppirammi kk.
Rétthyrningur, venjulega ósýnilegur,
sem umlykurmyndhlutog geturbirst1

þegar myndhluturinn er valinn.
– bounding box1

hnéletraður lo.
(um texta) Sem er ritaður neðar ílínu1

en annar texti, venjulega með smærra
letri.
sh.lágstæður
– subscript2, subscripted

hnéletur hk.
(um texta) Letur þar sem texti er ritaður
neðar ílínu1 en annar texti.
· Hnéletur er venjulega smærra en að-

alletrið.
· Sjá einnigbrjóstletur.
– subscript3

hnévísir kk.
Stafur, venjulega ritaður með smærra
letri en aðrir stafir, settur neðar og til
hliðar við annan staf.
sh.lágvísir
– subscript1, subscript character

hnitaborð hk.
Plata með búnaði til þess að sýna stöðu
hlutar eða punkts á henni, venjulega
notuð semhnitill .
– graphics tablet

hnitanet hk.
Tvívítt kerfi af línum, notað til þess að
sýna staði ámyndfleti.
– grid

hnitarit hk.
· Sjá einnigskýrslumynd.

Dæmi: Línurit,kringlurit, stöplarit.
sh.myndrit
– graph1

hnitateiknun kv.
Tölvuteiknunþar semmyndir1 eru bún-
ar til úr strikum eingöngu.
– coordinate graphics, line graphics

hnitálfur kk.
(í gluggaumhverfi)
– chartwizard

hnitfaraborð hk.
Hnitaborðmeð pinna sem gripið er um
til þess að flytjabendi2 í nýja stöðu og
þrýst á til þess að staðfesta stöðuna.
– koala pad

hnitill kk.
Ílagstækisem lætur í té hnit tiltekinnar
stöðu.

Dæmi:Hnitaborð, benditæki.
– locator device, locator

hnútamál hk.
Hámarksfjöldihnúta3 á hverrileið2 sem
liggur aðendahnút1.
– height

hnútur 1 kk.
(í dreifvinnslu) Búnaðareining í neti
sem hefur samvinnu ogsamskiptivið
aðrar búnaðareiningar.
· Í neti fer vinnsla fram í hnútum.
· Í neti geta veriðendahnútar2 ogmilli-

hnútar.
– node1

hnútur 2 kk.
(í gagnafjarskiptum) Staður í gagna-
flutningsneti þar sem ein eða fleiri
búnaðareiningar tengja samansendi-
rásir eðagagnarásir2.
– node2

hnútur 3 kk.
(í skipulagi gagna) Staður ígagnaskip-
an þar sem undirskipuð stök eiga upp-
tök sín.
– node3

hopaso.
Flytja bendil1 á skjá eðaprentstöðuá
prentaraaftur um eittsæti1 í línunni1.
sh.bakka2

– backspace2
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Hopfieldsnethk.
Tauganetþar semgervitaugungareru
hringtengdir í því skyni að mynda
venslaminni.
· Í Hopfieldsneti er notað tenginám án

viðgjafar og aðlögunar.
– Hopfield network, crossbar associati-

ve network, CAN2

hophnappur kk.
Hnappur sem flytur bendil1 á skjá til
vinstri um eitt sæti1 þegar stutt er á
hann.
· Stundum erustafirnir sem farið er yf-

ir þurrkaðir út.
– backspace key

hopp hk.
Ferð gagnapakka frá einumbeini eða
hnút2 til annars ípakkaneti.
– hop

hopstafur kk.
Sniðstafursem flyturbendil1 á skjáeða
prentstöðuá prentara eitt sæti aftur á
bak í línu1 án þess aðbirta1 eða prenta
ritstaf1.
– backspace character, BS

hopun kv.
Leitaraðferð þar sem val, er leiðir til
ótækrar niðurstöðu, veldur því að snúið
er aftur til fyrri stöðu2 til þess að velja
þar aðra leið.
· Ekki er alltaf unnt að fá fyrri stöðu

upp aftur þar eð sumarskipanir1, sem
þegar hafa verið framkvæmdar, hafa
óafturkallanlegarhliðarverkanir.

– backtracking
horf hk.

Undirforrit 1 sem er spyrt við tiltekinn
eiginleika forrits. Breyting á þeim eig-
inleika hefur áhrif um allt forritið.
– aspect

horfbundin forritun
– aspect-oriented programming, AOP

horfbundin hugbúnaðargerð
– aspect-oriented software develop-

ment, AOSD, aspect-oriented

software design
horfbundinn lo.

– aspect-oriented
horn hk.

Snögg breyting á stefnu línu.
– corner

HotSync→ snarstilling
hólf1 hk.

(í töflu eðareiknivangi)
sh.reitur
– cell1

hólf2 hk.
(í gervigreindarfræði) Hluti af ramma2,
notaður til þess að geyma tiltekna þætti
sem geta t.d. verið heitihlutar3, sérstak-
ar eigindir sem kallast fletir, gildi og
bendar1 á aðra ramma.
– slot1

hólfað hringnet
Hringnetþar sem senda mágögní eina
átt milli gagnastöðvameð því að flytja
þau um einnflutningsmiðilí fyrir fram
ákveðnum hólfum þannig að send gögn
komi aftur til stöðvarinnar sem sendi
þau.
– slotted-ring network

hólfhnit hk.
(í gluggaumhverfi)
– cell address

hólfun kv.
Skipting gagna í einangraða bálka til
þess að draga úráhættu.

Dæmi: Einangrunstýrikerfis, verk-
búnaðar og skráa hvers frá öðru í
geymslu1 til þess að veita vernd gegn
heimildarlausum eðasamskeiða að-
gangi1.

– compartmentalization
hópstjóri kk.

Sá sem aðstoðar hóp manna til þess
að gera sér grein fyrir sameiginlegum
markmiðum og ná þeim.
– facilitator

hóptækni kv.
Kótunar- og flokkunaraðferðir, notað-
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ar í tölvustuddri ferlisáætluntil þess
að sameina svipaða algenga vöruparta
í fjölskyldur.
· Með þessari tækni er auðveldara að

finna vörupart með tiltekin einkenni,
sem þegar er til, og samræma fram-
leiðslu svipaðra parta.

– group technology
hópun kv.

– grouping
hópvinnukerfi hk.

Hugbúnaður sem leyfir mörgum að
vinna við samaskjal1.
– groupware

hópvistfang í staðarneti
Vistfang sem auðkennir hópgagna-
stöðvaí staðarneti.
– LAN group address

HPFS-skráakerfi hk.
– high performance file system, HPFS

HPSS-gagnavörslukerfihk.
– high performance storage system,

HPSS
hraðbanki kk.

Tæki, notað til þess að leggja fé inn í
banka og taka það út.
· Sérstöku plastkorti, sem á eruseg-

ulstafir með auðkennisnúmeri not-
anda, er stungið inn í tækið ogskip-
anir2 eru slegnar inn. Hraðbanki er
venjulega tengdurgagnavinnslukerfi
bankans.

– ATM1, automatic teller machine
hraðfjarritun kv.

Alþjóðleg fjarskiptaþjónusta til flutn-
ings átextamilli áskrifenda.
· Hraðfjarritun er hraðvirkari og full-

komnari en venjulegfjarritun, og
senda má fleiristafi, t.d. bæðihástafi1

og lágstafi.
– teletex

hraðgeymdkv.
Sérhver aðferð viðsamhliða samlagn-
ingusem flýtir fyrir geymd2.
– high-speed carry

hraðskráning kv. → hraðskráning mæl-
anda

hraðskráning mælanda
Skráning mælandaþar sem orðalíkön
eru byggð á lestri tiltekinstexta frekar
en á því að þjálfa búnaðinn í að bera
kennsl á einstök orð í orðasafni kerfis-
ins.
sh.hraðskráning
– rapid enrollment

hraðval hk.
Valkostur ísýndarsambandisem leyfir
aðgögnnotanda séu send meðpökkum1

sem koma á sambandi og slíta því.
– fast select

hraðvirkt íðnet
– fast ethernet

hrat hk.
Það sem skerst úrgagnamiðlivið götun.
sh.snifsi
– chad

hrámynd kv.
Mynd2 áður en hún fer í vinnslu.
– raw image

hreinsa1 so.
Setja tiltekið gildi, venjulega núll eða
bilstaf, í eitt eða fleirigeymsluhólf.
– clear1

hreinsa2 so.
(í tölvuöryggi) Skrifa ofan í flokkuð
gögn á gagnamiðlisem hefur tiltekna
öryggisflokkunog er í tilteknumörygg-
isflokki, svo að unnt sé að endurnýta
gagnamiðilinn til þess aðskrifa sam-
kvæmt sömu öryggisflokkun og sama
öryggisflokki.
– clear2

hreinsihnappur kk.
Hnappur, notaður til þess að hreinsa
skjáog færabendil1 í heimastöðu.
– clear key

hreinsirammi kk.
Jaðar svæðis sem myndfærslutæki
skannar2 án þess að ljós sé notað til
þess að fjarlægja leifar afmynd2 eftir
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að tekin hefur verið af henni skyndi-
mynd.
– scrub frame, scrub

hreinsun kv.
(í tölvuöryggi) Það aðhreinsa2.
– clearing

hremma kv.
Skilyrt stökk, sett af staðsjálfvirkt fyr-
ir tilstilli vélbúnaðar. Um leið er skráð
vistfangþess staðar sem farið er frá.
· Hremmur eru notaðar til þess að finna

undantekningartilvik, t.d. ef reynt er
að deila með núlli eða notaforrétt-
indaskipun. Inning forrits er stöðv-
uð um stundarsakir ogstýrikerfitekur
við stjórn á meðan.

sh.gildra
– trap

hremmisetur hk.
Amavefsetursem tekur allt sitt efni af
öðrumvefsetrummeðvefhremmingu.
· Tilgangurinn með því að stofna slíkt

vefsetur getur verið að safna auglýs-
ingatekjum eða hafa áhrif á röðun
leitarvélameð því að tengjast öðrum
vefsetrum í því skyni að bæta röðun
þeirra í leitarvélum.

– scraper site
hressaso.→ glæða
hressingkv. → glæðing
hressitíðnikv. → glæðingartíðni
hreyfihliðrun kv.

Það að hlutir sem eru í mismunandi
fjarlægð frá áhorfanda virðast hliðrast
vegna þess að áhorfandinn hreyfist.
– motion parallax

hreyfing kv.
Aðgerð í gagnasafnskerfitil þess að
heimta, uppnýja, breyta eða eyða til-
teknum einingum ígagnasafninu.
· Með hreyfingu er gagnasafn fært úr

einu horfi í annað. Annaðhvort verður
að ljúka hreyfingunni eða færa gagna-
safnið aftur í upprunalegt horf.

– transaction

hreyfingapallur kk.
(í sýndarveruleika) Tækjabúnaður sem
vekur þá tilfinningu að líkaminn hreyf-
ist í þrívíðu rúmi.
· Hreyfingapallar eru t.d. notaðir með

flughermi.
– motion platform

hreyfingaskrá kv.
Skrámeðfærslum1 sem nota má til þess
aðuppnýja stofnskrá.
– transaction file, update file, change

file
hreyfispil hk.

Hreyfing hluta ámynd1 þannig að at-
huganda finnst annaðhvort að hlutirnir
séu á hreyfingu eða hann sjálfur.
– motion dynamics

hrifreitur kk.
(í stiklumiðlun) Staður eðasvæði3 í
stiklubúnaðisem unnt er að velja með
benditækiog jafngildir upphafsstiklu.

Dæmi: Teikn, notað fyrir ákvörðun-
arstiklu ískjali2.

– hotspot1, hot spot1

hringbraut kv.
Braut3 í örvóttu netiþar sem upphafs-
og lokahnútar falla saman.
– cycle

hringferðartími kk. → brautartími1

hringi- fl.
(um símasamband í fjölsímakerfi)
– dialup, dial-up

hringimerki hk.
Hljóð sem símnotandi í símkerfi heyr-
ir öðru hverju úr símanum sem hann
hringir í áður en svarað er.
– ringback

hringitónn kk.
(í farsímum) Hljóð sem farsímahafi
heyrir þegar hringt er í hann.
· Oft er stuttur lagstúfur valinn sem

hringitónn.
– ringtone, ring tone, ringing tone

hringiþjónusta kv.
sh.innhringiþjónusta
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– dialup service
hringlisti kk.

Keðjulisti sem að lokinni vinnslu allra
staka frá tilteknum upphafsstað hverfur
aftur til þess staks sem er næst á undan
upphafsstaðnum.
– circular list, ring

hringnet hk.
(í netskipan1) Netþar sem sérhverhnút-
ur1 tengist nákvæmlega tveimurleggj-
um.
· Netið myndar lokaða lykkju og ná-

kvæmlega tvær leiðir2 eru milli
hverra tveggja hnúta.

– ring network
hrinusending kv.

Gagnasendingþar semgögn eru send
með tilteknummerkjahraðaá ákveðn-
um tímabilum. Tímabilin verða með
jöfnu millibili.
– burst transmission

hrísla kv. → tré
hrísluleit kv. → trjáleit
hríslunet hk.

(í netskipan1) Net þar sem nákvæm-
lega einleið2 er á milli hverra tveggja
hnúta1.
– tree network

hrísluskipan kv. → tré
hrópmerkt tala → aðfeldi
hrun hk.

– crash
hrúðurkarl kk.

Forrit sem erhlaðið niður og sett upp
samhliðaforriti sem notandi hefur beð-
ið um.
· Nafnið er fengið frá krabbadýrum

sem festa sig m.a. á hvali og báts-
botna. Erfitt getur reynst að losna við
hrúðurkarla úrtölvumeins og krabba-
dýrin af bátsbotni.
Dæmi: Óværubúnaður, njósnahug-
búnaður.

– barnacle

hrúga kv.
(í skipulagi gagna) Listi sem er haldið
við á meðanforrit eða hluti þess erinnt-
ur og þar semröð staka er óskilgreind.
– heap1

hryðjuverk í netheimum
– cyberterror

hryðjuverkastarfsemi í netheimum
sh.rafræn hryðjuverkastarfsemi
– cyberterrorism, electronic terrorism

hrörnunarminni hk.
Minni þar sem hverttaugamótavægi
minnkar án afláts og stefnir að núlli.
· Venjulega minnkar taugamótavægið í

réttu hlutfalli við magn þess.
– weight-decay memory

HTML
Heiti á einfölduívafsmáli1 sem notað er
til þess að búa tilstikluskjölsem unnt er
að flytja á milliverkvanga.
· HTML er gert eftir SGML og hef-

ur stofnræna merkingarfræði, hent-
uga til þess að setja framupplýs-
ingar1 frá margvíslegumverkbúnaði.

· HTML-skjöl geta verið fréttir í formi
stiklutexta, póstur,valmyndir í formi
stiklutexta, niðurstöðurfyrirspurna
til gagnasafna, einföld mótuð skjöl
með teikningum og geymdar upplýs-
ingar, séðar sem stiklutexti.

– HTML, hypertext markup language
HTTP-samskiptareglur kv. ft.

Stofnrænar, hlutbundnar samskipta-
reglur1, til þess gerðar að leita uppi og
ná í stikluskjölí dreifðu kerfi.
· HTTP stendur fyrir „hypertext trans-

fer protocol“.
– HTTP

hugbúnaðarfyrirtæki hk.
Fyrirtæki sem sérhæfir sig í að búa til
hugbúnaðarpakka.
– software house

hugbúnaðarhnupl hk.
Heimildarlaus notkun, afritun eða dreif-
ing hugbúnaðar.
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sh.hugbúnaðarstuldur
– software piracy

hugbúnaðarklösunkv.
Það að mörgumþjónum1 er á grundvelli
hugbúnaðarskipað íklasa3 sem starfar
sem ein heild.
· Hugbúnaði fyrirklösuner komið fyr-

ir í hverjum þjóni klasans og hafa þeir
allir sömuupplýsingar1 til umráða.

· Sjá einnigvélbúnaðarklösun.
– application clustering, software clu-

stering
hugbúnaðarnámhk.
· Sjá einniggagnanámog fornbúnað-

arnám.
– software mining

hugbúnaðarpakki kk.
Samsafnforrita ásamtskjalbúnaði, ætl-
að mörgum notendum fyrir sams konar
eða lík verkefni.
· Suma hugbúnaðarpakka er unnt að

laga að tiltekinni notkun.
sh.hugbúnaðarsamstæða
– software package, application packa-

ge
hugbúnaðarsafnhk.

Safn af hugbúnaðiog tengdumskjal-
búnaði sem er hannaður til þróunar,
notkunar og viðhalds hugbúnaðar.
· Hugbúnaðurinn í safninu hefur verið

prófaður.
– software library

hugbúnaðarsamstæðakv. → hugbúnað-
arpakki

hugbúnaðarsímikk.
Hugbúnaðurtil þess að hringja umlýð-
netiðmeð því að nota venjulegatölvu í
stað sérstaks símtækis.
· Hugbúnaðarsími vinnur eins og

venjulegt símtæki. Stundum birtist
hann sem mynd af símtæki með birti-
glugga oghnöppumsem notandi get-
ur átt samskipti við. Hugbúnaðarsíma
má nota með heyrnartólum sem eru
tengd viðhljóðkort tölvunnar.

– softphone
hugbúnaðarstuldur kk. → hugbúnaðar-

hnupl
hugbúnaðartól hk.

Hugbúnaður, notaður sem hjálpartæki
við að þróa, prófa, greina eða halda við
forriti eðaskjalbúnaðiþess.

Dæmi: Forrit sem býr tilmillivísan-
ir , bakþýðandi, rekill, ritill , forrit sem
býr til leiðarit, gætir2, forrit sem býr
til prófunardæmi, tímagreinir.

– software tool
hugbúnaðarvangurkk.

Stýrikerfi eða forritunarumhverfi eða
sambland af hvoru tveggja.
sh.hugbúnaðarverkvangur
– software platform

hugbúnaðarverkfræði kv.
Skipuleg beiting vísindalegrar og
tæknilegrar þekkingar, aðferða og
reynslu við að hanna,nothæfa, prófa
og skjalbúa hugbúnaðtil þess að ná
sem bestum árangri í framleiðslu hans
og gera hann eins góðan og kostur er.
– software engineering

hugbúnaðarverkvangur kk. → hugbún-
aðarvangur

hugbúnaður kk.
Forrit , stefjur2 og reglur ásamtskjal-
búnaði upplýsingavinnslukerfiseða
hluti þessa búnaðar.
· Hugbúnaður er óháðurgagnamiðli

sem hann er skráður á.
– software

hugrænn lo.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
· Sjá einnighlutrænn.
– abstract

hugrænn klasi
Klasi4 sem ekki er unnt að búa til bein
tilvik2 af, en hefur afkomendur (klasa)
sem unnt er að búa til bein tilvik af.
· Sjá einnighlutrænn klasi.
– abstract class
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hugrænt gagnatag
Klasi4 gagnaskipana, lýst meðlista yfir
aðgerðir1 eða önnur atriði, sem eru til-
tæk í þessum gagnaskipunum, og með
formlegum eiginleikum aðgerðanna.
– abstract data type, ADT

hugsanakennslhk. ft.
– thought recognition

hugsanlegur lykill
(í töflulíkani) Svæði1 eða hópur svæða,
notaður til þess að veljafærslur2.
· Í töflulíkani er lykill lágmarkshópur

dálka2 sem auðkennir færslu á ótví-
ræðan hátt. Hver dálkur í lykli er kall-
aður lykildálkur.

– candidate key
hugsanlegur viðtakandi

Sérhvernotandi3 eðapóstlistisem unnt
er að flytjaskeyti2 eðakannatil.
– potential recipient

hugtak hk.
Hugrænt einindi1, notað til þess að
flokkahluti2.
– concept

hugtakaklösunkv.
Það að skipahlutum2, atburðum eða
staðreyndumí flokka sem einkennast af
einföldum, lýsandihugtökum.
· Sjá einnig viðgjafarlaust nám og

böggun.
– conceptual clustering

hugtakamyndun kv.
Það að búa tilhugtöksem eru notuð til
þess að lýsa tilteknu samsafnihluta2, at-
burða eðastaðreynda.
– concept formation

hugtakanámhk.
Það að búa til framsetninguhugtaks
með því að beitaþekkingu, sem til er, á
nýjar upplýsingar1 í því skyni að leiða
af henni nýja þekkingu oggeyma2 hana
til síðari nota.
· Hugtakanám getur m.a. falið í sér

víxlverkun milli útgáfurýmis og
dæmarýmistiltekins hugtaks. Þessi

víxlverkun getur verið þess eðlis að
upphaflegar fullyrðingar eru endur-
orðaðar eða þeim breytt, tilraunir eru
gerðar og bráðabirgðadæmi valin.

– concept learning
hugtakasafnhk.

Orðasafn2 sem sýnirvensl1 milli lýsi-
orða.
– thesaurus

hugtaksgilding kv.
Aðleiðsluaðferð við að prófa lærðhug-
tök sem felst í því að beita lýsingum
þeirra á bráðabirgðadæmi og skrá nið-
urstöður íruglingsfylki.
– concept validation

hugtakslýsingkv.
Skipan gagna sem lýsir flokki allra
þekktra tilvikahugtaks.
– concept description

hugtæk kerfishönnun
Það stigkerfishönnunarsem felst í því
að skilgreina röklegt skipulag kerfis,
ferli1 þess og hvernigupplýsingar1 ber-
ast um kerfið.
– conceptual system design

hugverkill kk.
Hugbúnaðursem getur unnið á hag-
stæðan hátt á stöðluðumvélbúnaðieða
sýndarvél.
· Hugverkill tengist venjulega lág-

marksstýrikerfi.
– software appliance

hulið lag
Millilag þar sem gervitaugungarhafa
ekki samskiptivið ytra umhverfi.
– hidden layer

hulið Markovslíkan
Líkan af talmerkiþar sem ástand hvers
talbúts er sett fram sem ástand í
Markovsferli og ekki er unnt að greina
beint hvert ástand fyrir sig.
· Markovsferli er slembiferli þar sem

hvert ástand tekur við af öðru þannig
að líkindi á skiptum frá einu ástandi í
annað eru eingöngu háð þeim tveimur
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en engu fyrra ástandi.
· Til þess að bera kennsl á orð eða orða-

samband reiknar kerfið líkindi á því
að það hafi verið búið til með hverju
þeirra líkana sem urðu til við þjálfun.
Kennsl eru borin á orðið sem orð þess
líkans sem gefur hæst líkindagildi.

– hidden Markov model, HMM
hulin lína

Lína eða strik sem sést ekki þegar horft
er á þrívíðan hlut.
– hidden line

hulinn flötur
Svæði sem sést ekki þegar horft er á
þrívíðan hlut.
– hidden surface

hulinn sniðstafur
(í gluggaumhverfi)
– hidden code

hulinn stafur
Stafursem er venjulega hvorki prentað-
ur nébirtur1.

Dæmi: Ívafinnstýristafur.
– hidden character

hvarfl hk.
Aðferð við að hafa lit eða ljósstyrk
rasta breytilegan með því að veitadíl-
um í mynstri gildi sem tekin eru úr tak-
mörkuðu mengi gilda.
· Hvarfl er notað til þess að búa til fjöl-

breytileg mynstur sem hafa má fyrir
grunnmynstur,fyllingarmynsturog til
skyggingar1, og einnig til þess að búa
til blæbrigði lita og til þess að jafna
stöllun.
Dæmi: Það að líkja eftirgrámastiga
með því að nota hóp díla sem hver um
sig er annaðhvort svartur eða hvítur.

– dithering
hvatning kv. → kvaðning
hverfa aftur

Snúa aftur að lokinniinningu forritsein-
ingar.
– return2

hverful geymsla
Geymsla1 sem þarf aðglæðameð jöfnu
millibili.
– dynamic storage

hverful síðuskil
Síðuskilsem eru færð inn meðsjálf-
virkri síðuskiptingu og geta færst til
meðan áritvinnu1 stendur.
– soft page break

hverful skil
Skil2 sem eru ákveðin afsniði3 skjals1

og geta færst til meðan áritvinnu1

stendur.
Dæmi: Hverful línuskil, hverful
greinaskil, hverful síðuskil.

– soft break
hverfulleiki gagna

Einkenni gagnasem lýsir því hve ört
gögnin breytast á tilteknu tímaskeiði.
– data volatility

hvetja so.→ kveðja
hvorkingátt kv. → samneitunargátt
hyggjuvitsviðmót hk.

– intuitive interface
hylja so.

Byrgja notanda sýn tilbirts1 hlutar með
öðrum hlut að nokkru eða alveg.

Dæmi: Skyggja að hluta til með ein-
umgluggaá annan.

– obscure
hylja dálka

(í gluggaumhverfi)
– hide columns

hylja núllhólf
(í gluggaumhverfi)
– hide if zero

hylming kv.
Það að fela eða hjúpa nafn og netfang
sendandatölvupósts3, t.d.amapósts.
– cloaking

HyTime
Heiti á stöðluðu mótunarmáli fyrir
stiklumiðlun sem notað er til þess að
setja framtengla3, raða atburðum í tíma
og rúmi ogsamstillaatburði.
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· HyTime er gert eftirSGML og skil-
greint í staðlinum ISO/IEC 10744.

– HyTime, hypermedia/time-based
structuring language

hýsaskrákv.
Skrá, notuð ístýrikerfi til þess aðvarpa
hýsisnöfnumí IP-númer.
· Skráin er einföldtextaskrá.
– hosts file

hýsihnútur kk.
(í tölvuneti) Hnútur1 þar semhýsitölva
er.
– host node

hýsimál hk.
Forritunarmál sem setningar1 gagna-
meðferðarmálshafa verið felldar inn í.
– host language

hýsingkv.
Það aðgeyma2 og hafa umsjón með
gagnasöfnumsem þjónn1 veitir þjón-
ustuveitum aðgang1 að.
– content hosting, hosting

hýsing léns
Sú þjónusta1 að hafaupplýsingar1 um
lénskráðar ínafnaþjónum.
– domain hosting1

hýsingargetakv.
– hosting capability

hýsir kk. → hýsitölva
hýsisnafnhk.

Nafn, úthlutað tæki sem er tengttölvu-
neti, notað til þess að auðkenna tækið í
margs konar rafrænum samskiptum, t.d.
áveraldarvefog í tölvupóstþjónustu.
– hostname

hýsitölva kv.
Tölva í tölvunetisem veitirnotendum1

ýmsaþjónustu1, sér t.d. um útreikninga
og veitiraðgang1 aðgagnasöfnum.
· Hýsitölva stjórnar yfirleitt notkun

netsins.
sh.hýsir
– host computer, host

hýsivél1 kv.
Tölva, notuð til þess að þróahugbúnað

sem er ætlaður fyrir aðra tölvu.
· Sjá einnigmarkvél1.
– host machine1

hýsivél2 kv.
Tölva, notuð til þess aðherma eftirann-
arri tölvu.
· Sjá einnigmarkvél2.
– host machine2

hýsivél3 kv.
Tölvasemforriti eðaskráer komið fyr-
ir í.
– host machine3

hýsiþjónustakv.
– host service

hæfingkv.
Það aðgagnastak1 sem fullnægir til-
teknum skilyrðum finnst þegar leitað er
að því, t.d. ískrá.
– hit

hæfingahlutfall hk.
Hlutfall á milli fjölda hæfingaog heild-
arfjölda fyrirspurna.
– hit ratio

hægri spássía
(í ritvinnslu) Rönd á milli hægri blað-
brúnar og hægri jaðars þess svæðis á
síðu2 sem ætlað er fyrirtexta.
– right margin, right-hand margin

hægri stilling
(í ritvinnslu)
– right alignment

hægrijafna so.
(í ritvinnslu) Gerahægri spássíubeina.
– right-justify2

hægristilltur lo.
(um texta) Sem er stilltur viðhægri
spássíuen þarf ekki að vera stilltur við
vinstri spássíu.
– right-aligned, right-adjusted, flush

right, ?right-justified
hægriör kv.

Stefnuhnappur, merktur með ör sem
vísar til hægri. Þegar stutt er á hnappinn
flyst bendillinn1 til hægri um eittsæti1.
– right arrow key
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hækka upp
Snyrtaog breytatölutáknisem haldið er
eftir við afskurð þannig að 1 er lagður
við gildislægsta tölustafinnog geymt3,
ef nauðsynlegt er, þá og því aðeins að
tölustafirnir sem sleppt var séu ekki all-
ir núll.
· Þótt tölutákn sé hækkað upp minnkar

algildi þess ekki.
Dæmi: Tölutáknin 12,6374 og
15,0625, hækkuð upp í tvö tugabrots-
sæti, verða 12,64 og 15,07.

– round up
hækkandi röð

Röð þar sem gildi röðunarlykils í til-
teknu staki er hærra eða jafnt gildi lyk-
ilsins í næsta staki á undan.
– ascending order

hætta við
Stöðvainningu forritseða þess verklið-
ar sem verið er að vinna við.
· Oft gefið semskipun2 þegar unnið er

í samræðuhætti.
– cancel

hættumat hk.
Rannsókn á gjörðum og atburðum sem
gætu haft óhagstæð áhrif ágagna-
vinnslukerfi.
– threat analysis

höfuðgögnhk. ft.
Gögn sem geyma mikilvægarupplýs-
ingar1 um tæki geymd áharðdiski tölvu
eða tækinu sjálfu.
– vital product data, VPD

höfuðhreyfingaskynhk.
(í sýndarveruleika) Upplýsingar1 um
flutning, fengnar frá hreyfingu höfuðs
og notaðar til þess að staðsetjahljóð í
rúmi.
– head-related transfer function, HRTF

höfuðlénhk.
Lén á fyrsta flokkunarstigi, beint undir
rótarléni.
· Höfuðlénum er skipt í almenn höf-

uðlén,sviðslénog landslén.

· Lénin „.net“, „.com“ og „.org“ eru al-
menn höfuðlén, opin hverjum sem er
án nokkurra takmarkana á skráningu.
Þessi lén voru upphaflega sviðslén en
eru það ekki lengur.

· Sjá einnigundirlén.
Dæmi: (1) „.museum“ er tákn fyr-
ir sviðslén safna og „.edu“ er ein-
ungis fyrir skráðar menntastofnanir
í Bandaríkjum Norður-Ameríku. (2)
„.is“ er tákn fyrir landslén Íslands og
„.fr“ fyrir landslén Frakklands.

– top-level domain, TLD
höfundarmál hk.

(í margmiðluneðastiklumiðlun) Verk-
búnaður sem leyfir notanda, sem
er ekki forritari , að búa til nýjan
margmiðlunar-eðastiklubúnað.

Dæmi:Delphi, Java, Lingo.
– authoring language2

höfundarréttur kk.
– copyright

höfundasamvinnakv.
– collaborative authoring

höfundur sýndarveruleika
Sá sem hannar eðaforritar sýndar-
heima.
– virtual reality author, VR author

högglaus prentari
Prentari sem prentar án snertingar.

Dæmi: Stöðurafsprentari, blekdælu-
prentari, geislaprentari.

– nonimpact printer
höggprentari kk.

Prentari sem prentar með því að slá á
prentmiðil, t.d. blekborða.

Dæmi: Stangarprentari, keðjuprent-
ari, trumbuprentari.

– impact printer
högunkv.

– architecture
högun staðarnets

– local area network architecture, LAN
architecture
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hömlunartenging kv.
Taugamótasamtengingmeð neikvætt
taugamótavægi.
– inhibitory connection

hönnunarlýsing kv.
Nákvæm skjalfest skilgreining á eigin-
leikum kerfis, ætluð til nota við þróun
eðaprófuná kerfinu.
– specification

hönnunarlýsing forrits
Skjal1 þar sem hönnunforrits er lýst svo
nákvæmlega að semja megi forrit eftir
lýsingunni ogviðhaldverði auðvelt.
· Lýsingin getur verið nógu nákvæm til

þess að skrá megifrumforritið beint
eftir henni.

– program specification
hönnunarlýsing gagnasafns

Skjal1 með nauðsynlegumgögnumtil
þess að búa til kerfisskrár, kerfistöflur
og gagnalýsingasafnásamt lýsingu á
úthlutungeymslu1 og skipulagigagna-
safnsins.
– database specification

hönnunarlýsing verkefnis
Lýsing á markmiðum,kröfumog gild-

issviði verkefnisog tengslum þess við
önnur verkefni.
– project specification

hönnunarmál hk.
Lýsingarmálmeð sérstakarmáleining-
ar og stundum reglur fyrirsannpróf-
un, notað til þess að þróa, greina og
skjalbúahönnunvélbúnaðareðahug-
búnaðar.
– design language

hönnunarmál fyrir vélbúnað
Hönnunarmál með sérstakarmálein-
ingar og stundum reglur fyrirsannpróf-
un, notað til þess að þróa, greina og
skjalbúahönnunvélbúnaðar.
– hardware design language, HDL

hönnunarprófun kv.
Prófun á kerfi til þess að sanna að það
standist allar þærkröfur sem til þess eru
gerðar á tilteknu stigi í þróun þess.
– verification test, verification2

hönnunarrammi kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Skrif-
leg lýsing ástofnrænnilausn á síendur-
teknu vandamáli.
– pattern3, design pattern

I
I/Ú → ílags- og frálags-
i-net hk.

Sérhvert net þar sem IP-
samskiptareglureru notaðar.
· Heitið nær því yfirlýðnet, heimanet

oggestanet.
– iNet

ICMP-samskiptareglur kv. ft.
Samskiptareglur1 fyrir skilaboðastýr-
ingu og villutilkynningar milli hýsi-
þjóns oglýðnetsgáttar.
– ICMP, Internet Control Message

Protocol
Icon

Heiti á forritunarmáli, sérstaklega ætl-
uðu til þess að vinna úrstrengjum.
· Málskipan í Icon svipar til málskip-

anar í Pascal, en nokkra þætti má
rekja til Snobol. Icon varð til milli
1970 og 1980.

– Icon
iðuprentari kk.

Höggprentari þar sem letrið er á sí-
felldri hreyfingu á meðan prentað er.
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– on-the-fly printer
IEC

Alþjóðlega raftækniráðið.
– IEC, International Electrotechnical

Commission
if-setning kv. → ef-setning
IFIP

Heiti á alþjóðlegum félagsskap sem
skipuleggur ráðstefnur um tölvutækni
og skipar alþjóðlegar samvinnunefndir
um ýmis málefni tengd henni.
– IFIP, International Federation for

Information Processing
IGMP-samskiptareglur kv. ft.

– Internet Group Management
Protocol, IGMP

illskeytaáráskv.
Það að senda óhóflega mikinntölvu-
póst3 til einstaklings eða senda óhóflega
mikið viðbótarframlag.
· Óviðeigandi fullyrðing eða athæfi á

málþingigetur komið illskeytaárás af
stað.

sh.illskeytasenna
– flame attack, flamewar

illskeytahríð kv.
(á málþingi eða í tölvupóstkerfi) Runa
af fjandsamlegumskeytum2.
– flame1, flaming

illskeytakveikja kv.
Framlag á vefseturs-málþingi,upplýs-
ingatöflu, Usenet-málþingieða öðru al-
menningsmálþingi, ætlað til að kveikja
þau afar sterku viðbrögð sem einkenna
illskeytahríðir og virkar umræður al-
mennings.
– flamebait

illskeytapóstur kk.
sh.heiftarpóstur
– flame mail

illskeytasennakv. → illskeytaárás
inna so.

Gera það sem felst í einni eða fleiriskip-
unum1 forrits.
sh.framkvæma, keyra

– execute, run
inna lykkju

Inna lykkju1.
– loop2

inna ræsiforrit
Inna ræsiforrit.
– bootstrap2

innanfærslufylki hk.
Fylki2 í færslu2.
– repeating group

innankerfis ao.
(um notkun búnaðar) Undir beinni
stjórntölvu.
sh.samvirkt
– online3, on-line3

innankerfis- fl.
(um notkun búnaðar) Sem er undir
beinni stjórntölvu.
– online2, on-line2

innankerfisgeymslakv.
Geymsla1 sem er undir stjórntölvu.
– online storage

innankerfisgreiningarvinnsla kv.
sh.OLAP-vinnsla
– online analytic processing, OLAP

innankerfisvinnsla kv.
Gagnavinnslaí tækjum sem eru undir
beinni stjórntölvu.
· Í innankerfisvinnslu er strax unnið úr

gögnumsem send eru umútstöð til
tölvu.

sh.beinlínuvinnsla
– online processing

innanlandsao.
(í rafrænum viðskiptum)
– domestic

innanlegur lo.
(um verkeiningu) Sem er í þeirriverk-
stöðu að vakningarfærslahefur verið
stofnuð en vinnslu er ekki lokið.
· Innanleg verkeining er annaðhvort

vinnslufær, í keyrslueðahindruð.
· Innanlegforrit í Ada eru sögð „kall-

anleg“.
sh.keyranlegur
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– executable
innannetsbeinir kk.

Beinir semframsendir pakka1 til hýsi-
tölva innan samanets.
– core router

innannetsnúmerhk.
Aftari hluti IP-númers.
– host address2, host number

innbyggður lo. → ílægur
innbyggt nefni → ílægt nefni
inndráttur 1 kk.

Fjarlægð frávinstri spássíuað upphafi
línu1.
– indention1, indentation1, indent1

inndráttur 2 kk.
Það aðdraga inn texta.
– indention2, indentation2, indent2

inndráttur frá hægri
(í ritvinnslu) Það aðbálkar2 af texta
erudregnir inn tiltekið bil til vinstri frá
hægri spássíu.
– right-hand indent

inndráttur frá vinstri
Það aðbálkar2 af textaerudregnir inn
tiltekið bil til hægri frávinstri spássíu.
– left-hand indent, paragraph indent

innflutningur 1 kk.
Það aðflytja inn.
– import2

innflutningur 2 kk.
(í tölvupóstkerfi) Flutningsskref sem
felst í því aðaðgangseiningflytur fróð-
fang frá samskiptakerfi utanskeyta-
flutningskerfisinstil skeytaflutningsmið-
ils innan þess.
– import3

inngangsheitihk.
Nefnisem táknar upphaf tiltekinnarinn-
ingaraðar.
– entry name

inngangsrofstaðurkk.
Rofstaður sem er settur við inn-
göngustaðí forrit eðaundirforrit1.
– preamble breakpoint

inngangur kk.
Máleiningí stefju2 þar semnefnitáknar
upphaf á einni eða fleiriinningaröðum.
· Inngangur getur haftformstika.
– entry

inngöngufærslakv.
(í gagnasafni) Sú færsla2 sem fyrst er
komið að þegar farið er inn ígagnasafn
að skipunnotanda2.
– entry point2

inngöngustaðurkk.
Staður íforriti , forritseiningueðasetn-
ingu1 þar sem unnt er að hefjainningu
forritsins, forritseiningarinnar eða setn-
ingarinnar.
– entry point1, entrance

innhringiþjónusta kv. → hringiþjónusta
inning kv.

Það að gera það sem felst í einni eða
fleiri skipunum1 forrits.
– execution

inning forrits
Vinnslaforrits.
sh.keyrsla forrits
– program run

inningareining kv.
Sá hlutigjörvasem tekur viðskipunum1

frá afkótunareininguog innir þær.
· Inningareiningin er samsett af fjórum

undireiningum,reikni- og rökverki,
gistum, verndareininguogstýriverki.

– execution unit
inningargætir kk.

Hugbúnaðartól eða vélbúnaðartæki
sem starfarsamskeiðakerfi eða bún-
aði og hefur umsjón með, skráir, greinir
eðasannprófarstarfsemi kerfisins eða
búnaðarins.
– execution monitor

inningarkerfi hk.
Hugbúnaðursem þarf að vera tiltækur í
aðalminnisvo að unnt sé aðinna forrit.

Dæmi: Kerfisstefjur, stefjur2 sem
setja af staðinninguforrita.

– runtime system
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inningarleið kv.
Það hverniginningaröð getur verið í
forriti .
· Inningarleið má einfalda og setja

fram meðleiðariti.
sh.framkvæmdarleið
– control flow

inningarleiðarit hk.
Mynd sem sýnir í hvaða röð unnt er að
framkvæmaaðgerðir1 á meðanforrit er
innt.
· Inningarleiðaritið sýnir alla mögu-

leika áinningaröð.
sh.framkvæmdarleiðarit
– control flow diagram, control flow

graph
inningarrakningur kk.

Skrá yfir skipanir1 sem eruinntar á
meðanforrit er innt.
sh.keyrslurakningur
– execution trace, control-flow trace,

code trace
inningarsafn hk.

Safnstefja2 sem þurfa að vera tiltækar í
aðalminniþegarforrit er innt.
· Stefjur úr inningarsafni eru ekki alltaf

felldar inn íhleðslueiningu.
– runtime library

inningarsetning kv.
(í Cobol) Fjölsetningþar sem tiltekið er
á beinan hátt að næst skuliinnt tiltekin
stefja2 og á óbeinan hátt að horfið skuli
aftur þegarinningustefjunnar lýkur.
· Inningarsetning er einnig notuð til að

stjórna inningu einnar eða fleirióskil-
yrtra setningasem eru ágildissviði1

hennar.
sh.perform-setning
– perform statement

inningarskeið hk.
Hver sú stund þegar tiltekiðforrit er
innt.
sh.keyrsluskeið
– execution time1, run time1

inningarsnið hk.
Framsetning á inningartíðni,inning-
artíma, hlutfallslegri inningartíðni eða
hlutfallslegum inningartímaskipana1

eðasetninga1 í forriti .
– execution profile

inningartími kk.
Sá tími sem tekur aðinna tiltekið forrit .
· Inningartími getur verið annaðhvort

gangtímieðagjörvatími.
sh.keyrslutími
– execution time2, run time2, running

time
inningarvilla kv.

Villa sem finnst þegarforrit er innt.
Dæmi: Deiling með núlli,reiknings-
yfirflæði.

– execution error, runtime error
inningaröð kv.

Sú röð semskilgreiningar eru formót-
aðar í og setningar1 og hlutar setninga
eru inntar í.
sh.framkvæmdaröð
– execution sequence

innkaupakarfa kv.
– shopping cart

innkaupakörfuhugbúnaður kk.
– shopping cart software

innlit hk. → vitjun
innra minni

Geymsla1 semgjörvi hefuraðgang1 að
án þess að notaboðrásir.
· Skyndiminnioggisti geta einnig verið

hluti af innra minni.
– internal storage, internal memory

innra net
– internal network, internal net

innra stig
Það stig hugsunar þar sem fengist er
við framsetninguupplýsinga1 sem mið-
ast við gerðupplýsingakerfis2.
– internal level

innrauður lo.
– infrared
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innrás kv.
(í tölvuöryggi)
– intrusion

innrásargát kv.
– intrusion detection

innroðatengdur lo.
Sem lýtur aðgagnaflutningimeð inn-
rauðumgeislum.
– IR wireless

innsetningkv.
Það að setja inn gildi í stað tiltekins
tákns.
– substitution1

innskeytla kv. → innskotsstefja
innskot hk.

Aðgerð sem leyfir notanda að setja við-
bótartexta inn ítextasem fyrir er.
· Textanum er hagrætt sjálfvirkt til þess

að hann falli að viðbótinni.
– insert1

innskotshamur kk.
Hamursem leyfir notanda að setja við-
bótartexta inn ítextasem fyrir er.
· Textanum er hagrætt sjálfvirkt til þess

að hann falli að viðbótinni.
– insert2

innskotshnappur kk.
Aðgerðarhnappur, notaður íritvinnslu-
forritum til þess að leyfainnskot texta.
– insert key

innskotsskipunkv.
Skipun2 í ritvinnslu, notuð til þess að
bæta nýjumstöfumeðatexta í skráðan
texta.
– insert command

innskotsstefjakv.
Stefja2 sem skotið er inn í forrit hvar
sem kallað er á hana.
sh.innskeytla
– open subroutine, inline subroutine

innskráning kv.
Það aðskrá inn.
sh.ískráning
– logon, login, signon

innskráningargabb hk.
(í tölvuöryggi) Aðferð til þess að stela
aðgangsorði notanda1.
· Notanda er sýnd venjulegkvaðning

fyrir innskráninguen í raun er í gangi
spilliforrit .

– login spoofing
innsláttur kk.

Það að setjagögninn í tölvumeð því að
notahnappaborð.
– keyboard entry, key-entry

inntaks- fl. → ílags-
inntaks- og úttaks-→ ílags- og frálags-
inntaks- og úttakstæki → ílags- og frá-

lagstæki
inntaksferli hk. → ílagsferli
inntaksgögnhk. ft. → ílagsgögn
inntakslag hk. → ílagslag
inntakstæki hk. → ílagstæki
inntengileið fyrir lokaðan notendahóp

Notendaþjónustasem gerirútstöðvar-
tæki eins eða fleirilokaðra notenda-
hópakleift að taka viðköllum2 frá út-
stöðvartækjum utan þessara lokuðu not-
endahópa.
– closed user group with incoming

access
Internet hk. → lýðnet
Internet Explorer

Heiti ávefsjáfyrir lýðnetið.
– Internet Explorer

IP-farandsamskiptareglur kv. ft.
Staðlaðarsamskiptareglur1 fyrir not-
endur farandtækja til að færa sig milli
neta án þess aðfast IP-númerþeirra
breytist.
– mobile IP

IP-hringiaðgangur kk.
Aðgangur aðlýðnetinuum rásavalsnet.
· Rásavalsnetið getur verið símkerfið

eðasamnet.
– dialup IP

IP-net hk.
Tölvunet, sett saman úr tækjum sem
fylgja IP-samskiptareglum.
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Dæmi:Lýðnetið.
– IP network

IP-númer hk.
Vistfangí IP-samskiptareglunum.
· IP-númer er 32bita tala (eða 128 bita

í næstuútgáfu1 reglnanna). Það er
venjulega sett fram meðrunu fjög-
urra talna ítugaritun, aðskildum með
punktum. IP-númertölvuer sett sam-
an af tveimur hlutum, þ.e.netnúmeri
þessnetssem tölvan er í oginnan-
netsnúmeritölvunnar.

sh.IP-tala
– IP address, dot address, host address1,

IP number
IP-númeramát hk.

32bita tala sem segir til um hvernigIP-
númerskiptist ínetnúmerog innannets-
númer.

Dæmi: IP-númeramát getur verið
255.255.0.0, ritað ítugakerfi.

· Sjá einnigstafsía1.
sh.netmát
– netmask

IP-samskiptareglur kv. ft.
– Internet Protocol, IP1

IP-símtækni kv.
Símtækni þar sem notaðar eruIP-
samskiptareglur.
– IP telephony

IP-sjónvarp hk. → netsjónvarp
IP-tala kv. → IP-númer
iPad

Ein gerð spjaldtölvu frá fyrirtækinu
Apple.
– iPad

iPhone
Ein gerð snjallsíma frá fyrirtækinu
Apple.
– iPhone

iPod
Ein gerð lófaspilara frá fyrirtækinu
Apple.
– iPod

IPX-samskiptareglur kv. ft.
Heiti ásamskiptareglum1 fyrir netlag.
– Internetwork Packet Exchange, IPX

irki hk. → spjalltorg
ISA-braut kv. → ISA-tengibraut
ISA-staðall kk.

Staðall fyrir tengibrautir fyrir IBM-
samhæfar tölvur.
· Staðallinn var tekinn upp fyrirein-

menningstölvur frá IBM. ISA er
skammstöfunfyrir „Industry Standard
Architecture“.

– ISA
ISA-tengibraut kv.

Tengibrautsem fylgirISA-staðli.
sh.ISA-braut
– ISA bus

ISBN-númer hk.
– ISBN, International Standard Book

Number
ISO

Alþjóðlegu staðlasamtökin.
– ISO, International Standards Org-

anization, International Organization
for Standardization

ISO-dagsetningarsniðhk.
Alþjóðlegtdagsetningarsniðmeð þessa
röð: ár mánuður dagur.
· Dæmi: Stofnunardagur Lýðveldisins

Íslands var 1944-06-17.Bandstrikið
er hluti af sniðinu og einnig núllið á
undan 6.

– ISO date format
ISRC-kóti kk.

Alþjóðlegur staðlaðurkóti1 fyrir skrán-
ingu hljóð- ogsjóngagna.
– International Standard Recording

Code, ISRC
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Í
Í/F → ílags- og frálags-
í biðstöðu
· Sjá einnigbiðhamurogdvalahamur.
– standby

í keyrslu
(um innanlega verkeiningu) Sem er í
þeirri verkstöðuað vera þá stundina í
umsjá tiltekinsgjörva.
– running

íauki kk.
· Oftast notað eingöngu umhugbúnað.
· Sjá einnigáauki.
sh.búnaðarauki1

– add-in
íbót kv.

Forrit sem fellur inn sem hlutivefsjár.
Dæmi: Adobe Acrobat.

– plug-in
íbrenna so.

(í tölvusjón) Skemma myndtæki þannig
að ímyndum2, sem er aflað eða erubirt-
ar1 upp frá því, verða leifar af fyrri
mynd.
– burn-in3

íðnethk.
Staðarnetmeð tiltekinni algengrinet-
högun.
– ethernet

íðnetsaflhk.
Sú tækni að flytja rafaflið til að knýja
tæki eftir gagnaflutningsleiðslunum.
– power over ethernet, PoE

íðnetsleiðslakv.
– ethernet cable

íðstyrkur kk.
(umvélbúnaðoghugbúnað) Geta til að
standa sig í viðskiptaheiminum.
– industrial strength

íflekkur kk.
(í tölvusjón) Flekkur sem er algjörlega
umluktur öðrum flekk.
· Sjá einnigumflekkur.

Dæmi: Líta má á hvíta krossinn í
svissneska fánanum sem íflekk.

– child
ífólgin skilgreining

Skilgreiningsem verður til þegar fyrir
kemur í forriti nefni gagnahlutarmeð
sjálfgefin gildi.
– implicit declaration

ífólgin vistfenging
Aðferð við vistfenginguþar semvist-
fang þolendannaer tiltekið í aðgerðar-
hluta skipunar1.

Dæmi: Skipun sem vísar tilsafnara
í tölvu með aðeins einn safnara þarf
ekki að vísa til vistfangs hans.

– implicit addressing, implied address-
ing

ígrip1 hk. → rof
ígrip2 hk.

– interception
ígripsgisti hk. → rofgisti
ígripsmerki tækniferlis → rofmerki

tækniferlis
ígripsstýrður lo. → rofstýrður
ígripssýslari kk. → rofsýslari
ígripsvigur kv. → rofvigur
íhlutabundin hugbúnaðargerð

– component-based software develop-
ment, component-based software
design

íhlutalíkan hk.
– component object model, COM3

íhlutasafn hk.
– components archive
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íhlutatækni kv.
– component technology

íhlutur kk.
Hlutur4 sem er komið fyrir ísamsettum
hlut.
– component object

ílag hk. → ílagsgögn
ílags-fl.

(um tæki,ferli1 eðaboðrás) Sem tekur
þátt í eða tengistílagsferli.
sh.inntaks-
– input3

ílags- og frálags-
(um tæki,ferli1 eðaboðrás) Sem tekur
þátt í eða tengistílagsferli og frálags-
ferli, ýmist samtímis eða til skiptis.
sh.Í/F , inntaks- og úttaks-, I/Ú
– input-output, I/O

ílags- og frálagstæki
Tæki, notað til þess að setjagögní tölvu
og ná þeim úr henni.
sh.inntaks- og úttakstæki
– input-output unit, input-output device

ílagseiningkv.
Gagnastak1, fengið frá ílagstæki, t.d.
hnappaborði, valtæki, hnitli, benditæki
eðagildisgjafa.
– input primitive

ílagsferli hk.
Það aðgögneru færð inn íupplýsinga-
vinnslukerfieða einhvern hluta þess til
geymslu2 eða vinnslu.
sh.inntaksferli
– input process, input1

ílagsgögnhk. ft.
Gögnfærð inn íupplýsingavinnslukerfi
eða einhvern hluta þess tilgeymslu2 eða
vinnslu.
sh.ílag, inntaksgögn
– input data, input2

ílagshlutur kk.
Hlutur4 eða samsettur hlutursem er
þannig að allar aðgerðir sem verka
á hlutinn og allar ílagsaðgerðir hans
tengjast honum sjálfum eðaíhlutum

hans.
· Ílagshlutur getur verið samsettur hlut-

ur meðvalmyndog svæði ísamtals-
glugga til þess að færa innstafa-
streng.

– input object
ílagslaghk.

Lag2 þar semgervitaugungartaka við
ílagsmerkjum sem koma að utan.
sh.inntakslag
– input layer

ílagstækihk.
Tæki, notað til þess að setjagögn í
tölvu.

Dæmi:Hnappaborð, mús, skanni.
sh.inntakstæki
– input unit, input device

ílengdkv.
Mál fyrir lögun flatarmyndar, jafnt
lengd langáss deilt með lengd skamm-
áss.
· Hringar hafa ílengdina 1. Ílangirhlut-

ir 3 hafa ílengd sem er stærri en 1.
· Í sumum tilvikum getur verið erfitt að

skilgreina langás og skammás.
– elongation

ílægt nefni
Nefnisem er skilgreint sem hluti affor-
ritunarmáli.

Dæmi:Frátekið orð.
sh.innbyggt nefni
– predefined identifier

ílægt tag
Gagnatagsem ílægt nefnivísar til og
forritunarmál sér fyrir viðeigandiað-
gerðum1.
– predefined type

ílægur lo.
(um máleiningu) Sem er skilgreindur í
forritunarmálinusjálfu.

Dæmi: (1) Ílæga falliðSIN í PL/I.
(2) ÍlægagagnatagiðINTEGERí For-
tran.

sh.innbyggður
– predefined, built-in, intrinsic
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ílæti hk. → efni
ílætistaghk. → efnistag
ískráning kv. → innskráning
ítrekun kv.

Það að endurtakarunuskrefa.
– iteration

ítrekunar- fl.
– iterative

ítrekunaraðferð kv.
Aðferð, notuð viðlykkjustjórn til þess
að ákvarða hvort á aðfara út úr lykkju1.

Dæmi: „Do ... while“-setning.
– iteration scheme

ítrekunarskref hk.
Það aðinna einu sinnirunu skrefa sem
ítrekunfelur í sér.
– iteration step

ívaf hk.
Texti sem er bætt viðgögn í skjali1 til
þess að veitaupplýsingar1 um skjalið
sjálft.

Dæmi: (1) Lýsandi ívaf. (2)Tilvísan-
ir 1. (3) Skilgreiningará ívafi. (4) Fyr-
irmæli um úrvinnslu.

– markup
ívafsforritun kv.

– embedded systems programming

ívafskerfi hk.
– embedded system

ívafsmál1 hk.
Mál meðívafsskipunumsem felldar eru
í skjal1 til aðstoðar við úrvinnslu þess.
– markup language2

ívafsmál2 hk.
Mengi setninga1 sem eru ætlaðar til
þess að notagagnasöfnog er bætt við
hefðbundiðforritunarmál.

Dæmi: ÍvafiðSQLí Cobol.
– embedded database language, em-

bedded language
ívafsskipunkv.

(í ritvinnslu) Ritvinnsluskipun sem er
færð inn sem hluti aftextaog er túlkuð
þegarskjal1 er sniðið fyrirprentsýneða
prentskrá eða þegar skjal er prentað.
– embedded command

íverumerki hk.
Táknið2.
· Sjá einnigfjarverumerki.
– element-of symbol

ívitnun kv.
Það að vitna í fyrraframlag þegar nýtt
framlag er sent.
– quoting

J
jaðar kk.

Lína umhverfisglugga, venjulega jafn-
breið á öllum hliðum gluggans.
– border

jaðarlitur kk.
(í tölvuteiknun) Litur lokaðs ferils.
– perimeter color

jaðartæki hk. → fylgitæki
jafna1 so.

(í ritvinnslu) Stilla textalárétt þannig að
fyrsti og síðastistafur í hverri línu1 séu

stilltir við viðeigandispássíureða stilla
texta lóðrétt þannig að fyrsta og síðasta
lína textans séu stilltar við samsvarandi
spássíur þeirra.
· Síðasta línaefnisgreinar er sjaldan

jöfnuð.
· Í ritunarkerfi þar sem línur eru ritað-

ar lóðrétt (t.d. í japönsku) er jöfnunin
lóðrétt.

– justify2
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jafna2 so.
Beita samtímis tilteknum umbreyting-
arreglum á tvö eða fleiri gildi þannig að
útkomurnarverði jafnar.
– unify

jafna3 so.
Snyrtaog breytatölutákni sem haldið
er eftir þannig að 1 er lagður viðgild-
islægsta tölustafinnoggeymt3, ef nauð-
synlegt er, þá og því aðeins aðgildis-
hæsti tölustafurinnaf þeim sem sleppt
var sé jafn eða stærri helmingnum af
grunntölu sætis2 síns.
· Sjá einnigvíxljafna.

Dæmi: Tölutáknin 12,6375 og
15,0625, jöfnuð í þrjú tugabrotssæti,
verða 12,638 og 15,063.

– round off1

jafnaður texti
Textiþar sem allarlínur1 byrja eða enda
jafnlangt frá blaðbrún.
· Fyrirsagnir eru oft jafnaðar viðvinstri

spássíu.
– justified text, adjusted text

jafnari kk.
Virki sem verkar á tvö gildi og hefur
þann eiginleika að gildin verða jöfn ef
honum er beitt á þau hvort um sig.
· Jafnari athugar einnig hvort unnt sé

að gera gildin jöfn og hvaðaaðgerð-
um1 eigi að beita til þess að ná því
markmiði.

– unifier
jafnbilaletur hk. → hlutfallsletur
jafneinindi hk. ft.

Eitt tveggja eða fleirieininda2 í sama
lagi1 og í sama opna kerfi eða ólíkum
opnum kerfum.
· Samskiptimilli eininda í sama opna

kerfi eru ekki viðfangsefniOSI.
– peer entity

jafnfresta sending
Gagnasendingþar sem fjöldi tímabila
milli sérhverra tveggjaeinkennisandráa
erheil tala.

– isochronous transmission
jafngildi hk. → jafngildisaðgerð
jafngildisaðgerðkv.

Tvístæð rökaðgerðsem hefurútkomu
með Boole-gildið 1 þá og því aðeins að
þolendurnirhafi sama Boole-gildi.
sh.jafngildi
– equivalence operation, IF-AND-

ONLY-IF operation, IFF
jafngildisgátt kv.

Gáttsem framkvæmirjafngildisaðgerð.
sh.eff-gátt
– IF-AND-ONLY-IF gate, IF-AND-

ONLY-IF element
jafngildislína kv.

Mengi punkta sem hafa sama gildi á til-
teknum eiginleika og mynda línu sem
getur veriðmærisvæðis.
· Jafngildislínu er unnt aðbirta1 sem

mengi auðkenndra punkta.
– contour

jafningi kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Þáttur
í kerfi sem er háður einum eða fleiri öðr-
um þáttum þannig að hver þarf áþjón-
ustu1 annars að halda.
– peer

jafningjanet hk.
Net þar sem allirhnútar1 hafa sömu
getu til þess að stýra eða starfa.
– peer-to-peer network

jafningjavinnsla kv.
– peer-to-peer computing

jafnlengdarfærsla kv.
Færsla1 þar semfærslulengder ákveðin
fyrir fram og breytist ekki.
sh.fastlengdarfærsla
– fixed-length record

jafnmælishrísla kv. → jafnmælistré
jafnmælistré hk.

Sérstök tegundjafnvægistrésþar sem
allar leiðir2 frá rótarhnútaðendahnút1

eru jafnlangar.
· Jafnmælistré hefur eftirfarandi eig-

inleika, þar sem n er stig jafnmæl-
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istrésins: (a) Í hverjumhnút3 eru
í mesta lagi 2n atriði. (b) Í hverj-
um hnút, nema rótarhnútnum, eru að
minnsta kosti n atriði. (c) Hver hnút-
ur er annaðhvort endahnútur eða hef-
ur m+1 undirskipaða hnúta, þar sem
m er fjöldi atriða hans.

· Jafnmælistré eru notuð til þess að
fá skjótanaðgang1 að gögnumí ytri
geymslu. Fjöldi skipta sem þarf að
nálgast gögn er� logn+1(m).

sh.jafnmælishrísla
– B-tree

jafnpörun kv.
Það að fjöldi bita sem hafa gildið 1
í einhverri tvíundaframsetningu er jöfn
tala.
– even parity

jafnsuð hk.
(í hljóðvinnslu) Hljóð með sama styrk á
öllu tíðnisviði mannlegrar heyrnar.
· Jafnsuð er unnt að framleiða með

hljóðgervliog búa síðan til úr því ým-
is önnur hljóð til að líkja til dæm-
is eftir öldugjálfri, skrjáfi, skrölti eða
drunum.

– white noise
jafnveldi hk. → rakveldi
jafnvæg skekkja

Mengi afskekkjumsem hafa meðaltalið
núll.
– balanced error

jafnvægishríslakv. → jafnvægistré
jafnvægistréhk.

Tré þar sem munur áhnútamálum und-
irtrjáa hvershnúts3 er í hæsta lagi einn.
sh.jafnvægishrísla
– balanced tree, height-balanced tree

jagbúnaður kk.
Hugbúnaðursem jagast í notanda með
því að birta einn eða fleirisprettiglugga
eða aðvaranir þegarverkforrit er sett af
stað eða stöðvað þar sem notandanum
er bent á að kaupa verkforritið,uppnýja
það eða gera eitthvað annað.

· Jagbúnaður er oft notaður í tengslum
við valgreiðslubúnað.

– nagware
japl hk.

Það aðgagnastöðsendir lengur ensam-
skiptareglur1 leyfa.
– jabber

japlhemlun kv.
Það aðmiðilstengildi í staðarnetiget-
ur rofið sendingu á sjálfvirkan hátt í
því skyni að koma í veg fyrir óeðlilega
langvinnan flaumgagna.
– jabber control

JAR-skrá kv.
· JAR stendur fyrir „Java ARchive“.
– JAR file

jarðýtuárás kv.
Tilraun þar sem stuðst er við happa- og
glappaaðferð til þess að brjótatölvuör-
yggi með því að prófa mörg hugsanleg
gildi á aðgangsorðumeðadulmálslykl-
um.
· Sjá einnigkerfisbundin árás.
– exhaustive attack, brute-force attack

Java
Heiti áhöfundarmálifyrir margmiðlun.
– Java

Java-baunkv.
· Java-baunir eruskil1 fyrir hlutbundna

forritun sem gefa kost á að gera end-
urnýtanlegaforritsbúta.

– JavaBean
Java-flagakv.

Kísilflagasem er komið fyrir ítölvu til
að bætaframmistöðu Java-forrita með
því að sjá um að framkvæma tilteknar
skipanir1.
– Java chip

Java-kort hk.
Opinn staðall þróunarvanga fyrir gerð
snjallkorta.
– Java Card

JavaScript
Heiti á túlkuðu forritunar- eðaskriftu-
máli fyrir vefsíðugerð frá Netscape.
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– JavaScript
jákvætt dæmi

Dæmi sem hæfirhugtakinusem læra
skal og getur stuðlað að því að unnt sé
að alhæfa um hugtakið.
– positive example, positive instance

JBIG-þjöppun kv.
Stöðluð aðferð til aðþjappaog geyma2

tveggja stiga myndir.
· JBIG er leitt af „Joint Bilevel Image

Experts Group“.
· JBIG-þjöppun er skilgreind í staðlin-

um ISO 11544.
– JBIG

JPEG-þjöppun kv.
Stöðluð aðferð til aðþjappaog geyma2

bæði litmyndir og grámamyndir.
· JPEG er leitt af „Joint Photographic

Experts Group“.
· JPEG-þjöppun er skilgreind í staðlin-

um ISO 10918.
– JPEG

jöfnun kv.
Það aðjafna2.
– unification

jöfnunartími kk.
Sá tími sem þarf, að lokinni sendingu
tiltekins ílagsmerkis til kerfis, til þess að
frálagsmerki berist og haldist á tilteknu
þröngu sviði með miðju á sístöðugildi
merkisins.
· Ílagsmerkið getur verið þrep, púls,

flái, fleygbogi eða sínusferill. Fyrir
þrep eða púls er sviðið oft tilgreint
sem� 2% af endanlegu sístöðugildi.

– settling time

K
k

(í tölvutækni) Forskeytið kíló-, 210 eða
1024.
· Forskeytið kíló- stendur venjulega

fyrir töluna 1000 (þúsund). Í tölvu-
tækni er tvíundakerfið notað og því
þykir hentugra að kíló- standi fyrir
1024, t.d. í kB fyrir kílóbæti. Í sum-
um ritum er notað stórt K þegar átt er
við 1024.

– k
K-skel kv.

Tiltekin skel1 í Unix.
– K-shell

kafa so.
· Sjá einnigköfun.

Dæmi: Kafa djúpt ístigveldi.
– drill down

kaflahleðslakv.
Tækni við úthlutungeymslu1 þar sem

forritshlutar eru fluttir úr ytri geymslu
í aðalminniþegar þörf krefur.
– segmentation

kaflaskiptaforrit hk.
Forrit sem skipt er íkafla þannig að
mismunandi kaflar skiptast á um að
nota sömugeymslustaðií aðalminni á
meðan forritið erinnt.
– overlay program

kafli kk.
(í forritun) Forritshluti sem unnt er að
inna án þess að alltforritið sévistfastí
aðalminni.
– segment1

kall1 hk.
Það aðsenda valmerkitil þess að koma
ásambandi1 milli gagnastöðva.
– calling

kall2 hk.
Samgangur sem komið er á milligagna-
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stöðvaog felur í sér að koma ásam-
bandi1, sendaskeyti2 og slíta samband-
inu.
– call1

kall3 hk.
(í forritunarmálum) Skipun1 um að ein
forritseining taki við stjórn af annarri
forritseiningu.
· Venjulega felur kallið í sér að forrit-

seiningin semkallaði taki aftur við
stjórn.

· Í kalli eru oft tilteknir stikar2 sem á
að hleypa til og frá forritseiningunni
sem kallað er á.

– call2

kall á fall
Máleiningsem læturfalli1 í téraunstika
og seturinningufallsins af stað.
· Nota má kall á fall semþolandaí segð

eða sem raunstika íkalli á undirforrit.
· Sjá einnigstefjukallssetning.
– function call1

kall á undirforrit
Kall3 sem setur af staðinningu undir-
forrits1.

Dæmi:Stefjukallssetning, kall á fall.
– subprogram call

kall með gildi
Kall3 þar semforritseininginsemkallar
lætur forritseiningunni, sem kallað er á,
í té raunveruleg gildi þeirrastika2 sem
hleypt er á milli forritseininganna.
· Þegar notað er kall með gildi getur

forritseiningin, sem kallað er á, ekki
breytt gildum þeirra stika sem hin
forritseiningin, sú sem kallar, hefur
geymt2 eða geymdir eru fyrir hana.

– call by value
kall með staðsetningu→ kall með tilvís-

un
kall með stika

Kall3 þar semforritseininginsemkallar
lætur forritseiningunni, sem kallað er á,
í té heiti eins eða fleiristika2 sem eiga
að gefa gildi í hvert skipti sem samsvar-

andi stiki er notaður í forritseiningunni
sem kallað er á.
– call by name

kall með tilvísun
Kall3 þar semforritseiningin semkall-
ar lætur forritseiningunni, sem kallað er
á, í tévistföng stika2 sem á að hleypa á
milli forritseininganna.
· Þegar notað er kall með tilvísun getur

forritseiningin, sem kallað er á, breytt
gildum þeirra stika sem hin forritsein-
ingin, sú sem kallar, hefurgeymt2.

sh. kall með vistfangi, kall með stað-
setningu
– call by reference, call by address, call

by location
kall með vistfangi → kall með tilvísun
kalla á

Inna kall3.
– call3

kalla fram frábrigði
Valda því aðmerki2 er gefið umfrá-
brigði þegar tiltekið ástand verður.
– raise an exception

kallaðferð kv.
Tiltekið samsafnsamskiptareglna1 sem
þarf til þess að koma ásambandi1,
halda því og slíta því.
– call control procedure

kallrit hk.
Mynd sem tilgreinir forritseiningar í
kerfi eðaforriti og sýnir hvaða forrits-
einingarkalla hver á aðra.
· Kallrit þarf ekki að sýna það sama og

stigveldisrit.
– call graph, call tree

kallruna kv.
Runa skipana1 sem setur af staðinn-
ingu undirforrits1, sér því fyrirgögnum
til úrvinnslu ef þörf krefur og stýrir því
hvernig undirforritið skilarútkomumtil
forritsins semkallaði á það og hvernig
þaðhverfur afturtil þess forrits.
– calling sequence
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kambur kk.
Samsafnaðgangsarmaí seguldiskastöð
sem hreyfast saman.
– comb

kanni kk.
(í tölvupóstkerfi) Fróðfangsem flutt er
með skeytaflutningiog notað til þess
að ákvarða hvort unnt sé að afhenda
skeyti2.
· Eigindir2 í umslagi kannans lýsa

flokki skeyta sem ákvarða skal hvort
unnt sé að afhenda.

· Óvíst er að kannanum sé dreift með
póstlistum.

– probe
kapalmótald hk.

– cable modem
kapalsjónvarp hk.

– cable TV
karltengi hk.

Tengi með pinnum til að stinga íkven-
tengi.
– pin connector

kaupandareikningur kk.
Reikningur sem kaupandi sendir sjálf-
um sér.
– self-billing invoice

kaupyrki kk.
Yrki sem kannar fyrirnotanda1 vöru-
verð og kauptilboð áveraldarvefnum.
– shopbot

kápulaus tvinnuð lína
Tvinnuð línasem er ekki í kápu.
– unshielded twisted pair

kb → kílóbiti
kB → kílóbæti
keðjukynning kv.

Notkun félagsnetatil þess að dreifa
markaðsupplýsingum.
– viral marketing

keðjulistaleit kv.
Leit1 þar sem notaður erkeðjulisti.
– chained list search, linked list search

keðjulisti kk.
Listi með stökum sem geta verið dreifð

um geymslu1 en fela í sérupplýsingar1

til þess að finna næsta stak á eftir í list-
anum.
– linked list, chained list

keðjuprentari kk.
Höggprentari þar sem letrið er fest á
hlekki keðju sem snýst.
– chain printer

keðjuskeyti hk.
Auglýsingaskeyti sem sent er frá manni
til manns umfélagsnetþeirra.
– viral message

keðjusýkill kk.
Forrit sem dreifir sér meðtölvupósti3 til
allra sem eru ápóstlistahversviðtak-
anda.
– bacterium, chain letter

keðjutengingkv.
(í útdrætti sérkenna) Það að fella bein
línustrik eða margliður að punktum á
útlínum.
– linking

kembaso.
(í forritun) Finna, staðsetja og fjarlægja
villur í forritum.
– debug

kembiforrit hk.
Hugbúnaður, hannaður til hjálpar við
kembingu.
· Með kembiforriti má t.d. rjúfainn-

ingu, demba2 því sem er íminni og
gistum, skoðagögní minni og gistum
og breyta þeim.

– debugger
kembing kv.

Það aðkemba.
– debugging

kembiprófun kv.
· Sjá einnigkembaogkembiforrit.
– debug test

kennaköskv.
Ástand sem kemur upp þegar notandi
hefur ótal mismunandi kenni ogað-
gangsorðí ólíkum tölvunetum, verkfor-
ritum og tölvum.
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– identity chaos
kenni hk. → kennimerki1

kenni notanda→ notandakenni
kenniflagakv.

Örlítið rafeindatæki sem er komið fyrir
undir húð á dýri til að merkja það með
einræðri kennitölu.
· Slík merking getur til dæmis komið í

staðinn fyrir eyrnamerkingu sauðfjár
og brennimerkingu nautpenings.

· Heiti kenniflögunnar má rekja til þess
að hluti hennar erkísilflaga.

– biochip transponder, injectable ID
chip

kennimark hk. → kennimerki1

kennimerki1 hk.
(í skipulagi gagna) Einn eða fleiristafir,
notaðir til þess að nefna eða auðkenna
gagnastak1 og e.t.v. til þess að sýna að
það hafi tiltekna eiginleika.
sh.kenni, kennimark
– identifier1

kennimerki2 hk.
Merki1 sem er skráð ágagnamiðilog
veitir upplýsingar1 um gögnsem skráð
eru á gagnamiðilinn.
– internal label

kennisgripur kk.
(í tölvuöryggi) Tæki, notað tilsannvott-
unar kennis.

Dæmi:Snjallkort, lykill úr málmi.
– identity token

kenniskrá notanda
Lýsing á notanda1, einkum notuð við
aðgangsstýringu.
· Í kenniskránni geta t.d. veriðnot-

andakenni, nafn notanda,aðgangs-
orð, aðgangsrétturog aðrir eiginleik-
ar.

– user profile1

kennisstuldur kk.
Dæmi: Stuldur á kennitölu eða öku-
skírteini.

– identity theft

kennitala kv.
Heiltöluhluti í framsetningulogra, get-
ur verið jákvæður eða neikvæður.
– characteristic2

kennsl segulstafa
Það að berasjálfvirkt kennsl á seg-
ulstafi.
– magnetic ink character recognition,

MICR
kennslatími kk.

Sá tími sem líður frá því að gildistaf-
rænsílagsmerkis breytist þangað til sta-
fræntílagstækiskynjar breytinguna.
– recognition time

kerfasafn hk.
(í OSI) Samsafnopinna kerfasem hafa
samstarf um rekstur röklegsgagnasafns
meðupplýsingum1 um raunveruleg fyr-
irbæri.
– directory1

kerfaskipti 1 hk. ft.
Það að færa sig frá einu kerfi í annað til
frambúðar.
· Um getur verið að ræða stýri-

kerfi, bókhaldskerfi, samskiptakerfi
og fleira.

sh.yfirfærsla
– migration

kerfaskipti 2 hk. ft.
Það að eitt kerfi tekur við starfsemi ann-
ars kerfis á tiltekinni stundu.
sh.umsöðlun
– cutover

kerfi fyrir persónuleg skeytaskipti
Skeytasýslukerfisem annastpersónuleg
skeytaskipti.
– interpersonal messaging system,

IPMS
kerfi fyrir upplýsingaheimt

Kerfi til þess að geyma2 og heimta
ósniðin gögn.
– information retrieval system

kerfisbakki kk.
Hluti af verkreinumá skjáborðsviðmóti
Windows, notaður til aðbirta1 klukkuna
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ogteikntiltekinnaforrita þannig að not-
andi er sífellt minntur á að þau séu fyrir
hendi og hann geti auðveldlega smellt á
eitt þeirra.
– system tray, systray

kerfisbraut kv.
Tengibraut, notuð til þess að flytjagögn
milli hinna ýmsu hlutagagnavinnslu-
kerfis.
· Kerfisbraut skiptist í gagnabraut,

vistfangabrautogstýribraut.
– system bus

kerfisbundin árás
Tilraun til þess að brjótakótunarreglu
eða til þess að finnalykil3 með kerfis-
bundnum aðferðum.
· Sjá einnigjarðýtuárás.

Dæmi: (1) Tölfræðileg greining á
mynstrum1. (2) Leit aðsmugumí dul-
ritunaralgrími.

– analytical attack, cryptanalytical
attack

kerfisforritari kk.
Forritari sem semurkerfishugbúnaðog
heldur honum við.
– systems programmer

kerfisfræðingur kk.
Maður sem greinir viðfangsefni, athug-
ar hvort heppilegt er að notatölvu við
lausn þeirra og hannar kerfi við hæfi.
– systems analyst

kerfisgreining kv.
Skipuleg könnun á raunverulegu eða
fyrirhuguðu kerfi í því skyni að ákvarða
kröfur um upplýsingar1 sem kerfið ger-
ir, ferli1 kerfisins, tengsl þessara þátta
innbyrðis og tengsl þeirra við önnur
kerfi.
– system analysis, systems analysis

kerfishandbók kv.
Handbók þar sem samsetningu og starf-
semigagnavinnslukerfiser lýst.
– system manual

kerfishrun hk.
Það aðstýrikerfi missir stjórn ágagna-

vinnslukerfisvo að nauðsynlegt reynist
að setja það aftur í gang.
– system crash

kerfishugbúnaður kk.
Hugbúnaðursem annast keyrsluverk-
búnaðaren er sjálfur óháður einstökum
verkefnum.
– system software

kerfishönnun kv.
Það að skilgreinahögun vélbúnaðarog
hugbúnaðar, þætti kerfis, einingar þess,
skil1 og gögn til þess að það standist
þærkröfur sem til þess eru gerðar.
– system design

kerfiskönnun kv. → endurskoðun tölvu-
kerfis

kerfisleigufyrirtæki hk. → kerfisveita
kerfislýsing kv.

Skjalbúnaðursem verður til viðkerf-
ishönnunog þar sem skipulag kerfis
er skilgreint, ásamt helstu eiginleikum
þess og þeimkröfumsem gerðar eru til
vélbúnaðaroghugbúnaðar.
– system description

kerfismat hk.
Skýrsla umeftirkönnun á kerfiþar sem
því er lýst hvernig tekist hefur að full-
nægja þeimkröfum sem til þess eru
gerðar. Bent er á óleyst vandamál og
leiðbeiningar veittar um frekari þróun
kerfisins.
– evaluation report

kerfisprófunartími kk.
Sá hlutinotkunartímasem notaður er til
þess að prófa búnað.
· Tími sem notaður er til þess að prófa

forrit í stýrikerfi getur verið hluti
kerfisprófunartíma þar sem búnaður
getur veriðtölvaásamt stýrikerfi.

– system test time
kerfissafnhk.

Hugbúnaðarsafnsem ervistfastí hug-
búnaði gagnavinnslukerfisog hafa má
aðgang1 að eða vísa til úr öðrumforrit-
um.
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Dæmi:Fjölvasafn.
– system library

kerfisskjöl hk. ft. → skjalbúnaður kerfis
kerfisstjóri kk.

– system administrator
kerfisstjórn kv.

– system administration
kerfisumsjónarmaður kk.

Umsjónarmaðurþjóns1 eða málþings
sem tengistupplýsingatöflukerfi.
– system operator, SYSOP

kerfisveita kv.
sh.kerfisleigufyrirtæki
– application service provider, ASP

kerfisvilla kv.
– system error

kerfisvinnslutími kk.
Sá hlutinotkunartímasem einhver not-
andi nýtir til vinnslu.
– system production time

kerfisþjónusta kv. → kerfisönnusta
kerfisþróun kv.

Ferli1 sem venjulega nær yfirkröfu-
greiningu, kerfishönnun, nothæfingu
kerfis, samningu skjalbúnaðar og
gæðatryggingu.
– system development

kerfisþróunaraðferð kv.
– systems development method, SDM

kerfisþræðingkv.
Skipuleg rannsókn sérhæfðra starfs-
manna ákröfum, hönnun ognothæfingu
kerfis eða hluta þess.
– structured walk-through, walk-

through
kerfisönnustakv.

Það að láta í té aðstoð og efni til þess að
unnt sé að nota fullbúið kerfi og endur-
bæta það eftir að það hefur verið tekið í
notkun.
sh.kerfisþjónusta
– system support

Kermit
Heiti á samskiptabúnaði fyrirskráa-
flutningogskráastjórn.

· Kermit ergjafbúnaður.
– Kermit

keyra so.→ inna
keyranlegur lo. → innanlegur
keyrsla forrits → inning forrits
keyrsluhlutur kk.

(í stiklumiðlun og margmiðlun) Hlut-
ur4, myndaður eftir líkani meðan á
keyrslu stendur.
– runtime object, rt-object

keyrslurakningur kk. → inningarrakn-
ingur

keyrsluskeiðhk. → inningarskeið
keyrslutími kk. → inningartími
kippuforrit hk.

Forrit semleseðaskrifar kippuskrár.
– archiver

kippuskrá kv.
Skrásem í eru ein eða (venjulega) fleiri
skrár, stundumþjappaðar, ásamtupp-
lýsingum1 um skrárnar.
· Kippuskrár bera mismunandi heiti

eftir sniði2 þeirra.
Dæmi:zip-skrá, cab-skráogtar-skrá.

– archive format file, archive file2,
archive2

kippuskrársnið hk.
· Nafnauki kippuskrársegir að jafnaði

til um snið2 hennar, t.d. „zip“, „cab“
og „tar“.

– archive file format
kílóbiti kk.

Mælieining, notuð við flutninggagna,
210 eða 1024bitar.
· Skammstöfuniner stundum rituð

„KB“, „kB“ eða „Kb“ og er þá hætta
á ruglingi viðkílóbæti. Einnig kemur
fyrir að „kb“ sé notað um kílóbæti, en
það ber að varast.

sh.kb
– kilobit, kb

kílóbæti hk.
Mælieining fyrir geymslurýmd, 210 eða
1024bæti.
· Skammstöfuniner stundum rituð
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„KB“, „Kb“ eða „kb“ og er þá hætta
á ruglingi viðkílóbita. Einnig kemur
fyrir að „kB“ sé notað um kílóbita, en
það ber að varast.

sh.kB
– kilobyte, kB

kísilflaga kv.
Lítil sneið af hálfleiðara sem í eru sam-
tengdir rafrásarbútar.
· Íslenska heitið miðast við að flagan sé

úr kísli (e. „silicium chip“) en það er
algengast. Sé notað annað efni breyt-
ist íslenska heitið til samræmis og
verður t.d. germanflaga.

– chip1, microchip
kísilþynna kv.

Þunn sneið af kísilhleif semsamrásir
eru settar á.
– wafer

kjalvídd kv.
Hægri spássíaá vinstrisíðu2 og vinstri
spássíaá hægri síðu á opnu.
· Þessarspássíur þurfa oft að vera

breiðari en þær ytri svo að unnt sé
að heftaskjal1 eða búa um kjöl þess
á annan hátt.

– gutter
kjarnademba kv.

Demba1 úr stýrikerfiskjarna.
– core dump1

kjarnadembing kv.
Dembingúr stýrikerfiskjarna.
– core dump2

kjarnaminni hk. → segulkjarnageymsla
kjarni 1 kk.

Sá hlutistjórnforrits sem ervistfasturí
aðalminni.
sh.stýrikjarni
– kernel, nucleus, resident control

program
kjarni 2 kk. → segulkjarni
kjarni 3 kk. → tölukjarni
kjöltutölva kv.

Fartölva, knúin rafhlöðum, svo lítil og
létt að unnt er að hafa hana í kjöltu sér

og vinna við hana þar.
– laptop computer, notebook computer

kjörleið símtals
– least cost routing

kjörnafn hk.
(í tölvupóstkerfi) Stöðluðeigind2 tölvu-
póstfangssem vísar ánotanda3 eða
póstlistamiðað við aðra eigind í tölvu-
póstfanginu.

Dæmi: Titill eða staða í fyrirtæki, t.d.
„póstmeistari“, „markaðsstjóri“.

– common name
klasaeigindkv.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Eigind3 með gildi sem er sameiginlegt
fyrir heilan klasa4 af hlutum2 en á ekki
aðeins við einstakttilvik2 af hlutnum.
sh.klasaeiginleiki
– class attribute

klasaeiginleiki kk. → klasaeigind
klasagagnataghk.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Ein
gerð afbreytu2 sem vísar tiltilviks2 af
klasa4.
– class data type

klasagreiningkv.
Það að fara með grannstæðadíla, sem
hafa tiltekinngráma, sem eina heild eða
sem klasa.
– cluster analysis

klasasafnhk.
(í hlutbundinni forritun)
– class library

klasavinnslakv.
· Sjá einniggengisvinnsla.
– cluster computing

klasi1 kk.
Tiltekinn hluti seguldisks eða disk-
lings1, skilgreindur til hagræðis í
vinnslu.
· Seguldiskum og disklingum er skipt í

ákveðinn fjölda klasa. Hver klasi get-
ur t.d. náð yfir 2048bæti.

– cluster1
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klasi2 kk.
Nokkrar útstöðvarog önnur tæki sem
starfa sem ein heild ífjölnotendakerfi.
– cluster2

klasi3 kk.
(í dreifvinnslu) Samsafnbúnaðarein-
inga af sömu gerð sem gegna hlut-
verki sameiginlega, annaðhvort í sam-
starfi eða undir sameiginlegri stjórn.
– cluster3

klasi4 kk.
(í forritunarmálum) Sniðmát1 fyrir
hluti2 þar sem skilgreind er formgerð
og mengiaðgerða4 fyrir tilvik2 slíkra
hluta.

Dæmi:Stofnræn undirforrití Adaog
stofnrænir pakkareru klasar af því að
þeir hafa sniðmát fyrireingildinguá
söfnumundirforrita1 ogpakka2.

– class
klefi kk.

Lokað hylki eða skýli þar sem þátttak-
anda ísýndarheimier komið fyrir.
– pod

klemmuspjald hk.
Geymslusvæði til þess að geyma um
stundarsakirtextaeða myndir til endur-
nota í samaskjali1 eða öðru skjali.
– clipboard

klippa so.
(í ritvinnslu) Afmarka textabút svo að
unnt sé að flytja hann til innanskjals1

eða út fyrir það eða til þess að leiðrétta
hann.
– cut3

klippa og líma
Flytja eða afrita texta eða myndir af
skjali1 á klemmuspjaldtil nota í sama
skjali eða öðru skjali.
– cut and paste2

klippimyndir kv. ft.
– clip art

klipping 1 kv.
(í ritvinnslu) Það aðklippa.
– cut2

klipping 2 kv.
(í tölvuteiknun) Það að stýfagögn
eða mynd1 með því að fjarlægja allar
myndeiningarsem liggja utan tiltekins
klippiramma.
– clipping1

klipping og líming
Aðgerð sem leyfir notanda að flytja
eðaafrita textaeða myndir afskjali1 á
klemmuspjaldtil nota í sama skjali eða
öðru skjali.
– cut and paste1

klippirammi kk.
Svæði2, skilgreint annaðhvort með
punktafylki eða lista yfir rétthyrninga,
en utan marka þeirra erubirt1 gögn
stýfð.
– clip mask

klígjumörk hk. ft.
Mörk víxlverkunar í sýndarheimien
handan þeirra verður vart klígju.
– barf zone

klón hk.
Eftirlíking, t.d. af tiltekinni PC-tölvu frá
IBM.
– clone

klukka kv.
Tæki sem gefur frá sér tímamerki með
nákvæmu millibili, notað m.a. til tíma-
töku, til að samstilla aðgerðir1 gjörva
og til að framkallarof .
– clock

klukkumerki hk.
Lotubundið merki2, notað til samstill-
ingar eða til þess að mæla tíma.
sh.lotumerki, tímamerki
– clock signal, clock pulse

klösun kv.
– clustering

knippi hk.
Samsafntaugamótasamtengingamilli
platna1.
– bundle

kominn póstur
sh.komupóstur, móttekinn póstur
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– received mail
kommudálkun kv.

Það að raða tölum í dálka þannig að
tugabrotskil(kommur) standist á.
– decimal tabulation

komumerkisþjónusta kv.
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem læt-
ur notanda3 vita í hvert skipti sem
skeyti2, er berstskeytageymslu1, full-
nægir skráðum kröfum.
– stored message alert service

komupóstur kk. → kominn póstur
Korn-skel kv.

Tiltekin skel1 í Unix.
– Korn shell

kort af lýðnetinu
– Internet map

kostur kk. → valkostur
kóta so.

Umskrá gögnmeð því að notakótunar-
reglu þannig að unnt sé að koma þeim
aftur í upprunalegt horf.
– encode, code3

kótabreytir kk.
Búnaður sem breytir framsetningu
gagna með því að skipta umkótun-
arreglu eðakótað stafamengi.
– code converter

kótabætir kk.
Sá hlutiþýðanda1 sem bætirkóta2, gerir
hann t.d. hraðvirkari eða minnkar hann.
– code optimizer

kótað mengi
Mengi af stökum semvarpaðer á stök
annars mengis í samræmi við tiltekna
kótunarreglu.

Dæmi: Listi yfir nöfn flugvalla sem
varpað er á samsvarandi lista þriggja
bókstafa skammstafana.

– coded set
kótað stafamengi

Kótað mengiþar sem hvert stak er einn
stafur.

Dæmi: Stafir ístafrófi þegar þeim er
varpaðá mengi 7bita strengja.

– coded character set, ?code5

kótamengihk.
Mengi sem verður til þegarkótunar-
regluer beitt á öll stök íkótuðu mengi.

Dæmi: Allar þriggja bókstafa
skammstafanirá nöfnum alþjóðlegra
flugvalla.

– code element set, code set, ?code7

kótari 1 kk.
Búnaður semkótar gögn.
· Kótari getur til dæmis veriðalgrím

eðaforrit semþjappargögn.
· Sjá einnigafkótari1.
– encoder1, coder1

kótari 2 kk.
Búnaður sem hefur nokkrar ílagslínur
og frálagslínur og starfar þannig að þeg-
armerki2 er sent eftir einni ílagslínu fer
merki eftir úrtaki frálagslína sem er val-
ið til þess að sýna eftir hvaða ílagslínu
upphaflega merkið kom.
· Sjá einnigafkótari2.
– encoder2, coder2

kótarofstaður kk.
Rofstaðursem er háðurinningu tiltek-
innarskipunar1.
sh.skipunarháður rofstaður
– code breakpoint, control breakpoint

kótasetningkv.
(í forritunarmáli öðru envélarmálieða
smalamáli) Einföld setningsem heim-
ilar innskot setninga1 á vélarmáli eða
smalamáli.
– code statement

kótaskiptastafur kk.
Stýristafur, notaður til að sýna að túlka
eigi eitt eða fleirikótastök, sem á eft-
ir fara, samkvæmt annarrikótunarreglu
en stökin næst á undan.
· Kótaskiptastöfum er lýst í stöðlunum

ISO/IEC 10646-1 og ISO 2022.
– code extension character

kótaskipti hk. ft.
Tækni við að auka viðstafamengií kót-
unarreglumeð því að látakótastöksam-
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svara öðrumkótuðum stöfumum stund-
arsakir.

Dæmi: Notkun tiltekinnar lausn-
arrunu til þess að breyta næstu stöf-
um á eftir í gríska stafi.

– code extension
kótasmiður kk.

Undirforrit 1 sem oft er hluti afvistþýð-
andaog breytirforriti eða hluta þess af
millimáli áviðfangsmál.
sh.þulusmiður
– code generator

kótasmíðkv.
Sá liður í þýðingu1 að búa til setning-
ar í kóta2 á millimáli eðaviðfangsmáli
þýðandans1.
sh.þulusmíð
– code generation

kótastak hk.
Það sem kemur út þegarkótunarregluer
beitt á stak íkótuðu mengi.

Dæmi: (1) „REK“ stendur fyrir nafn
Reykjavíkurflugvallar í kótunarreglu
þar sem nöfn flugvalla eru sett fram
með þremurbókstöfum. (2)Sextánda-
kerfistalan 0041 sem stendur fyrir
„latneska hástafinn A“ í staðlinum
ISO/IEC 10646-1.

– code element, code value, ?code6

kótaþula kv. → kóti2

kóti1 kk. → kótunarregla
kóti2 kk.

(í forritun) Bútur af forritstexta, skráður
á forritunarmáli eða í formi semsmali,
vistþýðandieða annarþýðandi1 hefur
skilað.
sh.kótaþula
– code2

kótuð mynd
Kótuð framsetning myndar1 fyrir
geymslu2 eða vinnslu.

Dæmi: Útkoman úrrunutáknun staf-
gerðrar myndar.

– coded image

kótun kv.
(í forritun) Það að skráforrit á forritun-
armáli.
– coding

kótunarregla kv.
Regla semvarpar stökum eins mengis
á stök annars mengis.
· Stökin geta veriðstafir eða stafa-

strengir.
· Fyrra mengið erkótað mengiog það

síðarakótamengi.
· Stak í kótamenginu getur staðið fyrir

fleiri en eitt stak í kótaða menginu, en
ekki öfugt.

sh.kóti1

– code1, coding scheme
kótunartag hk.

(í tölvupóstkerfi) Sá hluti umslagsþar
sem tilgreint er hvernigupplýsingar1 í
einstökum hlutumefnisí skeyti2 erukót-
aðar.
· Kótunartag er kennt við þákótun-

arreglu sem notuð er, t.d.MIME-
staðalinnogASN.1.

– encoded information type, EIT
krafa kv.

Frumskilyrði sem kerfi verður að full-
nægja.
– requirement

kreditkort hk. → biðgreiðslukort
kreppa so.

(umglugga) Minnka í teikn.
· Sjá einnigþenja.
– iconify, iconize, stow, minimize

kreppihnappur kk.
– minimize button

kringlurit hk.
Hnitarit þar sem kringlu er skipt í geira.
· Geirarnir samsvarahlutföllum sem

einhver heild skiptist í.
sh.skífurit
– pie chart, pie graph

kríli hk.
(í neti) Gagnapakki sem er of lítill fyrir
flutning við tilteknar aðstæður.
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· Sjá einnigrisi.
– runt

krossspurn kv.
– crosstab query

krókleiðis endurkvæmur
(um undirforrit1) Semkallar á annað
undirforrit sem kallar á upphaflega und-
irforritið eða kallar á annað undirforrit
og þannig koll af kolli uns loks er kall-
að á upphaflega undirforritið.
– indirectly recursive

krullritill kk.
· Fyrirtækið Google bauð á tímabili

upp á krullritilinn „Google mashup
editor“ en hefur nú tekið hann úr
notkun og býður í staðinn upp á
„Google App Engine“. Ýmis önnur
fyrirtæki bjóða einnig upp á krullritla,
t.d. Microsoft, IBM og Yahoo.

· Sjá einnigstafrænt krull.
– mashup editor

krækja kv. → tengill3

kröfugreining kv.
Skipuleg könnun ákröfum notanda til
þess að unnt sé að skilgreina kerfi.
– requirements analysis

kröfulýsing kv.
Lýsing ákröfumsem gerðar eru til kerf-
is.
– requirements specification

kröfulýsingarmál hk.
Lýsingarmálmeð sérstakarmáleining-
ar og stundum reglur fyrirsannpróf-
un, notað til þess að þróa, greina og
skjalbúa kröfurtil vélbúnaðareðahug-
búnaðareða hvors tveggja.
– requirement specification language

kubbaheimur kk.
Lítill gerviheimur, sem í eru bálkar,
sívalningar og strýtur, notuð til þess
að þróa hugmyndir í rökfræði,tölvu-
sjón, þjarkafræði, skilum milli tungu-
mála o.s.frv.
– blocks world

kubbasamstæðakv.
Nokkrir eða margirkubbar er vinna
saman sem ein heild.
– chipset

kubbur kk.
Kísilflaga ásamt umbúðum utan um
hana og tengingum við rafrásirnar sem
á henni eru.
– chip2

kunningjalisti kk.
(í snarsambandsbúnaði) Listi yfir kunn-
ingja eða samstarfsmenn, skráða fyrir
snarsamband.
– buddy list

kunningjateikn hk.
(í snarsambandsbúnaði) Tiltekiðteikn
á skjá fyrir notanda eða einstakling á
kunningjalista.
· Sjá einnigsnarsamband.
– buddy icon, buddy avatar

kunnorðasafnhk.
Safn orða og orðasambanda semtal-
þekkjarigetur sannkennt.
· Sjá einnigtalorðasafn.
– recognition vocabulary, passive voca-

bulary
kúluprentari kk.

Stafaprentariþar sem letrið er á kúlu
sem snýst.
· Auðvelt er að skipta um kúlu og þá

um leiðstafamengieðaleturgerð.
– golf-ball printer

kúlustýrildi hk. → stýrikúla
kvaðning kv.

Sýnilegt eða heyranlegt boð, sent affor-
riti til þess að biðja um viðbrögð not-
anda.
· Kvaðning er oft sett fram á táknrænan

hátt sem einnstafur.
sh.hvatning
– prompt1

kvaðratrótarmerki hk.
– square root symbol

kvarða1 so.
Breyta framsetningu stærðar með því
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að setja hana fram í öðrum einingum
þannig aðspönnhennar verði innan til-
tekinna marka.
– scale1, ?normalize2

kvarða2 so.
(í tölvuteiknun) Stækka eða minnka
hlutamyndar1 eða myndina alla.
· Þegar kvarðað er þarf ekki að nota

sama margfeldisstuðul fyrir allar áttir.
– scale2

kveðja so.
Sendakvaðningutil notanda viðútstöð.
sh.hvetja
– prompt2

kveðjuskipti hk. ft. → handaband
kveikiviðbragðstími kk.

Tímabilið frá því að kveikt er á tæki
þangað til það byrjar að starfa sam-
kvæmt starfsemislýsingu þess.
– turn-on stabilizing time

kveikja1 so.
· Algengt er að á eftir fylgi forsetning-

in „á“.
– power-up, power-on

kveikja2 kv. → gikkur
kventengihk.

Tengi með holum til að stingakarltengi
í.
– plug connector

kverða kv.
Stærð sem ákvarðast af einu gildi.
– scalar

kverðutag hk.
Gagnatagþar sem hvert tilvik stendur
fyrir kverðu.
· Ensku samheitin eru mismunandi eft-

ir forritunarmálum. Í Pascaler notað
heitið „simple type“ um kverðutag en
í Adaer notað heitið „scalar type“.

– scalar type, simple type
kvik- fl. → kviklegur
kvikateiknun kv.

Tölvuteiknunþar sem notaðir erukvik-
ar.
· Myndir eru búnar til úr nokkrum lög-

um sem leggja má hvert yfir annað
þannig að myndirnar virðast vera í
þrívídd.

– sprite graphics
kvikbinding kv. → kvikleg binding
kviki kk.

Sýnilegur stafur, stafastrengur eða
mynd sem hreyfist fyrir framan tiltekið
baksvið til þess að fá frammyndlífgun.
· Kvikar eru einkum notaðir í tölvu-

leikjum.
– sprite

kvikleg binding
Binding, gerð meðan áinningu forrits
stendur.
sh.kvikbinding
– dynamic binding

kvikleg IP-tala → kviklegt IP-númer
kvikleg pakkasía

Tiltekinn netvarnarbúnaður sem get-
ur fylgst með stöðu virkrasambanda1

og eftir henni ákveðið hvaðapökkum1

skuli hleypt gegnum tálmann.
· Sjá einnigkyrrleg pakkasía.
– dynamic packet filter

kvikleg pakkasíun
Tiltekin netvarnarhögun þar sem notuð
erkvikleg pakkasía.
· Kvikleg pakkasíun hefur tekið við af

kyrrlegri pakkasíunsem aðalvarnar-
lausn fyrirnet.

– stateful inspection, dynamic packet
filtering

kvikleg samskipan
(um net) Samskipansem unnt er að
breyta í samræmi viðupplýsingar1 sem
berast um stöðu netsins.
– dynamic configuration

kvikleg tilfærsla
Það að úthlutaforriti nýjum eiginleg-
um vistföngummeðan áinningustendur
svo að unnt sé aðinna forritið eftir að
það hefur veriðfært til.
– dynamic relocation
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kvikleg tögun
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Tög-
un, fólgin í því aðarfþegi getur haft
samatag ogarfgjafi hans.
· Sjá einnigkyrrleg tögun.
sh.kviktögun
– dynamic typing

kvikleg úthlutun → kvikleg úthlutun til-
fanga

kvikleg úthlutun biðminnis
– dynamic buffering

kvikleg úthlutun geymslu
Það að úthlutagagnahlutumgeymslu-
rými eingöngu í þann tíma seminning
nær tilgildissviðs1 þeirra.
– dynamic storage allocation

kvikleg úthlutun tilfanga
Það að úthluta nauðsynlegumtilföngum
til inningar forrits þegar forritið þarf á
þeim að halda.
sh.kvikleg úthlutun
– dynamic resource allocation,

dynamic allocation
kviklega forritanleg tenging

Taugamótasamtengingþar sem unnt er
að breytataugamótavæginuá meðan
forrit er í vinnslu.
– dynamically programmable connecti-

on
kviklegt gildissvið

Gildissvið1 sem verður til með því að
vekjaheilar forritseiningareða hluta úr
þeim, þannig aðskilgreiningar þeirra
taki gildi og nýtist þegar önnur forrits-
eining er innt sem hefur ekki þessar
skilgreiningar sjálf.
· Sjá einnigkyrrlegt gildissvið.
– dynamic scope

kviklegt IP-númer
sh.kvikleg IP-tala
– dynamic IP address

kviklegt líkan
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Lýs-
ing á þeirri hlið kerfis sem lýtur að stýr-
ingu, þar á meðal á því hvernig tími er

notaður ogaðgerðum4 raðað, og á víxl-
verkunhluta2.
sh.kviklíkan
– dynamic model

kviklegt tengisnúmer
sh.einkatengisnúmer
– dynamic port number, private port

number
kviklegt vinnsluminni
· Sjá einnigkyrrlegt vinnsluminni.
– dynamic random access memory,

dynamic RAM, DRAM
kviklegur lo.

(um gagnaeigind) Sem aðeins er unnt
að gefa gildi á meðanforrit eða hluti
þess erinntur.
· Sjá einnigkyrrlegur.

Dæmi: Lengdgagnahlutaraf breyti-
legri lengd er kvikleg.

sh.kvik-
– dynamic

kviklegur rofstaður
Rofstaðursem er þannig að tilteknir at-
burðir eða tiltekið ástand, sem veldur
rofi, getur breyst á meðanforritið , sem
rofstaðurinn er í, eða önnur forrit eru
innt.
· Sjá einnigkyrrlegur rofstaður.
– dynamic breakpoint

kviklíkan hk. → kviklegt líkan
kvikmyndablogg hk.
· Sjá einnigkvikmyndabloggun.
– video blog, vlog

kvikmyndabloggun kv.
Bloggunþar semmiðillinn er kvikmynd
og er einhvers konar vefsjónvarp.
· Færslur sameina kvikmynd, texta,

myndir og önnurlýsigögn. Oft er not-
uð fjöldreifing á vefnumtil þess að
leyfa dreifingu kvikmynda með því
að notaRSS-máttil þess að safna efn-
inu saman á sjálfvirkan hátt og spila
það áfarandtækjumogeinkatölvum.

– video blogging, vlogging
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kvikmyndavél kv.
– camcorder, camera recorder, video

recorder
kviktögun kv. → kvikleg tögun
kvísltengi hk.

Óvirkt tæki í staðarneti, notað íhnút1

til þess að tengja saman þrjá eða fleiri
leggi.
· Kvísltengi hvorki magnar né endur-

magnargagnamerki.
– splitter

kvörðun kv.
(í tölvuteiknun) Það aðkvarða2.
– scaling

kvörðunarhlutfall hk.→ kvörðunarþátt-
ur

kvörðunarþáttur kk.
Tala, notuð sem margfaldari viðkvörð-
un.

Dæmi: Kvörðunarþátturinn 1/1000 er
hæfilegur til þess að kvarða gildin
856, 432, –95 og –182 þannig að þau
liggi milli markanna –1 og +1.

sh.kvörðunarhlutfall
– scale factor, scaling factor

kyndill kk.
Lestölvafrá fyrirtækinu Amazon.
– Kindle

kynningarhugbúnaður kk.
– presentation software

kynningarmiðill kk.
Miðill til þess að leggjagögnfyrir not-
anda eða afla gagna frá honum.

Dæmi: (1) Hljóð frá hátalara. (2)
Myndir1, sýndar áskjá.

– presentation medium
kynningarmyndaforrit hk.

Dæmi: Microsoft PowerPoint, Lotus
Freelance Graphics.

– presentation graphics program
kynningarmyndir kv. ft.

– presentation graphics
kynslóð forritunarmála

– programming language generation,
program language generation

kynslóð tölva
Flokkur í sögulegri flokkun átölvum,
sem einkum miðast við þá tækni sem
notuð var við framleiðslu tölvanna.

Dæmi: Í fyrstu kynslóð ber mest á
notkun rofa eða rafeindalampa, í ann-
arri kynslóð notkunsmára, í hinni
þriðju notkunþéttra samrása. Fjórða
kynslóðin einkennist af stóraukinni
notkun þéttra samrása og hin fimmta
af notkunörgjörva með mjög þéttum
samrásum ogsamhliðavinnslu.

– computer generation
kyrr- fl. → kyrrlegur
kyrrbinding kv. → kyrrleg binding
kyrrbreyta kv. → kyrrleg breyta
kyrrleg binding

Binding, gerð áður enforrit er innt og
breytist ekki meðan áinningustendur.
sh.kyrrbinding
– static binding

kyrrleg breyta
sh.kyrrbreyta
– static variable

kyrrleg pakkasía
Tiltekinn netvarnarbúnaður sem ákveð-
ur eftir IP-númerum sendistaðar og
áfangastaðar hvaðapökkum1 skuli
hleypt gegnum vörnina.
· Sjá einnigkvikleg pakkasía.
– static packet filter

kyrrleg pakkasíun
Tiltekin netvarnarhögun þar sem notuð
erkyrrleg pakkasía.
· Kvikleg pakkasíunhefur tekið við af

kyrrlegri pakkasíun sem aðalvarnar-
lausn fyrirnet.

– static packet filtering
kyrrleg tögun

Tögun, fólgin í því aðnefnifærtagþeg-
ar forrit er vistþýttog heldur því tagi á
meðan forritið erinnt.
· Sjá einnigkvikleg tögun.
sh.kyrrtögun
– static typing
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kyrrlegt gildissvið
Gildissvið1, ákvarðað með því að finna
fyrstu forritseiningu sem umlykur þá
forritseiningu þar sem skilgreiningin
kemur fyrir.
· Handprófun forrits nægir til að

ákvarða kyrrlegt gildissvið.
· Sjá einnigkviklegt gildissvið.
– static scope

kyrrlegt vinnsluminni
Vinnsluminnisem geymir gagnabita á
meðan kveikt er á tækinu.
· Sjá einnigkviklegt vinnsluminni.
– static random access memory, static

RAM, SRAM
kyrrlegur lo.

(umgagnaeigind) Sem er gefið gildi áð-
ur enforrit eða hluti þess erinntur.
· Sjá einnigkviklegur.

Dæmi: Lengdbreytu2 af fastri lengd
er kyrrleg.

sh.kyrr-
– static

kyrrlegur rofstaður
Rofstaðursem má ákveða á meðanfor-
rit er vistþýtt.
· Sjá einnigkviklegur rofstaður.

Dæmi: Ákveða má rofstað þar sem
kallað er á tiltekiðundirforrit1.

– static breakpoint
kyrrtögun kv. → kyrrleg tögun
köfun kv.

Það aðkafa.
– drilldown

könguló kv. → vefskriðill
köngurnet hk. → blendingsnet
könnunarlíkan hk.

Eitt margra líkana sem gerð eru sam-
kvæmt þeirri kerfisþróunaraðferðað
prófa mismunandi líkön fyrirtölvukerfi
þangað til eitt þeirra virðist henta til
frekari þróunar.
· Þessi aðferð á helst við þegar lítið er

vitað fyrir fram um kröfur til kerfis-
ins.

– exploratory model
kös1 kv.

Hluti innra minnisþar semgagnahlutir
eru búnir til eða þeim eytt eftir þörfum
og ekki er unnt að segja fyrir í hvaða röð
gagnahlutirnir eru notaðir.
– heap2

kös2 kv.
(í íðneti) Orð sem senda má frá einu
tæki til allra hinna til marks um að
árekstur1 hafi orðið.
– jam

L
lag1 hk.

(í dreifvinnslu og OSI) Flokkur þjón-
ustu1, starfsemi ogsamskiptareglna1

sem eru hugsaðar sem ein heild. Flokk-
urinn er einn af mörgum flokkum í
stigveldisskipuðu safni og nær yfir öll
gagnavinnslukerfisem hlíta sömunet-
högun.
– layer1

lag2 hk.
(í tauganetum) Hópur gervitaugunga
sem eru ekki tengdir saman en hafa
sams konar ílags- og frálagsaðferðir.
– layer2

lagfæringarviðhald hk.
Viðhaldsem framkvæmt er, eftir aðbil-
unhefur orðið eðagalli komið í ljós, til
þess að koma búnaði aftur í það horf að
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hann geti gert það sem til er ætlast.
– corrective maintenance

lagskipt net
Tauganetþar semgervitaugungumer
skipað ílög2.
– layered network

lagskipting kv.
(í forritun)
– layering

Lambertsflötur kk.
Yfirborð sem dreifir ljósi, svo að styrk-
ur ljóss sem geislar í tiltekna átt frá
hvaða smáeiningu sem er á yfirborðinu
er í réttuhlutfalli við kósínus af horninu
milli geislans og flatarins.
· Birta2 frá Lambertsfleti hefur fast

gildi, óháð sjónarhorninu.
– lambertian surface

landsheiti hk.
(í tölvupóstkerfi) Stöðluð eigind2 sem
auðkennir land.
– country name

landskerfi hk. → landsumsjónarumdæmi
landslénhk.

Höfuðlénsem tengist tilteknu landi eða
þjóð.
· Tákn landsléns er til dæmis „.is“ fyrir

Ísland og „.dk“ fyrir Danmörku.
sh.þjóðarlén
– country code top-level domain,

ccTLD, national top-level domain,
nTLD

landsumsjónarumdæmihk.
(í tölvupóstkerfi) Umsjónarumdæmi
undir stjórn fjarskiptarekanda sem fjar-
skiptayfirvöld í tilteknu landi hafa til-
nefnt.
· Fjarskiptarekandi veitir öllum al-

menningiþjónustu1. Hann getur ver-
ið hvort sem er í opinberri eigu eða
einkaeigu og getur verið ríkisstofnun
eða einkafyrirtæki.

sh.landskerfi
– administration management domain,

ADMD

landupplýsingakerfi hk.
– geographic information system, GIS

langlínusímfyrirtæki hk.
– long-distance carrier

langlínustrengur kk.
Strengur sem tengir samanlanglínu-
tengildi til þess aðgagnastöðvargeti
haft samskipti.
– trunk cable

langlínutengildi hk.
Tæki sem tengirgagnastöðvið lang-
línustrengmeðnotendastreng.
· Langlínutengildi hefur búnað til að

tengja stöðina við netið eða fara fram
hjá henni.

– trunk coupling unit, trunk connecting
unit, TCU

langsniðhk.
Skipulag texta eða mynda ásíðu2 þar
sem textalínur eru samhliða langhlið
síðunnar.
– landscape, landscape format,

horizontal format
LaTeX

Heiti á kerfi fyrir umbrot á texta,
byggðu áTeX.
· LaTeX erstyttingá „Lamport TeX“,

en höfundur LaTeX heitir Leslie
Lamport. LaTeX er mun þægilegra í
notkun en upphaflegt TeX.

– LaTeX
lauf hk. → endahnútur1

laumurás kv.
Sendirássem unnt er að nota til þess
aðflytja gögná þann hátt að það brjóti
gegnöryggisstefnu.
– covert channel

laumuþræll kk.
Tölva, tengd við lýðnetið, sem tölvu-
þrjótur, veira eðatrójuhesturhefurvá-
sett.
· Oftast er vásett tölva hluti afyrkja-

neti og er fjarstýrt til þess að vinna
einhvers konar skemmdarverk. Fæst-
ir eigendur laumuþræla vita að tölva



laus 187 lausnarhnappur

þeirra er notuð á þennan hátt.
– zombie computer, zombie2

laus lo. → umskiptanlegur
lausadiskur kk.

Seguldiskureðadiskahlaðisem unnt er
að taka úrseguldiskastöðsvo að hana
megi nota fyrir aðra diska.
– removable disk, mountable disk

lausakommukerfi hk.
Grunntalnakerfi þar sembrotskil eru
skráð meðsérstaf.
– variable-point representation system

lausasniðhk.
Skipulag gagna eða skipana1 sem er
ekki ákveðið fyrir fram.
– free format

lausastefhk.
Stefsem sett er íminniþegar önnurfor-
rit þurfa að nota það.
– transient routine

lausblaðhk.
Blað, semprentara er skammtað, eitt
sér.
sh.handskammtaður pappír
– hand-fed form

lausgeirunkv.
Það að auðkenna skil milligeira á seg-
uldiski með gögnumsem eru skráð á
diskinn.
– soft sectoring

lausheldin geymsla
Geymsla1 sem gögn tapast úr þegar
straumur er rofinn.
· Sjá einnigfastheldin geymsla.
– volatile storage

lausheldinn lo.
(um geymslu1 og minni) Semgögntap-
ast úr þegar straumur er rofinn.
· Sjá einnig lausheldin geymslaog

fastheldinn.
– volatile

lauskótaður lo.
(um gagnagildi) Sem er gefinn óbeint,
til dæmis meðbreytu2 í forriti , og er
þess vegna auðvelt að breyta.

· Lauskótað gagnagildi í forriti getur
breyst á meðan forritið er innt.

· Sjá einnigfastkótaður.
– soft-coded

lauskótun kv.
Það að notalauskótað gagnagildi.
– soft coding

lausn viðfangsefnis
Það að ákvarða röðaðgerða1 eða at-
hafna sem geta leitt að settu marki.
· Lausn viðfangsefnis er oftferli1 þar

sem byrjað er á upphafsstöðu og leit-
að umviðfangsrýmiðtil þess að finna
það markmið sem stefnt er að. Til
þess að geta leyst viðfangsefni á ár-
angursríkan hátt þarf að þekkja upp-
hafsstöðu, hvaða útkomu unnt er að
sætta sig við miðað við það markmið
sem stefnt er að og atriði eða aðgerðir
sem skilgreina viðfangsrýmið.

– problem solving
lausnaleitarnámhk.

– problem-based learning, PBL
lausnaprófun kv.

Lausn viðfangsefnis, byggð á því að búa
til hugsanlegar lausnir og fjarlægja með
stýfingu2 þær lausnir sem standast ekki
tilteknar kröfur.
– generate-and-test

lausnarflækjustig hk.
Mælikvarði á það hversu flókið er að
leysa tiltekið verkefni.
· Lausnarflækjustig er fundið eftir ná-

kvæmri skilgreiningu áílagsgögnum
og algrími þar sem lausnaraðferð er
lýst.

· Sjá einnigflækjustig.
– computational complexity

lausnarhnappur kk.
Hnappursem sendirlausnarstafsem er
túlkaður á mismunandi vegu eftirforrit-
umeða kerfum.
· Lausnarstafur getur einnig verið upp-

haf lausnarrunu. Hver lausnarruna
stendur fyrir tiltekna aðgerð.
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– escape key
lausnarleiðanámhk.

Styrkingarnámsem hefst ekki fyrr en
fullkomin lausnarleið fyrir viðfangsefni
hefur verið fundin. Hvert skref á lausn-
arleiðinni er merkt semjákvætt dæmi,
og hvert skref sem fer út fyrir lausnar-
leiðina er merkt semneikvætt dæmi.
– learning from solution paths

lausnarruna kv.
Stafastrengur, notaður viðkótaskipti.
· Fyrsti stafur í strengnum er oftast

lausnarstafur.
– escape sequence

lausnarrými hk.
Ímyndað eða raunverulegt svæði, skil-
greint sem allarstöður2 sem mynda
lausnir á tilteknu viðfangsefni.
– solution space

lausnarstafur kk.
Kótaskiptastafursem einn sér eða sem
fyrsti stafurí lausnarrunusýnir að túlka
á þá stafi sem á eftir koma samkvæmt
annarrikótunarregluen stafina næst á
undan.
– escape character, ESC

laustengdur lo.
– loosely coupled

lágenda-fl.
Sem lýtur aðröð bita við skráningu
bætaí tölvuminni.
· Í ferðum Gúllívers eru „little-

endians“ þeir sem brjóta eggskurn
á mjórri endanum.

· Sjá einnigháenda-.
sh.mjóenda-
– little-endian

lágleggsstafurkk.
Lágstafursem nær niður fyrirmállínu.

Dæmi: y, g, j.
– descender1, descending character

lágleggurkk.
Sá hluti lágleggsstafssem nær niður
fyrir mállínu.
– descender2

lágmarksréttindi hk. ft.
Takmörkun á aðgangsrétti geranda3

við þau réttindi ein sem nauðsynleg eru
til þess að framkvæma heimilaðar verk-
einingar.
– minimum privilege

lágmarksstýrikerfi hk.
Sérsniðiðstýrikerfi sem hentar tilteknu
verkefni eðaforriti .
· Í stýrikerfinu erkjarni1 og aðeins þeir

hlutar sem nauðsynlegir eru fyrir til-
tekið forrit og einingar frá þriðja að-
ila sem fylgja forritinu. Með þessu
verður forritið minna og e.t.v. örugg-
ara en forrit semkeyrt er í stýrikerfi
til almennra nota.

– Just Enough Operating System, JeOS
lágstafaso.

Rita eða prenta meðlágstöfum.
– lowercase1

lágstafa-fl.
– lowercase2

lágstafur kk.
Lítill bókstafureins og venjulega er rit-
aður annars staðar en fremst í máls-
grein.
– lowercase letter

lágstæðurlo. → hnéletraður
lágtæknisjónkv.

Ferli2 til þess að afla sjónrænnagagna
frá vangimeð því að nota einfaldar að-
ferðir við gerð líkana, t.d. það að setja
vanginn fram meðútlínum hluta3 eða
birtusvæða.
– low-level vision

lágtæknivinnslakv.
Myndvinnslasem felst í því að nota
grunnaðferðir við að búa til eða bæta
framsetningumyndar2.
– low-level processing

lágvísir kk. → hnévísir
lánstölustafur kk.

Tölustafursem myndast þegar frádrátt-
ur í tilteknu sæti2 gefur neikvæða út-
komu og er fluttur til vinnslu á öðrum
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stað.
· Í sætistalnakerfi er lánstölustafur

fluttur til vinnslu í sætið sem hefur
næstavægi1 fyrir ofan gefið sæti.

– borrow digit
lárétt byrging

(við birtingu) Það að rafeindageisli er
falinn, þegarsamsett sjóngagnamerkier
birt1, í því skyni aðrasti geti horfið aft-
ur til vinstri hliðar á skjá án þess að
hann sjáist.
– horizontal blanking

lárétt samstilling
Sá hluti af samsettu sjóngagnamerki
sem sýnir hvar myndlína endar.
– horizontal synchronization

lárétt segulskráning
Aðferð viðsegulskráninguþar sem seg-
ulskautun er langsum eftirrásinni1 sem
skráð er á.
– longitudinal magnetic recording

lárétt skref
(í prenturum) Fjöldi grunnskrefa sem
prentstaðaflyst um til hægri eftir prent-
unstafs.
· Grunnskref getur t.d. verið 1/120 úr

þumlungi.
– horizontal motion index, HMI

lárétt sniðmótun
(í ritvinnslu) Hæfileiki textaritils til
þess að staðsetjatexta lárétt innan til-
tekinna marka sem notandi skilgreinir.
– horizontal tabulation, horizontal for-

matting
lárétt sundurgreining

Umhverfan af fjöldadíla í einni láréttri
línu sem erskönnuð2 sem heild.
– horizontal resolution

láskk.
Útbúnaður ígagnasafnskerfi, notaður til
þess að koma í veg fyriraðgang1 að
gagnahlutum.
· Um tímabundnar ráðstafanir getur

verið að ræða.
– lock

láshnappur kk.
Hnappur, notaður til þess að festa
hnappaborðí tiltekinni stöðu.
· Stutt er einu sinni á hnappinn til þess

að festa hnappaborðið og aftur til þess
að losa það.
Dæmi: Hástafalás, talnalás, skrun-
lás.

– locking key
láshringur kk.

Plast- eða málmhringur sem ýmist er
hafður á eða tekinn afsegulbanditil
þess að koma í veg fyrir aðskrifaðsé á
það oggögnþannigþurrkuð útaf mis-
gáningi.
· Stundum er hagað þannig til að leyft

er að skrifa á segulbandið þegar lás-
hringur er settur á og stundum þegar
láshringur er tekinn af. Þessi munur
kemur fram í ensku samheitunum.

sh.skrifhringur
– write-enable device, write ring, file-

protection ring, file protect ring, sa-
fety ring, write-enable ring, write-
permit ring, write-inhibit ring, write-
disable ring

lásmiði kk.
Miði sem ýmist er hafður á eða tekinn
af disklingi1 til þess að koma í veg fyrir
aðskrifaðsé á hann.
– write protection label

láta fylgja
– attach

látbrigðaferjald hk.
Tæki sem ber kennsl á líkamshreyfingar
og þýðir þær yfir ígögn.
– gestural transducer

látbrigðaílag hk.
Tilteknar handa- eða búkhreyfingar sem
skila skynjanlegri niðurstöðu þegar bor-
in eru kennsl á þær.
sh.látbrigðaskipun
– gestural input, gestural command

látbrigðakennsl hk. ft.
Túlkun tölvu á hreyfingum handa og
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búks sem skipunum um að gera eitt-
hvað.
– gesture recognition, gestural

recognition
látbrigðaskipun kv. → látbrigðaílag
leggja fram

Sendaskeyti2 til upplýsingatöflukerfis
eðatölvuþings.
– post

leggstafurkk.
Lágstafur sem nær upp fyrir lágstafa-
línu eða niður fyrirmállínu eða hvort
tveggja.

Dæmi: Háleggsstafur, lágleggsstaf-
ur.

leggur kk.
Búnaður sem tengir saman tvohnúta1

með beinni tengingu.
· Leggur er sá hlutinetssemgögneru

flutt um.
sh.grein
– branch

leið1 kv.
Lína sem tengirtákn í leiðariti og sýnir
hvargögngeta farið á milli eininga eða
hvernig stjórnferlis2 flyst á milli ein-
inga.
– flowline

leið2 kv.
Vegur afleggjumsem tengja saman tvo
hnúta1 í neti.
· Á leið geta verið fleiri en einn leggur.
– path

leið3 kv.
Vegur til þess aðflytja upplýsingar1 á
milli staða.
· Leið er oft tilgreind meðlista yfir

hnúta1.
· Sjá einnigbeinir.
– route2

leiðarflétta kv.
Máleining þar sem tilgreint er val á
milli mismunandiinningaraðameð því
að vísa tilmerkja3.
– branch construct

leiðarforrit hk.
Hjálparforrit 1 sem skráir leiðgagna
um lýðnetiðmilli tölvunotandans og til-
tekinnar endatölvu.
· Forritið skráir þær gáttartölvur sem

leiðin liggur um.
– traceroute

leiðargreinir 1 kk.
Skilyrt skipun2 í forriti ásamtstöðuvísi
sem ræður vali á framhaldi.
– switch1

leiðargreinir 2 kk. → skiptir1

leiðarit hk.
Teiknuð mynd þar sem lýst erferli1 eða
lausn verkefnis skref fyrir skref með
skýrðum rúmfræðimyndum, tengdum
saman meðleiðum1.
· Hlutverk myndarinnar er að hanna

eðaskjalbúaferli eðaforrit .
sh.flæðirit
– flowchart, flow diagram

leiðarstefnakv.
Vísbending um hvort þeirra tveggja
tákna, sem tengjast meðleið1 í leiðariti,
er undanfari hins.
– flow direction

leiðarstýring kv.
Aðferð á neti til að sinna þörfum
geymsluneta fyrir skipulagningu og
stjórnun á samskiptaleiðum.
– pathing, path control

leiðartákn hk.
Tákn, notað til þess að sýnaaðgerðir1,
gögn, leiðarstefnueða tæki íleiðariti.
– flowchart symbol

leiðaskil hk. ft.
(í framsetningu meðgagnvirkum miðli)
Staður í forriti þar sem notandi getur
valið um tvær eða fleiri leiðir.
– branching point

leiðing kv.
Tvístæð rökaðgerðsem hefurútkomu
með Boole-gildið 0 þá og því aðeins að
fyrri þolandinnhafi Boole-gildið 0 og
hinn síðari hafi Boole-gildið 1.
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– implication, IF-THEN operation,
conditional implication operation,
conditional implication, ?inclusion

leiðingargátt kv.
Gátt sem framkvæmirrökaðgerðina3

leiðingu.
sh.ef-þá-gátt
– IF-THEN gate, IF-THEN element

leiðrétting kv.
Það að leiðréttavillur sem koma fram
í gögnumþegar þau erusend, flutt eða
geymd1.
– error correction

leiðréttingarbúnaður kk.
Búnaður til þess að fjarlægja, má út eða
eyðileggjastafisem búið er að skrá.

Dæmi: Leiðréttingarbúnaður í skrán-
ingartækjum fyrir gataræmur1 og
disklinga1.

– correcting feature
leiðréttingarkóti kk.

Villugátarkóti, ætlaður til þess að leið-
réttavillur af tilteknum gerðum á sjálf-
virkan hátt.
– error-correcting code, error-

correction code
leiðsöguverkefnihk. → forverkefni
leifarprófun fyrir N

Prófun þar sem deilt er í tölu með töl-
unni N til þess að finna afgang sem bor-
inn er saman við afgang úr fyrri útreikn-
ingi.

Dæmi: Í leifarprófun fyrir 7 verður
afgangurinn 0, 1, 2, 3, 4, 5 eða 6.

– modulo-N check, residue check
leifturminni hk.

Fastheldin geymslaþar sem unnt er að
þurrka gögnút og skrifa ný í heilum
bálkum1, en ekkibætifyrir bæti.
· Leifturminni er oft notað íeinmenn-

ingstölvumtil að geyma2 ræsikjarn-
ann. Það er einnig notað íPC-kortum
fyrir kjöltutölvur og í öðrum tækj-
um, svo sem farsímum ogstafrænum
myndavélum.

– flash memory
leifturminniskort hk.

Minniskortsem notarleifturminni.
sh. leifturminnisspjald, FC-kort, FC-
spjald
– compact flash card

leifturminnisspjald hk. → leifturminn-
iskort

leigulína kv.
Leigð símalína.
– leased line

leikfjöl kv.
– gamepad, joypad

leikjafræði kv.
– game theory

leikstýri hk.
Ílagstæki, notað til að stýra tölvuleik.
· Leikstýri getur meðal annars verið

hnappaborð, mús, leikvölur, hjólstýr-
ildi og leikfjöl.

– game controller
leikvölur kk.

Hnitill eða benditækimeð stöng sem
unnt er að halla að minnsta kosti í tvær
óháðar áttir.
sh.stýristautur, stýripinni
– joystick

leit1 kv.
Það aðleita1.
– search1

leit2 kv.
(í ritvinnslu) Aðgerð sem leyfir notanda
að leita uppi tiltekinnstafastrengí texta.
– search3, find1

leit í úrkasti
– dumpster diving

leita1 so.
Skoða eitt eða fleirigagnastök1 í mengi
gagnastaka til þess að finna stök sem
hafa tiltekinn eiginleika.
– search2

leita2 so.
Finna hvar tiltekinnstafastrengurkem-
ur fyrir í texta.
– search5, find3
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leita sín
Leita á veraldarvefnumeða í gagna-
söfnumað því hvar manns eigið nafn
kemur fyrir.
· Sjá einnigsjálfsleit.
– egosurf

leitarhamur kk.
(í ritvinnslu) Hamursem leyfir notanda
að leita uppi tiltekinnstafastrengí texta.
– search4, find2

leitarhrísla kv. → leitartré
leitarkerfi hk. → leitarvél
leitarlota kv.

Sú atburðarunaleitar1 sem er endurtek-
in fyrir hvert gagnastak1.
– search cycle

leitarlykill kk.
Lykill1, notaður til þess að finna ogná í
gögn.
– search key

leitarnám hk.
Námsaðferð sem er þróuð í sam-
ræmi við niðurstöður tilrauna, mats eða
happa- og glappaaðferða.
– heuristic learning

leitarrými hk.
Mengi hugsanlegra skrefa ílausn við-
fangsefnisfrá upphafsstöðum til mark-
miðsstöðu.
– search space

leitarskipun kv.
Ritvinnuskipun, notuð til þess að leita
uppi tiltekinnstafastrengí texta.
– search command, find command

leitartré hk.
Net sem líkist tré þar sem sýndar eru
þær margvíslegu reglur sem beitt er við
leit1, hnútar3 sem kannaðir eru og nið-
urstöður sem leitin skilar.
sh.leitarhrísla
– search tree

leitarvél kv.
Hugbúnaðursem hjálpar notanda m.a.
að finna heiti eðavistfang lýðnetsseturs
að gefnum tilteknum skilyrðum.

sh.leitarkerfi
– search engine

lengdkv.
Sýningartími kvikmyndar eðamiðils,
gefinn í fjöldatímaeininga.
sh.tímalengd
– duration

lepphnappur kk.
Hnappursem hefur ekkert hlutverk.
– dummy key

leppskipun kv.
Gagnastak1 sem lítur út eins ogskipun1

og sett er inn írunu skipana en hefur
engin áhrif.
– dummy instruction

leppur kk. → formstiki
leshk.

Minnsta merkingarbær eining tungu-
máls sem skilst ekki af þeimmyndönum
sem hún kann að vera samsett af.
– lexeme

les- og skrifhaus
Segulhaussem geturlesiðogskrifað.
– read/write head

les- og skrifrauf
Gat á hlífðarumslagidisklings1 fyrir
les- og skrifhausa.
– read/write slot, read/write opening

lesaso.
Sækja1 gögn í geymslu1 eða afgagna-
miðli eða fá þau frá öðrumgagnagjafa.
– read

lesaðgangurkk. → lesréttur
lesari fyrir leifturminniskort

– compact flash card reader
lesborðhk.

Viðmót þar semupplýsingar1 eru sett-
ar fram á auðlesinn hátt, sem minnir á
mælaborð í bíl.
– dashboard

leseindkv. → lesstak
lesgildi hk.

Lesstaksem er bein framsetning á til-
teknu gildi og táknar sig sjálft.

Dæmi: (1) 14 er lesgildiheilu tölunn-
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ar fjórtán. (2) „APRÍL“ er lesgildi
fjórða mánaðar ársins.

– literal
lesgreiningkv.

Það að greinafrumforrit í les.
– lexical analysis, scanning2

lesgreinir kk.
Sá hluti vistþýðandasem sér umles-
greiningu.
– lexical analyzer, scanner2

leshauskk.
Segulhaussem getur aðeinslesið.
– read head

lesleiðkv.
Leið í lesara þar sem erlesstöð.
– read path

lesmálhk. → texti
lesmálsritill kk. → textaritill
lesmerki hk.

– logogram
lesminni hk.

Geymsla1 sem unnt er aðlesaúr en ekki
skrifa í við venjulegar aðstæður.
– ROM, read-only memory

lesréttur kk.
Aðgangsréttursem veitir heimild til
þess aðlesa gögn.
sh.lesaðgangur
– read access

lesstakhk.
Strengurmeð einum eða fleiristöfum
í stafrófi tiltekins forritunarmáls sem
samkvæmt venju stendur fyrir tiltekna
merkingareiningu.

Dæmi: (1) Lesgildi, t.d. 2G5. (2)
Nefni, t.d. last_name, íPascal.

sh.leseind
– lexical token, lexical element, lexical

unit
lesstöðkv.

Staður í lesara þar semgögná gagna-
miðli eru lesin.
– read station

lestrarmerki hk. → greinarmerki

lestölvakv.
Vélbúnaðurá stærð við bók sem er not-
aður eingöngu til þess að lesarafbækur.
· Útlit lestölvu líkist útiliti spjaldtölvu.

Lestölvur hafa hærriglæðingartíðni
en venjulegirskjáir og auðveldara er
að lesa af þeim, sérstaklega í sólskini.
Dæmi:Kyndill.

– e-reader, e-book reader, ebook reader
lesumferðartími kk.

Stysti tími sem líður á milli upphafs
tveggja lesumferða, sem koma hvor á
fætur annarri ígeymslu1, sem hefur að-
greindar les- og skrifumferðir.
– read cycle time

leturborð hk. → hnappaborð
leturbrigði hk.
· Leturbrigði getur t.d. verið beint let-

ur, skáleturog feitt letur.
– type style

leturgerð kv.
(í ritvinnslu) Samsafn stafmynda af til-
tekinni gerð, óháð stærð ogleturbrigði.
· Leturgerð, sem hér vísar til enska

heitisins „font“, er í prentiðnaði köll-
uð „typeface“ á ensku. Í prentiðnaði
er enska orðið „font“ hins vegar not-
að fyrir samsafn stafmynda af tiltek-
inni gerð, stærð og leturbrigði.
Dæmi: Courier, Helvetica.

– font
leturhjól hk.

Hjól með letri á sem snýst og hefur heilt
stafamengitil reiðu fyrir eina prent-
stöðu í einu.

Dæmi:Leturkróna.
– print wheel

leturkróna kv.
Tennt plastkringla sem snýst, notuð í til-
tekna gerðprentara. Letrinu er komið
fyrir á endum tannanna.
– daisy wheel

leturtrumba kv.
Sívalningur sem snýst og hefur heilt
stafamengitil reiðu fyrir hverja prent-
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stöðu.
– print drum

leyfileg gjörð
Gjörð sem fylgir tilteknum reglum og
kemur á samræmi í safnisetninga3 eða
sýnir fram á tilvist samræmds setninga-
safns íupplýsingasafnieða skilnings-
gerðarlýsingu.
sh.heimil gjörð
– permissible action

leyfiskauphk. ft.
sh.aðgangskaup
– licensing

leyndarsamningur kk.
– non-disclosure agreement

leyndur dulráðningarlykill
(í tölvuöryggi)
– secret decryption key

leyndur dulritunarlykill
(í tölvuöryggi)
– secret encryption key

leyndur lykill → leynilykill
leyniafrit hk.

Afritssending sem er leynt fyrir þeim
sem fá venjulegtsamrit.
sh.leynisamrit
– blind carbon copy, bcc

leynilykill kk.
(í tölvuöryggi) Dulmálslykill sem er
ætlaður takmörkuðum fjölda notenda til
dulritunar ogdulráðningar.
· Sjá einnigdreifilykill.
sh.leyndur lykill
– secret key

leynilykilsalgrím hk.
(í tölvuöryggi)
– secret key algorithm

leyniorð hk. → aðgangsorð
leynisamrit hk. → leyniafrit
leyniviðtakandi kk.

(í tölvupóstkerfi) Viðtakandi sem aðr-
ir viðtakendur samaskeytis2 fá ekki að
vita hver er.
– blind copy recipient

leysir kk.
– laser

leysisdiskurkk.
· Sams konar oggeisladiskur1 en u.þ.b.

30 cm að þvermáli.
sh.stór geisladiskur
– laserdisk

leysisprentari kk. → geislaprentari
leysisskannikk.

Búnaður sem færir blett af leysisljósi
yfir hlut3 og býr til mynd2 eftir end-
urkasti semsjónskynjarinemur.
– laser scanner

leysistvistur kk.
– laser diode

leysnikv. → sundurgreining
lén hk.

Tiltekinn hluti tölvunetsþar sem nafn-
giftir, netrekstur og netþjónusta eru
undir sameiginlegri stjórn.
· Lén getur náð yfir tiltekið landsvæði

eða þjóð, tiltekið svið eða tiltekið fyr-
irtæki eða stofnun.

· Stjórnendur léns geta skilgreintund-
irlén og veitt öðrum nafngiftarréttinn
yfir þeim. Oftast erutilföng og vist-
fengingeinnig undir einni stjórn inn-
an hvers léns.

– domain1

lénakrækir kk.
Einstaklingur eða fyrirtæki sem skráir
sig fyrir lénsheiti, sem hefur fallið nið-
ur, í því skyni að hagnast á því.
– domain sniper

lénnafn hk. → lénsheiti
lénsheitakerfihk.

Dreift gagnasafnsem tengir samanIP-
númerog lénsheiti.
– domain name system, DNS

lénsheitihk.
Heiti léns.
· Í skráningarstöð lénser léni sem

heyrir undir hana gefið heiti um leið
og lénið er skráð.

· Sjá einnigfullgilt lénsheiti.
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Dæmi: Internet á Íslandi hf. er skrán-
ingarstöð lénsins „.is“. Hjá stöðinni
er meðal annarra skráð lén með heit-
inu „.hi.is“ en það er lén Háskóla Ís-
lands.

sh.lénsnafn, lénnafn
– domain name

lénsnafnhk. → lénsheiti
léntaka kv.

Það að skrá, braska með eða notaléns-
heiti til þess að hagnast á viðskiptavild
eða vörumerki einhvers annars.
– cybersquatting, domain squatting

léttbiðlaravinnsla kv.
– server-based computing, thin-client

computing
léttbiðlari kk.

Einfalt biðlaraforrit eða tæki sem reiðir
sig að mestu leyti á kerfi sem er áþjóni1.
· Sjá einnigþungbiðlari.
– thin client

léttbúnaður kk.
Skerturvalgreiðslubúnaður.
· Greiða þarf fyrir samsvarandi óskert-

anhugbúnað.
– liteware

léttmiðlari kk.
Einmenningstölvameð vélbúnaði og
hugbúnaðisem rétt aðeins nægir til að
annast tiltekinn starfsþátt sem notendur
geta samnýtt íneti.
· Sjá einnigþungmiðlari.
– thin server

léttræsingkv.
Ræsinggagnasafnskerfismeð því að
notaundanmyndireðanýgerðir.
– warm start

liður kk.
(í stærðfræði) Hluti afsummueða röð.

Dæmi: Í segðinni a+ b� c er b� c
liður.

– term1

Lingo
Heiti áhöfundarmálifyrir margmiðlun.
– Lingo

linnulaus lestur
Það að lesa skráðarunu frá upphafi til
enda án þess að taka hliðarspor.
– linear play

Linux
Heiti á stýrikerfi fyrir einmenningstölv-
ur.
· Linux er skyltUnix. Höfundur þess er

Linus Torvalds, finnskur maður.
– Linux

lipurstefja kv.
Biðlarastefjasem starfar sjálfvirkt fyrir
notanda.
– aglet, agile applet

liska kv.
Litblær og mettun litar, að frátöldum
ljóma.
sh.litmegn
– chrominance

liskumerki hk.
Sá hlutiupplýsinga1 um mynd sem til-
tekur litinn, þ.e.litblæogmettun.
– chroma signal

Lisp
Heiti á forritunarmáli, sérstaklega
gerðu fyrir listavinnslu.
· Lisp erstyttingá „List Processing“.
– Lisp

lista so.
– list2

listavinnsla kv.
Aðferð við að vinna úrgögnumsem er
skipað ílista.
· Venjulega erukeðjulistar notaðir til

þess að unnt sé að breyta röð staka
í listanum án þess að flytja þau til í
geymslu1.

– list processing
listavinnslumál hk.

Forritunarmál, hannað til þess að fara
meðgögnsem sett eru fram semlistar
eðastafastrengir.

Dæmi:Lisp.
– list-processing language
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listi kk.
Endanlegt raðað mengi skyldra staka.
· Í lista geta verið aðrir listar.
– list1

Listserv
Heiti á póstlistaþjónustu álýðnetinu.
– Listserv

listun kv.
Útprent þar semfrumforrit eða gögn
forrits eru prentuð.
– listing, program listing

litabaugur kk.
Hringmyndaður borði af lituðu ljósi
umhverfis óvenjulega bjartahluti3 í
mynd2.
· Litabaugur getur verið óæskilegt sér-

kenni tiltekinna myndfærslutækja.
– halo

litakort hk.
Mengi litgilda, notað til þess að túlka
dílgildi sem raunverulega liti tilbirting-
ar.
– color map

litaspjald hk.
(í tölvuteiknun) Staðlað mengi lita til
notkunar ímynd1 án tillits til myndefn-
is.
– standard palette

litateiknigeta kv.
sh.litteiknigeta
– color graphics capability

litateiknun kv.
sh.litteiknun
– color graphics

litaval hk.
Mengi lita sem unnt er aðbirta1 í einu
ámyndfleti.
· Litaval má staðla fyrir allarmyndir2

eðasérsníðafyrir hverja mynd.
– color palette, palette

litblær kk.
Sú eigind2 hlutar3 að vera einhvern
veginn litur, t.d. rauður, grænn eða blár.
· Litblær hreinna lita fylgir ráðandi

bylgjulengd í geislun þeirra.

· Hvítt, svart og grátt hafa engan litblæ.
· Litblær er ein þriggja eiginda litar.
· Sjá einnigmettunog ljómi.
– hue

litburðarbylgja kv.
Burðarbylgja sem flyturupplýsingar1

um litmerki.
– color subcarrier

litgildi hk.
Það sem einkennir lit, gefið meðlitblæ,
mettunog ljóma.
· Í mörgumbirtum er litur gerður með

því að blanda saman hreinum litum
með mismunandi ljóma. Litgildi eru
þannig oft sett fram með þremur töl-
um sem samsvara litgildum þriggja
hreinna lita.

– color value
lithiti kk.

Nákvæmur mælikvarði álitblæ tiltek-
ins ljósgjafa, tilgreindur sem sá hiti sem
svarthlutur þarf að hafa til þess að hann
sýni sama lit.
· Lithiti er gefinn upp í kelvinum. Hita-

einingin kelvin er jafnstór selsíus-
gráðu en kelvinkvarðinn hefur 0 við
alkul.

– color temperature
litmegn hk. → liska
litrými hk.

Allir þeir litir sem unnt er að setja fram
með rauðu, grænu, bláu, andstæðulit
rauðs (e. „cyan“), andstæðulit græns (e.
„magenta“), gulu, svörtu og hvítu.
· Tveir litir eru kallaðir andstæðir þeg-

ar hvítur litur fæst við samlagningu
þeirra. Augun skynja andstæðulit
rauðs sem blágrænan lit og and-
stæðulit græns sem rauðbláan lit.

– color space
litsnúin mynd

Mynd2 þar semlitgildum er snúið við.
Dæmi: Svart verður hvítt, blátt verður
gult.

– negative image
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litsnúningur myndar
Ummyndun myndarsem leiðir tillitsnú-
innar myndar.
– image complementation

litstökun kv.
Það að gefa hverjulitgildi í mynd2 nýtt
gildi sem tekið er úr tilteknu mengi lit-
gilda.
– quantization

litteiknigeta kv. → litateiknigeta
litteiknun kv. → litateiknun
lífflaga kv.

Lítil sneið með safni örsmárra prófunar-
staða á föstu undirlagi, þannig að marg-
ar líffræðilegar prófanir geti farið fram
samtímis til að aukaafköstog hraða.
– biochip

lífga so.→ myndlífga
lífgaður lo.

(um hlut ísýndarveruleika) Sem er bú-
inn til á rafrænan hátt og farið með
þannig að hann virðist „lifandi“.
– animatronic

lífgagnatæknikv.
Tækni þar sem aðferðum íupplýsinga-
tækni og stærðfræðilegum aðferðum,
meðal annars í tölfræði, er beitt til að
fást við líffræðileg viðfangsefni, venju-
lega með því að búa til eða notatölvu-
forrit og stærðfræðilíkön.
– bioinformatics

lífgun kv. → myndlífgun
lífherminn lo.

Sem líkir eftir náttúrlegu lífi.
· Sjá einniglífhermitækni.
– biomimetic

lífhermitækni kv.
Aðferðir nútímavísinda til að líkja eftir
lausnum lífkerfa sem hafa þróast í átt að
bestu lausnum á milljónum ára.
– biomimetics

lífkenna- fl.
· Sjá einniglífkenni.
– biometric

lífkennafræði hk. ft.
· Sjá einniglífkenni.
– biometrics1

lífkenni hk.
Einstæð, mælanleg einkenni, notuð til
að bera kennsl á einstaklinga.
· Notaðir eru annaðhvort lífeðlisfræði-

legir eiginleikar eða atferliseiginleik-
ar. Fingrafar, lithimnufar í auga og
andlitsdrættir eru dæmi um lífeðl-
isfræðilega eiginleika.Raddfar, rit-
hönd, göngulag og handarhreyfingar
eru dæmi um atferliseiginleika.

– biometric identifier
lífkennsl hk. ft.

Sjálfvirkar aðferðir til þess aðsannvotta
lífkennieinstaklings.
– biometrics2, biometric verification

lífrænn ljósbirtir
– organic light emitting display

lífrænn ljóstvistur
Ljóstvisturþar sem yfirborðið gefur frá
sér litljós og er gert úr lífrænu efni.
– organic light-emitting diode, OLED,

organic LED
lífrænn þunnfilmusmári

– organic thin-film transistor
lífskynjari kk.

Tæki sem greinir lífrænmerki2 og
breytir þeim ístafgerðmerki.
– biocontroller, biosensor

líkamning kv.
Sú tilfinning manns að hann sé bund-
inn líkama sínum ísýndarheimiog jafn-
framt mjög hreyfanlegur.
– embodiment

líkanabundin myndkennsl
Myndkennsl, byggð á samanburði við
fyrir fram skilgreind líkön afhlutum3.
– model-based object recognition

líkanskerfi hk.
Sérþekkingarkerfisem samþættir skip-
an og hlutverksérsviðslíkans.

Dæmi: Vitræn kennslukerfi með
„nemandalíkönum“ og sjúkdóms-
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greiningarkerfi sem fela í sérsnið-
mát2.

– model-based expert system, model-
based system

líkingarstudd alhæfing
Alhæfing hugtakssem lýsir öllum dæm-
um tiltekinshugtaksmeð því að kanna
hvað er líkt og hvað er ólíkt með þess-
um dæmum.
– similarity-based generalization

líma so.
Koma úrklippu fyrir á tilteknum stað í
skjali1.
– paste2

líming kv.
Það aðlíma.
– paste1

lína1 kv.
(í ritvinnslu) Runa af stöfum, sem
venjulega eru orð og bil og er raðað í
beina röð í samræmi við tiltekiðsnið3,
venjulega ámállínu.
· Lengd línu ákvarðast af því rými sem

er tiltækt þegarskjalið1 er sniðið.
– line1, line of text

lína2 kv.
(Í töflugagnasafni) Hluti af töflu2 sem
lýsir einindi1 og eigindum1 þess á ótví-
ræðan hátt.
· Línur í töflulíkanisamsvarafærslum2

í öðrumgagnalíkönum1.
sh.færsla3

– tuple
lína3 kv.

Efnislegurflutningsmiðill.
· Línan er sá hlutigagnarásar2 sem er

fyrir utan gagnaferjaldiðog gagna-
skiptistöðina.

sh.flutningslína
– line2, transmission line

lína4 kv. → rein1

línufjöldi kk.
Fjöldi lína2 í töflu2 í töflugagnasafni.
sh.færslufjöldi
– cardinality1

línufylgd kv.
(í tölvusjón) Það að taka við nýrri ein-
ingu eftir því hversu nálægt hún kemst
því að vera í línulegu framhaldi af línu
sem rakin er.
– line following

línuhlaup hk.
Það aðlína1 í skrá birtist1 í fleiri en
einni línu áskjáeðaprentara.
· Ekki er endilega skipt þar sem skil eru

milli orða.
– line wrap

línuhler hk.
Leynilegur og óleyfileguraðgangur1 að
línu3 til þess aðná í gögn, breyta gögn-
um eðaskjóta inngögnum.
sh.línuhlerun
– wiretapping

línuhlerun kv. → línuhler
línukóti kk.

Kótunarreglasem fellur að einkennum
sendirásar.
· Kótunarreglan getur verið frábrugðin

þeim kótunarreglum sem eru notaðar
í útstöðvartækjunumsem sendagögn
og taka við gögnum.

– line code
línuleg forsagnarkótun

Forsagnarkótunþar sem sýnimerkja2,
sem sagt er fyrir um, eru línulegar sam-
antektir undanfarandi merkjasýna.
· Stuðlar línulegu samantektanna fást

venjulega með því að lágmarka með-
alferningsskekkjuna á milli ílags-
merkisins og merkisins sem sagt er
fyrir um samkvæmt fyrrigögnum.

– linear prediction coding
línuleg samrás

– linear integrated circuit, linear IC
línulegur listi

Listi sem hefur ekki að geyma aðra
lista.
– linear list

línuleiki kk.
– linearity
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línulok hk. ft.
– EOL

línuprentari kk.
Prentari sem prentarlínu1 af stöfum
sem eina heild.
– line printer

línur á mínútu
Mælikvarði á hraða, t.d. prenthraða
línuprentara.
– lpm, lines per minute

línuritill kk.
Textaritill þar sem notandi verður að til-
taka þálínu1 eða þárunu af samlæg-
um línum sem hann ætlar aðritvinna2

hverju sinni.
· Oft eru línurnar tölusettar.
– line editor

línuskil hk. ft.
(í ritvinnslu) Skil2 á milli lína1.
– line break

línuskiptahnappur kk.
Hnappursem sendirlínuskiptastafsem
boð um að næst verði prentað eðabirt1

á samsvarandi stað í næstulínu1.
– line feed key

línuskiptastafur kk.
Sniðstafursem flyturbendil1 á skjáeða
prentstöðuá prentara á samsvarandi
stað í næstulínu1.
– line feed character, LF

línuskiptasvæðihk.
(í ritvinnslu) Tiltekið svæði í línu1

vinstra megin viðhægri spássíuþar
sem ákveðið er hvað eigi að vera með í
línunni og hvar skuli byrjað á nýrri línu.
– line-end zone, line-ending zone, hyp-

henation zone, hot zone2

línuskipti hk. ft.
Það að færa prentstöðu eða birtingar-
stöðu á samsvarandi stað í næstulínu1.
– line feed

línutíðni kv.
Umhverfan af línuþéttleika íhlut3 eða á
vangi.
– spatial frequency

línuval1 hk. → rásaval
línuval2 hk.

Aðgerð1 í töflualgebruþar semlínur2

eru valdar úrtöflu2 til þess að mynda
nýja töflu.

Dæmi: Úr tiltekinni töflu yfir bæk-
ur með töfludálkunum „höfundur“ og
„titill“ er mynduð ný tafla yfir þær
bækur sem tiltekinn höfundur hefur
samið.

sh.færsluval
– selection2

línuvalsnethk. → rásavalsnet
línuþéttleiki kk.

(í ritvinnslu) Fjarlægðin á millimállína
tveggjalína1 sem liggja saman.
– line spacing

lítið leifturminni
– compact flash memory

lítiltölva kv.
Tölva sem var minni og hægvirkari en
stórtölva og hafði takmarkaðraskip-
anamengi, einkum notuð á áratugnum
1970–80.
sh.smátölva
– minicomputer

ljómi kk.
Magn ljóss semdíll eða tiltekið svæði
myndflatarsendir frá sér.
· Ljómi er ein þriggjaeiginda2 litar.
· Algengt er að lýsa ljóma með ljós-

styrk.
· Sjá einnigmettunog litblær.
– luminance

ljósdiskur kk.
Diskur með stafrænum gögnumsem
lesineru með ljósfræðilegum aðferðum.
sh.ljóslestrardiskur
– optical disk, digital optical disk

ljósflagakv.
Ljósnæmsamrástil að skrágögn um
díla í mynd, notuð ístafrænum mynda-
vélum, stjörnusjónaukum,skönnumog
strikamerkjalesurum.
– charged-coupled device, CCD
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ljóskennsl stafa
Það að berasjálfvirkt kennsl áritstafi1

með ljósfræðilegum aðferðum.
– optical character recognition, OCR

ljósleiðarahringur kk. → ljósþráða-
hringur

ljósleiðararáskv. → ljósþráðarás
ljósleiðaratækni kv. → ljósþráðatækni
ljósleiðari kk. → ljósþráður
ljóslestrardiskur kk. → ljósdiskur
ljóslestrarletur hk.

sh.OCR-letur
– OCR font

ljóslestrarstafur kk.
Ritstafur1, prentaður eða handskrifað-
ur eftir sérstökum reglum svo að unnt
sé að bera kennsl á hannsjálfvirkt með
ljósfræðilegum aðferðum.
– optical character

ljóslestur merkja
Það að skynja merki ágagnamiðli sjálf-
virkt með ljósfræðilegum aðferðum.
– mark scanning, optical mark reading

ljósmagnari kk.
(í fjarskiptum) Tæki sem magnar ljós-
merki beint án milligöngu rafmerkja.
– optical amplifier

ljósmiðill kk.
Geymslumiðill, s.s. geisladiskur1 eða
DVD-diskur, sem hafaefni í stafrænu
formi og skrifað er á oglesið af með
leysi.
– optical medium

ljósminni hk.
Geymsla1 þar sem notaðar eru ljós-
fræðilegar aðferðir.
– optical storage, optical memory

ljósmúskv.
Mússem notar sýnilegt ljós eðainnrautt
til að skynja breytingar á stöðu sinni.
– optical mouse

ljósnemaeindkv.
Einstakt stak ífylki2 skynjara, notað til
þess að breyta ljósorku í rafræna orku.
– pel2, picture cell

ljósnet hk.
Samskiptanetþar sem upplýsingar1

eru sendar sem ljósmerki eðainnrauð
merki.
– photonic network, optical network

ljóspennaskynjunkv.
(í tölvuteiknun) Það að skynja meðljós-
pennaljós semmyndeiningá myndfleti
gefur frá sér.
– lightpen detection, lightpen hit

ljóspenni kk.
Ljósnæmurstaðbendireðahnitill sem
bent er með ámyndflöt.
– lightpen

ljósrafeindafræði kv.
Sú grein rafeindafræði sem fjallar um
breytingar rafmerkja í sýnilega eðainn-
rauðageislun og öfugt.

Dæmi um ljósrafeindafræðilega íhluti
eru ljósnemi, sólarrafhlaða,ljóstvist-
ur og leysistvistur.

– optoelectronics
ljósrænn kortalestur

– optical card reading
ljóssegul-fl.

(um ljósminni) Segulnæmur einungis
við háan hita en stöðugur við venjuleg-
an hita.
· Leysirer notaður til að hita lítinn blett

á miðlinumþar sem á að skrá. Leys-
inn má brennistilla með mikilli ná-
kvæmni og þess vegna er unnt að skrá
gögnmun þéttar en á venjulegan seg-
ulmiðil.

– magneto-optical
ljósseguldrif hk.

– magneto-optical drive, MO drive
ljóssetningkv.

Setningtexta með ljósmyndafræðileg-
um aðferðum.
– phototypesetting, photocomposition

ljóssetningarvélkv.
– phototypesetter

ljósskanni kk.
Skannisem notar ljós til þess að skoða
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mynstur1.
· Ljósskannar eru notaðir viðmynstur-

kennsleðastafakennsl.
– optical scanner

ljósstafalesarikk.
Ílagstækisem ber kennsl áritstafi1 með
ljósfræðilegum aðferðum.
– optical character reader

ljóstengdur lo.
· Þetta hugtak vísar til samtvinnaðr-

ar notkunarljósþráðar og þráðlauss
sambands ífjarskiptum. Ljósþráður-
inn er notaður til langdrægsgagna-
flutningsog þráðlausa sambandið til
tengingar frá endastöð til notanda.

– optical wireless
ljóstengi hk.

– optocoupler, optical coupler,
optoisolator

ljóstvistur kk.
Rafeindarás sem gefur frá sér litljós
(grænt, rautt eða gult) þegar straumur
fer í gegnum hana.
· Ljóstvistar eru notaðir í lágspennu-

tækjum, t.d. ídiskadrifum, til þess að
sýna hvort kveikt er á þeim.

– light-emitting diode, LED, light-
emitting polymer

ljóstæknivinnsla kv.
Vinnsla þar sem notaðar eru ljóstækni-
legar aðferðir til þess að bera kennsl á
hluti3.
– optical processing

ljósvandarbreytir kk.
Búnaður sem breytir ljósi sem kemur
úr vendi afljósþráðumí ljósgeisla eða
annað ljósmynstur.
– beam converter

ljósþráðahringur kk.
sh.ljósleiðarahringur
– fiber optic ring

ljósþráðaráskv.
sh.ljósleiðararás
– fiber channel

ljósþráðatækni kv.
Tækni við að flytjaupplýsingar1 eftir
ljósþráðum.
sh.ljósleiðaratækni
· Sjá einnigþráðlaus ljóstækni.
– fiber optics

ljósþráður kk.
Flutningsmiðill sem í er þráðlaga
bylgjuleiðari, fær um að flytja ljós-
merki.
· Ljósþræðir hafa miklu meiri flutn-

ingsgetu en koparþræðir og þeim
fylgir minni hætta á truflunum.

sh.ljósleiðari
– fiber

ljósörvuð leiðni
– photoconductivity

LLC-deililag hk.
Hluti greinalags í staðarnetiþar sem
aðgerðir til tenginga, óháðar miðli, geta
farið fram.
· LLC-deililagið notarþjónustu1 MAC-

deililagsinstil þess að veita þjónustu
í netlaginu.

– logical link control sublayer, LLC
sublayer

LLC-gerð 1 → fyrsta LLC-gerð
LLC-gerð 2 → önnur LLC-gerð
LLC-gerð 3 → þriðja LLC-gerð
LLC-samskiptareglur kv. ft.

Samskiptareglur1 í staðarneti sem
stjórna því hvernigrammar1 eru send-
ir milli gagnastöðvaóháð því hvernig
notendur deila með sérflutningsmiðli.
– logical link control protocol, LLC

protocol
loðið mengi

Óhefðbundið mengi með þann eigin-
leika að hvert stak í menginu tengist
tölu, venjulega á bilinu 0 til 1, sem seg-
ir til um styrkleika tengsla stakanna við
mengið.
– fuzzy set

loðin rökfræði
Óhefðbundin rökfræði þar semstað-
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reyndir, ályktunarreglur og magnarar fá
vissustuðla.
– fuzzy logic, fuzzy-set logic

loðin tala
Ónákvæm tala, sem líta má á sem tölu-
legt fall fyrir tiltekið talnabil.
· Loðnar tölur eru notaðar í tölfræði,

forritun, verkfræði og tilraunavísind-
um.

– fuzzy number
lofthanski kk.

(í sýndarveruleika) Hanskafrálagstæki
með lög af loftblöðrum sem er kom-
ið fyrir á þaulskipulagðan hátt og geta
blásist upp og hjaðnað snögglega.
sh.loftsnertihanski
– pneumatic glove, pneumatic tactile

glove
loftsnertihanski kk. → lofthanski
Logo

Heiti á gagnvirku forritunarmáli, sér-
staklega gerðu fyrir kennslu íforritun.
· Í Logo er auðvelt að vinna úrlistum.

Það er þó þekktast fyrirtátuteiknun.
– Logo

logri kk.
– logarithm

loka so.
(um lista, möppuro.s.frv.) Fela undir-
skipuð atriði.
· Sjá einnigopna.
sh.fella saman2

– collapse1

lokað tag
Gagnatagþar semgagnaskipan, mengi
gilda og aðgerðir1 eru skilgreindar í
forriti en gagnatagið er einungis tiltækt
í þeim hlutum forritsins sem hafa for-
gang.
sh.einkatag
– private type

lokaður1 lo.
(um lista, möppuro.s.frv.) Sem búið er
að loka.
sh.samanfelldur

– collapsed
lokaður2 lo.

(um einkennimáleininga) Sem er ekki
tiltækur beint fyrir notanda máleininga.
sh.einka-
– private

lokaður hluti
Sá hluti afpakkaskilgreiningusem felur
í sér lýsingu á formgerðpakkans2.
· Lýsingin er notuð þegar pakkinn er

búinn til, en skiptir ekki máli fyrir
notendur pakkans og þeir hafa ekki
aðgang1 að henni.

sh.einkahluti
– private part

lokaður notendahópur
Hópur tiltekinna notendagagnaflutn-
ingsnets, skráður fyrirnotendaþjónustu
sem leyfir þeim að eigasamskiptisín
á milli en lokar fyrir tengileiðir að eða
frá öllum öðrum notendum gagnaflutn-
ingsnetsins.
· Útstöðvartækitiltekins notanda getur

verið í einum eða fleiri lokuðum not-
endahópum.

– closed user group, CUG
lokaður vörður

Vörður1 þar sem skilyrðið tekur gildið
ÓSANNUR.
– closed guard

lokahnappur kk.
(í gluggaumhverfi)
– X-button

lokamerki hk.
Merki2 í stöfunarsendingu, sent á eftir
staf til þess að búa viðtökutæki undir
að taka við næsta staf.
· Lokamerki er venjulega eittmerkja-

staksem stendur í tiltekinn lágmarks-
tíma eða lengur.

– stop signal
lokamerki ramma

Tiltekið mynstur bita eða tiltekið
merki2 sem sýnir lokramma1.
– end-of-frame, frame end delimiter
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lokanotandi kk.
Maður, tæki,forrit eða gagnavinnslu-
kerfi sem notartölvunet í því skyni að
vinna úr gögnumog skiptast áupplýs-
ingum1.
sh.notandi1

– end user
lokatákn hk.

(í mállýsingu forritunarmálaog öðr-
um formlegum mállýsingum) Tákn sem
stendur fyrir sjálft sig.
– terminal symbol

lokið so. sb.
(um verkeiningu) Sem er í þeirriverk-
stöðuað vinnslu hefur verið hætt og all-
ir atburðir sem tengjast verkeiningunni
leiddir til lykta.
· Í Ada gæti frábrigði, sem er kallað

fram þegarvakningarfærslaer stofn-
uð, valdið því aðinninguverkeining-
ar ljúki.

– completed
lokka kv. → lokkunarsíða
lokkunarsíða kv.

Byrjunarsíðavefseturs, notuð til að ná
athygli notandans í stuttan tíma sem
inngangur aðheimasíðusetursins eða
til að greina notandanum frá því hvers
konarvefsjáeða annanhugbúnaðhann
þurfi til að skoða setrið.
sh.lokka
– splash page

lokuð lykkja
Lykkja1 sem eingöngu er unnt að stöðva
með utanaðkomandi afskiptum.
sh.endalaus lykkja
– infinite loop, closed loop

lokugleraugu hk. ft. → rafræn lokugler-
augu

lokun1 kv.
(um lista, möppuro.s.frv.) Það aðloka.
sh.samanfelling
– collapse2

lokun2 kv.
Gildi í bálkuðu máli sem táknarstef

sem unnt er aðkalla á.
· Lokunin hefur meðal annars að

geyma upplýsingar um það umhverfi
sem stefið þarf til að verakeyrt, þ.e.
upplýsingar um þærbreytur2 í efri
földunarstigumsem stefið þarf að-
gang að til að geta verið keyrt.

– closure
lokunarteikn hk.

– close icon
loshnappur kk.

Hnappur, yfirleitt notaður til þess að
losa hnappaborðþegar hnappar þess
hafa fest, t.d. vegna rangsinnsláttar.
– reset key2

losunkv.
Aðgerð semgagnastöð, er sendirgögn,
beitir til þess að fjarlægjaramma1 sína
úr netinueftir að gögnin hafa farið heila
umferð um netið.
– stripping

lota kv. → seta
lotubundin viðaukaprófun

Viðaukaprófunþar semtölustafirnireða
stafirnir, sem bætt er við, eru búnir til
með tiltekinni gerð afalgrími.
– cyclic redundancy check, CRC

lotumerki hk. → klukkumerki
lóðleit kv.

Leit þar sem fyrst er valin ein hugsan-
legra greina á hæsta stigi íleitartré og
síðan farið eftir þeirri grein á næsta stig
fyrir neðan uns markmiði er náð, komið
er á ákveðið stig í leitartrénu eða leitin
komin í blindgötu.
· Ef markmiði hefur ekki verið náð er

snúið við og athuguð næsta grein sem
ekki hefur þegar verið skoðuð og leit-
inni haldið áfram þar á sama hátt og
áður.

– depth-first search
lóðrétt byrging

(við birtingu) Það að rafeindageisli er
falinn, þegarsamsett sjóngagnamerkier
birt1, í því skyni aðrasti geti horfið aft-
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ur til upphafssjóngagnasíðuán þess að
hann sjáist.
– vertical blanking

lóðrétt samstilling
Sá hluti af samsettu sjóngagnamerki
sem sýnir hvarsjóngagnasíðaendar.
– vertical synchronization

lóðrétt segulskráning
Aðferð viðsegulskráninguþar sem seg-
ulskautun er hornrétt á flötinn sem
skráð er á.
– perpendicular magnetic recording,

vertical magnetic recording
lóðrétt skref

(í prenturum) Fjöldi grunnskrefa sem
vals eða pappír færist um við hverlínu-
skipti.
· Grunnskref getur t.d. verið 1/48 úr

þumlungi.
– vertical motion index, VMI

lóðrétt skrun
Skrun, upp eða niður.
– rolling, vertical scrolling

lóðrétt sniðmótun
(í ritvinnslu) Hæfileiki textaritils til
þess að staðsetjatexta lóðrétt innan til-
tekinna marka sem notandi skilgreinir.
– vertical tabulation, vertical format-

ting
lóðrétt sundurgreining

Umhverfan af fjöldadíla í lóðréttri línu
í mynd2.
– vertical resolution

lóðstrik hk.
Heiti á tákninu| eftir útliti.
· Sjá einnigpíputákn.
– vertical line, vertical slash, upright

slash
lófa- fl.
· Sjá einniglófatölva.
sh.lófatækur
– handheld1

lófaspilari kk. → tónhlaða
lófatækur lo. → lófa-

lófatölva kv.
· Í sumum lófatölvum er innbyggður

farsímabúnaður.
sh.handtölva
– handheld computer, handheld2, per-

sonal digital assistant, PDA, palmtop
computer, palmtop, palm computer

LPT-tengi hk.
Samhliðatengiáeinmenningstölvufyrir
tengingu viðprentaraeða annað tæki.
· Ef fleiri en eitt LPT-tengi er á tölvu þá

eru þau tölusett: LPT1, LPT2 o.s.frv.
– LPT, line print terminal

LTO-afritunarstaðall kk.
Opinn staðall fyrir afritun ásegulband.
– Linear Tape-Open, LTO

lús kv.
Villa í forriti eðagalli í vélbúnaði.
sh.böggur
– bug

lykill 1 kk.
(í skipulagi gagna) Kennimerki1 innan
mengisgagnastaka1.
– key1

lykill 2 kk. → hnappur
lykill 3 kk. → dulmálslykill
lykillitur kk.

Fyrsti tiltekni liturinn í samsettumerki2.
· Sjá einnigsjónblöndun.
– chroma-key color

lykilorð 1 hk.
Lesstaksem auðkennir tilteknamálein-
ingu.
· Lykilorðið lítur oftast út eins ognefni.

Dæmi: Í setningunni„IF A = B GOTO
NNN“ í Cobol eru IF og GOTO lykil-
orð, enA og B nefni.

– keyword
lykilorð 2 hk. → aðgangsorð
lykilsetning kv. → aðgangssetning
lykkja 1 kv.

Runa setninga1 eðaskipana1 sem get-
ur verið innt aftur og aftur á meðan til-
teknu skilyrði er fullnægt.
· Stundum er ekkiprófað hvort skil-
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yrðinu er fullnægt fyrr en lykkjan hef-
ur verið innt einu sinni.

– loop1

lykkja 2 kv. → netlykkja
lykkjubreyta kv.

Gagnahlutur, notaður til þess að
ákvarða hvort á aðfara út úr lykkju1.
– loop-control variable, loop parameter

lykkjuflétta kv.
Máleining þar sem kveðið er á um að
endurtaka eigi tilteknarsetningar1.

Dæmi: (1)DO í Fortran. (2)FORí Al-
gol eðaBasic(3) PERFORMí Cobol.
(4) DO WHILE í PL/I.

– loop construct
lykkjuóbreyta kv.

Skilyrði sem er óbreytilegt á meðan
lykkja1 er innt.
– loop invariant

lykkjusetning kv. → endurtekningar-
setning

lykkjustjórn kv.
Máleiningsem felur í sérprófuntil þess
að ákvarða hvort á aðinna lykkju1.
– loop control

lykkjustjórn með eftirprófun
Lykkjustjórnþar semprófun er gerð í
lok lykkju1.

Dæmi: „Repeat ... until“-flétta í
Pascal.

– posttest loop
lykkjustjórn með forprófun

Lykkjustjórnþar semprófun er gerð í
upphafilykkju1.
· Lykkjustjórn með forprófun þykir yf-

irleitt betri kostur enlykkjustjórn með
eftirprófun því að lykkjustjórn með
eftirprófun leyfir aðlykkjan1 sé innt
einu sinni áður enlykkjubreytaner
prófuð.
Dæmi: „For“-lykkja íAda.

– pretest loop
lykkjustjórn með innanlykkjuprófun

Lykkjustjórnþar semprófuner gerð ein-
hvers staðar inni ílykkjunni1.

Dæmi: „Exit“-setning íAda.
– in-test loop

lykkjustofn kk.
Sá hluti lykkju1 þar sem meginhlutverk
hennar er innt af hendi.
– loop body

lykkjutengildi hk.
Búnaður til að tengjagagnastöðvarvið
hringnetog losa þær frá því án þess að
trufla starfsemi í netinu.
– lobe attaching unit, attaching unit

lykla so.
Tengjalýsiorð við skjöl2.
– index3

lyklaborð hk. → hnappaborð
lyklamátun kv.

Aðferð við að bera samanlykla1 tveggja
eða fleirifærslna1 til þess að velja sum-
ar þeirra til tiltekinnar úrvinnslu og
hafna hinum.
– key matching

lyklapar hk. → lyklatvennd
lyklaparsdulritun kv. → tvílykla dulrit-

un
lyklaskrá kv.

– index file
lyklatvennd kv.

(í tölvuöryggi) Einkalykill og samsvar-
andidreifilykill.
sh.lyklapar
– key pair

lyklatvenndardulritun kv. → tvílykla
dulritun

lyklaumsjón kv.
Umsjón meðdulmálslyklum.
– key administration

lyklavernd kv.
Vernd meðdulmálslyklum.
– key protection

lyklun 1 kv.
Mótun þar semstafrænt merkibreytir
styrk, tíðni eðafasafrálagsmerkis.
· Styrkur, tíðni og fasi frálagsmerkis-

ins breytist milli fyrir fram ákveðinna
gilda.
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Dæmi:Styrklyklun, tíðnilyklun, fasa-
lyklun.

– shift keying
lyklun 2 kv.

Það aðlykla.
· Lyklun má gera handvirkt eða sjálf-

virkt með sérstökuforriti .
– indexing

lyndistákn hk.
(í tölvupóstkerfi) Tákn, sett saman af
stöfumog ætlað til þess að sýna hugar-
ástandupphafsmanns skeytis2.

Dæmi: Meðal lyndistákna, sem
venjulega eru lesin frá vinstri, eru:
:) sem táknar ánægður,
:( sem táknar dapur.

– emoticon
lýðnet hk.

Tiltekið fjölnet sem nær til flestra ríkja
jarðar.
sh.Internet
– Internet

lýðnetsbáskk.
Tölvubúnaður á almannafæri, auðveld-
ur í notkun og ætlaður fyriraðgang1 að
lýðnetinu.
· Sjá einnigfróðsjáogvefbás.
sh.netbás
– Internet kiosk

lýðnetsgáttkv.
sh.netgátt
– Internet portal

lýðnetssamband um gervitungl
– satellite Internet connection

lýðnetsseturhk.
Seturá lýðnetinu.
– Internet site, Net site

lýðnetsstöðkv.
Staður þar semaðgangur1 er aðlýðnet-
inu.
· Lýðnetsstöð hefureinrætt IP-númer.
– point-of-presence, POP

lýðnetstími kk.
Huglægur tími sem tengist þeirri hug-
mynd að atburðarás sé hraðari álýðnet-

inu en annars staðar.
– Internet time

lýðnetsumferðkv.
– Internet traffic

lýsi- fl.
– meta

lýsigagnaskrákv.
– metadata file

lýsigagnastaðallkk.
– metadata standard

lýsigagnavefurkk.
– metadata web

lýsigrunnur kk. → lýsisafn
lýsigögnhk. ft.

Gögn um gagnastök2, þar á meðal
gagnalýsingarþeirra og gögn um eign-
arhald á gögnum,aðkomuleiðir, að-
gangsréttoghverfulleika gagna.
– metadata

lýsimál hk.
Mál, notað til þess að lýsa sumum eða
öllum þáttum annars máls og jafnvel
sjálfs sín.

Dæmi: Backus-Naur-ritháttur.
– metalanguage

lýsing á gagnasafni→ gagnasafnslýsing
lýsing innri gerðar

Sá hluti gagnasafnslýsingarsem lýtur
aðinnra stigiog skilgreinir hvernig safn
hugsanlegrasetninga3 í tiltekinni not-
andasýner sett fram á samsvarandi hátt
og hvernig farið er með þá framsetn-
ingu.
– internal schema

lýsing ytri gerðar
Sá hluti gagnasafnslýsingarsem lýtur
aðytra stigi og skilgreinir hvernig safn
hugsanlegrasetninga3 í tiltekinni not-
andasýner sett fram og hvernig farið er
með þá framsetningu.
– external schema

lýsingarmál hk.
Verkefnatengt mál, notað til þess að lýsa
kröfum, hönnun, hegðun eða öðrum ein-
kennum kerfis eða kerfishluta.
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· Lýsingarmál er oft sambland afnátt-
úrlegu tungumáliog gervimáli. Í lýs-
ingarmáli eru sérstakarmáleiningar
og stundum reglur fyrirsannprófun
sem notaðar eru til þess að þróa,
greina ogskjalbúatiltekin einindi1.

– specification language
lýsingarmál fyrir vistþýðendagerð

Lýsingarmál, notað til þess að þróavist-
þýðendur.
– compiler specification language

lýsingarými hk.
Mengi allra dæma úrdæmarýmisem
unnt er að lýsa á þvímáli sem nemanda
er tiltækt.
– description space

lýsingur kk.
(í forritunarmálum) Gildi sem notað er
til þess að lýsa einkennum einhvers, svo
sem stærðfylkis2 og efri og neðri mörk-
um vísa.
· Gildið getur verið ífólgið.
– descriptor2

lýsiorð hk.
Orð eða orðasamband sem einkennir til-
tekin skjöl2 og er þess vegna notað til
þess að leita að þeim.
– descriptor1

lýsiregla kv.
Regla sem lýsir skilyrðum, skipan og
notkun annarrar reglu eða tiltekins sam-
safns af reglum.
· Lýsireglur má nota á áhrifaríkan hátt

til skýringar ísérþekkingarkerfumog
reglukerfum.

– metarule
lýsisafnhk.

Gagnasafnfyrir lýsigögn til tiltekinna
nota.
sh.lýsigrunnur
– metabase, metadatabase

lýsiskrá kv.
Skrá meðupplýsingum1 um aðraskrá.
– metafile

lýsistafur kk.
Sérstakurstafur í forriti eða gagna-
svæði sem veitirupplýsingar1 um aðra
stafi.
– metacharacter

lýsiþekking kv.
Þekkingum skipan þekkingar, hvernig
á að nota hana og stjórna henni.
· Lýsiþekkingu má nota á áhrifaríkan

hátt til skýringar ísérþekkingarkerf-
umog öðrumþekkingarkerfum.

– metaknowledge
lækka niður

Snyrta tölutáknán þess að breyta þeim
hluta sem haldið er eftir.
· Þótt tölutákn sé lækkað niður vex al-

gildi þess ekki.
· Það að lækka niður er ákveðin gerð af

stýfingu1.
Dæmi: Tölutáknin 12,6374 og
15,0625, lækkuð niður í tvö tuga-
brotssæti, verða 12,63 og 15,06.

– round down
lækkandi röð

Röð þar sem gildi röðunarlykils í til-
teknu staki er lægra eða jafnt gildi lyk-
ilsins í næsta staki á undan.
– descending order

lærlingsaðferðkv.
Orsakadómursem felst í því að fylgjast
með sérfræðingi og nota athafnir hans
til þess að greina æskilegar ákvarðanir
frá óæskilegum í því skyni að komast
hjá langri leit að lausn og veita tafar-
lausaviðgjöf.
· Lærlingsaðferðinni er oft beitt við

hálfsjálfvirka smíð sérþekkingar-
kerfa.

– learning-apprentice strategy
læsingkv.

Tækni við að úthlutatilföngumþar sem
sameiginleg tilföng eru varin með því
að leyfa aðeins einu tæki eðaferli1 í
einu að nota þau og útiloka önnur á
meðan.
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Dæmi: Banna lestur ágögnummeðan
verið er aðuppnýjaþau.

– lockout
lögbókandi kk.

– notary public
lögbókun kv.

Það að skrágögnhjá tryggilegum þriðja
aðila.
· Lögbókun gefur kost á að fá fullvissu

um ýmis einkenni gagnanna, t.d. efni
og uppruna.

– notarization
löggengur lo.

(um ferli1 eða vél) Sem er þannig að
ástand á hverju andartaki ákvarðar ein-
rætt næsta ástand.
– deterministic

Lögmál Murphys um upplýsingatækni
Ábyrgðarlaus lögmál sem einkennast
af takmarkalausri svartsýni, sett fram
til gamans um ýmsa þættiupplýsinga-
tækni.
· Til hliðsjónar er almennt lögmál

Murphys oft orðað þannig að „ef eitt-
hvað getur farið úrskeiðis þá fer það
úrskeiðis“.
Dæmi: Ef tæki bilar þá bilar það þeg-
ar verst stendur á.

– Murphy’s Laws of Information
Technology

lögmál Shannons
Setning íupplýsingafræðisem kveður á
um mesta hugsanlega gagnahraða sem
getur náðst ígagnarás1.
– Shannon’s law

lögstaðallkk.
– de jure standard

lögun samkvæmt áferð
Það að draga ályktun af breytileika
áferðarum þrívíða eiginleika yfirborðs
hlutar3.
– shape from texture

lögun samkvæmt útlínum
Það að draga ályktun afútlínum hlutar3

um lögun hans.
– shape from contour

M
M

(í tölvutækni) Forskeytið mega-, 220 eða
1 048 576.
· Forskeytið mega- stendur venjulega

fyrir töluna 106 (milljón). Í tölvu-
tækni er tvíundakerfið notað og því
þykir hentugra að mega- standi fyrir
220, t.d. í MB fyrir megabæti.

– M
MAC → aðgangsstýring flutningsmiðils
MAC-deililag hk.

Hluti greinalags í staðarnetiþar sem
beitt er aðgangsstýringu flutningsmið-
ils og aðgerðir geta farið fram, óháðar
dreifingu stöðva í netinu.

· MAC-deililagið notarþjónustu1 bita-
flutningslagsinstil þess að veitaLLC-
deililaginuþjónustu.

· Ensku heitin eru stundum rituð með
„sublayer“ í staðinn fyrir „layer“.

– media access control layer, medium
access control layer, MAC layer

MAC-samskiptareglur kv. ft.
Samskiptareglur1 í staðarneti sem
stjórna aðgangi aðflutningsmiðli og
taka jafnframt tillit til dreifingar stöðva
í netinu þannig að unnt sé að senda
gögnmilli gagnastöðva.
– medium access control protocol,

MAC protocol
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MAC-vistfang hk. → aðgangsauðkenni
Manchester-kótunkv.

Tvíundafasakótun þar sem tímabilinu
sem tengt er hverjumbita er skipt til
helminga meðstakaskilumog gildi bit-
ans ákvarðast af stefnu stakaskilanna.
· Stakaskilin geta verið milli tveggja

horfa eðlisbreytu, t.d. spennu, seg-
ulskautunar eða ljósstyrks.

· Ef eðlisbreytan er raffræðileg þá er
þessi tegund kótunar háð skautun og
hefur engan rakstraumsþátt.

– Manchester encoding
Manchester-mismunarkótunkv.

Tvíundafasakótun þar sem tímabilinu
sem tengt er hverjumbita er skipt til
helminga meðstakaskilumog gildi bit-
ans, þ.e. „0“ eða „1“, ákvarðast af því
hvort önnur stakaskil verða eða verða
ekki í byrjun tímabilsins.
· Stakaskilin geta verið milli tveggja

horfa eðlisbreytu, t.d. spennu, seg-
ulskautunar eða ljósstyrks.

· Ef eðlisbreytan er raffræðileg þá er
þessi tegund kótunar óháð skautun og
hefur engan rakstraumsþátt.

– differential Manchester encoding
mappakv.

(í gluggaumhverfi) Safnskráasem eru
flokkaðar saman ígeymslu1.
· Í möppu geta verið aðrar möppur.
– folder, directory2

margföld fullnusta
Það aðfullnusta reglur oftar en einu
sinni til þess að fá aðgang aðþekkingu
hvað eftir annað í sömuráðaleitun.
– multiple firing

margföld stafanákvæmni
Stafanákvæmniþar sem notuð eru tvö
eða fleiri tölvuorð við framsetningu
talna.
– multiple precision

marghyrningsfylling kv.
Það að dreifa fyllingarmynstri um
marghyrnt svæði yfirborðs sem skil-

greint er meðforriti .
– polygon fill

marghyrningslíkan hk.
(í tölvuteiknun) Líkan sem er afmark-
að af marghyrndum flötum og ætlað að
líkja eftir lögun hlutar.
– polygon model

marglagskipt net
Tauganetsem hefur eittílagslag, eitt
frálagslagog eitt eða fleirihulin lög.
– multilayered network

marglagskipt skynjunarnet
Ein gerð af marglagskiptuframflutn-
ingsnetisem er notuð til þess að flokka
mynstur1.
· Marglagskipt skynjunarnet ráða við

öll Boole-föll.
– multilayered perceptron

margmiðla- fl. → margmiðlunar-
margmiðlun kv.

Það að nota margs konarmiðla til þess
að setja framupplýsingar1 með aðstoð
tölvubúnaðar.
· Í margmiðlun geta fléttast saman

hljóð, texti og myndir.
– multimedia2

margmiðlunar- fl.
Sem lýtur aðmargmiðlun.
sh.margmiðla-
– multimedia1

margmiðlunarhlutur kk.
Samsettur hlutur með hlutum4 frá
tveimur eða fleiri framsetningarmiðl-
um.

Dæmi:Hljóð sem er ívaf ítexta.
– multimedia object

margmiðlunarskilaboðaþjónustakv.
Heiti á þjónustu sem leyfir sendingu
og móttöku þráðlausraskeyta1 sem geta
geymt myndir, hljóð ogmyndskeið.
· Margmiðlunarskilaboðaþjónustan er

útvíkkun ásmáskilaboðaþjónustunni.
sh.MMS-þjónusta
– Multimedia Messaging Service,

MMS2
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margritapappír kk.
– multicopy form

margsamhliða vinnsla
Það að vinna úr táknrænni skipangagna
með því að inna vélbúnaðaraðgerðir
samtímis í fjölmörgumgjörvum sem
hver um sig hefur lítiðminni.
– massively parallel processing

margvarp hk.
Sending sömugagnanna til valinna
ákvörðunarstaða.
· Sjá einnigeinvarp.
– multicast

margvarp um staðarnet
Sending ramma1 sem valdargagna-
stöðvar í samastaðarnetieiga að taka
við.
– LAN multicast

margvarpsbeinir kk.
– multicast router, mrouter

margvarpsgrunnnet hk.
– Mbone, multicast backbone,

multicast Internet
margvarpsverkbúnaður kk.

– multicast application
margvarpsvistfang í staðarneti

Hópvistfang í staðarnetisem auðkennir
undirhópgagnastöðvaí staðarneti.
– LAN multicast address

margvíður gagnagrunnur → margvítt
gagnasafn

margvítt gagnasafn
sh.margvíður gagnagrunnur
– multidimensional database, MDB

margvörpun kv.
· Sjá einnigeinvörpun.
– multicasting

markdiskur kk.
– destination disk

markgildi hk.
– limit

markgildisprófun kv.
Það að prófa hvort eitthvert gildi hefur
náð tilskildu marki eða er fyrir ofan það
eða neðan.

– limit check
markleysakv.

Skilyrt óreiða tiltekins mengisskeyta1

hjá skeytaþegaað gefnu tilteknu mengi
skeyta hjáskeytagjafasem er tengdur
skeytaþeganum með tiltekinnirás2.
– irrelevance, prevarication, spread

markmál hk.
Mál sem þýðandi1 skilar niðurstöðum
sínum á.
– target language

markmiðuð auglýsing
Auglýsing sem birtist neytanda á grund-
velli vitneskju um hann svo sem lýð-
fræðilegra upplýsinga (kyn, aldur, bú-
seta), kauphegðunar eða annars hegð-
unarmynsturs.
– targeted advertising

markstikla kv.
(í stiklumiðlun) Stikla1 sem er ákvörð-
unarstaðurtengils3.
– anchor

marksækin greining
Lausn viðfangsefnisþar sem í hverju
skrefi er leitað aðvirkjum sem minnka
sem mest muninn ástöðunni2 þá stund-
ina og þekktri markmiðsstöðu.
– means-ends analysis, means-end ana-

lysis
marktækur tölustafur

Sérhver tölustafur í tölutákni sem er
nauðsynlegur til þess að halda tiltekn-
umáreiðanleika1 eða tiltekinnistafaná-
kvæmni.
– significant digit

markvél1 kv.
Tölvasem á aðinna tiltekið forrit í.
· Sjá einnighýsivél1.
– target machine1

markvél2 kv.
Tölvasem önnur tölvahermir eftir.
· Sjá einnighýsivél2.
– target machine2

mauraþjarki kk.
Einn af mörgum sams konarþjörkum
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sem starfa saman sem ein heild.
– insect robot

mál hk.
(í forritun) Samsafn stafa, siða og
reglna sem er notað til að miðlaupplýs-
ingum1.
– language

mál fyrir skilningsgerðarlýsingu
Gagnasafnsmálsem tölva getur unnið
úr og er skiljanlegt fólki og hefur all-
ar nauðsynlegarmáleiningartil þess að
setja framyrðingar og fást við þær.
– conceptual schema language

málamyndasíðakv. → síðumynd
málbúnaður kk.

Búnaður til aðþýða1 og inna forrit sem
skrifuð eru á tilteknuforritunarmáli.

Dæmi:Lisp-vél.
– language processor

málefni hk.
(í tölvupóstkerfi) Sá hluti umslagsþar
sem upphafsmaður nafngreinir efni
skeytisins2.
– subject2

máleining kv.
Hluti forrits sem hefur leyfilegamál-
skipanog unnt er að mynda aflesstök-
umí samræmi við reglur tiltekinsforrit-
unarmáls.
– language construct

málfræðirýnir kk. → málrýnir
málkröfur kv. ft.

Kröfur um aðlögun að tungumáli og
menningarbundnum venjum á tilteknu
svæði.
– locale

mállína kv.
Lárétt viðmiðunarlína fyrir stafastill-
ingu og mælingu á lóðréttri fjarlægð
milli lína1.
sh.grunnlína
– baseline, reference line

mállýsing kv.
Formleg lýsing ágervimáli.
· Mállýsing tekur ekki til merkingar-

fræði máls.
– formal grammar, grammar

málrýnir kk.
Hugbúnaðursem ber sérkenni ímál-
skipan textasaman við málfræðireglur
sem hann hefur yfir að ráða og vísar síð-
an á leiðir til þess að leiðrétta textann.
sh.málfræðirýnir
– grammar checker

málsgreinkv. → efnisgrein
málskilningur kk.

Það að búnaður dregurupplýsingar1 úr
textaeðatali sem honum berst ánáttúr-
legu tungumáliog semur lýsingu á text-
anum eða talinu og því sem það stendur
fyrir.
– natural-language understanding,

natural-language comprehension
málskipan kv.

Samband á milli einstakrastafa og
stafastrengjaán tillits til merkingar og
notkunar.
· Málskipan tiltekinsgervimálser lýst

meðmállýsingu.
– syntax

málskipanarkanni kk.
Forrit sem fer yfirfrumforrit til þess að
athuga hvort farið er eftir reglum sem
gilda ummálskipaní forritunarmálinu.
– syntax checker

málskipanarvilla kv.
Villa sem hlýst af því að ekki er far-
ið eftir reglum tiltekinsforritunarmáls,
svo að setningar1 og skipanir1 verða
rangt myndaðar.
– syntax error, syntactic error

málstafur kk.
Stak í stafamengisem í erubókstaf-
ir með eða án stafmerkja,tölustafir
og talnabrot, greinarmerki, stærðfræði-
tákn, bilstafur, sérstafir, formerki og
önnur prenttákn.
– language character

málþing hk.
Tölvuþingsem er helgað tilteknu mál-
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efni.
· Venjulega stofnar tiltekinn einstak-

lingur málþingið og þar eru þátttak-
endur, lesendur og hugsanlegagæslu-
menn.

– newsgroup, forum
mánavarp hk.

Þráðlaus samskiptimeð notkun tungls-
ins (mánans) sem fjarskiptatungls.
– moonbounce

mát hk. → stafsía1

máta saman
Athuga hvort tvö eða fleirigagnastök1

eru eins.
– match

mátsíunkv.
Aðgerð fyrirsniðmátun2, fólgin í því að
nota gildi fylgnifalls til þess að mæla
hversu mikil samsvörun sé.
– matched filtering

mátun kv.
Það að beita tilteknumaðgerðum1 á
eitthvert gildi þannig aðútkomanverði
jöfn öðru gildi.
· Ekki er alltaf unnt að koma mátun við

og beita þarf mismunandi aðgerðum
eftir aðstæðum.

– matching
mátun talmynsturs

Það aðmáta samankennistærðir sem
eru leiddar af talsýni og kennistærðir
talmátssem hefur verið skráð fyrir fram
í kunnorðasafni.
– speech pattern-matching

Mb → megabiti
MB → megabæti
MCA-högun kv.

Heiti á tengibrautarhögun frá IBM.
– Micro Channel Architecture, MCA

MDP-samskiptareglur kv. ft.
– Multicast Dissemination Protocol,

MDP
meðalfróðveltakv. → meðalupplýsinga-

velta

meðalmæld fluttra upplýsinga
Meðalgildi af mæld fluttra upplýsinga
tveggja atburða, sem eru sinn í hvoru
endanlegu mengi atburða sem útiloka
hver annan og eru sameiginlega tæm-
andi. Á táknmáli stærðfræðinnar er
þetta gildi:

T(X;Y) = n

∑
i=1

m

∑
j=1

p(xi ;y j)T(xi ;y j)
þar semX= fx1 : : :xng er mengi atburð-
anna xi(i = 1: : :n), Y = fy1 : : :ymg
er mengi atburðannay j = (1: : :m),
T(xi ;y j) er mæld fluttra upplýsinga frá
xi og y j og p(xi ;y j) eru sameiginlegu
líkindin á að báðir atburðirnir gerist.
· Meðalmæld fluttra upplýsinga er

samhverf gagnvartX og Y. Hún er
einnig jöfn muninum áóreiðuannars
af tveimur mengjum atburða ogskil-
yrtrar óreiðuþessa mengis miðað við
hitt:

T(X;Y) = H(X)�H(XjY)= H(Y)�H(YjX) = T(Y;X):
· Meðalmæld fluttra upplýsinga er

mælikvarði á magnupplýsinga2 sem
sendar eru umrás2 þegarX er til-
tekið mengiskeyta1 hjá skeytagjafan-
um og Y er tiltekið mengi skeyta hjá
skeytaþeganum. Hún er jöfn munin-
um á óreiðunni hjá skeytagjafanum
og tvíræðninnieða muninum áóreið-
unnihjá skeytaþeganum ogmarkleys-
unni.

– mean transinformation content,
average transinformation content

meðalmæld fluttra upplýsinga á staf
Meðalgildi ástaf af meðalmæld fluttra
upplýsingafyrir öll hugsanlegskeyti1

frá sístæðum skeytagjafa, skilgreint á
táknmáli stærðfræðinnar meðmark-
gildinu:

T 0 = lim
m!∞

Tm

m
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þar semTm er meðalmæld fluttra upp-
lýsinga fyrir allar tvenndir samsvarandi
ílags- og frálagsruna sem hafam stafi
hvor.
· Meðalmæld fluttra upplýsinga á staf

má t.d. gefa í einingunni shannon á
staf.

– character mean transinformation
content

meðalnotkunartími á milli bilana
Meðalgildi þess tíma sem búnaður
starfar á milli bilana við tilteknar að-
stæður.
– mean operating time between failures

meðalóreiða á staf
Meðalgildi ástaf af óreiðu allra hugs-
anlegra skeyta1 frá sístæðum skeyta-
gjafa, skilgreint á táknmáli stærðfræð-
innar meðmarkgildinu:

H 0 = lim
m!∞

Hm

m

þar semHm er óreiðan í mengi allra
runa af m stöfum sem koma frá skeyta-
gjafanum.
· Meðalóreiðuna á staf má t.d. gefa í

einingunni shannon á staf.
· Markgildið er e.t.v. ekki til ef skeyta-

gjafinn er ekki sístæður.
– character mean entropy, character

mean information content, character
average information content,
character information rate

meðalsóknartímikk.
Meðalgildi sóknartímatækis sem vinn-
ur eðlilega.
– mean access time

meðaltími á milli bilana
Meðalgildi þess tíma sem líður á milli
bilana í búnaði við tilteknar aðstæður.
· Meðaltíma á milli bilana má leiða út

frá fræðilegu líkani eða finna með at-
hugunum.

– mean time between failures

meðalupplýsingaveltakv.
Hlutfall meðalóreiðunnar á staf H0
og meðaltímaskeiðs á staf. Á táknmáli
stærðfræðinnar er þessi stærð:

H� = H 0=t(X)
þar semX = fx1 : : :xng er mengi staf-
annaxi(i = 1: : :n) og

t(X) = n

∑
i=1

p(xi)t(xi)
er meðalgildi aft(xi) sem er tímaskeið
stafsinsxi sem kemur fyrir með líkind-
unump(xi).
· Meðalupplýsingaveltu má t.d. gefa í

einingunni shannon á sekúndu.
sh. meðalfróðvelta, upplýsingavelta,
fróðvelta
– average information rate, information

rate
meðalvelta fluttra upplýsinga

Hlutfall meðalmældar fluttra upplýs-
inga á staf T0 og meðaltímaskeiðs
tvenndar af ílags- og frálagsstöfum. Á
táknmáli stærðfræðinnar er þessi stærð:

T� = T 0=t(X;Y)
þar semX = fx1 : : :xng er mengi ílags-
stafa xi(i = 1: : :n), Y = fy1 : : :ymg er
mengi frálagsstafay j = (1: : :m), og

t(X;Y) = n

∑
i=1

m

∑
j=1

p(xi ;y j)t(xi ;y j)
er meðalgildi aft(xi;y j) sem er tíma-
skeið stafatvenndar(xi ;y j) sem kem-
ur fyrir með sameiginlegum líkindum
p(xi ;y j).
· Meðalveltu fluttra upplýsinga má t.d.

gefa í einingunni shannon á sekúndu.
– average transinformation rate
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meðalviðgerðartímikk.
Meðaltími sem lagfæringarviðhald
búnaðar tekur á tilteknu tímabili á ævi-
skeiði búnaðarins.
– mean time to repair, MTTR, ?mean

repair time
meðalviðréttingartími kk.

Meðalgildi þess tíma sem þarf til að
koma starfsemi tiltekins búnaðar í samt
lag eftir aðbilun hefur orðið.
– mean time to recovery, mean time to

restoration
meðan-fléttakv.

Máleiningþar semítrekuner stýrt með
prófuná undan hverjuítrekunarskrefi.
sh.while-flétta
– while-construct

meðan-setningkv.
Endurtekningarsetningþar semmeðan-
fléttafelur í sér stýringu áítrekun.
sh. do-while-setning, repeat-while-
setning, perform-while-setning
– do while statement, repeat while

statement, perform while statement
megabiti kk.

Mælieining, notuð við flutninggagna,
220 eða 1 048 576bitar.
· Skammstöfuniner stundum rituð

„mb“ og er þá hætta á ruglingi
við megabæti. Einnig kemur fyrir að
„Mb“ sé notað um megabæti, en það
ber að varast.

sh.Mb
– megabit, Mb

megabætihk.
Mælieining fyrir geymslurýmd, 220 eða
1 048 576bæti.
· Skammstöfuniner stundum rituð

„mb“ og er þá hætta á ruglingi
við megabita. Einnig kemur fyrir að
„MB“ sé notað um megabita, en það
ber að varast.

sh.MB
– megabyte, MB

megaflops→ Mflops

megindráttalíkan hk.
Þjappað form átalrófsriti sem varðveit-
ir mikilvæga drætti, t.d. helstu tíðnisvið,
hlutfallslegar sveiflustærðir og rísandi
og hnígandi tónhæðir.
– warped-input model

meginmál1 hk.
(í forritunarmálum) Máleiningsem fel-
ur í sérinnanleganhlutasetningar1 eða
forritseiningar.
sh.stofn1

– body1

meginmál2 hk.
(í tölvupóstkerfi) Sá hluti efnis í sum-
um gerðumskeyta2 semupphafsmaður
miðlar á beinan hátt.
· Meginmálið getur verið í nokkrum

hlutum.
sh.stofn2

– body2

meginmálsstúfurkk.
Einhvers konarmeginmál1 sem segir til
um að innanlegurhluti forritseiningar
sé skilgreindur íundireiningu.
– body stub

megintölvakv. → stórtölva
meirihlutaaðgerð kv.

Þröskuldsaðgerðþar sem hverþolandi
getur aðeins tekið gildin 0 og 1 en tek-
ur gildið 1 þá og því aðeins að þolendur
sem hafa gildið 1 séu fleiri en þeir sem
hafa gildið 0.
– majority operation

meirihlutagátt kv.
Gátt sem framkvæmirmeirihlutaað-
gerð.
– majority gate, majority element

meiskk.
Hólfað hylki þar sem einsegulsnælda
eðadisklingur1 er settur í hvert hólf.
· Meis er notaður til þess að setja

snældur eða disklinga sjálfvirkt í drif,
einn í einu.

– magazine, diskette magazine
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mengihk.
(í netlíkani) Nafngreint samsafn
færslna2 sem fylgja samsvarandi
mengjatagi.
– set

mengismóðurfærslakv.
(í netlíkani) Sú færsla2 sem er yfirskip-
uð öllum öðrum færslum ímengi.
– owner record

mengjataghk.
(í netlíkani) Nafngreint samsafnfærslu-
taga sem í er eitt færslutagmengis-
móðurfærsluog eitt eða fleiri færslu-
tög stakfærslna, ásamt stigveldisvensl-
um milli færslutags mengismóðurfærsl-
unnar og hinna færslutaganna.
– set type

merki1 hk.
(í skipulagi gagna) Kennimerki1 sem er
tengt við mengigagnastaka1.
– label1

merki2 hk.
Frávik í eðlisstærð, notað til þess að
setja framgögn.
– signal

merki3 hk.
(í forritunarmálum) Nefni setningar1.
· Merki er oft notað til þess að vísa til

setningar.
· Í Basic getur línunúmer gegnt hlut-

verki merkis en ekki er alltaf vísað til
línunúmera.

· Í Fortran eru notuð merki með allt
að fimm tölustöfumog þau sett fyrir
framan setningar til þess að unnt sé
að vísa til þeirra.

– label2

merki4 hk.
Lýsandiívaf.

Dæmi: Byrjunarmerki og lokamerki.
– tag

merkill kk.
Prenttákn eðastafbrigði, notað til þess
að kynna atriði í lista.
· Enska heitið minnir á útlit merkils-

ins sem oft lítur út líkt og byssukúla.
Merkill getur haft ýmiss konar útlit,
t.d. verið hringur, stjarna, ferningur,
tigull eða ör.

– bullet
merkimiði kk.

Merki1 sem er yfirleitt ekkitölvutæktog
er fest á hylki utan umgagnamiðil.

Dæmi: Límmiði ásegulgeymslu.
– external label

merkingarfræði kv.
Lýsing á merkingusetninga1 í tilteknu
máli.

Dæmi: Merkingarfræðileg lýsing á
setningunni„MOVE 100 TO GJALD“ í
Coboler aðbreytan2 GJALD fær gild-
ið 100.

– semantics
merkingargreining kv.

Það að greina merkinguforritshluta og
skilagögnumtil kótasmiðs.
– semantical analysis

merkingarnet hk.
Framsetning þekkingar2, byggð áhug-
tökum, þar semhlutir3 eðastöður2 birt-
ast semhnútar3, tengdir með leggjum
sem sýnavensl1 milli hnútanna.
– semantic network, semantic net

merkingarvefur kk.
Vefur gagnameð vel skilgreinda merk-
ingu, hugsaður sem viðauki viðverald-
arvefinn, þar semtölvum er gert kleift
að vinna úr merkingu gagna ýmist sjálf-
stætt eða í samvinnu við fólk.
· Á merkingarvef er beitt tækni sem

þekkt er frámerkingarnetum.
– semantic web

merkissvari kk.
Tæki sem tekur viðmerki2 og svarar
með sínu eigin merki.
· Í gervitunglafjarskiptum eru merkin

mögnuð og endursend á annarri tíðni.
Dæmi: Ratsjársvari.

– transponder
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merkjagisti hk.
Sérhæftgisti þar sem gildibita ákvarð-
ast af sérstökum kringumstæðum sem
upp koma viðinningu skipana1.
– flag register

merkjahraði kk.
Bitahraði í samhliða sendingu.
· Merkjahraðinn er gefinn með:

m

∑
i=1

1
Ti

log2 ni

þar sem m er fjöldi samhliðasendi-
rása, Ti er einkennisbil i-tu rásar í
sekúndum ogni er fyrir fram ákveð-
inn fjöldi einkennisástandaí i-tu rás-
inni.

sh.merkjahraði gagna
– data signaling rate, DSR

merkjahraði gagna → merkjahraði
merkjasendingkv.

– signaling
merkjastak hk.

Sérhver hluti stakræns merkis, að-
greindur frá öðrum með einni eða fleiri
einkennisstærðum.
· Dæmi um einkennisstærðir eru

sveiflustærð, bylgjulögun, tímalengd
og tímapunktur.

– signal element
mettun kv.

Sú eigind2 litar sem sýnir hversu mik-
ið hann víkur frá gráum lit með sama
ljóma.
· Allir gráir litir hafa mettunina núll.
· Sjá einniglitblær.
– saturation

Mflops
Enskskammstöfuná mælieiningu fyrir
vinnslugetu, jöfn 106 flops.
sh.megaflops
– Mflops, megaflops

MHEG-formgerð kv.
Stöðluð aðferð til að skipuleggjastiklu-

hluti eðamargmiðlunarhluti.
· MHEG er leitt af „Multimedia and

Hypermedia Information Coding
Expert Group“.

– MHEG
Microsoft

Heiti áhugbúnaðarfyrirtæki.
– Microsoft

miðgildissíunkv.
Aðferð við að fága hlutamyndar2, fólg-
in í því að skipta á hverjumdíl og mið-
gildi grámagranndíla hans.
– median filtering

miðill kk.
Efni eða annað eðlisfræðilegt fyrirbæri,
notað til þess að skynja, setja fram,
geyma2 eðaflytja gögn.
· Miðlar eru venjulega flokkaðir sem

skynmiðlar, framsetningarmiðlar,
ílagsmiðlar,samskiptamiðlaro.s.frv.

· Fleirtala af enska heitinu „medium“
er „media“.

– medium
miðilsskil hk. ft.

Vélræn og rafrænskil1 í gagnastöðí
staðarnetimilli flutningsmiðilsog mið-
ilstengildis.
– medium dependent interface, MDI

miðilstag hk.
(á lýðnetinu)
– media type

miðilstengildi hk.
Tæki, notað ígagnastöðí staðarnetitil
þess að tengjaútstöðvartækivið flutn-
ingsmiðil.
– media attachment unit, medium

attachment unit, MAU1

miðja so.
(í ritvinnslu) Komatextaþannig fyrir að
hann nái jafnlangt í báðar áttir frá við-
miðunarstað á láréttrilínu1 eða lóðréttri
línu eða hvorri tveggja.
sh.miðjusetja
– center
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miðjun kv.
(í ritvinnslu) Það aðmiðja.
sh.miðjusetning
– centering

miðjunarskipun kv.
(í ritvinnslu) Ritvinnuskipunsem lætur
staf eðastafastrengvera jafnlangt frá
báðumspássíumásíðu2.
sh.miðjusetningarskipun
– centering command

miðjunarstig hk.
Mælikvarði sem lýsir dreifingudíla inn-
ansvæðis3 miðað við miðju svæðisins.
· Miðjunarstig er oft tilgreint með tölu

á bilinu frá 0 til 1. Hringur er mest
miðjaður. Lína er minnst miðjuð.
Kringlóttir hlutir hafa miðjunarstig 1
og mjög ílangir hlutir hafa miðjun-
arstig sem nálgast 0.

– compactness
miðjusetja so.→ miðja
miðjusetning kv. → miðjun
miðjusetningarskipun kv. → miðjunar-

skipun
miðlarabú hk.

Tölvuklasi, notaður til að líkja eftir
miðlara2 á einnitölvu.
– server farm

miðlaraflokkur kk.
– class of server

miðlaralaus öryggisafritun
Öryggisafritunsem er létt af miðlara til
þess að hann nýtist til annarra miðlara-
verka þann tíma sem hann er venjulega
notaður til afritunar.
– serverless backup

miðlarasamsteypakv.
– server consolidation

miðlarasneiðkv.
– server blade

miðlarastefja kv.
– servlet

miðlaratvístur hk.
Ástand ígagnaverumþar sem verkefni
er dreift til of margramiðlara2.

· Þetta ástand sóartilföngum gagna-
versins bæði orku og tíma ímiðverki,
minnioggeymslu1 hvers miðlara.

– server sprawl
miðlari 1 kk.

Stjórneining sem vísar vinnslu til rétts
þjóns1.
– broker

miðlari 2 kk. → þjónn1

miðlari 3 kk. → þjónn2

miðlunarlag hk. → netlag
miðlunarsynjun kv.

Það að koma í veg fyrir heimilaðanað-
gang1 að tilföngum eða frestaaðgerð-
um1 sem þarf að framkvæma á tiltekn-
um tíma.
– denial of service

miðlungs-fl.
(um búnað og aðstöðu) Sem flokkast á
milli minnstu gerða og öflugustu gerða
með tilliti til stærðar og umfangs eða
hraða og vinnslugetu.

Dæmi: (1) Miðlungstölva. (2) Miðl-
ungsverkvangur.

– midrange
miðlungssamrásunkv.

Tækni við að búa tilsamrásirþar sem
tiltölulega fáum (10 til 100) hálfleiðara-
bútum er komið fyrir á einnikísilflögu.
– medium-scale integration, MSI

miðunargeisli kk.
Sýnilegur leysisgeisli sem er hafður
samásainnrauðumeða öðrum ósýnileg-
um leysisgeisla og er notaður til að stað-
setja síðarnefnda geislann.
– aiming beam

miðunartákn hk.
(í tölvuteiknun) Hringur eða annað ljós-
mynstur, notað til þess að afmarka
svæði áskjá þar sem nema máljós-
pennaá tilteknum tíma.
· Miðunartákn má einnig færa til á

myndfletimeðmúseða ljóspenna.
– aiming symbol, aiming circle, aiming

field
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miðverk hk.
Búnaður með einum eða fleirigjörvum
ásamtinnra minniþeirra.
· Á ensku er heitið „processor“, sem

venjulega merkir gjörvi, oft notað
sem samheiti fyrir „processing unit“.

– processing unit, central processing
unit, CPU, ?mainframe2

milli- fl.
– intermediary1

millibilsaðgangur kk.
Aðgangur1, sem heimildarlaus notandi
hefur fengið með afskiptahleri, að
sendirássem er óvirk um stundarsakir
en tengd viðtilfang lögmæts notanda.
– between-the-lines entry

millibilskerfi hk.
Upplýsingavinnslukerfi, notað til bráða-
birgða til þess að auðvelda skipti frá
starfandi kerfi til nýs kerfis.
– change-over system

millibúnaður 1 kk.
(í gagnafjarskiptum) Hjálparbúnaður
sem setja má á milliútstöðvartækisog
gagnaferjalds, notaður til viðbótarað-
gerða ámerkjum2 áður en þau erumót-
uðeða eftir að þau eruafmótuð.
– intermediate equipment

millibúnaður 2 kk.
Hugbúnaður, ætlaður til að tengja sam-
an notkun tveggja aðskilinnaforrita.
– middleware

milligátt kv. → millinetagátt
milligátt staðarnets

Búnaður sem tengirstaðarnetvið ann-
að net þar sem notaðar eru ólíkarsam-
skiptareglur1.
· Hitt netið getur verið annað staðarnet,

almenntgagnaflutningsneteða ann-
ars konar net.

– LAN gateway
millihnútur kk.

Hnútur1 sem er við enda á fleiri en ein-
um legg.
– intermediate node

millikerfi hk.
Opið kerfisem gegnir hlutverkigagna-
hleypu en er hvorki gagnagjafi né
gagnaþegi þegar tiltekin samskipti
verða.
· Nokkur millikerfi geta verið í röð.
– intermediate system

millilanda- fl.
(í rafrænum viðskiptum)
– cross-border

milliliður kk.
· Getur verið einstaklingur eðaþjón-

usta1.
– intermediary2

millimál hk.
Markmálsemfrumforrit, hluti þess eða
stöksetning1 erþýdd1 á áður en forritið
er þýtt eðatúlkaðfrekar.
· Millimál getur gegnt hlutverkifrum-

málsvið frekariþýðingu1.
– intermediate language

millinetagátt kv.
Búnaður sem tengir saman tvötölvunet
með ólíkanethögun.
sh.milligátt
– gateway1

millisamtala kv.
– subtotal

millitákn hk.
(í mállýsingu forritunarmálaog öðrum
formlegum mállýsingum) Tákn sem er
ekki lokatákn.
· Millitákn í tiltekinni mállýsingu gæti

t.d. verið <nafnorð> sem getur haft
lokagildið „hundur“ eða „köttur“.

– nonterminal symbol
millitáknun kv.

Aðferð til þess að myndasegðir með
stærðfræðitáknum. Hún hlítir reglum
um forgangsröðvirkja og notar tvennd-
ir af afmörkurum1, t.d. sviga, þannig
að virkjum er dreift milli þolendanna
og hver virki sýnir hvaðaaðgerð1 á að
framkvæma á þeim eða milliútkomum
sem standa næstar virkjanum til beggja
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handa.
· Ef óskað er að taka sérstaklega fram

að virkjar geti haft fleiri en tvo
þolendur má nota orðalagið „dreifð
millitáknun“ (e. „distributed infix
notation“).

· Sjá einnigeftirtáknunog fortáknun.
Dæmi: (1)A lagt við B og summan
margfölduð meðC er ritað með segð-
inni (A+B)�C (� táknar margföld-
un). (2) P OG útkomanúr Q OG R
er ritað með segðinniP^ (Q^R) (^
er virki sem táknarrökaðgerðina3 og-
un).

– infix notation
millivísun kv.

Tilvísun1 frá einu atriði til annars, t.d.
frá merki3 til setningar1.
– cross-reference

milliþjónn kk.
– intermediary server

MIME-staðall kk.
Gagnaflutningsstaðall fyrir sendingar á
margmiðlunarskjölum í tölvupósti og
vefstikluskjölum.
· MIME-staðallinn gefur kost á að

flytja önnurgögnen texta, t.d. mynd-
ir, hljóð ogsímabréf.

– MIME, Multipurpose Internet Mail
Extensions

minni hk.
Allt vistfengjanlegtgeymslurými ímið-
verki og annaðinnra minni þar sem
skipanir1 eru inntar.
· Í reiknivélum, örtölvum og sumum

miðlungstölvum er frekar talað um
minni enaðalminni.

– memory
minnisauki kk.

Viðbótarminni til þess að geta notað
vistfönghærri en 1 MB.
· Minnisauki er notaður ítölvum með

stýrikerfi þar sem notuð erfjölverka-
vinnsla, t.d. í tölvum af gerðinni PC-
AT. Tölvur af gerðinni PC-XT geta

hins vegar ekki notað minnisauka.
– extended memory

minnisbanki kk.
Bálkur geymsluhólfasem hafasamlæg
vistföng.
– memory bank

minnisbók kv.
(í gluggaumhverfi)
– notepad

minnisdeildaskipting kv. → deildaskipt-
ing minnis

minnisdembingkv.
Dembingalls efnis eða hluta þess sem
er í innra minni tölvu.
· Gögnumúr innra minni er venjulega

dembt2 í formi tvíundakerfistalna,
áttundakerfistalnaeða sextándakerf-
istalna.

– memory dump
minnisgluggi kk.

(í tölvuteiknun) Afmarkaður hlutisýnd-
arrýmis.
– window2

minnishjálpartákn hk.
Tákn, sett saman og valið í því skyni að
auðvelda fólki að muna eitthvað annað.

minnishólf hk. → geymsluhólf
minnishylki hk.

Lesminnisem hefur að geymahugbún-
að, t.d.þýðanda1 fyrir tiltekið forritun-
armál eða leikjaforrit.
· Minnishylki eru nú úrelt.
– cartridge1, program cartridge

minniskort hk.
sh.minnisspjald, geymslukort, geymslu-
spjald
– memory card, storage card

minnisleki kk.
– memory leak

minnislykill kk.
Hylki með leifturminni og tengibúnaði
fyrir USB-tengií tölvu.
sh.USB-minni, minnisstautur
– USB flash memory stick, flash

memory stick, memory stick, USB
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flash memory drive, flash memory
drive, USB drive, flash drive,
keychain drive

sh.minnistákn
– mnemonic symbol

minnislægt forrit
– stored program

minnismiðlunarbúnaður kk.
Samblandvélbúnaðarog hugbúnaðar,
notað til þess að úthlutaforritum svæð-
um í minni gagnavinnslukerfisþar sem
þau eruinnt samtímis.
– memory management

minnismynd kv.
Sú mynd semforrit oggögnþess taka á
sig í aðalminni.
– storage image, memory image

minnisspjald hk. → minniskort
minnisstaður kk. → geymslustaður
minnisstautur kk. → minnislykill
minnistákn hk. → minnishjálpartákn
minnka so.

Lækka gildi stærðar um tiltekið gildi.
– decrement2

minnkuð grunnfylling → minnkuð
grunnfyllitala

minnkuð grunnfyllitala
Fyllitala í eingrunnskerfisem leiða má
af tiltekinni tölu með því að draga hana
frá tölu sem er einum lægri en tiltekið
veldi afgrunntölunni.
· Minnkuð grunnfyllitala fæst með því

að draga hverntölustaf í tilteknu töl-
unni frá tölustaf sem er einum lægri
en grunntalan.
Dæmi: Ef notaðir eru þrír tölustafir
í tugakerfinuer 829 minnkuð grunn-
fyllitala tölunnar 170. Talan 170 er
dregin frá 999 sem er einum lægri en
grunntalan í þriðja veldi (= 103 –1).

sh. minnkuð stofnfyllitala, minnkuð
grunnfylling, minnkuð stofnfylling
– diminished radix complement, radix-

minus-one complement

minnkuð stofnfylling → minnkuð grunn-
fyllitala

minnkuð stofnfyllitala → minnkuð
grunnfyllitala

mips
Enskskammstöfuná mælieiningu fyrir
vinnslugetu, jöfn einni milljónskipana1

á sekúndu.
· Venja er að rita þessa mælieiningu

eingöngu með lágstöfum, þ.e. mips,
eða eingöngu með hástöfum, þ.e.
MIPS. Fremst stafurinn stendur fyrir
forliðinn mega-, sem að réttu lagi ætti
að tákna með M.

– mips, millions of instructions per
second

Miranda
Heiti á forritunarmáli, gerðu fyrirfalla-
forritun.
– Miranda

misfresta sending
Gagnasendingþar sem fjöldi tímaein-
inga milli sérhverra tveggjaeinkenn-
isandráa í sama hópi erheil tala.
Fjöldi tímaeininga milli einkennisand-
ráa í ólíkum hópum þarf ekki að vera
heil tala.
· Hópur í gagnasendingu erbálkur1

eðastafur.
– anisochronous transmission

misgildi hk. → misgildisaðgerð
misgildisaðgerðkv.

Tvístæð rökaðgerðsem hefurútkomu
með Boole-gildið 1 þá og því aðeins að
þolendurnirhafi ekki sama Boole-gildi.
sh.misgildi
– non-equivalence operation,

EXCLUSIVE-OR operation, ?modu-
lo two sum, ?addition without carry

misgildisgátt kv.
Gátt sem framkvæmirmisgildisaðgerð.
sh.aðeins-eða-gátt
– EXCLUSIVE-OR gate, EXCLUSIVE-

OR element
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mislengdarfærslakv.
Færsla1 þar semfærslulengder ekki
ákveðin fyrir fram.
sh.breytilengdarfærsla
– variable-length record

mismunarkennsl hk. ft.
Aðferð við að bera saman tværmynd-
ir 2 díl fyrir díl og gera viðvart þeg-
ar litgildi samsvarandisundurgreining-
areindaeru nægilega ólík.
– difference detection

mismunarlýsing kv.
Hugtakslýsingþar sem tilgreindir eru
eiginleikar sem greina tiltekiðhugtak
frá öðrum hugtökum sem til athugunar
eru.
– discriminant description

mismunarmagnari kk.
Magnari sem hefur tvær ílagsrásir
og magnar muninn á ílagsmerkjunum
tveimur.
– differential amplifier

mismunartáknun kv.
Kótun stafrænsgagnastraums þar sem
hvert stak, að undanskildu því fyrsta,
er sett fram sem munur á gildi þess og
næsta staks á undan.
– differential encoding

mismunarvistfang hk.
Vistfangsem er hluti afskipun1 og verð-
ur að bæta við vistfang skipunarinnar
til þess að komast að vistfangigeymslu-
staðar.
– self-relative address

missemdkv. → missemdaraðgerð
missemdaraðgerðkv.

Rökaðgerð3 sem hefur útkomu með
Boole-gildið 1 þá og því aðeins aðþol-
endurnir hafi ekki allir sama Boole-
gildi.
· Missemdaraðgerð á tveimur þolend-

um ermisgildisaðgerð.
sh.missemd
– non-identity operation

mistök hk. ft.
Eitthvað sem gerist af mannavöldum
eða vegna aðgerðaleysis manna og get-
ur leitt til annarrar niðurstöðu en til er
ætlast.
– mistake, human error, ?error3

misvægistalnakerfihk.
Talnaritunarkerfiþar sem sérhver tala
er sett fram sem röð liða og hver liður
er margfelditölukjarnaog veldisstofns.
Hlutfall á milli veldisstofna liðanna er
ekki alltafheil tala.

Dæmi: Með veldisstofnunumb3; b2

og b1 og tölukjörnunum 6, 5 og 4,
fæst talan sem sett er fram með því
að reikna út segðina 6b3+5b2+4b1:

– mixed base notation
misvægistengihk.

Ferjald sem tengir saman jafnvægislínu
og ójafnvægalínu3, t.d. tvinnaða línu
ogsamása strengmeð jarðtengdri kápu.
· Enska heitið „balun“ er myndað

úr orðunum „balanced“ og „unbal-
anced“.

– balun
mjóband hk.

Tiltölulega þröngt tíðnisvið miðað við
það hve miklarupplýsingar1 á aðflytja.
· Mjóband er venjulega einungis notað

í einum tilgangi eða gert tiltækt ein-
um notanda.

– narrowband
mjóenda-fl. → lágenda-
mjúkskygging kv.

Aðferð viðskyggingu1, ætluð til þess að
gefa bjúgum yfirborðsflötum gegnheils
hlutar, sem hefur orðið til út frávíra-
virkisframsetningu, slétta ásýnd.
– smooth shading

mjúkt skilríki
(í tölvuöryggi) Rafrænt skilríkií tölvu-
tæku formi.
– soft certificate

mjög víðtæk samrásun
Tækni við að búa tilsamrásirþar sem
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mjög mörgum (100 000 til 1 000 000)
hálfleiðarabútum er komið fyrir á einni
kísilflögu.
– very-large-scale integration, VLSI

mjög þétt samrás
Samrás, búin til með mjög víðtækri
samrásun.
– very-large-scale integrated circuit

ML
Heiti á forritunarmáli, gerðu fyrirfalla-
forritun.
· ML er stytting á „Meta Language“.

Uppruna málsins má rekja til R.
Milners árið 1973.

– ML
MMS-þjónusta kv. → margmiðlunar-

skilaboðaþjónusta
Modula 2

Heiti á forritunarmáli sem er byggt á
Pascal.
– Modula 2

MOS
Tækni við hönnun og framleiðslusam-
rásaogsmára.
– MOS, metal-oxide semiconductor,

metal-oxide silicone
Mosaic

Heiti á fyrstuvefsjánnimeðmyndrænu
viðmótisem náði verulegri útbreiðslu.
· Marc Andreesen hannaði Mosaic.

Líta má á Mosaic sem nokkurs kon-
ar undanfara vefsjárinnarNetscape
Navigator.

– Mosaic
Mozilla

Heiti ávefsjáfyrir lýðnetið.
– Mozilla

móðudepill kk.
Mynd2 af ljósgjafa sem er einn punktur,
búin til með ljósfræðilegu kerfi.
· Gæði ljósfræðilega kerfisins og

skerpa þess hafa áhrif á stærð móðu-
depilsins. Til bóta er að hann sé lítill.

– blur circle

móðurborð hk.
Prentplatasem gegnir hlutverkitengi-
brautar og öðrum prentplötum er
stungið í.
· Móðurborð eru yfirleitt notuð í til-

tölulega litlum tölvum og einnig í
skjástöðvumogprenturum.

– motherboard, mobo
móðurferli hk.

Ferli1 sem býr til eitt eða fleiri viðbót-
arferli.
· Hvert ferli getur þannig átt mörgdótt-

urferli en á aðeins eitt móðurferli,
nema fyrsta ferlið en það á ekkert
móðurferli.

– parent process
móðurhnútur kk.

Hnútur3 sem hefur að minnsta kosti
einn beint undirskipaðan hnút.
– parent node

móðurklukka kv.
Klukkasem aðallega hefur það hlutverk
að stjórna öðrum klukkum.
– master clock

móðurverkeining kv.
Súforritseiningsem býr tilverkeiningu
þegar hún erinnt.
– master task

mót hk.
Nafngreint mengi sniðskipana sem
leyfir notanda aðsníða textaeftir mörg-
um einkennum í einu og samræma útlit
skjals1 með því að beita sömu sniðsér-
kennum á ólíka hluta textans.
sh.stíll
– style

móta so.
Láta að minnsta kosti eina einkennis-
stærðburðarbylgjubreytast í samræmi
við einkennisstærðmerkis2 sem á að
senda.
– modulate

mótað forrit
Forrit , samið eftir grunnreglum um
mótaða forritun1.
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– structured program
mótað forritunarmál

Forritunarmál sem býr yfirmáleining-
um fyrir mótaða forritun2.
– structured programming language

mótald hk.
Búnaður semmótarogafmótar merki2.
· Oft er mótald notað til þess að leyfa

flutningstafrænnamerkja meðflaum-
rænumflutningsbúnaði.

· Enska orðið „MODEM“ erstyttingá
MOdulator-DEModulator.

– modem
mótaldsljóshk.

– modem light
mótari kk.

Búnaður semmótar merki2 og gerir það
sendingarhæft.
– modulator

mótasafnhk.
Samsafnmótasemgeymt2 er í skrá og
ákvarðar útlitskjala1 sem það fylgir.
sh.stílasafn
– style sheet

mótflutningsnet hk.
(í tauganetum)
– counter-propagation network, CPN

mótflutningur kk.
(í tauganetum)
– counter-propagation

móttekinn póstur → kominn póstur
mótuð forritun 1

Aðferð við hönnun forrita þar sem
eingöngu eru notaðar stigveldisskipað-
ar einingar með einninngöngustaðog
einnútgöngustað.
· Þrenns konarinningarleiðir eru not-

aðar í mótaðri forritun: setningarunur,
skilyrtar setningarog ítrekanir.

– structured programming1

mótuð forritun 2

Sérhver þróunartækni fyrirhugbúnað
sem felur í sérmótaða hönnunog skilar
mótuðum forritum.
– structured programming2

mótuð hönnun
Sérhver öguð aðferð við að hannahug-
búnaðsem fylgir tilteknumgrunnregl-
um.
· Grunnreglurnar fjalla umeininga-

stig, ofansæknahönnun,áfangafág-
un gagna, hvernig skipan kerfis skuli
vera og að vinnsla fari fram í skref-
um.

– structured design
mótun kv.

Það að láta að minnsta kosti eina
einkennisstærðburðarbylgju breytast í
samræmi við einkennisstærðmerkis2

sem á aðsenda.
Dæmi:Styrkmótun, tíðnimótun, fasa-
mótun.

– modulation
mótun með rófbreikkun

– spread spectrum modulation
mótunarhraði kk.

Umhverfan af fræðilegueinkennisbili
mótaðs merkis2.
– modulation rate

mótþrýstingsskynjari kk.
Ferjald sem bregst við því að snúið er
upp áþjarka.
– back-pressure sensor

MP/M
Heiti á stýrikerfi fyrir örtölvur sem
margir geta notað í einu.
– MP/M, Multiprogramming Control

Program for Microprocessors
MPEG-þjöppun kv.

Stöðluð aðferð til aðþjappaog geyma2

mynd- og hljóðgögn.
· MPEG er leitt af „Motion Pictures

Coding Experts Group“.
· MPEG-þjöppun er skilgreind í staðl-

inum ISO 11172.
– MPEG

MS-DOS
Heiti á stýrikerfi fyrir einmenningstölv-
ur.
· MS-DOS er stytting á „Microsoft
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Disk Operating System“. Í daglegu
tali er heitið stundum stytt í DOS.

– MS-DOS
munnleg fyrirmæli

Fyrir fram ákveðiðtal sem búnaður get-
ur borið kennsl á sem skipun.
· Notandi gefur munnleg fyrirmæli í

stökum orðum eðarunum orða sem
tekin eru úr takmörkuðu orðasafni.

– voice command, spoken command
múskv.

Benditækisem haldið er í hendi og
stjórnað með því að hreyfa það til á ein-
hverjum fleti, öðrum enmyndfletinum.
· Mús er venjulega útbúin með einum

eða fleirivalhnöppumtil þess að velja
atriði eða koma af stað einhverri að-
gerð áskjá.

– mouse
músarmotta kv.

– mousepad
músarsmellur kk.

– mouse click
MVS

Heiti ástýrikerfi fyrir stórtölvur.
– MVS

mynd1 kv.
(í tölvuteiknun) Samsafnmyndeininga
sembirtast1 sem ein heild ámyndfleti
á einhverjum tilteknum tíma.
– display image, image1

mynd2 kv.
(í tölvusjón) Framsetning á sjónrænum
þáttum eins eða fleirihluta3 eða hug-
taka.
· Í tölvusjón eru myndir búnar til eftir

styrk geislunar frá hlutum eða stærð-
armælingum á þeim.
Dæmi: Ljósmynd,heilmynd, teikn-
ing, sjóngagnamynd, röntgenmynd.

– image2

mynd- fl. → myndrænn
myndalgebrakv.

Mengi algríma fyrir myndvinnsluþar
sembreytur1 erumyndir2 og aðgerðir1

eru annaðhvortrökaðgerðir1 eðareikn-
ingsaðgerðireða hvort tveggja.
– image algebra

myndan hk.
Orð eða orðhluti sem hefur ákveðna
merkingu eða hlutverk og ekki er unnt
að deila í smærri slíka orðhluta.
– morpheme

myndaskrá kv.
Skrámeð einni eða fleirimyndum2.
– image file

myndbirtir kk.
Birtir sem sýnirgögní formi hvers kyns
mynda.
– graphic display, graphic display

device
myndblöndun kv.

Aðgerð þar semdílgildi, sem er út-
koma aðgerðarinnar, er línuleg saman-
tekt tveggja dílgilda.
– image blending

myndbót kv.
Endurbót áskýrleika, birtu2, nákvæmni
eða annarrieigind2 myndar2.
– image enhancement

myndbræðingkv.
Aðferð við myndlífguní tölvu sem gef-
ur kost á að tvær eða fleiri myndir séu
tengdar saman og tvinnaðar til þess að
framkalla sérstök áhrif.
· Þessi aðferð er oft notuð í sjónrænum

miðlum, t.d. hreyfimyndum og aug-
lýsingum.

– morphing
myndbútun kv.

Það að ákvarða í hvaðasvæðum3 mynd-
ar2 séu áhugaverðmynstur1 og hvaða
sundurgreiningareindireigi að fylgja
tilteknum svæðum og hvaða sundur-
greiningareindir eigi að útiloka frá til-
teknum svæðum.
– image segmentation

mynddiskur kk.
Plastkringla sem á eru skráð hljóð- og
myndgögn ístafrænuformi.
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– videodisk
mynddrættir kk. ft.

Mengi sérkennasem lýsir lögunmynd-
ar2.
· Lögun getur átt við eigindleg sér-

kenni, þannig að myndin sé t.d. fern-
ingslaga eða kringlótt. Lögun getur
einnig átt við megindleg sérkenni, t.d.
stærð og ummál flatar.

– geometric configuration
myndeindargildi hk. → dílgildi
myndeining kv.

(í tölvuteiknun) Grunnmyndstak, notað
til þess að setja samanmynd1.

Dæmi: Punktur, strik.
– display element, graphic primitive,

output primitive
myndflutningur kk.

Rafrænn flutningur myndar umnet frá
einum stað til annars.
– image transmission

myndflötur kk.
Miðill í birti þar semmyndir1 birtast1.

Dæmi: Skjár á myndlampa, pappír í
teiknara.

– display surface
myndfrádráttur kk.

Aðgerð þar sem hvertdílgildi tiltekinn-
ar myndar2 er dregið frá samsvarandi
dílgildi í annarri mynd.
– image subtraction

myndfundahald hk.
Það að haldamyndfundi.
– videoconferencing

myndfundur kk.
Fjarfundur þar sem fluttar eru kyrr-
myndir eða hreyfimyndir af þátttakend-
um, auktals, textaog teikninga.
– videoconference

myndfærslakv.
Það að stofnamynd2.
– imaging

myndfærslukerfi hk.
(í sýndarveruleika) Vélbúnaðuroghug-
búnaður, sérstaklega hannaður til þess

að grípa,geyma2, vinna úr, flytja og
birta1 myndir sem verða til við útreikn-
ing eða eru teknar úr raunverulegu um-
hverfi, líkönum eðaskjölum2.
– imaging system

myndförli kv.
Mynstur1, venjulega óæskilegt, sem
verður til þegar tvö lotubundinmerki2

eðavangareru settir saman.
– moiré

myndgagnasafnhk.
– image data bank

myndgervill kk.
Búnaður sem býr til sjónræna framsetn-
ingu á hlutum3 með tölvu án þess að
vísa til raunverulegramynda2.
– image synthesizer

myndgreining kv.
Það að búa til mengisérkennavigratil
þess að lýsamynd2.
– image analysis

myndgreining á raunhraða
Kennslhluta3 og greining mælinga með
sama hraða og myndgögn erustafgerð
á.
– frame-rate image analysis

myndgrípur kk.
Tæki sem tengt er við myndavél og
geymir1 í minni, eftir tiltekinni skipun2,
sýni af sjóngögnumsem breytt hefur
verið ístafræn merki.
– frame grabber1

myndgrunnur kk.
(í tölvuteiknun) Sá hluti myndar1, t.d.
stoðmynd, sem breytist ekki þótt eitt-
hvað sé gert við myndina.
sh.grunnur, baksvið, bakgrunnur
– background image, static image,

background
myndgæðarýrnunkv.

Skaðleg breyting áskýrleika, birtu2, ná-
kvæmni eða annarrieigind2 myndar2.
– image degradation

myndheimt kv.
Tækni sem felst í því að færaupplýs-
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ingar1 í greiningarkerfi.
· Myndheimt felur venjulega í sér að

flaumrænum gögnumer breytt ístaf-
ræn gögn.

– image acquisition, acquisition
myndhlutakort hk.
· Mismunanditenglar3 veljast eftir því

á hvaða myndhluta er smellt.
– image map

myndhlutur kk.
Myndrænframsetning á hlut.
– graphic object

myndill kk. → myndritill
myndkennslhk. ft.

Það að búnaður skynjar og greinir
mynd2, einstakahluti3 í myndinni, eig-
inleika þeirra og innbyrðis afstöðu.
· Myndkennsl fela m.a. í sérvang-

greiningu.
– image recognition

myndkennsl með tauganeti
Myndkennslmeð algrímum þar sem
notuð erutauganet.
– neural recognition

myndlampabirtir kk.
Birtir þar sem gögn birtast1 á
myndlampa.
– cathode-ray tube display

myndlampi kk.
Rafeindalampi þar sem einn eða fleiri
rafeindageislar eru látnir búa tilstafi,
myndir og tákn áskjámeð ljómefni.
sh.bakskautslampi
– cathode-ray tube, CRT

myndleif kv.
Sjónræn svörun sem helst eða kemur
fram, eftir að áreitinu sem olli henni
lýkur.
– afterimage, ?ghost2

myndlitur kk.
– display color

myndlífga so.
(í tölvuteiknun) Láta líta svo út sem
hreyfing verði með því að sýna röð
mynda af hlut.

sh.lífga
– animate

myndlífgun kv.
Það aðmyndlífga.
· Það má gera meðkvikmyndavéleða

tölvu.
sh.lífgun
– animation

myndmát hk.
Mynd2 eða hluti af mynd sem notaður
er til samanburðar við aðrar myndir eða
til þess að gera aðrar myndir.
– template4

myndrit hk. → hnitarit
myndritill kk.

(í tölvuteiknun) Forrit , notað til þess að
búa til og lagfæramyndir1 og myndein-
ingar.
· Myndirnar má síðangeyma2 og ná í

aftur ef þörf krefur.
sh.myndill
– display editor

myndræn notendaskil→ myndrænt við-
mót

myndræn vefsjá
(í stiklumiðlun) Forrit fyrir myndræna
framsetningu ástiklum1 og tenglum3 til
þess að auðveldastikl.
– graphical browser

myndrænn lo.
sh.mynd-
– graphic, graphical

myndrænt viðmót
Viðmótþar sem notaðar eru myndir og
myndlíkingar.
sh.myndræn notendaskil
– graphical user interface, GUI

myndsetningkv.
Það að breyta lögun, lit,áferð, lýsingu
og öðrum eiginleikumvangsí mynd1.
– rendering

myndsímatæknikv.
– video telephony

myndsími kk.
– video telephone, videophone
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myndskeiðhk.
– video clip

myndskilningur kk.
Það að skilja gildivangs.
· Frálag myndtúlkunargetur veriðílag

fyrir myndskilning.
– image understanding

myndskot hk.
Það að setjamynd2, tekna á myndavél, í
biðminni.
– snap

myndsléttakv.
Sú slétta í ljósfræðilegu kerfi þar sem
æskilegmynd2 er.
– image plane

myndstafur kk.
Ritstafur1 sem stendur fyrir hlut eða
hugtakog samsvarandihljóð í náttúr-
legu tungumáli.

Dæmi: Kínverskur eða japanskur
myndstafur.

– ideogram, ideographic character
myndstak hk.

– graphic element
myndstreymi hk.

– video streaming
myndstöfun kv.

Aðferð við innslátt myndstafaþar sem
sameinuð erfjölhnappastöfun, byggð
á hljóðritunartáknum, og umskráning í
myndstafi með hjálp orðasafns og mál-
skipanarreglna.

Dæmi: (1) Kana-kanji-innsláttarumskráning
fyrir japönsk tákn. (2) Pinyin-hanji-
innsláttarumskráning fyrir kínversk
tákn.

– ideogram entry
myndsuðhk.

Óæskilegir gallar ímynd2 sem stafa af
því að birta2 er breytileg eftir stað í
myndinni.
– spatial noise

myndtákn hk. → teikn
myndtíðni kv.

Fjöldi skipta á sekúndu semsjóngagna-

síðaerskönnuð2.
· Staðallinn RS-170 tiltekur 30 sjón-

gagnasíður á sekúndu.
sh.rammatíðni2

– frame frequency
myndtúlkun kv.

Það aðmáta saman vangog þekkt líkön
til þess að smíða lýsingu á vanginum.
· Frálag myndgreiningargetur verið

ílag fyrir túlkun myndar.
– image interpretation

myndtvinnun kv.
Aðferð sem felst í því að útkomur
skönnunar á svæðum í sjóngagnamynd,
sem eru tölusett með jöfnum tölum og
oddatölum, eru samtvinnaðar til þess að
búa til einamynd2.
sh.rammatvinnun
– frame interlace

myndvinnsla kv.
Það að beita einhverri aðgerð á mynd-
gögn í tilteknum tilgangi.
· Dæmi um aðgerðir á myndgögnum

eruvanggreining, myndþjöppun, end-
urreisn myndar, myndbót, forvinnsla
myndar, litstökun og smíði tví- eða
þrívíðra líkana afhlutum3.

– image processing, picture processing
myndvinnslubúnaður kk.

Búnaður sem vinnur úr myndum.
– image processor

myndþáttur kk.
Klasi díla eða dílar sem eru nálægt hver
öðrum og notaðir í formfræðilegum að-
gerðum.
· Klasinn er venjulega lítill (3�3 dílar)

en getur verið stór eða jafnvel ósam-
felldur.

– structural element
myndþjöppun kv.

Aðgerð sem minnkar það rými íminni
sem þarf til þess aðgeyma1 mynd2 eða
styttir tímann sem þarf til þess að flytja
mynd.
· Til þess að endurheimta myndina þarf
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kerfi til afþjöppunar.
– image compression

mynstrað ljós
Ljósmynstur sem er varpað undir
þekktu horni ávang til þess að athuga
hliðarstöðu mynstureininga og athuga
dýptmyndarinnar2.
– structured light

mynstrasafnhk.
Mengi þjálfunarmynstra sem eru lögð
fram í tauganeti.
– epoch

mynstrun kv.
Aðgerð þar semsvæðum3 í mynd2 eru
gefin föstlitgildi .
– masking

mynstur1 hk.
Mengi þátta ogvensla1 þeirra, notað til
þess að bera kennsl áeinindi1 í tilteknu
samhengi.
· Þessir þættir geta m.a. verið rúm-

fræðileg lögun,hljóð, mynd, merki2

eðatexti.
– pattern1

mynstur2 hk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Snið-
mát2 fyrir eiginleika oghegðun klasa4

ogvensl2 hluta2 í honum.
– pattern2

mynsturfar hk.
(í tölvusjón) Mynstur sérkenna, leitt af
einingum tiltekins flokks sérkenna.
· Sérkennamynstur flokks er kallað

mynsturfar því aðeins að það sé mjög
dæmigert fyrirsérkennavigrarhans.

– signature1, prototype pattern
mynsturkennsl hk. ft.

Það að búnaður ber kennsl á form, út-
línur og samsettmynstur1.
– pattern recognition

mynsturlýsingarmál hk.
Mál til þess að lýsa formgerðmynsturs1

í mynd2 með frumeiningum myndar eða
samantekt af frumeiningunum.
– pattern description language

mynsturmátun kv.
Það að bera kennsl ámynstur1 með því
að bera það saman við mynstur í fyrir
fram ákveðnu mengi mynstra og velja
úr það mynstur sem er líkast samkvæmt
tilteknum kennimerkjum.
– pattern matching

myntkort hk. → silfurkort
mælandabindingkv.

Það að hve miklu leyti þarf að þjálfatal-
þekkjaraí að bera kennsl átalmynstur
einstakra notenda.
– speaker dependence

mælandafrjáls kennsl
Það að bera kennsl á talsýni frá ótiltekn-
um mælanda án undangenginnar þjálf-
unar í að bera kennsl átalmynsturhans.
– speaker-independent recognition

mælandafrjálst kerfi
Talþekkjarisem óskráðir notendur geta
notað og getur starfað á traustan hátt
með notendum sem hafa aldrei eða
sjaldan notað hann.
– speaker-independent system, SI

system, unrestricted recognition
system

mælandafylgið kerfi
Mælandafrjálst kerfisem getur breytt
og endurnýjaðtalmátsitt í því skyni að
greina mun á talsýnum og bætaframmi-
stöðusína.
· Geta til að bæta árangur ínámier ein

tegund frammistöðu.
– speaker-adaptive system, user-tuned

system
mælandaháð kennsl

Það að bera kennsl á talsýni frá skráðum
notanda eða hópi notenda og byggja á
undangenginni þjálfun í að bera kennsl
á talmynsturþeirra.
– speaker-dependent recognition

mælandaháð kerfi
Talþekkjari, takmarkaður við skráðan
notanda eða hóp notenda og þjálfaður
í að bera kennsl átalmynsturþeirra.
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Dæmi: Kerfi eins mælanda, kerfi
margra mælenda.

– speaker-dependent system, SD
system, speaker-trained system

mælandakennslhk. ft.
Það að fá upplýsingar um tiltekinn mæl-
anda með því að kanna raddeinkenni
hans.
– speaker recognition

mæld fluttra upplýsinga
Munur áupplýsingamældinni I(x), sem
er flutt þegar atburðurx gerist, ogskil-
yrtu upplýsingamældinni I(xjy), sem er
flutt þegar sami atburður gerist, að því
gefnu að annar atburðury gerist. Á
táknmáli stærðfræðinnar er þetta:

T(x;y) = I(x)� I(xjy):
· Atburðirnir tveir, x og y, eru oftast

sendingskeytis1 frá skeytagjafa rás-
ar2 og viðtaka skeytis hjáskeytaþega
rásarinnar.

· Mæld fluttra upplýsinga er einnig
unnt að tákna sem:

T(x;y) = I(x)+ I(y)� I(xjy)
þar semI(y) er upplýsingamæld at-
burðar y. Af þessu leiðir að mæld
fluttra upplýsinga er samhverf gagn-
vartx ogy:

T(x;y) = T(y;x):
sh.flutt fróðmæld
– transinformation content, transferred

information, transmitted information,
mutual information

mæld þjónusta
Þjónusta sem er þannig að viðskiptavin-
ur hefur aðgang að ótakmörkuðumtil-
föngumen borgar aðeins fyrir það sem
hann notar.
· Fyrirtæki með breytilegar þarfir get-

ur t.d. keypt aðgang aðgagnavinnslu-
kerfi með því að nýtaveituvinnslu.

– metered services
mænir kk.

Tæki sem líkist venjulegu sjónvarps-
tæki en hefur ekki útbúnað til þess að
taka við myndmerki sem sent er um
dreifikerfi sjónvarps.
· Mænir er m.a. notaður til þess að sýna

frálag tölvu.
– monitor2, video monitor

mæramörkun kv.
Milliskref milli þess að staðsetjahlut3

og draga framsérkennihans, en í því
skrefi erumæri fyrir sérkennihlutarins
ákvörðuð.
– boundary extraction

mærarakning kv.
Það að fylgjaútlínum flekkjatil þess að
ákvarða fullkomlega ytri mörk þeirra.
– boundary tracking, tracing2

mæri hk. ft.
Lína sem markar skil á milli tveggja
svæða3, að jafnaði eftir útlínu.
· Sjá einnigútlína.
– boundary

möndl hk.
Það að breyta af ráðnum hugtölvupóst-
fangi sem birtist áveraldarvef þannig
að veflægforrit sem búa til tölvupóst-
fangalista fyriramapóstgeti ekki notað
það.
· Möndlið þarf að framkvæma þannig

að sá sem les skjalið geti á auð-
veldan hátt dregið ályktun um rétt
tölvupóstfang. Sem dæmi má taka að
tölvupóstfangið sigrun@holmatun.is
mætti rita sem sigrun hja holmatun.is
eða s-i-g-r-u-n-h-j-a-h-o-l-m-a-t-u-n-
d-o-t-i-s.

sh.póstfangamöndl
– munging

möskvanethk.
(í netskipan1) Net þar sem a.m.k. tveir
hnútar1 eru þannig tengdir að fleiri en
tværleiðir2 eru á milli þeirra.
– mesh network
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N
nafn í notendaskrá

(í tölvupóstkerfi) Kennimerki1 tiltekins
hlutar, sniðið í samræmi við reglur
skráakerfis2.
· Nafn í notendaskrá verður að vera

ótvírætt (þ.e. tákna aðeins einn hlut)
en það þarf ekki að vera einstætt (þ.e.
eina nafnið sem ótvírætt táknar hlut-
inn).

– directory name
nafnamiðlari kk. → nafnaþjónn
nafnamiðlari léns → nafnaþjónn léns
nafnarými hk.

Safn heita sem eru notuð til þess að skil-
greinagagnastök1 á sama sviði.
– namespace

nafnasýslakv.
(í tölvupóstkerfi) Yfirvald sem er ábyrgt
fyrir úthlutun nafna.
· Úthlutun nafna er að jafnaði stig-

veldisskipuð. Vald til þess að úthluta
nöfnum er takmarkað við tiltekið um-
ráðasvæði.

– naming authority
nafnatafla kv.

Tafla yfir öll nöfn sem koma fyrir ífor-
riti ásamtvistföngumþeirra.
· Taflan er oftast búin til afvistþýðanda

eðasmala.
– symbol table, name table

nafnauki kk.
– filename extension, file extension

nafnaþjónn kk.
Þjónn1 sem hefur umsjón með táknræn-
um heitum og samsvarandinetföngum1.
sh.nafnamiðlari
– nameserver, name server

nafnaþjónn léns
Tölvasem geymir allar upplýsingar um
nöfn tölva innan tiltekinslénsog tilvís-
anir1 í nafnaþjóna undirléna þess.
· Nafnaþjónar léns skiptast íaðal-

nafnaþjón og einn eða fleiriauka-
nafnaþjóna.

sh.nafnamiðlari léns
– domain nameserver, domain name

server
nafnbundin stikatenging

(í kalli á undirforrit) Það að gefa upp
heiti formstikasem samsvararaunstik-
umtil þess að koma ástikatengingu.
· Í nafnbundinni stikatengingu skiptir

röð raunstika ekki máli.
· Sjá einnigstöðubundin stikatenging.
– named parameter association, assign-

ment by name
nafngreining kv.

(í tölvupóstkerfi) Það aðtölvupóstfang
bætist viðpóstnafnþegarskeyti2 er sent.
– name resolution

nafnhylmir 1 kk. → nafnleyndarpóststöð
nafnhylmir 2 kk.

Þjónusta1, t.d. ávefgátt, sem gerir not-
anda kleift að vitjavefsetursán þess að
fylgst sé með honum.
– anonymizer, Web anonymizer

nafnleyndarpóststöðkv.
Varastöðsem gefur sendandaskeytis2

kost á að leyna fyrir endanlegumvið-
takandahver hann er.
· Þjónusta1 stöðvarinnar nær venjulega

til nafnleyndar í skeytaskiptum í báð-
ar áttir.

sh.nafnhylmir1

– anonymous remailer, remailer
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nafnleyndarpóstur kk.
– anonymous mail

nafnmerki hk.
– logo

nanóflagakv.
sh.dvergflaga
– nanochip

nanópípakv.
sh.dvergpípa
– nanotube, buckytube

nanósmárikk.
sh.dvergsmári
– nanotransistor

nanótæknikv.
sh.dvergtækni
– nanotechnology

nanótölvakv.
sh.dvergtölva
– nanocomputer

nanóvélkv.
sh.dvergvél
– nanomachine, nanite

nanóþjarki kk.
sh.dvergþjarki
– nanorobot

narðarlegur lo.
(um persónu) Sem hegðar sé líkt og
nörður.
– nerdish

naumlega tagskiptur
(um forritunarmál) Sem hefurbreytur2

og gildi af tilteknugagnatagi. Frjálsleg-
ar reglur gilda um hvaðaaðgerðum1 má
beita á breytur og gildi af mismunandi
tagi.
sh.naumtagskiptur
– weakly typed

naumtagskiptur lo. → naumlega tag-
skiptur

naumtögunkv.
Eftirgjöf á reglunum umrammtögun.
· Naumtögun leyfir ekki ífólgintag-

skipti.
Dæmi: Naumtögun getur leyft að
lagðar séu samanheil talaoghlaupa-

kommutalaán þess að tagskiptum sé
beitt á annan eða báðaþolendur.

– weak typing
naumþéttakv.

– low density
naumþéttur lo.

– low-density
ná í → sækja1

nákvæmni1 kv.
Mat á því hvort eitthvað er laust við
skekkju, þannig að hátt mat samsvarar
lítilli skekkju.
· Matið er ekki tölulegt.
– accuracy1

nákvæmni2 kv.
Mælikvarði áskekkju, helst settur fram
sem fall af hlutfallslegri skekkjuþar
sem hátt gildi samsvarar lítilli skekkju.
– accuracy2

nálaprentari kk.
Prentariþar sem punktamynstur er not-
að til þess að prentastafi og aðrar
myndir.
· Í þeim hluta nálaprentara sem prent-

ar punktamynstrið eru nálar sem búa
til einn punkt hver. Þegar nálaprentari
er eingöngu notaður til teiknunar má
kalla hann nálateiknara.

sh.punktaprentari
– dot matrix printer, dot printer, matrix

printer
nálarit hk.

Myndrænframsetning þar sem teiknuð
ermynd2 af yfirborðihlutar3 með því að
nota lengd og stefnu strika sem standa
þvert á yfirborðið.
· Ritinu svipar til nálapúða.
– needle diagram

nám hk.
Það að lífrænt eðasjálfvirkt kerfi öðlast
þekkingueða færni sem það getur notað
til þess að bætaframmistöðusína.
– learning

námsaðferðkv.
Áætlun um notkun tiltekinnar náms-
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tækni áður en henni er beitt.
– learning strategy

námsafkösthk. ft.
(í tauganetum) Stiki1 sem stjórnar því
hversu mikiðtaugamótavægibreytast á
meðannámfer fram.
– learning rate

námsalgrímhk.
Algrím sem stillir taugamótavægi
tauganetsá meðannámfer fram.
– learning algorithm

námsgagnamálhk.
Verkefnatengt mál, hannað til þess
að þróa námsgögn fyrirtölvustudda
kennslu.
– authoring language1

námskeiðsbúnaðurkk.
– courseware

námsumsjónarkerfi hk.
– learning management system

námundaleit kv.
Tækni við að finnastrengi sem falla
nokkurn veginn aðmynstri1.
· Nákvæmni mátunarinnar er mæld

sem fjöldi þeirra aðgerða sem gera
þarf á strengnum til þess að fá ná-
kvæma mátun. Þessi fjöldi kallast
stafskiptafjöldi. Algengustu aðgerðir
eru að bæta við staf (fam! fram),
þurrka út staf (faram! fram) og
skipta um staf (firir! fyrir).

– approximate string matching, fuzzy
string searching, fuzzy searching

nátengt óðal→ nátengt tilfangaóðal
nátengt tilfangaóðal

Tilfangaóðal, tengt öðru tilfangaóðali
með tækjabúnaði ígrannhnútum.
sh.nátengt óðal, grannóðal
– adjacent domain

náttúrleg tala
Ein talnanna núll, einn, tveir, ...
· Sumir skilgreina náttúrlegar tölur

þannig að þær hefjist á einum frekar
en núlli.

– natural number, nonnegative integer

náttúrlegt tungumál
Mál þar sem reglur ráðast af notkun-
arvenjum en eru ekki skilgreindar fyrir
fram.

Dæmi: Íslenska, enska.
– natural language

neðanmálsgreinkv.
Texti, settur neðst ásíðu2 eða við lok
skjals1 eða kafla til þess að veita nán-
ari vitneskju um efni þess, oft prentaður
með smærra letri en aðaltexti skjalsins.
– footnote

neðanspássíakv.
Rönd sem er neðst ásíðu2 milli blað-
brúnar ogtexta.
sh.neðri spássía
– bottom margin, foot margin

neðansækinnlo.
(um aðferðir íkerfisþróun) Sem tekur
fyrst á smæstu einingum verkefnis og
sameinar þær síðan í æ stærri einingar.
– bottom-up

neðri spássía→ neðanspássía
neðsta sæti

Sætið1 lengst til hægri ístafastreng.
– low-order position

nefni hk.
(í forritunarmálum) Lesstak sem er
heiti ámáleiningu.
· Nefni hefst venjulega ábókstaf. Síð-

an geta komið bókstafir,tölustafireða
aðrirstafir.
Dæmi: Heiti á breytum2, fylkjum2,
færslum1, merkjum3 ogstefjum2.

– identifier2

neikvætt dæmi
Gagndæmi umhugtaksem á að læra,
sem getur takmarkað gildissviðhug-
takslýsingarinnar.
– negative example, negative instance

neita so.
Gera það sem felst íneitun.
– negate

neitun kv.
Einstæðrökaðgerð3 sem hefurútkomu



neitunargátt 233 netflaga

með Boole-gildi sem er andstætt Boole-
gildi þolandans.
– negation, NOT operation, ?Boolean

complementation, ?inversion
neitunargátt kv.

Gátt sem framkvæmirrökaðgerðina3

neitun.
sh.ekki-gátt
– NOT gate, NOT element

neitunarmerki hk.
– logical negation symbol

nemi kk. → skynjari
net hk.

Skipulag hnúta1 sem vinna saman og
leggjasem tengja þá saman.
· Oft er net sett fram á pappír með því

að tilgreina hnútana sem punkta og
leggina sem strik á milli punkta.

– network, graph2

net- fl. → sýndarheims-
net með frjálsum aðgangi

Staðarnet sem notendur geta tengst
þegar þeim hentar en eiga á hættu að
lenda íárekstri1 við aðra notendur.
sh.CSMA-net, steytingarnet
– random access network, carrier sen-

se multiple access network, CSMA
network, contention network

net með háttbundnum aðgangi
Staðarnet sem notendur geta aðeins
tengst eftir tiltekinni reglu.
– ordered access network

netabrú kv.
(í dreifvinnslu) Búnaður sem tengir
samannetmeð sömu eða líkahögun.
· Netabrú getur tengt saman tvöstað-

arnetþar sem notaðar eru sömuLLC-
samskiptaregluren ef til vill ólíkar
MAC-samskiptareglur.

sh.brú
– bridge

netaðgangsstaðurkk.
– network access point, NAP

netaðgangsþjónnkk.
– network access server, NAS1

netald hk.
(í dreifvinnslu) Búnaður sem er íhnút1 í
stjörnunetiog samhæfirgagnafjarskipti
milli annarra hnúta í netinu.
sh.nöf
– hub2

netáráskv.
– network attack

netbáskk. → lýðnetsbás
netbókabúðkv. → vefbókabúð
netbundin smásjártækni

Aðferð við að koma smásjármyndum
fyrir og senda þær átölvuneti.
· Með þessu móti getur fjöldi fólks á

ýmsum stöðum skoðað myndirnar.
– virtual microscopy

netbúðkv. → vefverslun1

netelti hk.
Rafrænt einelti.
– cyberstalking

neteltir kk.
Gerandi ínetelti.
– cyberstalker

netfang1 hk.
Stöðluðeigind2 sem auðkennirútstöðí
tölvuneti.
– network address2

netfang2 hk. → tölvupóstfang
netfangaskrákv.

(umnet) Notendaskrá þar sem finna má
vistfangnotanda eftir nafni hans.
– white pages

netfangatúlkur kk.
Þjónusta1 sem breytir táknrænum heit-
um, sem notkunarferli nota, í fullkomin
netföng1, notuð íOSI-umhverfi.
– directory facility

netflagakv.
Kísilflaga með örgjörva sem býr yf-
ir aðferðum til flutningsgagna, bæði
hljóðs og mynda2, á fjarskiptaneti án
þess að frekari tækja sé þörf í því skyni.
– networking chip, network chip, net

chip
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netfundur kk.
– netmeeting, e-meeting

netfærni kv.
– e-skills

netgátt kv. → lýðnetsgátt
netheima-fl. → sýndarheims-
netheimafyrirtæki hk.

– cyberprise
netheimalöghk. ft.

Lög, skrifuð og óskrifuð, sem gilda á
lýðneti.
sh.netlög
– cyberlaw

netheimar kk. ft.
Samsafn allrar aðstöðu sem tiltæk er á
lýðnetinutil þess að veitaupplýsingar1.
– cyberspace

nethorf hk. → netskipan1

nethrifs hk.
Það athæfi að safnagögnumúr ein-
menningstölvuvefnotanda þegar hann
vitjar vefseturs.
– cyberwoozling

nethögunkv.
Rökleg skipantölvunetsog reglur um
starfsemi þess.
· Í reglum um starfsemi neta felast

reglur umþjónustu1, hlutverk netanna
ogsamskiptareglur1.

– network architecture
netkaffi hk.

Lítill veitingastaður þar sem gestir geta
fengiðaðgang1 að nettengdumtölvum,
oftast gegn gjaldi.
– cybercafe, netcafe

netkaup hk. ft. → vefkaup
netkerfi hk.

– network system
netkort hk.

sh.netspjald
– network interface card

netkúgun kv.
Glæpur sem felst í því að gerð er árás
eða hótun um árás á fyrirtæki ásamt
kröfu um peninga fyrir það að afstýra

eða stöðva árásina.
· Netkúgun getur tekið á sig ýmsar

myndir. Áður var algengasta aðferðin
atlaga að þjónustumiðlunen á seinni
árum hafa glæpamenn þróaðgíslbún-
að til þess aðdulrita gögn fórnar-
lambsins.

– cyberextortion
netlaghk.

Lag1 sem séreinindum2 í flutningslag-
inu fyrir leiðum til þess að flytja bálka
af gögnummeð því aðbeinaþeim um
eða velja leiðir umnetiðsem er á milli
opnu kerfannaþar sem einindin eru.
· Netlagið getur notaðmillikerfi.
sh.miðlunarlag
– network layer

netleitarfræðingur kk.
Atvinnumaður í að notalýðnetið sem
tól í upplýsingafræði.
· Cybrarian er vinsælt starfsheiti hjá

enskumælandi bókavörðum.
– cybrarian

netlíkan hk.
Gagnalíkan1 þar semgögnumer skipað
í netskipan1.

Dæmi: NDL-líkanið.
– network model

netlykill kk.
Tæki sem gerir sjónvarpstæki kleift að
verðaviðmót að lýðnetinuog taka við
og afkóta stafrænarsjónvarpssending-
ar.
sh.uppátæki
– set-top-box

netlykkja kv.
Tvær rásir2 milli gagnastöðvar og
lykkjutengildis, önnur fyrir sendingu frá
gagnastöðinni og hin fyrir viðtöku.
· Rásin liggur í lykkju út fránetinu.
sh.lykkja2

– lobe
netlæg markaðssetning

Það að markaðssetja vörur og þjónustu
á lýðnetinu.
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– online marketing, Internet market-
ing, i-marketing, web-marketing, e-
marketing

netlöghk. ft. → netheimalög
netmatstaðurkk.

– cyberburger joint
netmát hk. → IP-númeramát
netmiðlari kk. → netþjónn
netnúmer hk.

Númer sem auðkennirtölvunet í safni
samtengdraneta.
· Í IP-samskiptareglunumer þetta

númer hluti af IP-númeri hverrar
tölvu í netinu.

– network address1, network number
netnúmerstúlkun kv.

– network address translation, NAT
netreglur kv. ft.

– network policy
netrit hk.

Örvótt net, notað íverkefniseftirliti til
þess að tímasetja atburði og aðgerðir og
lýsa þeim og innbyrðis tengslum þeirra.
– network chart

netritatækni kv.
Tækni þar sem notuð erunetrit til þess
að skipuleggja og tímasetjaverkefniog
stjórna því.
– network planning

netrænt sýndarumhverfi
Það að nota nettækni til þess að láta
fjartengdar einingar heyra undir sama
sýndarheim.
– network immersion environment

netsamfélaghk.
Samfélag fólks ínetheimum.
– online community, virtual comm-

unity, electronic community, e-
community, cybercommunity

netsamskipankv.
– network configuration

Netscape Navigator
Heiti ávefsjáfyrir lýðnetið.
– Netscape Navigator

netsiðir kk. ft.
Siðir og siðareglur sem notandi verður
að virða ámálþingi.
– network etiquette, netiquette

netsímaso.
– telnet

netsímikk.
Sími sem notarIP-símtækniþannig að
símtöl fara umIP-net á við lýðnetið í
stað þess að notað séalmenna talsíma-
kerfið.
· Netsímar geta veriðhugbúnaðarsím-

ar eða sérhæfð símtæki sem líkjast
venjulegum símtækjum.

– VoIP phone
netsjónvarp hk.

Kerfi til þess að senda sjónvarpsefni
með IP-samskiptareglumum pakkanet
eins oglýðnetið.
sh.IP-sjónvarp
– Internet Protocol television, IPTV

netskipan1 kv.
Niðurröðunleggjaoghnúta1 í neti.
· Netskipanir geta veriðraunlægareða

röklegar. Rökhringmá til dæmisnot-
hæfaá raunlægan hátt semstjörnu-
net.

sh.nethorf
– network topology

netskipan2 kv.
Gagnaskipanþar semeinindum1 eða
eigindum1 er komið fyrir sem hnútum
og hver hnútur má hafa margamóður-
hnúta.
– network structure

netskiptir kk.
– network switch

netskönnunkv.
– network scanning

netspjald hk. → netkort
netstjóri kk.

Tæki ístaðarneti á breiðbandisem tek-
ur viðmerkjum2 frá hverrigagnastöðog
sendir þau aftur til allra gagnastöðva.
· Til þess að senda merkin aftur þarf
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e.t.v. að hliðra tíðniburðarbylgjunn-
ar.

– headend
netstjórnstöðkv.

– network operations center
netstofakv.

Stofnun eða fyrirtæki sem fæst við að
safna samanupplýsingum1 um lýðnetið
og dreifa þeim til notenda.
· Í hverju landi geta verið margar net-

stofur. Sérstök netstofa hefur það
hlutverk að úthlutanetnúmerumtil
þeirra neta sem eru tengd við lýðnet-
ið. Á Íslandi hefur Internet á Íslandi
(Isnic) þetta hlutverk.

sh.netupplýsingastofa
– network information center, NIC

netstýrikerfi hk.
Stýrikerfisem lætur hóp af sjálfstæðum
tölvumstarfa eins og eitttölvukerfi.
– network operating system, NOS

netsöluvakikk.
Fyrirtæki sem selur kaupmönnumhug-
búnaðog þjónustu1 til að setja uppvef-
verslun1 annaðhvort á eiginvefsetrieða
vefsetri fyrirtækisins.
– Internet commerce provider

nettal hk.
– Voice over Internet Protocol, Voice

over IP, VoIP
nettengd einmenningstölva

Einmenningstölvasem er tengdtölvu-
neti.
· Óljós stigsmunur er á nettengdri

einmenningstölvu,nettölvu2 og net-
verkli.

– net PC, network PC
nettengd geymsla

– network-attached storage, NAS2

nettengildi hk.
– network interface unit, NIU, network

interface device
nettölva1 kv.

Lítil, létt og ódýr;kjöltutölva.
– netbook

nettölva2 kv.
Einföld og ódýrtölva, eingöngu hönnuð
til notkunar ítölvuneti.
· Óljós stigsmunur er á nettölvu2, net-

verkli og nettengdri einmennings-
tölvu.

· Orðið „nettölva“ er nú oftast notað
umnettölvu1.

– network computer, net computer
nettölvun kv.

Tölvuvinnslasem fer fram umlýðnetið
og er þannig aðforrit eru ávefþjónien
ekki í vinnustöðnotandans.
· Vinnustöðin erléttbiðlari.
sh.veftölvuvinnsla
– appliance computing

nettölvungur kk. → netverkill
netumsjónarmaður kk.

Maður sem ber ábyrgð á rekstri og við-
haldinets.
– network administrator

netupplýsingastofakv. → netstofa
netvangur kk.

– net platform, network platform
netverji kk.

Notandilýðnetsins.
– netizen, Internet surfer, internaut, Net

surfer, internetter, cybernaut, cyber
surfer, cybercitizen

netverkill kk.
Ódýreinmenningstölvafyrir lýðnetsað-
gang og sérhæfð not.
· Óljós stigsmunur er á netverkli,net-

tölvu2 og nettengdri einmennings-
tölvu.

sh.nettölvungur
– network appliance, Internet appliance

netverslun1 kv. → vefverslun1

netverslun2 kv. → vefkaup
netverslun3 kv. → rafræn verslun
netviðskipti hk. ft. → rafræn viðskipti
netvinna kv.

Smíði, hönnun og notkunnets, þ.m.t.
raunlæg atriði (tenging með leiðsl-
um, netald, netabrú, skiptir1, beinir
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o.s.frv.), val og notkun ásamskipta-
reglum1 og hugbúnaðitil að nota netið
og stjórna því, svo og setning rekstrar-
stefnu og verklagsreglna er lúta að net-
inu.
– networking

netvörður kk.
– network monitor

netvörn kv.
Búnaður sem athugar þaugögn sem
fara á milli einkanets og almenn-
ingsnetsog kemur í veg fyrir óheimil-
aðanaðgang1 að einkanetinu.
sh. ?eldveggur
– firewall

netþjónn kk.
Þjónn1 sem veitirþjónustu1 fyrir um-
sjón eða stjórnunnets.
sh.netmiðlari
– network server

netþjónustuveitakv.
– network service provider

netþræðingkv.
Aðferð við smokur þar sem mismun-
andisamskiptaneteru notuð til þess að
fá aðgang1 að gagnavinnslukerfitil að
komast hjá því að vart verði við smokr-
ið og það rakið.
– network weaving

netöryggi hk.
– network security

neyðarstöðkv.
Aukabúnaður, að minnsta kosti með
nauðsynlegum tækjabúnaði til þess að
setja upp og starfrækjagagnavinnslu-
kerfi ef slys verður.
– cold site, shell site

néogunkv.
Tvístæð rökaðgerðsem hefurútkomu
með Boole-gildið 0 þá og því aðeins að
báðirþolendurhafi Boole-gildið 1.
sh.ekki-hvort-tveggja-aðgerð
– non-conjunction, NAND operation,

NOT-BOTH operation, ?NOT-AND
operation

NFS-skráakerfi hk.
– network file system, NFS

?niðritími kk. → ganghlé
niðurfelling núlla

Það að fjarlægja ómarktæk núll úrtölu-
tákni.
sh.núllfelling
– zero suppression

niðurflutningur kk. → niðurhleðsla
?niðurhal hk. → niðurhleðsla
niðurhlaðanlegt letur

Leturgerð, geymd2 í tölvuminni og flutt
til prentaraþegar á þarf að halda.
sh.niðurhleðsluletur
– downloadable font

niðurhlaðanlegur lo.
sh.niðurhleðslu-
– downloadable

niðurhlaðin skrá
– downloaded file

niðurhleðslakv.
Það aðhlaða niður.
sh.niðurflutningur, ?niðurhal
– download2, downloading

niðurhleðslu- fl. → niðurhlaðanlegur
niðurhleðsluletur hk.→ niðurhlaðanlegt

letur
niðurstaðakv. → útkoma
niðurstöðuhluti kk.

Samsafnstaðreyndaeða setninga í þeim
hluta skilyrðisreglu (þá-hluta) þar sem
sett er fram takmark eða aðgerð.
– right-hand side, conclusion part, acti-

on part
niðurtaka kv.

Það aðtaka niður.
– uninstallation

niðurtökuforrit hk.
Hjálparforrit 1 til að fjarlægjaverkbún-
aðaf tölvudiskum.
– uninstall program, uninstaller

niðurör kv.
Stefnuhnappur, merktur ör sem vísar
niður. Þegar stutt er á hnappinn flyst
bendillinn1 niður um einalínu1.
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– down arrow key
níundafylling kv. → níundafyllitala
níundafyllitala kv.

Minnkuð grunnfyllitalaí tugakerfinu.
sh.níundafylling
– nines complement

njósnahugbúnaðurkk.
Hugbúnaðursem laumað er inn til að
fylgjast með athæfi tölvunotanda.
– spyware

NMOS
Tækni við hönnun og framleiðslusam-
rása.
· NMOS-smárar eru notaðir í ör-

gjörvum og minniskubbum. NMOS-
smárar eru hraðvirkari enPMOS-
smárar.

– NMOS, n-channel MOS
notandaaðgangurkk.

Persónubundin heimild til að notagögn
og tilföng í tilteknu tölvukerfi.
· Notandaaðgangi fylgir oftastnot-

andakenni og aðgangsorð til inn-
skráningarí kerfið.

sh.aðgangur3

– user account
notandagögnhk. ft.

(í OSI) Gögn, flutt milli eininda2 í til-
teknulagi1 fyrir einindi næsta lags fyr-
ir ofan, sem fyrrnefndu einindin veita
þjónustu1.
– user data

notandahnit hk.
(í tölvuteiknun) Hnit sem notandi tiltek-
ur og gefið er í tækisfrjálsu hnitakerfi.
– user coordinate

notandakennihk.
Stafastrengureðamynstur1 semgagna-
vinnslukerfinotar til þess að bera kennsl
ánotanda1.
sh.kenni notanda
– user ID, user identification

notandasýnkv.
Sú hlið umfjöllunarheimssem tiltek-
inn notandi2 eða notendur hafa áhuga

á ásamt viðeigandiupplýsingum1, sett
fram með samsvarandi safnigagna.
sh.sýn
– user view, view2

notandi1 kk. → lokanotandi
notandi2 kk.

Sérhver sá sem getur gefiðgagna-
vinnslukerfi skipanir, sent þvískeyti2

eða tekið við skeytum frá því.
– user1

notandi3 kk.
(í tölvupóstkerfi) Maður eðabúnaðar-
eining sem tekur þátt ískeytasýslu,
en veitir hana ekki, og er hugsanlegur
skeytagjafieðaskeytaþegi.
– user2

notandi skráakerfis
(í tölvupóstkerfi) Einindi2 eða einstak-
lingur sem hefuraðgang1 að skráa-
kerfi2.
– directory user

notbundin samrás
Samrás, ætluð fyrir tiltekna notkun.
– application-specific integrated circuit

notbundinn lo.
Ætlaður fyrir tiltekna notkun.
– application-specific

notendahandbókkv.
Skjal1 þar sem því er lýst hvernig nota á
búnað.
· Í notendahandbók getur verið lýsing

á réttindum og skyldum notanda, eig-
anda og seljanda búnaðarins.

– user manual, user’s guide
notendalaghk. → notkunarlag
notendamálhk.

Mál sem auðvelt er að nota til þess að
bera kennsl á og velja þærfærslur2 úr
gagnasafnisem sóst er eftir.
– end-user language

notendaskilhk. ft. → viðmót
notendaskrákv.

(í tölvupóstkerfi) Skipulögð skrá yfir
notendur3 eðaþjónustu1 og hefurtölvu-
póstfangá tölvuneti.
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– directory4

notendastrengurkk.
Strengur sem tengirgagnastöð við
langlínutengildi.
– drop cable

notendaþjónustakv.
Ýmis aðstoð sem notandigagnaflutn-
ingsnetsgetur beðið um og er hluti af
flutningsþjónustu netsins.
· Notendaþjónusta getur verið til reiðu

í eitt skipti eða um tiltekinn tíma að
beiðni notandans.

– user facility
notfrjáls lo.

(um fall2) Sem sérhvertatburðarit2 í
verkforriti hefuraðgang2 að.
sh.opinber
– public

nothæfaso.
Þróa búnað, kerfi, aðferðir eða ráðstaf-
anir í það horf að þær séu tilbúnar til
notkunar.
– implement

nothæfingkv.
Það aðnothæfa.
– implementation

notkun biðminnis
– buffering

notkunardæmi hk.
– use case

notkunarlag hk.
(í OSI) Lag1 sem veitir notkunarferlum
aðgang aðOSI-umhverfinu.
· Í þessu lagi er aðstaða fyrir notkunar-

ferli til þess að skiptast ágögnum, og
það hefursamskiptareglur1 fyrir sam-
skipti notkunarferla.

sh.notendalag
– application layer

notkunarlíkan hk.
Líkan þar sem starfrænumkröfumkerf-
is er lýst meðnotkunardæmum.
– use case model

notkunarmynstur notanda
Lýsing á starfseminotanda1 sem nota

má til þess að greina breytingar á starf-
seminni.
– user profile2

notkunarprófun kv.
Prófun á því hvortnothæftkerfi stenst
þærkröfur sem til þess eru gerðar.
– validation test, validation2

notkunarskráning kv.
· Jafngildir síðasta A-inu í AAA, sem

er stytting á „authentication, aut-
horization, and accounting“.

– accounting
notkunartengsl hk. ft.

Samstarfsvensl milli tveggjaeininda2 í
notkunarlagisem komið er á í því skyni
að skiptast áupplýsingum1 og samhæfa
sameiginlega starfsemi.
· Notkunartengsl styðjast við skipti á

gögnum um samskiptastjórnunmeð
því að notaþjónustu1 í framsetning-
arlaginu.

– application association
notkunartími kk.

Sá hlutinýtanlegs tímasem búnaður er
notaður.
– operating time

notleysistímikk.
Sá tími sem notandi getur ekki notað til-
tekinn búnað.
· Ástæðan getur verið sú að unnið sé

að einhvers konarviðhaldi eða bún-
aðurinn sé óstarfhæfur vegna ytri að-
stæðna.

– unavailable time
notra kv. → stefja1

núbendir kk.
Bendir1 sem fær nýtt gildi, ef því er að
skipta, þegarsetning1 gagnameðferðar-
máls er innt til þess að auðkenna stað
þeirrarfærslu2 sem fengist er við hverju
sinni.
– current pointer

núll hk.
(í gagnavinnslu) Talan sem breytir ekki
annarri tölu þótt hún sé lögð við hana
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eða dregin frá henni.
· Núll getur haft margs konar framsetn-

ingu í tölvum, svo sem núll með já-
kvæðu eða neikvæðu formerki (sem
getur komið fram þegar tala er dreg-
in frá sjálfri sér) og hlaupakomm-
unúll (þar semtölukjarninn er núll
en veldisvísirinn í hlaupakommurit-
uninnigetur breyst).

– zero
núllfelling kv. → niðurfelling núlla
núllfylla so.

Fylla ónotuðgeymsluhólfmeðstafnum
sem táknar núll.
– zerofill

núllmiðun kv.
– return-to-zero

núllmiðunarskráning kv.
Viðmiðunarskráningþar sem viðmið-
unarmynstrið er seglunarleysi.
– return-to-zero recording, RZ

númer hk.
Heil tala sem sýnir stöðu atriðis írunu.
– serial number

númerabirting kv.
(í símanotkun)
– automatic number identification,

ANI 1

númerabirtir kk.
(í símanotkun)
– automatic number identificator, ANI2

nykuraðgerð kv.
Rökaðgerð3, skilgreind fyrir aðra gefna
rökaðgerð þannig aðútkomanúr fyrri
aðgerðinni séneitun útkomunnar úr
hinni síðari þegar fyrri aðgerðin verkar
á gefnaþolendurog hin síðari á neitun
sömu þolenda.

Dæmi:Eðuner nykuraðgerðogunar.
– dual operation

nytsemikv.
– usability

nytsemisprófunkv.
Prófun til þess að ganga úr skugga um
hvort fullbúið kerfi starfar eins og not-

andi ætlast til.
– usability test, fitness-for-use test

nýgerðkv.
Afrit af bálki1 eða færslu2 að lokinni
breytingu.
– after-image

nýglæðaso.→ glæða
nýglæðingkv. → glæðing
nýglæðingartíðnikv. → glæðingartíðni
nýliði kk.

(í notkuntölvu eðanets) Óreyndur not-
andi.
– newbie

nýlínustafur kk.
Sniðstafursem flyturbendil1 á skjáeða
prentstöðuá prentara fremst í næstu
línu1.
– new line character, NL

nýmynduð eigind→ samsett eigind
nýstilla teljara

Setja teljara í horf sem samsvarar til-
teknu upphafsgildi.
– reset a counter

nýtanlegur tími
Sá tími sem unnt er að nota búnað.
sh. ?uppitími
– operable time, uptime1

nærendasmithk.
· Sjá einnigrásasmit.
– near end crosstalk

nærhendisdreifingkv.
Það aðþjónusta1 vefsetursdreifir efni
sínu frá öðrum stöðum.
· Einkum gert til að stytta flutnings-

leiðir.
– content delivery, content distribution,

content distribution delivery, content
caching

nærnethk. → staðarnet
nærskynhk.

Getaþjarka til að greina nærveru hluta.
– proximity sensing

nærvarp hk.
Sendinggagnatil nálægustu stöðvar.
– anycast
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næsti viðtakandi
Hugsanlegur viðtakandisem er úthlut-
að sérstöku tilviki afskeyti2 eðakanna.
· Sérstök tilvik eru búin til meðsend-

inguog geta verið mynduð meðskipt-
ingueða með því að stækkapóstlista.

– immediate recipient
nöf kv. → netald

nörður kk.
Maður sem hefur óvenjumikinn áhuga
og/eða þekkingu á tölvumálum og lifir
og hrærist ínetheimum.
· Merking þessa heitis þarf ekki að

vera takmörkuð við tölvumál. Orðið
„nörður“ beygist eins og „mörður“.

– nerd

O
OCR-letur hk. → ljóslestrarletur
OCSP-samskiptastaðallkk.

– Online Certificate Security Protocol,
OCSP

ODBC
Heiti á staðli fyrir gagnasafnstengingar.
– Open Database Connectivity, ODBC

oddapörun kv.
Það að fjöldibita sem hafa gildið 1 í
einhverri tvíundaframsetningu er ójöfn
tala.
– odd parity

ofanspássíakv.
Rönd sem er efst ásíðu2 milli blaðbrún-
ar ogtexta.
sh.efri spássía
– top margin, head margin

ofansækinnlo.
(um aðferðir íkerfisþróun) Sem tekur
fyrst á verkefni í heild og síðan í æ
smærri einingum.
– top-down

offylling kv.
Það að færa inn fyrir slysni eða af ásettu
ráði svo mikið afgögnumað leiði til
miðlunarsynjunar.
– flooding

ofstærðarprófun kv.
Markgildisprófun til þess að athuga
hvort framsetning á tilteknugagna-

staki1 er lengri en tilskilið er.
– overflow check

ofurgeiri kk.
Sérstaklega stórgeiri, skrifaður á disk-
ling1.
· Það að skrifa ofurgeira er þáttur íaf-

ritunarvörn.
– supersector

ofurgrindarnet hk.
(í netskipan1) Net sem myndað er með
margvíðri stækkungreiðunets.
· Ef n er vídd ofurgrindarinnar, þannig

að fjöldi mismunandi flokkahnúta1

er 2n�1, þá eru innstu hnútarnir tengd-
ir 2n leggjumen ofurhornhnútarnir n
leggjum.

· Ef hnútar eru eingöngu á ofurhornun-
um þá er ofurgrindarnetið kallaðof-
urteningsnet.

– hypergrid network
ofurkverða kv.

Tegundörgjörvasem gerir mögulegt að
fleiri en einskipun1 séu framkvæmdar
samtímis á einumtiftíma.
– superscalar

ofurleiðari kk.
– superconductor

ofurleiðni kv.
– superconductivity
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ofurpaur kk.
Notandi íUnix-stýrikerfisem geturles-
ið og breytt öllumskrámí kerfinu.
sh.rót2

– superuser, root, avatar1

ofursamrásunkv.
Tækni við að búa tilsamrásirþar sem
mjög mörgum (fleiri en 1 000 000) hálf-
leiðarabútum er komið fyrir á einnikís-
ilflögu.
– super-large-scale integration, SLSI

ofurteningsnethk.
(í netskipan1) Ofurgrindarnetþar sem
hnútar1 á hverri brún eru aðeins tveir.
· Í n-víðu ofurteningsneti eru 2n hnútar.
– hypercube

ofurtölva kv.
Einhver úr flokki hraðvirkustutölva
sem fáanlegar eru á tilteknum tíma til
þess að leysa viðfangsefni í vísindum
og tækni.
– supercomputer

ofurtölvumiðstöð kv.
Seturmeðofurtölvu sem er samnýtt af
mörgum öðrum setrum, venjulega rann-
sóknarsetrum.
– supercomputer center

ofurþétt samrás
Samrás, búin til meðofursamrásun.
– super-large-scale integrated circuit

og-gáttkv.
Gátt sem framkvæmirrökaðgerðina3

ogun.
– AND gate, AND element

og-neitunargátt kv. → eibeggjagátt
og-röktákn hk.

– logical AND symbol
ogunkv.

Rökaðgerð3 sem hefur útkomu með
Boole-gildið 1 þá og því aðeins að sér-
hverþolandihafi Boole-gildið 1.
– conjunction, AND operation, inter-

section, ?logical product
OLAP-vinnsla kv. → innankerfisgrein-

ingarvinnsla

OLTP-vinnsla kv.
– online transaction processing, OLTP

Opera
Heiti ávefsjáfyrir lýðnetið.
– Opera

opið endakerfi
Opið kerfisem ergagnagjafieðagagna-
þegi eða hvort tveggja þegar tiltekin
samskiptiverða.
– end open system

opið kerfi
Kerfi sem er framsetning á þeim þáttum
opins raunkerfissem lúta aðsamskipt-
umþess við önnur opin raunkerfi.
– open system

opið raunkerfi
Raunkerfisem fylgir kröfumstaðla um
samtengingu opinna kerfaí samskiptum
sínum við önnur raunkerfi.
– real open system

opinber lo. → notfrjáls
opinn hugbúnaður

Hugbúnaðursem rétthafi veitir frjálsan
aðgang1 að og þar semfrumforrit eru
aðgengileg.
· Sjá einnigfrjáls hugbúnaður.
– open source software

opinn námskeiðsbúnaður
– open courseware

opinn vörður
Vörður1 þar sem skilyrðið tekur gildið
SANNUR.
– open guard

opnaso.
(um lista, möppuro.s.frv.)Birta1 undir-
skipuð atriði.
· Sjá einnigloka.
sh.fella sundur
– expand3

opnaður lo.
(um lista, möppuro.s.frv.) Sem búið er
aðopna.
sh.sundurfelldur
– expanded
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opnun kv.
(um lista, möppuro.s.frv.) Það aðopna.
sh.sundurfelling
– expand4

orð hk.
Stafastrengureðabitastrengursem far-
ið er með sem eina heild í tilteknu verk-
efni.
· Lengd tölvuorðs er skilgreind af

tölvuhöguninni, en orð íritvinnslueru
afmörkuð afsérstöfumeðastýristöf-
um.

– word
orðaflaumskennslhk. ft.

Það að bera kennsl á orð eða orðasam-
bönd í venjulegutali.
– continuous-speech recognition,

connected-words recognition
orðahlaup hk.

Aðgerð sem setur á sjálfvirkan hátt heilt
orð í næstu línu1 þegar orðið ásamt
greinarmerki er lengra en svo að það
rúmist í línunni.
sh.orðskrið
– word wrap

orðakennslhk. ft.
Það að bera kennsl á orð sem sögð eru
ein sér, án þess að taka tillit til annarra
orða sem kunna að vera sögð.
– isolated-words recognition, discrete-

speech recognition
orðarunukennsl hk. ft.

Það að bera kennsl á talaðar orðarunur
sem eru aðgreindar með hléum umfram
þau hlé sem verða í venjulegutali.
– contiguous-words recognition

orðasafn1 hk.
(í ritvinnslu) Tölvuskráð safnorða.
· Orðasafn er t.d. notað ístafrýni til

þess að leita að stafsetningarvillum.
– dictionary1

orðasafn2 hk.
(í gagnasafni) Safn lýsiorða og sam-
svarandi tilvísana tilskjala2.
– dictionary2

orðatalning kv.
Hæfileiki ritvinnsluforrits til þess að
teljaorð í skjali1.
– word count

orðgrip hk.
Hæfni talþekkjara til þess að þekkja
skipun með því að bera kennsl á stakt
orð eðarunuorða í samfelldutali.
– word spotting

orðlengdkv.
Fjöldi stafaeðabita í orði.
– word length, word size

orðskipt geymsla
Geymsla1 þar sem unnt er að koma
gögnumfyrir eða heimta þau í eining-
um sem eru heilorð eða orðhlutar.
– word-organized storage

orðskipting kv.
Það að skiptaorði milli lína1 með því
að setjabandstrik á eftir þeim hluta
orðsins sem er aftast í fyrri línunni.
– hyphenation

orðskiptingarforrit hk.
Forrit sem skiptir orðum milli lína1

samkvæmt tilteknum reglum.
· Orðskiptingarforrit eru oftast sam-

þætt öðrum forritum, t.d.ritvinnslu-
forritum.

– hyphenation program
orðskrið hk. → orðahlaup
orðstöðulykill kk.

Listi, venjulega búinn til ítölvu, þar sem
tilteknum lykilorðum1 er raðað í staf-
rófsröð í afmarkaðan dálk en textinn á
undan og eftir lykilorðinu fylgir því til
beggja handa, venjulega eins og línan
leyfir.
· Í hverri línu er einnig tilvísun til þess

textastaðar þar sem lykilorðið kemur
fyrir.
Dæmi: Orðstöðulykill að titlum bóka
í bókasafni.

– KWIC index, key words in context
index

orkubreytir kk. → ferjald
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ormur kk.
Sjálfstættforrit sem getur dreift sér um
gagnavinnslukerfieðanet.
· Ormar eru oft hannaðir til þess að

fullnýta tiltæk tilföng, t.d. geymslu-
rými eða vinnslutíma.

sh.yrmill
– worm

orsakadómur kk.
Það að skera úr um hvaða ákvarðanir
eða virkjar ráða því hvort settu marki
verður náð.
– credit/blame assignment

orsakagreiningkv.
(í námsaðferð) Greining sem felst í því
að rekja líklegar ástæður þess að tiltek-
inn atburður verður, t.d. að settu marki
er ekki náð.
– causal analysis

OS/2
Heiti á stýrikerfi fyrir einmenningstölv-
ur.
– OS/2

OSI → samtenging opinna kerfa
OSI-högunkv.

Nethögunsem fylgir þeim flokki ISO-
staðla sem fjalla umsamtengingu op-
inna kerfa.
· Sjá staðalinn ISO 7498.
– open systems interconnection

architecture
OSI-líkan hk. → OSI-viðmiðunarlíkan

OSI-stjórnun kv.
Ráð sem tiltæk eru til þess að stjórna,
samhæfa og fylgjast með þeimtil-
föngum sem hafa samskipti í OSI-
umhverfinu.
– OSI management

OSI-umhverfi hk.
Fræðileg framsetning á samsafnihug-
taka, staka, starfsemi,þjónustu1 og
samskiptareglna1 í samræmi við skil-
greiningu þessara atriða meðOSI-
viðmiðunarlíkaninu, ásamt afleiddum
stöðlum sem leyfasamskiptimilli op-
inna kerfaþegar þeim er beitt.
– OSI environment, OSIE

OSI-viðmiðunarlíkan hk.
Líkan sem lýsir almennum reglum um
samtengingu opinna kerfaog þá net-
högunsem leiðir af þessum reglum.
· OSI-viðmiðunarlíkanið, sem lýst er

í stöðlunum ISO 7498 og CCITT
X.200, setur ramma fyrir samhæfingu
á þróun staðla sem vísa til þess.

sh.OSI-líkan
– open systems interconnection ref-

erence model, OSI reference model,
OSI model

OTA-staðall kk.
Staðall fyrir sendingu og viðtöku not-
bundinnaupplýsinga1 í þráðlaususam-
skiptakerfi.
· Notaður t.d. við SMS.
– Over the Air, OTA

Ó
óbein sending

Sendingþar semaðgangsbúnaðurflyt-
ur skeyti2 eðakannatil skeytaflutnings-
miðilsumskeytageymslu1.
– indirect submission

óbein skipun
Skipun1 sem hefuróbeint vistfang.
– indirect instruction

óbein tilvísun
Það að vísa tilmáleiningarmeð því að
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notagagnahlutsem bendir á máleining-
una sem við á.
· Vísa má frá einum gagnahlut til ann-

ars. Síðasti gagnahluturinn vísar til
máleiningarinnar sem við á.

– indirect referencing
óbeinn notandi

Notandi3 sem tekur þátt ískeytasýslu
um annað samskiptakerfi sem er tengt
skeytasýslukerfi.
· Hitt samskiptakerfið getur verið póst-

kerfi eða fjarritunarnet.
– indirect user

óbeint vistfang
Vistfang sem tilgreinir geymslustað
annars vistfangs.
· Á þeim geymslustað sem tilgreindur

er getur verið vistfang umbeðinsþol-
andaeða annað óbeint vistfang. Slík
runavistfanga leiðir að lokum til þol-
andans.

– indirect address, multilevel address
óbreytanleg geymsla

Geymsla1 þar sem ekki er unnt að
þurrka út gögn.
– permanent storage

óbreytilegur lo.
Sem breytist ekki í tilteknu umhverfi.
– invariant

óbreytinn lo.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
sh.einmóta
– monomorphic

óbreytni kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Það
að ólíkir hlutir2 bregðast við samaboði
á sama hátt.
· Óbreytni er andstæða viðfjölbreytni.
sh.einmótun
– monomorphism

ódulritaður texti
Gögn, þar sem merking er tiltæk án þess
að nota þurfi dulmálsaðferðir.
– plaintext, cleartext

óðalhk. → gildamengi

óðalsstjóri kk.
Þjónn1 sem getur stjórnaðaðgangi1 að
tilfangaóðali.
– domain controller

óeinangraður magnari
Magnari sem hefur rafsamband milli
rafrásar fyrirmerki2 og annarrar rafrás-
ar, þar á meðal jarðar.
– non-isolated amplifier

óendanleg runa
– infinite sequence

óendanleg röð
– infinite series

óendanleikikk.
– infinity

óforritanleg útstöð
Vinnuútstöðsem getur ekki unnið úr
gögnumá sjálfstæðan hátt.
– nonprogrammable terminal, dumb

terminal
ógilda1 so.→ afturkalla1

ógilda2 so.→ afturkalla2

ógilda tímabundið
(í tölvuöryggi) Ógilda rafrænt skilríkií
tiltekinn tíma vegna þess að það hefur
verið vefengt á einhvern hátt, t.d. vegna
gruns umvásetningueða þegar skilríkið
hefur týnst.
– suspend

ógilding kv. → afturköllun
ógildingarskipun kv. → afturköllunar-

skipun
ógildingarstafur kk.

Stýristafur, notaður til þess að sýna að
gögn, sem hann tengist, séu röng og
ekki eigi að taka mark á þeim.
– cancel character, CAN1, ignore

character
ógnkv.

Hugsanlegt brot átölvuöryggi.
– threat

óháð breyta→ frumbreyta
óháður hugbúnaðarsali

– independent software vendor
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óháður talþekkjari
Talþekkjarisem þarf ekki að þjálfa í að
þekkja fyrir fram ákveðin boð frá not-
anda til þess að starfa á traustan hátt.
– text-independent recognizer, text-

independent recognition system
óhlutræn málskipan

Það að lýsagögnum notkunarlagseða
gögnum um samskiptastjórnunnotkun-
arlags með því að nota ritunarreglur,
óháðar þeirri kótunartækni sem notuð er
til að setja gögnin fram.
– abstract syntax

óhrekjanleiki kk.
– nonrepudiation

óhringað örvanet
– directed acyclic graph, DAG

ójafn hægra megin
(um texta) Sem er ekki stilltur viðhægri
spássíu.
– ragged right

ójafn vinstra megin
(um texta) Sem er ekki stilltur við
vinstri spássíu.
– ragged left

ójafnaður texti
Textiþar semlínur1 byrja eða enda mis-
langt frá blaðbrún.
– ragged text, unjustified text, unadju-

sted text
ólagskipt net

Tauganetþar semgervitaugungumer
ekki skipað ílög2.
– nonlayered network

ólögleg aðgerð
Skipun1 til stýrikerfis eða gjörva um
óþekkta aðgerð1 sem er þess vegna
óframkvæmanleg.
– illegal operation

ómerkt kort
Greiðslukortþar sem auðkenni notanda
koma ekki fram, hvorki á kortinu sjálfu
né við notkun þess.
– anonymous card

ómissandilo.
– mission critical

ónýtanlegur tími
Sá hluti ganghléssem ekki stafar af
truflun vegna ytri aðstæðna.
– inoperable time

ónýttur tími
Sá hlutinýtanlegs tímasem búnaður er
ekki notaður.
– idle time

óreiðakv.
Meðalgildiupplýsingamældaratburða í
endanlegu mengi atburða sem útiloka
hver annan en eru í sameiningu tæm-
andi, eða á táknmáli stærðfræðinnar:

H(X)= n

∑
i=1

p(xi)I(xi)= n

∑
i=1

p(xi)log
1

p(xi)
þar semX= fx1 : : :xng er mengi atburð-
annaxi(i = 1: : :n), I(xi) er upplýsinga-
mæld atburðannaxi og p(xi) eru líkind-
in á að þessir atburðir gerist, þannig að

n

∑
i=1

p(xi) = 1

Dæmi: Ef X = fa;b;cg er mengi
þriggja atburða og líkindin á að þeir
gerist erup(a) = 0,5, p(b) = 0,25 og
p(c) = 0,25 þá er óreiða þessa meng-
is:

H(X) = p(a)I(a) + p(b)I(b) +
p(c)I(c) = 1,5 Sh.

– entropy, average information content,
?negentropy

óréttanleg skekkja
Skekkjaí búnaði sem er þess eðlis að
viðrétting1 er ekki möguleg án utanað-
komandi aðstoðar.
– irrecoverable error, unrecoverable

error2

óréttanleg villa
Villa í forriti sem ekki er unnt að leið-
rétta nema með því að grípa til ráða utan
forritsins.
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– unrecoverable error1

óræð tala
Rauntalasem er ekkiræð tala.
– irrational number

ósamhverf dulritun
(í tölvuöryggi) Dulritunaraðferð þar
sem mismunandidulmálslyklareru not-
aðir, dreifilyklar fyrir dulritun og sam-
svarandieinkalyklarfyrir dulráðningu.
· Ósamhverf dulritun er oftasttvílykla

dulritun.
– asymmetric cryptography

ósamstillt sending
Gagnasendingþar sem upphaf sending-
ar hversstafs eða stafabálks ræðst af
tilviljun. Þegar sending er hafin er sér-
hvertmerkjastaksent samstiga tilteknu
tímamerki.
– asynchronous transmission

ósamstillt stefja
Stefja2 sem inna má samhliða þeim
hlutaforritsins sem kallaði á hana.
– asynchronous procedure

ósamstillt tauganet
Tauganetþar semgervitaugungareru
endurnýjaðir óreglulega.
– asynchronous neural network

ósamstilltur lo.
(um ferli1) Sem er, ásamt öðru ferli eða
ferlum, ekki háður sama atburði, t.d.
sameiginlegumerki2 til tímastillingar.
– asynchronous

ósamstilltur flutningshamur
– asynchronous transfer mode, ATM2

óskil hk. ft.
Flutningsatviksem felst í því aðskeyta-
flutningsmiðillákvarðar að ekki sé unnt
að afhendaskeyti2 til næstu viðtak-
enda þess eða að ekki sé unnt að
afhenda skilatilkynningu til upphafs-
mannsskeytisins eðakannans.
· Sé um skeyti að ræða býr skeyta-

flutningsmiðillinn til tilkynningu um
óskil.

– nondelivery

óskilaboðhk. ft.
– bounce message

óskilagreining kv.
Flutningsatviksem felst í því aðskeyta-
flutningsmiðillákvarðar aðskeytaflutn-
ingskerfi geti ekki afhentskeyti2, sem
lýst er í kanna, einum afnæstu viðtak-
endumþess.
· Í þessu tilviki getur skeytaflutnings-

miðillinn búið til tilkynningu um
óskil.

– non-affirmation
óskilapóstur kk.

– bounce e-mail
óskilastafur kk.

Sendistýristafur, sendur frá viðtökustöð
til sendistöðvar til þess að greina frá því
að sending hafi ekki tekist.
– negative acknowledge character,

NAK
óskilyrt setning

Setning1 sem erinnt án þess að skilyrði
sé tiltekið.
– unconditional statement, imperative

statement
óskilyrt stökk

Stökksem verður ávallt þegarskipun1,
sem tilgreinir það, erinnt.
– unconditional jump, unconditional

branch
óskilyrt stökkskipun

Stökkskipunsem tiltekur skyldubundið
stökk.
– unconditional jump instruction

óskipt stjórnsýsla
– one-stop-government

óskipt verslun
– one-stop-shopping

ósniðin gögn
Gögnsem eru ekkisniðin gögn.

Dæmi: Ritað mál.
– unformatted data

ósnortið Linux-kerfi
– native Linux
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óstaðbundið fyrirtæki
Fyrirtæki með starfsmenn á mörgum
stöðum, sem nota venjulegatölvupóst2

og hópvinnukerfitil að vinna saman en
er út á við eins og samstætt fyrirtæki á
tilteknum stað.
– virtual organization

óstefjað mál
Forritunarmálsem býr yfir aðferðum til
þess að tiltaka hvaðgagnavinnslukerfi
á að gera, en leggur ekki fram tiltekn-
ar setningar1 eðaskipanir1 sem skulu
inntar í tiltekinni röð.
– nonprocedural language

óstigveldisleg áætlunargerð
Áætlunargerðþar sem drög að áætlun-
um úr fyrir fram ákveðnu safni áætlana,
ásamtaðgerðum1 til lausnar viðfangs-
efna, eru notuð til þess að semja áætlan-
ir fyrir einstök viðfangsefni.
– nonhierarchical planning

óstöðug staða
Tímabundið ástandgikkrásar sem
breytist síðan ístöðuga stöðu1 án þess
aðpúlsverki á rásina.
sh.óstöðugt ástand
– unstable state, metastable state,

quasistable state
óstöðugt ástand→ óstöðug staða
ótaggreindur lo.

(umgagnahlut) Sem hefur ekki sérstak-
lega skilgreintgagnatag.

Dæmi: Tala sem er skilgreind án
gagnatags íAdafæraltækt tag.

– anonymous
ótagskiptur lo.

(um forritunarmál) Sem hefurbreytur2

og gildi sem hafa ekkigagnatag.
– untyped

ótengdur lo. → aftengdur
óumbeðin niðurhleðsla

Niðurhleðslasem verður án vitundar og
samþykkis notanda.
· Það sem hlaðið er niður gæti verið

njósnahugbúnaður, veira eða hvers

kyns spilliforrit . Óumbeðin niður-
hleðsla getur orðið þegar notend-
ur heimsækjavefsetur, skoðatölvu-
póst3 eðasmellaá blekkjandispretti-
glugga.

– drive-by download
óunnin biðfærsluskrá

– raw spool file
óunnin gögn

Gögnsem ekkert hefur verið unnið úr.
· Sjá einnigtilreidd gögn.
– raw data, atomic data, source data

óverndað umhverfi
Umhverfi þar semgögnog tilföng eru í
daglegu starfi vernduð gegn aðgerðum
sem eru gerðar fyrir slysni eða af illum
hug.
– open-security environment

óvirkur lo.
– disabled

óvirkur gluggi
Hver ságluggi í tilteknu mengi glugga
sem er ekkibirtur1.
– pushed window, inactive window

óvissakv.
Aðstæður sem verða þegar ekki er unnt
að ákvarða gildi meðráðaleitun eða
vafi leikur ástaðreyndeða reglu íþekk-
ingarsafni.
– uncertainty

óvitrænt net
Netsem veitir tengingu millihnúta2 án
þess að nein veruleg vinnsla fari fram á
gögnumá leiðinni milli hnútanna.
· Sjá einnigvitrænt net.

Dæmi:Lýðnetið.
– dumb network

óværubúnaðurkk.
Hugbúnaðursem auglýsingar fylgja og
birtast1 áskjáóumbeðið.
– adware

óþjöppuð tugaritun
Tvíundakótuð tugaritunþar sem hver
tugatölustafurer settur fram með einu
bæti.
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– unpacked decimal notation
óþjöppuð tugatala

Framsetning tugatölu þannig að hver
tölustafurer settur í eittbæti.

Dæmi: Tugatalan 23, sett fram sem

xxxx0010 xxxx0011.
– unpacked decimal

óæskilegurlo.
– deprecated

P
pakkaflutningsaðferðkv.

Sú aðferð viðgagnaflutningað senda
gögní pökkum1 og notapakkamiðlun.
· Með því móti er unnt að samnýta net-

tilföng milli margrasambanda1.
– packet transfer mode

pakkald hk.
Búnaður sem gerirútstöðvartækjum,
sem ekki eru útbúin fyrirpakkaflutn-
ingsaðferð, kleift að fá aðgang að
pakkaneti.
– packet assembler/disassembler, PAD

pakkamiðlun kv.
(í gagnaflutningsneti) Það að velja leið
og flytja gögn sem pakka1 með vist-
föngsvo að hversendirásmilli tveggja
hnúta2 er aðeins tekin frá fyrir tiltekinn
pakka á meðan hann er fluttur. Rásin er
laus fyrir aðra pakka með önnur vist-
föng þegar sendingunni er lokið.
– packet switching

pakkamiðlunarnet hk. → pakkanet
pakkanet hk.

Gagnaflutningsnetþar semgögn eru
flutt meðpakkamiðlun.
sh.pakkamiðlunarnet
– packet switching network

pakkaröðun kv.
Það að tryggja aðpakkar1 séu afhentir
útstöðvartækiá viðtökustað í sömu röð
og þeir voru sendir frá útstöðvartæki á
sendistað.
– packet sequencing

pakkaskilgreining kv.
Sérstökskilgreiningá þeimmáleining-
um sem þurfa að vera tilgreindar fyrir
utanpakka2.
· Sýnilegur hluti skilgreiningarinnar

veitir upplýsingar1 um skil1 við aðrar
einingar oglokaði hlutinnveitir upp-
lýsingar til notkunar þegar pakkinn er
vistþýddur.

– package declaration
pakkaskiptur lo.

– packet-switched
pakkaútstöðkv.

Útstöðvartækisem getur stjórnaðpökk-
um1, sniðið þá, sent þá og tekið við
þeim.
– packet mode terminal

pakki1 kk.
Runa bitasem hafa tiltekiðsnið2 og í
eru stýrigögn og hugsanlega notanda-
gögn.
· Pakkinn er sendur um gagnaflutn-

ingsnetsem ein heild.
– packet

pakki2 kk.
(í forritunarmálum) Forritseining,
hönnuð fyrirútdrátt, hjúpun1 eðaupp-
lýsingahuldmeð því að raðað er sam-
an máleiningumsem eiga saman, t.d.
gagnatögum, gagnahlutum sem hafa
þau gagnatög ogundirforritum1 með
stika2 sem hafa sömu gagnatög.
– package
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PAP-samskiptareglurkv. ft.
Samskiptareglur1 um sannvottun að-
gangsorða.
– password authentication protocol,

PAP
pappírsfærslakv.

Pappírsskrun, notað til þess að færa
pappír íprentaraí tiltekna prentstöðu.
– form feed1

pappírslaus samskipti→ EDI-samskipti
pappírslaus viðskipti

Viðskipti þar sem notuð eruEDI-
samskipti.

pappírsskilja kv.
Tæki, notað til þess að fjarlægja
kalkipappír og skilja sundur einstök
blöðmargritapappírs.
– decollator

pappírsskrun hk.
Hreyfing pappírs í gegnumprentara á
meiri hraða en venjulegur er þegar flutt
er um einalínu1 í einu.
– paper skip, paper throw, paper slew

partaforritun kv.
Aðferð við að búa til nýja vöruparta í
kerfi tölvustuddrar hönnunar og fram-
leiðslumeð því að gera smábreytingar á
hönnun eldri parta eða með því að sam-
eina parta eða smíðiseiningar sem hafa
verið hannaðar áður.
– family-of-parts programming

Pascal
Heiti á forritunarmáli sem er byggt á
Algol.
· Í Pascal má beitamótaðri forritun1.

Það er nefnt eftir Blaise Pascal sem
bjó til stafræna reiknivélárið 1642,
en höfundur þess er Niklaus Wirth.

– Pascal
páfagauksnámhk.

Utanbókarnámsem felst í því að fá
þekkingufrá þekkingargjafaán þess að
velja úr eða breyta þeim atriðum sem
máli skipta íupplýsingum1 sem veittar
eru.

– learning by being told, learning from
instruction

Pb → petabiti
PB → petabæti
PC-kort hk.

sh.PC-spjald
– PC card

PC-spjald hk. → PC-kort
PCI-raufar kv. ft.

– Peripheral Component Interconnect,
PCI2

PCI-tengildi hk.
· PCI erskammstöfunfyrir „Peripheral

Component Interconnect“.
– PCI adaptor

PCMCIA-tengildi hk.
· PCMCIA er skammstöfunfyrir „Per-

sonal Computer Memory Card In-
ternational Association“.

– PCMCIA adaptor
PDF-skjalsniðhk.

Tiltekið flytjanlegtskjalsnið.
– PDF, Portable Document Format

peningakort hk. → silfurkort
pennatölvakv. → spjaldtölva
perform-setning kv. → inningarsetning
perform-until-setning kv. → uns-setning
perform-while-setning kv. → meðan-

setning
Perl

Heiti á forritunarmáli sem ertúlkað.
· Höfundur Perl er Larry Wall og því er

dreift umnetið Usenet.
· Perl líkist við fyrstu sýnawk en hef-

ur mun fleiri valkosti. Perl erstytt-
ing á „Practical extraction and report
language“.

– Perl
persónubundin kynning

Keðjukynningþar sem reynt er að láta
líta svo út að í hvert sinn sem neyt-
andi rekst á auglýsingu sé verið að flytja
honum persónuleg skilaboð frekar en
auglýsingu sem auglýsingastofa hefur
hannað.
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– buzz marketing
persónuleg skeytaskipti

Hvers konarskeytasýsla, sérsniðin fyrir
bréfaskipti milli manna.
· Bréfin geta verið viðskiptabréf og

einkabréf.
– interpersonal messaging, IP2

persónuleg tilkynning
(í tölvupóstkerfi) Upplýsingar, fluttar
upphafsmanni persónulegs skeytis, þar
sem greint er frá því hvortáformaður
viðtakandihefur tekið viðskeyti2.
– interpersonal notification, IPN

persónulegt kenninúmer
Tala eða stafastrengur sem notanda
gagnavinnslukerfiser úthlutað til auð-
kenningar.
· Notandi verður að slá persónulegt

kenninúmer inn í hvert skipti sem
hann vill nota gagnavinnslukerfi eða
afgreiðslustöð.

sh.persónunúmer, PIN-númer
– PIN, personal identification number

persónulegt skeyti
Skeyti2 í persónulegum skeytaskiptum.
– interpersonal message, IPM

persónunafnhk.
(í tölvupóstkerfi) Stöðluðeigind2 tölvu-
póstfangssem auðkennir persónu ein-
rætt miðað við fyrirbæri sem er auð-
kennt með annarri eigind, t.d.heiti
stofnunar eða fyrirtækis.
· Þættir persónunafns eru t.d. eftirnafn,

fornafn, upphafsstafir og sérgreining
á ættlið.

– personal name
persónunúmerhk.→ persónulegt kenni-

númer
petabiti kk.

Mælieining, notuð við flutninggagna,
250 bitar.
sh.Pb
– petabit, Pb

petabætihk.
Mælieining fyrir geymslurýmd, 250

bæti.
sh.PB
– petabyte, PB

petaflops→ Pflops
Pflops

Enskskammstöfuná mælieiningu fyrir
vinnslugetu, jöfn 1015 flops.
sh.petaflops
– Pflops, petaflops

PGP
Heiti vinsælsforrits til að dulrita og
dulráða tölvupóst3 á lýðnetinu.
– Pretty Good Privacy, PGP

PHIGS
Heiti á stöðluðu mengi aðgerða fyr-
ir tölvuteiknun til þess að skilgreina,
breyta,geyma2 ogbirta1 stigveldisskip-
uð teiknigögn.
· ISO 9592 er alþjóðlegi staðallinn fyr-

ir PHIGS.
– Programmer’s Hierarchical Interacti-

ve Graphics System, PHIGS
Phong-skyggingkv.

Mjúkskyggingá marghyrningi, fólgin í
því að reikna út ljósstyrk með því að
milligilda vigrar sem standa þvert á flöt
marghyrningsins.
– Phong shading

PICT-snið hk.
Myndrænt snið1 fyrir skrár, notað til
þess aðgeyma2 og skiptast áskönnuð-
um2 myndum2.
· PICT-sniðið hentar til notkunar á

ýmsum verkvöngum einmennings-
tölva.

– PICT
PIN-númer hk. → persónulegt kenni-

númer
ping-forrit hk.

Heiti á lýðnetsforriti, ætluðu til að
ganga úr skugga um að tiltekiðIP-
númersé virkt.
· Ping er dregið af „packet Internet

groper“.
sh.bankforrit



ping-skipun 252 PMML

– ping1

ping-skipun kv.
Heiti á lýðnetsskipun, ætlaðri til að
ganga úr skugga um að tiltekiðIP-
númersé virkt.
· Ping er dregið af „packet Internet

groper“.
sh.bankskipun
– ping2

pípa1 kv.
(í stýrikerfi) Biðminni þar semfrálag
frá einu ferli2 er skráð en heldur síðan
áfram semílag í annað ferli.
· Kjarni1 stýrikerfisins sér um að

stöðva og ræsa ferlin á víxl eftir því
hve fullt biðminnið er.

– pipe1

pípa2 kv. → píputákn
pípa3 so.

Setja ípípu1.
Dæmi: Forritarinn pípar frálags-
gögnumfrá einuforriti í annað.

– pipeline, pipe3

pípaður lo.
· T.d. umgjörva.
– pipelined

pípugjörvi kk.
Gjörvi þar sem unnið er úr tveimur eða
fleiri skipunum1 samtímis á þann hátt að
í einum hluta gjörvans er unnið úr til-
teknum hluta einnar skipunar (t.d.vist-
fangshluta) á meðan unnið er úr öðr-
um hluta (t.d.aðgerðarhluta) annarrar
skipunar í öðrum hluta gjörvans.
– pipeline processor

pípun kv.
Það aðpípa3.
– pipelining2

píputákn hk.
Heiti á tákninu| fyrir pípu1.
· Sjá einniglóðstrik.
sh.pípa2

– pipe2

píputækni kv.
Tækni við að flýta fyrir vinnslu ítölvu,

fólgin í því að notapípugjörva.
· Í sumum stýrikerfum er píputækni

beitt við inningu forrita. Frálag eins
forrits er notað beint semílag annars.

– pipelining1

PL/1 → PL/I
PL/I

Heiti á forritunarmáli, ætluðu fyrir
verkefni bæði í vísindum og viðskipt-
um.
· PL/I er byggt áAlgol, Cobolog For-

tran.
sh.PL/1
– PL/I, PL/1

plata1 kv.
Hópurgervitaugungasem hafa sameig-
inlegt vakningarfall og námsreglu og
jafngilt grannmynsturtaugamótasam-
tenginga.
· Tauganet, gerð af plötum, leyfa hvaða

tengingar sem vera skal milli platna
án skipulagningar ístigveldi.

– slab
plata2 kv. → disklingur1

PLS-deililag hk.
Sá hluti bitaflutningslagsí staðarneti
sem snýr aðMAC-deililaginuog kótar
og sendirbitatákn, tekur við ogafkótar
bitatákn og einangrar e.t.v. búnaðinn til
verndar gegn hárri spennu.
– physical signaling sublayer, PLS su-

blayer
PMA-deililag hk.

Sá hluti bitaflutningslagsí staðarneti
sem gerður er úr rafrásmiðilstengildis.
– physical medium attachment su-

blayer, PMA sublayer
PML

Heiti á ívafsmáli1 fyrir vefgáttir, skylt
XML.
– Portal Markup Language, PML

PMML
Heiti á ívafsmáli1 sem er byggt áXML
og notað til skilgreiningar og við sam-
nýtinguverkbúnaðará forsagnarlíkön-
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um.
– Predictive Model Markup Language,

PMML
PMOS

Tækni við hönnun og framleiðslusam-
rása.
· PMOS-samrásir eru notaðar í tiltölu-

lega ódýrum tækjum eins ogreikni-
vélumog úrum.

– PMOS, p-channel MOS
posi kk.

– point-of-sale instrument
POSIX-staðallkk.

Stöðluðskil1 fyrir stýrikerfið Unix.
– POSIX, Portable Operating System

Interface
Postscript

Heiti ásíðulýsingarmáli.
· Postscript er mikið notað ígeisla-

prenturum.
– Postscript

póstfaldari kk.
Búnaður sem fjölfaldarskeyti2 eftir
þörfum ogbeinir afritunum1 til ýmissa
viðtakendaápóstlista.
– mail exploder

póstfangamöndlhk. → möndl
póstfélagikk.

Hugsanlegur viðtakandisemskeyti2 er
sent til af því að hann er ápóstlistasem
tilgreindur er í skeytinu.
– member recipient

póstfærslakv.
– mail relay

pósthólf hk.
Búnaður semgeymir2 skeyti2 fyrir til-
tekinnnotanda3.
· Í pósthólfi getur ýmist verið aðkom-

inn póstur eða sendur póstur eða hvor
tveggja.

sh.tölvupósthólf
– mailbox, electronic mailbox

póstlistamiðlari kk. → póstlistaþjónn
póstlistaþjónn kk.

Búnaður til þess að haldatölvuþingmeð

því að notatölvupóstþjónustu.
· Eigandi póstlistans getur tiltekið

hverjir megi vera á póstlistanum með
því að velja bæði lesendur og skrif-
endur.

sh.póstlistamiðlari
– distribution list server, list server,

mailing list server
póstlisti kk.

Listi yfir tiltekinn hópnotenda3 og aðra
slíka lista sem geta verið ákvörðunar-
staðir þeirrafróðfangasemskeytasýslu-
kerfi flytur.
· Á póstlista geta veriðpóstnöfnsem

eiga annaðhvort við notendur eða
aðra póstlista.

sh.viðtakendaskrá
– distribution list, DL, mailing list

póstnafnhk.
Kennimerki1 sem unnt er að nota til
þess að tilnefnanotanda3 semupphafs-
manneða tilnefna notanda eðapóstlista
sem hugsanlegan viðtakanda skeytis2

eðakanna.
· Póstnafn felur í sérnafn í notenda-

skrá eða tölvupóstfang eða hvort
tveggja.

– O/R name, originator/recipient name
póstsprengjakv.

Sendingtölvupósts3 í miklu magni til
tiltekins viðtakanda til þess að valda
honum vandræðum.
· Vandræðin geta til dæmis orðið vegna

þess að diskrými fyllist eðatölvu-
kerfi verði svo upptekið við að taka
við tölvupósti að það anni lítt öðrum
verkum.

– mailbomb
póstsýsluforrit hk.

Forrit sem sér um tölvupóstssamskipti.
sh.póstþjónsforrit
– mail transfer agent, MTA2, mail tran-

sport agent, mail router, Internet
mailer, mail server program
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póstvarp hk.
Tölvupóstur3 sem ersendurtil allra út-
stöðvaí tölvuneti.
– broadcast mail

póstþegikk. → viðtakandi
póstþjónn kk.

– mail server
póstþjónsforrit hk. → póstsýsluforrit
PPP-samskiptareglurkv. ft.

Samskiptareglur1 fyrir beint samband1.
– PPP, Point-to-Point Protocol

PPTP-samskiptareglurkv. ft.
Samskiptareglur1 fyrir beint smugsam-
band.
– Point-to-Point Tunneling Protocol,

PPTP
prentararekill kk.

Rekill fyrir prentara.
– printer driver

prentaratengi hk.
– printer port

prentari kk.
Frálagstækisem býr tilprentrit.
· Oft má nota prentara semteiknara.
– printer

prentduft hk.
– toner

prenthamar kk.
Sá hlutihöggprentarasem lætur pappír,
blekborðaog leturstaf snertast.
– print hammer

prenthnappur kk. → skjáprentunar-
hnappur

prentlag hk.
– typography

prentlegur lo.
– typographic

prentmiðlari kk. → prentþjónn
prentplata kv.

Plata semsamrásirog aðrir rafrásarbút-
ar eru festir á.
· Á plötunni eru leiðarar á milli bút-

anna.
sh.prentspjald
– printed circuit board, PCB

prentrit hk.
Varanlegt afritmyndar1 sem er gert með
frálagstæki, t.d. prentaraeðateiknara,
og unnt er að flytja burt.
sh.griprit
– hard copy

prentspjald hk. → prentplata
prentstaðakv.

Staður á blaði þar sem unnt er að prenta
staf.
– print position

prentstöngkv.
Stöng sem letrið íhöggprentaraer fest
á.
– type bar, print bar

prentsýn kv.
Það aðbirta1 heilasíðu2 af skjali1 með
næstum sama útliti og síðan fær þegar
hún er prentuð.
· Notandinn þarf að biðja um prentsýn

en meðprentvísiertextistöðugt sýnd-
ur áskjáeins og hann verður prentað-
ur.

sh.forsýn1

– print preview, preview1

prentsýnir kk.
Hugbúnaður, notaður fyrirprentsýn.
– previewer

prentvís lo.
– WYSIWYG2, what-you-see-is-what-

you-get2

prentvísi kv.
Getaritvinnsluforrits til þess aðbirta1

textastöðugt áskjáeins og hann verður
prentaður.
· Með prentvísi er útlit textans stöðugt

sýnt á skjánum en notandinn þarf að
biðja umprentsýn.

– WYSIWYG1, what-you-see-is-what-
you-get1

prentþjónn kk.
Þjónn1 sem stjórnar aðstöðu til prent-
unar og hefur skipulag til þess að veita
greiðan aðgang að þeirri aðstöðu.
sh.prentmiðlari
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– print server
prímtala kv. → frumtala2

Prolog
Heiti á forritunarmáli sem er sérstak-
lega notað ígervigreindarfræði.
– Prolog

prófa so.
– test2

prófsumma kv.
Summasem fæst með því að leggja
saman gildi í tilteknusvæði1 meðal
færslna1 og er notuð til þess að fylgjast
með því hvortgögneru rétt.
· Gögnin eru annaðhvorttöluleg eða

stafastrengirsem litið er á sem tölu-
leg gögn svo að reikna megi próf-
summuna.
Dæmi: Samanlagður skattfrádráttur
hóps einstaklinga, reiknaður í launa-
forriti.

sh.gátsumma
– checksum

prófun kv.
Það að láta búnað vinna og meta hvort
hann fullnægir þeim kröfum sem til
hans eru gerðar.

Dæmi: Prófun á tæki eðaforriti .
– test1, testing

prófunar- og viðhaldsforrit
Forrit sem er hannað til að prófa búnað,
einkum vegnaviðhalds eða sannpróf-
unar.
– test and maintenance program

prófunaráætlun kv.
Áætlun þar sem settar eru fram ná-
kvæmar kröfur, forsendur, almennar
aðferðir og skyldur fyrirprófunog mat
á kerfi.
– test plan, system test and evaluation

plan
prófunardæmi hk.

Dæmi sem hefur þekkta lausn, notað til
þess að prófa hvort búnaður starfar rétt.
– check problem

prófunargögn hk. ft.
Gögn, notuð íprófunardæmi.
– test data

prófunarlykill kk.
Einn eða fleiristafir sem leiddir eru af
gagnastaki1 og bætt er við það í þeim
tilgangi að finnavillur í því.
sh.varlykill
– check key

prófunarmál hk.
Verkefnatengt málsem býr yfir aðferð-
um til þess aðprófa þætti í vélbúnaði
eðahugbúnaði.

Dæmi: ATLAS, ATOLL, DETOL,
DMAD.

– test language
punktabil hk.

Mælikvarði fyrir rúmsundurgreiningu1

á birti , gefinn sem fjarlægðin milli ljó-
mefnispunkta sama litar.
– dot pitch

punktafylki hk.
Framsetningrastamyndar, gerðrar úr
dílum, þar sem mengibita ákvarðar ein-
kenni sérhvers díls.
sh.dílafylki
– bitmap, pixel map

punktakótalesari kk.
– dot code reader

punktakótaskrifari kk.
– dot code writer

punktaprentari kk. → nálaprentari
punktar á þumlung → deplar á þumlung
punktastafgjafi kk.

Stafgjafi sem býr til myndir1 stafa úr
punktum á rúðugrind.
– dot matrix character generator

punktuð tugaritun
Tugaritun bætaí IP-númeri þar sem
bætin eru aðgreind með punkti.

Dæmi: 255.255.0.0
– dotted decimal notation

punktur kk.
Mælieining leturstærða.
· Alþjóðlegur punktur er 0,376 mm.
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Enskur punktur er 0,351 mm.
– point

púðabjögunkv.
Bjögunsem er þannig að allar hliðar á
mynd2 svigna inn á við líkt og á nála-
púða.
· Bjögunin getur stafað af því að raun-

veruleg stækkun verður meiri þar sem
punktar á myndinni hreyfast í áttina
frá myndmiðju.

– pincushion distortion
púki kk.

Stefja2 sem fer í gang án þess aðkallað
sé beint á hana hvenær sem einhverju er
breytt, einhverju er bætt við, einhverju
eytt eða einhver annar atburður verður.
sh.ári
– demon, daemon

púls kk.
Breytileiki í gildi stærðar sem varir stutt
miðað við viðmiðunartíma. Í lok tíma-
bilsins tekur stærðin aftur upphafsgildi.
– pulse, impulse

púlsaröðkv.
Runa púlsasem hafa lík sérkenni.
– pulse train, pulse string

púlsauki kk.
Óleyfilegur aukapúls sem finnst þegar
skráð er á eðalesiðaf segulmiðli.
– extra-pulse

púlsfall hk.
Púlssem ekki er unnt aðlesaeða skrá.
– missing-pulse

pörun kv.
– parity

pörunarbiti kk.
Biti sem bætt er viðrunu af bitum til
þess aðsummaþeirra, að meðtöldum
viðbótarbitanum, sé alltaf jöfn tala eða
alltaf oddatala eftir því hvað ákveðið
var fyrir fram.
– parity bit

pörunarprófun kv.
Viðaukaprófun, fólgin í því aðpörunar-
biti er reiknaður aftur og borinn saman
við upphaflega pörunarbitann.
– parity check

pörunarprófun langsum
Pörunarprófun, gerð á bitaröð sem er
hluti af bitafylki.

Dæmi: Pörunarprófun ábitum rásar1

sem eru í einumbálki1 ásegulbandi.
– longitudinal parity check

pörunarprófun þversum
Pörunarprófun, gerð á bitadálki sem er
hluti af bitafylki.

Dæmi: Pörunarprófun ábitum í
þverröð.

– transverse parity check

Q
QWERTY-hnappaborð hk.

Staðlaðhnappaborð, gert til þess að
skrá enskan texta.
· Staðsetninghnappavar ákveðin með

það í huga að koma í veg fyrir að let-
urstengur sætu fastar í gömlu ritvél-
unum þegar vélritað var hratt.

– QWERTY keyboard
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R
RACF-búnaður kk.

Tiltekinn öryggisbúnaður fyrirtölvur.
– Resource Access Control Facility,

RACF
raddbúinn tölvupóstur

Kerfi sem notarraddkennslog talgerv-
ingartækni til að gera notendum kleift
að komast ítölvupóst3 sinn úr hvaða
síma sem er.
– voice-enabled e-mail, voice-activated

e-mail
raddfar hk.

Raddsýni tiltekins mælanda, notað til
þess að sannkenna hann.
· Orðið raddfar er hliðstætt við orðið

fingrafar.
– voice signature, voiceprint

raddgátt kv.
Vefsetureða önnurþjónusta1 sem not-
andi getur tengst um síma til að fræðast,
t.d. um veður, íþróttaviðburði eða gengi
verðbréfa.
– voice portal, vortal

raddgervill kk.
Hluti talgervilssem getur búið tilradd-
merki.
– voice synthesizer

raddgreining kv.
Það að leiða í ljós eiginleikaraddar.
– voice analysis

raddgreiningarkerfi hk. → raddgreinir
raddgreinir kk.

Búnaður fyrirraddgreiningu.
sh.raddgreiningarkerfi
– voice analyzer, voice analysis system

raddílag hk.
Raddmerkisem búnaður tekur við.
– voice input

raddkennsl hk. ft.
Það að búnaður skynjar hljóðeinkenni
raddar og skráir þau.
· Raddkennsl eru notuð ímælanda-

kennslum.
· Sjá einnigtalkennsl.
– voice recognition

raddkennslaeiningkv.
Búnaður sem ber kennsl á takmarkað-
an fjölda talaðra orða og breytir þeim í
samsvarandistafræn merkisem nota má
semílag fyrir tölvueða geta sett af stað
aðrar athafnir sem óskað er eftir.
· Slíkt frumstættfylgitæki er unnt að

nota með eða ántalþekkjara.
– voice-recognition unit

raddkótari kk.
Tæki fyrir talkótunsem dregur fram þá
stika1 talmerkissem leyfa að uppruna-
lega talmerkið verði endurgert og gert
skiljanlegt.
– vocoder, voice coder

raddkvaðning kv.
Talboð, notuð til þess að leiðbeina not-
anda sem talar við kerfi meðraddsvar.
– voice prompt, voice-response prompt

raddmerki hk.
Hljóðmerki, myndað afrödd.
– voice signal

raddmiðlari kk. → raddþjónn
raddstjórnarkerfi hk.

Kerfi þar semtalþekkjari gefur tölvu-
stýrðum búnaðimunnleg fyrirmælisem
svar viðtalílagi.

Dæmi: Þjarki sem bregst viðmunn-
legum fyrirmælumum hreyfingu.

– voice-control system, voice
controller
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raddsvar hk.
Vélgert talmerki, látið í té sem svar við
fyrirspurn frá notanda.
– voice response, VR2

raddsýnir kk.
Búnaður til að skoða efnisdrög sem
sendir frá sértalfrálag svo að unnt sé
að finnavillur í texta, greina málvillur
og meta hvort textinn kemur merkingu
boða til skila.
– voice previewer

raddþjónn kk.
Þjónn1 sem lætur í téraddsvar.
sh.raddmiðlari
– voice server

rað- fl. → raðbundinn
raða1 so.

Setja atriði í skipulag eftir tilteknum
reglum.
– order2

raða2 so.
Skipa niður stökum í safni í samræmi
við gildi tiltekins lykils1 sem er hluti af
hverju staki.

Dæmi: Raðafærslum1 í starfsmanna-
skrá í stafrófsröð með því að nota
nöfn sem röðunarlykla.

– sort2

raða línulega
Setja atriði í skipulag samkvæmtröð
náttúrlegu talnanna.
· Unnt er að finna samsvörun ann-

arra línulegra raða við röð náttúrlegra
talna. Línuleg röðun getur t.d. verið
stafrófsröðun eða röðun í tímaröð.

– sequence2

raða verkum
Ákveða í hvaða röð tíma er úthlutað til
verkaeðaverkeininga.
· Í sumumstýrikerfumer einnig unnt

að raða öðrum verkeiningum, t.d.
ílags- og frálagsaðgerðum.

– schedule
raðað tré

Tréþar semröð undirtrjáahvershnúts3

skiptir máli.
sh.röðuð hrísla
– ordered tree

raðarprófun kv.
Það að prófa hvortgagnastök1 eru í til-
tekinni röð.
– sequence check

raðarskynjari kk.
Sjónskynjari, gerður af einni línu af
ljósnæmum einingum.
– linear array sensor

raðbundinn lo.
(um ferli1) Sem er þannig að allir at-
burðir verða hver á eftir öðrum.

Dæmi: Raðbundin sendingbita í staf
samkvæmt V24-samskiptareglum1

frá CCITT.
sh.rað-
– serial

raðbundinn aðgangur→ runuleið
raðfelldur lo.

(um atburð íferli1) Sem kemur á eftir
öðrum atburði án þess að aðrir atburðir
verði á milli þeirra.
– consecutive

raðgeymslakv. → runugeymsla
raðleið kv. → runuleið
raðnúmer gjörva

– processor serial number, PSN
raðröð kv.

Tiltekið skipulag, fengið viðsamröðun.
– collating sequence

raðsamlagningkv.
Samlagning þar sem samsvaranditölu-
stafir í þolendum eru lagðir saman,
sæti2 fyrir sæti.
– serial addition

raðsamleggjarikk.
Samleggjari sem leggur saman sam-
svaranditölustafií þolendum sæti2 fyrir
sæti.
– serial adder

raðsendingkv.
Það að sendamerkjastök, sem standa
fyrir staf eða aðra einingugagna, hvert
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á fætur öðru um sömusendirás.
– serial transmission

raðtengd gagnarás
Gagnarás2, búin fleiri en tveimur rað-
tengdumgagnaferjöldum.
– tandem data circuit

raðtengi hk.
– serial port

raðtengildi hk.
Tengildi þar sembitar í bæti eðaorði
eru sendir hver á eftir öðrum um sömu
línu3.
– serial interface unit

raðvinnsla kv.
Gagnavinnslaþar sem unnið er úr verk-
um og verkhlutum í tiltekinni röð.
· Sjá einnigsamhliðavinnsla.
– sequential processing, serial process-

ing
rafaldskenni hk.

Rafræntmerki1 sem notað er til þess að
bera kennsl á hluti meðrafaldskennsl-
umog staðsetja þá.
sh.örmerki
– RFID tag

rafaldskennslhk. ft.
Tækni þar sem útvarpsbylgjur eru not-
aðar til þess að lesarafaldskenni, sem
fest er við tiltekinn hlut, til þess bera
kennsl á hlutinn og fylgjast með ferðum
hans.
· Rafaldskenni má festa við margs kon-

ar hluti og nota til þess að fylgj-
ast með þeim, t.d. birgðum, eignum,
fólki og fénaði.

sh.RFID
– radio-frequency identification

rafaldskort hk. → þráðlaust fjarskipta-
kort

rafaldstíðni kv. → útvarpstíðni
rafbók kv.

Útgáfa með textum og myndum ístaf-
rænuformi sem lesa má ítölvueða öðr-
um stafrænumtækjum.
· Rafbækur eru stundum ígildi prent-

aðra bóka en eru nú oft gerðar án
þess að til sé samsvarandi prentuð út-
gáfa. Rafbækur eru seldar ádiskling-
um1 og geisladiskum1 en algengast
er að notandi kaupi rafbók semskrá
til niðurhleðslu. Rafbækur má lesa
í sérstökumlestölvumen einnig má
lesa þær íeinmenningstölvum, spjald-
tölvumog mörgum farsímum, einkum
snjallsímum.

– electronic book, e-book, ebook,
digital book

rafgashk.
– plasma

rafleki kk.
Rafafl sem raftæki nota þegar slökkt er
á þeim eða þau eru íbiðham.
· Nýlega hafa notendur, rafveitur,

framleiðendur og stjórnvöld beint at-
hygli sinni að þessu vandamáli. Árið
2010 höfðu tekið gildi reglugerðir í
flestum þróuðum ríkjum sem kveða
á um að rafleki tækja megi ekki vera
meiri en eitt vatt.

– standby power, vampire power,
phantom load, leaking electricity

rafljósmyndatækni kv.
Tækni, notuð í ljósritunarvélum, þar
sem plata er hlaðin með hárri spennu
og neikvæð mynd afskjali1, sem á að
afrita, er búin til á plötuna með leysi-
geisla. Myndin er síðan gerð sýnileg
með prentdufti og flutt á pappír með
þrýstingi eða hita.
– electrographic technique

rafpóstur1 kk. → tölvupóstþjónusta
rafpóstur2 kk. → skeytasýslukerfi
rafpóstur3 kk. → tölvupóstur3

rafreiknir kk. → tölva
rafræn atkvæðagreiðsla

– electronic voting, e-voting, online
voting, Internet voting

rafræn bankaviðskipti
– electronic banking
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rafræn ferilskrá
– electronic resume, scannable resume,

electronic CV
rafræn hryðjuverkastarfsemi →

hryðjuverkastarfsemi í netheimum
rafræn innkaup

Kaup og sala á aðföngum og þjónustu
um lýðnetið.
· Viðskiptin geta verið á milli fyrir-

tækja (FF-samskipti) eða milli fyrir-
tækis og stjórnsýslu (FS-samskipti).
Notað bæði ummillilanda- og innan-
landsviðskipti.

– e-procurement, electronic procurement
rafræn lokugleraugu

(í sýndarveruleika) Þrívíddargleraugu
með lokum sem eru samstilltar tölvu-
gerðum myndum til þess að vekja þá til-
finningu að horft sé á myndir í þrívídd.
sh.lokugleraugu
– electronic shutter glasses, shutter

goggles
rafræn reikningsafgreiðsla

Rafræn gerð, afhending og greiðsla
reikninga.
– electronic bill presentment and pay-

ment, EBPP
rafræn skjalastjórnun

– electronic document management,
EDM

rafræn stjórnsýsla
– electronic government, e-government

rafræn undirskrift
(í tölvuöryggi) Gögn í rafrænu formi
sem fylgja eða tengjast röklega öðrum
rafrænum gögnum og eru notuð til að
sannprófahver síðast hafði umráð yfir
þeim.
· Algengasta tegund rafrænnar undir-

skriftar erstafræn undirskrift.
– electronic signature

rafræn útgáfa
– electronic publishing

rafræn verslun
Fyrirtæki sem stundarrafræn viðskipti.

sh.netverslun3

– electronic business, e-business
rafræn viðskipti

Viðskipti sem fara fram á rafrænan hátt,
venjulega umlýðnetið.
sh.netviðskipti
– electronic commerce, e-commerce

rafrænn farmiði → rafrænn farseðill
rafrænn farseðill

sh.rafrænn farmiði
– electronic ticket, e-ticket

rafrænn flutningur fjármuna
Það að flytja fjármuni ásjálfvirkanhátt
milli bankareikninga með því að nota
gagnavinnslukerfi.
– electronic transfer of funds,

electronic funds transfer, EFT
rafrænn miðill

Pappírslaus fjölmiðill.
– electronic media, emedia

rafrænn pappír
– electronic paper, e-paper, radio paper

rafrænt blek
– electronic ink

rafrænt bókasafn
Skipulagt safn af bókum og skyldu
efni í rafrænu formi álýðnetinu eða
geisladiskum1.
· Auk bóka getur efnið meðal annars

verið tímaritsgreinar, ritgerðir, mynd-
ir, hljóðupptökur og myndbandaefni.

· Sjá einnigstafrænt bókasafn.
– electronic library

rafrænt dagblað
– electronic newspaper

rafrænt dagskrárrit
– electronic program guide

rafrænt samskiptanet
Rafræntsamskiptanet.
– electronic communications network

rafrænt skilríki
(í tölvuöryggi) Gögní rafrænu formi, til
þess ætluð að færa öruggar og trúverð-
ugar sönnur á hver einstaklingur er.
· Sjá einnigstafrænt skilríki.
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– electronic certificate
rafrænt skjalasafn

Safn skjala1 sem höfð eru ígeymslu1

af sögulegum ástæðum eða í öryggis
skyni.
– electronic archive

rafrænt tímarit
Tímarit, gefið út í rafrænu formi, venju-
lega álýðnetinumeð aðgangi á tilteknu
vefsetri.
· Auk rafrænu útgáfunnar getur tíma-

ritið einnig verið gefið út á prenti.
· Sjá einnigstafrænt tímarit.
– electronic magazine, ezine

rafrænt þinghald
– electronic conferencing, electronic

conference
rafsilfur hk.

Reiðufé semgeymt2 er í tölvutæku
formi í gjörva silfurkortseða ítölvu.
– electronic cash, digital cash, digicash,

E-cash
rafstraumsviðgjöf kv.

Aðferð í snertisamskiptum, fólgin í því
að komaupplýsingum1 frá vél til manns
til skila með lágspenntum rafmagns-
púlsum í rafskautum á húð mannsins.
– electrocutaneous feedback

RAID-diskakerfi hk.
Kippa afharðdiskumsem starfa saman
þannig að sömugögneru vistuð á mis-
munandi stöðum á mörgum diskum en
stýrikerfi virðist sem um einn harðdisk
sé að ræða.
· Slíku kerfi fylgir bæði góðframmi-

staðaog mikiðgallaþol.
– redundant array of independent disks,

redundant array of inexpensive disks,
RAID

rakin runa
Runaaf liðum þar sem hver liður á eftir
hinum fyrsta er ákvarðaður afaðgerð1

sem hefur alla eða suma undangengna
liði fyrir þolendur.
– recursively defined sequence

rakleið kv. → beinn aðgangur
rakleiðargeymslakv.

Geymsla1 þar sembeinn aðgangurer að
gögnum.
– direct access storage device

rakleiðartækni kv.
Tækni við að flytjagögn beint á milli
aðalminnis og fylgitækja án afskipta
miðverks.
– direct memory access, DMA

rakning kv.
Það aðrekja forrit.
– tracing1

rakningarbúnaður kk.
(í gervigreindarfræði) Búnaður íforrit-
unarmáli eða forritunartóli fyrirþekk-
ingarkerfi til þess að birta þær reglur
sem unnið er úr ásamt gildum á þeim
breytum2 sem notaðar eru.
– tracing facility

rakningsforrit hk.
Forrit sem býr tilrakning.
– trace program

rakningur kk.
Skrá yfir inningu forritseða hluta þess,
þar sem fram kemurlisti yfir skipanir1

og setningar1 sem inntar eru, þolend-
ur og heiti þeirra ogútkomurúr inningu
skipananna og setninganna.
– trace1

rakveldi hk.
Kerfisskipan þar sem þættir kerfis geta
haft beinsamskiptihver við annan.
sh.jafnveldi
– heterarchy

Rambus-minni hk.
– Rambus dynamic random access

memory, RDRAM, Rambus memory
rammagrípur kk.

Tæki sem gefur kost á að stakur
sjóngagnarammi sé gripinn af mynd-
geymslumiðli ogbirtur1.
– frame grabber2

rammatíðni1 kv.
(í gagnafjarskiptum). Fjöldi ramma1 á
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tímaeiningu.
– frame rate

rammatíðni2 kv. → myndtíðni
rammatvinnun kv. → myndtvinnun
rammi1 kk.

(í gagnafjarskiptum) Gagnaskipansem
fylgir tilteknum samskiptareglum1 og í
eru svæði1 til þess að flytjagögn not-
anda og stýrigögn.
· Samsetning ramma, einkum fjöldi og

gerð svæða, getur verið breytileg eftir
tegund samskiptareglnanna.

sh.flutningsrammi
– frame1, transmission frame

rammi2 kk.
(í gervigreindarfræði) Gagnamiðuð
framsetning þekkingar1 þar semhlut-
ur3 er tengdur við samsafn þátta.
– frame2

rammi3 kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Safn
þáttasem eru notaðir á tilteknu sérsviði
en samt nógu almennir til þess að unnt
sé að nota þá í annars konar verkefnum.
– framework

rammlega tagskiptur
(um forritunarmál) Sem hefurbreytur2

og gildi af tilteknu gagnatagi. Strang-
ar reglur gilda um hvaðaaðgerðum1 má
beita á breytur og gildi af mismunandi
tagi.
sh.rammtagskiptur
– strongly typed

rammtagskiptur lo. → rammlega tag-
skiptur

rammtengdir þættir
Safn hnúta2 í örvóttu neti þar sem
braut3 er milli sérhverra tveggja hnúta.
– strongly connected components

rammtögun kv.
Það að fylgja fram kröfunni um aðþol-
endur í máleiningu verði að vera af
gagnatögumsem eru í samræmi við
gagnatögaðgerðar1 eða tagskipti hafi
verið gerð á þeim áður en aðgerðinni er

beitt.
· Rammtögun íAda leyfir ekki sam-

lagninguna 2 + 3,5 af því að 2 erheil
tala og 3,5rauntala.

– strong typing
rammþétt geisladisksminni

– HD-ROM
rammþétta kv.

– high density
rammþéttur lo.

– high-density
rammþéttur disklingur

Disklingur1 þar semgögn eru skráð
þéttar en átvíþéttan diskling.
· Venjulega eru gögn á rammþéttum

disklingi skráð helmingi þéttar en á
tvíþéttum disklingi.

– high-density diskette
randbeinir kk.

Randtæki sem beinir gagnapökkum
milli staðarnets, eða staðarneta, og
ATM-grunnnets.
– edge router

randtæki hk.
Tæki sem getur flutt gagnapakka milli
t.d. íðnetsogATM-netsmeð því að nota
greinalags- og netlagsupplýsingar.
– edge device

rastabil hk.
(í tölvuteiknun) Mælieining sem
ákvarðast af fjarlægð milli grannstæðra
díla.
– raster unit

rastabirtir kk.
(í tölvuteiknun) Birtir þar semmyndir1

eru búnar til íbirtirými meðrastateikn-
un.
– raster display device, raster display2

rastabúnaður kk.
Vélbúnaður eða blanda af vélbúnaði
og hugbúnaðisem umskráir myndir2,
sem lýst er með vigurteikniskipunum, í
rastamyndireðapunktafylki.
· Rastabúnaður er meðal annars notað-

ur í geislaprenturum.
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sh.rippi
– raster image processor, RIP1

rastaður lo.
– rasterized

rastamynd kv.
Mynd1 sem birtir býr til með því að
notarastaskönnun.
– raster display1, raster image

rastaskönnunkv.
(í tölvuteiknun) Aðferð við að búa til
eða skrá einingarmyndar1 með því að
fara yfirbirtirýmið línu fyrir línu.
– raster scan

rastateiknari kk.
Teiknari sem býr tilmynd1 á myndfleti
meðrastateiknun.
– raster plotter

rastateiknun kv.
Tölvuteiknunþar semmyndir1 eru bún-
ar til úr dílum sem raðað er í línur og
dálka.
– raster graphics

rasti kk.
Tiltekið mynstur lína sem gefur jafna
skönnunyfir allt birtirýmið.
– raster

ratsjá kv.
– radar, radio detection and ranging

rauf kv.
Staður ábakspjaldieðamóðurborðiþar
sem einni plötu er komið fyrir.
– slot2

raunfærsla kv. → raunlæg færsla
raungerðarlýsing kv.

Sá hluti aflýsingu innri gerðarsem lýt-
ur aðraunstigiog er þess vegna hluti af
gagnasafnslýsingu.
– physical schema

raunhnit hk. → grunnhnit
raunkerfi hk.

Samsafn af einni eða fleiritölvum,
hugbúnaðisem fylgir þeim,fylgitækj-
um, útstöðvum, starfsfólki, eðlisfræði-
legum ferlum, og samskiptabúnaði sem
mynda sjálfstæða heild og geta unnið úr

upplýsingum1 eða flutt upplýsingar eða
hvort tveggja.
– real system

raunklukka kv.
Klukka í tölvu sem skráir tíma í tiltekið
gisti sem síðan er lesið til þess að fá að
vita hvað klukkan er á hverjum tíma.
· Í sumum tölvum þarf að stilla klukk-

una í hvert sinn sem tölvan er ræst.
– real-time clock

raunlag hk. → bitaflutningslag
raunlitur kk.
· Stundum kallaður „24bita litur“. Til-

greining á litdíls á skjá með því að
nota 24 bita gildi, en það gefur kost
á 16 777 216 mismunandi litum, sem
eru fleiri en svo að mannsauga geti
greint á milli líkra litblæja.

– true color
raunlíf hk.

Lífið utan lýðnets, andstætt viðsýndar-
líf .
– real life

raunlæg aðgangsstýring
Notkun áþreifanlegs búnaðar viðað-
gangsstýringu.

Dæmi: Það að hafatölvu í læstu her-
bergi.

– physical access control
raunlæg færsla

Færsla1 eins og hún ergeymd2 ágagna-
miðli eða ígeymslu1.
sh.raunfærsla
– physical record

raunlægt drif
Diskadrif sem áþreifanlegurvélbúnað-
ur.
· Heitið er einnig notað um annars

konar geymslur1, t.d. segulbanda-
geymslu.

· Sjá einnigsýndardrif.
– physical drive

raunlægt staðarnet
– physical LAN
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raunlægur lo.
(um framsetningu,geymslu2 eða skipan
gagna) Sem lýtur að skipangagnaeins
og þeim er komið fyrir ítölvu.
– physical

raunminni hk.
Aðalminnií kerfi meðsýndarminni.
· Í reynd eru raunminni og aðalminni

sami hluturinn. Raunminni nær þó
aðeins yfir hluta þeirravistfangasem
notandi kerfis með sýndarminni hef-
ur aðgang1 að. Viðbótin er í ytri
geymslu.

– real memory, ?real storage
raunstaðall kk.

– de facto standard
raunstig hk.

Það stig hugsunar þar sem fengist er
við hverniggagnaskipan gagnasafnser
varpað í samsvarandigeymsluskipulag
og hvernigaðgangur1 er aðgögnunum
í gagnavinnslukerfi.
– physical level

raunstiki kk.
Stiki2, t.d.segð, nefnieða önnurmálein-
ing, notuð íkalli3 eðastofnrænni ein-
gildingu til að tengja gagnahlut við
samsvarandiformstika.
· Í stað heitanna raunstiki og formstiki

kjósa sumir að nota samheitin við-
fang og leppur.

sh.viðfang5

– actual parameter, actual argument
rauntala kv.

Tala sem unnt er að setja fram með end-
anlegu eða óendanlegutölutákni í ein-
grunnskerfi.
– real number

rauntíma- fl.
(um úrvinnslugagnaí tölvu) Sem helst í
hendur viðframvindu ferlis2 utan tölvu.
– real-time

rauntímamyndfærsla kv.
(í sýndarveruleika) Teikningar eða
myndir, samstilltar við tíma og atburði

í raunheimi.
– real-time imaging

rauntímastýrikerfi hk.
– real-time operating system

rauntímaumhverfi hk.
Vinnsluumhverfiþar sem unnt er að
inna forrit sem helst í hendur viðfram-
vindu ferlis1 utan þessa umhverfis.
– real-time environment

rauntími kk.
– real time

rauntölulesgildi hk.
Tölulesgildi, notað til þess að setja fram
rauntölu.
– real literal

rauntölutag hk.
Gagnatagþar sem hvert tilvik stendur
fyrir rauntölu, yfirleitt með nálgun.
· Rauntölutög eru annaðhvortfasta-

kommutögeðahlaupakommutög.
Dæmi: Tugatalan 0,1 hefur óendan-
legan fjölda tölustafa í tvíundakerf-
inu.

– real type
raunverulegur flutningshraði

Raunverulegur fjöldistafa sem fluttur
er á tímaeiningu.
– effective transfer rate2

raunverulegur viðtakandi
Hugsanlegur viðtakandisem skeyti2

berst til eða staðfest er að skeyti hafi
verið flutt til.
· Hugsanlegur viðtakandi breytist í

raunverulegan viðtakanda viðaf-
hendingueðastaðfestingu2.

– actual recipient
raunvistfang hk.

(í kerfi með sýndarminni) Vistfang
geymslustaðarí aðalminni.
– real address

raus1 hk. → blogg
raus2 hk. → bloggun
rausaso.→ blogga
rausari kk. → bloggari
ráða so.→ ákvarða gildi
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ráðaleitun kv.
(í gervigreindarfræði) Gagnvirk sam-
skipti milli þekkingarkerfisog notanda
þess, sem felast venjulega í samtali með
spurningum og svörum.
– consultation

ráðgjafarkerfi hk.
Sérþekkingarkerfi þar sem lögð er
áhersla á að nota ráðleggingar frekar en
fyrirmæli.
– advisory system

ráðgjafi kk.
Handvirkt hjálparkerfi sem aðstoðar
notanda við að ljúka verki og útskýrir
þá kosti sem völ er á við hvert skref í
verkinu.
· Notandi fylgir þeim fyrirmælum sem

ráðgjafinn gefur til þess að finna við-
eigandi liði í valmynd, slá inn rétta
skipun2 eða stofna til viðeigandi sam-
tals. Ráðgjafi gerir þetta ekki sjálf-
krafa fyrir notanda.

– coach
ráðlegginganámhk.

Páfagauksnámsem felst í því að breyta
verklagi í samræmi við leiðbeiningar
frá þekkingargjafa.
– advice taking

ráðning1 kv. → dulráðning
ráðning2 kv. → gildisákvörðun
ráðningartenging kv.

(í tölvuöryggi) Markviss samantekt á
gögnum eða upplýsingum1 úr einu
gagnavinnslukerfiog gögnum eða upp-
lýsingum úr öðru kerfi til þess að leiða
af þeim verndaðar upplýsingar.
– linkage1, fusion

ráp hk. → vafur
rápa so.→ vafra
rápari kk. → vefsjá
rápforrit hk. → vefsjá
rás1 kv.

Rák á hreyfanlegumgagnamiðli sem
einn les- og skrifhaus leseðaskrifar á
í einu.

– track
rás2 kv.

(í samskiptafræði) Sá hluti samskipta-
kerfis sem tengirskeytagjafavið skeyta-
þega.
· Kótara1 má setja á milli skeytagjaf-

ans ogílagsins til rásarinnar ogaf-
kótara1 á milli frálags rásarinnar og
skeytaþegans. Venjulega er ekki litið
svo á að þessar tvær einingar séu hlut-
ar af rásinni. En í vissum tilvikum má
líta á þær sem hluta af skeytagjafan-
um og skeytaþeganum.

· Í upplýsingafræði í skilningi
Shannons getur rás einkennst af
mengi skilyrtra líkinda þeirraskeyta1

sem berast skeytaþega þegar tiltekið
skeyti hefur verið sent frá skeytagjaf-
anum.

– channel1

rás3 kv.
(í stiklumiðlunogmargmiðlun) Röklegt
rými þar semkeyrsluhlutir eru lagðir
fyrir notanda og hann skynjar þá.
· Rásum ervarpað í tæki, t.d.glugga

eða hátalara, í því skyni að notandi
geti skynjað keyrsluhlutina.

– channel2

rás4 kv. → sendirás
rásabil hk.

Fjarlægð milli grannstæðrarása1, mæld
eftir línu sem liggur hornrétt á rásirnar.
· Rásabil er í öfuguhlutfalli við rása-

þéttleika.
– track pitch

rásasmit hk.
Óæskilegur flutningur merkja milli raf-
rása. Séu rásirnar símalínur er þetta fyr-
irbæri stundum kallað milliheyrsla.
– crosstalk

rásaspjaldhk.
– circuit board, board

rásastæðakv.
Tæki í almennu símkerfi sem breytir
flaumrænum merkjumfrá símnotendum



rásaval 266 reglustjórnvald

í stafræn merki, sem síðan eru flutt eftir
háhraðalínum.
– channel bank

rásavalhk.
Það að tengja saman tvö eða fleiriút-
stöðvartækiþannig aðgagnarásin2 á
milli þeirra sé eingöngu notuð fyrir þau
unssambandið1 er rofið.
sh.línuval1

– circuit switching
rásavalsnethk.

Gagnaflutningsnetþar sem beitt er
rásavali.
sh.línuvalsnet
– circuit switched network, circuit

switching network
rásaþéttleiki kk.

Fjöldi rása1 á lengdareiningu, mældur
eftir línu sem liggur hornrétt á rásirnar.
· Rásaþéttleiki er í öfuguhlutfalli við

rásabil.
– track density

rásfanghk.
Upplýsingar1, skráðar á sérhverjarás1

á seguldiski og notaðar til þess að
auðkenna númer rásarinnar á yfirborði
disksins.
sh.vistfang rásar
– home address

RCA-tengi hk.
– RCA connector

reglubundið viðhald
Forvarnarviðhald sem fer fram sam-
kvæmt tiltekinni stundatöflu.
· Stundataflan er miðuð við gangtíma,

notkunartíma eða hversu oft búnaður-
inn er notaður.

– scheduled maintenance
reglubyggð talgerving

Aðferð við talgervingu sem er byggð
á því að breyta hljóðfræðilegri lýsingu
í stika1 talmyndunarlíkans eftir tiltekn-
um reglum.
– rule-based synthesis

reglugagnaeiningkv.
(í OSI) Samsafngagna sem eru til-
greind í samskiptareglum1 tiltekins
lags1 og hefur að geymagögn um sam-
skiptastjórnunlagsins og e.t.v. einnig
notandagögnþess.
– protocol data unit, PDU

reglugrunnskerfi hk. → reglukerfi
reglugrunnur kk.

Reglur fyrir netvörn, sem venjulega
verka þannig að engu er hleypt í gegn
nema það fullnægi reglunum, en stund-
um þannig að öllu er hleypt í gegnum
netvörnina nema reglurnar séu brotnar.
– rule base

reglukerfi hk.
Þekkingarkerfi sem dregurályktanir
með því að beitaskilyrðisreglum á
mengi staðreyndaeftir tilteknum að-
ferðum.
sh.reglugrunnskerfi
– rule-based system, production system

regluleg segð
– regular expression, regex

reglulegt mál
Mál sem unnt er að lýsa meðendanlegri
stöðuvél.
– regular language

reglulegt net
(í netskipan1) Net þar sem allirhnút-
ar1, eða allir hnútar í hverjum flokki,
eru tengdir við jafnmargaleggi.

Dæmi:Hringnet, stjörnunet, grindar-
net.

– regular network
reglumátun kv.

Það aðmáta samanmarkmið og atriði
tiltekins viðfangsefnis með því að beita
röð afskilyrðisreglumá sannar forsend-
ur hvað eftir annað.
– rule matching

reglustjórnvald hk.
(í tölvuöryggi) Einindi1 sem skipulegg-
ur og heldur viðvottunarstefnuí stefnu-
reglum, t.d. ídreifilyklaskipulagi.
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· Reglustjórnvaldið getur verið óháð
vottunarstöðinnisem gefur út vottorð
í samræmi við þá vottunarstefnu sem
reglustjórnvaldið hefur skilgreint.

– policy authority
reiðu- fl.

(um búnað, vöru eða þjónustu) Sem er
tilbúinn til notkunar.
– turnkey

reiðukerfi hk.
Gagnavinnslukerfisem er tilbúið til
notkunar þegar það hefur verið sett
upp og afhent notanda í gangfæru
ástandi, hugsanlega sérsniðnu fyrir til-
tekinn notanda eðaverkforrit.
· Gögn notandans getur þurft að for-

vinna.
– turnkey system

reiðustefja kv.
(í gagnasafnskerfi) MengiSQL-skipana
með viðtengdu nafni, geymt ígagna-
safninu í vistþýddu formi þannig að
mörgforrit geta samnýtt það.
– stored procedure

reiki hk.
– seamless roaming

reikiþjónusta kv.
– roaming service

reiknað vistfang
Vistfangsem er reiknað út á meðanfor-
rit er innt.
– generated address

reikni- og rökverk
Sá hluti gjörva þar sem reiknings-
aðgerðir og rökaðgerðir1 eru fram-
kvæmdar.
· Orðið reikniverker stundum haft um

reikni- og rökverk.
– arithmetic and logic unit, ALU

reiknigisti hk.
Gisti sem í eruþolendureðaútkomur
reikningsaðgerðaeðarökaðgerða1.
– arithmetic register

reiknigreind kv.
– computational intelligence

reiknihestur kk.
Tölvasem getur reiknað mikið og hratt.
sh.talnakvörn
– number cruncher

reikningsaðgerðkv.
Aðgerð1 sem fylgir almennum reglum í
reikningi.

Dæmi: Samlagning.
– arithmetic operation

reikningsundirflæði hk.
Útkomaúr reikningsaðgerðsem er of
lítil að algildi til þess að falla innan
spannar talnaritunarkerfisinssem not-
að er.
sh.undirflæði í reikningi
– arithmetic underflow, underflow

reikningsyfirflæði hk.
Sá hluti tölustafaorðs, er sýnirútkomu
úr reikningsaðgerðumfram þá orð-
lengdsem tölunni er ætluð í framsetn-
ingu.
sh.yfirflæði í reikningi
– arithmetic overflow, overflow2

reikningur í marktækum tölustöfum
Reikningsaðferð sem notar afbrigði af
hlaupakommukerfiþar sem fjöldimark-
tækra tölustafahversþolandaer sýndur
og fjöldi marktækra tölustafa íútkomu
ræðst af fjölda marktækra tölustafa í þo-
lendum,aðgerðinni1 sem framkvæmd
er ogstafanákvæmninnisem fyrir hendi
er.
– significant digit arithmetic

reiknir kk. → reiknivél
reiknirit hk. → algrím
reiknistjak hk.

Stjak, notað á framsetningu tölu íein-
grunnskerfiog í fastakommukerfisvo
að einungisstafirnir sem setja fram
tölukjarnanneru færðir.
· Reiknistjak er venjulega jafngilt því

að margfalda töluna með jákvæðu eða
neikvæðu veldi afgrunntölunni, hvað
sem áhrifum hugsanlegrarsnyrtingar
líður.
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– arithmetic shift
reiknisögn kv. → algrím
reiknivangur kk.

Fylki, geymt2 í tölvuminni, þar sem
gögnumer raðað eftir línum og dálkum
og skilgreina má samband á milli ein-
inga fylkisins.
· Unnið er við reiknivang með aðstoð

forrits sem kallasttöflureiknir. Með
enska orðinu „spreadsheet“ er reynd-
ar stundum átt við töflureikninn, eða
jafnvel töflureikni og reiknivang sem
eina heild.

· Stærð reiknivangs er háðgeymslu-
rýmd tölvu en skoða má áskjáhvaða
hluta hans sem er. Hann birtist not-
andanum sem tafla með reitum. Ef
gildi er breytt í einhverjum reitanna
breytast allar afleiddar stærðir í öðr-
um reitum um leið.

· Reiknivanga má m.a. nota til þess að
færa bókhald, búa til fjárhagsáætlun
og við skattaútreikninga.

– electronic spreadsheet, electronic
worksheet, electronic gridsheet,
spreadsheet

reikniverk hk.
Sá hluti gjörva þar semreikningsað-
gerðir eru framkvæmdar.
· Orðið reikniverk er stundum haft um

reikni- og rökverk.
– arithmetic unit

reiknivél kv.
Tæki til reikningsaðgerðaþar sem setja
þarf hverjaaðgerð1 eðarunuaðgerða af
stað á handvirkan hátt.
· Ef reiknivélin hefur minnislægtforrit

þarf að breyta því á handvirkan hátt.
· Reiknivél getur gert sumt af því sem

tölvagerir, en henni þarf venjulega að
stjórna á handvirkan hátt.

sh.reiknir
– calculator

rein1 kv.
(í gluggaumhverfi)

sh.braut4, lína4, rönd, stika2

– bar
rein2 kv.

Lína eða lag í röð skipulega raðaðra
hluta.
· Í forritun má dreifa hlutumforrits á

nokkrar reinar sem eru hver í sinni
tölvu í neti. Slíkt forrit er sagt vera
margreina forrit.

– tier
reitarit hk.

Skýringarmynd af kerfi þar sem helstu
hlutar eða hlutverk kerfisins eru sett
fram með reitum, tengdum saman með
línustrikum sem sýna vensl á milli reit-
anna.
· Reitarit eru ekki takmörkuð við

áþreifanleg tæki.
– block diagram

reitur kk. → hólf1

rek hk.
Óæskileg breyting á gildi frálagsmerk-
is frá tilteknu tæki á tilteknu tímaskeiði
þegar gildum allra ílagsmerkja tækisins
er haldið föstum.
– drift

rekill kk.
Forrit eðaforritshluti sem veitir tiltekna
þjónustu1.
· Rekill stjórnar t.d. tækjum eða

vinnslu annarra forrita.
Dæmi:Prentararekill, rofsýslari.

sh.sýslari
– driver, handler

rekja so.
Búa til rakning.
– trace2

rekja upp
Hætta við breytingar sem gerðar hafa
verið frá því að seinast varstaðfest.
– roll back

rekki kk.
Málmgrind fyrir vélbúnaðareiningar.
– rack
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rekstraráhrifagreining kv.
– business impact analysis

rekstrarforrit hk.
– enterprise application

rekstrargagnaskemmakv.
sh.rekstrarskemma
– business information warehouse,

business warehouse
rekstrarsamfella kv.

– business continuity, business continu-
ance

rekstrarskemma kv. → rekstrargagna-
skemma

rekstrartæknistjórnun kv.
– business technology management,

BTM
rekstrarvísir kk.

(í tölvukerfi eða tölvuneti) Skriflegar
vinnureglur um venjulegan rekstur kerf-
isins eða netsins og undantekningar frá
honum.
– run book

rekstrarþjónustuveita kv.
– business service provider

rekstraröryggi hk.
– operational security

rekstur upplýsingakerfa
Stjórnun upplýsingatæknikerfa í fyrir-
tæki.
– systems management

renna so.→ þysja
renna að→ þysja að
renna frá → þysja frá
renning kv. → þysjun
repeat-until-setningkv. → uns-setning
repeat-while-setning kv. → meðan-

setning
reynslubundin markaðssetning

Netlæg markaðssetningþar sem not-
endum eru birtar auglýsingar tengdar
leitarorðum sem þeir hafa nýlega notað
eða eru tengdar nýleguvafri áveraldar-
vefnum.
– contextual marketing

reynslunámhk.
Styrkingarnám, fólgið í því að fella
orsakadómaá meðan leitin að lausn
stendur yfir.
· Reynslunám felur í sér tækni við að

merkja lykkjur og hlykki á lausnar-
leiðinni, blindgötur og mistök, í því
skyni að komast hjá þeim síðar.

– learning while doing
reynslusmíð frumgerðar

(í sýndarveruleika) Það að búa tileft-
irlíkingarkóta, sem hefur tilteknar innri
reglur, og inna síðan kótann við mis-
munandi aðstæður til þess að kanna
áhrif hans.
– experiential prototyping, simulation-

dynamic modeling, VR model-
building

réttanleg villa
Villa sem er þess eðlis aðinning forrits
getur haldið áfram.
– recoverable error

rétthafi léns
Sá sem hefur réttindi til að nota tiltekið
lén.
– domain name holder, domain reg-

istrant
réttleikasönnun1 kv.

Það að sanna stærðfræðilega að merk-
ing forrits sé í samræmi viðhönnunar-
lýsinguþess.
– correctness proving

réttleikasönnun2 kv.
Stærðfræðileg sönnun þess að merking
forrits sé í samræmi viðhönnunarlýs-
inguþess.
· Þetta er útkoman úrréttleikasönnun1.
– proof of correctness

?réttleiki kk. → heilleiki
?réttleiki gagna → heilleiki gagna
réttmætisprófun kv.

Það að prófa hvort eitthvert gildi er í
samræmi við gefnar forsendur.
– reasonableness check

RFID → rafaldskennsl
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RGB → frumlitur
RGB-myndmerki hk. → frumlitamynd-

merki
RGB-mænir kk. → frumlitamænir
RIP-samskiptareglur kv. ft.

– Routing Information Protocol, RIP2

rippi kk. → rastabúnaður
risageymslakv.

Ytri geymslasem hefur miklageymslu-
rýmd.
sh.gríðargeymsla
– mass storage, bulk storage

risi kk.
Gagnapakki eða önnur flutningseining
sem er of stór fyrir flutning í einu lagi.
· Sjá einnigkríli .
– giant

rissletur hk.
Letur sem er ekki nægilega gott fyr-
ir viðskiptabréf en nægir fyrir ýmis
vinnuplögg og innanhússskjöl og leyf-
ir hraðari prentun ensómaletur.
· Rissletur er prentað meðnálaprent-

ara eða jafnvel keðjuprentara eða
línuprentara.

rissprentun kv.
Það að prentatextameðrissletri.
– draft quality printing

risstöfluaðferðkv.
Aðferð við lausn viðfangsefnisþar sem
sameiginlegt vinnuminni, kallað riss-
tafla, er aðgengilegt nokkrumþekking-
argjöfumog er notað til þess að skiptast
á milliniðurstöðum með hjálpverkrað-
ara.
– blackboard model

ristími kk.
Sá tími sem þarf til þess aðmerki2

breytist frá tilteknu lágu gildi í tiltekið
hátt gildi þegar þrepafall er nálgað.
· Venjulega eru þessi gildi 10% og 90%

af hæð þrepsins.
– rise time

rita so.
Birta1 gögnámyndfleti útstöðvar.

· Oftast notað semskipun2 í ýmsum
stýrikerfum.

– type2

rita yfir
(í ritvinnslu) Skipta umtexta með því
aðslá innnýjan texta í sama svæði.
sh.yfirrita
– overwrite2

ritháttur kk. → ritunarkerfi
ritill kk.

Forrit , notað til þess að búa tilskráreða
breyta þeim.
sh.ritþór
– editor, editor program

ritla so.→ ritvinna2

ritlun kv. → ritvinna1

ritsetja so.→ ritvinna2

ritsetning kv. → ritvinna1

ritsetningarskipun kv. → ritvinnuskipun
ritstafa- fl.

(um gögn, ferli1 og búnað.) Sem er
settur fram meðbókstöfum, tölustöfum
og venjulega einnig öðrumstöfum, t.d.
greinarmerkjum, eða notar gögn, sett
fram á þennan hátt.
– alphanumeric

ritstafagögn hk. ft.
Gögn, sett fram meðbókstöfumog tölu-
stöfum og e.t.v. einnigsérstöfumog
bilstaf.
– alphanumeric data

ritstafakótað mengi
Kótamengiþar sem stökin eru fengin úr
ritstafamengi.
– alphanumeric code element set, alph-

anumeric code set
ritstafakóti kk.

Kótunarreglasem leiðir af sérritstafa-
kótað mengiþegar hún er notuð.
– alphanumeric code

ritstafamengi hk.
Stafamengisem í eru bæðibókstafirog
tölustafirog e.t.v. einnigsérstafir.
– alphanumeric character set
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ritstafaorð hk.
Orð sem í erustafir úr einu ritstafa-
mengi.
– alphanumeric word

ritstafastrengur kk.
Strengur, gerður úrstöfumúr ritstafa-
mengi.
– alphanumeric string

ritstafur 1 kk.
Stafursem ekki erstýristafurog er sett-
ur fram með sýnilegumyndrænu tákni,
venjulega skrifaður, prentaður eðabirt-
ur1 áskjá.

Dæmi:Bókstafur, tölustafur.
– graphic character

ritstafur 2 kk.
Stafurí ritstafamengi.
– alphanumeric character

ritstilling kv.
(í samneti)
– text mode

ritun kv.
Það að setja framgögnmeð tilteknurit-
unarkerfi.
sh.táknun
– notation2

ritunarkerfi hk.
Mengi táknaásamt reglum um hvernig
eigi að nota þau til þess að setja fram
gögn.
sh.táknkerfi, ritháttur
– notation1

ritvinna 1 kv.
(í ritvinnslu) Það að notaritvinnslufor-
rit eða ritvinnslutæki til þess að fara
með texta, t.d. til þess að umraða eða
breyta textanum, þar með talið að bæta
við ogeyðatexta eða endursníða hann.
sh.ritsetning, ritlun
– text editing, editing1, text revision

ritvinna 2 so.
Bæta við,eyðaeða breytatextaí skjali1.
sh.ritsetja, ritla
– edit1

ritvinnsla kv.
Beiting gagnavinnsluá texta, t.d. til
þess að skrá, breyta,raða1, tvinna,
heimta, geyma1, birta1 eða prenta text-
ann.
– text processing, word processing

ritvinnsluforrit hk.
Forrit , ætlað tilritvinnslu.
sh.ritvinnslukerfi1

– text processor1, word processor1,
word processing system1

ritvinnslukerfi 1 hk. → ritvinnsluforrit
ritvinnslukerfi 2 hk. → ritvinnslutæki
ritvinnslutæki hk.

Tæki ásamthugbúnaði, sérstaklega gert
fyrir ritvinnslu.
sh.ritvinnslutölva, ritvinnslukerfi2

– text processor2, word processor2,
word processing system2

ritvinnslutölva kv. → ritvinnslutæki
ritvinnuskipun kv.

Skipun2, notuð til þess að leiðrétta og
breytatexta.
· Ritvinnuskipun er venjulega í tvennu

lagi, skipunarhluti og einn eða fleiri
stikar1.

sh.ritsetningarskipun
– editing command

ritþór kk. → ritill
rjúfa so.

sh.grípa inn í
– interrupt2

rjúfa á rofstað
Stöðva inningu forrits á rofstað um
stundarsakir.
– initiate a breakpoint

rof hk.
Tímabundin stöðvunferlis2, t.d. inn-
ingar forrits, sem verður vegna ytri
áhrifa en er þess eðlis að unnt er að
halda áfram seinna eins og ekkert hafi
í skorist.
sh.ígrip1

– interrupt1, interruption
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rofaborð hk.
Búnaður sem hefur rofa til þess að
stjórna tölvu eða hluta hennar á hand-
virkan hátt oggaumvísasem veitaupp-
lýsingar1 um starfsemi kerfisins.
· Rofaborð getur verið hluti afstjórn-

borði.
– operator control panel

rofbeiðni kv.
– interrupt request

rofgisti hk.
Sérhæftgisti sem í eru nauðsynleggögn
til þess að fást viðrof .
sh.ígripsgisti
– interrupt register

rofhnappur kk.
Aðgerðarhnappur sem veldur tíma-
bundnurofi í ílags-eðafrálagsferli.
· Sem rofhnappur er oft notaður að-

gerðarhnappur, merktur F1,um-
skiptahnappur, merktur ALT, eða
samsetning af nokkrum hnöppum,
þar á meðal umskiptahnappur og
stýrihnappur, merktur CTRL.

– attention key
rofmerki tækniferlis

Merki2 sem kemur frátækniferli og
veldur rofi í gagnavinnslukerfi fyrir
tækniferli.
sh.ígripsmerki tækniferlis
– process interrupt signal

rofstaður kk.
Staður íforriti , forritseiningueðasetn-
ingu1 þar sem stöðva máinningu um
stundarsakir ef tiltekið ástand eða at-
burður verður.
· Rofstaður er notaður til þess að fylgj-

ast sjálfvirkt eða á handvirkan hátt
með því hvernig forrit vinnur og
hvaða útkomu það gefur.

· Í hverju forriti geta verið fleiri en einn
rofstaður.

– breakpoint
rofstýrður lo.

Sem notarrof til þess að stýra notkun

ílagstækjaogfrálagstækjaog sinna not-
endum.
· Þegar notað er rofstýrtstýrikerfi þarf

kerfið ekki sífellt að fylgjast með ósk-
um notenda. Ef slegin er innskipun2

veldur það rofi og kerfið geymirupp-
lýsingar1 um hvað það var að gera á
meðan það sinnir beiðni notanda.
Dæmi: Rofstýrður gagnaflutningur.

sh.ígripsstýrður
– interrupt-driven

rofsýslari kk.
Forrit eða forritshluti sem lætur í té
þjónustu1 til þess að bregðast við tiltek-
inni gerð afrofi.
· Rofsýslari sér t.d. um að varðveita

gögn í tilteknum gistumog geymslu-
hólfumog kalla á önnur forrit.

sh.ígripssýslari
– interrupt handler

rofvigur kv.
Röð grannstæðrageymsluhólfaþar sem
í hverju hólfi er geymt2 vistfang þess
rofsýslarasem kalla verður á þegar til-
tekið rof verður.
sh.ígripsvigur
– interrupt vector

rófbreikkuð samfellusending
– direct sequence spread spectrum

rófbreikkun kv.
Form þráðlausra samskiptaþar sem
tíðni sendramerkja2 getur verið mjög
breytileg.
– spread spectrum

rót 1 kv. → rótarhnútur
rót 2 kv. → ofurpaur
rótarefnisskrá kv. → aðalefnisskrá
rótarhnútur kk.

Hnútur3 sem hefur enganmóðurhnút.
sh.rót1

– root node
rótarlén hk.

Efsti hluti „nafnakerfis lýðnetsins“,
táknaður með punkti í endalénsheitis.
· Punkturinn er oftast undirskilinn en
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ekki sýndur.
· Í rótarléninu eru einungis tilvísanir í

höfuðlén.
· Rótarlénið minnir á aðalefnisskrá

(rótina1) í Unix-stýrikerfi.
Dæmi: Í lénsheitinu „.hi.is.“ táknar
aftasti punkturinn rótarlénið. Venju-
lega er þetta lénsheiti ritað „.hi.is“.

– root domain
rótarlykill kk.

(í tölvuöryggi) Sáeinkalykill vottunar-
stöðvarsem nýtur æðsta trausts.
· Rótarlykillinn er notaður til að undir-

rita hin traustustu vottorð.
– root key

rótarskilríki hk.
(í tölvuöryggi) Dreifilyklaskilríki sem er
efst ístigvelditrausts og gefið út afvott-
unarstöðtil að undirrita önnurrafræn
skilríki.
· Rótarskilríki eru undirrituð með

einkalykli þeirrar lyklatvenndarsem
tilheyrir sjálfu skilríkinu. Rótarskil-
ríki eru því sjálfundirrituð.

– root certificate
rótarstæðakv.

Tala eða stærð sem ekki er unnt að tjá
semhlutfall tveggjaheilla talna.
– surd

RPG
Heiti á forritunarmáli, sérstaklega ætl-
uðu til þess að skrifa skýrslur, búa til
skrár og halda þeim við.
· RPG erstytting á „Report Program

Generator“.
– RPG

RSS-mát
Ein tegundvefmáts.
· „RSS“ er upphaflegaskammstöfun

á „RDF Site Summary“, stundum
kallað „Really Simple Syndication“.
„RDF“ er skammstöfun á „Resource
Description Framework“.

– RSS feed

RTF-snið hk.
– Rich Text Format, RTF

RTP-samskiptareglur kv. ft.
Tilteknar staðlaðar samskiptareglur1

fyrir lýðnetið.
– Real-Time Transport Protocol, RTP

rugla so.→ brengla
ruglari kk. → brenglari
ruglingsfylki hk.

Fylki, notað til þess að skrá fjölda
bráðabirgðadæma sem hafa verið flokk-
uð rétt eða rangt samkvæmt tilteknum
reglum.
– confusion matrix

runa kv.
Röð atriða sem hefur veriðraðað línu-
lega.
– sequence1

runu- fl. → runubundinn
runubundinn lo.

(um ferli1) Þar sem allir atburðir verða
viðstöðulaust hver á eftir öðrum.
sh.runu-
– sequential

runubundinn birtir
Tegund skuggastafagluggaþar sem
einnsmárier notaður til þess að stjórna
runu díla.
· Þessi tegundbirtis er ódýrari en

himnubirtir en myndin verður ekki
eins skýr.

– passive matrix display
runugeymslakv.

Geymsla1 þar sem aðeins errunuleiðað
gögnum.
sh.raðgeymsla
– sequential access storage, serial

access storage
runuleið kv.

Aðferð við að setjagögní geymslu1 eða
á gagnamiðil í sömu röð og þau eru
geymd2 og sækja1 þau í sömu röð og
þeim var raðað í geymsluna.
sh.raðleið, raðbundinn aðgangur
– sequential access, serial access
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runuleit kv.
Leit1 þar sem stök í mengigagnaeru
skoðuð hvert á eftir öðru.
– linear search, sequential search

runurás kv.
Rökrásþar sem frálagsgildi á tiltekinni
stundu eru háð ílagsgildum og ástandi
rásarinnar á þeirri stundu. Ástand rásar-
innar er háð næstu ílagsgildum á undan
og fyrra ástandi hennar.
· Runurás hefur endanlegan fjölda

horfa og því má líta á hana sem end-
anlega sjálfvirka vél.

– sequential circuit
runurökvísi kv.

– sequential logic
runusamfestakv.

Samfestaþar semútkomaúr einni at-
höfn verðurþolandi annarrar athafnar
sem samaforritseiningframkvæmir.
– sequential cohesion

runusendingkv.
Það að sendagögn í slöttum til tölvu
um ílagstækisem tengt er tölvunni um
gagnagrein.
– remote batch entry, RBE

runuskrá kv.
Skráþar semfærslum1 er þannig skip-
að aðaðgangur1 er að þeim í tiltekinni
röð.
– sequential file, sequential data set

runutáknun kv.
Kótun stafrænsflaumsgagna, fólgin í
því að skilgreina hann sem talnarunu
þar sem hver tala táknar lengdrunu af
jafngildum stökum.
· Tilgangurinn með runutáknun er að

draga úrkröfumtil geymslu2 og flutn-
ingsgetu.
Dæmi: Stafræn kótun þar sem hver
runa afdílum í skannlínumeð sama
grámaer sett fram sem gildi á styrk-
leika og lengd.

– run-length encoding

runuverk hk.
Verk sem er sett með öðrum verkum í
runuvinnslu.
– batch job, batched job, stacked job

runuvinnsla kv.
Það að vinna úrgögnumeða vinnaverk,
sem safnað er saman fyrir fram, þannig
að notandi getur ekki haft áhrif á vinnsl-
una eftir að hún er hafin.
– batch processing

runuvinnsluumhverfi hk.
Vinnsluumhverfiþar semílagsgögnum
er safnað saman í bagga og unnið úr
þeim þannig, en ekki jafnóðum og þau
berast.
– batch-processing environment

runuþjálfun kv.
Þjálfun þar sem taugamótavægieru
stillt eftir að hvert mynstrasafnhefur
verið kynnt.
– batch training

rusl hk.
– garbage

ruslakarfa kv.
(í gluggaumhverfi)
– recycle bin, trash

ruslpóstur kk. → amapóstur
ruslsópunkv.

Það að finnageymsluhólfsem ekki er
verið að nota og losa þau til þess að unnt
sé að nota þau aftur.
· Ruslsópun getur einnig falið í sér að

flytja til gögní minni.
– garbage collection, garbage collect-

ing
rúða kv.

(í gluggaumhverfi)
– pane

rúðuskil hk. ft.
– split bar

rúmsjáraðferð kv.
Notkun þríhyrningamælinga milli
tveggja eða fleiri punkta til þess að
ákvarða bil eða dýpt.
– stereoscopic approach
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rúmsjárgreining kv.
Myndgreiningþar sem eru notaðar tvær
myndir2 af samavangi, teknar frá mis-
munandi stöðum, ogupplýsingar1 um
dýpt myndarinnar, leiddar af mismun-
andi staðsetningu samasérkennis á
myndunum.
– stereo analysis, stereoscopic analysis

rúmsjón kv. → þrívíddarsjón
rúmstikun kv.

Mæling fjarlægðar með því að nota þrí-
víddarmyndir.
– stereopsis1

rúmsundurgreining1 kv.
Umhverfan af fjöldadíla sem svæði á
mynd2 er gert úr.

Dæmi: Á mynd með rúmsundurgrein-
ingu einn deilt með 256�256 eru
65 536stakrænirdílar.

– spatial resolution1

rúmsundurgreining2 kv.
(í stiklumiðlunog margmiðlun) Sexvíð
sundurgreiningsem verður til þegar það
svið sem er skynjað eða greint erbútað
í tilteknar einingar.

Dæmi: Ónákvæmir gagnahanskar
hafa 5 gráðu hornsundurgreiningu.

– spatial resolution2

ryðja inn
Flytja aftur íaðalminni gögnsem áður
var rutt út.
– roll in, swap in

ryðja út
Flytja gögn, t.d.skrár eðaforrit , úr að-
alminni í ytri geymslutil þess að rýma
aðalminni til annarra nota.
– roll out, swap out

ryksuguþjarki kk.
sh.þjarkaryksuga
– robotic vacuum cleaner, robotic vacu-

um
rýmisflækjustig hk.

Mælikvarði á það minnisrými sem
nauðsynlegt er til að leysa tiltekið verk-
efni.

· Rýmisflækjustig er fundið eftir ná-
kvæmri skilgreiningu áílagsgögnum
og algrími þar sem lausnaraðferð er
lýst.

· Sjá einnigflækjustig.
– space complexity

rýmisveita á vefþjóni
Einstaklingur eða fyrirtæki sem lætur í
té geymslurými áþjóni1 fyrir vefsíður,
venjulega gegn gjaldi.
– server space provider

rýna so.→ endurskoða
rýni tölvukerfis → endurskoðun tölvu-

kerfis
rýniskrá kv. → endurskoðunarskrá
ræð tala

Rauntalasem erhlutfall heillar tölu og
annarrar heillar tölu sem ekki er núll.
– rational number

ræmuafritari kk.
Tæki semafritar öll gögn eða hluta
þeirra af einnigataræmu1 á aðra.
– tape reproducer

ræmugatari kk.
Götunartækisem skráirgögnsemgata-
samstæðurágataræmu1.
– tape punch

ræmulesarikk. → gataræmulesari
ræsaso.

Frumstillatölvu með því að setjastýri-
kerfiðaftur í innra minni.
– boot

ræsidisklingur kk.
– bootable floppy

ræsiforrit hk.
Stutt forrit sem ervistfasteða auðvelt
að setja íinnra minni og færir stærra
forrit, svo semstýrikerfieðahleðslufor-
rit þess, íminniþegar það erinnt.
– bootstrap1, initial program load1,

IPL1

ræsihleðsluforrit hk.
Stutt forrit , notað til þess að setjaræsi-
forrit í innra minni.
– bootstrap loader



ræsikjarni 276 rökleg færsla

ræsikjarni kk.
(í stýrikerfum) Grunnstýringarkerfi, þ.e.
sá hluti stýrikerfis sem stjórnar starf-
semi ýmissafylgitækja.
– BIOS, basic input-output system

ræsireglur kv. ft.
Reglur sem segja til um hvernig net-
notandi fær sjálfvirktIP-númerogupp-
setninguástýrikerfi.
– bootstrap protocol

rödd kv.
Hljóð sem verður til í barkakýli og mót-
ast í munni.
– voice

röð kv.
Tiltekið skipulag, fengið með því að
raða1.
· Röð þarf ekki að vera línuleg eins og

runa, sbr. þá röð sem fæst við röðun í
stigveldi.

– order1

röðuð hrísla → raðað tré
röðunarforrit hk.

Forrit semraðar2 gagnastökum1.
– sort program

rök- fl. → röklegur
rökaðgerð1 kv.

Aðgerð1 sem lýtur lögmálumstærð-
fræðilegrar rökfræði.
– logic operation1, logical operation1

rökaðgerð2 kv.
Aðgerð1 sem er þannig að sérhverstaf-
ur í útkomunnier aðeins háður samsvar-
andi stöfum í hverjumþolanda.
– logic operation2, logical operation2

rökaðgerð3 kv.
Aðgerð1 þar semþolendurog útkoman
geta hvert um sig tekið annað tveggja
ólíkra gilda.
· Heitið „binary operation“ ætti að var-

ast til þess að forðast rugling við
„dyadic operation“ og við „binary
arithmetic operation“.

– Boolean operation2, ?binary
operation3

rökdeild kv.
sh.rökeining
– logical partition

rökeining kv. → rökdeild
rökfræði fyrstu stéttar
· Rökfræði fyrstu stéttar er táknræn

rökfærsla þar sem hver setning, eða
yrðing, er sundurliðuð í frumlag og
umsögn. Umsögnin breytir eða skil-
greinir eiginleika frumlagsins. Í rök-
fræði fyrstu stéttar getur umsögn að-
eins átt við einstakt frumlag.

sh.fyrstu-stéttar umsagnareikningur
– first-order logic, first-order predicate

calculus, first-order functional calcul-
us

rökgerðarlýsing kv.
Sá hluti aflýsingu innri gerðarsem lýt-
ur aðrökstiginuog er þess vegna hluti
af gagnasafnslýsingunni.
– logical schema

rökhlið hk.
– logic gate

rökhringur kk.
Fræðileg framsetning átókabrautarneti
sem sendirtóka milli gagnastöðvatil
þess að líkja eftir tilhögun netstjórnar í
hringneti.
– logical ring

rökleg aðgangsstýring
Notkun upplýsingatengdra aðferða við
aðgangsstýringu.

Dæmi: Notkunaðgangsorðs.
– logical access control

rökleg eining
– logical unit

rökleg forritun
Aðferð við að mótaforrit sem safn af
röklegum reglum meðílægum algrím-
umtil þess að vinna úrílagsgögnumfor-
ritsins eins og það segir til um.
– logic programming

rökleg færsla
Samsafn skyldragagnastaka1 sem líta
má á semfærslu1 óháð því hvernig hún
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er geymd.
· Einni röklegri færslu má skipta á milli

nokkurra raunlægra færslna, og ein
raunlæg færsla getur geymt fleiri en
eina röklega færslu.

– logical record
rökleg leiðing

(í rökfræði)
– logical implication

rökleg samfesta
Samfestaþar sem athafnirforritseining-
ar eru röklega sambærilegar.

Dæmi: Vinnslagagna frá mismun-
andi ílagsmiðlum í einni forritsein-
ingu.

– logical cohesion
rökleg starfsemishönnun

Starfsemishönnunþar sem notaðar eru
formlegar aðferðir, t.d.stærðfræðileg
rökfræði, til þess að lýsa kerfisþáttum.
– logic design

röklegt jafngildi
(í rökfræði)
– logical equivalence

röklegur lo.
Sem lýtur að skipangagnaeins og not-
andi skynjar hana.
sh.rök-
– logical

rökleiðsla kv.
Það að maður eðatölvaályktar af gefn-
um forsendum.
– reasoning

rökmynd kv.
Myndrænframsetning áröklegri starf-
semishönnun.
– logic diagram

rökrás kv.
Tæki sem framkvæmirrökaðgerðir1.
– logic device

röksamanburður kk.
Athugun á tveimurstrengjumtil þess að
ákvarða hvort þeir eru eins.
– logical comparison

rökstig hk.
Stig hugsunar þar sem fengist er við
gagnasafnog högun þess í samræmi
við skilningsgerðarlýsinguog samsvar-
andi upplýsingasafn, óháð því hvernig
gagnasafninu er komið fyrir ítölvu.
sh.skynjunarstig
– logical level

rökstjak hk.
Stjaksem verkar eins á allastafi tölvu-
orðs.
– logical shift, logic shift

röktafla kv. → ákvörðunartafla
röktag hk.

Gagnatag þar sem gagnahlutir geta
einungis tekið rökleg gildi (venjulega
SANNUR eðaÓSANNUR) og einungis
röklegir virkjar geta gert á þeimað-
gerðir1.
· Sjá einnigstafatag, upptalningartag,

heiltölutagog rauntölutag.
– logical type

röktákn hk.
Táknsem stendur fyrirvirkja, fall eða
starfsemistengsl.
– logic symbol

rökverk hk.
Sá hluti gjörva þar semrökaðgerðir1

eru framkvæmdar.
– logic unit

rökvilla kv.
Mistök í hönnunforrits.
– logical error

rönd kv. → rein1

röskunargát kv.
Aðferð, notuð til þess að komast að því
hvortgögnumhefur verið breytt, annað-
hvort fyrir slysni eða af ásettu ráði.
– manipulation detection, modification

detection
röskunargátarkóti kk.

Bitastrengursem er fall afgögnumsem
hann er látinn fylgja til þess að gefa kost
á röskunargát.
· Samsvarandi skeyti2 (gögn ásamt
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röskunargátarkóta) má síðandulrita
til þess að tryggja leynd eðasannvott-
un gagna.

· Fallið sem er notað til þess að búa til
röskunargátarkótann verður að vera
öllum tiltækt.

– manipulation detection code,
modification detection code, MDC

röskunarlaus ógn
Ógnum uppljóstruná upplýsingum1 án
breytingar á stöðugagnavinnslukerfis.

Dæmi: Ógn um að endurréttavið-
kvæmar upplýsingarmeð því að hlera
gagnasendingu.

– passive threat
röskunarógn kv.

Ógn um áformaða heimildarlausa
breytingu á stöðugagnavinnslukerfis.

Dæmi: (1) Ógn um að breytaskeyt-
um2 eðaskjóta inn fölsuðum skeyt-
um. (2) Ógn umdulgervingu. (3) Ógn

ummiðlunarsynjun.
– active threat

röskva kv. → röskvatölva
röskvatölva kv.

Tölva með örgjörva sem hefur lítið
skipanamengi.
· Aðeins algengustuskipanir2 eru í

skipanamenginu og þeim er raðað
saman til þess að ná sem mestum
hraða. Flóknar aðgerðir eru gerðar
meðhugbúnaði.

sh.röskva
– reduced instruction set computer,

RISC
röskvatölva af annarri kynslóð

– second-generation RISC
röstun kv.

Aðferð í myndsetningu, fólgin í því að
búa tilmynd1, samsetta afdílum.
– rasterization

S
safnari kk.

Gisti þar sem unnt er að setja einnþol-
anda aðgerðar1. Útkomaaðgerðarinnar
er síðan sett í gistið í stað þolandans.
– accumulator

safnforrit hk.
Forrit í forritasafni.
– library program

safnhorn hk.
Hornið á milli línu frá ljósgjafa að
miðju skynjara og línu frá sama ljós-
gjafa aðútlínusama skynjara.
– collection angle

safnskrákv.
Skrá sem haldið er til haga til frekari
rannsóknar eðasannprófunar, t.d. í ör-
yggis skyni.

– archive file1

safnvistaso.
Geyma2 afrit af skrámog tengdardag-
bækur1, venjulega í tiltekinn tíma.
– archive1

safnvistuð skrá
Skrásem eintak er til af í safni.
– archived file

safnvistunkv.
Það aðsafnvista.
– archiving

safnvörsluforrit hk.
– librarian, librarian program

sali kk.
Einstaklingur eða fyrirtæki sem selur
einhverjum öðrum vörur eðaþjónustu1.
sh.seljandi
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– vendor, dealer
samanburðarskráningkv.

Það að athuga nákvæmni ígagnaskrán-
ingu með því að notahnappaborðtil
þess að skrá aftur sömugögn.
– keystroke verification

samanfelldur lo. → lokaður1

samanfellingkv. → lokun1

samása kapall→ samása strengur
samása lína

Flutningsmiðill sem í eru tveir sívalir
leiðarar, annar innan í hinum, með sam-
eiginlegan ás.
– coaxial pair

samása strengur
Strengur sem í er ein eða fleirisamása
línur.
sh.samása kapall
– coaxial cable

Samba
Heiti á vinsæluforriti sem erfrjáls hug-
búnaðurog gefur notendum kost á aðfá
aðgang aðog notaskrár, prentara og
önnur samnýtttilföng áheimanetifyrir-
tækis eða álýðnetinu.
– Samba

samband1 hk.
Tengsl millibúnaðareininga, ætluð fyr-
ir gagnasendingar.
– connection1

samband2 hk.
(í OSI-högun) Samstarfsvensl sem til-
tekið lag1 hefur komið á milli tveggja
eða fleirieininda2 í næsta lagi fyrir of-
an til þess aðflytja gögn.
– connection3

sambandsbundin sending
Flutningur gagnaeininga fráþjónustu-
tengiá sendistað til eins eða fleiri þjón-
ustutengja á viðtökustað með því að
notasamband2.
· Sambandinu er komið á áður en

gagnasendinghefst og það er rofið að
lokinni gagnasendingu.
Dæmi: Sending umrásavalsnet.

– connection-mode transmission,
connection-oriented transmission

sambandsbundinnlo.
– connection-oriented

sambandsfrjáls lo.
– connectionless

sambandsfrjáls sending
Flutningur stakrar gagnaeiningar frá
þjónustutengiá sendistað til eins eða
fleiri þjónustutengja á viðtökustað án
þess að koma ásambandi2.

Dæmi: Sending umpakkanet.
– connectionless-mode transmission,

connectionless transmission
sambandsrofhk.

Aftenging sem fylgir ekki hefðbundn-
um aðferðum.
· Sambandsrof getur gert öðrumein-

indum1 kleift að fá heimildarlausan
aðgang1.

– aborted connection
samberikk.

Búnaður sem ber saman tvögagnastök1

og sýnirútkomusamanburðarins.
– comparator

samdráttur kk.
Rúmfræðileg aðgerð sem minnkar
hlut3.
– contraction

sameiginleg breyta
Breyta2 sem tvær eða fleiriósamstilltar
stefjur eðaforrit , innt samskeiða, geta
haftaðgang1 að.
– shared variable

sameiginleg gögn
Gögnsem tvær eða fleiriforritseiningar
geta haftaðgang1 að.
· Forritseiningarnar geta veriðósam-

stilltar eðasamskeiða.
Dæmi: (1) COMMON í Fortran. (2)
Einfaldar breytur2 í PL/I af taginu
EXTERNAL. (3) Sniðpakka2 í Ada.

– shared data
sameiginleg neitun→ samneitun
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sameiginleg samtenging
Samtenging1 þar sem forritseiningar
hafaaðgang1 að sameiginlegumgögn-
um.
– common-environment coupling,

common coupling
sameiningkv.

(í tölvupóstkerfi) Flutningsatvik sem
felst í því aðskeytaflutningsmiðillsam-
einar nokkur tilvik samaskeytis2 eða
kannaeða nokkrarskilatilkynningarum
sama skeyti eða kanna.
– joining

samfellingur kk. → samfellublöð
samfellublöðhk. ft.

Sífellublöð, brotin saman líkt og
blævængur og venjulega götuð á báðum
brúnum svo að unnt sé að láta þau fara
samfellt í gegnumprentara.
sh.samfellingur
– fanfold paper, zig-zag fold paper,

z-fold paper
samfestakv.

Það hvernig og að hve miklu leyti at-
hafnir í einni forritseiningu tengjast
hver annarri.
· Sterk samfesta felur í sér mikil tengsl

á milli athafna í forritseiningu.
· Til eru ýmsar gerðir af samfestu sem

má raða eftir styrkleika frá sterkri
samfestu til veikrar:

starfræn samfesta
gagnasamfesta
samskiptasamfesta
tímasamfesta
rökleg samfesta
tilviljunarsamfesta

· Sjá einnigsamtenging1.
– cohesion, module strength

samfesta klasa
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Það
að hve miklu leyti stök íklasa4 lýsa öll
hlutverki klasans.
– class cohesion

samfléttaso.
– interlace

samfléttubirtir kk.
Myndlampabirtirþar semröstunlína er
samfléttuðá tiltekinn hátt.
– interlaced display

samfléttuð GIF-mynd
– interlaced GIF

samfylgni skyndiminnis
· Lýtur að notkunfjölgjörvatölvu með

sameiginlegtminni.
– cache coherence

samfærslakv.
Það hversu nákvæmlegamynd2 er stað-
sett miðað við aðra mynd samkvæmt
einhverri rúmfræðilegri breytingu, t.d.
snúningi, hliðrun2 eða stækkun.
– registration2

samgjörvi kk.
Gjörvi sem notar samaminni, fylgitæki
og hugbúnaðog aðalmiðverkið í fjöl-
gjörvakerfi sem hann er tengdur við.
· Ef aðalgjörvinn bilar getur sam-

gjörvinn ekki komið í stað hans.
– attached processor, coprocessor

samheitalistikk.
– synonym wordlist

samheitihk.
Sérheitisem á við samaeinindi1 og ann-
að sérheiti.
– synonym

samhengisfrjáls mállýsing
Mállýsingsem hefur endanlegan fjölda
af reglum ogmillitáknumþar sem hver
regla lýsir leyfilegri breytingu á einu
millitákni í endanleganstrengaf tákn-
um.
· Strengur sem hefur ekki millitákn

telst vera ímálinu ef unnt er að búa
hann til með því að nota reglurnar
endanlega oft á tiltekið byrjunartákn.

– context-free grammar
samhengisfrjálst mál

Mál sem unnt er að lýsa meðsamheng-
isfrjálsri mállýsingu.



samhengisgreining 281 samhliðavinnsla

– context-free language
samhengisgreiningkv.

Það að bera kennsl áhlut3 eftir þekkt-
um einkennum sem ráða útliti hans í til-
teknu samhengi.
– contextual analysis

?samhengisháð hjálp → atviksbundin
hjálp

samhengisháð mál
Mál sem unnt er að lýsa meðsamheng-
isháðri mállýsingu.
– context-sensitive language

samhengisháð mállýsing
Mállýsingsem hefur endanlegan fjölda
af reglum ogmillitáknumþar sem hver
regla lýsir leyfilegri breytingu á endan-
legumstrengaf táknum í annan endan-
legan streng af táknum.
· Strengur sem hefur ekki millitákn

telst vera ímálinu ef unnt er að búa
hann til með því að nota reglurnar
endanlega oft á tiltekið byrjunartákn.

– context-sensitive grammar
samhlekkjun kv.

Aðferð við aðgeyma2 gagnastök1 sem
keðjulista.
– chaining1

samhlekkjun forrits
Aðferð við úrvinnslu stórraforrita,
fólgin í því að skipta þeim í kafla og
vinna úr einum kafla í einu.
· Samhlekkjun forrits hefur einkum

verið beitt íeinmenningstölvumþegar
forrit hefur ekki komist fyrir íaðal-
minni í einu lagi en er nú lítið notuð.

– chaining2

samhliða lo.
(um ferli1) Þar sem allir atburðir verða á
sama tímabili, og hver einstakur atburð-
ur er tekinn fyrir í sérstakribúnaðarein-
ingu.

Dæmi: Samhliða sendingbita í orði
eftir línum átengibraut.

– parallel

samhliða dreifvinnsla
(í tauganetum) Vinnsla, dreifð á fjöl-
margagervitaugungasem starfa sam-
hliða.
– parallel distributed processing

samhliða keyrsla
Rekstur tveggja upplýsingavinnslu-
kerfa, eins sem fyrir er og annars sem
áformað er að taki við af hinu, með
sömu verkforritum og frumgögnum, í
því skyni að bera kerfin saman og prófa
áreiðanleika.
· Síðarnefnda kerfið er haft til viðmið-

unar.
– parallel run

samhliða samlagning
Samlagning þar sem samsvaranditölu-
stafir í öllum sætum2 þolendannaeru
lagðir samansamhliða.
– parallel addition

samhliða samleggjari
Samleggjarisem samtímis leggur sam-
an samsvaranditölustafií öllum sætum2

þolendanna.
– parallel adder

samhliða sending
Það aðsendasamtímis um aðskildar
sendirásir öll merkjastöksem standa
fyrir staf eða aðra einingugagna.
– parallel transmission

samhliða tengildi
Tengildi þar sem allirbitar í bæti eða
orði eru sendir samtímis og hver biti
hefur sinn vír.
– parallel interface unit

samhliðatengihk.
– parallel port

samhliðavinnslakv.
Gagnavinnslaþar sem unnið er samtím-
is við fleiri en eitt verk eða verkhluta.
· Sjá einnig raðvinnsla, fjölverka-

vinnslaog fjölgjörvavinnsla.
– parallel processing, parallel comput-

ing
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samhliðavinnslubúnaðurkk.
– parallel processing software

samhverf dulritun
(í tölvuöryggi) Dulritunaraðferð þar
sem sömudulmálslyklar, sem eruleyni-
lyklar, eru notaðir fyrirdulritun ogdul-
ráðningu.
· Samhverf dulritun er oftasteinlykla

dulritun.
– symmetric cryptography

samhverf tvíundarás
Rás2 sem er hönnuð til þess að flytja
skeyti1, samsett aftvíundastöfum, og
hefur þann eiginleika að skilyrt líkindi á
því að einhver stafur breytist í hinn staf-
inn eru jöfn.
– symmetric binary channel

samhýsaso.→ samvista
samhýsingkv. → samvistun
samhýsingarsamningurkk. → samvist-

unarsamningur
samhæfikv.

Geta búnaðar til þess að vinna með öðr-
um búnaði og standastkröfur sem til-
tekin skil1 milli þeirra gera, án þess að
gerðar séu verulegar breytingar.
– compatibility

samhæfing aðgangsorða
Sannvottunarferli sem felst í því að
samhæfaaðgangsorðnotenda í ólíkum
tölvunetum, verkforritumog tölvum.
– password synchronization

samhæfur1 lo.
(um búnað) Sem vinnur tiltekin verk á
svipaðan hátt og annar búnaður, þ.e. til-
tekinn búnaður getur komið í stað ann-
ars.
– compatible1

samhæfur2 lo.
(um tölvu) Sem getur tekið við oginnt
forrit sem eru samin fyrir aðrar tölvur.
– software-compatible, compatible2

samkauphk. ft.
– consortium

samkeppnikv. → steyting1

samkeppnisnámhk.
Viðgjafarlaust námþar semgervitaug-
ungar keppa um réttinn til að svara til-
teknu undirmengiílaga.
· Svar gervitaugungsvið ílagsmynstri

hefur tilhneigingu til að hefta aðra
gervitaugunga.

– competitive learning
samkort hk.

Greiðslukort sem getur veriðhleðslu-
kort auk þess að verastaðgreiðslukort
eðabiðgreiðslukort.
– combination card

Samkóti kk. → Unicode
samkvæm alhæfing

Alhæfing hugtakssem nær yfir sum
eða öll jákvæð dæmiúr hugtakaflokki
og útilokar öll neikvæð dæmiúr þeim
flokki.
– consistent generalization

samleggjarikk.
Búnaður sem leggur saman tölur og
skilar samtölunni semútkomu.
– adder

samleggjari og frádragari
Búnaður sem ýmist leggur saman eða
dregur frá eftir því hvaða stýrimerki
hann fær.
· Smíða má samleggjara og frádragara

þannig að hann skili samtölu og mis-
mun samtímis.

– adder-subtracter
samleiðir kk.

Yfirheiti yfir tæki sem gegna miðstöðv-
arhlutverki.

Dæmi:Netaldogbeinir.
– aggregator

samleifa teljari → samleifa teljari með
hliðsjón af N

samleifa teljari með hliðsjón af N
Teljari sem getur sýnt tölurnar 0, 1, ...,
N–1. Næst á eftir N–1 kemur talan 0.
sh.samleifa teljari
– modulo-N counter

samlægar myndeindir→ samlægir dílar



samlægir dílar 283 samofinn hugbúnaður

samlægir dílar
Runa dílasem liggja saman.
sh.samlægar myndeindir
– contiguous pixels

samlægnikv.
Það að verasamlægur.
– contiguity

samlægurlo.
– contiguous

sammerki hk.
Táknið[.
– union symbol

samnefni1 hk.
Aukalegtnefnifyrir máleiningu.
sh.uppnefni1

– alias1

samnefni2 hk.
(í tölvupóstkerfi) Annað nafn fyrir heiti
eðavistfang.
· Unnt er að nota samnefni ínotenda-

skrá.
sh.uppnefni2

– alias2

samneitunkv.
Tvístæð rökaðgerðsem hefurútkomu
með Boole-gildið 1 þá og því aðeins að
báðirþolendurhafi Boole-gildið 0.
sh.sameiginleg neitun
– non-disjunction, NOR operation,

NEITHER-NOR operation, ?NOT-
OR operation

samneitunargáttkv.
Gátt sem framkvæmirrökaðgerðina3

samneitun.
sh.hvorkingátt
– NOR gate, NOR element

samnethk.
Net sem veitir eða gerir ráð fyrir ým-
iss konar fjarskiptaþjónustu með því að
nota stafrænt samband á milliskila1

nets og notenda.
· Dæmi um þessaþjónustu1 er talsíma-

kerfi, gagnasendingar, tölvupóst-
þjónusta, símsendingar og sjón-
gagnasendingar.

– integrated services digital network,
ISDN

samnetavinnakv.
Samtenging tveggja eða fleirineta,
venjulegastaðarneta, þannig aðgögn
geti farið milli hýsitölvaá ýmsum net-
um eins og þau væru eitt net.
· Þetta krefstbeiniseðamillinetagátt-

ar.
– internetworking

samnetstengildihk.
(í samneti)
– terminal adapter

samningur kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Sam-
stæða ýmiss konarþjónustu1 sem
þjónn2 veitir biðlurum2.
· Venjulega felst þjónustan í aðferðum

til þess að bregðast við beiðnum.
– contract2

samningur um notandaleyfi
– end-user license agreement, EULA

samnotalo.
(um forrit eða hluta forrits) Sem unnt
er að kalla á hvenær sem er þóttinning
standi yfir.
– reentrant

samnotalykill kk.
(í tölvuöryggi)
– shared key, pre-shared key

samnotaminnihk.
– shared memory

samnýting skráa
– file sharing

samofinn hugbúnaður
Hugbúnaðarpakkiþar sem sameinaðar
eru nokkrar aðgerðir sem sérstökforrit
sjá um.
· Samofni hugbúnaðurinn getur falið í

sér töflureikni, ritvinnsluforrit, forrit
fyrir umsjóngagnasafnsog forrit fyr-
ir gerðskýrslumynda.

sh.samþættur hugbúnaður
– integrated software
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samraðaso.
Skipa tveimur eða fleiri mengjum
gagnaí eitt mengi samkvæmt fyrir fram
ákveðinniröð.
– collate

samraðari kk.
Tæki semsamraðar, tvinnar eðamátar
samanflokka gataspjalda2 eða annarra
skjala1.
– collator

samráskv.
Rafeindarás þar sem mörgum sam-
tengdumsmárum, rökrásumog öðrum
hálfleiðarabútum er komið fyrir á yfir-
borði örsmárrarkísilflögu.
– integrated circuit, IC

samrásaminnihk.
Geymsla1, gerð úrsamrásum.
– integrated circuit memory, IC

memory
samrit hk.

Aukaeintak aftölvupósti3, sent um leið
og aðaltölvupóstur.
sh.afrit2

– carbon copy, cc
samruni grannsvæða

Það að bútamyndir2 í frumsvæði með
sameiginlega eiginleika, t.d.gráma, og
sameina síðan smám saman grann-
svæði, þar sem munur á tilteknum eig-
inleikum fer ekki út fyrir tiltekin mörk,
uns aðeins eru eftir svæði þar sem mun-
urinn er mjög mikill.
– region growing

samræðuhamurkk. → samræðuháttur
samræðuhátturkk.

Aðferð við notkunbúnaðareiningarþar
semnotandi1 og búnaðareining skiptast
á spurningum og svörum líkt og í sam-
tali tveggja manna.
sh.samræðuhamur
– conversational mode

samræmdur heimstími
Sá tími sem venjulegar klukkur eru
stilltar eftir með fráviki eftir hnattstöðu.

– Coordinated Universal Time, UTC
samræmingkv.

– harmonization
samröðunkv.

Það aðsamraða.
– collating

samröðun kerfis
Það að velja þætti úrstýrikerfi og setja
þá saman í eitt kerfi sem hentar tilteknu
gagnavinnslukerfi.
– system generation

samsafnhk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Sér-
stök gerð af tengslumþar sem einn
klasi4 er undirskipaður öðrum og aðeins
yfirskipaði klasinn getur notað þann
undirskipaða.
– aggregation2

samseldurlo.
(um gagnavinnslukerfi) Sem er verð-
lagður í einu lagi, bæðivélbúnaðurog
hugbúnaður.
· Sjá einnigsérseldur.
– bundled

samsemdkv. → samsemdaraðgerð
samsemdaraðgerðkv.

Rökaðgerð3 sem hefur útkomu með
Boole-gildið 1 þá og því aðeins að allir
þolendurnirhafi sama Boole-gildi.
· Samsemdaraðgerð á tveimur þolend-

um erjafngildisaðgerð.
sh.samsemd
– identity operation

samsemdargáttkv.
Gátt sem framkvæmirsamsemdarað-
gerð.
– identity gate, identity element

samsett eigind
Eigind1 sem búin er til úrföstumog
gildum um leið og hún er notuð.
· Fastarnir og gildin koma að neðan í

þáttunartré.
sh.nýmynduð eigind
– synthesized attribute
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samsett sjóngagnamerki
Staktmerki2, myndað með því að setja
samansjóngagnamerkiog þætti fyrir
lóðrétta og lárétta samstillingu og fyrir
lóðrétta og láréttabyrgingu2.
– composite video signal

samsett tag
Gagnatagsem hefur skipan, samsetta af
skipan eins eða fleiri gagnataga, og sitt
eigið mengi af leyfilegumaðgerðum1.
· Aðgerðir samsetts tags geta farið með

tilvik þess sem eina heild eða hluta
þessara tilvika.
Dæmi: Gagnatagið „tvinntala“ getur
verið samsett af tveimur gagnatögum
sem hvort um sig er „ræð tala“.

– composite type
samsettur fellilisti

(í gluggaumhverfi)
– drop-down combo box

samsettur hlutur
Hlutur4 með tvo eða fleiri skylda hluti.
· Samsettur hlutur getur veriðvalmynd,

samtalsgluggieða samsetning þess-
ara tveggja hluta, notuð til þess að
setja innstafastreng.

– composite object
samskeiðalo.

(um ferli1) Sem er í gangi á sama tíma
og annað ferli og gæti þurft að nýtatil-
föngsem eru sameiginleg með því ferli.

Dæmi: Forrit eru samskeiða ífjöl-
forritavinnslu í tölvu með einustýri-
verki.

– concurrent
samskeiða aðgangur

Það að nokkrir notendur geta fengiðað-
gang1 að hvaðagögnumsem er ígagna-
safnihvenær sem er.
– concurrent access

samskeiða aðgerðir
Aðgerðir sem eru framkvæmdar á sama
tímabili.
– concurrent operations

samskeyting1 kv.
Það aðskeyta saman.
– concatenating

samskeyting2 kv.
Niðurstaðan af aðskeyta saman.
– concatenation

samskipankv.
Háttur á skipulagningu og samtengingu
vélbúnaðar og hugbúnaðar í upplýs-
ingavinnslukerfi.
– configuration

samskipanarstjórnun kv.
– configuration management

samskipanleg vefsíða
– configurable web page

samskiptabeiðnikv.
Samskiptalýsingsem þjónustunotandi
leggur fram til þess að láta hefja tiltekið
verk.
– request primitive

samskiptafræðikv.
Undirgrein stærðfræði þar sem fengist
er við líkindaþáttinn ískeytaflutningi
þegarsuðog aðrar truflanir verða.
– communication theory

samskiptalýsingkv.
(í OSI) Fræðileg framsetning ásam-
skiptum þjónustunotandaog þjónustu-
veitanda.
· Þjónustunotandi er venjulegaein-

indi2. Þjónustuveitandi í tilteknu
lagi1 nær venjulega yfir einindi þess
lags ogþjónustu1 í neðri lögum nema
í bitaflutningslaginu. Þess vegna er
samskiptalýsing einnig fræðileg lýs-
ing á samskiptumtveggja grannein-
inda.

– primitive1, service primitive
samskiptamiðill kk.

Miðill til þess aðsenda upplýsingar1.
– interchange medium

samskiptanethk.
– communications network

samskiptaránhk.
Árásánetöryggi.
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– hijacking
samskiptaráskv. → boðrás
samskiptareglur1 kv. ft.

Samsafn reglna sem ákvarða hvernig
samskipti milli búnaðareininga fara
fram.
– protocol1

samskiptareglur2 kv. ft.
(í forritunarmálum) Reglur sem
ákvarða hegðunhluta2 þegar þeir skipt-
ast áboðum.
– protocol2

samskiptareglur flutningslags
(í OSI)
– transport layer protocol, transport

protocol
samskiptareglur greinalags

Dæmi:HDLC í X.25.
– link level protocol, LLP

samskiptasamfestakv.
Samfestaþar sem athafnirforritseining-
ar nota sömuílagsgögneða stuðla að
því að búa til sömufrálagsgögn.
– communicational cohesion

samskiptasniðhk.
Gagnaskipan, notuð til þess að setja
fram skjöl1 í því skyni að senda þau á
milli notenda.
– interchange format

samskiptastaðfestingkv.
Samskiptalýsingsem þjónustuveitandi
leggur fram til að sýna að hann hafi lok-
ið verki semsamskiptabeiðnilét áður
hefja í samaþjónustutengi.
– confirm primitive

samskiptastjóri kk.
Tæki sem stýrir flutningigagna milli
tölvu og útstöðvaeða tengir tölvu við
tölvunet.
– communications controller

samskiptastjórnun kv.
Vefþjónustaaf ýmsu tagi sem lýtur
að umgengni eðasamskiptumstarfs-
manna, viðskiptamanna, samstarfsaðila
ogbirgja.

– interaction management
samskiptastýrilaghk. → fundarlag
samskiptasvarhk.

Samskiptalýsingsem þjónustunotandi
leggur fram til að sýna að hann hafi lok-
ið verki sem samskiptavísbendinglét
áður hefja í samaþjónustutengi.
– response primitive

samskiptatengihk.
– communications port

samskiptatengildihk.
Vélbúnaður, notaður til þess að tengja
búnaðareininguvið flutningsbúnað.
– communication adapter

samskiptavísbendingkv.
Samskiptalýsingsem þjónustuveitandi
leggur fram, annaðhvort til þess að sýna
að hann hafi látið hefja tiltekið verk eða
til þess að sýna aðþjónustunotandihafi
látið hefja verk í jafngilduþjónustu-
tengi.
– indication primitive

samskiptaöryggihk.
Tölvuöryggi, beitt ágagnafjarskipti.
– communications security

samskipti hk. ft.
– communication, communications

samstarfshæfnikv. → samvirkni
samsteypakv.

Skipulagt samsafn þátta, þar sem þætt-
irnir geta haft sams konar eða ólíka
gagnaskipan, og gagnaskipan safnsins
sjálfs getur einnig verið hluti af sam-
svarandisamsettu tagi.
– aggregate

samsteypugildihk.
Gagnagildisemsamsteypafær.
– aggregate value

samsteypuleið miðlara
– server consolidation solution

samstilla so.
– synchronize

samstilling kv.
Það að stilla samaninningutveggja eða
fleiri ósamstilltra stefja.
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– synchronization
samstilling verkeininga

Sú aðferð semverkeiningarnota til þess
að stilla saman starfsemi sína með tilliti
til tíma.

Dæmi:Veif, gætir2, stefnumót.
– task synchronization

samstillt hópvinnukerfi
– synchronous groupware, computer-

supported cooperative work systems
samstillt sending

Gagnasending þar sem sérhvert
merkjastakhelst í hendur við tiltekið
tímamerki.
– synchronous transmission

samstillt tauganet
Tauganetþar sem allirgervitaugungar
eru endurnýjaðir samtímis.
– synchronous neural network

samstillt tvíundafjarskipti
Gagnafjarskiptiþar sem notuð ersam-
stillt tvíundasending.
– binary synchronous communication,

BSC, BISYNC
samstillt tvíundasending

Gagnasendingþar sem sendingstafaer
samstillt með tímamerkjum sem búin
eru til í sendi- og viðtökustöðvum.
– binary synchronous transmission

samstilltur lo.
(um ferli2) Sem er, ásamt öðru ferli eða
ferlum, háður sama atburði, t.d. sameig-
inlegumerki2 til tímastillingar.
– synchronous

samstykkjun kv.
Það að endurskipuleggja hvernigskrár
erugeymdar2 ádiski1.
· Bútum af skrá er raðað saman á eitt

samfellt svæði og heilar skrár fluttar
saman í því skyni að ónotað svæði á
diskinum verði samfellt.

· Sjá einnigtvístrun.
– defragmentation

samstöðkv.
(í HDLC) Gagnastöðsem getur sinnt

hlutverkiaðalstöðvareðaaukastöðvar.
– combined station

samsvarhk.
(í tölvuteiknun) Tafarlausbirting ílags-
gagnaábirti .
– echo

samsvarandi einindi
Einindi2 í sama lagi1 sem hafasam-
band2 sín í milli í næsta lagi fyrir neðan.
– correspondent entities

samsvörunkv.
Það að búa til tvenndir punkta í tveim-
ur myndum2 þannig að hvor punktur í
punktatvennd er mynd af sama punkti í
rúminu.
– correspondence

samsöfnunkv.
Öflun viðkvæmra upplýsingameð því
að safnaupplýsingum1 með minnivið-
kvæmniog tengja þær saman.
– aggregation1

samtalseiningkv.
(í gervigreindarfræði) Sá þátturþekk-
ingarkerfissem tengist notanda ísam-
ræðuhætti.
– dialog component

samtalsgluggikk.
Sprettigluggiþar sem færa má inngögn.
– dialog box

samtenging1 kv.
Það að mismunandiforritseiningar eru
samtengdar eða innbyrðis háðar hver
annarri.
· Laus samtenging felur í sér að for-

ritseiningar eru lítið eða ekkert sam-
tengdar eða háðar hver annarri.

· Til eru ýmsar gerðir af samtengingu
sem má raða eftir því hversu föst hún
er frá lausri samtengingu til fastrar:

engin samtenging
gagnasamtenging
stýrisamtenging
útvær samtenging
sameiginleg samtenging
efnissamtenging
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· Sjá einnigsamfesta.
– coupling

samtenging2 kv.
(í forritunarmálum) Tækni, notuð til
þess að leyfaforritseiningumað verka
hver á aðra, sérstaklegastefjukallssetn-
ingumogósamstilltum stefjum.
– connection2

samtenging3 kv. → töflutenging
samtenging opinna kerfa

Samtengingopinna kerfaí samræmi við
ISO-staðla og tilmæli fráCCITT um
skipti ágögnum.
· Sjá staðalinn ISO 7498.
sh.OSI
– open systems interconnection, OSI

samtengjanlegurlo.
(um tæki) Sem tengja má við annað
tæki.
· Oftast er átt viðmiðverkog fylgitæki

frá mismunandi framleiðendum.
– plug-compatible, compatible3

samtengjanleikikk.
Geta tveggja eða fleirihnúta1 til að
skiptast ágögnum.
– interconnectivity

samtextaáráskv.
Kerfisbundin árásþar sem dulmáls-
fræðingur hefur umtalsvert magn af
samsvarandiódulrituðum textaog dul-
rituðum textaundir höndum.
– known-plaintext attack

samtíma lo. → samtíma-
samtíma-fl.

(um atburð íferli1) Sem gerist á sama
tímabili og annar atburður eða aðrir at-
burðir og hver einstakur atburður er tek-
inn fyrir í sérstakribúnaðareiningu.

Dæmi: Þegar eitt eða fleiriforrit eru
innt eru nokkrar ílags- og frálagsað-
gerðir samtíma hver annarri, svo og
öðrum aðgerðum semmiðverkfjallar
um beint.

sh.samtíma
– simultaneous

samtvinnun forrita
– Object Linking and Embedding, OLE

samvinnuferli hk.
– cooperating process

samvinnusamkeppnikv.
· Enska heitið er sett saman úr

„cooperation“ og „competition“.
– coopetition, co-opetition

samvinnuþjarki kk.
Þjarki sem aðstoðar mann við tiltekið
verk.
– collaborative robot

samvirkni kv.
Geta tveggja eða fleiribúnaðareininga
til að hafa samstarf um vinnslugagna.
sh.samstarfshæfni
– interoperability

samvirkt ao.→ innankerfis
samvistaso.

(um verkþátt fyrirtækis) Taka í sameig-
inlega umsjá með öðrum.
· Sögnin stjórnar þolfalli.
· Sjá einnigútvistaogheimvista.
sh.samhýsa
– co-source

samvistunkv.
Það aðsamvista.
· Sjá einnigútvistunogheimvistun.
sh.samhýsing
– co-sourcing

samvistunarsamningurkk.
· Sjá einnigsamvista, útvistunarsamn-

ingur ogheimvistunarsamningur.
sh.samhýsingarsamningur
– co-sourcing contract, co-sourcing

agreement
samvægisnethk.

Tauganetþar sem allirgervitaugungarí
samalagi2 hafa eitt og sama safntauga-
mótavægja.
– weight-sharing network

samþykkisprófun kv.
Prófun á kerfi eða búnaði, venjulega
framkvæmd af kaupanda á starfssvæði
hans eftir uppsetningu að viðstöddum



samþykkissetning 289 sannprófunargögn undirskriftar

seljanda til þess að ganga úr skugga um
að ákvæðum samnings sé fullnægt.
– acceptance test

samþykkissetningkv.
Fjölsetning í þjónustuverkeiningu sem
lætur þáverkeiningubíða eftir því að
önnur verkeining eðaaðalforrit inni
stefnuheimildarsetningufyrir samstill-
ingu verkeininga.
– accept statement

samþætt forritunarumhverfi
Samsafn vélbúnaðar- oghugbúnaðar-
tóla sem eru tengd saman og látin hafa
sameiginlegtviðmót, oft myndrænt, og
eru notuð við þróunforrita.
– integrated programming en-

vironment, IPE
samþættingkv. → samþætting kerfis
samþætting kerfis

Það að safna þáttum kerfis saman lið
fyrir lið þangað til þeir mynda eina
heild.
sh.samþætting
– system integration, integration

samþætting rekstrarforrita
Það að nota saman mimunandiverk-
forrit hjá fyrirtæki og samræma notkun
þeirra.
· Oft er notaður millibúnaður2 við

samþættinguna.
– enterprise application integration,

EAI
samþætting tölvu og síma

– computer-telephony integration, CTI
samþættingarprófun kv.

Tengingog prófun á forritum eða for-
ritseiningum lið fyrir lið til þess að
ganga úr skugga um að þau starfi rétt
í kerfinu sem heild.
– integration test

samþættur hugbúnaður → samofinn
hugbúnaður

sanngildi hk.
Annað gildannaSANNUR eðaÓSANN-
UR sem fullyrðing eða staðhæfing getur

haft.
· Sanngildin SANNUR og ÓSANNUR

eru oft sett fram meðbitunum1 og
0.

sh.sannleiksgildi
– truth value

sannkennslhk. ft. → einindakennsl
sannkennsl mælanda

Form mælandakennslasem felst í því
að bera raddsýni saman við safntal-
máta sem eiga við ólíkar persónur til
þess að ákvarða hver talaði.
– speaker identification

sannleiksgildihk. → sanngildi
sannlík mynd

Stafræn myndsem gefur hugboð um
raunveruleika.
– perfection image, ideal image

sannprófaso.
Bera saman starfsemi,ferli2 eða það
sem starfsemin eða ferlið skila og sam-
svarandikröfur eðahönnunarlýsingu.
– verify

sannprófun kv.
Það aðsannprófa.

Dæmi: (1) Samanburður áhönnunar-
lýsinguog líkani fyrir öryggisstefnu.
(2) Samanburður áviðfangskótaog
frumkóta.

– verification1

sannprófun mælanda
Form mælandakennslasem miðar að
því að úrskurða hvort talsýni hafi kom-
ið frá talfærum þess manns sem kynntur
er.
· Sannprófun mælanda er aðallega not-

uð til þess að veita eða takmarka að-
gang aðupplýsingum1, búnaði eða at-
hafnasvæði.

– speaker verification, speaker aut-
hentication

sannprófunargögn undirskriftar
(í tölvuöryggi) Gögn, notuð til þess að
sannprófa rafræna undirskrift.
· Gögnin geta veriðdreifilykill.
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– signature verification data
sanntaflakv.

Aðgerðartafla fyrir rökaðgerð1, sem
lýtur lögmálum stærðfræðilegrar rök-
fræði, eðarökaðgerð2, sem verkarstaf
fyrir staf í þolendumogútkomu.
– truth table

sannvottaso.
Sannprófa aðeinindi1 sé það sem það er
sagt vera.
– authenticate

sannvottunkv.
Það aðsannvotta.
– authentication

sannvottun fjaraðgangs
– remote authentication

sannvottun gagna
Ferli1, notað til þess aðsannprófa heil-
leika gagna.
· Varast ber að rugla saman sannvottun

gagna ogsannvottun.
Dæmi: (1) Það að sannprófa að mót-
tekin gögn séu eins og send gögn.
(2) Það að sannprófa aðforrit sé ekki
smitað afveiru.

– data authentication
sannvottun jafneinindis

Staðfesting á því aðjafneinindi í sam-
bandi sé það sem það þykist vera.
– peer-entity authentication

sannvottun kennis
Það að framkvæmaprófanir til þess
að geragagnavinnslukerfikleift að bera
kennsl áeinindi1.

Dæmi: Gátunaðgangsorðseðakenn-
isgrips.

– identity authentication, identity vali-
dation

sannvottun skeytis
Sannprófunþess aðskeyti2 hafi ver-
ið sent af yfirlýstumupphafsmannitil
áformaðs viðtakandaog að því hafi
ekki verið breytt á leiðinni.
– message authentication

sannvottunarkenninúmer hk.
(í tölvuöryggi) Persónulegt kenninúm-
er sem vottorðshafi notar semaðgangs-
orð þegarrafrænum skilríkjumer beitt
til sannvottunar.
– authentication PIN

sannvottunarkóti kk.
Bitastrengur sem er fall af gögnum
(annaðhvortódulrituðum textaeðadul-
rituðum texta) og leynilykli og er látinn
fylgja gögnunum til þess að gefa kost á
sannvottun gagna.
· Fallið sem notað er til þess að búa

til sannvottunarkótann verður að vera
einstefnufall.

– message authentication code, MAC1

sannvottunarupplýsingar kv. ft.
Upplýsingar1, notaðar til þess að stað-
festa aðeinindi1 sé það sem það er sagt
vera.
– authentication information

sannvottunarvíxl hk. ft.
Aðferð til þess að ganga úr skugga um
það, með upplýsingaskiptum, hvert til-
tekiðeinindi1 er.
– authentication exchange

SAPI-talforritaskil hk. ft.
Forritaskil sem fylgja Windows-
stýrikerfinu og gera forriturum kleift
að semjaforrit sem bjóða upp átalsetn-
ingu textaog talkennsl.
– Speech Application Program In-

terface, SAPI
sáld Eratosþenesar

Heiti á aðferð til að finnaprímtölur.
– sieve of Eratosthenes

sátkv.
(um prentara) Fjöldi stafaá þumlung í
línu1.
· Algengt er aðprentarar hafi sátina

10, þ.e. prenti 10 stafi á þumlung, eða
sátina 12, þ.e. prenti 12 stafi á þuml-
ung.

sh.stafamál
– pitch
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SCART-tengi hk.
· SCART er stytting á franska heit-

inu „Syndicat des Constructeurs
d’Appareils Radiorécepteurs et
Téléviseurs“.

– SCART connector
SCSI-skil hk. ft.

Heiti á stöðluðum almennumskilum1

milli sjálfstæðra einmenningstölvaog
fylgitækjaþeirra.
– small computer system interface,

SCSI
SD-kort hk. → öryggiskort
SD-spjaldhk. → öryggiskort
SDH-stofnlínunethk.

– Synchronous Digital Hierarchy
SDLC-reglur kv. ft.

– Synchronous Data Link Control,
SDLC

SED-skjár kk.
Flatur skjár með mikilli sundurgrein-
ingu.
– surface-conduction electron-emitter

display, SED
segðkv.

Máleining sem er sett saman úrað-
gerðum1 og þolendum, sem aðgerðirn-
ar verka á, og getur gefið eina eða fleiri
útkomur.
· Þolendur geta veriðlesgildi, nefnieða

köll á föll.
– expression

segðamálhk.
Forritunarmál þar semsegðgetur falið
í sérgildingu.
· Segðin „if (x = y < 0) ...“ er leyfileg í

C en ekki íAda.
Dæmi: C.

– expression language
segulbandhk.

Ræma með segulnæmu yfirborðslagi
semgeyma2 mágögná.
– magnetic tape

segulbandageymslakv.
Segulgeymslaþar semgeymd2 erugögn,

skráð á segulnæmt yfirborð ræmu sem
hreyfist langsum.
– magnetic tape storage

segulbandsdrifhk.
Tæki til þess að færasegulbandog
stjórna hreyfingum þess.
sh.banddrif
– magnetic tape drive, tape drive,

magnetic tape transport, tape tran-
sport

segulbandsstöðkv.
Tæki sem í ersegulbandsdrif, segul-
hausarog nauðsynlegur stýribúnaður.
sh.bandstöð
– magnetic tape unit, tape unit

segulblekhk.
Sérstakt blek með segulögnum sem
nota má til þess að skrágögn.
– magnetic ink

segulbóluminnihk.
Segulgeymslaþar sem notuð eru segluð
svæði í þunnri himnu, sívöl að lögun,
sem hreyfast til, endast vel og eru breyt-
anleg.
sh.bóluminni
– bubble memory

seguldiskageymslakv.
Segulgeymslaþar semgeymd2 erugögn,
skráð á flatt segulnæmt yfirborð eins
eða fleiri seguldiskasem snúast um
sameiginlegan ás.
– magnetic disk storage, disk storage

seguldiskastöðkv.
Tæki sem í eruseguldiskar, diskadrif,
einn eða fleirisegulhausarog nauðsyn-
legur stýribúnaður.
sh.diskastöð
– magnetic disk unit, disk unit2

seguldiskurkk.
Flöt plata með segulnæmu yfirborðslagi
á annarri eða báðum hliðum sem
geyma2 mágögná.
sh.diskur2

– magnetic disk
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segulgeymslakv.
Geymsla1 þar sem notaðir eru seguleig-
inleikar vissra efna.
– magnetic storage

segulhauskk.
Rafsegull sem getur gert að minnsta
kosti eina þessara þriggja aðgerða á seg-
ulmiðli: lesið, skrifað eða þurrkað út
gögn.
sh.haus2

– magnetic head
segulkjarnageymslakv.

Segulgeymslaþar semgögnerugeymd2

með því að seglasegulkjarnaeftir til-
teknum reglum.
sh.kjarnaminni
– magnetic core storage, core storage

segulkjarni kk.
Segulnæmur hlutur, oftast bauglaga,
notaður til aðgeyma2 gögn.
sh.kjarni2

– magnetic core, core
segulprentari kk.

Högglaus prentarisem býr til dulda
mynd meðsegulhausumá málmsívaln-
ing. Myndin er gerð sýnileg meðprent-
dufti og fest á pappír.
– magnetographic printer

segulrandalesarikk.
– magnetic stripe reader, magstripe

reader
segulskráningkv.

Aðferð við að setjagögní geymslu1 þar
sem segulnæmt efni er seglað eftir til-
teknum reglum.
– magnetic recording

segulsmithk.
Óæskilegur flutningur skráðramerkja2

frá einum hluta segulmiðils til annars
þegar þeir liggja of þétt saman.
· Segulsmit getur t.d. orðið milli vafn-

inga ásegulbandi.
– print through

segulsnældakv.
Hylki með segulbandisem unnt er að

nota án þess að taka það úr hylkinu.
Bandinu er snúið um ása í snældudrif-
inu.
sh.snælda
– magnetic tape cassette, cassette

segulspjaldhk.
Spjald með segulnæmu yfirborðslagi
semgeyma2 mágögní.
– magnetic card

segulspjaldageymslakv.
Segulgeymslaþar semgeymd2 erugögn,
skráð á segulnæmt yfirborð þunnra
sveigjanlegra spjalda.
– magnetic card storage

segulstafalesarikk.
Ílagstækisem ber kennsl ásegulstafi.
– magnetic ink character reader

segulstafurkk.
Stafur sem unnt er að bera kennsl á
sjálfvirkt þegar hann hefur verið prent-
aður meðsegulblekiog seglaður.
– magnetic ink character

segultrumbakv.
Sívalningur með segulnæmu yfir-
borðslagi semgeyma2 mágögní.
sh.trumba
– magnetic drum

segultrumbugeymslakv.
Segulgeymslaþar sem geymd2 eru
gögn, skráð á segulnæmt yfirborðseg-
ultrumbusem snýst um ás.
– magnetic drum storage

segultrumbustöðkv.
Tæki sem í ersegultrumbameð hreyfi-
búnaði ogsegulhausar, ásamt nauðsyn-
legum stýribúnaði.
– magnetic drum unit, drum unit

seilingkv.
Það hvaðvefseturnær til margra (t.d. í
markhópi).
· Mælist til dæmis í fjölda vefseturs-

vitjana á mánuði.
– reach

seinkunareiningkv.
Tæki sem gefur frálagsmerki að tiltekn-
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um tíma liðnum eftir að það tók við
svipuðu ílagsmerki.
sh.seinkunartæki
– delay element

seinkunarlína kv.
Lína3 eða rafrás, hönnuð til þess að
seinka sendingumerkis2.
– delay line

seinkunartæki hk. → seinkunareining
selhk. → vefsel
selflutningur kk.

(í tölvupóstkerfi) Flutningsskref sem
felst í því að tiltekinnskeytaflutnings-
miðill flytur skeyti2, kannaeðaskilatil-
kynningutil annars skeytaflutningsmið-
ils.
– transfer2

seljandi kk. → sali
sendaso.

Láta fara frá einum stað til viðtöku ann-
ars staðar.
– transmit

senda amapóst
Sendaamapóst.
sh.senda ruslpóst
– spam2

senda áfram→ framsenda
senda illskeyti

Senda fjandsamlegskeyti2 til notanda
eða ámálþing.
– flame2

senda með gildi
Sendafalli2 gildi frumbreytu.
· Fallið getur breytt gildi frumbreyt-

unnar í fallinu en getur ekki breytt
gildinu í forritseiningunnisem kallar.

– pass by value
senda með tilvísun

Sendafalli2 gildi með því að láta því í
tévistfang stika2.
· Þegar gildi er sent með tilvísun hefur

fallið aðgang1 að upprunalegubreyt-
unni2 og getur breytt gildi hennar
beint.

– pass by reference

senda ruslpóst→ senda amapóst
sendibil1 hk.

(í CSMA/CD-neti) Tímaeining sem er
notuð til þess að ákvarða eftir hve lang-
an tíma gagnastöðvarmegi reyna að
senda aftur eftirárekstur1.
· Sendibilið er ólíkt í mismunandi

CSMA/CD-netum.
– slot time1

sendibil2 hk.
(í tókabrautarneti) Hámarkstími sem
gagnastöðþarf að bíða eftir svari frá
annarri stöð.
– slot time2

sendiforrit hk.
Hugbúnaður, sendur umsvarveitubeint
í minni í tölvunotanda.
· Í upplýsingasafnier geymt2 safn for-

rita sem velja má úr.
– telesoftware

sendihólfhk.
Pósthólffyrir tölvupóst3 sem á að senda
og getur einnig geymt afrit af pósti sem
hefur verið sendur.
– out-basket

sendingkv.
Flutningsskref sem felst í því aðað-
gangsbúnaðureðaskeytageymsla1 flyt-
ur skeyti2 eðakannatil skeytaflutnings-
miðils.
– submission

sending fjölframlags
Það aðsenda fjölframlag.
– crossposting

sending um gervitungl
– satellite transmission

sendipósturkk. → sendur póstur
sendiráskv.

(í gagnasendingu) Leið fyrir flutning
merkja2 í eina átt milli tveggja staða.
· Sendirás getur t.d. orðið til viðtíðni-

fléttuneðatímafléttun.
sh.flutningsrás, rás4

– transmission channel, channel3
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sendistýristafur kk.
Stýristafur, notaður til þess að stýra eða
greiða fyrir gagnasendinguá milli út-
stöðvartækja.
· Sendistýristöfum er lýst í stöðlunum

ISO/IEC 10646-1 og ISO 6429.
– transmission control character

sendiviðtækihk.
Tæki sem er í senn senditæki og við-
tökutæki.

Dæmi: (1) Talstöð. (2) Ratsjársvari
í fjarskiptatungli. (3) Tengildi sem
tengirtölvueðaútstöðvið staðarnet.

– transceiver
sendur póstur

sh.sendipóstur
– sent mail

SET-samskiptastaðallkk.
– secure electronic transaction, SET

setakv.
(í dreifvinnslu) Öll starfsemi sem fer
fram meðansambandi1 er komið á,
meðan það helst og þegar því er slitið.
sh.lota
– session

setja í→ hlaða1

setja í geymslu→ geyma1

setja í töflu
Setjagögnupp í töflu.
– tabulate2

setja upp
(um búnað)
· Sjá einniguppsetningog uppsetning-

arforrit .
– install

setning1 kv.
Afmörkuð eining málskipanar sem
annaðhvort stendur fyrirskilgreiningu
eða tilgreinir verkeiningu. Málskipan-
areiningin telur upp aðgerðir sem á að
framkvæma, hugsanlegaþolendur og
hvað á að gera við hugsanlegarútkom-
ur.
· Í sumumforritunarmálumer ekki lit-

ið á skilgreiningar sem setningar.

– statement1

setning2 kv.
(í ritvinnslu) Orð eða orðaruna sem
endar á lokagreinarmerki, svo sem . ! ?
· Þetta er ekki sama hugtak og setning

í málfræði, sem gæti verið skilgreind
sem: „umsögn eða orðasamband sem
ein umsögn er í“.

– sentence1

setning3 kv.
Máleining í máli fyrir skilningsgerðar-
lýsingusem setur framyrðingu.
– sentence2

settur í rekka
Settur írekka.
– rack-mounted

setur hk.
Aðsetur tölvubúnaðar.

Dæmi: (1)Vefsetur. (2) Tölvumiðstöð
– site

sex stellingavíddir
Sex mæligildi (lárétt, lóðrétt, dýptar-,
snúnings-, stefnuviks- og halla-) sem
gefa má hvaða hreyfingu sem er.
– six degrees of freedom

sextánda-1 fl.
(um eingrunnskerfi) Sem hefurgrunn-
tölunasextán.
– hexadecimal1, sexadecimal1

sextánda-2 fl.
Sem er ákvarðaður af vali eða skilyrði
sem hefur sextán hugsanleg gildi eða
horf.
– hexadecimal2, sexadecimal2

sextándakerfihk.
Eingrunnskerfiþar sem notaðir erutölu-
stafirnir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B,
C, D, E og F, þar semtölustafirnirA, B,
C, D, E og F samsvara tölunum 10, 11,
12, 13, 14 og 15,grunntalaner sextán
og einingasætið hefurvægi1 1.

Dæmi: Í sextándakerfi stendur tölu-
táknið 3E8 fyrir töluna þúsund, þ.e.
3�162+14�161+8�160:

– hexadecimal system, hexadecimal
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numeration system
sextándakerfistalakv.

Tölutákní sextándakerfinu.
· Orðið sextándakerfistala er oft stytt í

sextándatala.
– hexadecimal numeral

séreignarhugbúnaðurkk.
– proprietary software

sérfræðikerfi hk. → sérþekkingarkerfi
sérfræðiskelkv.

Tóm grind fyrir sérþekkingarkerfiþar
sem unnt er að koma fyrir sérstöku sviði
sérfræðiþekkingar.
· Sérfræðiskel tekur venjulega tilæðra

forritunarmáls fyrir framsetningu
þekkingar1, eins eða fleiriályktun-
arforrita og forrita fyrir skil1.

sh.skel2

– expert system shell, shell2

sérgreinaso.
Vísa til máleiningar með því að til-
greinaforritshluta ognefnihennar.
– qualify

sérgreind tengsl
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Tengslmilli tveggja klasa4 og sérgrein-
is.
· Sérgreind tengsl eru tvíþætt þar sem

annar þátturinn hefurklasa4 og sér-
greini en hinn þátturinn er klasi.

– qualified association
sérgreiningkv.

Aðferð við að vísa tilmáleiningar á
gildissviði forritshluta, fólgin í því að
vísa til forritshlutans ognefnissem er
skilgreint fyrir máleininguna í þeim for-
ritshluta.

Dæmi: Aðferðin er t.d. notuð til að
vísa til þátta færslu1 (B OF A í
Cobol), forritshluta í forritasafni og
máleininga íforritseiningu.

– name qualification, qualification
sérgreinir kk.

Merki sem bætt er við gildi eðanefnitil
þess að tilgreinasvæði1 eða undirgildi.

Dæmi: Ef Y er svæði ífærslu1 X er
það tilgreint með X.Y þar sem Y er
notað sem sérgreinir.

– qualifier
sérhannaður lo.

(um hugbúnað) Gerður fyrir notanda
með sérkröfur semhugbúnaðarpakkar
geta ekki fullnægt.
– bespoke, custom-designed

sérheiti hk.
Máleining í máli fyrir skilningsgerðar-
lýsingusem vísar tileinindis1.
– term2

sérhrif hk. ft.
(í rekli)
– special effects

sérhæfð stefja
Stefja1 sem hefur verið gerð fyrir notk-
un á sérstökumverkvangieða fyrir sér-
stakt tæki.
– native application, native app

sérhæfingkv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Myndun undirklasa frá yfirklasa með
því að fága yfirklasann.
– specialization

sérhæfing hugtaks
Það að þrengja gildissviðhugtakslýs-
ingar með því að fækka þeim dæmum
sem lýsingin nær til.
– concept specialization

sérhæft forritunarmál
Forritunarmál sem hentar sérstaklega
fyrir tiltekna gerð verkefna.

Dæmi:Postscript.
– special-purpose language

sérkennabeindkv. → sérkennavigur
sérkennalýsingkv.

Hugtakslýsingþar sem tilteknir eru eig-
inleikar, sameiginlegir öllum tilvikum
tiltekinshugtaks.
– characteristic description

sérkennarými hk.
Mengi allra hugsanlegrasérkennavigra
sem nota má til þess að setja framsér-
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kenni myndar2.
– feature space

sérkennavalhk.
Það að ákvarðasérkennisem á að nota
í sérkennavigur.
– feature selection

sérkennavektorkk. → sérkennavigur
sérkennavigurkv.

Raðað safn afsérkennumsem nota má
til þess að lýsa svæðum eðahlutum3 á
mynd2.
sh.sérkennabeind, sérkennavektor
– feature vector

sérkennihk.
Sérhver lýsandi þáttur ímynd2 eða í
svæði3 á mynd.
– feature

sérkort hk.
Greiðslukort sem líkist silfurkorti og
unnt er að endurhlaða en getur ekki
gegnt hlutverki staðgreiðslukortseða
biðgreiðslukorts.
– stand-alone card

sérnota lo.
(um búnað) Sem er sérstaklega ætlaður
fyrir tiltekið verkefni.

Dæmi: Sérnotaritvinnslutækier að-
eins unnt að nota tilritvinnslu.

– dedicated
sérnota hýsing

– dedicated hosting
sérnota miðlari → sérnota þjónn
sérnota tæki

Tæki sem er tekið frá fyrir tiltekið verk-
efni eða aðeins einn notandi getur notað
í einu.
– dedicated device

sérnota þjónn
sh.sérnota miðlari
– dedicated server

sérnotanethk.
Netsem er sett upp til sérstakra nota, oft
aðeins um stundarsakir.
– ad-hoc network, spontaneous area

network

sérritill kk.
Textaritill, sérstaklega gerður fyrir til-
tekið verkefni og til þess að auðvelda
ritvinnu1.

Dæmi:Forritunarritill .
– structure editor

sérseldur lo.
(um gagnavinnslukerfi) Þar sem ein-
stakir þættirvélbúnaðarog hugbúnað-
ar eru verðlagðir sérstaklega en ekki í
einu lagi.
· Sjá einnigsamseldur.
– unbundled

sérsniðhk.
Það aðsérsníða.
sh.aðhæfing
– customization

sérsnið skjáborðs
Sérsniðiðmyndrænt viðmót.
– desktop theme

sérsniðin lausn
sh.aðhæfð lausn
– customized solution

sérsníðaso.
Aðlaga staðlað kerfi þörfum tiltekins
notanda.
sh.aðhæfa
– customize

sérsníðanlegurlo.
Sem er unnt aðsérsníða.
sh.aðhæfanlegur
– customizable

sérstafur kk.
Ritstafur1 sem er hvorki bókstafur,
tölustafur né eyðustafurog venjulega
ekki myndstafur.

Dæmi: Greinarmerki, prósentumerki
og stærðfræðitákn.

– special character
sérsviðhk.

(í gervigreindarfræði) Tiltekið svið
þekkingareða sérfræðiþekkingar.
– domain3

sérsviðslíkanhk.
Líkan af tilteknu sviðiþekkingareða



sértæk gagnasafnslýsing 297 síða

sérfræðiþekkingar.
– domain model

sértæk gagnasafnslýsing
Hluti af gagnasafnslýsingufyrir eitt eða
fleiri verkforrit.
– database subschema

sértæk skilningsgerðarlýsing
Hluti skilningsgerðarlýsingarsem á við
eitt eða fleiriverkforrit.
– conceptual subschema

sérvalin leið
Stikluleið sem notandi skilgreinir og
stiklubúnaður geymir2 svo að auðvelt sé
að fá samaaðgang1 síðar.
– user-defined path

sérvalinn tengill
Tengill3 sem notandi stofnar á meðan
hann notarstiklubúnað.
– user-defined link

sérveljanlegur lo.
– user-definable

sérvirkt ao.→ utankerfis
sérþekkingkv.

Þekkingsem safnað hefur verið á til-
teknusérsviði.
– domain knowledge

sérþekkingarkerfi hk.
Þekkingarkerfisem veitir lausn á við-
fangsefnum á tilteknumsérsviðumeða
notkunarsviðum með því að draga
ályktanir út frá þekkingarsafni, sem
hefur að geyma tiltekna sérfræðiþekk-
ingu manna.
· Heitið „sérþekkingarkerfi“ er stund-

um notað um „þekkingarkerfi“ en ætti
að nota til að leggja áherslu á tiltekna
sérfræðiþekkingu.

· Sum sérþekkingarkerfi geta bætt
þekkingarsafn sitt og þróað nýjar
ályktunarreglur, byggðar á reynslu
sinni af fyrri viðfangsefnum.

sh.sérfræðikerfi
– expert system, ES

sérþýðingkv.
Það að vistþýða þýðingareininguán

þess að vistþýða um leið aðrar skyldar
þýðingareiningar.
– separate compilation2

SGML
Heiti á stöðluðuívafsmáli1 til að merkja
einingar ískjölum1 fyrir sérstaka með-
ferð, t.d. lyklun2, sniðmótuneða teng-
ingu.
· SGML er skilgreint í staðlinum ISO

8879.
– SGML, standard generalized markup

language
SHTTP-samskiptareglur kv. ft.

Viðauki við HTTP-samskiptareglurnar
sem gefur kost á öruggum skráaskiptum
áveraldarvefnum.
– SHTTP, Secure HTTP

siðareglur á lýðnetinu
Reglur um góða hegðun sem hverjum
notandalýðnetsinsber að fara eftir.
– cyberethics, Internet ethics

silfurkort hk.
Greiðslukortsem líkir eftir peningum,
svo að færslur eru ekki rekjanlegar og
unnt er að færa greiðslur á milli korta
án milligöngu bankastofnunar.
sh.peningakort, myntkort
– pre-paid card, electronic money card

Simula
Heiti á forritunarmáli þar sem beita má
mótaðri forritun1.
· Simula er sérstaklega ætlað til ýmiss

konar útreikninga. Simula erstytting
á „Simulation language“.

– Simula
síakv.

– filter
sía sjálfvirkt

(í gluggaumhverfi)
– autofilter3

síða1 kv.
(í kerfi meðsýndarminni) Bálkur1 með
fasta lengd, sem hefursýndarvistfang
og erfluttur í einu lagi milli raunminnis
ogytri geymslu.
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– page1

síða2 kv.
(í ritvinnslu) Tiltekið rétthyrnt svæði,
ætlað fyrir prentun öðrum megin á
pappírsörk.
– page2

síðbindingkv.
Einkenniforritunarmálasem felst í því
að flestarbindingar eru gerðar meðan
á inningustendur, venjulega til þess að
auka sveigjanleika.

Dæmi:dBaseog Smalltalkhafa síð-
bindingu.

– late binding
síðufótur kk.

Bálkur2, prentaður neðst á eina eða
fleiri síður2 í skjali1.
· Í síðufæti geta verið ýmsarupplýs-

ingar1, t.d. blaðsíðunúmer.
– footer, running foot

síðuhauskk.
Bálkur2, prentaður efst á eina eða fleiri
síður2 í skjali1.
· Í síðuhaus geta verið ýmsarupplýs-

ingar1, t.d. blaðsíðunúmer.
– page header, running head1

síðulengdkv.
Hæð þess svæðis sem er tiltækt fyrir
prentun eðabirtingu á skjá eða blað-
síðu.
· Síðulengd er venjulega minni en

raunveruleg stærð pappírs. Síðulengd
getur þó orðið meiri en venjuleg
pappírsstærð, t.d. þegar búin er til
mynd á innbrotnu blaði.

– page length, page depth
síðulengdarstillingkv.

(í ritvinnslu) Hæfileiki ritvinnsluforrits
til þess að afmarkasíðulengdeins og
notandi tilgreinir.
– page length control, page depth

control
síðulýsingarmálhk.

Textasniðsmál, notað til þess að til-
greina prentaða eðabirta1 mynd af

skjali1 síðu2 fyrir síðu.
Dæmi: HPGL,Postscript.

– page description language, PDL1

síðumyndkv.
Útlitseining sem er rétthyrnt svæði jafn-
stórt þeim pappír sem prentað verður á.
· Vikmörk fyrir pappírsstærð,skávik

o.s.frv. eru ekki hluti af síðumynd.
sh.málamyndasíða
– nominal page

síðuprentari kk.
Prentari sem prentarsíðu2 sem eina
heild.

Dæmi: Örfilmuprentari, geislaprent-
ari.

– page printer
síðurammi kk.

Geymslustaðurí raunminnisem er jafn-
stór ogsíða1.
– page frame

síðuskilhk. ft.
Skil2 á milli síðna2.
· Síðufæturog síðuhausarprentast þar

sem síðuskil verða.
– page break

síðuskiptahnappurkk.
Hnappur áprenturumsem flytur pappír
þannig að næst verði prentað efst á nýja
síðu2 eða síðuígildi.
– form feed key

síðuskiptaskipunkv.
Ívafsskipunsem veldur því að næst er
prentað efst á næstusíðu2 eða síðu-
ígildi.
– new page command

síðuskiptasvæðihk.
Tiltekið svæði neðst ásíðu2 þar sem
ákveðið er hvaðalínur1 eigi að vera á
þeirri síðu og hvar skuli farið á nýja
síðu.
sh.skiptisvæði blaðsíðu
– paging zone, conditional end of page

síðuskipti hk. ft.
Það að færa prentstöðu eða birtingar-
stöðu í fyrstulínu1 á næstusíðu2 eða
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síðuígildi.
· Staða fyrstu línu er ákveðin fyrir

fram.
– form feed2

síðuskrákv.
Frátekinn hluti af harðdiski, ætlaður
sem viðbót viðvinnsluminnifyrir gögn
sem hafa ekki verið notuð nýlega.
· Þetta er eins konarsýndarminni.
– swap space, swap file, pagefile

síðusniðhk.
(í ritvinnslu) Skipulagtextaásíðu2.
– page layout

síðuvíxlhk. ft.
Það að flytjasíður1 á milli raunminnis
ogytri geymslu.
– paging

síðuvíxl eftir þörfum
Það að flytjasíðu1 úr ytri geymslu í
raunminniþegar hennar er þörf.
– demand paging

síðuvíxl fyrir fram
Það að flytjasíðu1 úr ytri geymslu í
raunminni fyrir fram þannig að hún sé
tiltæk þegar hennar er þörf.
– anticipatory paging

síðuvíxlatæknikv.
Tækni við að úthlutaraunminniþar sem
því er skipt ísíðuramma.
– paging technique

sífellublöðhk. ft.
Óskrifaður pappír eða eyðublöð sem
renna samfellt í gegnumprentara.
– continuous form, continuous forms

paper
síkvíslun leiða

(í framsetningu meðgagnvirkum miðli)
Eiginleiki sem gefur notanda kost á að
breytaforriti hvar sem er en ekki ein-
göngu á tilteknumleiðaskilum.
– continuous branching

símabréf hk.
Það sem er sent eða tekið við með bún-
aði fyrir símsendingu.
sh.símbréf

– fax2, telecopy
símafundur kk.

Fjarfundur þar sem þátttakendur tengj-
ast um símarásir svo að þeir geta tal-
að saman og hugsanlega einnig notað
símsendingar.
– conference call

símatengillkk.
– telephone jack

símboðikk.
– pager, beeper

símbréf hk. → símabréf
símsendaso.

Flytja myndir af síðum um fjarskipta-
kerfi og búa til afrit af þeim á viðtöku-
stað.
– fax3

símsendingkv.
Það aðsímsenda.
– fax1, facsimile, telefax

sínethk.
· Í ensku hefur heitið „Evernet“ ver-

ið notað til að lýsa samrunaþráð-
lausrar tækni,breiðbandsog lýðnets-
símtækni sem leiðir til þess að menn
geta veriðsítengdir við vefinn hvar
sem er með því að nota nánast hvaða
upplýsingatæki sem vera skal. Sínetið
þarfbandbreiddsem veitir milljónum
heimila vefaðgang með ódýrukap-
almótaldi, DSL-tækni eða þráðlausu
sambandi. Sínetið getur einnig náð
til venjulegra heimilistækja, heimil-
isneta og skrifstofuneta sem í eru tæki
til að stýra umhverfinu, en slík net
þarfnastsítengingar. Þar að auki má
líta á færanleg tæki, sem auðvelt er
að tengja öðrum þráðlaust, sem hluta
sínetsins.

– Evernet
síritandi hnappur

Hnappursem sendir sinnstaf aftur og
aftur með tilteknu millibili ef stutt er á
hann lengur en tiltekinn tíma.
– repeat-action key, repeating key,
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typematic key
síritunarhnappur kk.

Hnappur sem haldið er niðri á meðan
stutt er á annan hnapp sem sendir þá
sinnstaf aftur og aftur.
– repeat key

síserókk.
Mælieining í prentun, 12 alþjóðlegir
punktareða 0,451 cm.
– cicero

sístæður fróðgjafi → sístæður skeyta-
gjafi

sístæður skeytagjafi
Skeytagjafiþar sem hvertskeyti1 hefur
tiltekin líkindi á að vera sent, óháð því
hvenær það verður til.
sh.sístæður fróðgjafi
– stationary message source, stationary

information source
sítengdur lo.

sh.sítengi-
– always online1

sítengi-fl. → sítengdur
sítengingkv.

– always online2

sítiltækileiki kk.
(um kerfi) Það að vera ávallt tiltækur.
– high availability

sívalningur kk.
Allar rásir1 á seguldiskumí diskasam-
stæðu sem eru jafnlangt frá snúnings-
ásnum.
· Lesamá af eðaskrifaá sívalning með

öllum segulhausumá kambi í tiltek-
inni stöðu.

– cylinder
sjálfbirgið mál

Gagnasafnsmálsem nægir til þess að
semja fullkominverkforrit til nota við
gagnasöfnog þarf því ekki að vera ívaf-
ið í hýsimál.
– self-contained language

sjálfbirginn lo.
(um gagnasafnskerfi) Búinn forritunar-
máli sem ekkert vantar í til þess að

vinna úr efni ígagnasafni.
· Forritunarmálið hefur allar nauðsyn-

legar skipanir til þess að stýra gagna-
safninu,heimta gögnog breyta þeim.

– self-contained
sjálfbætandi lo.

(um tæki eða kerfi) Sem getur skynj-
að þegar það starfar ekki rétt og gert
nauðsynlegar lagfæringar, án mannlegr-
ar íhlutunar, til að komast aftur í eðlilegt
starfsform.
– self-healing

sjálfföldun kv.
(í nanótækni) Ferli þar sem tæki á
stærðarþrepinanómetra búa til afrit af
sjálfum sér.
– self-replication

sjálfgefið gildi
Gildi sem er ákveðið fyrir fram og not-
að sjálfkrafa ef annað er ekki tekið
fram.
sh.sjálfgildi
– default value

sjálfgefið snið
Tiltekið snið3 sem er ákveðið fyrir fram
og notað sjálfkrafa ef annað er ekki tek-
ið fram.
sh.grunnsnið
– default format, basic format

sjálfgefinn lo.
(um eigind1, gagnagildi eða valkost)
Sem gert er ráð fyrir ef annað er ekki
tekið fram.

Dæmi: ÍFortran er sjálfgefið að heiti
sem byrja á einumbókstafannaI til
og með N tákna heiltölubreytur.

– default
sjálfgildi hk. → sjálfgefið gildi
sjálfhelda kv.

Sú staða aðgagnavinnslahefur stöðv-
ast um stundarsakir vegna þess að tvö
eða fleiri tæki eða tvö eða fleirisam-
skeiða ferli1 bíða hvert um sig eftirtil-
föngumsem hinum hefur verið úthlut-
að eða vegna þess að þau eru háð hvert
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öðru á annan hátt.
Dæmi: Sú staða aðforrit A, sem hef-
ur lokaðaðgangi1 að færslu X, biður
um aðgang að færslu Y, sem forrit B
ræður yfir. Á sama hátt bíður forrit B
eftir að fá aðgang að færslu X áður en
það veitir aðgang að færslu Y.

– deadlock, deadly embrace
sjálfkvaðning kv.

Ferli1 sem felst í því aðundirforrit1

kallar annaðhvort á sjálft sig eða á ann-
að undirforrit sem kallar á upphaflega
undirforritið eða kallar á annað undir-
forrit og þannig koll af kolli uns loks er
kallað á upphaflega undirforritið.
· Sjá einnigendurkvæmur.
– recursion

sjálfkvaðningarrit hk.
Skýringarmynd sem lýsirsamhengis-
frjálsu máli.
– recursion diagram

sjálfritandi dreifilykill
(í tölvuöryggi)
– self-signed public key

sjálfröðun kv.
(í gluggaumhverfi)
– auto arrange

sjálfsafgreiðsla á vefnum
– web self-service

sjálfseignaður amapóstur
Óumbeðinntölvupóstur3 sem ber það
með sér að viðtakandi hafi sent hann
sjálfur.
· Sjálfseignaður amapóstur er ein gerð

upprunafölsunar tölvupósts.
– self-sending spam

sjálfskipulagshæfnikv.
Getatauganetsfyrir viðgjafarlaust nám
til þess að stillataugamótavægisín eft-
ir líkindadreifingu einkenna sem er að
finna í ílagsmynstrunum.
– self-organization

sjálfskipulagsnethk.
Tauganet sem hefur sjálfskipulags-
hæfni.

· Sjálfskipulagsnet er oft hannað til
þess að herma eftir hæfileika heila-
frumna til þess að koma af stað til-
tekinni hegðun eða raða sér saman í
tiltekið mynstur1.

– self-organizing network, Kohonen
map

sjálfskýrandi forrit
Forrit sem ekki þurfa að fylgja sérstakar
leiðbeiningar um notkun eða viðhald.
· Forritið segir notanda hvað hann á að

gera um leið og það erinnt. Einnig
eru settarathugasemdirí frumforritið
sem skýra gang forritsins og auðvelda
lagfæringar og breytingar.

– self-documenting program
sjálfsleit kv.

Það aðleita sín.
– egosurfing

sjálfsmíði kv.
(í nanótækni) Aðferð við að smíða tæki
og vélar ástærðarþrepinanómetra, þar
sem hermt er eftir aðferðum lífkerfa við
að „smíða“ sameindir, veirur, frumur,
plöntur og dýr.
– self-assembly

sjálfsnámhk.
Það að læra afþekkingarsafnieða af
nýjum ílagsgögnumán þess að utanað-
komandiþekkingusé bætt við.
– self-learning

sjálfstýrð vinnsla
Tölvuvinnslaþar sem líkt er eftir sjálf-
virka taugakerfinu í mannslíkamanum.
· Í sjálfstýrðri vinnslu er vinnslu stýrt

án ílags frá notanda á sama hátt og
sjálfvirka taugakerfið stýrir líkaman-
um án þess að einstaklingurinn leggi
eitthvað til.

– autonomic computing
sjálfstýrður lo.

– autonomous
sjálfstýrður þjarki

– autonomous robot
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sjálfstýrt kerfi
– autonomous system

sjálfstæð vistþýðing
Það aðvistþýða frumforritseininguán
þess að notagögnum tengingar og sam-
hengi úr skyldum frumforritseiningum.
· Nauðsynlegt getur reynst að athuga

hvort þessi gögn eru rétt þegar sjálf-
stæðar vistþýðingar eru að lokum
sameinaðar.

– independent compilation, ?separate
compilation3

sjálfstæði gagnvart aðkomuleið
Aðgreining röklegrar lýsingar ágögn-
um frá aðkomuleiðþeirra þannig að
breytingar á aðkomuleið krefjist ekki
breytingar á röklegri lýsingu gagna í
forriti .
– access path independence

sjálfstæði gagnvart gögnum
(í gagnasafnskerfi) Sá eiginleiki gagna-
safnskerfis aðverkforrit geti verið óháð
breytingum á skipangagnanna.
– data independence

sjálfstæður lo.
(um búnað) Sem starfar óháður öðrum
tækjum,forritum eða kerfum.
– stand-alone

sjálfstæður gagnvart aðkomuleið
(um gagnasafnskerfi) Sem er óháður
þeimaðkomuleiðumsem notaðar eru.
· Ekki þarf að breytaforritum sem nota

röklegar gagnaskilgreiningar, sjálf-
stæðar gagnvart aðkomuleiðum, þótt
aðkomuleiðunum sé breytt.

– access path independent
sjálfstæður gagnvart gögnum

(um gagnasafnskerfi) Sem er óháður
röklegri eða raunlægri skipangagna.
– data-independent

sjálfstætt kerfi
Gagnavinnslukerfisem getur starfað
óháð öðrum kerfum, hefur t.d. öll nauð-
synlegfylgitæki.
– stand-alone system

sjálfsvari kk.
Forrit sem sendir sjálfvirkt fyrir fram
tilbúin svör, t.d. viðtölvupósti3 eða fyr-
irspurnum, tilvefseturs.
– autoresponder

sjálfsvörun kv.
(í tölvupóstkerfi) Það að búa sjálfvirkt
til svar við aðkomnuskeyti2 og tilnefna
upphafsmannþess semáformaðan við-
takanda.
– auto-reply

sjálfun kv.
Það aðferli1 setur annað eintak af sjálfu
sér í gang.
– fork

sjálfundirritaður lo.
(í tölvuöryggi) Undirritaður með eigin
einkalykli.
– self-signed

sjálfvirk endurtekning
Það að samistafur er sendur ítrekað
með tilteknu millibili efhnappier hald-
ið niðri tiltekinn tíma.
– auto-repeat

sjálfvirk framsending
Það aðframsendaá sjálfvirkan hátt að-
komið skeyti2 til nýs áformaðs viðtak-
andasem hefur verið skilgreindur fyrir
fram.
– auto-forward

sjálfvirk gagnavinnsla → gagnavinnsla
sjálfvirk letursetning

Það að setjatextameð setningarvél sem
stjórnað er aftölvu.
· Textinn er skráður ágataræmu1, disk-

ling1 eða annantölvutækan miðil.
– automatic typesetting, computerized

typesetting
sjálfvirk sía

(í gluggaumhverfi)
– autofilter1

sjálfvirk síðuskipting
Það að skipatexta sjálfvirkt á síður2

samkvæmt tilteknusíðusniði.
· Þessi aðgerð leyfir notanda að færa
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inn texta án þess að taka tillit til þess
hvar síðum skuli ljúka.

– automatic pagination
sjálfvirk síðutölusetning

Hæfileiki ritvinnsluforrits til þess að
auðkenna blaðsíður hverja á fætur ann-
arri sjálfvirkt á fyrir fram ákveðinn hátt.
· Sjálfvirkri síðutölusetningu má ekki

rugla saman viðsjálfvirka síðuskipt-
ingu.

sh.sjálfvirk tölusetning blaðsíðna
– automatic page numbering

sjálfvirk síun
(í gluggaumhverfi)
– autofilter2

sjálfvirk staðsetning neðanmálsgreinar
Aðgerð sem seturneðanmálsgreinsjálf-
virkt neðst á þásíðu2 þar semtilvísun1

í neðanmálsgreinina birtist eða á annan
tiltekinn stað.
– automatic footnote tie-in

sjálfvirk tungumálaþýðing
– automatic language translation

sjálfvirk tölusetning blaðsíðna → sjálf-
virk síðutölusetning

sjálfvirk tölusetning efnisgreina
Hæfileiki ritvinnsluforrits til þess að
auðkennaefnisgreinar í skjali1 hverja
á fætur annarri sjálfvirkt á fyrir fram
ákveðinn hátt.
– automatic paragraph numbering

sjálfvirk þráspurn
Fyrirspurn sem er síendurtekin þangað
til svar fæst.
– automatic repeat request, ARQ

sjálfvirkjun kv.
Það að breytaferlum1 eða tækjum til að
þau starfi sjálfvirkt.
– automation1, automating

sjálfvirkni kv.
Sjálfvirk starfsemiferla1 eða tækja.
– automation2

sjálfvirkt kall
(í gagnaflutningsneti) Kall1 þar sem
stökvalmerkisinseru send inn ígagna-

flutningsnetiðsamfellt með fullumbita-
hraða.
· Valmerkið verður til íútstöðvartæki.

Í hönnunarforsendum netsins er unnt
að takmarka hversu oft má velja sömu
stöðina árangurslaust á tilteknu tíma-
bili.

– automatic calling
sjálfvirkt svar

(í gagnafjarskiptum) Svar, sent á sjálf-
virkan hátt afútstöðvartækisemkallað
hefur verið á.
· Sambandinu er komið á hvort sem

fylgst er með útstöðvartækinu, sem
kallað var á, eða ekki.

– automatic answering
sjálfvirkur lo.

(um ferli1 eða tæki) Sem við tiltekin
skilyrði starfar án mannlegra afskipta.
– automatic

sjálfvirkur fararhnitill
Búnaður sem notarGPS-staðsetningarkerfi
til að staðsetja farartæki.
· Sjá einnighnitill og fararhnitill .
– automatic vehicle locator, AVL

sjálfvirkur netbréfasími
Sjálfvirkur bréfasímiáneti.
– autofax

sjálfvirkur svarmiðlari → sjálfvirkur
svarþjónn

sjálfvirkur svarþjónn
Kerfi fyrir raddsvar, notað til þess að
beina símtölum eða boðum eða hvoru
tveggja annaðhvort með því að nota
tónval eða talaðar fyrirspurnir.
· Sjálfvirkur svarþjónn er ein gerð

raddþjóns.
sh.sjálfvirkur svarmiðlari
– automated attendant, auto-attendant

sjálfþýða so.
Þýða1 vistþýðandameð því að nota
hann sjálfan semþýðanda1.
– bootstrap3

sjónarhorn hk.
Horn, afmarkað af tveimur línum sem
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dregnar eru frá þeim punktum ívið-
fangssléttunnisem athuganda virðast
vera lengst hver frá öðrum.
– angle-of-view

sjónblöndun kv.
Það að taka saman tvösamstillt sjón-
gagnamerki.
· Samsetta merkið kemur á eftir merki

af tilteknum lit, sem kallastlykillitur ,
en á undan öðrum merkjum.
Dæmi: Veðurfræðingur stendur fyrir
framan blátt baksvið. Blátt er lykil-
liturinn. Heima í stofu sér sjónvarps-
áhorfandi veðurkortið í stað lykil-
litarins og veðurfræðingurinn virðist
standa fyrir framan kortið.

– chroma-keying
sjóngagnaflutningur kk.

Rafrænn flutningursjóngagnafrá ein-
um stað til annars umnet.
– video transmission

sjóngagnamerkihk.
Merki2 með sniði fyrirbirtingu sem ein
eða fleirimyndir2.
– video signal

sjóngagnasíðakv.
Öll þaumerki2 sem þarf til þess að búa
til mynd2.
– video signal frame, frame3

sjóngerving kv. → vísindaleg sjóngerv-
ing

sjóngögnhk. ft.
Gögnmeð sniði sem hentar tilbirtingar
sem ein eða fleirimyndir2.
· Sjóngögn eru venjulega sýnd sem röð

mynda þannig að svo virðist sem eitt-
hvað sé að gerast eða aðstæður séu að
breytast.
Dæmi: (1) Efni á myndbandssnældu
með kvikmynd. (2)Merki2 frá veður-
ratsjá.

– video
sjónkerfi hk.

Kerfi sem getur aflað sér einnar eða
fleiri mynda2 með því að nota ljósfræði-

legt tæki sem skynjar án snertingar og
getur greint og mælt ýmis sérkenni og á
grundvelli þeirra tekið ákvarðanir.
· Sjónkerfi geta m.a. staðsett, skoðað,

mælt, sannkennt, borið kennsl á, talið
og fylgt eftir hreyfingu.

– vision system
sjónlíkanskerfi hk.

Kerfi þar sem notað er fyrir fram gert
líkan til þess að búa til lýsingu á upp-
runalegumvangieftir mynd2.
– model-based vision system

sjónræn tölvunotkun
Tölvunotkun þar sem notandi hefur
gagnvirk samskiptivið tölvu og stjórn-
ar vinnslu hennar með því að fást við
myndir2 áskjá.
· Myndirnar geta verið ljósmyndir, þrí-

víddarmyndir,myndskeið, reitarit eða
einföld teikn.

– visual computing
sjónræn vísbending

Sjónrænarupplýsingar1 um hlut sem
nægja til þess að segja til um stefnu
hans og stað.
– visual cue

sjónrænt forritunarmál
Forritunarmál til þess að búa til líkan af
frumeiningumsýndarheims.

Dæmi: Embrace, fyrrum kallað Grasp
og Mandela.

– visual programming language, VPL
sjónrænt gagnaskoðunarkerfi

Kerfi þar sem aðferðirsýndarveruleika
eru notaðar til þess að skoðagagnasöfn.
– spatial data management system,

SDMS
sjónskynjari kk.

Búnaður sem tekur við ljósorku úr sýni-
legu umhverfi sínu og býr tilfrálag til
frekari vinnslu.
– vision sensor, visual sensor

sjónsviðhk.
Rúmhorn sem afmarkar það sem sést
frá athugunarstað og er þess vegna með
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ámynd2.
– field of view, FOV

sjónumyndgjafi kk.
Leysisörskanni sem setur myndir beint
á sjónuna.
– retina laser

sjónvarp í lokuðu kerfi
– closed circuit television

skaðalesturkk.
Lestur þar semgögn, sem lesin eru,
þurrkast út.
– destructive read

skaði kk.
Mælikvarði á tjón eða missi sem stafar
af vásetningu.
– loss

skaðleysulesturkk.
Lestur þar semgögn, sem lesin eru,
þurrkastekki út.
– nondestructive read

skammsniðhk.
Skipulag texta eða mynda ásíðu2 þar
sem textalínur eru samhliða skammhlið
síðunnar.
– portrait, portrait format, vertical

format
skammstöfunkv.

Stytt framsetning á orði eða orðasam-
bandi, oftast gerð með því að halda í
fyrstu stafi orðanna en sleppa öðrum.
· Skammstöfun orðasambands kallast

skammstöfunarorðef hún er borin
fram sem orð.
Dæmi: ASÍ táknar Alþýðusamband
Íslands.

sh.stytting
– abbreviation

skammstöfunarorðhk.
Skammstöfunorðasambands sem er
borin fram sem orð.

Dæmi: SPRON táknar Sparisjóð
Reykjavíkur og nágrennis.

– acronym
skammta so.→ búta

skammval hk.
(í gagnaflutningsneti) Kall1 þar sem
nota má styttvistfangtil þess að koma á
sambandi1.
· Notendur geta fengið leyfi til þess að

tilnefna ákveðinn fjölda styttra vist-
fanga. Breyta má úthlutun þeirra eftir
þörfum samkvæmt tilteknum reglum.

– abbreviated address calling
skanna1 so.

Skoðagögná kerfisbundinn hátt.
– scan1

skanna2 so.
Skoðahlut3 eða setja samanmynd2 eftir
fyrir fram ákveðinni aðferð.

Dæmi: (1) Símsendingarkerfi skann-
ar mynd frá vinstri til hægri og of-
an frá og niður eins og þegar lesið er.
(2) Mynd, framkölluð á sjónvarpsskjá
línu fyrir línu, er skönnuð.

– scan2

skanni kk.
Sjónskynjarisem tekur sýni úr umhverfi
sínu eftir skipulegu mynstri.
· Skannar eru t.d. notaðir viðljóslest-

ur merkja, mynsturkennsleðastafa-
kennsl.
Dæmi: Tæki semskannar2 prentuð
eða handskrifuðgögná ljósfræðileg-
an hátt og setur þau ístafræntform.

– scanner1

skannlínakv.
Runa dílasem eru venjulega í láréttri
röð og eruskannaðir2 hver á fætur öðr-
um.
– scan line, scanning line

skarpstilla so.
Dæmi: Skarpstilla tæki.

sh.brennistilla
– focus

skautabil hk.
Fjarlægð á milli skauta ísegulhaus.
· Rásabil og þar með rásaþéttleiki

ákvarðast aðallega af skautabili.
– gap width
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skautuð núllmiðunarskráning
Viðmiðunarlaus skráningþar sem 0 er
sett fram með seglun í eina átt og 1 er
settur fram með seglun í gagnstæða átt.
– polarized return-to-zero recording,

RZ(P)
skautun1 kv.

– polarity
skautun2 kv.
· Mikilvægt hugtak íþráðlausum sam-

skiptum.
– polarization

skáletra so.
Prenta meðskáletri.
– italicize

skáletur hk.
Leturbrigðiþar semstafirhallast miðað
við aðalleturbrigðið.
· Oftast sett inn í beint letur til þess að

leggja áherslu á og aðgreina orð og
setningar sérstaklega.

– italics
skávik hk.

Frávik þverraðar (hornfrávik eða
lengdarfrávik) frá tiltekinni viðmiðun.
– skew

skekkja kv.
Frávik reiknaðs, athugaðs eða mælds
gildis eða skilyrðis frá sönnu, tilteknu
eða fræðilega réttu gildi eða skilyrði.
– error1

skekkjubreidd kv. → skekkjuspönn
skekkjumengi hk.

Mengi þeirra gilda semskekkjagetur
tekið.
– error range1

skekkjumörk hk. ft.
Skekkjuvikmörk, að slepptum skekkj-
um sem ílagssuð veldur, sem ekki ætti
að fara yfir þegar tæki er notað við eðli-
leg starfsskilyrði.
– mean rate accuracy

skekkjuspönnkv.
Mismunur á hæsta og lægsta gildi
skekkju.

sh.skekkjuvídd, skekkjubreidd
– error span, ?error range2

skekkjuvídd kv. → skekkjuspönn
skel1 kv.

Unix-heiti á gagnvirku viðmóti við
stýrikerfi.
· Skelin er forritunarlagið sem skilur

og framkvæmir skipanir sem notand-
inn færir inn. Í sumum kerfum er skel
kölluð skipanatúlkur.

– shell1

skel2 kv. → sérfræðiskel
skellur kk.

Það þegarsegulhaussnertir af slysni
gagnamiðilsem snýst.
– head crash

skelskrifta kv.
Textaskrásem í erruna af skipunum2

fyrir Unix-bundiðstýrikerfi.
– shell script

skerðingkv.
(í tölvusjón) Fegurðargalli íinnrauðri
myndfærslusem er til kominn af völd-
um formgerðar í greiningarkerfi og
truflar þá geislun sem á að greina.
– clipping2

skerpudýpt kv.
Bilið á milli lágmarks- og hámarksfjar-
lægðar frá skynjara þar semmynd2 í
brennipunkti hefur viðunandi skerpu.
– depth-of-field

skeyta saman
· Notað t.d. um strengi.
– concatenate

skeyta við
Bæta nýjuskjali1 eðastafastrengaftan
við skráðantexta.
– append3

skeytaflutningskerfi hk.
Búnaður með einn eða fleiriskeytaflutn-
ingsmiðla sem annastskeytaflutning
með doksendingumilli aðgangsbún-
aðar, skeytageymslna1 og aðgangsein-
inga.
– message transfer system, MTS
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skeytaflutningsmiðill kk.
Búnaður sem er hluti afskeytaflutn-
ingskerfi og flytur skeyti2 til einstakra
notenda3 eða notendahópa sem eru á
póstlistum.
– message transfer agent, MTA1

skeytaflutningur kk.
(í tölvupóstkerfi) Flutningur skeyta2

með því að notatölvunet.
– message transfer, MT

skeytagáttkv.
(í tölvupóstkerfi) Búnaður sem tengir
saman tvö eða fleiri ólíktölvupóstkerfi
ogflytur skeyti2 milli þeirra.
– mail gateway, gateway2

skeytageymdkv. → skeytageymsla2

skeytageymsla1 kv.
(í tölvupóstkerfi) Búnaður sem veitir
einstökumbeinum notandamöguleika
áskeytageymslu2.
– message store, MS

skeytageymsla2 kv.
(í tölvupóstkerfi) Það aðgeyma2 skeyti2

sjálfvirkt svo að unnt sé að ráðstafa
þeim síðar.
sh.skeytageymd
– message storage

skeytagjafikk.
Sá hluti samskiptakerfis semskeyti1

teljast koma frá.
sh.fróðgjafi
– message source, information source

skeytaheimtkv.
Það aðná í tölvupóst3 sem hefur borist
í pósthólf.
sh.heimt2

– message retrieval, retrieval2

skeytakerfi hk.
Gagnavinnslukerfi, notað til þess að búa
til skeytasýslukerfi.
– messaging system

skeytalistunarþjónustakv.
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem læt-
ur aðgangsbúnaði viðtakandaí té lista
meðupplýsingum1 um skeyti2 sem hafa

veriðgeymd1 í skeytageymslu1.
· Upplýsingarnar fela í sér valdareig-

indir2 hvers skeytis og annarra upp-
lýsinga sem skeytageymslan hefur
bætt við.

– stored message listing service
skeytamiðlari kk. → skeytaþjónn
skeytamiðlunkv.

Það aðbeina skeytum2 um gagnaflutn-
ingsnet með því að taka við þeim,
geyma2 þau ef þörf krefur og senda þau
áfram í heilu lagi.
– message switching

skeytasendingkv.
Það aðflytja, geyma1 og heimta skeyti2

með rafrænum aðferðum.
sh.tölvuskeytasending
– electronic messaging

skeytasýslakv.
Verkþáttur í dreifðriupplýsingavinnslu
sem felst í því að tengja samanskeyta-
flutningogskeytageymslu2.
– message handling, messaging

skeytasýslukerfihk.
Tölvuvætt upplýsingakerfi þar semnot-
endur3 geta skipst áskeytum2 á skipu-
legan hátt.
· Skeyti eru send í miðstöð eða beint til

viðtakenda. Kerfið getur verið bundið
gagnavinnslukerfitiltekins fyrirtækis
eða stofnunar eða notað ítölvuneti.

sh.tölvupóstkerfi, tölvupóstur2, rafpóst-
ur2

– message handling system, MHS,
electronic mail2

skeytasýsluumhverfihk.
Það umhverfi sem nær yfirskeytasýslu-
kerfi, notendur3 þess ogpóstlista.
– message handling environment,

MHE
skeytasýsluþjónustakv.

Þjónusta1, veitt meðskeytasýslukerfi.
– message handling service

skeytatalningarþjónustakv.
Þjónusta1 sem telur fyriraðgangsbún-
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að viðtakandafjölda skeyta2 sem full-
nægja tilteknu skilyrði, byggðu á einni
eða fleiri eigindum2 þeirra skeyta sem
geymd1 hafa verið ískeytageymslu1.
– stored message summary service

skeytaþegikk.
Sá hluti samskiptakerfis þar sem telst
vera tekið viðskeytum1.
sh.fróðþegi
– message sink, information sink

skeytaþjónnkk.
Miðlunarforrit sem sér umskeyti1, send
öðrum forritum sem nota skeytaverk-
forritaskil.
sh.skeytamiðlari
– messaging server

skeytaþjónusta fyrir framleiðslu
Þjónusta1 sem gerir eftirlitstölvu kleift
að stjórna starfsemi tölvustýrðra tækja
sem er dreift umnet og eru notuð til
þess að stjórna framleiðsluferlum.
– manufacturing message service,

MMS1

skeyti1 hk.
(í upplýsingafræðiog samskiptafræði)
Runaaf stöfum, ætluð til að flytjaupp-
lýsingar2.
sh.skilaboð
– message2

skeyti2 hk.
(í tölvupóstkerfi) Fróðfang, flutt milli
notenda3 tölvupósts.
· Fróðfangið er unnt að setja fram með

texta, runu hljóðaeða myndum.
· Skeyti er venjulega í tveimur hlutum:

efniogumslag.
sh.tölvuskeyti, tölvubréf
– message3, electronic mail4

skeytislokhk. ft.
Endamerki skeytis.
– end of message, EOM

skiki kk.
Afmarkað samsafnhnappasem ætlaðir
eru til sérstakra nota.
· Skiki getur verið hluti af stærra

hnappaborðieða sjálfstæður.
– keypad1

skil1 hk. ft.
Mörk milli tveggja búnaðareininga,
skilgreind eftir eiginleikum sem lúta
að starfsemi, sameiginlegum tenging-
um, merkjaskiptum og öðrum eiginleik-
um eininganna eftir því sem við á.
· Í vélbúnaðieinkennast skil t.d. af eðli

tenginga og merkja sem fara um þau.
Í hugbúnaðieinkennast skil einkum
af því hvaðagögnflytjast um þau og
hvernig.

· Enska orðið „interface“ er oft rang-
lega notað um tæki sem tengir saman
tvö önnur tæki. Í þeirri merkingu ætti
að nota orðiðtengildi.

· Sjá einnigviðmót.
– interface

skil2 hk. ft.
(í ritvinnslu) Staður ítextaþar sem byrj-
að er á nýrrilínu1.

Dæmi:Línuskil, greinaskil, síðuskil.
– break

skil3 hk. ft. → afhending
skila so.

Láta af hendi búnað, t.d. svæði íminni,
sem hefur veriðúthlutaðtil vinnslu til-
tekins verkefnis.
– deallocate

skila gildi
Flytjagagnagilditil forritseiningarsem
kallaðhefur áundirforrit1.
· Undirforritið skilar gildi þegar það

hverfur aftur.
– return a value

skila gögnum
(í gagnasafni) Skilaskjali1 í gagnasafn.
– check in

skilaboðhk. ft. → skeyti1

skilaflutningur kk.
Það að flytja eða reyna að flytjafróð-
fang frá sendistað tilhugsanlegra við-
takenda.
· Skilaflutningur felst írunu af flutn-
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ingsskrefumogflutningsatvikum.
– transmittal

skilakerfi fyrir tækniferli
Búnaður sem lagarstýribúnað fyr-
ir tækniferli að gagnavinnslukerfinuí
gagnavinnslukerfi fyrir tækniferli.
– process interface system

skilatilkynning kv.
(í tölvupóstkerfi) Fróðfangsemskeyta-
flutningskerfi býr til og sýnir hvort
skeyti2 eða kanni hafi komist til skila
eða hvernig gangi að koma þeim til
skila.
· Skilatilkynning getur greint fráaf-

hendingu eða óskilum skeytis eða
kanna.

– report2

skilgreining kv.
Máleining þar sem eitt eða fleirinefni
eru kynnt beint í forriti og tiltekið
hvernig á að túlka þau.
· Í sumum forritunarmálumer litið á

skilgreiningar semsetningar1.
Dæmi: Skilgreiningar ágagnatög-
um, geymsluskipulagi, pökkum2 og
verkeiningum.

sh.yfirlýsing
– declaration

skilgreining gagna
Það að búa tilgerðarlýsingu.
· Þegar gerðarlýsing er búin til eru

gagnastök2 í skipangagnasafnsinsog
vensl1 þeirra aðgreind og þeim lýst.

sh.gagnaskilgreining
– data definition

skilgreining skjalatags
– document type definition, DTD

skilgreiningarkafli kk.
Hluti forrits sem hefur eina eða fleiri
skilgreiningar.
· Skilgreiningarkafli íCobol tekur sér-

staklega á meðferðfrábrigða.
· Sjá einnigmeginmál1.
– declarative part, data division

skilgreiningarmál hk.
Forritunarmálþar sem aðallega eru not-
aðarskilgreiningar.

Dæmi:Gagnaskilgreiningarmál.
– declarative language

skilgreiningarsvið hk.
Hluti forrits þar sem reglur umgildis-
svið1 og tilvísanleikaákvarðast af sam-
svarandiskilgreiningumí öðrum hlut-
um forritsins.
– declarative region

skilgreiningarþekking kv.
Þekking, sett fram meðstaðreyndum,
reglum og kennisetningum.
· Venjulega er ekki unnt að vinna úr

skilgreiningarþekkingu nema hún sé
fyrst þýdd yfir íaðferðarþekkingu.

– declarative knowledge
skili kk.

(í forritunarmálum) Afmarkari2 sem
kemur í veg fyrir að litið sé á grann-
stæð lesstök eða málskipanareiningar
sem eina heild.

Dæmi:Bilstafur eðasniðstafur.
sh.skiltákn
– separator1

skilja pappír sundur
Skilja sundur blöð ímargritapappír.
– decollate, deleave

skiljanleiki kk.
Mælikvarði á það hversu auðvelt er fyr-
ir mann að lesaforrit og átta sig á
hvernig gagnaskipanireðagagnahlut-
ir og algrím, sem notuð eru í forritinu,
samsvara því verkefni sem átti að leysa.
– understandability

skiljanleiki tals
Hæfni talfrálagsað skiljast rétt, venju-
lega mæld sem hundraðshluti talein-
inga.
sh.talskiljanleiki
– speech intelligibility

skilningsgerðarlýsingkv.
Safnsetninga3 sem eru í samræmi hver
við aðra og sýna nauðsynlegaryrðingar



skilningslíkan 310 skilyrt stökkskipun

sem gilda í tilteknumumfjöllunarheimi.
– conceptual schema

skilningslíkan hk.
Framsetning á einkennumumfjöllunar-
heimsmeð því að notaeinindi1 og ein-
indavensl.
– conceptual model

skilningsóðalhk.
Mengi gildra gildismerkinga.
· Gildismerkingar í skilningsóðali geta

annaðhvort verið tölusettar eða lýs-
ingar gefnar á þeim.

– conceptual domain
skilningsstighk.

Allt sem fjallar um túlkun og meðferð
upplýsinga1 sem lýsa tilteknumumfjöll-
unarheimi eða einindaheimií upplýs-
ingakerfi2.
– conceptual level

skiltákn hk. → skili
skilvirkni kv.

Mælikvarði á það hversu hrattforrit er
innt eða hversu miklageymslurýmdþað
notar eða hvort tveggja.
– efficiency

skilyrðishluti kk.
Samsafnstaðreyndaeða setninga í þeim
hluta skilyrðisreglu (ef-hluta) þar sem
skilyrði eru sett fram.
– left-hand side, premise part, conditi-

on part
skilyrðisregla kv.

Regla í formlegri rökfræðisem hefur
einn hluta (ef-hluta) þar sem skilyrði
eru sett fram og annan hluta (þá-hluta)
þar sem sett er fram takmark eða aðgerð
sem á að framkvæma ef skilyrðinu er
fullnægt.
sh.skilyrðissetning
– if-then rule, if-then statement

skilyrðissetningkv. → skilyrðisregla
skilyrt flétta

Máleining sem tilgreinir fleiri en eina
inningaröð.

Dæmi:Tilvikssetning, ef-setning.

– conditional construct
skilyrt fróðmæld → skilyrt upplýsinga-

mæld
skilyrt óreiða

Meðalgildi skilyrtrar upplýsingamæld-
ar atburða í endanlegu mengi atburða
sem útiloka hver annan og eru sameig-
inlega tæmandi, að því gefnu að atburð-
irnir komi fyrir í öðru mengi atburða
sem útiloka hver annan og eru sameig-
inlega tæmandi. Á táknmáli stærðfræð-
innar er þetta gildi:

H(XjY) = n

∑
i=1

m

∑
j=1

p(xi ;y j)I(xi jy j)
þar semX= fx1 : : :xng er mengi atburð-
anna xi(i = 1: : :n), Y = fy1 : : :ymg
er mengi atburðannay j = (1: : :m),
I(xijy j) er skilyrt upplýsingamældxi að
gefnu y j , og p(xi ;y j) eru sameiginleg
líkindi á að báðir atburðirnir gerist.
– conditional entropy, mean conditi-

onal information content, average
conditional information content

skilyrt segð
Segð, þannig notuð að gildi hennar
ákveður hvaðainningaröðer valin.
– conditional expression

skilyrt setning
Fjölsetningsem velur tilinningar eina
eða enga af tilteknumruna setninga1

eftir því hvaða gildiskilyrt segðfyrir
samsvarandi skilyrði tekur.

Dæmi: Í Pascal eru ef-setningarog
tilvikssetningarskilyrtar setningar.

– conditional statement
skilyrt stökk

Stökksem verður aðeins ef tilteknum
skilyrðum er fullnægt þegarskipunin1

sem tilgreinir það erinnt.
– conditional jump, conditional branch

skilyrt stökkskipun
Stökkskipunsem tiltekur skilyrði fyrir
aðstökkverði.
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– conditional jump instruction
skilyrt upplýsingamæld

Mælikvarði á magnupplýsinga2 um
hvort atburðurx gerist ef gefið er að
annar atburðury gerist, jafntlogranum
af umhverfu skilyrtra líkindap(xjy) á
atburði x að gefnum atburðinumy. Á
táknmáli stærðfræðinnar er þessi mæli-
kvarði:

I(xjy) = log
1

p(xjy) :
· Skilyrt upplýsingamæld er einnig

munur á heildarupplýsingamæld
atburðanna tveggja ogupplýsinga-
mældhins síðarnefnda:

I(xjy) = I(x;y)� I(y):
sh.skilyrt fróðmæld
– conditional information content

skilyrtur aðgangur
– conditional access

skipan kv.
Eitthvað sem hefur ákveðið eða fast
mynstur eða skipulag.
– structure

skipanakóti kk.
Mengibæta, notað til þess að setja fram
leyfilegarvélarmálsskipanirtiltekinnar
tölvu.
– instruction code, computer instructi-

on code, ?machine code2

skipanalínakv.
(í skipanalínuviðmóti) Lína eðarein1 á
skjá, ætluð fyrirskipun2 notanda.
sh.skipanarein
– command line, command area

skipanalínuviðmót hk.
Viðmótaðstýrikerfieðaverkbúnaðiþar
sem notandi bregst viðkvaðningumeð
því að ritaskipun2 í tiltekna línu.
· Sjá einnigskipanalína.
– command line interface

skipanamálhk.
Safn af stefjuvirkjum ásamt tiltekinni
málskipan, notað til þess að sýna hvað
stýrikerfiá að gera.
– command language, control language

skipanamengihk.
Samsafnskipana1 sem tiltekin tölva
getur unnið úr eða eru til reiðu í tilteknu
forritunarmáli.
– instruction set, instruction repertoire

skipanarein kv. → skipanalína
skipanastýrður lo.

(um hugbúnað) Sem er stjórnað með
tilteknumskipunum2.
· Notandi verður að læra skipanirfor-

rits til þess að geta notað það. Skip-
anastýrð forrit eru oft sveigjanlegri
í notkun envalmyndastýrð forriten
erfiðara getur verið að læra að nota
þau.

– command-driven
skipanatúlkur kk.

– command interpreter
skipta so.

Notavíxlhnapp.
– toggle

skipta á síður
(í ritvinnslu) Skipatexta sjálfvirktásíð-
ur2 samkvæmt tilteknusíðusniði.
– paginate

skipta í kafla
(um forrit )
– segment2

skipta um
Skipta á tilteknumtextaog öðrum texta
sem fyrir er.
– replace3

skipta um allt
– replace all

skipta um kafla
Flytja skiptikaflaúr ytri geymsluí að-
alminni þannig aðskrifað sé yfir aðra
hlutaforrits.
– overlay1
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skiptaþjáll lo.
Sem skipta má um meðgangþjálum
skiptum.

Dæmi: Skiptaþjálldiskur1.
– hot-swapable

skipti hk. ft.
Aðgerð sem felur í sér aðhnappar
skipta um hlutverk.
– shift1

skiptibúnaður kk.
Samstæðavélbúnaðarog hugbúnaðar
sem flytur þaugögn, sem koma inn í
hnút2 á neti, út um rétttengi til næsta
hnúts á netinu.
– switching fabric

skiptihnappur kk.
Hnappur sem haldið er niðri til þess
að velja efri stafi af hnöppum með
tvær merkingar oghástafi1 af bókstafs-
hnöppum.
– shift key

skiptikafli kk.
Einn nokkurrakafla forritssem skiptast
á um sama rými íaðalminni meðan á
inningustendur.
– overlay segment

skiptilás kk.
Hnappur, notaður til þess að læsa
hnappaborðií þeirri stöðu sem það er
í þegarskiptihnappier haldið niðri.
– shift lock

skiptileit 1 kv.
Leit1 þar semröðuðu1 mengi gagna-
staka1 er skipt í tvo aðgreinda hluta,
öðrum hlutanum kastað en sams kon-
ar leit gerð í hinum hlutanum. Þetta er
endurtekið uns leitinni er lokið.
– dichotomizing search

skiptileit 2 kv.
(í ritvinnslu) Aðgerð sem leyfir not-
anda að leita uppi tiltekinnstafastrengí
textaog skipta á honum og öðrum stafa-
streng.
· Þessari aðgerð má beita á alltskjalið1

eða hluta þess.

– search and replace1, find and replace1

skiptileitarhamur kk.
(í ritvinnslu) Hamursem leyfir notanda
að leita uppi tiltekinnstafastrengí texta
og skipta á honum og öðrum stafa-
streng.
· Þessi hamur getur tekið til allsskjals-

ins1 eða hluta þess.
– search and replace2, find and replace2

skiptimerki hk. → skiptir2

skipting kv.
(í tölvupóstkerfi) Flutningsatvik sem
felst í því aðskeytaflutningsmiðillbýr til
afrit af skeyti2 eðakannaí því skyni að
flytja hvert nýtt tilvik í flutningsskref-
inu til næstu viðtakendaþess öðruvísi
en áður.
– splitting

skiptir 1 kk.
(í fjarskiptaneti) Tæki sem velurgagna-
rás2 fyrir aðkomingögntil að þau fari á
áformaðan viðtökustað.
sh.leiðargreinir2

– switch2

skiptir 2 kk.
(í gluggaumhverfi)
sh.skiptimerki
– split box

skiptiskipun kv.
Ritvinnuskipun, notuð til þess að skipta
á tilteknumstafastrengí skráðumtexta
og öðrum stafastreng.
– replace command, exchange

command
skiptistjóri kk.

Undirforrit 1 sem stýrir því hvernig
skiptiköflumer raðað og komið fyrir.
– overlay supervisor

skiptisvæði blaðsíðu→ síðuskiptasvæði
skiptivinnsla kv.

Vinnslutækni í gagnavinnslukerfiþar
sem tveimur eða fleiriferlum2 er úthlut-
að tíma til skiptis í samagjörva.
· Skiptivinnsla er notuð til þess að fleiri

en einn notandi geti haftaðgang1 að
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sama gagnavinnslukerfi á sama tíma.
– time sharing

skiptivísir kk.
Sérstafursem settur er sjálfvirkt eða
handvirkt inn íorð til þess að sýna hvar
má skipta því milli lína1 ef það kemst
ekki fyrir í enda línu.
· Í stað skiptivísis er sett skiptistrik ef

orðinu er skipt, annars sjást þess eng-
in merki í endanleguskjali1.

– soft hyphen, discretionary hyphen
skipulag gagna

– organization of data
skipulagning kv.

(í gagnasafni) Það að breytatöflu2 í
eina eða fleiri einfaldari töflur, lausar
við umframdálka eða ósamkvæmni, í
því skyni að haldavísunarheilleika.
– normalization

skipulagsheildarskilríki hk. → skipu-
lagsskilríki

skipulagsskilríki hk.
(í tölvuöryggi) Rafrænt skilríkiskipu-
lagsheildar, t.d. skilríki félags, fyrirtæk-
is, deildar í fyrirtæki eða annarrar form-
legrar skipulagseiningar.
sh.skipulagsheildarskilríki
– organizational certificate

skipun1 kv.
Lýsing á aðgerð1 þar semþolendur
hennar eru tilgreindir ef einhverjir eru.
– instruction, ?statement2

skipun2 kv.
Það sem hrindir af staðgjörð eðaleyfi-
legri gjörð.
– command1

skipun3 kv. → utantextaskipun
skipunargisti hk.

Gisti fyrir skipun1 sem á að túlka.
– instruction register

skipunargögnhk. ft.
Gögnsem eru ískipun1.
– immediate data

skipunarháður rofstaður → kótarof-
staður

skipunarlengd kv.
Fjöldi orða, bætaeðabita sem þarf til
aðgeyma1 vélarmálsskipun.
– instruction length

skipunarsetningkv.
Máleiningsem er framsetning áskipun2

eðafrumskipun.
– command statement

skipunarskilyrði hk. ft.
Þau skilyrði sem verður að fullnægja
áður en leyfilegri gjörð er hrundið af
stað.
– command condition

skipunarsnið hk.
Skipulag einstakra hlutaskipunar1.
– instruction format

skífa kv. → disklingur1

skífurit hk. → kringlurit
skjal1 hk.

(í ritvinnslu) Nafngreind eining með
texta, og hugsanlega myndum, sem sett
er upp á skipulegan hátt og unnt er
að geyma1, ritvinna2, sækja1 og senda
milli kerfa eða notenda sem eina heild.
– document1

skjal2 hk.
(í kerfi fyrir upplýsingaheimt) Eining
gagnasem í erutexti og lýsiorð.
– document2

?skjala so.→ skjalbúa
skjalasendingkv.

Það aðflytja skjal1 til yfirráðasvæðis
viðtakanda.
– document delivery

skjalaskipti milli tölva → EDI-samskipti
skjalasmiður kk.

– document builder
skjalatag hk.

– document type
skjalataskakv.

(í gluggaumhverfi)
– briefcase

skjalavistun kv.
Það aðgeyma2 skjal1 annaðhvort með
rafrænum eða ljósrænum aðferðum eða
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semprentrit.
– filing

skjalblöndun kv.
Aðgerð íritvinnsluforriti sem leyfir not-
anda að búa tilskjal1 úr skjölum eða
skjalbútum sem þegar eru til.

Dæmi:Bréfblöndun.
– document merge, document merging

skjalbúa so.
Semjaskjalbúnað.
sh. ?skjala
– document3

skjalbúnaður kk.
Allt sem samið er til þess að lýsa til-
teknu verkefni eða kerfi.
· Í skjalbúnaði eru m.a.upplýsingar1

um forrit sem hafa verið samin, þró-
un kerfis og breytingar sem hafa ver-
ið gerðar. Skjalbúnaður getur ver-
ið skýrslur, leiðarvísar og handbæk-
ur. Skjalbúnaður getur einnig verið
hjálpartexti sem kalla má fram áskjá
eðaathugasemdirsem komið er fyrir
á milli skipana1 í frumforriti.

sh.skjöl
– documentation

skjalbúnaður kerfis
Samsafnskjala1 þar sem lýst erkröfum
sem gerðar eru tilupplýsingavinnslu-
kerfis, notkunarmöguleikum þess, tak-
mörkunum, hönnun, starfsemi ogvið-
haldi.
sh.kerfisskjöl
– system documentation

skjaleining kv.
Eining í tiltekinni röklegri skipan
skjals1 sem getur skipt máli fyrirverk-
forritið eða notandann.

Dæmi: Kafli, undirkafli,efnisgrein.
– logical object

skjalhögun kv.
(í ritvinnslu) Safn af reglum sem skil-
greina til hlítar hvernigskipanog snið3

skjala1 má vera.
· Þessar reglur eiga við í tilteknu rit-

vinnsluumhverfi.
– document architecture

skjalkenni hk. ft.
(í ritvinnslu) Einkenni sem lýsa heilu
skjali1, t.d. hverrar gerðar það er og
sniði3 þess.
– document profile

skjalskiptasnið hk.
Skilgreining á því hvernigskjöl1 skuli
sett fram svo að notendurskrifstofu-
kerfageti skipst á þeim.
– document interchange format

skjalsnið hk.
Skilgreining á framsetninguskjals1.
– document format

skjalsniðill kk. → umbrotsforrit
skjalstofn kk.

Efni skjals1, þar með talinntextiogupp-
lýsingar1 um útlit en ekkiskjalkennin.
– document body

skjáboði kk.
– desktop pager

skjáborð hk.
(í gluggaumhverfi)
– desktop2

skjáborðsauki kk.
Tveir eða fleiriskjáir sem eru tengdir
við sömutölvuna.
– extended desktop

skjádeiling kv.
Það að skiptamyndfletiá skjá í tvö eða
fleiri sjálfstæð svæði.
· Á einu svæði má t.d. skoðaskjal1,

eins og það á að líta út, og á öðru
svæði þá gerð skjalsins semgeymd2

er í tölvu.
– split screen2

skjágrip hk. → skjámyndargrip
skjáhermir kk.

– display emulator
skjáhnappaborðhk.

– on-screen keyboard
skjáhnappur kk.

– graphic button
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skjákort hk.
Samrásakort ítölvu sem gegnir tækni-
legu hlutverki viðbirtingu gagnaáskjá.
sh.skjáspjald
– video card, graphics card, video

adapter, display adapter, video board
skjáminni hk.

Biðminni sem í eru gildi allradíla
myndar1.
– frame buffer, video RAM, VRAM

skjámyndargrip hk.
Upptaka af efninu áskjánumsem unnt
er aðvistasem myndskrá eðaafrita inn
í skjal eðamyndritil.
· Tala má um að „grípa skjámynd“.
sh.skjágrip
– screen shot, screen capture

skjápenni kk.
Ílagstæki, notað til að skrifa texta eða
teikna línur á flöt þannig að úr verði
ílagsgögnsembirtast1 á tölvuskjá.
– stylus

skjáprentunarhnappur kk.
Hnappur, notaður til þess að fáprentrit
af skjámynd.
sh.prenthnappur
– print screen key, print key

skjár kk.
Myndflötur þar semsvipmyndir geta
birst1.
– screen

skjáritill kk.
Textaritill sembirtir 1 texta á skjá svo
að breyta megi hvaðastafastrengsem
er með því að notabendil1, án þess að
nota þurfi línunúmer.
– screen editor

skjásíakv.
Búnaður sem er settur yfirskjá til þess
að draga úr glampa.
– antiglare filter

skjáspjald hk. → skjákort
skjástjóri kk.

– video controller

skjástöðkv.
Vinnuútstöðmeð skjá til birtingar og
venjulega meðílagstæki, t.d. hnappa-
borði.
– video display terminal, visual display

terminal, VDT, video display unit,
visual display unit, VDU

skjávari kk.
– screen saver

skjávarpa kv. → skjávarpi
skjávarpi kk.

sh.skjávarpa
– digital projector, digital projection

display system
skjóta inn

– insert3

skjöl hk. ft. → skjalbúnaður
skoðari kk.

– viewer
skoðunarforrit hk.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Hug-
búnaðartólsem gerirforritara kleift að
skoðaklasa4, eigindir3 ogaðferðir.
– browser2

skorðakv.
Aðlögun gagnatags sem takmarkar
dreifisviðþess eðaaðgerðir1.
– constraint

skorðuð alhæfing
Alhæfing hugtakssem fullnægir þeim
skilyrðum semhugtökumeru sett og eru
notuð til þess að útskýra tilteknastað-
reyndeða atburð.
– constraint-based generalization

skorðureglakv.
Regla sem einskorðar leit við tiltekinn
hlutaviðfangsrýmisins.
· Skorðureglur má nota á áhrifaríkan

hátt til skýringar ísérþekkingarkerf-
umog reglukerfum.

– constraint rule
skotra so.

(í tölvuteiknun) Hliðra myndeiningum
um eitt skref í einu þannig að svo virðist
semmyndin1 færist til hliðar.
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– pan
skotrun kv.

(í tölvuteiknun) Það aðskotra.
· Við skotrun getamyndeiningarverið

fjarlægðar úrmynd1 og öðrum bætt
við.

– panning, panoramic translating
skrá kv.

Nafngreint safn affærslum1 sem farið
er með sem eina heild.
– file

skrá inn
Hefjasetu.
sh.skrá í
– log on, log in, sign on

skrá í → skrá inn
skrá stöðulýsingu

(í áreiðanleika2, viðhaldsþægniog til-
tækileika2) Vista í geymslu1 upplýs-
ingar1 um innri stöðu búnaðar í því
skyni að auðveldaviðhaldef galli kem-
ur í ljós.
– journalize, log out2

skrá úr → skrá út
skrá út

Ljúka setu.
sh.skrá úr
– log off, log out1, sign off

skráaflutningur kk.
– file transfer

skráahirðing kv. → skráastjórn
skráahirðir kk. → skráastjóri
skráakerfi1 hk.

Samsafnskráa sem hafa heiti og eru
flokkaðar í stigveldisskipaðarmöppur.
– file system

skráakerfi2 hk.
(í tölvupóstkerfi) Samsafnopinna kerfa
sem starfa saman að því að veitaþjón-
ustu1 vegnanotendaskrár.
– directory system

skráamiðlari kk. → skráaþjónn
skráastjóri kk.

(í gluggaumhverfi)
sh.skráahirðir

– file manager
skráastjórn kv.

(í gluggaumhverfi)
sh.skráahirðing
– file management

skráaþjónn kk.
Þjónn1 sem geymir skrár og hefur
skipulag til þess að veita greiðanað-
gang1 að þeim.
sh.skráamiðlari
– file server

skráð tengisnúmer
– registered port number

skráning1 kv.
– registration1

skráning2 kv. → skráning mælanda
skráning í lén

(í gluggaumhverfi)
– domain login

skráning mælanda
Talþjálfun mælandaháðs kerfisí að bera
kennsl á notendur á grundvelli tiltekins
fjölda þjálfunarsýna.
sh.skráning2

– enrollment
skráning úr léni

(í gluggaumhverfi)
– domain logout

skráningaraðili kk. → skráningarstöð
skráningaraðili léns → skráningarstöð

léns
skráningarflötur kk.

Yfirborð gagnamiðilssem unnt er að
skrágögní.
– recording surface

skráningarmiðlun léna
Stofnun eða fyrirtæki sem annast sam-
skipti við skráningarstöð fyrir hönd
rétthafa.
– domain registrar, domain name reg-

istrar
skráningarstöðkv.

(í tölvuöryggi) Stofnun eða fyrirtæki
sem annast fyrir höndvottunarstöðvar
skráningu á umsóknum um vottorð og
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sannprófuná umsóknargögnum.
· Skráningarstöð undirritar ekki sjálf

vottorð né gefur þau út.
sh.skráningaraðili
– registration authority, RA

skráningarstöð léns
Stofnun eða fyrirtæki sem annastskrán-
ingu1 upplýsinga1 um rétthafa lénsog
tilvísana ánafnaþjóna léns.
sh.skráningaraðili léns
– domain registry

skráningarþéttleiki kk.
Fjöldi skráðra flæðishrökka í rás1,
mældur á lengdareiningu eða boga-
mælieiningu.
· Einingar sem um ræðir eru flæðis-

hrökk á mm (e. flux transitions per
mm, ftpmm) eða flæðishrökk á boga-
mælieiningu (e. flux transitions per
radian, ftprad).

– physical recording density
skrárskipulag hk. → skrárskipulag í

gagnasafni
skrárskipulag í gagnasafni

Það að skipuleggjageymslu1 og nota
aðgangsaðferðirí samræmi við skipan
tiltekinnarskrár og færslna2 í henni og
gera þannig skrána að hluta afgagna-
safni.
sh.skrárskipulag
– database file organization, file organ-

ization
skrársnið hk. → skrásnið
skrásnið hk.

Snið1 gagnaí skrá.
sh.skrársnið
– file layout, file format

skrávernd kv.
Það að koma á viðeigandi stjórnsýslu-
legum, tæknilegum eða öðrum leiðum
til þess að vera á verði gegn heimild-
arlausumaðgangi1 að skrá, breytingu á
henni eða eyðingu hennar.
– file protection

skrefavinnslakv.
Vinnsluaðferð ítölvu þar sem einstök
skipun1 eða hluti skipunar erinntur
þegar gefið er merki utan skipunarinn-
ar.
· Skrefavinnsla er notuð viðkembingu.
– single-step operation, single-step ex-

ecution, step-by-step operation
skreflengdkv.

(í tölvuteiknun) Fjarlægð á milli grann-
stæðravistpunktaámyndfleti.
– increment size

skrefvél kv.
Sérstök tegund rafmagnsvélar sem
hreyfist í skrefum fremur en að snúast
mjúklega eins og venjulegar vélar.
– stepper motor

skriðhljóð hk.
Talbútur sem byrjar í stöðugum hluta
tiltekins hljóðansog endar í stöðugum
hluta næsta hljóðans og hefur því að
geyma allan breytilega hlutann.
– diphone

skriðill kk. → vefskriðill
skrifa so.

Skrágögní geymslu1 eða ágagnamiðil
til bráðabirgða eða á varanlegan hátt.
– write

skrifa ofan í
Skrifaá svæði ígeymslu1 þar semgögn
eru fyrir og eyðileggja þau þar með.
– overwrite1

skrifaðgangur kk. → skrifréttur
skrifanlegur DVD-diskur

– writable DVD, recordable DVD
skrifari fyrir leifturminniskort

– compact flash card writer
skrifborð hk.

sh.vinnuborð
– desktop1

skrifborðsútgáfa kv.
Það að notaumbrotsforrit til þess að
búa tilskjöl1, sem hafatextaog myndir,
þar sem letur og annar frágangur líkist
því sem fæst í prentsmiðju.
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· Stundum er unnið við skrifborðsút-
gáfu með sérhæfðumverkforritumog
stundum meðsérnotakerfum.

– desktop publishing
skrifhaus kk.

Segulhaussem getur aðeinsskrifað.
– write head

skrifhringur kk. → láshringur
skriflás kk.

Færanlegur búnaður sem kemur í veg
fyrir að skráð sé ágagnamiðil.
– data medium protection device

skriflína kv.
sh.skrifrein
– formula bar

skriflæsaso.
Verndagagnamiðilsvo að ekki sé unnt
aðskrifayfir gögnsem á honum eru eða
eyða þeim.
– write protect

skrifrein kv. → skriflína
skrifréttur kk.

Aðgangsréttursem veitir heimild til
þess aðskrifa gögn.
· Skrifréttur getur veitt heimild til þess

að bæta við gögn, breyta gögnum,
eyðagögnum eða búa til gögn.

sh.skrifaðgangur
– write access

skrifstofukerfi hk.
Upplýsingavinnslukerfi, notað til að
samþætta skrifstofustörf.
– office automation system

skrifta kv.
Forrit áskriftumáli.
· Skrifta getur í einfaldri gerð verið

runa af skipunum2 til stýrikerfis, vist-
uð í skrá.

– script3

skriftumál hk.
Forritunarmál sem er naumlega tag-
skipt eðaótagskiptog er ekki ætlað að
ráða við flóknargagnaskipanir.
· Forrit á skriftumáli eru venjulega

túlkuð.

Dæmi:C-skel, JavaScript.
– scripting language

skriftuprakkari kk.
Niðrandi heiti semtölvuþrjótarnota um
óþroskaða en þó oft hættulega einstak-
linga sem notfæra sér brotalamir í ör-
yggi á lýðnetinu.
· Skriftuprakkarar skeyta oft ekki um

það hvort þeir skilja eftir sig ummerki
um árás og leggja áherslu á að gera
sem flestar árásir.

– script kiddie, script kiddy
skrifumferðartími kk.

Stysti tími sem líður á milli upphafs
tveggja skrifumferða sem koma hvor á
fætur annarri ígeymslu1 sem hefur að-
greindar les- og skrifumferðir.
– write cycle time

skrun hk.
(í tölvuteiknun) Það aðskruna.
– scrolling

skruna so.
(í tölvuteiknun) Hreyfa myndeiningarí
glugga, venjulega lóðrétt eða lárétt, á
þann hátt að nýgögn birtast1 öðrum
megin í glugganum um leið og gögn
hverfa hinum megin í honum.
– scroll

skrunbraut kv.
Rein1 við einhvern jaðarskjás eða
glugga, notuð til þess að stjórnaskruni
eða sýna afstöðugagna eða myndar1

sembirt1 er.
sh.skrunstika, skrunrein
– scroll bar

skrunheftihnappur kk.
Hnappur, notaður til þess að stöðva
sendingugagnafrá tölvuáskjá.
· Stundum er sami hnappur notaður til

þess að stöðva sendinguna og hefja
hana aftur og er hann þá kallaður
skrunlás.

– NO SCRL key1, NO SCRL1, hold
screen key
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skrunhnappur kk.
Hnappur, notaður til þess að hefja aftur
sendingugagnasem stöðvuð var með
því að styðja áskrunheftihnappinn.
· Stundum er sami hnappur notaður til

þess að stöðva sendinguna og hefja
hana aftur og er hann þá kallaður
skrunlás.

– SCRL key
skrunlás kk.

Láshnappur, notaður til skiptis sem
skrunheftihnappurogskrunhnappur.
– SCROLL LOCK, SCRL LOCK, NO

SCRL2, NO SCRL key2

skrunrein kv. → skrunbraut
skrunskoðunkv.

(í ritvinnslu) Það að skoðatexta hratt
með því aðskrunayfir hann.
– browsing1

skrunsleðikk.
Hreyfanlegt svæði áskrunbraut sem
sýnir afstöðugagnaeðamyndar1 sem
erbirt1 í glugga.
· Lóðrétta skrunsleðann mætti einnig

kalla „lyftu“.
– scroll box

skrunstika kv. → skrunbraut
skrunör kv.

(í gluggaumhverfi)
– scroll arrow

skuggaprentunkv.
Tækni við aðfeitletra, fólgin í því að
prentastaf tvisvar og hliðra honum í
seinna skiptið örstutt frá upprunalega
staðnum.
– shadow printing

skuggastafagluggikk.
Birtir , venjulega lítill gluggi, þar sem
notaðir eru vökvakristallar til þess að
myndastafi.
· Skuggastafagluggar eru m.a. notaðir í

vasareiknum, úrum og litlumfartölv-
um.

– LCD, liquid crystal display

skuldbinding, samskeiðun og viðrétting
Þjónustueining notkunarlagssem stýr-
ir aðgerðum tveggja eða fleiri notkunar-
ferla ásameiginlegum gögnum, til þess
að tryggja að aðgerðunum ljúki eða þær
séu ekki framkvæmdar.
– commitment, concurrency and reco-

very, CCR
skygging1 kv.

Aðferð við myndsetninguhlutar, fólgin
í því að reikna út ljósstyrk við yfirborð
hans, á grundvelli þess hvernig ljósgjaf-
ar eru staðsettir og hvernig þeir lýsa upp
hlutinn og grannhluti hans.
– shading1

skygging2 kv.
Stigull fyrir birtu2 í mynd2 sem er ekki
í upprunalegumvangien stafar afsjón-
kerfi.
– shading2

skyggja á
Hindra aðhlutur3 í mynd2 eða partur af
honum sjáist með því að hafa annan hlut
fyrir framan hann.

Dæmi: (1) Myndrænn gluggisem
skarast við annan áskjá. (2) Fram-
hlið tenings skyggir á bakhlið hans.
(3) Hlutur ávangigetur skyggt á hluti
sem eru fyrir aftan hann.

– occlude2

skyndiaðgerðkv.
(í kviklegu líkani) Aðgerð sem tekur
óverulegan tíma.
· Skyndiaðgerðir eru tengdaratburðum

og eru venjulega formlegs eðlis.
– action3

skyndiminni hk.
Sérhæftbiðminni, minna og hraðvirk-
ara en aðalminni, notað fyrir eintak
skipana1 og gagnasem eru í aðalminni
og gjörvinn þarf sennilega að nota á
næstunni.
· Flutningur úr aðalminni í skyndi-

minni er sjálfvirkur.
sh.flýtiminni
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– cache memory, cache
skyndiminni á diski

– disk cache
skyndiminnisþjónn kk.
· Er oftast einnigvefsel.
– cache server, cache engine

skyndivistaður lo.
Sem hefur veriðvistaðurí skyndiminni.
sh.flýtivistaður
– cached

skynjari kk.
Tæki sem skynjar ýmsa áorkan, svo
sem hita,birtu2, þrýsting eða segul-
magn og breytir henni í rafboð.
sh.nemi
– sensor

skynjunarnet hk.
Net gervitaugungaþar semílög sumra
þeirra tengjast ílögum annarra um
taugamót.
– perceptron

skynjunarstig hk. → rökstig
skynmiðill kk.

Miðill fyrir framsetninguupplýsinga1 í
því formi sem notandi skynjar.

Dæmi: (1)Hljóð eins og eyrað skynj-
ar það. (2) Myndir eins og augað
skynjar þær.

– perception medium
skynskipti hk. ft.

(í atburðarás ísýndarveruleika) Það að
breyta merkjum2 fyrir eitt skynfæri í
merki fyrir annað skynfæri og birta þau
í því formi.
– cross-sensory substitution

skýjavinnsla kv.
Æskivinnslaþar sem þjónusta er veitt
um lýðnetið.
· Þjónustan felst í aðgangi aðvélbún-

aði, stýrikerfum og hugbúnaði eft-
ir þörfum notandans. Enska heitið er
dregið af skýi sem oft er notað til þess
að tákna þjónustuumhverfi álýðnet-
inu.

sh.fjarskavinnsla

– cloud computing
skýringarbúnaður1 kk.

(í gervigreindarfræði) Sá þátturþekk-
ingarkerfissem útskýrir hvernig lausn-
ir hafa verið leiddar út og réttlætir þau
skref sem voru tekin til að finna lausn-
irnar.
– explanation facility

skýringarbúnaður2 kk. → hjálparbún-
aður

skýringarhnappur kk. → hjálparhnapp-
ur

skýringartexti kk. → hjálpartexti
skýrleiki kk.

Það hversu greinileg smáatriði ímynd2

eru.
· Skýrleiki er háðursundurgreiningu

ogbirtuskilum.
– definition

skýrsla kv.
– report1

skýrslugerðarvélkv.
Tæki til þess að vinna úrgögnumá
gataspjöldum2 þar sem venjulega er ein
færsla1 á spjaldi.
· Skýrslugerðarvélar voru fyrirrennarar

tölva.
Dæmi: Töflugerðarvél, áritari ,
spjaldaraðari.

sh.skýrsluvél
– unit record equipment

skýrslumynd kv.
Hvers kyns myndræn framsetning á
gögnum, notuð til þess að auðvelda
fólki að túlka þau.
· Sjá einnighnitarit.

Dæmi: Línurit, kringlurit, stöplarit,
dreifirit.

– business graphics
skýrslumyndahugbúnaðurkk.

Hugbúnaður, notaður til þess að búa til
og sýnaskýrslumyndir.
– business graphics software

skýrslusmiður kk.
Forrit , notað til þess að búa tilskýrslu
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þar sem sett eru framgögnúr einni eða
fleiri skrám.
· Notandi gefur skýrslusmiðnum lýs-

ingu á skránni eða skránum og á útliti
og efni skýrslunnar.

– report generator, report writer
skýrsluvél kv. → skýrslugerðarvél
skærleiki kk. → birta2

skönnunkv.
Það aðskanna1.
– scanning1

SLA-þjónustusamningur kk.
– service legal agreement, SLA

slá inn
Skrágögnmeð því að notahnappaborð.
– key3

slembi- fl.
sh.handahófs-, hendingar-, tilviljunar- ,
tilviljunarkenndur
– random, stochastic

slembinethk. → slembitengt net
slembitalakv.

Tala, valin úr þekktu mengi af tölum
þannig að allar tölur í menginu séu jafn-
líklegar til þess að verða valdar.
sh.hendingartala
– random number

slembitalnagjafi kk.
Búnaður til að búa tilslembitölueða
slembitalnarunuþar sem tölurnar liggja
innan tiltekinna marka.
· Slembitalnagjafi getur veriðvélbún-

aður eðahugbúnaður.
– random number generator

slembitalnaruna kv.
Runaaf tölum sem er þannig að ekki er
unnt að segja fyrir um neina tölu þótt
fyrirrennarar hennar séu þekktir.
– random number sequence

slembitengt net
Tauganetþar semgervitaugungareru
tengdir af handahófi.
sh.slembinet
– randomly connected network,

random network

SLIP-samskiptareglur kv. ft.
TCP/IP-samskiptareglur, notaðar til
samskiptamilli tveggja véla sem áð-
ur hafa verið samstilltar fyrir samskipti
sín á milli.
– Serial Line Internet Protocol, SLIP

slitrótt sending
– discontinuous transmission

slíta vinnslu
Stöðva úrvinnslu ígagnavinnslukerfiá
skipulegan hátt vegna þess að frekari
vinnsla er ógerleg eða óæskileg.
– abort2

slæðingurkk.
Villa sem kemur stundum fyrir en getur
horfið þegar reynt er aðlesa gögnaftur.
– soft error, transient error

slæpuskipunkv.
Skipun1 til tölvu um að gera ekkert og
halda áfram að næstu skipun.
– no op, no operation instruction

slökkva so.
Rjúfa rafstraum t.d. til tækis.
· Algengt er að á eftir fylgi forsetning-

in „á“.
– power-down, power-off

smalaso.
Þýða1 af smalamáliáviðfangsmál.
· Sögnin stjórnar þolfalli.
– assemble

smalakóti kk.
Kóti2, settur fram í formi semsmaliget-
ur lesið og unnið úr.
– assembly code

smalamálhk.
Vélarhallt málþar sem eru notuð tákn-
ræn nöfn fyrir aðgerðir1 og geymslu-
staði.
· Í smalamáli eru stundumfjölvaskip-

anir.
– assembly language

smali kk.
Þýðandi1 sem getursmalað.
– assembler
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Smalltalk
Heiti á forritunarkerfiþar semforritun-
armál ogstýrikerfieru samþætt.
– Smalltalk

smámyndkv.
Lítil mynd2 sem er fulltrúi fyrir stærri
mynd.
sh.þumla
– thumbnail

smári kk.
– transistor

smáskilaboðhk. ft.
sh.SMS-skilaboð
– short message, SMS message, SMS2

smáskilaboðaþjónustakv.
Heiti á þjónustu1 sem leyfir sendingu
smáskilaboðamilli farsíma ogtölva.
sh.SMS-þjónusta
– Short Message Service, SMS1

smátæk samrásun
Tækni við að búa tilsamrásirþar sem
fáum (1 til 10) hálfleiðarabútum er
komið fyrir á einnikísilflögu.
– small-scale integration, SSI

smátölvakv. → lítiltölva
smellaso.

Styðja ávalhnappábenditækiog sleppa
honum aftur til þess að velja svæði sem
bendirinn2 vísar á.
– click

smelligjald hk.
Gjald sem auglýsandi greiðirleitarvél
eða útgefanda álýðnetinu fyrir hvert
skipti semsmellt er á auglýsingu hans
og gestinum þannig beint inn ávefsetur
auglýsandans.
– Cost per click, CPC

smelligluggikk. → sprettigluggi
smelligreiðslakv.

Greiðsla fyrir auglýsingar álýðnetinu
sem felst í því að umferð er beint á
vefseturauglýsandans og hann borgar
hýsiþjónustunniþegarsmellt er á aug-
lýsinguna.
– Pay per click, PPC

smelliorð hk. → bendilorð
smellivalmynd kv. → sprettivalmynd
smiður kk.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Að-
gerð4 sem frumgildir tilvik2 af klasa4

sem nýlega hefur verið búið til.
– constructor

smíðkv.
(í forritun) Útgáfa1 af forriti .
· Venjulega er smíð forútgáfa sem er

auðkennd með smíðarnúmeri frekar
en útgáfunúmeri.

– build
smíðatólhk.

(í forritun) Hjálparforrit 1, notað við
gerð nýrrarútgáfu1 af forriti .
– build tool

smokur hk.
Heimildarlaus aðgangur1 að gagna-
vinnslukerfi.
– penetration

smokurprófun kv.
Það að kanna starfsþættigagnavinnslu-
kerfistil þess að finna leiðir til að sneiða
hjá tölvuöryggi.
– penetration testing

SMS-skilaboðhk. ft. → smáskilaboð
SMS-þjónustakv. → smáskilaboðaþjón-

usta
SMT → EDI-samskipti
SMT-skeyti hk. → EDI-skeyti
SMTP-samskiptareglur kv. ft.

TCP/IP-samskiptareglur, notaðar fyrir
sendinguogviðtöku tölvupósts3.
– SMTP, Simple Mail Transfer

Protocol
smughk.

Gagnasendingsem er eingöngu ætluð
til nota í einkanetien send umalmenn-
ingsnetá þann hátt að beiningarhnútar í
almenningsnetinu skynja ekki að hún er
einkanetssending.
– tunneling

smugakv.
(í tölvuöryggi) Vanræksla eða aðgæslu-
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leysi sem veldur því að unnt er að snið-
ganga verndunarbúnað eða gera hann
óvirkan.
– flaw, loophole

smygildi hk.
Gagnahlutur sem vefþjónn vistar í
geymslu1 notanda1 og hefur síðanað-
gang1 að til að auðveldasamskipti.
· Oftast er smygildi vistað án vitundar

notandans.
– cookie

smygildiseitrun kv.
(á veraldarvefnum) Breyting ásmygildi
í tölvu notanda til að komast óleyfilega
yfir upplýsingar1 um hann, til dæmis í
kennisstuldarskyni.
– cookie poisoning

smölun kv.
Það aðsmala.
– assembly, assembling

smölunarkeyrslakv.
Vinnslutækni þar semsmölun, tenging,
hleðslaog inning forrits taka viðstöðu-
laust hver við af annarri.
– assemble-and-go

smölunarskeiðhk.
Hver sú stund þegarforrit er smalað.
– assembly time1

smölunartími kk.
Sá tími sem tekur aðsmala forrit.
– assembly time2

SN-samskiptihk. ft.
Rafrænsamskiptistjórnsýslu við neyt-
anda.
sh.G2C-samskipti
– G2C, government to consumer

SNA-kerfisnethögunkv.
Staðlaðar netsamskiptareglur fyrir
IBM-stórtölvur.
– Systems Network Architecture

snapaso.
Leita ánheimildar í gagnaleif til þess
að komast yfirviðkvæmar upplýsingar.
– scavenge

snapikk.
Sá semsnapar.
– scavenger

snarboðhk. ft.
sh.snarskeyti
– instant message

snarbót kv.
Bútur afkóta2 sem er ætlaður til að ráða
bót ávillu eðagalla í búnaði.
· Oft er búið um snarbætur, sem hafa

safnast upp hjá framleiðanda, íþjón-
ustupakkatil að auðvelda viðskipta-
vinum að setja þær inn.

– hotfix
snarsambandhk.

(á lýðnetinu) Samband, þannig hátt-
að að fyrir fram tilteknir kunningjar
eða samstarfsmenn skiptast áskilaboð-
umsem berast samstundis á millitölva
þeirra.
· Í snarsambandi senda menn aðallega

texta, þó að sumur snarsambandsbún-
aður gefi einnig möguleika átalboð-
umogsamnýtingu skráa.

– instant messaging, IM
snarsamband í farandbúnaði

– mobile IM
snarskeytihk. → snarboð
snarstilling kv.
· HotSync er skrásett vörumerki fyr-

ir háþróaða aðferð til þess að tengja
samanlófatölvuog stærrikjöltutölvu,
borðtölvueða aðratölvu.

sh.HotSync
– HotSync

snarstrengsstaðallkk.
Staðall fyrir eina gerð af IEEE-skilum1.
· Staðallinn skilgreinir raðtengibraut

fyrir hraðvirk samskipti ogjafnfresta
sendinguí rauntíma. Þessi staðall er
notaður til þess að tengja tæki viðein-
menningstölvu. Snarstrengsstaðallinn
er einnig þekktur undir vöruheitunum
FireWire (Apple), i.LINK (Sony) og
Lynx (Texas Instruments).
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– IEEE 1394 interface
snarþýðingkv.

Tafarlausþýðing1 milli tungumála.
– instant translation

snataslóðirkv. ft.
Sá hlutinetheimasem notandi hefurað-
gang1 að meðforritinu Snata.
– gopherspace

Snati kk.
Heiti á forriti sem er notað til þess að
skoðaskrár sem eru tiltækar áneti.
– Gopher

sneið1 kv. → fylkissneið
sneið2 kv.

Þunntrásaspjaldmeð einum eða fleiri
örgjörvumog minni, ætlað til sérstakra
verka.
· Ein sneið getur starfað semmiðlari2.
· Oft er talað um sneiðar oghleifa í

sömu andrá.
· Sjá einnigsneiðmiðlari.
sh. ?blað
– blade

sneiðmiðlari kk.
Miðlari2, gerður afsneiðum2 sem tengj-
ast saman á grind.
· Sjá einnighleifmiðlari.
– blade server

snemmbindingkv.
Einkenniforritunarmálasem felst í því
að flestarbindingareru gerðar meðan á
þýðingu1 stendur, venjulega til þess að
aukaafköstvið inningu.

Dæmi:Cobol, Fortran ogPascalhafa
snemmbindingu.

– early binding
snertibirti hk.

Tölvugerður hlutur ísýndarheimisem
er veitt kraftsvið, kraftvægi, núningur,
varmi og þrýstingur, þannig að einstak-
lingur sem hefursamskiptivið hlutinn
taki eftir þessum eiginleikum.
– haptic display

snertiborð hk.
Flatt hnappaborðþar sem stutt er létt

með fingri á myndhnappsinssem val-
inn er.
– tactile keyboard

snertihanski kk.
(í sýndarveruleika) Sambland afloft-
hanskaoggagnahanska.
– tactile glove

snertiskjár kk.
Birtir þar sem notanda er gefinn kost-
ur á að hafa samband viðgagnavinnslu-
kerfi með snertingu við svæði áskjá
þess.
– touch screen, touch-sensitive screen

snertiskrun hk.
– touch scroll

snertiskyns-fl.
Sem lýtur að skynhrifum við snertingu,
þrýsting, hita, vinding o.s.frv. gegnum
húð, vöðva, sinar eða liðamót.
– haptic

snertiskynsfræðikv.
· Sjá einnigsnertiskyns-.
– haptics, haptic technology

snertiviðgjafartæki hk.
(í sýndarveruleika) Tæki til þess að
framkalla snertiáhrif frásýndarhlutum.
– tactile feedback device

snið1 hk.
(í forritunarmálum) Máleiningþar sem
stafir eru notaðir til þess að tilgreina
framsetningu gagnahluta í færslu1,
skrá, skeyti2, geymslu1 eðasendirás.
– format1

snið2 hk.
Það hverniggagnastökum1 er skipað á
gagnamiðil.
– format2

snið3 hk.
(í ritvinnslu) Tiltekin skipan eða útlit
textaeins og hann er prentaður eðabirt-
ist1 eða kemur fyrir ágagnamiðli.
– format4

sniðgangakv.
Sú aðferð að fást við vandamál með því
að fara í kringum það.
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– workaround
sniðhlutfall hk.

Hlutfall milli breiddarmyndar2 og hæð-
ar hennar.

Dæmi: Sniðhlutfallið 4:3 merkir að
breidd myndgluggans sé 4/3 sinnum
hæð hans.

– aspect ratio
sniðin gögn

Gögnsem hafa tilgreinda skipan og er
skipt í aðgreindar einingar sem hafa til-
tekna lengd,dreifisviðog röð í samræmi
við hönnunarlýsingu.
– formatted data

sniðmát1 hk.
Þynna með götum sem hafa tiltekna
lögun, notuð m.a. til þess að teiknatákn
í leiðariti.
– template1

sniðmát2 hk.
Viðmiðunarmynstur sem er borið sam-
an viðeinindi1 eða hluta þess þegar bera
á kennsl á einindið.
· Sniðmát eru notuð ístafakennslum,

talkennslumo.s.frv.
– template3

sniðmátun1 kv.
Mynsturmátunmeð notkunsniðmáts2.
– template matching1

sniðmátun2 kv.
Tækni sem felst í því aðmynstur1 eða
rúmfræðilegar myndir eru greindar með
því að bera þær saman viðmyndmát.
– template matching2

sniðmerki hk.
Táknið\.
– intersection symbol

sniðmótunkv.
(í ritvinnslu) Aðgerð ítextaritli eða öðr-
um ritvinnsluhugbúnaði sem gengur frá
útliti textaí samræmi við forsendur sem
notandinn tilgreinir.
– formatting2

sniðprófun kv.
Það að prófa hvortgögn fylgja réttu

sniði2.
· Athuga má hvort gögnin hafa rétt

gagnatag, þ.e. eru töluleg eða eru
bókstafa- eðaritstafagögn, og hvort
þau eru af réttri lengd.

– format check
sniðræn samstilling

(í rafrænum viðskiptum) Samræming á
lýsigögnummilli staðla.
– content alignment

sniðseiningkv. → útlitseining
sniðsetningkv.

(í forritunarmálum) Það að breyta gild-
um þannig að framsetning þeirra fylgi
tilteknusniði1.
– editing2

sniðsmækkunkv.
– downsizing

sniðstafur kk.
Stýristafur, notaður til þess að setja á
tiltekinn stað gögn sem verið er að
prenta,birta1 eða skrá.
· Sniðstöfum er lýst í stöðlunum

ISO/IEC 10646-1 og ISO 6429.
– format effector

sniðtaflakv.
(í tölvuteiknun) Skilgreining á einni eða
fleiri myndum1, sett fram sem lýsing á
legurunuaf dílum.
· Sniðtöflur mágeyma2 á seguldiskum

eðasegulböndum. Notkun sniðtaflna
er nú úrelt.

– shape table
sniðtaghk.

Gagnatagsem ný gagnatög eru búin til
eftir.
· Sjá einniggrunntagogafleitt tag.
– parent type

snifsi hk. → hrat
sníðaso.

(um textaeða önnurgögn)
– format5

snjallbýli hk.
Heimili eða bygging sem er útbúin
þannig að íbúar geti fjarstýrtsjálfvirk-
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umrafeindatækjum.
· Heimilismaður sem er fjarverandi

getur t.d. notaðsnjallsíma til þess
að setja af stað öryggiskerfi, stjórn-
að hitanemum og kveikt og slökkt á
heimilistækjum.

– smart home
snjallforrit hk. → stefja1

snjallkort hk.
Kort með gjörva og geymslu1 fyrir
gögn.
sh.gjörvakort
– smart card

snjallsími kk.
Handhægt tæki þar sem samþættir eru
eiginleikar farsíma ogtölvu.
· Snjallsímar hafa ýmist verið þróað-

ir sem farsímar með tölvubúnaði eða
lófatölvur með farsímabúnaði.
Dæmi: Ein gerð snjallsíma eriPhone
frá fyrirtækinu Apple.

– smartphone, smart phone
snjallútvarp hk.

FM-útvarpsviðtæki með samþættum
hugbúnaði.
– smart radio

snjallvæðing heimilis
Notkun einnar eða fleiritölva eða
snjallsímatil þess að sinna ásjálfvirk-
an hátt starfsemi og hvers kyns tækjum
á heimili.
· Snjallvætt heimili er kallaðsnjallbýli.
– home automation

SNMP-samskiptareglurkv. ft.
Samskiptareglur1 fyrir netstjórnun og
vöktun á nettækjum og gangi þeirra.
· Reglurnar eru ekki endilega takmark-

aðar við TCP/IP-net.
– SNMP, Simple Network Mana-

gement Protocol
Snobol

Heiti á forritunarmáli, sérstaklega ætl-
uðu til þess að vinna úrstrengjum.
· Snobol hefur m.a. verið notað á sviði

gervigreindarfræðiog til þess að búa

til vistþýðendur. Það var búið til í
rannsóknarstofnun Bell-fyrirtækisins
1962–1963. Dregið hefur úr notkun
Snobols á síðustu árum. Snobol er
styttingá „String Oriented Symbolic
Language“.

– Snobol
snuðraso.

Kynna sér efni ámálþingi án þess að
leggja neitt fram sjálfur.
· Það þykja góðir siðir hjá nýliðum á

málþingiað snuðra og kanna svör við
algengum spurningumáður en þeir
fara að leggja eitthvað sjálfir til mál-
anna.

– lurk
snuðrari kk.

Sá semsnuðrar.
– lurker

snuður hk.
Það aðsnuðra.
– lurking

snúðkúlakv.
Ílagstækifyrir sex stellingavíddirsem
er í líki lítillar kúlu, á stærð við knatt-
borðskúlu, komið fyrir á undirstöðu,
líkt og leikveli.
– orb, orb input device

snúningsstöðuskynhk.
Tækni við að fylgjast óslitið með stöðu
disks til þess að sýna þá stöðu sem til-
tæk er á hverri stundu til aðlesa og
skrifa.
· Tæknin felst í því að bera í sífellu

saman stöðules- og skrifhaussog
viðeigandi samstillingarmerki.

– rotational position sensing, RPS
snúningstöfkv.

Sá tími semles- og skrifhausí rakleið-
argeymsluþarf til þess að finna tiltekna
færslu1 á rás1 samkvæmt gefnuvist-
fangieðalykli1.
– search time, rotational delay

snúningur kk.
(í tölvuteiknun) Það að umbreytamynd-
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einingumtil þess að gefa í skyn snúning
hlutar um fastan ás.
– rotation

snyrta so.
Þurrka út eða sleppa einum eða fleiri
gildislægstu tölustöfunumí sætisritun
og laga hlutann sem haldið er eftir sam-
kvæmt einhverri tiltekinni reglu.
· Tilgangur meðsnyrtinguer venjulega

að takmarka stafanákvæmni tölu-
tákns, fækka stöfum í því eða gera
hvort tveggja.

· Algengustu snyrtingaraðgerðir í
reikningi eru aðlækka niður, hækka
uppeðajafna3.

– round
snyrting kv.

Það aðsnyrta.
– rounding

snyrtiskekkja kv.
Skekkjasem hlýst afsnyrtingu.
– rounding error

snældakv. → segulsnælda
SOAP-samskiptareglurkv. ft.

– SOAP, Simple Object Access
Protocol

Socks-samskiptareglurkv. ft.
Samskiptareglur1 semvefselgetur not-
að til að taka viðbeiðnumfrá notendum
biðlara1 í fyrirtækisneti þannig að hann
geti framsent þær yfirlýðnetið.
– Socks

sóknartími kk.
Sá tími sem líður frá því að beðið er um
gögnþangað til þau eru komin til skila.
· Sóknartími er samanlagðurbiðtímiog

færslutími.
– access time

sómaleturhk.
Letur sem er ekki eins gott og ritvélalet-
ur en nógu gott fyrir innanhússbréf og
fyrirferðarmikinntextaog leyfir hraðari
prentun engæðaletur.

sómaprentunkv.
Það að prentatextameðsómaletri.

– near letter quality printing, NLQ
printing

spangarbálkur kk.
· Sjá einnigspöng.
– jumper block

spangarleiðslakv.
· Sjá einnigspöng.
– jumper cable

spangarstilling kv.
· Sjá einnigspöng.
– jumper setting

spannartaghk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Tag
gildis sem er skilað.
– range type

spássíakv.
(í ritvinnslu) Rönd, oftast auð, á milli
textasvæðisá síðu2 eða skjá og síðu-
brúnar eða skjájaðars.
· Á spássíum geta t.d. veriðsíðuhaus-

ar, síðufætur, litlar skýringarmyndir,
athugasemdir og blaðsíðunúmer.

– margin
spássíustýringkv.

Stýring á staðsetninguhægri spássíuog
vinstri spássíu.
– margin control

spegilseturhk.
Skráaþjónnsemgeymir2 afrit af skrám
annars skráaþjóns.
– mirror site

speglaso.
(í tölvuteiknun) Búa til mynd þannig
að hverrimyndeiningusamsvari önnur
myndeining sem er í samhverfri stöðu
miðað við sameiginlegan ás.
– mirror

speglun1 kv.
(í tölvuteiknun) Það aðspegla.
– mirroring1

speglun2 kv.
(í dreifvinnslu) Það aðafrita gögn og
flytja afritið1 á annan stað.
– mirroring2
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speglun3 kv.
(í tölvuöryggi) Aðferð til þess að auka
gallaþol, fólgin í því að sömugögneru
skráð á tvodiska1.
– mirroring3

spiladóskv. → tónhlaða
spilliforrit hk.

Forrit sem er komið fyrir í vélbún-
aði, fastbúnaðieðahugbúnaðiog hefur
þann tilgang að framkvæma einhverja
heimildarlausa eða skaðlega aðgerð.

Dæmi: Biðsprengja, trójuhestur,
veira, ormur.

– malware, malicious software,
malicious logic

spilling gagna
Það að hróflað er viðheilleika gagna
fyrir slysni eða af ásettu ráði.
sh.gagnaspilling
– data corruption

spinnaso.
Búa til dótturferli í stýrikerfi fyrir fjöl-
verkavinnslu.
– spawn

spjald hk. → tengildi
spjaldafritari kk.

Tæki semafritar öll gögn eða hluta
þeirra af einugataspjaldi2 á annað.
– card reproducing punch, reproducing

punch, card reproducer, reproducer,
card duplicator

spjaldahólf hk.
Sá hluti spjaldavinnslutækis sem geym-
ir gataspjöld1 og matarspjaldaskammt-
ara.
– card hopper

spjaldalesarikk.
Ílagstæki sem les eða skynjar göt á
gataspjaldi2 og breytirgatasamstæðum
í rafboð.
– card reader

spjaldaraðari kk.
Tæki sem flokkargataspjöld2 í vasaeft-
ir gatasamstæðumsem á þeim eru.
– card sorter

spjaldaskammtari kk.
Búnaður sem færirgataspjöld1 úr
spjaldahólfi á spjaldleið, eitt og eitt í
einu.
– card feed

spjaldastokkur kk.
Bunki gataspjalda2.
– card deck

spjaldavasikk.
Sá hluti spjaldavinnslutækis sem tekur
við gataspjöldum2 eftir vinnslu.
– card stacker

spjalddálkur kk.
(á gataspjaldi1) Götunarstaðir í röð
samhliða skammhlið spjaldsins.
– card column

spjaldleið kv.
Leið sem gataspjöld2 fara í spjalda-
vinnslutæki.
– card path

spjaldlína kv.
(á gataspjaldi1) Götunarstaðir í röð
samhliða langhlið spjaldsins.
– card row

spjaldtölva kv.
Dæmi: Ein gerð spjaldtölvu eriPad
frá fyrirtækinu Apple og önnur gerð
er „Tablet PC“ fráMicrosoft.

sh.pennatölva
– tablet computer, tablet PC, slate

computer
spjall hk.

Umræða ámálþingiþar sem þátttakend-
ur skiptast áupplýsingum1 á þann hátt
að svarað er jafnóðum og eitthvað er
lagt framogskeytin2 eru ekkigeymd1.
– chat

spjallrás kv.
Samkomustaður áveraldarvefnumþar
sem notendur með sameiginlegt áhuga-
mál geta spjallað saman árauntíma.
– chat room

spjallsetur hk.
Vefsetursem hýsirspjallrás.
– talker, chat site
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spjallskammstöfunkv.
– chat acronym, chat abbreviation

spjalltorg hk.
Vettvangurspjallrásaá lýðnetinu.
sh.irki
– IRC, Internet relay chat

spjallyrki kk.
Yrki sem getur haldið uppi samræðu við
mann.
– chatbot, chatterbot

splæsifallhk. → hermifall
sporbaugsstudd dulritun

Ósamhverfdulritunaraðferðsem þykir
einkar hraðvirk og örugg.
– elliptical curve cryptography

spólakv.
Sívalningur sem hefur kraga og unnt er
að vinda band upp á.
– reel

spólubolur kk.
Kragalaus sívalningur sem unnt er að
vinda band upp á.
– tape spool, hub1

spranghk.
Það aðspranga.
– surfing, net surfing

sprangaso.
Vafraáneti í leit að tilteknumskjölum1.
– surf, network surf

sprengingartraustur lo.
(um tækjabúnað) Sem hvorki springur
né veldur sprengingu.
– explosion proof

spretti- fl.
– pop-up1

sprettiauglýsingkv.
Sprettigluggimeð auglýsingu.
– pop-up ad

sprettigluggi kk.
Gluggi sembirtist1 snögglega ámynd-
fleti sem svar við einhverri aðgerð.
sh.smelligluggi
– pop-up window

sprettigluggi fyrir niðurhleðslu
Sprettigluggi sem býðurnotanda1 að

hlaða forriti niður áharðdiskinn.
· Oft eru sett upp forrit sem fylgjast

með hegðun notandans álýðnetinuog
senda um það skýrslu til móðurfyrir-
tækis forritisins.

– pop-up download
sprettisvæðihk.

Birtisvæði sem sprettur upp, venjulega
lítill gluggi.
– pop-up2

sprettivalmynd kv.
sh.smellivalmynd
– pop-up menu

sproti kk.
Ílagstæki sem líkist penna, notað til
þess að bera kennsl áljóslestrarstafiog
strikamerki.
– wand

spunaferli hk. → dótturferli
spurn kv.

(í gagnafjarskiptum) Það að yfirstöð
biður undirstöðað segja til sín eða til-
greina stöðu sína.
– interrogating

spurstöðkv.
Útstöð, aðallega ætluð til þess að senda
fyrirspurnir til tölvu.
– inquiry station

spöngkv.
Vírbútur með plasthettu, sérstaklega út-
búinn til þess að tengja á milli pinna á
prentplötuí tölvu.
· Spöng er notuð til þess að stilla tiltek-

inn eiginleika prentplötunnar. Stund-
um þarf samstæðu af mörgum spöng-
um á sömu prentplötuna til þess að
platan starfi eins og til er ætlast.

– jumper
spönnkv.

Munur á hæsta og lægsta gildi sem
stærð eða fall getur tekið.
– span1, range2

SQL
Heiti á fyrirspurnarmáli fyrir töflu-
gagnasöfn.
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– Structured query language, SQL
SS-samskiptihk. ft.

Rafrænsamskiptistjórnsýslu við stjórn-
sýslu.
sh.G2G-samskipti
– G2G, government to government

SSA-högunkv.
Opinn staðall fyrir háhraðaaðgang að
diskgeymslu með miklu rými.
– Serial Storage Architecture, SSA

SSH-öryggisskelkv.
Unix-bundið skipanaviðmót ogsam-
skiptareglur1 fyrir öruggan aðgang að
fjartengdri tölvu.
– Secure Shell, Secure Socket Shell,

SSH
SSL-samskiptareglurkv. ft.

Samskiptareglur1 fyrir öruggar gagna-
sendingará lýðnetinumilli biðlara1 og
þjóns1.
· Vefslóð þjóns sem krefst SSL-

samskiptareglna hefst á „https:“ í stað
„http:“.

– Secure Sockets Layer, SSL
SSL-sýndareinkanethk.

Sýndareinkanetsem nota má með
venjulegrivefsjá.
· Samskipti milli vefsjárinnar og sýnd-

areinkanetsins fara fram meðSSL-
samskiptareglum. SSL erskammstöf-
uná „Secure Sockets Layer“ og VPN
er skammstöfun á „Virtual Private
Network“.

– SSL VPN
staða1 kv.

Þau gildi semeigindir3 og tengingar
hlutar2 hafa á tiltekinni stundu.
sh.ástand
– state1

staða2 kv.
(í gervigreindarfræði) Augnablikslýs-
ing á viðfangsefni þegar lausn þess er
á tilteknu stigi.
– state2

staða formerkis
Sæti2 sem er venjulega fremst eða aft-
ast ítölutákniog gefur vísbendingu um
formerki tölunnar sem tölutáknið stend-
ur fyrir.
– sign position

staðalfrálaghk.
Gagnaþegisem tekur viðfrálagi nema
annað sé tekið fram.
· Staðalfrálag er oftastskjár en getur

einnig veriðsíaí forriti , einkum íUn-
ix.

– standard output
staðalháttur kk.

Hlaupakommuritun þar sem gildi
tölukjarnansliggur á tilteknu bili sem
er valið þannig að sérhverrauntala er
sett fram með tveimur einrætt ákvörð-
uðumtölutáknum.
· Sjá einnigstaðla.
sh.staðalsnið
– normalized form, standard form

staðalílaghk.
Gagnagjafiþaðan semílag kemur nema
annað sé tekið fram.
· Staðalílag er oftasthnappaborðen

getur einnig veriðsíaí forriti , einkum
í Unix.

– standard input
staðall um skil stafrænna hljóðfæra

Staðall, notaður í tónlistariðnaðinum
fyrir skil1 milli stafrænnahljóðfæra.
– MIDI, musical instrument digital in-

terface
staðalsniðhk. → staðalháttur
staðalvörpunkv.

Hnitaskipti frá almennu hniti yfir í
staðlað tækishnit.
– normalized transformation

staðarnethk.
Tölvunetsem er staðsett á starfssvæði
notanda og innan takmarkaðs land-
svæðis.
· Samskiptiinnan staðarnets eru ekki

háð reglugerðum póst- og síma-
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stjórna. Samskipti við aðila utan nets-
ins geta hins vegar verið háð einhverj-
um reglum.

sh.nærnet
– local area network, LAN

staðarnet á breiðbandi
Staðarnetsem í eru fleiri en einrás2 og
þar semgögnerukótuð, fléttuð og send
með því aðmóta burðarbylgju.
sh.breiðbandsnet
– broadband LAN

staðarnet á grunnbandi
Staðarnetþar semgögn eru kótuð og
send án þess aðmóta burðarbylgju.
sh.grunnbandsnet
– baseband LAN

staðarnetsmiðlari kk. → staðarnets-
þjónn

staðarnetsþjónnkk.
Gagnastöðsem veitir öðrum gagna-
stöðvum ístaðarnetitilteknaþjónustu1.

Dæmi:Skráaþjónn, prentþjónn, póst-
þjónn.

sh.staðarnetsmiðlari
– LAN server

staðbendirkk.
Ílagstæki, notað til þess að tilgreina eina
eða fleirimyndeiningar.

Dæmi:Ljóspenni.
– pick device, picking device

staðbundin vistfangaumsjón
Vistfangaumsjónþar sem öll stöðv-
arvistföng í staðarneti eru einrætt
ákvörðuð innan einsstaðarnets.
– local address administration

staðfanghk.
Yfirheiti fyrir heimilisfang, veffang,
vistfango.s.frv.
– address3

staðfestaso.
Láta breytingar ágagnasafnitaka gildi.
– commit

staðfestanleikikk.
Mælikvarði á það að hvaða markiforrit
er hannað og mótað þannig að auðvelt

sé aðprófaalla hluta þess.
– confirmability

staðfesting1 kv.
Tilkynning frá viðtökustöð til sendi-
stöðvar um að tekið hafi verið viðgögn-
umsemsendvoru.
– acknowledgment

staðfesting2 kv.
Flutningsatviksem felst í því aðskeyta-
flutningsmiðillákvarðar aðskeytaflutn-
ingskerfiðgeti afhent sérhvertskeyti2,
sem lýst er íkanna, næstu viðtakendum
þess.
· Í þessu tilviki getur skeytaflutnings-

miðillinn búið til skilatilkynninguum
afhendingu.

– affirmation
staðfinningkv.

Hluti af staðtæknisem lætur í té stað-
setningu tækis og aðrar upplýsingar.

Dæmi um notkun tækninnar: íGPS-
staðsetningarkerfumum staðbundn-
ar upplýsingar um umferð og fleira;
í minnisspjöldumí myndavélum til
þess að merkja á sjálfvirkan hátt hvar
ljósmynd er tekin; í félagsnetþjón-
ustu eins ogTístill til þess að stað-
setja hverja örbloggfærslu; í farsím-
um ogsnjallsímumtil þess að koma á
framfæri staðbundnum auglýsingum
og upplýsingum.

– location awareness
staðfæringkv.

(í upplýsingatækni) Aðlögun vöru að
málkröfum.
· Staðfæring felur í sérþýðingu1 á við-

móti og skjalbúnaðiog aðlögunhug-
takaogsniða3 að því sem tíðkast.

sh.staðfærsla
– localization

staðfærslakv. → staðfæring
staðföst geymsla

Geymsla1 sem ekki þarf aðglæðaöðru
hverju.
– static storage
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staðgild ummyndun
Ummyndun myndar, fólgin í því að
breyta gildi díls í samræmi við gildi
granndíla hans.

Dæmi:Feðming, stærðfræðileg form-
fræði.

sh.grenndarvinnsla
– local transformation, neighborhood

processing
staðgreiðslukorthk.

sh.debetkort
– debit card

staðgöngulykill kk.
Einkvæmuraðallykill sem töflugagna-
safnskerfibýr til og er ekki dreginn af
gögnumí gagnasafninu.
· Staðgöngulykill er oft raðnúmer en

þarf ekki að vera það. Þar sem stað-
göngulykill er óháður öðrumdálkum2

breytist hann ekki þó að gögnum í
gagnasafninu sé breytt.
Dæmi: Viðskiptamannanúmer.

– surrogate key
staðlaso.

Breyta tölukjarnanumog veldistölunni
í hlaupakommurituná samsvarandi hátt
til þess að tryggja að tölukjarninn liggi
innan áður tiltekins bils, en þó þannig
að rauntalan sem sett er fram verði
óbreytt.

Dæmi: Til þess að koma tölukjarnan-
um í bilið frá 1 til 9,99... má staðla
hlaupakommuritunina123;45�102 í
1;2345�104.

– normalize1

staðlað gagnatag
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Tag
sem er skilgreint fyrir tiltekiðforritun-
armál.
– standard data type

staðlað tækishnit
(í tölvuteiknun) Tækishnit, gefið í milli-
hnitakerfi og staðlað til að vera á til-
teknu bili, oft 0 til 1.
· Mynd1, sett fram með stöðluðum tæk-

ishnitum, liggur ávallt á sama stað
miðað við tiltekinn upphafsstað í
hvaðatækisrýmisem er.

– normalized device coordinate, NDC
staðreyndkv.

(í gervigreindarfræði) Staðhæfing um
fyrirbæri í raunheiminum eða skilnings-
heiminum sem almennt er litið á sem
sanna.
· Líta má á staðreynd semtrúaratriði

með háanvissustuðul.
– fact

staðréttaso.
Stjakaefni í gisti þannig að fyrsti eða
síðasti stafur í gistinu sé í tiltekinni
stöðu.
– justify1

staðrétta til hægri
– right-justify1

staðrétta til vinstri
– left-justify1

staðræn þjónusta→ vettvangsþjónusta
staðsetningkv.

Megindleg ákvörðun á stöðuhlutar3 á
vangimiðað við athuganda.
– location2

staðsetningartímikk.
Sá tími sem þarf til þess að komaað-
gangsarmi í rakleiðargeymslufyrir á
réttri rás1.
– seek time, positioning time

staðtengdur lo.
(um tæki til gagnavinnslu) Sem er
tengdur beint viðboðrásir miðverks.
– local1, channel-attached

staðtunglhk.
Gervitunglsem er alltaf yfir sama stað
á yfirborði jarðar og hefur því 24 klst.
umferðartíma.
– geostationary satellite

staðtæknikv.
Tækni sem gerir kleift að bera kennsl á
og finna hvartölvur og önnur skyld tæki
eru staðsett um leið og notandi tengist
neti.
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– presence technology
staðvísirkk.

(í tölvuteiknun) Myndtákn, notað til
þess að benda á tiltekinn stað.
– marker

staðværlo.
(um máleiningu) Sem hefurgildissvið1

einungis innan þessskilgreiningarsviðs
þar sem hann er skilgreindur.
– local2

staðvær breyta
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Breyta2 sem er aðeins tiltæk fyrir það
atburðarit2 þar sem hún er skilgreind.
– local variable

stafaso.→ stafgera
stafakennslhk. ft.

Það að berasjálfvirkt kennsl ástafi.
– character recognition

stafalesarikk.
Ílagstækisem ber kennsl ástafi.
– character reader

stafamálhk. → sát
stafamengihk.

Endanlegt mengistafasem er fullnægj-
andi fyrir tiltekið verkefni.

Dæmi: Kótað sjö bita stafamengi í
staðlinum ISO/IEC 10646-1.

– character set
stafanákvæmnikv.

Mat á getu til þess að gera greinarmun
á mjög nálægum gildum.
· Fjögurra stafatölutákn hefur minni

stafanákvæmni en sex stafa tölutákn.
Samt sem áður getur réttilega reiknað
fjögurra stafa tölutákn verið nákvæm-
ara en skakkt reiknað sex stafa tölu-
tákn.

– precision
stafaprentari kk.

Prentari sem prentar einnstaf í einu.
– character printer, serial printer

stafari kk.
Myndrænt ílagstækitil þess að breyta
í stafrænt form flaumrænum gögnum

sem lýsa rúmfræðilegum myndum.
– digitizer, graphics digitizer

stafastrengurkk.
Strengursem er aðeins gerður úrstöf-
um.
– character string

stafataflakv.
– code page

stafataghk.
Stakrænt tagþar sem hvert tilvik stend-
ur fyrir staf.
– character type

stafatvíund kv.
Stafamengisem í eru tveirstafir.
– binary character set

stafbirtir kk.
Birtir sem sýnirgögn aðeins semrit-
stafi1.
– character display, character display

device
stafbrigðaflokkur kk.

Mengi stafbrigða, listi yfir þau ásamt
lýsingu á einkennum stafbrigðanna, t.d
hæð, þykkt og halla.
– glyph font

stafbrigði hk.
Afbrigði af ritstaf1.
– glyph

stafbundinn lo.
– character-based

stafbundnar samskiptareglur
Samskiptareglur1 gagnagreinar þar
sem bæðigögnnotanda og stýriaðgerð-
ir gagnagreinar eru kótaðar sem tiltekn-
ir stafir.

Dæmi: Samskiptareglur fyrirgreina-
stýringu í grunnhætti.

– character-oriented protocol
stafdálkun kv.

Það að skipatexta þannig í dálk1 að
tiltekinn stafur eðastafastrengur, sem
kemur fyrir einu sinni í hverrilínu1,
standist á við sama staf eða stafastreng
í öðrum línum.
– character alignment
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staffylli kv.
Einn eða fleiristafir sem bætt er við
gagnastak1 til þess að framsetning þess
hafi tiltekna lengd.
sh.fylli
– filler

staffylling kv. → fylling1

stafgeraso.
Sýna eða setja fram ástafrænanhátt
gögnsem ekki erustakræn.

Dæmi: Búa tilstafræna framsetningu
eftir flaumrænni framsetningueðlis-
stærðar.

sh.stafa
– digitize

stafgerð mynd
Stafræn framsetningsem unnt er að búa
til mynd1 eftir.
sh.stöfuð mynd
– digitized image

stafgervill kk.
Búnaður sem breytirflaumrænni fram-
setningu gagnaí stafræna framsetn-
ingu.
sh. ?A/D-breytir
– analog-to-digital converter, A/D con-

verter, ADC
stafgerving tals

Það að breytaflaumrænum talmerkjum
í stafræn merki.
sh.stöfun tals
– speech digitizing, speech digitization

stafgjafi kk.
Búnaður sem breytirkótaðri framsetn-
ingustafsí myndrænaframsetningu svo
að unnt sé aðbirta1 stafinn.
– character generator

stafhnappur kk.
Hnappursem sendir frá sér merkistafs
í ritstafamengi.
· Hnappurinn er nefndur eftir stafnum

sem hann sendir frá sér.
– data character key, character key

stafir á sekúndu
Eining fyrir tíðni stafa.

· Notað t.d. um prenthraða.
– cps, characters per second

stafir á þumlung
Eining fyrir þéttleikastafaþegar prent-
að er.
– cpi, characters per inch

staflabendir kk.
Vistfang geymslustaðarsem geymir síð-
astagagnastak1 sem sett var ístafla-
geymslu.
sh.staflavísir
– stack pointer, stack indicator

staflageymslakv.
Geymsla1 þar semgögnum er raðað
þannig að þaðgagnastak1 er hverju
sinni tiltækt sem skemmst hefur verið
í geymslunni. Það sem síðast kemur inn
fer fyrst út.
– pushdown storage, stack storage,

stack2

staflavélkv.
Búnaður þar semaðgerðir1 taka þol-
andaaf staflaog skilaútkomumá hann.
– stack machine

staflavísir kk. → staflabendir
staflesgildihk.

Lesgildisem í er einnstafur.
· Staflesgildi eru venjulegu umluktaf-

mörkurum2 í því skyni að greina þau
frá öðrumlesstökum.

· Forritunarmál nota venjulega annars
konarafmarkara2 fyrir staflesgildi en
strenglesgildi.

· Staflesgildi getur verið strenglesgildi
af lengdinni einn.

– character literal
stafli kk.

Listi sem er þannig gerður og haldið við
að það stak er hverju sinni tiltækt sem
skemmst hefur verið á listanum.
· Þessari aðferð má lýsa með orðun-

um: „kemur síðast, fer fyrst“. Eða á
ensku: „last-in-first-out“, skammstaf-
að LIFO.

sh.hlaði, troðröð
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– stack1, pushdown list
stafmerki hk.

Yfirsett, miðsett eða undirsett merki,
notað til aðgreiningarbókstafavegna
mismunandi framburðar.

Dæmi: Broddur bókstafanna á, é, í
o.s.frv. er yfirsett stafmerki.

– diacritic mark, diacritic
stafreitur kk.

Ímyndaður samsíðungur áskjá eða á
prentfleti sem í eru allir hlutar einsrit-
stafs1.
· Stafreitir geta skarast svo að stilla

megi bil á milli stafa eða láta
grannstafi snertast.

– character box, bounding box2

stafróf hk.
Stafamengiþar sem samkomulag er um
röð stakanna.

Dæmi: Mors-stafrófið, ASCII-
stafirnir 128.

– alphabet
stafrýnir kk.

Forrit sem leitar að stafsetningarvillum
í texta.
· Orðin má annaðhvort gáta um leið og

þau eru slegin inn eða seinna þegar
unnið er frekar úr textanum.

– spelling checker, spellchecker
stafræn framsetning

Stakræn framsetningá bútuðu gildi
breytu1, þ.e. framsetning tölu meðtölu-
stöfum og e.t.v. einnigsérstöfumog
bilstaf.
– digital representation

stafræn gögn
Gögn, sett fram meðtölustöfumog e.t.v.
einnigsérstöfumogbilstaf.
– digital data

stafræn hljóðtækni
– digital audio technology

stafræn hljóðvinnustöð
– digital audio workstation, DAW

stafræn kvikmyndavél
– digital video camera

stafræn kvikmyndun
– digital video

stafræn merkjavinnsla
Vinnsla merkja2 með stafrænumað-
ferðum.
· Stafræn merkjavinnsla fer meðal

annars fram í farsímum, margmiðl-
unartölvum, kvikmyndavélum og
geislaspilurum.

– digital signal processing, DSP
stafræn mynd

Mynd2, gerð afdílumsem notastakræn
gildi á tilteknu bili.
· Sjá einnigflaumræn mynd.

Dæmi: Taka má sýni úr mynd ogkóta
hana með því að nota stakræn gildi
fyrir birtu2 og litblæ.

– digital image
stafræn myndavél

– digital camera
stafræn myndfærsla

Það að búa tilstafræna framsetninguaf
vangi.

Dæmi: Það að breyta sjóngagnamynd
í díla meðstafgervli.

– digital imaging
stafræn réttindavernd

Ráðstafanir til að hamla gegn ólöglegri
dreifingu selds efnis áveraldarvefnum.
sh.DRM
– digital rights management, DRM1

stafræn smásnælda
– DCC, digital compact cassette

stafræn tölva
Tölva sem er stjórnað af minnislægum
forritum og getur: (a) notað sameigin-
legageymslu1 fyrir forrit eða hluta þess
og einnig fyrir öllgögneða hluta þeirra
sem nauðsynleg eru fyririnninguforrit-
anna; (b) innt forrit sem notendur hafa
samið eða tiltekið; (c) farið að fyrir-
mælum notanda um meðferð ástakræn-
um gögnum, sem eru sett fram ástaf-
rænanhátt, m.a. framkvæmtreiknings-
aðgerðirogrökaðgerðir1; (d) innt forrit
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sem breyta sjálfum sér meðan á inningu
þeirra stendur.
· Í gagnavinnsluer með heitinu tölva

venjulega átt við stafræna tölvu.
– digital computer

stafræn undirskrift
(í tölvuöryggi) Stafræn gögnsem er
bætt við rafræntskjal1 eða skeyti2 og
gera viðtakanda þess kleift aðsann-
prófauppruna þess.
· Stafræn undirskrift er algengasta teg-

undrafrænnar undirskriftar.
– digital signature

stafræn vatnsmerking
– digital watermarking

stafrænn lo.
(um gögn, ferli1 og búnað) Sem er sett-
ur fram meðtölustöfumeða notar gögn,
sett fram á þennan hátt.
– digital

stafrænn mannamunur
· Hugtakið vísar til mismunar íað-

gengi fólks að upplýsingatækninú-
tímans.

– digital divide
stafrænn mynddiskur

sh.DVD-diskur
– digital versatile disk, DVD, ?digital

video disk
stafrænn skiptir

Skiptir1 sem erstafrænn.
– digital switch

stafrænt band→ stafrænt hljóðband
stafrænt bókasafn

Skipulagt safn af bókum og skyldu efni
í stafrænu formi.
· Auk bóka getur efnið meðal annars

verið tímaritsgreinar, ritgerðir, mynd-
ir, hljóðupptökur og myndbandaefni.

· Sjá einnigrafrænt bókasafn.
– digital library

stafrænt hljóðband
Band fyrir skráninguhljóðsí formi staf-
rænna merkja2.
· Stafræn hljóðbönd má einnig nota til

þess að takaöryggisafritaf harðdisk-
um.

sh.stafrænt band
– digital audio tape, DAT

stafrænt innsigli
Gögn sem er bætt viðskeyti2 og gera
áformuðum viðtakandaskeytisins kleift
aðsannprófahvort efni þess sé óskert.
– digital envelope

stafrænt jarðsjónvarp
Stafræntsjónvarp án notkunargervi-
tungla.
– digital terrestrial television

stafrænt kennimerki hlutar
– digital object identifier

stafrænt krull
Stafræntefni sem er blanda aftexta,
myndum, hljóði,sjóngögnumogmynd-
lífgunumúr ýmsum áttum.
· Í orðinu „krull“ er ll borið fram eins

og í orðinu „ull“.
– digital mashup

stafrænt merki
Stakrænt merkiþar semgögn eru sett
fram með endanlegum fjölda vel skil-
greindrastakrænnagilda sem ein ein-
kennisstærða þess getur tekið.
– digital signal

stafrænt sjónvarp
– digital television

stafrænt skilríki
Rafrænt skilríkií stafrænuformi.
· Stafrænt skilríki er gefið út afvott-

unarstöð. Það er algengasta gerð raf-
ræns skilríkis og gengur því oft undir
því heiti.

– digital certificate
stafrænt tímarit

Tímarit sem er afhent ístafrænuformi
á rafrænummiðli, t.d.geisladiski1.
· Stafrænt tímarit getur verið gefið út

sjálfstætt eða fylgt með öðru efni.
· Sjá einnigrafrænt tímarit.
– digizine, digital magazine



stafrænt vinnuferli 337 stakræn kósínusvörpun

stafrænt vinnuferli
– digital workflow

stafseturhk.
Mengihástafa1 eðalágstafa.
· Skýringin á enska orðinu „case“ er

sú að það merkti upphaflega setjara-
púlt. Hástafir voru í þeim hluta púlts-
ins sem fjær var setjaranum („upper
case“) og lágstafir í þeim hluta sem
nær var („lower case“).

– case
stafsía1 kv.

Mynstur1 stafa, notað til þess að ákveða
hvaða stafir í öðru mynstri eru felldir
niður og hverjir standa eftir.
sh.mát
– mask1

stafsía2 so.
Notastafsíu1 ámynstur1.
– mask2

stafskiptafjöldi kk.
(í upplýsingafræðiog tölvufræði) Fjöldi
aðgerða sem nauðsynlegar eru til þess
að breyta einumstrengí annan.
– edit distance

stafur kk.
Stak í mengi, notað til þess að setja fram
eða skipuleggjagögneða stýra þeim.
· Bókstafir, tölustafir, greinarmerki og

önnurtákn teljast til stafa. Stöfum er
skipt í ritstafi1 og stýristafi. Tölustaf-
ir , bókstafir, myndstafirog sérstafir
eru dæmi um ritstafi.Sendistýristafir,
sniðstafir, kótaskiptastafirog tækja-
stýristafireru dæmi um stýristafi.

– character
stafþjöppun kv.

Það að þjappastöfumsaman í prentun.
Dæmi: Skörunstafreita við prentun
eðabirtingu skáletraðstexta.

– kerning
staghk.

Það að setjabót á forrit sem hefur verið
vistþýttávélarmál.
sh.stögun, bæting

– patching
stagaso.

Breytaviðfangseiningueðahleðsluein-
ingu án þess aðsmala eða vistþýða
frumforritið að nýju.
sh.bæta
– patch2

stagari kk.
Hjálparforrit 1, notað til þess að setja
bæturá forrit .
– patcher

stakafjöldi kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Fjöldi
staka í mengi.
sh.fjöldatala
– cardinality2

stakaskil hk. ft.
Svipult fyrirbæri sem skilur að tvö
merkjastöksem berast hvort á fætur
öðru ístakrænu merkiog hafa mismun-
andieinkennisástand.
– transition1

stakfærslakv.
(í netlíkani) Færsla2 sem er undirskip-
uðmengismóðurfærslunnií mengi.
– member record

stakræn framsetning
Framsetninggagnameð fyrir fram skil-
greinduritunarkerfi.

Dæmi:Stafræn framsetning.
sh.stakstæð framsetning, staksetning
– discrete representation

stakræn gögn
Gögnsem eru þannig að unnt er að setja
gildi þeirra fram með aðskildum stök-
um, venjulega meðstöfumeðaheilum
tölum.
· Stakræn gögn má einkenna með því

hvort unnt er að varpa þeim á mengi
heilla talna eða ekki.

sh.stakstæð gögn
– discrete data

stakræn kósínusvörpun
Stærðfræðileg vörpun, notuð til að setja
fram mynd með mengi stuðla.



stakrænn 338 starfsliðsgreining

· Þessi vörpun er notuð í þjöppun-
arstöðlum sem eru skilgreindir í
MPEG-þjöppunogJPEG-þjöppun.

· Jafnan er

Fk = N�1

∑
j=1

f jcos(π jk
N

)
þar semf j ; j = 1; : : : ;N er fylki2.

– DCT, discrete cosine transformation
stakrænn lo.

(um gögn, eðlisstærðir,ferli1 og bún-
að) Sem er settur fram með aðgreind-
um stökum, t.d.stöfum, tekur endanlega
mörg vel aðgreind gildi eða notar gögn,
sett fram á þennan hátt.
sh.stakstæður
– discrete

stakrænt merki
Merki2, gert af stökum sem berast hvert
á fætur öðru þar sem hvert stak hefur
eina eða fleiri einkennisstærðir sem geta
staðið fyrirgögn.
· Dæmi um einkennisstærðir eru

sveiflustærð, bylgjulögun, tímalengd
og tímapunktur.

– discrete signal, discretely timed
signal

stakrænt tag
Gagnatagþar sem hvert tilvik stendur
fyrir stak í röðuðu mengi með teljanleg
stök.
· Í Pascal heita stakræn tög „ordinal

type“ og eru af gerðinni „enumera-
ted“, „char“, „integer“ og „boolean“.
Í Ada heita stakræn tög „discrete
type“ og eru annaðhvortheiltölutög
eðaupptalningartög.

sh.staktag
– ordinal type, discrete type

staksetningkv. → stakræn framsetning
stakstrengur kk.

Strengursem eitt stak er í.
– unit string

stakstæð framsetning→ stakræn fram-
setning

stakstæð gögn→ stakræn gögn
stakstæðurlo. → stakrænn
staktaghk. → stakrænt tag
stallaðir gluggar

Tveir eða fleiri gluggar, sem hugsan-
lega skarast, búnir til ogbirtir 1 undir
einni stjórn.
– cascaded windows

stallgeymdkv.
Aðferð við samhliða samlagningu,
fólgin í því að útkoman úr samlagning-
unni er tölutákn fyrir hlutasamtölu og
geymt tölutákn sem síðan eru lögð sam-
an. Þetta er endurtekið þangað til ekkert
er lengur til þess að geyma.
– cascaded carry

stangarprentari kk.
Höggprentariþar sem letrinu er komið
fyrir á prentstöng.
– bar printer

starfræn samfesta
Samfestaþar sem allar athafnirforrits-
einingar stuðla að því að ná tilteknu
markmiði.
– functional cohesion

starfrænt líkan
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Lýs-
ing á þeirri hlið kerfis sem lýtur að því
að breyta gildum með því að notaföll2,
varpanir1, skorðurog starfræn vensl.
sh.starfsemislíkan
– functional model

starfsemisgreiningkv.
Skipuleg könnun á starfsemi raunveru-
legs eða fyrirhugaðs kerfis.
– functional analysis

starfsemishönnunkv.
Lýsing á starfsemi kerfisþátta og
hvernig þeir starfa saman.
– functional design

starfsemislíkanhk. → starfrænt líkan
starfsliðsgreiningkv.

– workforce analysis
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stefhk.
Forrit (eðaforritshluti) sem getur haft
almennt notagildi eða oft er notað.
· Kallað er á stef úr öðru forriti eða

stefi.
– routine, ?program3

stefja1 kv.
Verkforrit fyrir spjaldtölvu eða
snjallsímasem er sótt álýðnetið.
· Orðið „app“ beygist eins og orðið

„happ“.
sh.snjallforrit, notra, stubbur, app
– app

stefja2 kv.
Undirforrit 1 semskilar ekki gagnagildi
nema með því að notastika2.
· Í Cobol er stefjaefnisgreineða röð

efnisgreina sem koma hver á eftir
annarri í röklegri röð eða kafli í stefju-
hluta forritsins.

sh.undirforrit2

– procedure, subroutine
stefjað mál

Forritunarmálsem býr yfir aðferðum til
þess að tiltaka hvaðgagnavinnslukerfiá
að gera með því að leggja fram tiltekn-
ar setningar1 eðaskipanir1 sem skulu
inntar í tiltekinni röð.

Dæmi: Ada, Basic, Cobol, Fortran,
Pascal.

– procedural language, procedure-
oriented language

stefjukall hk. → stefjukallssetning
stefjukallssetningkv.

Einföld setningsem læturstefju2 í té
raunstikaog seturinningustefjunnar af
stað.
· Sjá einnigkall á fall.
sh.stefjukall
– procedure-call statement, procedure

call
stefnuheimildarsetningkv.

Einföld setningsem heimilarverkein-
ingu að biðja umstefnumótvið aðra
verkeiningu.

· Þetta hugtak er upprunnið íAda.
– entry-call statement

stefnuhnappur kk.
Aðgerðarhnappur, notaður til þess að
færabendil1 um skjá.
· Bendillinn færist að því tilskildu að

gert sé ráð fyrir honum íhugbúnaði
þeim sem verið er að nota.

sh.örvarhnappur1

– cursor control key, cursor key, arrow
key, direction key

stefnumóthk.
Víxlverkun milli tveggja verkeininga,
fólgin í því að stilla samaninningu
verkeininganna á tilteknum stað þannig
að annaðferlið2 geti beðið eftir hinu.
– rendezvous

stefnureglakv.
· Oft á vel við að nota íslenska heitið í

fleirtölu, stefnureglur.
– policy

stelling kv.
Staða og stefnahlutar3, ákvörðuð með
venslum við viðmiðunarmerki.
· Stelling einkennist afsex stellinga-

víddumsem tilgreina stað og stefnu.
– pose

steyting1 kv.
Aðstæður sem verða til þegar tvær eða
fleiri gagnastöðvarreyna aðsendasam-
tímis um sömusendirás.
sh.samkeppni
– contention1

steyting2 kv.
Þær aðstæður ístaðarneti að MAC-
samskiptareglurnar heimila tveimur
eða fleirigagnastöðvumað hefja send-
ingu samtímis og hætta þannig á að
árekstur1 verði.
– contention2

steytingarnethk.→ net með frjálsum að-
gangi

stigbót kv.
Endurbætt gerð afhugbúnaðieðavél-
búnaðieða hvoru tveggja.
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sh.uppfærsla2

– upgrade1

stigbreytileg úthlutun gjörva
– increment processor allocation

stigbætaso.
Taka í notkun endurbætta gerð afhug-
búnaðieðavélbúnaðieða hvoru tveggja
í stað eldri gerðar.
sh.uppfæra2

– upgrade2

stigfrelsi hk.
Það að verastigfrjáls.
sh.stærðfrelsi
– scalability

stigfrjáls lo.
(um kerfi) Sem þolir að einhver þáttur
hans sé stækkaður.
sh.stærðfrjáls
– scalable

stigfrjáls leturgerð
Leturgerð sem unnt er að stækka eða
minnka ánbjögunar.
sh.stærðfrjáls leturgerð
– scalable font

stignámhk.
Aðlögunarnámí þrepum sem felst í því
að þekkingu, sem er aflað á einu þrepi,
er breytt til þess að aðlagast nýrri þekk-
ingu sem veitt er á síðari þrepum.
– incremental learning

stigrýra so.
Taka í notkun eldri gerð afhugbúnaði
eðavélbúnaðieða hvoru tveggja í stað
nýrri gerðar.
· Þetta er andstæða aðgerðarinnar að

stigbæta. Stundum þarf að stigrýra
flókinn hugbúnað til þess að fjarlægja
ónotaðar einingar eða gallaðar og til
þess að flýta vinnslu og gera hugbún-
aðinn einfaldari í notkun.

– downgrade
stigveldi hk.

Kerfisskipan þar sem þáttum kerfis er
raðað eftir tilteknum reglum á mismun-
andi þrep, sem sum eru undirskipuð

öðrum með hliðsjón af því hvernigsam-
skiptummilli þeirra skal háttað.
sh.stigveldisskipan
– hierarchy, hierarchical structure

stigveldisleg áætlunargerð
Áætlunargerðþar sem óljósir hlutar
áætlunar eru skýrðir í nákvæmari deili-
áætlunum sem skipað er ístigveldi.
– hierarchical planning

stigveldisleg gagnavarsla
– hierarchical storage management

stigveldislíkanhk.
Gagnalíkan1 þar semgögnumer skipað
í stigveldi.
sh.strýtulíkan
– hierarchical model

stigveldisnethk.
Tölvunetþar semhnútar1 eru flokkað-
ir í stigveldieftir getu þeirra til þess að
stýra eða starfa.
– hierarchical computer network

stigveldisrit hk.
Mynd sem tilgreinir forritseiningar,
starfsemi og önnur atriði í kerfi eðafor-
riti og sýnir hvernig stór eða almenn at-
riði greinast í smærri og sérgreindari at-
riði.
· Stigveldisrit þarf ekki að sýna það

sama ogkallrit .
– structure chart, hierarchy chart

stigveldisskipankv. → stigveldi
stigveldistauganethk.

Marglagskipt net þar sem tenging-
ar milli laga2 eru notaðar við þrepa-
vinnslu.
· Stigveldistauganet getur haft fram-

flutningsstengingar eða afturflutn-
ingstengingar eða hvorar tveggja og
getur sameinað mismunandináms-
algrímá hverju þrepi.

– hierarchical neural network
stika1 kv.

(í ritvinnslu) Lína sem sýnir hvar vinstri
og hægrispássíurog hugsanlegadálk-
hökeru stillt.
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– ruler line
stika2 kv. → rein1

stikabundin talgerving
Aðferð við talgervingu, fólgin í því
að búa til talmerki eftir tímastikum
og tíðnistikum, svo semformendum,
tónhæð og örvunarsveiflustærðum, sem
fást úr talmyndunarlíkani.
· Þessi aðferð krefst minna geymslu-

rýmis fyrir hvert boð enbylgjutal-
gerving.

– synthesis by parametric representati-
on, synthesis by parametric modeling

stikatengingkv.
Tenging formstika við samsvarandi
raunstikasem eru tilteknir íkalli3 eða
stofnrænni eingildingu.
– parameter association

stiki 1 kk.
Breyta1 sem hefur fast gildi í tilteknu
viðfangsefni.
sh.færibreyta
– parameter1

stiki 2 kk.
(í forritunarmálum) Máleining, ætluð
til að hleypagagnahlutumeðagagna-
gildumá milli forritseininga.
– parameter2

stikl hk.
Það að fara frá einnistiklu1 til annarrar
með því að fylgjatenglum3.
– hypermedia navigation, navigation

stikla1 kv.
Eining afgögnum, annaðhvort upphafs-
staður eða ákvörðunarstaðurtengils3.
– hypermedia node

stikla2 so.
Skanna1 stikluvef meðhugbúnaðifyrir
stiklutexta.
– navigate

stiklu- fl.
Sem lýtur aðstiklumiðlun.
· Oftast fer betur á að nota styttri

forliðinn, stiklu-, en stiklumiðlunar-.
sh.stiklumiðlunar-

– hypermedia1

stiklubúnaður kk.
Hugbúnaðurmeðstiklum1.
– hypermedia application

stiklufótur kk.
– navigation footer

stiklugagnagrunnur kk. → stiklugagna-
safn

stiklugagnasafnhk.
sh.stiklugagnagrunnur
– hypermedia database, hyperbase

stikluhlutur kk.
Samsettur hlutursem hefurílagshluti,
frálagshluti og tengla3 á milli þeirra í
samsetta hlutnum sjálfum.
· Stikluhlutur getur verið tré með

margmiðlunarhlutumsem tengdir eru
meðvalmyndum.

– hyperobject
stikluhnappur kk.

– navigation button
stikluleggur kk. → tengill3

stikluleið kv.
Skilgreindrunaaf tengdumstiklum1.
– hypermedia path

stiklumargmiðlun kv.
(um búnað) Það að nota í sennmarg-
miðlunogstiklumiðlun.
– hypermultimedia2

stiklumargmiðlunar- fl.
(um búnað) Sem lýtur aðstiklumarg-
miðlun.
– hypermultimedia1

stiklumiðlun kv.
Það að setja framgögn í stiklum1 sem
eru tengdar meðtenglum3.
– hypermedia2

stiklumiðlunar- fl. → stiklu-
stiklurými hk.

Hugrænt umhverfi þar sem ofgnótt af
tenglum3 ruglar notanda.
– hyperspace

stiklurönd kv.
sh.stiklustika
– navigation bar
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stikluskipan kv.
Skipulagupplýsinga1 í stiklur1.
– hypermedia structure

stikluskjal hk.
Hlutur4 sem hefur samþætt safnskjala2.
· Í verkforriti þar sem viðhald stiklu-

skjals er hluti af vinnslunni get-
ur breyting á smáatriði í einu horfi
skjalsins sjálfkrafa breytt smáatriði í
öðru horfi. Viðhald stikluskjals getur
einnig breyttaðgangi1 að efni skjals-
ins.

– hyperdocument, hypermedia docu-
ment

stikluskjalasafn hk.
Samsafnstikluskjala sem tengja má
meðtenglum3.
– hypermedia library, hyperlibrary

stiklustika kv. → stiklurönd
stiklutextakerfi hk. → stiklutexti
stiklutexti kk.

Stiklubúnaðurþar sem notaður ertexti,
myndir eða hvort tveggja.
· Stiklutexti gefur kost á framsetn-

ingu skjala2 þar sem líkt er eftir
því hvernig mannshugur raðar saman
hugmyndum. Í bókum, kvikmyndum
og tali er efni hins vegar sett fram í
tiltekinni röð.

sh.stiklutextakerfi
– hypertext

stiklutól hk.
Verkforrit, ætlað til þess að búa til og
sýna stiklumiðlunarefni.
– hypermedia tool

stikluvefur kk.
Samsafn tengdratengla3 ogstiklna1.
· Annaðhvort fjalla tenglar í stikluvef

um sameiginlegt efnissvið eða unnt er
að fara eftir þeim um sameiginlegar
markstiklur.

– hypermedia web
stikmæling kv.

Það að ákvarða fjarlægð eftir því hvað
hlutur3 í sjónsviði myndavélar virðist

stór.
– stadimetry

stilkaugabúnaður kk.
Endagreip þjarka, búin skammdrægri
myndavél (1 mm – 1 m).
– eye-in-hand system

stilla teljara
Setja teljara í horf sem samsvarar til-
teknu gildi.
– set a counter

stillihnappur kk. → hamstillir
stinga í samband

Tengja keyrsluhlut við tengil1 annars
keyrsluhlutar.
– plug

stílasafnhk. → mótasafn
stíll kk. → mót
stílrýnir kk.

Hugbúnaðursem les prófarkir með því
að bera stílfræðileg sérkennitextasam-
an við stílreglur, sem hann hefur yfir að
ráða, og vísar síðan á leiðir til þess að
endurbæta ritstílinn.
– style checker

stjak hk.
Það aðstjaka.
– shift2

stjaka so.
Flytja suma eða allastafi í orði þannig
að hver þeirra flytjist um sama sæta-
fjölda í sömu átt.
– shift3

stjakgisti hk.
Gisti þar semstjakaðer.
– shift register

stjórnandalesborðhk.
Lesborð til nota fyrir framkvæmda-
stjóra eða annan stjórnanda.
– executive dashboard

stjórnborð hk.
Búnaður semtölvari notar tilsamskipta
við tölvu.
– operator console, console

stjórnborð með skjá
Stjórnborðsem hefur að minnsta kosti
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einn myndflötog getur einnig haft eitt
eða fleiriílagstæki.
– display console

stjórnbúningur kk.
(í sýndarveruleika) Klæðnaður sem sér
um gagnverkunmilli tölvubúnaðar og
skynfæra manns.
· Stjórnbúningurinn breytir boðum frá

tölvu í skynjanleg áhrif, t.d. hita eða
þrýsting, og breytir sams konar áhrif-
um frá líkama í boð til tölvunnar.

– body suit, data suit, full-body suit
stjórnforrit hk.

Forrit sem raðar verkumog stjórnar
inninguannarra forrita ígagnavinnslu-
kerfi.
sh.stýriforrit
– control program

stjórnhjálparkerfi hk.
Samþætt kerfiforrita og upplýsinga1

um tiltekna starfsemi, notað til þess að
leita að tilteknumupplýsingum1, greina
þær og spá fyrir um áhrif ákvarðana áð-
ur en þær eru teknar.
· Gögnog upplýsingar má flytja á auð-

veldan hátt á milli verkliða. Notað er
eitt skipanamálí öllum forritum og
auðvelt er að bæta við upplýsingum.

– decision support system, DSS
stjórnkerfi hk. → stýrikerfi
stjórnlýsing kv.

Safn upplýsinga1 fyrir stjórnun í opnu
kerfi.
– management information base, MIB

stjórnrammi kk.
Rammi1, sendur aflagi1 eða deililagi
til einindis2 í sama lagi eða deililagi í
öðru kerfi en ekki sendur til efri laga eða
deililaga.

Dæmi:MAC-rammi1.
– control frame

stjórnskiki kk.
– control panel

stjórnstöð kv.
(í greinastýringu í grunnhætti) Gagna-

stöð sem tilnefnir yfirstöð og sér um
færiboð, viðtökuval, spurn og viðrétt-
ingu2.
– control station

stjórnsvæðihk.
Svæði ígeymslu1 þar semgeymd2 eru
gögntil þess að stjórna vinnsluforrits.
– control area

stjórnsýsluöryggi hk.
Stjórnsýslulegar ráðstafanir vegna
tölvuöryggis.
· Þessar ráðstafanir geta falist í að-

ferðum við að framkvæma aðgerðir,
tryggja ábyrgðarskyldu, rannsakaör-
yggisrof í öryggiskerfum og endur-
skoðagagnaferla.

– administrative security, procedural
security

stjórnun gagnarýmis
Notkun aðferða eðaforrita til þess
að stjórna tiltæku geymslurými fyrir
gagnasafn.
– free-space administration

stjórnun upplýsinga
Það að hafa umsjón með öllum nauð-
synlegum upplýsingum1 við stjórnun
stofnunar eða fyrirtækis, hvort sem þær
eru tölvutækareða geymdar á annan
hátt.
– information management2, infor-

mation resource management
stjórnunar- og geymslutilföng

– management and storage resources
stjörnuhringnet hk.

Hringnet fyrir einátta gagnasendingu,
skipulagt þannig að nokkrargagna-
stöðvareru settar saman í hóp og tengd-
ar netinu meðlanglínutengildi.
· Með þessarisamskipanmá tengja og

losa gagnastöðvar án þess að trufla
starfsemi í netinu.

– star/ring network
stjörnunet hk.

(í netskipan1) Hríslunet með nákvæm-
lega einummillihnút.
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– star network
stoðbúnaðurkk.

Forrit oggögn, notuð til þess að þróa og
prófa hugbúnaðen ekki ætlað að vera
hluti af tilbúnum hugbúnaði.

Dæmi: (1) Gervistef eða gerviskrár.
(2) Forrit sem búa til prófunardæmi.
(3) Gætar1 fyrir hugbúnað. (4)Stúf-
ar.

– scaffolding
stoðkerfi hk.

– infrastructure
stoðmyndkv.

(í tölvuteiknun) Mynstur1, t.d. eyðu-
blað, hnitanet eða kort, notað sem
myndgrunnur.
– form overlay

stofn1 kk. → meginmál1

stofn2 kk. → meginmál2

stofnfylling kv. → grunnfyllitala
stofnfyllitala kv. → grunnfyllitala
stofnkafli kk.

Sákafli í kaflaskiptaforritisem er íað-
alminniá meðan forritið erinnt og kall-
ar á hina kaflana.
– root segment

stofnræn aðgerð
Aðgerð1 sem erfjölbundin og stendur
ekki fyrir eina tiltekna aðgerð, heldur
lætur í téformstikafyrir raunstikasem
hafa tiltekingagnatög.

Dæmi: Reikningsvirkinn „+“ get-
ur merkt heiltölusamlagningu, raun-
tölusamlagningu, mengjasameiningu,
samtengingustrengjao.s.frv.

– generic operation
stofnræn eingilding

Það að greinastofnræna stika2 frástofn-
rænni forritseininguí því skyni að búa
til raunverulegaforritseiningu.
– generic instantiation

stofnræn eining
Líkan af máleiningu sem getur verið
formstikaðog viðeigandi máleining er
leidd af áþýðingarskeiði1.

– generic unit
stofnræn forritseining

Sniðmát1 meðstikum2 til þess að búa til
forritseiningarmeðstofnrænni eingild-
ingu.
· Stikar sniðmátsins erustofnrænir, og

varast ber að rugla þeim saman við
formstika þeirra forritseininga sem
búnar eru til.

– generic module
stofnræn skilgreining

Skilgreining á stofnrænni máleiningu
þar sem tilgreindir eru stofnrænirstik-
ar2 sem á að skipta á fyrirraunstika
meðan ástofnrænni eingildingustend-
ur.
– generic declaration

stofnrænn lo.
(um máleiningu) Sem er notaður sem
sniðmát1 til að mynda raunverulega
máleiningu fyrir viðeigandigagnatögí
samræmi við reglur umrammtögun.
– generic

stofnrænn pakki
Pakki2, hannaður semsniðmát1 fyrir
skyld algrímeðaaðgerðir1.

Dæmi: Stofnrænir pakkar fyrir horna-
föll, aðgerðir fyrir stafla, fjármála-
starfsemi o.s.frv.

– generic package
stofnrænt meginmál

Meginmál1 stofnrænnar máleiningar,
notað semsniðmát1 fyrir meginmál
samsvarandi raunverulegra máleininga
með því að beitastofnrænni eingild-
ingu.
– generic body

stofnrænt tilvik
Hlutrænforritseining, búin til úr stofn-
rænni forritseiningu með stofnrænni
eingildingu.
– generic instance

stofnrænt undirforrit
Undirforrit 1 sem er notað til þess að
flokka færslur1 og lætur í téstofnræna
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stika2 fyrir færslurnar ogsvæðið1 sem
flokkaðer eftir.
· Sérhverstofnræn eingildinglætur í té

raunstikafyrir færslurnar og flokkun-
arsvæðið.

– generic subprogram
stofnræsifærslakv.

Upplýsingar1 á fyrstageira harðdisks
eðadisklings1 um hvernig og hvarstýri-
kerfi sé staðsett svo að hægt sé aðræsa
það.
– master boot record, MBR

stofnræsigeirikk.
Fyrstigeiri harðdiskseðadisklings1 þar
semstofnræsifærslaer skráð.
– master boot sector, partition sector,

master partition sector
stofnskrá kv.

Skrásem veitir helstuupplýsingar1 um
tiltekið verkefni.
· Stofnskrá máuppnýjaog breyta eftir

þörfum.
sh.aðalskrá
– master file, main file

stofntala kv. → grunntala
storkudrif hk.

Storkuminnisem kemur í staðdiska-
drifs.
– solid-state drive, SSD, solid-state

disk
storkuminni hk.

Fastheldin geymslaán hreyfanlegra
hluta.
· Dæmi:Leifturminni
– solid-state memory

stór geisladiskur→ leysisdiskur
stórtölva kv.

Tölva sem venjulega er ítölvumiðstöð,
hefur óhemjumikla vinnslugetu og fjöl-
breytileg tilföng og getur tengst öðrum
tölvum svo að þær geti samnýtt búnað
hennar.
· Enska orðið „mainframe“ var upphaf-

lega notað ummiðverksem var í sér-
stökum kassa.

sh.megintölva
– mainframe1

stórvirk tölvuvinnsla
Tölvuvinnslaþar sem notaðar eruofur-
tölvur eðatölvuklasartil þess að leysa
flókin reiknivandamál.
· Þegar þetta er skrifað (2012) kallast

tölvukerfistórvirkt þegar vinnslugeta
nálgastTflops.

– high-performance computing, HPC
stórvirkur lo.

Dæmi:Stórvirk tölvuvinnsla.
– high-performance

straumdulritun kv.
Dulritunaraðferð þar sem ílagsgögn
eru dulrituð bita fyrir bita (stundum
bætifyrir bæti).
– stream cipher

straummótaval hk.
Það að velja eitt segulgeymsluhólf úr
fylki slíkra hólfa með því að senda
straum til hólfsins úr einni eða fleiri átt-
um þannig að segulspennan fari einung-
is upp fyrir tiltekið þröskuldsgildi í því
hólfi sem á að velja.
– coincident-current selection

straumritill kk.
Textaritill þar sem litið er á allantexta
sem einn samfelldanstreng.
– stream editor

strenglesgildihk.
Lesgildisem geymirrunu stafaog farið
er með sem eina heild.
· Stafarunan getur verið tóm.
· Í sumumforritunarmálumer streng-

lesgildigeymt2 í fylki2.
Dæmi: „Hvað heitirðu?“ er strengles-
gildi, afmarkað með gæsalöppum.

– string literal, string constant
strengtaghk.

Gagnatagþar sem hvert tilvik erstreng-
ur.
– string type

strengur kk.
Runa samstæðra staka, t.d.stafa eða
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bita, sem litið er á sem eina heild.
– string

streymi hk.
Það að hljóð- og myndefni er flutt álýð-
netinuá samfelldan hátt og spilað eða
birt jafnóðum og það berst að.
– streaming

streymihljóð hk.
Hljóð sem er spilað jafnóðum og það
berst að.
– streaming audio, streaming sound

streymimiðlun kv.
Það að flytjahljóð og myndir álýðnet-
inu á streymandi eða samfelldan hátt
með notkun gagnapakka.
– streaming media

streymimiðlunartæki hk.
Tæki sem flytur streymihljóð og
streymimyndirúr tölvuí hljómflutnings-
tæki og sjónvarpstæki.
– media-streaming device, streaming

media device, digital media receiver
streymimynd kv.

Runa hreyfimynda sem eru fluttar í
þjöppuðu formi álýðnetinuog birtar1

áskjá jafnóðum og þær berast að.
– streaming video

streymiþjónn kk.
– streaming server

strika undir → undirstrika
strikajaðar kk.

Autt svæði beggja megin viðstrika-
merki.
– quiet zone

strikalykill kk.
Kótunarregla þar semstafir eru settir
fram með misbreiðum, samhliða strik-
um og mislöngu bili milli þeirra.
· Lesið er úr strikunum með því að

skanna2 þvert yfir þau með ljósfræði-
legum aðferðum.

– bar code
strikamerki hk.

Merki með strikum sem gerð eru eftir
tilteknum strikalykli, notað til þess að

merkja vörur.
· Lesið er úr strikamerkjum með ljós-

fræðilegum aðferðum viðafgreiðslu-
stöð.

– bar code label
strikamerkjalesari kk.
· Sjá einnigstrikamerki.
– bar code reader, price scanner, POS

scanner
strikastafgjafi kk.

Stafgjafi sem býr til myndir1 stafa úr
strikum.
– stroke character generator

strokhauskk.
Segulhaussem getur aðeinsþurrkað út
gögná segulmiðli.
– erase head, erasing head

strokhnappur kk.
Hnappur, notaður til þess aðeyða staf.
· Oftast er stafnum vinstra megin við

bendilinn1 eytt.
– rub-out key

strokstafur kk.
Stýristafur, aðallega notaður til þess að
má út ranga eða óæskilegastafi.
– delete character, DEL, rub-out

character
strýtulíkan hk. → stigveldislíkan
stubbur kk. → stefja1

stuðlarit hk. → súlurit
stuðningsforrit hk. → stuðningshugbún-

aður
stuðningshugbúnaðurkk.

Hugbúnaðureðaforrit sem styður þró-
un, viðhald eða notkun annars hug-
búnaðar eða veitir almennaþjónustu1,
óháða tilteknumverkbúnaði.

Dæmi:Vistþýðandi, gagnasafnskerfi.
sh.stuðningsforrit
– support software, support program

stuðningur kk.
Það aðstyðja.
– support3

stunga1 kv. → tengi
stunga2 kv. → tengill1
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stúfur kk.
Forritsbútur sem notaður er til bráða-
birgða í forriti þangað til réttur forrits-
hluti er tiltækur, t.d. til þess að unnt sé
aðvistþýðaog prófa forritið.
– stub

styðja so.
Láta í té nauðsynlegtilföng til þess að
búnaður starfi rétt.
– support4

stykkja so.
Skipta rúmfræðilegri mynd í einfaldari
myndir.

Dæmi: Setja marghyrning fram sem
mengi þríhyrninga.

– tessellate
styrkingarnám hk.

Nám, bætt meðorsakadómi.
– reinforcement learning

styrkleikasvið hk.
Munur á hágildi og lággildimerkis2,
venjulega tilgreindur semhlutfall.
– dynamic range

styrklyklun kv.
Mótunþar sem mótandistafrænt merki
lætur sveiflustærð frálagsmerkisins
breytast milli fasts fjölda af fyrir fram
ákveðnum gildum.
– amplitude shift keying, ASK

styrkmótun kv.
Mótun þar sem sveiflustærðburðar-
bylgjuer breytt.
– amplitude modulation, AM

stytta kv.
Einindi1 sem gerir ekkert á eigin spýtur
meðan áinningu atburðarits1 stendur.
– prop

stytting kv. → skammstöfun
stýfa1 so.

Þurrka út upphafshluta eða endahluta
strengseftir tilteknum reglum.
– truncate1

stýfa2 so.
Beitastýfingu2.
– prune, cut off

stýfing1 kv.
Það aðstýfa1.
– truncation2

stýfing2 kv.
Tækni við lausn viðfangsefnistil þess
að ná sem bestum árangri, fólgin í því
að útiloka eina eða fleiri greinar íleit-
artré.
– pruning, cutoff

stýfingarskekkja kv.
Skekkjasem hlýst afstýfingu1.
– truncation error

stýribiti kk.
Hjálparbiti, notaður í stjórnunar skyni.
· Stýribitar eru aðallega notaðir þegar

sendibúnaðurinn setur af staðferli1,
einkum ólotubundið ferli, til þess að
tryggja að viðtökubúnaðurinn setji af
stað samsvarandi ferli á móti. Stýri-
bitum er venjulega bætt viðstafrænt
merkimeð reglulegu millibili á sendi-
staðnum og þeir fjarlægðir á viðtöku-
staðnum.

– overhead bit, service bit
stýribraut kv.

Sá hluti kerfisbrautar sem stýrimerki
eru send eftir.
– control bus

stýribrún kv.
Brún ágagnamiðli, notuð til viðmiðun-
ar.
– reference edge, guide edge

stýribúnaður fyrir tækniferli
Tækjabúnaður sem mælirbreytur1

tækniferlis, stýrir ferlinu í samræmi við
stýrimerki frá gagnavinnslukerfi fyrir
tækniferliog breytirmerkjum2 á viðeig-
andi hátt.

Dæmi: Skynjarar, ferjöld, armstjór-
ar.

– process control equipment
stýriforrit hk. → stjórnforrit
stýrifræði kv.

Fræðigrein sem fjallar um stjórn í líf-
verum og vélum og hvernig boð berast
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innan þeirra.
– cybernetics

stýrihluti ferlis
Gagnaskipaní kjarna1 stýrikerfissem
felur í sérstöðu1 tiltekins ferlis1.
– process control block

stýrihnappur kk.
Hnappur sem haldið er niðri meðan
stutt er á annan hnapp til þess að senda
tiltekinn stýristaf til tölvu.
– control key, CTRL

stýrikerfi hk.
Hugbúnaðursem stjórnarinningu for-
rita og getur m.a. einnig úthlutað bún-
aði, raðað verkum, stjórnað ílags- og
frálagsaðgerðum og haft umsjón með
gögnum.
· Enda þótt stýrikerfi séu yfirleitt hug-

búnaður geta þau að hluta verið inn-
byggð ívélbúnað, þ.e. verið ífastbún-
aði.

sh.stjórnkerfi
– operating system, OS

stýrikerfi sýndarheims
Forritunarumhverfi til þess að skapa
sýndarheim.
– virtual environment operating

system, VEOS
stýrikerfiskall hk.

(í tölvu) Skipun1 til gjörva um að færa
stýringu tölvunnar til yfirumsjónarfor-
rits stýrikerfisins.
– supervisor call, SVC2

stýrikjarni kk. → kjarni1

stýrikúla kv.
Hnitill eða benditækimeð kúlu sem
snúa má um miðju sína.
sh.kúlustýrildi
– trackball, control ball

stýrildi hk.
Hnitill sem haldið er í hendi.
· Stýrildi eru einkum notuð til þess að

stjórna leikjaforritum.
Dæmi:Mús, stýrikúla.

– hand control

stýrimerki ramma
Mynstur1 bita sem skilgreinir tegund
ramma1 og tilteknar stýriaðgerðir.
– frame control field

stýrinet hk.
Net, gert af ýmsum tækjum, öðrum en
tölvum, sem í sameiningu gæta, skynja
og stýra tilteknum búnaði í sérstökum
tilgangi.
· Fjöldi tækja í hverju stýrineti er afar

misjafn. Stýrinet er til dæmis að finna
í bifreiðum, frystitækjum og umferð-
arljósakerfum. Þau geta verið þáttur í
gegnumsmeygri tölvunotkun.

– control network
stýripinni kk. → leikvölur
stýrisamtengingkv.

Samtenging1 þar semforritseiningfærir
gögn til annarrar forritseiningar í þeim
tilgangi að hafa áhrif á starfsemi síðar-
nefndu forritseiningarinnar.
– control coupling

stýrispjald hk.
– control card

stýristafur kk.
Stafur sem hefur það hlutverk að ráða
sniði, stjórna sendingu eða framkvæma
aðrar stýriaðgerðir.
· Stýristafur getur haft myndræna

framsetningu þó að hann sé ekkirit-
stafur1.

– control character
stýristautur kk. → leikvölur
stýrivalmyndarreitur kk.

(í gluggaumhverfi)
sh.grunnvalmyndarreitur
– control-menu box

stýriverk hk.
Sá hluti gjörva sem nær ískipanir1 í
réttri röð, túlkar þær og sendirmerki2

í samræmi við túlkunina tilreikni- og
rökverksog annarra hluta gjörvans.
– instruction control unit, control unit

stæðihk.
Rými sem tiltekinbúnaðareining, vél-
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búnaðureðahugbúnaður, tekur.
– footprint

stækkanlegt mál
Forritunarmál sem unnt er að breyta
eða getur breytt sjálfu sér þannig að
forritari geti bætt við möguleikum sem
hann skilgreinir sjálfur.
· Sjá einnigstækkunarhæfni.

Dæmi:Ada, C++ , Forth, Lisp, Logo,
Prolog, Smalltalk.

– extensible language
stækkanlegur lo.

– extensible
stækkunkv.

Vensl á milli lengdar línu íviðfangs-
sléttu og lengdar samsvarandi línu í
myndsléttu.
– magnification

stækkunarhæfnikv.
Það aðforritunarmál getur tekið við
skilgreiningu á nýjummáleiningumog
notað þær á sama formlega hátt og
staðlaðar máleiningar.
– extensibility

stærðarákvörðunkv.
Það að ákvarða hvaða stærðgagna-
vinnslukerfissé hæfileg miðað við að-
stæður.
– sizing

stærðarbreyting kv.
Það aðbreyta stærð.
– resizing

stærðargráðakv. → stærðarþrep
stærðarskiptiteikn hk.

– toggle size icon
stærðarþrephk.

sh.stærðargráða
– order of magnitude

stærðfrelsihk. → stigfrelsi
stærðfrjáls lo. → stigfrjáls
stærðfrjáls leturgerð → stigfrjáls letur-

gerð
stærðfræðileg formfræði

Myndalgebraþar sembreytur1 eru rúm-
myndir og aðgerðir umbreyta þessum

rúmmyndum.
sh.formfræði
– mathematical morphology, morp-

hology
stærðfræðileg merkingarfræði

Merkingarfræði þar sem merkingu er
lýst á stærðfræðilegan hátt.
– denotational semantics, mathematical

semantics
stærðfræðileg rökfræði

Fræðigrein sem fjallar um gildar rök-
semdafærslur og aðgerðir með því að
nota gervimál til þess að komast hjá
margræðni og ófullkomleikanáttúr-
legra tungumála.
– symbolic logic, mathematical logic

stærðfræðileg þrepun
Aðferð til þess að sanna fullyrðingu um
allar náttúrlegar tölur, stærri eða jafnar
N, með því að sýna að fullyrðingin er
sönn fyrir N og að hún sé einnig sönn
fyrir n + 1 ef hún er sönn fyrir gefið n,
stærra eða jafnt N.
– mathematical induction

stöðu- og hreyfiskyn
(í sýndarveruleika) Skynjun sem miðl-
að er af stöðu- og hreyfiskynjurum eða
vefjum sem skynja stöðu og hreyfingar.
– proprioception, proprioceptive

sensation
stöðubundin endurrétting → stöðurétt-

ing
stöðubundin stikatenging

(í kalli á undirforrit) Það að látaraun-
stikasamsvaraformstikaí sömu stöðu í
skilgreininguundirforrits1.
· Sjá einnignafnbundin stikatenging.
– positional parameter association

stöðudembakv.
Afrit af öllum gögnumeða hluta þeirra
sem eru íminni eða ígagnasafniá til-
tekinni stundu.
– snapshot dump

stöðug staða1

Ástand gikkrásar uns viðeigandipúls
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verkar á hana.
sh.stöðugt ástand1

– stable state1

stöðug staða2

(í tauganetum) Staða2 þar semtauga-
mótavægiallra gervitaugungahaldast
óbreytt.
sh.stöðugt ástand2

– stable state2

stöðugt ástand1 → stöðug staða1

stöðugt ástand2 → stöðug staða2

stöðugt bandalag
Hópur öflugragervitaugungasem örva
hver annan og haldast þannig virkir á
meðanstöðuga staðan2 helst.
– stable coalition

stöðulínakv.
(í ritvinnslu) Lína á skjá, tekin frá til
þess aðbirta1 upplýsingar1 um fram-
vinduverksins sem verið er að vinna.
· Í stöðulínu birtast m.a. upplýsingar

um nafnskjals1 eðaskrár og númer
síðu2, línu1 eðadálks1 sembendill1

bendir á.
sh.stöðurein
– status line, status bar

stöðurafsgeymslakv.
Geymsla1 þar sem notuð eru svæði,
hlaðin stöðurafi, á einangrandi yfir-
borðslagi.
– electrostatic storage

stöðurafsprentari kk.
Högglaus prentarisem býr til dulda raf-
stöðumynd sem síðan er gerð sýnileg
meðprentduftiog fest á pappír.
· Stöðurafsprentara má einnig nota sem

teiknara.
– electrostatic printer

stöðurafsteiknari kk.
Rastateiknari sem býr til dulda raf-
stöðumynd sem síðan er gerð sýnileg og
fest á pappír.
– electrostatic plotter

stöðureinkv. → stöðulína

stöðurétting kv.
Endurrétting1 verks, gerð með því að
hefja aftur vinnslu í tiltekinni stöðu sem
verkið var í áður enbilun varð.
sh.stöðubundin endurrétting
– inline recovery

stöðurit hk.
Mynd sem sýnir þástöðu1 sem kerfi eða
kerfishluti getur haft og atburði eða að-
stæður sem annaðhvort valda breytingu
frá einni stöðu til annarrar eða leiðir af
stöðubreytingu.
– state transition diagram, state dia-

gram
stöðuskipti hk. ft.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Breyting frá einnistöðu1 í aðra í kjölfar
einhversatburðar.
– transition2

stöðusviðhk.
Svæði þar semhlutur3 eða hlutir geta
verið staðsettir.
– field of measurement

stöðuveifakv. → stöðuvísir
stöðuvísirkk.

Breyta2 sem sýnir stöðu tiltekins fyrir-
bæris.
sh.stöðuveifa, veifa
– flag

stöðvarvistfang í staðarneti
Vistfangsem auðkennir tilteknagagna-
stöðí staðarneti.
– LAN individual address

stöðvunkv.
Það að stöðva útreikning eftir tilteknum
reglum áður en hann stöðvast eðlilega
eða sjálfkrafa.
– truncation1

stöðvunarhnappur kk.
Hnappur, notaður til þess að stöðva
vinnslu.
– stop key, break key, cancel key

stöðvunarprófun kv.
Prófunsem er notuð ílykkjustjórnog er
þannig aðítrekun lykkjunnar1 lýkur ef
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útkoma prófunarinnar er gildiðSANN-
UR.

Dæmi: Í Pascal er „until“ á undan
lykkjubreytufyrir stöðvunarprófun.

– termination test
stöðvunaryrki kk.

Yrki sem sendir skeyti1 til Usenet-
málþings til að stöðva eða fjarlægja
óæskilegframlög.
– cancelbot

stöfuð mynd→ stafgerð mynd
stöfun tals→ stafgerving tals
stöfunarsendingkv.

Ósamstillt sendingsem er þannig að
á undan sérhverjum hópimerkjastaka
er sent tiltekiðmerki2, kallaðbyrjunar-
merki2, og á eftir hópnum er sent annað
merki, kallaðlokamerki.
· Hópur merkjastakanna stendur fyrir

staf.
– start-stop transmission

stögunkv. → stag
stökk hk.

Frávik inningar frá þeirri röð semskip-
anir1 eðasetningar1 eru skráðar í.
· Viðeigandi skipun eða setning veldur

stökki. En þegarósamstillt rof verð-
ur, eða rof af völdumfrábrigðis tekur
frábrigðissýslarivið stjórn.

– jump1

stökkskipun kv.
Skipun1 sem tiltekurstökk.
– jump instruction

stökkva so.
Víkja frá þeirri röð semskipanir1 eða
setningar1 væru inntar í ef farið væri
eftir skráðri röð.
– jump2

stökun kv.
Það að umbreyta samfelldrimynd2, t.d.
ljósmynd, í mynd sem gerð er afstak-
rænumpunktum.
– sampling3

stöllun kv.
(í tölvuteiknun) Óæskileg sjónhrif sem

verða vegna þess aðsundurgreininger
ónóg eða síunmyndar1 of ófullkomin
til þess að unnt sé að skilgreina mynd-
ina fullkomlega.
· Stöllun kemur oftast fram í því

að skálínur og bognar línur verða
stöllóttar. Draga má úr stöllun með
afstöllun. Stöllun kemur einkum fyrir
í grófgerðri teiknun.

– aliasing
stöplarit hk.

Hnitarit þar sem notaðir eru stöplar.
· Bil er á milli stöpla.
· Sjá einnigsúlurit.
– bar chart

suðhk.
Truflun sem hefur áhrif ámerki2 og
getur brenglað þærupplýsingar1 sem
merkið flytur.
– noise

suðhlutfall hk.
(í flaumrænumog stafrænum samskipt-
um) Mælikvarði á styrkmerkis2 miðað
við bakgrunnssuð.
– signal-to-noise ratio, S/N, SNR

suðhreinsunkv.
Vinnsla myndar2, til þess gerð að fjar-
lægja galla úr myndinni.
– noise reduction

summakv.
– sum, summation

summugatari kk.
Vélgatari, notaður til þess að skrágögn
sem hafa verið reiknuð út eða tekin
saman með öðru tæki.
– summary punch

summuprófun kv.
Það að bera samanprófsummur, sem
reiknaðar eru út frá mismunandi fram-
setningu sömugagnaeða út frá sömu
gögnum á mismunandi tíma, til þess að
athuga hvort þau eru óskert.
– summation check, sum check

summuprófun á dálkum
Prófun þar sem lagt er saman í einstök-
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um dálkum ogsummanaf samtölum
dálkanna borin saman við summuna af
samtölum einstakra lína.
– crossfooting

sundurfelldur lo. → opnaður
sundurfelling kv. → opnun
sundurgreining kv.

(í tölvuteiknun) Sú lágmarksfjarlægð
sem verður að vera á milli tveggja lína
eða punkta ámynd2 til þess að unnt sé
að greina línurnar og punktana sérstak-
lega.
sh.leysni
– resolution

sundurgreiningareind kv.
Minnsta eining ámynd2 sem athugandi
telur skipta máli.
· Sundurgreiningareind eða samsetn-

ingar sundurgreiningareinda geta
stundum gegnt hlutverki grunnein-
ingar fyrir mynsturkennsleða snið-
gögn myndar.

– resolution cell
sundurgreiningarhæfni kv.

Mælikvarði á getusjónkerfistil þess að
aflamynda2 af hlutum3 sem lítið bil er á
milli.
– resolving power

sundurgreiningarnet hk.
Ein gerðtauganets.
– discrimination network

sundurleitt tölvunet
Tölvunetþar semtölvur hafa ólíkahög-
unen geta haftsamskiptisín á milli.
– heterogeneous computer network

sundurleitur lo.
– heterogeneous

sundurlæg skorða
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Skorðasem kemur í veg fyrir aðhlut-
ur2 sétilvik2 af fleiri en einu þeirrataga
sem tilgreind eru í skorðunni.

Dæmi: Tögin „sjúkrahússjúklingur“
og „heimasjúklingur“ eru sundurlæg
þar sem tiltekinn sjúklingur getur

ekki bæði verið sjúkrahússjúklingur
(legið á sjúkrahúsi) og heimasjúk-
lingur (í meðferð heima hjá sér).

– disjoint constraint
súlurit hk.

Hnitarit þar sem notaðar eru súlur.
· Ekkert bil er á milli súlna.
· Sjá einnigstöplarit.
sh.stuðlarit
– histogram

svar hk.
(í gagnafjarskiptum) Það að bregðast
við kalli1 gagnastöðvarog koma ásam-
bandi1 milli gagnastöðva.
– answering

svaraso.
(í tölvupóstkerfi) Búa til skeyti2 og til-
nefna upphafsmannaðkomins skeytis
semáformaðan viðtakanda.
– reply

svarbil hk.
Tímabil, jafnt einu sendibili2, sem
gagnastöðí tókabrautarnetistaldrar við
og hlustar eftir svari eftir að hafa sent
MAC-ramma1.
– response time window, response

window
svargæft umhverfi

(í sýndarveruleika) Viðmið, notað til
þess að efla skilning á meginatriðum í
reynslu manna í nútíð og framtíð.
· Svargæfu umhverfi svipar til líkans

Hobbes af heiminum sem óhemju-
stórri vél.

– responsive environment
svarhljóð hk.

Tiltekið hljóð sem hnappaborðgefur
frá sér þegar stutt er áhnapp.
· Hljóðið getur t.d. verið smellur eða

flaut. Notandi ræður hvort hljóðið
heyrist eða ekki og getur stundum
einnig valið um gerð þess og styrk.

– audible feedback, audio feedback
svarhringing kv.

Ferli1 sem felst í því aðgagnavinnslu-
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kerfi ber kennsl áútstöðsem kallar, af-
tengirkallið2 og hringir í útstöðina sem
kallar til þess aðsannvottahana.
– call back, dial back

svarprófun1 kv.
(í gagnaflutningsneti) Það að prófa
hvort gögn hafa flust rétt með því að
senda þau aftur til sendistaðar og bera
þau saman við upphaflegu gögnin.
– echo check, loop check

svarprófun2 kv.
(í símkerfi) Prófun með svarprófunar-
merki.
– loopback test

svarprófunarmerki hk.
Merki sem er sent í símkerfi og berst til
baka ef samband er.
· Hliðstætt við ping ítölvuneti.
– loopback

svartími kk.
Tími sem líður frá því að sendingu fyr-
irspurnar til gagnavinnslukerfislýkur
uns fyrstistafursvarsins berst.
– response time

svartlisti kk. → svartur listi
svartur listi

Listi yfir þá semsenda amapóstá lýð-
netinu.
sh.svartlisti
– blackhole list, blacklist

svarveitakv.
Þjónusta1 sem annastgagnvirkskipti á
rituðu máli og myndum um fjarskipta-
net.Upplýsingarnar1 birtast1 áskjá.
· Notuð eru venjuleg sjónvarpstæki og

sérstakur búnaður til þess að túlka
merki svarveitunnar. Í búnaði þessum
er mótald, afkótari1 og lítið hnappa-
borð (skiki). Einnig má nota sérhann-
aðarútstöðvar. Svarveitu má einnig
nota sem fjarskiptakerfi innan fyrir-
tækis.
Dæmi: Prestel-svarveitan, rekin af
Bresku fjarskiptastofnuninni.

– videotex, interactive videography,

viewdata
sveigjanlegt framleiðslukerfi

Kerfi sem er gert af tölustýrðum fram-
leiðslueiningum og flutningsbúnaði og
gerir auðvelt að laga framleiðsluna að
breytingum.
– flexible manufacturing system, FMS

sveigjanlegur smári
– flexible transistor

sveigur diskur → disklingur1

SVGA-kort hk. → SVGA-litspjald
SVGA-litspjald hk.

sh.SVGA-spjald, SVGA-kort
– super video graphics array, SVGA

SVGA-spjald hk. → SVGA-litspjald
sviðsatriði hk.

(í gervigreindarfræði) Kunnuglegruna
fastmótaðraaðgerða3 eða atburða í
framsetningu þekkingar1, byggðri áat-
burðariti1.
· Í atburðariti fyrir „veitingastað“ eru

þessi sviðsatriði: koma, pöntun, borð-
hald, borgun og brottför.

sh.atriði
– scene2, episode

sviðsetningkv.
Það hvernighlut3 er komið fyrir, hann
settur fram og lýstur og hvernig hann er
skoðaður ísjónkerfivélar sem notuð er
í iðnaði.
– staging

sviðshrifasmári kk.
sh.FET-smári
– field-effect transistor, FET

sviðslénhk.
Höfuðlénsem skilgreint er fyrir tiltekið
svið eða notkun.
· Tákn sviðsléns eru til dæmis „.muse-

um“ fyrir söfn og „.coop“ fyrir sam-
vinnufélög.

– generic top-level domain, gTLD
svifhæðkv.

Bilið á milli segulhaussog yfirborðs
gagnamiðils.
– flying height, head gap
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svikabank hk.
Bankskipunsem er send úrsvikabloggi
til þess að láta viðtakendur halda að efn-
ið hafi veriðuppnýjaðþó að svo sé ekki.
· Sping er stytting á „spam ping“.

Markmiðið með því að senda svika-
bank er að fá notendur til þess að
heimsækja svikabloggið þar sem aug-
lýsingar eru áberandi.

– sping
svikablogghk.

Falsaðbloggsem eingöngu er skrifað til
þess að koma á framfæri skyldumvef-
setrumtil þess að skekkja leitarniður-
stöður og sýna meiri umferð um vefsetr-
ið en reyndin er.
· Splog erstyttingá „spam blog“.
– splog

svikageiri kk.
Geiri sem hefur að geyma haus en eng-
in gögnog kemur fyrir mjög oft ádisk-
lingi1 til þess að látaforriti fyrir óheim-
ilaða afritun mistakast aðafrita disk-
linginn.
– fake sector

svipmynd kv.
Hverful mynd1 í birtirými.

Dæmi: Mynd ískuggastafaglugga.
– soft copy

svæði1 hk.
(í skipulagi gagna) Tiltekið rými, not-
að fyrir tiltekinn flokk gagnastaka1 á
gagnamiðlieða ígeymslu1.

Dæmi: Röð stafsæta áskjá þar sem
launaupphæðbirtist1 eða er skráð.

sh.gagnareitur
– field1, data field

svæði2 hk.
(í tölvuteiknun) Samfelldur hlutibirti-
rýmis.
– region1

svæði3 hk.
Samfelldur flöturmyndar2, skilgreindur
með sameiginlegum einkennum.
· Svæði má afmarka meðútlínumeða

mærum.
– region2

svæðisbundinnlo.
Sem er takmarkaður við tiltekið svæði.

Dæmi: Svæðisbundin leit.
– map-based

svæðistaghk.
Gagnatagþar sem einstök tilvik standa
í tilteknu samhengi fyrirupplýsingar1

sem líta má á sem frumeiningar.
· Stundum getur svæðistag verið

kverðutageðasamsett tag.
Dæmi: Í tilteknu samhengi getur
gagnatagið „dagsetning“ verið ósam-
sett en í öðru samhengi getur það ver-
ið sett saman úr svæðistögunum „ár“,
„mánuður“ og „dagur“.

– field type
svæfaso.

Hindra að aðgerð sé hafin eða valkostur
valinn sem tengistbirtum1 hlut.
· Svæfing valkosts er venjulega sýnd

með því að hylja heiti hans eðateikn
með hálfgagnsæjumglugga.

– occlude1

sýn kv. → notandasýn
sýnatakakv.

(í stafrænni merkjavinnslu) Það aðtaka
sýni.
– sampling1

sýnataki kk.
(í stafrænni merkjavinnslu) Tæki sem
tekur sýni.
– sampler1

sýnatökutíðni kv.
(í stafrænni merkjavinnslu) Fjöldi sýna
sem tekin eru á tímaeiningu fyrirstaf-
ræna framsetningu.
· Í hljóðvinnsluer sýnatökutíðnin köll-

uðhljóðtökutíðni.
– sample rate1, sampling rate1,

sampling frequency1

sýndkv. → viðhverfa
sýndar- fl.

(um búnaðareiningu) Sem virðist vera
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raunverulegur en hlutverkinu er komið
til skila með öðrum hætti.
– virtual

sýndarbókasafnhk.
– virtual library

sýndardiskur kk.
Svæði íinnra minni tölvuþar sem líkt
er eftirdiski1.
· Til þess að flýta úrvinnslu erugögn,

semgeymd2 eru á diski eðadisklingi1,
flutt á sýndardisk á meðan verið er að
vinna úr þeim. Þegarslökkter á tölv-
unni hverfa gögnin af sýndardiskin-
um.

– RAM disk, virtual disk
sýndardrif hk.

Hluti raunlægs drifssem hefur verið
deildaskipt, er sjálfstæð eining og virk-
ar eins og sérstaktdiskadrif.
· Raunlægu drifi má skipta í nokkur

sýndardrif sem má merkja með mis-
munandi bókstöfum.

– virtual drive, logical drive
sýndareinkanethk.

Eftirlíking á lýðnetinuaf einkaneti.
· Notuð er dulritun til að komast hjá

hleri.
sh.VPN-net
– virtual private network, VPN

sýndareintak hk.
Geymsla1 sem getur náð yfir mörg
raunlæg drif.
· Oft er dreifvistun beitt til þess að

koma einniskrá fyrir í slíkri sýndar-
geymslu.

– logical volume
sýndarfrumgerð kv.

Raungerving áformaðrar hönnunar eða
vöru í sýndarheimitil þess að sýna not-
endum einkenni vörunnar eða hönnun-
arinnar áður en að framleiðslu kemur.
– virtual prototype

sýndargerving1 kv.
Raungerving myndar ísýndarheimitil
þess að skapasýndarhlut.

– virtualization1, virtual realization
sýndargerving2 kv.

Það að búa til sýndarútgáfu af ein-
hverju, t.d. vélbúnaði, stýrikerfi,
geymslu1 eðatölvuneti.
· Algengt markmið sýndargervingar er

að miðstýra stjórnun tölvubúnaðar og
bæta um leiðstigfrelsiog vinnuálag.
Dæmi:Sýndargerving geymslu, sýnd-
argerving minnis, sýndargerving vél-
búnaðar.

– virtualization2

sýndargerving geymslu
Notkun sýndargervingar2 til þess að
bæta starfsemi geymslukerfis.
– storage virtualization

sýndargerving miðlara
Notkun sýndargervingar2 til þess að
bæta starfsemimiðlara2.
– server virtualization

sýndargerving minnis
Það að úthlutasýndarminni.
– memory virtualization

sýndargerving nets
Það að búa til vistfangsrými fyrirsýnd-
arnet innan raunverulegraneta.
– network virtualization

sýndargerving vélbúnaðar
Það að búa tilsýndarvél.
· Tölva þar semLinux-stýrikerfið er

notað getur t.d. hýst sýndarvél sem
lítur út eins og tölva meðWindows-
stýrikerfi.

– hardware virtualization, platform
virtualization

sýndarheims-fl.
– cyber
sh.netheima-, net-

sýndarheimssjálfhk.
Hluti sýndarheimssem býr í heila og
búk þátttakanda frekar en í tækjabún-
aði.
– cyberspace interior, virtual world in-

terior
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sýndarheimssmiðurkk.
Hluti af sýndarveruleikavélsem tek-
ur við og vinnur úr upplýsingum1 til
þess að haldasýndarheimivið og kynna
hann þátttakendum.
– virtual world generator

sýndarheimsstofakv.
Innréttingar sem þarf til þess að skapa
sýndarheim.
· Í sýndarheimsstofu geta verið vegg-

stórir skjáir, sjálfstæðir litaskjáir,
augnhreyfiskynjarar, raddskynjarar
og látbrigðaskynjarar.

– cyberspace room, virtual world room
sýndarheimur kk.

Heimur þar sem þátttakendur skynja
sjálfa sig semgagnvirkahluti.
· Hver þátttakandi verður að skynja að

minnsta kosti þrívíðan heim.
· Í sýndarheimi þar sem margir þátttak-

endur eru verða þeir að geta skynjað
táknhver annars.

· Í sýndarheimum geta þátttakendur
haft samskiptisín á milli með því
að nota sérhæfðfylgitæki, t.d.gagna-
hanskaogþrívíddarhjálma.

– virtual world, virtual universe, virtual
environment

sýndarhlutur kk.
Tölvugerð mynd ísýndarheimi.
– virtual object

sýndarhnappaborðhk.
Hnappaborð tölvusem notandi notar
með fingrahreyfingum á fleti meðþráð-
lausaeða ljósræna skynjun í stað þess
að styðja áhnappa.
– virtual keyboard

sýndarhnappur kk.
Valhnappursem líkt er eftir á skjásvæði
og unnt er að virkja meðbenditæki.
· Sýndarhnappur er valinn meðstað-

bendi, t.d. ljóspenna.
– light button, button2, virtual push

button

sýndarhýsingkv.
(á vefþjóni) Hýsingsem út á við virðist
vera hýsingvefsetursen er í raun hýsing
á tengingu við vefsetur.
– virtual hosting

sýndarleikbrúðugerð kv.
Notkun sýndarveruleikatil leikbrúðu-
gerðar.
– automated puppetry

sýndarlíf hk.
· Sjá einnigraunlíf .
– virtual life

sýndarminni hk.
Geymslusvæði sem er þannig aðsýnd-
arvistföngumer varpað í raunvistföng
og notandi getur litið á það semvist-
fengjanlegt aðalminnií gagnavinnslu-
kerfi.
· Sýndarminni er gert úr stórri hæg-

virkri geymslu (ytri geymslu) og
litlu hraðvirku minni (aðalminni) sem
vinna saman sem eitt stórt hraðvirkt
minni. Stærð sýndarminnis takmark-
ast því ekki af geymslurýmdaðal-
minnis heldur af fjölda gildravist-
fanga í gagnavinnslukerfinu og af
stærð ytri geymslu.

– virtual memory, VM3

sýndarnethk.
Tölvunet, gert úrsýndarnetstenglum.
· Algengustu sýndarnet eins og t.d.

sýndareinkanetog sýndarsvæðisnet
eru byggð ásamskiptareglum1 eða
byggjast á sýndartækjum á borð við
net sem tengjasýndarvélarí yfirstýri-
kerfi.

– virtual network
sýndarnetmiðlari kk. → sýndarnetþjónn
sýndarnetstengillkk.

Tenging sem er ekki rauntenging (með
þræði eðaþráðlaus) heldur fæst með
því að notasýndargervingu nets.
– virtual network link

sýndarnetþjónn kk.
(á lýðnetinu) Þjónn1 sem eigendur
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margravefsetrasamnýta þannig að þeir
geta notað hann og farið með hann eins
og þeir hefðu hver um sig fullkomna
stjórn á honum.
sh.sýndarnetmiðlari
– virtual server

sýndarnærnethk. → sýndarstaðarnet
sýndarraungerving kv.

(í sýndarveruleika) Það að túlka hug-
hrif, sem verða við skynjun, sem raun-
verulegan hlut.
– virtual reality realization, VR

realization, three-dimensional
visualization, cyberspace representati-
on

sýndarráskv.
Rás eða leið milli tveggja eða fleiri
staða íneti sem virðist vera afmörkuð
föst leið en er í raun ein af mörgum
hugsanlegum leiðum, sett saman með
hliðsjón af umferð á netinu.
– virtual circuit, logical circuit

sýndarrými hk.
(í tölvuteiknun) Rými þar sem hnit
myndeiningaeru sett fram óháð þeim
tækjum sem notuð eru.
· Sjá einnigalmennt hnit.
– virtual space

sýndarsambandhk.
Notendaþjónustaþar sem samskipta-
tímabil tveggjaútstöðvartækjaákvarð-
ast afkalli1 sem kemur sambandi á og
kalli sem slítur sambandinu engögn
notanda eruflutt um netið meðpakka-
flutningsaðferðinni.
· Gögnum er venjulega skilað frá net-

inu í sömu röð og þau koma inn í net-
ið.

– virtual call facility
sýndarsegulbandhk.
· Um er að ræða notkun sérstakrar

geymslu1 fyrir gögn sem eru sjald-
an notuð, þannig að svo virðist sem
þau séu geymd ásnældumþó að hluti
þeirra kunni í rauninni að vera í hrað-

virkari geymslu áharðdiski.
– virtual tape

sýndarsegulbandskerfihk.
– virtual tape system

sýndarskemmtunkv.
Skemmtun þar sem notaðar eru aðferðir
sýndarveruleika.
– virtual reality entertainment, VR

entertainment, VR-based entertain-
ment

sýndarskrifstofa kv.
– virtual office, virtual workplace

sýndarstaðarnethk.
sh.sýndarnærnet
– virtual LAN

sýndarsvæðisnethk.
Net þar sem myndsendingar eru notað-
ar ótæpilega til að notendur geti haft á
tilfinningunni betur en ástaðarnetiað
þeir séu í samfélagi við aðra.
· Sýndarsvæðisnet krefst tengingar um

breiðband.
– virtual area network, VAN2

sýndartækjarekill kk.
– virtual device driver

sýndarútstöðkv.
Almennt röklegt líkan af ólíkum út-
stöðvum af tiltekinni gerð sem lýsir því
hvernig útstöðvar af þessari gerð muni
starfa íOSI-umhverfinu.
– virtual terminal

sýndarverkill kk.
Hugverkill sem er ætlaður til keyrslu á
sérstakrisýndargervingu vélbúnaðar.
· Með þvi að setja upp hugverkil á

sýndarvélog búa til pakka úr sam-
setningunni verður til sýndarverkill.

– virtual appliance
sýndarveruleikalíkan hk.

Teiknilíkan, notað til þess að setja fram
sýndarhlut.
– virtual reality model, VR model,

virtual model
sýndarveruleikavélkv.

Tölvukerfisem hefurhugbúnaðtil þess
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að búa tilsýndarhlutiog sýndarheima
og leyfa víxlverkun notanda og sýndar-
hluta.
sh.veruleikavél
– artificial reality engine, reality engine

sýndarveruleiki kk.
Veruleiki eins og þátttakandi ísýndar-
heimiskynjar hann.
– virtual reality, VR1

sýndarverund kv.
Það að taka af heilum hug þátt ísýnd-
arheimi með þá tilfinningu að „vera á
staðnum“.
– electronic co-presence, co-presence,

virtual co-presence
sýndarvélkv.

Sýndargagnavinnslukerfi sem virðist
vera til ráðstöfunar fyrir tiltekinn not-
anda.
· Sýndarvél gegnir hlutverki sínu með

því að samnýtatilföng raunverulegs
gagnavinnslukerfis.

– virtual machine, VM2

sýndarviðgjafartæki hk.
(í sýndarveruleika) Tæki til eftirlíking-
ar sem hermir eftir tilfinningunni um
raunveruleika.

Dæmi: Lofthanski, loftknúinn hreyf-
ingapallur, snertiviðgjafarhanski,
sýndarveruleikagleraugu,þrívíddar-
hjálmar sýndarheims.

– artificial feedback device
sýndarvistfanghk.

(í kerfi meðsýndarminni) Vistfangsem
er tengtgeymslustaðí ytri geymslutil
þess að leyfaaðgang1 að þeim stað eins
og hann væri hluti afaðalminni.
– virtual address

sýndarvistunartafla kv.
Tafla semstýrikerfi notar þegar skrár-
nöfn eru of löng fyrir venjulegavistun-
artöflu.
– virtual file allocation table, VFAT

sýndarþinghald hk.
– virtual conferencing, virtual conf-

erence
sýndarþjónustufulltrúi kk.

Spjallyrki sem styðst viðgagnasafn
með spurningum og svörum á tilteknu
þjónustusviði.
– virtual service agent

sýndarþjónustuveita fyrir lýðnetið
Fyrirtæki sem veitirþjónustu1 á lýðnet-
inu með því að nota búnað og aðstöðu
raunverulegrarþjónustuveitu fyrir lýð-
netið.
– virtual ISP, virtual Internet service

provider, VISP
sýni hk.

(í stafrænni merkjavinnslu) Gildi stærð-
fræðilegrarbreytu1 eða eðlisstærðar á
tiltekinni stundu.
– sample2

sýnilegt lag
Ílagslageðafrálagslagí marglagskiptu
neti.
– visible layer

sýnilegur hluti
Sá hluti af pakkaskilgreiningu sem
gefur notendum nauðsynlegarupplýs-
ingar1 um hluti2 eða þjónustu1 pakk-
ans2.
– visible part

sýningarstýring kv.
Tölvukerfi, einkum í afþreyingariðnað-
inum, þar sem ýmiss konarvélbúnað-
ur og hugbúnaðarstýrð lýsing,hljóð og
sjónhrif eru sameinuð í eittsamstillt
kerfi.
– show control

sýnisforrit hk.
– demo3

sýnisgluggikk.
(í tölvuteiknun) Afmarkaður hlutibirti-
rýmis.
– viewport

sýnishópurkk.
– demogroup

sýnishöfundur kk.
– demomaker
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sýniskynningkv.
Ógagnvirk margmiðlunarkynning.
– demo1

sýnispurn kv.
Fyrirspurn með sýnishorni.
– query by example

sýnisútgáfakv.
– demo version, demo2

sýnisvangurkk.
– demoscene

sýslari kk. → rekill
sækja1 so.

sh.ná í
– fetch

sækja2 so.→ hlaða niður
sæti1 hk.

Staður staks ístreng.
– position

sæti2 hk.
Staður fyrir tölustaf í sætistalnakerfi,
auðkennanlegur meðnúmeri eða líku

auðkenni.
sh.sæti tölustafs
– digit place, digit position

sæti tölustafs→ sæti2

sætisframsetningkv. → sætisritun
sætisritun kv.

Framsetning tölu ísætistalnakerfi.
sh.sætisframsetning
– positional representation

sætistalnakerfihk.
Talnaritunarkerfi þar sem tala er sett
fram með tölustafastrengþannig að
sá þáttur sem hver tölustafur leggur
til gildis tölunnar fer bæði eftir gildi
tölustafsins ogsæti2 hans í strengnum.
– positional notation, positional nu-

meration system
sögugeymnikv.

(í stiklumiðlun) Hæfileiki til þess að
geyma breytingasögustiklugagnasafns.
– versioning

T
T

(í tölvutækni) Forskeytið tera-, 240 eða
1 099 511 627 776.
· Forskeytið tera- stendur venjulega

fyrir töluna 1012. Í tölvutækni er tví-
undakerfið notað og því þykir hent-
ugra að tera- standi fyrir 240, t.d. í TB
fyrir terabæti.

– T
tafarsetning kv. → biðsetning
tafinn lo.

(um innanlega verkeiningu) Sem er
hindraðuraf biðsetningu.
– delayed

tafla1 kv.
Skipulaggagnaþar sem unnt er að bera
kennsl á hvert stak meðfrumgildumeða

lyklum1.
– table

tafla2 kv.
(í gagnasafni) Mengi einindatilvikaog
þeirraeiginda1 sem þeim eru sameigin-
legar.
· Í töflugagnasafnigeta vensl1 verið

sett fram með töflu þar semlínur2

samsvaraeinindum1 og dálkar2 eig-
indum.

sh.venslatafla
– relation1

tag hk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Mengi hluta2 eða gilda með svipaða
hegðun, venjulega lýst meðaðgerðum4

sem skilgreint er að geti verkað á hlut-
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ina eða gildin.
– type1

tagaður lo.
(umbreytu2 eða gildi) Sem er af tilteknu
gagnatagi.
– typed1

taglhnýtast so.
Afla heimildarlauss aðgangs að búnaði
með því að elta einstakling sem hefur
heimildgegnum dyr sem eftirlit er með.
– tailgate

taglhnýting kv.
Það aðtaglhnýtast.
– tailgating

tagmynd kv.
(í forritunarmálum) Máleiningþar sem
lýst er sniði1 gagnahlutaaf strengtagi
með því að nota fyrirmynd sem er
strenglesgildi.

Dæmi: Setningin „01 TALA PICT-
URE 9.99.“ í Cobol lýsir framsetn-
ingu stærðar sem sýna á með tveim-
ur tölustöfumfyrir framanbrotskil og
einum fyrir aftan.

– picture
tagskipti hk. ft.

Það að skipta umgagnatagá gagna-
gildi, venjulega í því skyni að komast
hjá ósamræmi milli gagnataga íaðgerð-
um1.
· Tagskipti milli tölutagaeru oft leyfð

en geta skertnákvæmni2 eðastafaná-
kvæmnieða hvort tveggja.

– type conversion
tagskiptur lo.

(um forritunarmál) Sem hefurbreytur2

og gildi af tilteknugagnatagi.
– typed2

taka afrit → afrita
taka frá gögn

(í gagnasafni) Sækjaskjal1 í gagnasafn
eðahugbúnaðtil þess að fá skrifaðgang
að skjalinu.
· Tilgangurinn með því að taka gögn-

in frá er að koma í veg fyrir að aðrir

notendur geti breytt skjalinu á sama
tíma.

– check out
taka niður

(um búnað) Fjarlægja úrtölvukerfi.
· Sjá einnigniðurtakaogniðurtökufor-

rit .
– uninstall

taka sjálfgefið gildi
Takasjálfgefið gildi.
– default to

taka sýni
(í stafrænni merkjavinnslu) Finna gildi
stærðfræðilegrarbreytu1 eða eðlis-
stærðar sem lýsirmerki2.
· Oftast erusýni tekin með jöfnu milli-

bili.
– sample1

taka úr
Fjarlægjagagnamiðilþaðan sem verið
er að nota hann.
– dismount, demount

taka öryggisafrit
sh.afrita til öryggis
– backup3

takkaborð hk.
(á síma)
– keypad2

takmarkað tag
Lokað tagþar sem einungis sérstaklega
skilgreindaraðgerðir1 eðaeigindir1 eru
tiltækar utan þess hlutaforrits þar sem
það er skilgreint.
– limited type

takmarkaprófun kv.
Samantekt tveggjamarkgildisprófana
þar sem önnur er gerð á efri mörkum en
hin á neðri mörkum.
– range check

takmarkari kk.
Búnaður, notaður til þess að koma í veg
fyrir að flaumræn breytafari yfir tiltekin
mörk.
– limiter



takmörkun 361 talmerki

takmörkun kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Skorðasemundirklasisetur á gildieig-
indar3 í yfirklasa.
– restriction

tal hk.
Raddmynstur tiltekins tungumáls eða
hljóðmerkisem líkja eftir slíku mynstri.
– speech

talboð hk. ft.
sh.talskilaboð
– voice message

talflutningur kk.
Rafrænn flutningurtals frá einum stað
til annars umnet.
– voice transmission

talfrálag hk.
Fyrir fram skráð eða vélgerðtalmerki
sem búnaður býr til eða endurgerir.
– speech output, ?voice output

talgervill kk.
Búnaður fyrirtalgervingu.
– speech synthesizer, speech synthesis

system
talgerving kv.

Myndungervitals.
– speech synthesis

talgerving eftir líkani
Aðferð við talgervingu, fólgin í því að
nota talmyndunarlíkan til þess að búa til
talmerki.
– model-based synthesis

talgreining kv.
Það að leiða í ljós kennistærðirtalmerk-
is.
· Meðal kennistærðanna er eðli ein-

stakra hljóðbúta (sérhljóð og sam-
hljóð), gerð atkvæða, bragfræðileg-
ir þættir, gerðmyndana, orðasafn og
málskipanorðasambanda og orðtaka.

– speech analysis
talgreiningarkerfi hk. → talgreinir
talgreinir kk.

Búnaður fyrirtalgreiningu.
sh.talgreiningarkerfi

– speech analyzer, speech analysis
system

talhólf hk.
– voice mailbox

talílag hk.
Talmerkisem búnaður tekur við.
– speech input

talkennsl hk. ft.
Það að búnaður skynjartal og skráir það
sem í talinu felst, til dæmis semrunuaf
orðum eðahljóðönum.
· Sjá einnigraddkennsl.
– speech recognition, automatic speech

recognition, automated speech
recognition, ASR

talklipping kv.
Það að takmarka hágilditalmerkjavið
hámarksstyrk eða að lækka í núll styrk
merkja sem hafa lægri styrk en tiltekið
gildi.
– speech clipping

talkótun kv.
Það að breytastafgerðu talmerkií runu
afstakrænum gagnastökum1 samkvæmt
reglum sem leyfa endurgerð merkisins.
· Stafgerving talsgetur tengst kótun

fyrir talþjöppun. Heitið „talkótun“
getur þá átt við þá samsettu aðgerð.

– speech coding, speech encoding,
speech waveform coding

talmálskennslhk. ft.
Það að sannkenna, eftir talsýnum
manns, á hvaða tungumáli hann mælir.
– spoken-language identification

talmát hk.
Fyrir fram skráð eða reglubundin radd-
einkenni,geymd2 í búnaði í því skyni að
vísa til þeirra eðamáta samanvið þau
önnur raddeinkenni.
– speech template

talmerki hk.
Hljóðmerki sem flytur upplýsingar1 á
tilteknu tungumáli.
· Talmerki getur veriðraddmerki eða

hljóðmerki sem líkir eftir raddmerki.
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– speech signal
talmynstur hk.

Formgerð sem býr að bakitalmerki.
– speech pattern

talna- fl. → tölulegur
talnakvörn kv. → reiknihestur
talnaláskk.

Hnappurá talnaskika, notaður til þess
að velja tölustafi af hnöppum sem
merktir eru á tvennan hátt.
· Valið gildir þar til aftur er stutt á

talnalásinn.
– Num Lock, Num Lock key

talnaritun kv.
Framsetning tölu ítalnaritunarkerfi.
sh.framsetning tölu
– number representation, numeration

talnaritunarkerfi hk.
Ritunarkerfi sem nota má til þess að
setja fram tölur.

Dæmi:Tugakerfi, tvíundakerfi.
– numeration system, number

representation system
talnaskiki kk.

Skiki sem hefur tölustafshnappaog
stundum nokkra hnappa til viðbót-
ar, t.d. fyrir plús, mínus, punkt og
kommu, færsluhnappog nokkra að-
gerðarhnappa.
· Talnaskiki getur verið hluti af stærra

hnappaborðieða sjálfstæður.
– numeric keypad, numeric pad

talorðasafnhk.
Safn orða og orðasambanda semtal-
gervill getur notað til að svara beiðni frá
notanda.
· Sjá einnigkunnorðasafn.
– spoken vocabulary, active vocabulary

talpóstur kk.
Stafgerttalskeyti sem ergeymt1 og sent
til eins eða fleiriviðtakenda.
– voice mail

talrófsrit hk.
Myndræn framsetning á raddþáttum
tals.

· Talrófsrit eru mikilvæg rannsóknar-
tæki í talkennslum.

– speech spectrogram, utterance
spectrogram

talsetning texta
Það að breytatextaí talfrálag.
– text-to-speech conversion

talshamur kk.
Tiltekin leið til þess að tala viðtal-
þekkjara.
· Þrír algengustu talshamir eru orða-

hamur, orðarunuhamur og orða-
flaumshamur.

– speaking mode
talsjá kv.
· Tiltekinn hugbúnaðurfrá IBM heitir

SpeechViewer og er á íslensku kall-
aður Talsjá.

– speech viewer
talskilaboð hk. ft. → talboð
talskiljanleiki kk. → skiljanleiki tals
talskilningur kk.

Það að búnaður túlkarupplýsingar1

sem eru fluttar meðtalmerkjum.
· Talskilningur er undir því kominn að

búnaðurinn hafi skilað upplýsingum.
· Sjá einnigtalkennsl.
– speech understanding

talstjórn kv.
Það að stjórna vél meðmunnlegum fyr-
irmælum.

Dæmi: Stjórna hraða og stefnuljósum
bifreiðar.

– voice control, speech control
talsvari kk.

Frálagstækisem svarar með töluðum
orðum fyrirspurn sem send ertölvu á
stafrænanhátt um símakerfi.
· Svarið er sett saman úr orðum sem

geymd2 eru í tölvunni.
– audio response unit, ARU

taltextun kv.
Umbreytingtalílagsí texta.
– speech-to-text conversion, STT con-

version
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taltextunarkerfi hk.
Sérhæft raddkennslakerfi, hannað til að
gera ASCII-texta úr töluðu mannamáli.
– teledactyl

taltíðni kv.
Tíðni á því bili sem skiptir máli til þess
að flytja og skrátal.
– speech frequency

talvalmynd kv.
Valmynd sem býður notanda að velja
milli nokkurra talkosta.
– voice menu, spoken menu

talvinnsla kv.
Vinnsla talmerkja, t.d. talgreining, tal-
þjöppun, talkennslog talgerving.
– speech processing

talþekkjari kk.
Búnaður fyrirtalkennsl.
· Talgreinir er hluti af talþekkjara og

mátar venjulega samanraddílag og
kennistærðirtalmáts.

– speech recognizer, speech recogniti-
on system

talþjálfun kv.
Það að þjálfa búnað í því að nota radd-
einkenni eins eða fleiri mælenda.
– speech training

talþjöppun kv.
Tækni ítalvinnslutil þess aðflytja eða
geyma2 talmerki á mjórra tíðnisviði en
venjulega þarf að nota.

Dæmi: Forsagnarkótun, bandhluta-
kótun, kótun með notkunformenda.

– speech compression
tannabelti hk.

Sérstakur búnaður tiltannadráttar í
prenturum.
· Tannabelti má oft taka af með lítilli

fyrirhöfn.
sh.beltisdragi
– tractor feeder, forms tractor

tannadráttur kk.
Það að flytja pappír í gegnumprentara
með því að draga hann á tönnum eða
göddum.

· Jaðrar pappírsins þurfa að vera gatað-
ir.

– pin feed, sprocket feed, tractor feed
tannavalskk.

Vals, t.d. í prentara, þar sem pappír er
dreginn áfram á tönnum sem ganga í
gegnum göt á jöðrum hans.
– pin-feed platen

tar-skrá kv.
Kippuskrámeðnafnaukann„tar“ sem í
er ein eða oftast fleiri óþjappaðarskrár.
· Þettasnið2 er notað íUnix og skyld-

um stýrikerfum. Tar er myndað úr
„tape archive“.

– tar file
taugakubbur kk.

Endurskilgreinanlegurkubbursemnot-
hæfir tauganetslíkaneða hluta þess.
– neurochip

taugaleggur kk. → taugamótasamteng-
ing

taugamótasamtengingkv.
Leggur milli tveggja gervitaugunga,
skilgreindur með frumtaugung, við-
tökutaugung ogtaugamótavægi.
sh. taugamótatenging, taugatenging,
taugaleggur
– synaptic interconnection, synaptic

connection, neural connection, neural
link

taugamótatenging kv. → taugamóta-
samtenging

taugamótavægihk.
(í tauganetum) Stuðull sem ílagsgildi
gervitaugungser margfaldað með áð-
ur en samantekt þess með öðrum ílags-
gildum er mynduð.
sh. tengingarvægi, tengingarstyrkur,
vægi2

– synaptic weight, connection weight,
connection strength, weight2

tauganethk.
Net af frumstæðum vinnslueiningum,
tengdum saman með vegnum leggjum
með stillanlegum vægjum, þar sem hver
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eining býr til gildi með því að beita
ólínulegu falli á ílagsgildi sín og sendir
gildið til annarra eininga eða skilar því
semfrálagi.
· Í tauganetum er líkt eftir starfsemi

taugunga í taugakerfinu.
· Ólínulega fallið er venjulegaþrösk-

uldsfall.
sh.gervitauganet
– neural network, neural net, NN,

artificial neural network, ANN
tauganetslíkanhk.

Fræðilegt líkan aftauganetisem unnt er
að líkja eftir meðhugbúnaðieðanot-
hæfasemtaugatölvu.
– neural-network model

taugatengingkv. → taugamótasamteng-
ing

taugatölvakv.
Sérhæfðtölva, hönnuð þannig að unnt
sé aðnothæfa tengingarhyggjulíkön.
· Afköst eru venjulega mæld íendur-

vakningum tenginga á sekúndu.
– neurocomputer, neural computer

tákn hk.
Myndræn framsetning áhugtaki sem
hefur merkingu í tilteknu samhengi.
– symbol

táknkerfi hk. → ritunarkerfi
táknræn inning

Ferli1, notað við greiningu áhugbún-
aði þar sem líkt er eftirinningu forrits
eðaforritshluta með því að nota tákn-
ræn ílagsgögn, t.d. nöfn ábreytum2 í
stað raunverulegra gilda. Frálag forrits-
ins er sýnt sem röklegar eða stærðfræði-
legarsegðirþar semtákninkoma fyrir.
sh.táknræn keyrsla
– symbolic execution

táknræn keyrsla → táknræn inning
táknræn lýsing

Lýsing myndar2 sem er gerð án þess
að nota myndtákn, t.d. framsetning með
hnitariti.
– symbolic description

táknrænn rakningur
Skrá yfirsetningar1 í frumforriti og það
sem gerist viðstökk þegar forritið er
innt, þar sem notuð eru táknræn gildi í
stað raunverulegra gilda áílagsgögnum.
– symbolic trace

táknrænt forritunarmál
Forritunarmál þar semaðgerðir1, vist-
föng, þolendurog útkomur hafa tákn-
ræn heiti.

Dæmi: Smalamál, æðra forritunar-
mál.

– symbolic language
táknrænt vistfang

Nefnisem stendur fyrirvistfang.
– symbolic address

táknun kv. → ritun
tálbeiting kv.

Það að koma fyrir augljósumsmugumí
gagnavinnslukerfitil að afhjúpa tilraun-
ir til smokurseða til að rugla óboðinn
gest í því hvaða smugur sé hentugt að
nota.
sh.tæling
– entrapment

tállyklun kv.
Það að hagræða af ásetningiatriða-
skrám leitarvéla.
· Ýmsar aðferðir eru notaðar en mark-

miðið er að vissarvefsíðurbirtist of-
arlega í lista yfir vefsíður þegar leitað
er að tilteknum leitarorðum. Margar
leitarvélar bregðast við tállyklun með
því að fjarlægja grunsamlegar síður af
eigin atriðaskrám.

– spamdexing, search engine spamm-
ing

tálsíðakv.
Vefsíðasem er búin til fyrirtállyklun.
– doorway page

táta kv.
Teikniáhald, notað íforritunarmálinu
Logoog skyldum málum.
· Tátan getur hvort sem er verið eins

konarþjarki á gólfi (gólftáta) eða til-
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tekið merki áskjá(skjátáta). Í báðum
tilvikum er tátunni stjórnað meðskip-
unum2 í forriti og skilur hún eftir sig
slóð.

– turtle
tátuteiknun kv.

Tölvuteiknun, fólgin í því að táta er
dregin yfirmyndflöt.
· Ef flytja á tátuna án þess að draga

línu er henni lyft, annars er hún lát-
in snerta myndflötinn.

– turtle graphics
Tb → terabiti
TB → terabæti
TCP-samskiptareglur kv. ft.

– TCP, Transmission Control Protocol
TCP-tengisnúmerhk.

– TCP port number
TCP/IP-samskiptareglur kv. ft.

– TCP/IP, Transmission Control
Protocol/Internet Protocol

tegund aðgangs→ aðgangstegund
teikn hk.

Tákn sembirt1 er áskjáog notandi get-
ur bent á með tæki, t.d.mús, til þess að
velja tiltekna aðgerð eða tiltekinnhug-
búnað.
sh.myndtákn
– icon, pictogram

teikna so.
Staðsetja og merkja punkta með hnitum
og draga feril í gegnum þá.
– plot

teiknari kk.
Frálagstæki sem býr til prentrit
með tvívíðri myndrænniframsetningu
gagnaá pappír eða annað efni.
– plotter

teiknigeta kv.
– graphics capability

teiknihaus kk.
Sá hlutiteiknarasem er notaður til þess
að búa til merki ámyndflöt.
– plotting head

teiknilitur kk.
Litur sem teiknað er með ábirti .
· Birtirinn getur verið skjástöð eða

teiknari.
– pen color

teikniskref hk.
Skreflengdá teiknara.
– plotter step size

teiknistöð kv.
Vinnustöðsem geturbirt1 og unnið úr
myndrænum gögnumog ritstafagögn-
umog haft eitt eða fleiriílagstæki.
– graphics workstation

teiknrein kv.
– icon bar

teljari kk.
Búnaður sem hefur endanlega mörg
horf þar sem hvert horf stendur fyrir
tölu sem auka má með tölunni einum
eða tilteknumfastaef viðeigandimerki2

er gefið.
· Oftast má stilla tækið á tiltekið gildi,

t.d. núll.
– counter

Telnet
Heiti á stöðluðum samskiptareglum1

fyrir fjartengda innskráningu.
· Forritið „telnet“ í stýrikerfinu Unix

notar þessar samskiptareglur.
– Telnet

tengdir þættir
Safnhnúta2 í neti þar semleið2 er milli
sérhverra tveggja hnúta.
– connected components

tengdur lo.
(um notkun búnaðar) Undir beinni
stjórntölvu.
– online1, on-line1

tengi hk.
Staður þar semmerki2 geta farið inn í
neteða út úr því.
sh.stunga1

– port1

tengibraut kv.
Búnaður til þess að flytjagögn milli
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nokkurra tækja sem öll eru á milli
tveggja endapunkta. Aðeins má senda
frá einu tæki í einu.
sh.braut1

– bus
tengibrautarstjóri kk.

Forrit sem stjórnartengibraut.
– bus master

tengibúnaður kk.
Búnaður þar semgögngeta farið inn í
neteða út úr því.
– port2

tengifaldari kk.
Tengitæki til að tengja mörg tæki við
kjöltutölvu.
· Líkist tengikví en hefur ekki stækk-

unarrauf.
– port replicator

tengiforrit hk.
Forrit sem vinnur úr einni eða fleiri
viðfangseiningum, sjálfstættþýddum1,
eðahleðslueiningummeð því að leysa
úr millivísunummilli þessaraforritsein-
inga, sjá fyrir tengingummilli þeirra,
búa til færanlegareiningar og lagfæra
vistföngef þörf krefur og búa þannig til
nýjar hleðslueiningar.
sh.tengir
– linkage editor, linker

tengihleðsluforrit hk.
Forrit sem sameinar hlutverktengifor-
rits oghleðsluforrits.
– linking loader

tengikví kv.
Tæki, búið tengibúnaði og tenglum1

fyrir fartölvueða annað farandtæki.
· Sjá einnigtengifaldari.
– docking station

tengildi hk.
Tæki, notað til þess að tengja saman tvö
ólík tæki, t.d.skjástöðoggjörva.
sh.spjald
– adapter, adaptor, interface unit

tengildisskil hk. ft.
Skil1 milli miðilstengildisogútstöðvar-

tækisí gagnastöðí staðarneti.
– attachment unit interface, AUI

tengilfyrning kv.
Það aðtenglar3 frá einuvefsetritil ann-
ars verða gagnslausir þegar vefsetur eru
lögð niður eðavefsíður þeirra endur-
skipulagðar.
– linkrot

tengiliður léns
Sá sem ber ábyrgð áléni.
· Upplýsingar1 um ábyrgðarmanninn

eru skráðar áskráningarstöð.
– domain contact, technical contact,

administrative contact, admin
contact, zone contact

tengill1 kk.
Eining íkeyrsluhlutsem tengja má ann-
an keyrsluhlut við.
· Sjá einnigstinga í samband.
sh.stunga2

– socket
tengill2 kk.

Leiðartáknsem sýnir hvarleið1 í leiða-
riti er rofin og hvar hún heldur áfram.
– connector

tengill3 kk.
Stefnubundinrökleg tengsl milli ein-
inga afgögnumí stiklubúnaði, þar sem
gert er ráð fyrirstikli.
sh.krækja, stikluleggur
– hyperlink, hypermedia link

tengill í skjali
Tengill3 í skjali2.
· Sjá einnigtengill milli skjala.
– intradocument link

tengill milli skjala
Tengill3 milli skjala2.
· Sjá einnigtengill í skjali.
– interdocument link

tenginethk.
Net sem tengir saman tvö eða fleiri net
þannig að notanda virðist sem um eitt
net sé að ræða.
– internetwork1, internet1
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tenginets-fl.
– internetwork2, internet2

tengingkv.
Hluti forrits, oft stökskipun1 eða stakt
vistfang, sem sér um að mismunandi
einingar forritsins skiptist á um að
stjórna vinnslunni og hleypirstikum2 á
milli þeirra.
– link1, linkage2

tengingarhyggjakv.
Það að líta á eðli greindar frá sjónarhóli
tveggja eða fleiri fræðigreina og styðj-
ast viðsamhliða dreifvinnslu.
· Grunnhugmynd tengingarhyggjunnar

er sú að greind stafi af víxlverkun
fjölmargra náttúrlegra taugunga eða
gervitaugunga.

– connectionism, connection science
tengingarhyggjulíkan hk.

Gagnavinnslulíkan fyrir vitræna starf-
semi þar sem upplýsingabrot eru sett
fram í einu lagi með neti af mjög ein-
földum vinnslueiningum sem hafasam-
skipti með því að skiptast á einföldum
boðum, og þar sem flóknir útreikningar
fara fram ímargsamhliða vinnslu.
· Tengingarhyggjulíkön eru t.d. notuð

í framsetningu þekkingar1, mynstur-
kennslum, tölvusjón, málskilningi,
námiog hreyfingarstýringu.

– connectionist model
tengingarhyggjunámhk.

Það að læra af breytingum átaugamóta-
vægi gervitaugungaí tauganeti.
· Allt nám í tauganeti er tengingar-

hyggjunám.
– connectionist learning

tengingarstundkv.
Eining fyrir lengdgagnvirkrarsýningar
ef gert er ráð fyrir að allt tiltækt efni sé
skoðað.
· Tengingarstund er háð þáttum eins

og lengd myndbandsupptöku, fjölda
teikninga og kyrrmynda og hversu
flókið verkforritið er.

– user contact-hour
tengingarstyrkur kk. → taugamótavægi
tengingarvægihk. → taugamótavægi
tengir kk. → tengiforrit
tengireitur kk.

Svæði þar semþráðlaus tenging næst
við net.
sh.heitur reitur
– hotspot3, hot spot3

tengiskil heila og tölvu
– brain-machine interface

tengiskil manns og tölvu
Það hvernig og með hvaða ráðum not-
endur skipta viðgagnavinnslukerfi.
· Reynt er að auðveldasamskiptinot-

enda og gagnavinnslukerfis, m.a. með
því að látatölvur tala og skilja talað
mál, með því að notasnertiskjáiog
ljóspennaog gerahugbúnað aðgengi-
legan.

– man-machine interface
tengiskott hk.

Leiðsla, notuð til að tengja tværtölv-
ur saman með því að víxla tengipinnum
þeirra.
sh.tómamótald
– crossover cable, null modem

tengiskynhk.
Hlutgengisem gerir notendum kleift að
tengja tæki viðtölvu þannig að tölvan
skynji að tækið er tengt við hana.
– plug-and-play, PnP

tengisnúmerhk.
· Tengisnúmer er 16bita heiltala.
– port number

tengispjald hk.
– adapter card

tengistrik hk.
Bandstriksem ekki má fella niður, not-
að til þess að tengja saman liði sam-
settraorða.
· Tengistrik eru ekki felld brott.
sh.fast bandstrik
– hard hyphen, required hyphen
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tengisvæðihk.
Svæði þar semþráðlausaðgangur er að
lýðnetiogveraldarvef.
· Svæðið er sett saman úr mörgum

tengireitumsem eru nálægt hver öðr-
um.

– hot zone1

tengival hk.
Það að tengja saman um stundarsak-
ir búnaðareiningar, sendirásireða fjar-
skiptarásir til þess að koma ásam-
bandi1.

Dæmi: Rásaval, skeytamiðlun,
pakkamiðlun.

sh.valtenging
– switching

tengja so.
Setja samangagnahlutimeð því að nota
benda1 eða setja saman hluta eins eða
fleiri forrita með því að koma áteng-
ingum.

Dæmi: Tengja viðfangsforrit með
tengiforriti.

– link2

tengjanleikagreining kv.
Myndgreiningþar sem notuð er tækni
við að bútatvíundamyndirsem byggist
á því hversu nálægir hver öðrumdílar
eru.
· Tengjanleikatækni er notuð til þess að

einangra dílaflekki. Í rétthyrndri díla-
grind er tengjanleiki skilgreindur sem
4-hliða, 6-hliða eða 8-hliða tengjan-
leiki. Í 4-hliða tengingu er „kveikt
á“ einhverjum fjögurra þverstæðra
granndíla eða sá díll hefur gildið „1“.

– connectivity analysis
tengjanleiki1 kk.

Geta kerfis eða tækis til þess að vera
tengt við önnur kerfi eða tæki án breyt-
inga.
– connectivity1

tengjanleiki2 kk.
Eiginleiki tölvunetssem felst í því að
ávallt er unnt að tengja saman sérhver

tvö tæki.
– connectivity2

tengjaskönnunkv.
Röð af boðum, sendum átengi til að
komast að því hvaða netþjónustutölva
veitir í því skyni að brjótast inn í tölv-
una.
– port scan

tenglarýnir kk.
Forrit sem gætir að hvorttenglar3 ávef-
síðum vefsetursséu gildir.
– link checker

tengslhk. ft.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Vensl2

milli tveggja eða fleiriklasa4 sem fel-
ast í safni tenginga með sameiginlega
formgerð og merkja það sama.
– association

teppakv.
(í fjarskiptum)
– congestion

terabiti kk.
Mælieining, notuð við flutninggagna,
240 eða 1 099 511 627 776bitar.
· Skammstöfuniner stundum rituð „tb“

og er þá hætta á ruglingi viðterabæti.
Einnig kemur fyrir að „Tb“ sé notað
um terabæti, en það ber að varast.

sh.Tb
– terabit, Tb

terabæti hk.
Mælieining fyrir geymslurýmd, 240 eða
1 099 511 627 776bæti.
· Skammstöfuniner stundum rituð „tb“

og er þá hætta á ruglingi viðterabita.
Einnig kemur fyrir að „TB“ sé notað
um terabita, en það ber að varast.

sh.TB
– terabyte, TB

teraflops→ Tflops
TETRA-staðall kk.

Evrópskur staðall fyrirstafræn þráð-
laus fjarskipti í tal- og gagnaflutning-
um.
– TETRA, Terrestrial Trunked Radio
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TeX
Heiti á kerfi fyrir umbrot átexta.
· Þegar textiskjals1 er brotinn um með

TeX geta umbrotsskipanir komið fyr-
ir inni í textanum. Höfundur TeX er
Donald Knuth.

– TeX
textaboðhk. ft.

sh.textaskilaboð
– text message

textaflutningur kk.
Rafrænn flutningurtextafrá einum stað
til annars umnet.
– text transmission

textafrjáls skipun → utantextaskipun
textahliðrun kv.

(í ritvinnslu) Bil sem texti er fluttur
um til hægri íprentara til viðbótar við
vinstri spássíu.
· Texta er hliðrað þannig þegar gata á

blöð eða til þess að fá viðbótarrými
fyrir bókband.

– page offset
textalesarikk.

Stafalesarisemlesprentaðantexta.
– page reader

textalitur kk.
(í tölvuteiknun) Litur sem stafir eru
teiknaðirmeð.
– text color

textaritill kk.
Hugbúnaður, notaður til þess að skrá og
breytatexta.
sh.lesmálsritill
– text editor

textasímikk.
Sími með hnappaborðiog birti fyrir
heyrnarskerta og málhalta.
– Telecommunications Display Device,

TDD, text telephone
textaskilaboðhk. ft. → textaboð
textaskrá kv.

– text file
textasniðsmálhk.

Verkefnatengt mál, hannað til þess að

sýna hvernig á aðsníða texta.
Dæmi:HTML.

– text-formatting language
textastilling kv.

(í ritvinnslu) Það hvernigtextaer komið
fyrir í línu1 (t.d. lengst til vinstri, lengst
til hægri, í miðri línu, á millidálkhaka)
eða hvernig hann er látinn fylla út í lín-
una.
– alignment

textasvæðihk.
Það svæði ásíðu2 eðaskjáþar semtexti
eða önnurmyndstök birtast1 venjulega.
– text area, type area

textatalgervill kk.
Talgervill sem breytirtextaí hljóðritun-
artákn og síðan ígervital.
– text-to-speech synthesizer, text-to-

speech synthesis system
textavarp hk.

Upplýsingaþjónusta sjónvarpsstöðva
sem sendirtexta eftir vali, m.a. fréttir,
veðurspá og auglýsingar, í sjónvarps-
tæki áskrifanda.
· Áskrifandinn verður að hafa sérstak-

anafkótara1 til þess að taka við texta-
varpsmerkjunum.

– teletext, broadcast videography
textavefsjákv.

Vefsjá sem birtir 1 aðeins texta og
tengla3 ávefsíðum.
– text browser

texti kk.
Gögn í formi stafa, tákna, orða,
orðasambanda,efnisgreina, setninga2,
taflna1 eða annarrar niðurröðunar stafa,
ætluð til þess að bera merkingu.
· Lesandi beitir þekkingu sinni á

einhverju náttúrlegu tungumálieða
gervimálivið túlkun texta.
Dæmi: Viðskiptabréf, prentað á papp-
ír eðabirt1 áskjá.

sh.lesmál
– text
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teygja so.
Breyta hlutfallslega eða ekki hlutfalls-
lega stærð eða lögunmyndhlutareða
hvoru tveggja.
– stretch

teygjuteiknun kv.
(í tölvuteiknun) Það að flytja punkt eða
hlut, án þess að rjúfa tengsl hans við
aðra punkta eða hluti, með því aðteygja
á tengilínum þeirra, fela þá eða breyta
stefnum á tengilínum þeirra.
– rubberbanding

Tflops
Enskskammstöfuná mælieiningu fyrir
vinnslugetu, jöfn 1012 flops.
sh.teraflops
– Tflops, teraflops

TFT-smári kk. → himnusmári
TFTP-skráaflutningsreglur kv. ft.
· Einfaldari enFTP-skráaflutningsreglur

og ekki eins öflugar.
– Trivial File Transfer Protocol

TIFF-snið hk.
Myndrænt snið1 fyrir skrár, notað til
þess aðgeyma2 og skiptast áskönnuð-
um2 myndum2.
· TIFF-sniðið hentar til notkunar á

ýmsum verkvöngum einmennings-
tölva.

– TIFF, tagged image file format, tag
image file format

tiftíðni kv.
Tíðni sem lýsir því hversu hraðvirkar
tölvur eru.
· Sjá einnigtiftími.

Dæmi: Tölvur geta t.d. haft tiftíðnina
200 MHz.

– clock frequency, clock speed, clock
rate

tiftími kk.
Andhverfatiftíðni.
· Margfeldið af tiftíðni og samsvarandi

tiftíma er því talan 1.
Dæmi: Ef tiftíðni er 200 MHz þá er
tiftíminn 5,00 nanósekúndur.

– clock cycle
tigla so.

Skiptabirtirými í tvo eða fleiriglugga
sem skarast ekki.
– tile3

tiglun kv.
Það aðtigla.
· Sjá einniggluggastöllun.
– tiling

tigull kk.
Punktafylkisem er endurtekið yfir vídd-
irnarx ogy til þess aðfylla svæði2.
– tile1

til-setning kv.
Einföld setningþar sem tiltekið er að
inningu forrits skuli hætt á þeim stað í
inningaröðinniþar sem setningin er og
að inningu skuli haldið áfram með til-
tekinnisetningu1 sem venjulega er auð-
kennd meðmerki3.
· Það að framkvæma til-setningu getur

jafngilt stökki.
sh.goto-setning
– goto statement

tilfallatími kk.
Sá hlutinotkunartímasem er ekkikerf-
isvinnslutími, kerfisprófunartími eða
endurkeyrslutími.
· Tilfallatími er m.a. notaður til sýni-

kennslu og til þess að þjálfatölvara.
– miscellaneous time, incidental time

tilfang hk.
Sérhver þátturgagnavinnslukerfissem
þarf til þess að framkvæma aðgerðir
kerfisins.
· Stundum eru starfsfólk og tími einnig

talin til tilfanga.
Dæmi:Geymslur1, ílags- og frálags-
tæki, eitt eða fleiri miðverk, gögn,
skrár og forrit .

sh.tölvutilfang
– resource, computer resource

tilfangakvísl kv.
(í gluggaumhverfi)
– resource fork
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tilfangaóðal hk.
Samsafntilfangasem eru undir sameig-
inlegri stjórnóðalsstjóraog notendur1

með heimild hafaaðgang1 að.
· Tilföngin geta verið af ýmsu tagi, svo

semskrár, verkbúnaðurog prentar-
ar.

– resource domain, domain4

tilfangaþrot hk.
Sú staða að ekki er unnt að halda áfram
að inna ósamstillta stefjuinnan tiltek-
ins tíma þar sem aðrarsamskeiðaósam-
stilltar stefjur eru að nota þautilföng
sem til þarf.
– starvation

tilfærsla kv.
– relocation

tilfærsluhleðsluforrit hk.
Hleðsluforritsem vinnur úrfæranlegum
forritum eðafæranlegum forritseining-
um.
– relocating loader

tilfærsluhliðrun kv.
Mismunur á hleðsluvistfangiog upp-
hafsvistfangi forrits.
– relocation offset

tilfærsluskrá kv.
Sá hluti viðfangseiningareðahleðslu-
einingar sem tiltekur þauvistföngsem
þarf að lagfæra þegar einingin erfærð
til .
– relocation dictionary

tilfærslusmali kk.
Smalisem skilarfæranlegriútkomu.
– relocating assembler

tilgangsathugunkv.
Athugun, gerð til þess að kanna við-
fangsefni og ákvarða hvort þörf er á að
leysa það á þeim tíma sem er til umþótt-
unar.
– opportunity study

tilhliðrun kv.
Það aðgagnastöðfrestar sendingu til
þess að komast hjáárekstri1 meðan ver-
ið er að notaflutningsmiðil.

– deference
tilkeyrsla kv.

Það að aukaáreiðanleika2 nýs eða upp-
gerðs búnaðar með því að starfrækja
búnaðinn í tilteknu umhverfi, finna sem
flestagalla og eyða þeim meðlagfær-
ingarviðhaldi.
– burn-in1

tilkynning um viðtökubrest
Persónuleg tilkynningtil upphafsmanns
um að mistekist hafi að taka viðper-
sónulegu skeyti, því hafi verið hafnað
eða dregist hafi að taka við því.
– nonreceipt notification

tilreidd gögn
Gögn sem hafa verið undirbúin fyrir
frekari úrvinnslu.
· Sjá einnigóunnin gögn.
– cooked data

tilreiða so.
Undirbúagögnfyrir úrvinnslu.
· Með því að tilreiða gögn eru þau m.a.

endurskipulögð, bætt við þau, þeim
breytt, tekin út gögn sem ekki er þörf
fyrir, snið2 ákveðið, skipt umkótun-
arreglu og stöðluðumforritum beitt,
t.d. til þess að fella niður aukanúll.

– edit2

tiltækileiki 1 kk.
(í tölvuöryggi) Það að veratiltækur1.
sh.fáanleiki1

– availability1

tiltækileiki 2 kk.
(um búnað) Það að veratiltækur2.
· Sá tiltækileiki sem hér er skilgreind-

ur er eigin tiltækileiki búnaðarins en
utanaðkomandi tilföng, önnur en við-
haldstilföng, hafa ekki áhrif á hann.
Tiltækileiki til að starfa krefst þess
hins vegar að séð sé fyrir utanaðkom-
andi tilföngum.

sh.fáanleiki2

– availability2

tiltækur 1 lo.
(umgögneðatilföng) Semeinindi1 með
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heimildgetur fengiðaðgang1 að og not-
að eftir þörfum.
sh.fáanlegur1

– available1

tiltækur 2 lo.
(um búnað) Sem er tilbúinn til notkun-
ar svo að unnt sé að gera það sem til
er ætlast við tiltekin skilyrði á tiltekinni
stundu eða í tiltekinn tíma, að því gefnu
að séð hafi verið fyrir nauðsynlegum ut-
anaðkomandi tilföngum.
sh.fáanlegur2

– available2

tilvik 1 hk. → einindatilvik
tilvik 2 hk.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Til-
tekinn hlutur2 eða einstakt dæmi af
klasa4.
– instance2

tilviksbreyta kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Breyta2 sem er aðeins tiltæk fyrir þá
hluti2, atburði, atburðarit2 og föll2 sem
felast í einstökutilviki2 af hlut.
– instance variable

tilvikssetning kv.
Skilyrt setningsem velur til inningar
eina af nokkrumrunum setninga1 eftir
því hvaða gildi tiltekinskilyrt segðtek-
ur.
· Í íslenskaforritunarmálinu Fjölni er

notuð svonefnd val-segð sem líkist
tilvikssetningum.

sh.case-setning
– case statement

tilviljunar- fl. → slembi-
tilviljunarkenndur lo. → slembi-
tilviljunarsamfesta kv.

Samfestaþar sem athafnirforritseining-
ar hafa engin starfræn vensl hver við
aðra.
– coincidental cohesion

tilvitnunarmerki hk.
– quotation mark

tilvísanleiki kk.
Það að geta vísað til tiltekinsgagna-
hlutar á tilteknum stað íforritseiningu.
– visibility1

tilvísun1 kv.
Máleining sem vísar til einhvers, t.d.
nefni, formstikieðabendir1.
– reference1

tilvísun2 kv.
Það að vísa til einhvers, t.d.breytu2,
gildis eðastefju2.
– reference2

tilvísun3 kv.
Tillaga semaðgangsveitirsendir að-
gangsbúnaði notendaskráreða öðrum
aðgangsveiti um að nota annanaf-
greiðslustaðef svo kynni að fara að
ekki reyndist unnt að verða við beiðni
til skráakerfis2.
· Ástæða tilvísunar getur verið sú að

upplýsingar1 sem beiðnin lýtur að séu
of langsóttar.

– referral
tilvísun léns

Upplýsingar1 í nafnaþjónum yfirléns
um hvaða nafnaþjónar sinna tilteknu
undirléni.
– domain delegation

tilvísunareigind kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Breyta2 sem vísar tiltilviks2 af klasa4.
sh.tilvísunareiginleiki
– reference attribute

tilvísunareiginleiki kk. → tilvísunar-
eigind

tilvísunartákn hk.
(í ritvinnslu) Tölustafureða annarstaf-
ur, notaður til þess að vísa á annan stað í
texta, t.d. í neðanmálsgrein, þar sem fá
má nánariupplýsingar1 um efnið sem
verið er að fjalla um.
– reference mark

titillína kv.
sh.titilrein
– title bar
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titilrein kv. → titillína
titringsvaki kk.

(í sýndarveruleika) Örlitlir kristallar
sem titra og er komið fyrir íhanskafrá-
lagstækieðastjórnbúningi.
– vibrotactile actuator

tíðni í viðmiðunargrind
– spatial grid frequency

tíðnideildur fjöldaaðgangur
Aðferð við fjöldaaðgangþar sem hverri
sendirás, sem er hluti af sameiginlegri
rás, er úthlutað sérstöku tíðnisviði.
– frequency division multiple access,

FDMA
tíðnifjölrásun kv. → tíðnifléttun
tíðnifléttun kv.

Fléttun1 þar sem nokkrum óháðum
merkjum2 er úthlutað aðskildum tíðni-
sviðum fyrir flutning um sömusendi-
rás.
sh.tíðnifjölrásun
– frequency division multiplexing,

FDM
tíðnigluggi kk.

Tiltekið tíðnibil eða bil bylgjulengda
fyrir bylgjur sem fara gegnum tæki.
· Tíðnigluggi er venjulega mældur

milli punkta sem ná yfir 50% af há-
markstíðni.

sh.tíðnihlið
– bandpass

tíðnihlið hk. → tíðnigluggi
tíðnilyklun kv.

Mótunþar sem mótandistafrænt merki
lætur tíðni frálagsmerkisins breytast
milli fasts fjölda af fyrir fram ákveðn-
um gildum.
– frequency shift keying, FSK

tíðnimótuð skráning
Viðmiðunarlaus skráning þar sem
breyting er á seglunarmynstri á mörkum
allra hólfa og frekari breyting í miðju
hólfs stendur fyrir 1.
– frequency modulation recording, FM

recording

tíðnimótun kv.
Mótunþar sem tíðni er breytt.
– frequency modulation, FM

tíðnisíakv.
– bandpass filter

tíðnitvöfaldari kk.
Tæki sem tvöfaldar tíðni inntaksmerkis.
– doubler

tímabundin frávísun
(í tölvupóstkerfi) Það aðtölvupósti3 er
skilað til sendanda af því að pósturinn
kemst ekki til skila þó aðviðtakandi
hafi fundist.
· Frávísunin getur t.d. orðið vegna

óviðráðanlega mikils gagnamagns.
– soft bounce

tímabundin ógilding
(í tölvuöryggi) Það aðógilda tímabund-
ið.
– suspension

tímabundin sýndarrás
(í neti) Sýndarrássem komið er á og
viðhaldið eingöngu á meðan gagna-
flutningslota stendur yfir.
– switched virtual circuit, SVC1

tímadeildur fjöldaaðgangur
Aðferð við fjöldaaðgangþar sem hverri
sendirás, sem er hluti af sameiginlegri
rás, er úthlutað sérstakritímalotu.
– time division multiple access, TDMA

tímaeining kv.
Grunneining fyrir mælingu á tíma í til-
teknutímahnitakerfi.
– time unit

tímafjölrásun kv. → tímafléttun
tímafléttun kv.

Fléttun1 þar sem nokkrum óháðum
merkjum2 er úthlutað aðskildum reglu-
bundnum tímalotum til flutnings um
sömusendirás.
sh.tímafjölrásun
– time division multiplexing, TDM

tímaflækjustig hk.
Mælikvarði á þann tíma sem nauðsyn-
legur er til að leysa tiltekið verkefni.
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· Tímaflækjustig er fundið eftir ná-
kvæmri skilgreiningu áílagsgögnum
og algrími þar sem lausnaraðferð er
lýst.

· Sjá einnigflækjustig.
– time complexity

tímagisti hk.
Gisti með gildum sem breytt er með
jöfnu millibili á þann hátt að mæla megi
tíma.
– timer, clock register

tímagreining kv.
Það að leiða endurtekningartímamerki
af mótteknustafrænu merkimeð hlið-
sjón af því hvernigtímaloturnar eru
endurteknar á reglubundinn hátt.
– timing recovery

tímagrunnur kk.
Vigur sem skilgreinir stefnu og hraða
fyrir tíma í kvikmynd.
– time base

tímahnitakerfi hk.
Hnitakerfi fyrir tímagrunn.
· Tímahnitakerfi hefurtímakvarðaog

lengd. Með þessum gildum er skil-
greint hnitakerfi þar sem tímagildi
eða tímagrunnur hefur merkingu.

– time coordinate system
tímakvarði kk.

Fjöldi tímaeiningaá sekúndu.
– time scale

tímalengdkv. → lengd
tímalína kv.

– timeline
tímalokun kv.

Atburður sem er látinn gerast að tiltekn-
um tíma liðnum.
· Unnt er að komast hjá tímalokun með

því að senda viðeigandimerki2. Unnt
er að ógilda tímalokun með því að
taka við viðeigandi merki um ógild-
ingu.

– time-out
tímalota kv.

Sérhvert endurtekningartímabil sem

unnt er að greina og skilgreina á ein-
ræðan hátt.
– time slot, TS

tímamerki hk. → klukkumerki
tímarás kv.

(á gagnamiðli) Rás1 þar sem skráð er
mynsturmerkja2 til samstillingar í tíma.
sh.tímarein
– clock track

tímarein kv. → tímarás
tímasamfestakv.

Samfestaþar sem þörf er á öllum
athöfnum forritseiningar á tilteknum
tíma.

Dæmi: Forritseining sem hefur allar
frumstillingar forrits.

– temporal cohesion
tímasetningaralgrím fyrir endursend-

ingu
Algrím, notað íCSMA/CD-netitil þess
að raða endursendingum eftirárekstur1

þannig að endursendingunni sé frestað
um tímabil sem er leitt afsendibilinu1

og fjölda tilrauna til að endursenda.
– truncated binary exponential backoff

tímaskammtur kk.
Tímaskeið ferlis2 sem framkvæmt er
órofið í stýrikerfi með forgjafarfjöl-
verkavinnslu.
· Verkraðarinn er keyrður einu sinni

á hverjum tímaskammti til að velja
næsta ferli sem á að framkvæma. Ef
tímaskammturinn er of stuttur gleyp-
ir verkraðarinn of mikinn vinnslutíma
en ef hann er of langur getur svo farið
að ferli bregðist of seint við ytri at-
burðum.

sh.tímasneið
– time slice, time quantum

tímaskömmtun kv.
Vinnsluaðferð þar sem tveimur eða
fleiri ferlum2 er úthlutað tilteknum tíma
til skiptis í samagjörva.
sh.tímasneiðing
– time slicing
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tímasneiðkv. → tímaskammtur
tímasneiðingkv. → tímaskömmtun
tímasprengjakv.

Biðsprengjasem á að verða virk á til-
teknum tíma.
– time bomb

tímastimpill kk.
Tímasetningatburðar, skráð aftölvu.
– timestamp

tímaveitir kk.
Forrit í stýrikerfi eða annar búnaður
semveitir tíma.
– dispatcher

tímavörður kk.
Tímagisti sem fylgist með því hvort
merki2 eða búnaður verða óvirk eða
hvort svari seinkar fram yfir tiltekinn
tíma.
· Að hinum tiltekna tíma liðnum getur

tímavörðurinn sett viðvörunarbúnað í
gang eða látið umframbúnað taka við
starfi þess búnaðar sem fylgst er með.

– watchdog timer
tískuorð hk.

– buzz word
Tístill kk.

Vinsæll félagsmiðill.
· Það sem er sett ávefinnmætti kalla

tíst og aðgerðina að setja tíst á vefinn
mætti kalla að tísta.

– Twitter
TMQL

Heiti á efnistengdufyrirspurnarmáli
sem erXML-bundin stækkun áSQLog
er þróað til nota fyrirefnistengt kort.
– Topic Map Query Language, TMQL

togtækni kv.
Tækni við dreifingu efnis áveraldar-
vefnumsem felst í því aðnotandi1 þarf
sjálfur að biðja um að efnið sé afhent í
eigin tölvu.
· Sjá einnigýtitækni.
– pull technology

tókabrautarnet hk.
Brautarnet þar sem notaðar erutóka-

sendingarreglur.
– token-bus network

tókahringsnet hk.
Hringnet þar semtókasendingarreglur
eru notaðar til þess að sendagögní eina
átt milli gagnastöðvaþannig að send
gögn komi aftur til stöðvarinnar sem
sendi þau.
– token-ring network

tókahringsnetald hk.
Netaldfyrir tölvuhóp í tókahringsneti.
– multistation access unit, MAU2

tókahringur kk.
Samskiptareglur1 í staðarnetisem eru í
greinalagi OSI-viðmiðunarlíkansins.
– token ring

tókanet hk.
Staðarnetþar sem notaðar erutóka-
sendingarreglur.

Dæmi: Tókahringsnet, tókabrautar-
net.

– token network
tókasendingarreglur kv. ft.

Tilteknar reglur sem stjórna því hvernig
gagnastöðí staðarnetinær ítóka, notar
hann og sendir hann áfram.
– token-passing protocol, token-

passing procedure
tóki kk.

Tiltekinn hópur bita í hlutverki tákns
sem sent er frá einnigagnastöð til
annarrar til þess að segja til um hvaða
stöð ræður yfir flutningsmiðlinum á
hverjum tíma.
· Allar upplýsingar1 eru fluttar með

römmum1. Í sumum er tóki og eng-
in notandagögn, í öðrum eru gögn en
enginn tóki.

– token
tól hk.

– tool
tólaborð hk.

sh.tólarein
– toolbar

tólarein kv. → tólaborð



tómaatriði 376 treystiþrep

tómaatriði hk.
Atriði í færslu2 sem úthlutað er rými en
hefur ekkert gildi.
– null item

tómabendir kk.
Bendir3 sem bendir ekki á neinngagna-
hlut.
· Tómabendir er settur fram með heit-

unum „nil“, „null“ o.s.frv. í sumum
forritunarmálum.

– null pointer
tómafærslakv.

Færsla2 sem úthlutað er rými en hefur
ekkert gildi.
– null record

tómamengihk.
– null set, empty set

tómamótald hk. → tengiskott
tómastrengur kk.

Strengursem ekkert stak er í.
– null string

tómavistfanghk.
Vistfang í ramma1 sem er ekki tengt
neinni stöð.
· Tómavistfang er unnt að nota í við-

halds skyni.
– null address

tómur gagnamiðill
Gagnamiðill með viðmiðunarmerkjum
en ángagna.
– empty medium

tóngervill kk. → hljóðgervill
tónhlaðakv.

Dæmi: Ein gerð tónhlöðu eriPod frá
fyrirtækinu Apple.

sh.spiladós, lófaspilari
– portable digital audio player

tónrit hk.
Myndræn framsetning átali þar sem
sýndur er hljóðstyrkur við mismunandi
tíðni sem fall af tíma.
– sonogram

tóntaki kk. → hljóðtaki
traustafestakv. → treystifesta

traustleiki kerfis
Sá eiginleikigagnavinnslukerfisað það
gegnir starfsskyldu sinni en kemur jafn-
framt í veg fyrir að heimildarlausir not-
endur breytitilföngumeða noti þau og
að notendur meðheimild geri óviðeig-
andi breytingar á tilföngum eða noti þau
á óviðeigandi hátt.
– system integrity

treysta kv. → treystifesta
treystifestakv.

(í tölvuöryggi) Áreiðanlegt einindi1

sem er uppruni trausts ídreifilyklaveldi.
· Treystifesta er t.d. notuð ídreifilykla-

skipulagi. Þegartreystikeðjaer fyr-
ir hendi verður efsta einindið í keðj-
unni venjulega treystifesta og getur
t.d. verið rafrænt skilríki vottunar-
stöðvar eða sjálfvottaðrótarskilríki.
Dreifilykill treystifestunnar er notaður
til þess aðsannprófa stafrænar undir-
skriftir og tengdgögn.

sh.treysta, traustafesta
– trust anchor

treystikeðja kv.
(í tölvuöryggi) Raðaður listi sem hefur
að geyma keðju vottorða, allt frá vott-
orði notanda tiltreystifestu.
– chain of trust

treystir kk.
(í tölvuöryggi) Viðtakandi vottorðs sem
treystir á vottorðið og/eðarafræna und-
irskrift sem er staðfest með því.
– relying party

treystislóðkv.
(í tölvuöryggi) Umbúnaður sem tryggir
að notandi hafi samskipti við réttan að-
ila og tryggir aðtölvuþrjótar geti ekki
komist yfir eða breytt sendumupplýs-
ingum1.
– trusted path

treystiþrep hk.
(í tölvuöryggi) Þrep ítreystikeðju.
– trust point
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tré hk.
Gagnaskipan, gerð afhnútum3 sem eru
tengdir saman ístigveldi, þannig að
stigveldið hefur aðeins einnrótarhnút
og hver hnútur hefur í mesta lagi einn
móðurhnút.
sh.hrísla, hrísluskipan
– tree, rooted tree, tree structure

trjáleit kv.
Leit1 í tré þar sem unnt er að ákveða á
hverju stigi leitarinnar hvaða hluta trés-
ins má útiloka án frekari leitar.
sh.hrísluleit
– tree search

troðraðar- fl.
Sem lýtur aðtroðröð.
· Sjá einnigbiðraðar-.
– LIFO

troðröð kv. → stafli
trójuhestur kk.

Forrit sem virðist skaðlaust, en hefur í
sérspilliforrit sem leyfir heimildarlausa
söfnun, fölsun eða eyðileggingugagna.
– Trojan horse

TrueType-leturgerð kv.
Tiltekinn staðall umleturgerð.
– TrueType font

truflanaferill kk.
Skrá yfir starfsemi búnaðar semgætir1

hefur tínt saman og þar sem fram koma
upplýsingar1 um hvað gerðist rétt áður
engalli kom í ljós.
– fault trace

trumba kv. → segultrumba
trumbuprentari kk.

Höggprentariþar sem letrið er fest á sí-
valning sem snýst. Á sívalningnum er
heilt stafamengitil reiðu fyrir hverja
prentstöðu.
– drum printer

trúaratriði hk.
(í gervigreindarfræði) Staðhæfing um
fyrirbæri í raunheiminum eða skilnings-
heiminum þar sem sannleiksgildi stað-
hæfingarinnar er mælt meðvissustuðli.

· Trúaratriði auðvelda mönnum að
komast að niðurstöðu út frá ófull-
kominniþekkingu.

· Líta má á trúaratriði með háan vissu-
stuðul semstaðreynd.

– belief
trúnaðar- fl.

– confidential
trúnaðarstaðfestingkv.

(í tölvuöryggi) Heimilun og samþykki
sem til þess bært yfirvald veitirgagna-
vinnslukerfi, tölvuneti, fyrirtæki, stofn-
un eða einstaklingi til þess að vinna úr
viðkvæmum upplýsingumeðagögnum.
– accreditation

trúnaðarstig hk.
Eiginleiki gagna sem sýnir að hve
miklu leyti einstaklingum,ferlum1 eða
öðrum heimildarlausumeinindum1 er
meinaðuraðgangur1 að gögnunum.
– confidentiality

tryggileg einmenningstölva
– trusted PC

tryggilegt tölvukerfi
Tölvukerfisem veitir nægilegttölvuör-
yggi til þess að leyfa notendum með
ólíkan aðgangsrétt samskeiða aðgang1

að gögnumog til þess að leyfa aðgang
að gögnum í ólíkumöryggisflokkumog
með ólíkaöryggisflokkun.
sh.átreystanlegt tölvukerfi
– trusted computer system

TTL
Tækni við hönnunsamrása.
– TTL, Transistor-Transistor Logic

tuga-1 fl.
(um eingrunnskerfi) Sem hefurgrunn-
tölunatíu.
– decimal1, denary1

tuga-2 fl.
Sem er ákvarðaður af vali eða skilyrði
sem hefur tíu hugsanleg gildi eða horf.
– decimal2, denary2

tugabrotskil hk. ft.
Brotskil í tugakerfinu.
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· Tugabrotskil má setja fram með ýms-
um hætti, með kommu, með venju-
legum punkti eða með punkti í miðri
stafahæð. Í alþjóðlegum stöðlum er
notuð komma.

– decimal point
tugafylling kv. → tugafyllitala
tugafyllitala kv.

Grunnfyllitala í tugakerfinu.
· Sjá einnig einundafyllitala og tví-

undafyllitala.
sh.tugafylling
– tens complement

tugakerfi hk.
Eingrunnskerfiþar sem notaðir erutölu-
stafirnir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9,
grunntalaner tíu og einingasætið hefur
vægi1 1.

Dæmi: Í tugakerfi stendurtölutáknið
576,2 fyrir töluna 5�102+7�101+
6�100+2�10�1:

– decimal system, decimal numeration
system

tugakerfistala kv.
Tölutákní tugakerfinu.
· Orðið tugakerfistala er oft stytt í tuga-

tala.
– decimal numeral

tugaritun kv.
Ritunarkerfi þar sem notaðir eru tíu
mismunandistafir, venjulegatölustaf-
irnir 0 til og með 9.
· Tugaritun er ekki takmörkuð við

tugakerfiðþar sem notaðir eru tölu-
stafirnir 0 til og með 9.
Dæmi: Líta má svo á aðstafastreng-
urinn 199912312359 sýni dagsetn-
ingu og tíma einni mínútu áður en ár-
ið 2000 hófst.

– decimal notation
tugatölulesgildi hk.

Tölulesgildi, notað til þess að setja fram
tölu í tugakerfinu.
– decimal literal

tugatölustafur kk.
Einn tölustafanna0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 og 9 þegar þeir eru notaðir ítugakerf-
inu.
– decimal digit

tunnubjögun kv.
Bjögunsem er þannig að allar hliðar á
mynd2 svigna út á við eins og stafir í
tunnu.
· Bjögunin getur stafað af því að það

dregur úr raunverulegri stækkun þar
sem punktar á myndinni hreyfast í átt-
ina frá myndmiðju.

– barrel distortion
Turing skynpróf

Próf sem er hannað til þess að greina
á milli manns ogsjálfvirks forrits með
því að setja fyrir verkefni sem maður
getur oftast leyst en erfitt eða tímafrekt
er fyrir yrkja að ljúka.
· Enska skammstöfunin CAPTCHA

stendur fyrir „Completely Automated
Public Turing Test to tell Computers
and Humans Apart“. Turing skyn-
prófið er oft þannig að sýnd er afbök-
uð mynd af stafarunu. Manneskja á
venjulega auðvelt með að greina staf-
ina og slá þá inn. Yrki getur greint
að um mynd sé að ræða en getur ekki
greint stafina rétt.

– CAPTCHA
túlka so.

Greina,þýða1 og inna hverjasetningu1

eða einingu ífrumforriti áður en næsta
setning eða eining er tekin fyrir.
– interpret

túlkaður lo.
· Sjá einnigtúlka.
– interpreted

túlkskóti kk.
Kóti2, settur fram í formi semtúlkur
getur lesið úr og unnið úr.
– interpretive code

túlkur kk.
Forrit sem geturtúlkað.
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– interpreter2, interpretive program
tveggja vistfanga skipun

Skipun1 sem hefur tvovistfangshlutaog
í hinum síðarivistfangþeirrar skipunar
sem á aðinnanæst.

Dæmi: Skipun um að setja það sem er
ágeymslustaðA í innra minniog inna
síðan skipun sem er á geymslustað B.

– one-plus-one address instruction
tvinna so.

Sameina atriðin úr tveimur eða fleiri
mengjum gagna, sem öll eru í sams
konarröð, í eitt mengi í þeirri röð.
sh.fella saman1

– merge
tvinntala kv.

Tala sem unnt er að setja fram sem rað-
tvennd afrauntölumog ritaa + bi, þar
sema ogb eru rauntölur og i2 = –1.
– complex number

tvinnuð lína
Flutningsmiðillsem í eru tveir einangr-
aðir rafleiðarar, snúnir saman.
– twisted pair

tvinnuð lína í kápu
Tvinnuð línasem er í kápu.
– shielded twisted pair

tvíátta keðjulisti
Keðjulisti þar sem hverju staki fylgja
upplýsingar1 til þess að finna næsta stak
á undan í listanum.
sh.tvíátta listi
– symmetrical list, bidirectional list

tvíátta leit
Leit sem hefst samtímis meðframvirkri
ályktunog afturvirkri ályktun og hætt-
ir þegar leitarleiðirnar koma saman í
lausnarrýminueða þegar allir mögu-
leikar hafa verið tæmdir.
– bidirectional search

tvíátta listi → tvíátta keðjulisti
tvíátta prentari

Stafaprentariþar sem unnt er að beita
tvíátta prentun.
– bidirectional printer

tvíátta prentun
Það að prenta til skiptis frá vinstri til
hægri og frá hægri til vinstri.
· Þannig má komast hjávendingusvo

að prentun gengur hraðar en ella.
– bidirectional printing

tvíátta röð
Listi þar sem unnt er að bæta við og
sækja1 stök á báðum endum.
– dequeue, double-ended queue

tvíátta teljari
Búnaður sem hefur endanlega mörg
horf þar sem hvert horf stendur fyrir
tölu sem auka má eða minnka með töl-
unni einum eða tilteknumfastaef við-
eigandimerki2 er gefið.
– reversible counter

tvífald hk.
Afrit1, tekið af einumgagnamiðliá ann-
an sams konar.
sh.tvítak
– duplicate1

tvífalda so.
Afrita af einum gagnamiðli á annan
sams konar.

Dæmi: Afrita skrá af segulbandiá
annað segulband.

– duplicate2

tvífimmundakóti kk.
Ritunarkerfiþar sem hver tala n frá 0 til
9 er sett fram með tölutáknatvenndinni
a,b þar sem a er 0 eða 1, b er 0, 1, 2, 3
eða 4 þannig aðsummanaf 5a+b er jöfn
og n.
· Yfirleitt eru a og b sett fram ítvíunda-

kerfinu.
– biquinary code

tvígisti hk.
Tvö gisti sem starfa eins og eitt gisti.
· Tvígisti má nota til þess að geymaút-

komuúr margföldun, deild og afgang
í deilingu og fyrir stjak í úrvinnslu
stafa.

– double-length register, double reg-
ister
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tvíhama lo.
– dual-mode

tvíhliða disklingur
Disklingur1 sem skrá mágögn báðum
megin á.
– double-sided diskette

tvíhverf umskráning
Umskráningskjals frá einu sniði yfir í
annað, t.d. frá Word yfir íHTML og aft-
ur til baka.
– roundtripping

tvílit mynd
– duotone

tvílykla dulritun
(í tölvuöryggi) Dulritunaraðferð þar
sem tveir mismunandidulmálslyklar
eru notaðir,dreifilykill fyrir dulritun og
samsvarandieinkalykill fyrir dulráðn-
ingu.
· Tvílykla dulritun er alltafósamhverf

dulritun.
sh.lyklatvenndardulritun, lyklaparsdul-
ritun
– key-pair encryption

tvímyndarkerfi hk.
(í sýndarveruleika) Sjónkerfi, hannað til
þess að framkalla þrívíð hughrif, venju-
lega með því að birta vinstra og hægra
auga mismunandi myndir.

Dæmi: (1) „Anaglýfa“, þar sem
mislitar linsur valda því að hvort auga
sér hvora mynd í samstæðunni á ör-
lítið mismunandi hátt. (2)Deiliskjár,
þar sem linsur eða speglar beina sér-
stakri mynd til hvors auga.

– time parallel system
tvípúlsa skráning

Fasamótuð skráning með ósegluð
svæði sitt hvorum megin við segluðu
svæðin.
– double-pulse recording

tvíræðni kv.
Skilyrt óreiða tiltekins mengisskeyta1

hjá skeytagjafaað gefnu tilteknu mengi
skeyta hjáskeytaþegasem er tengdur

skeytagjafanum með tiltekinnirás2.
· Tvíræðni er meðalviðbót við þáupp-

lýsingamældsem þarf að nota við
hvert skeyti sem skeytaþegi tekur við
til þess að leiðrétta þau skeytanna
semsuðí rás hefur haft áhrif á.

– equivocation
tvískauta sending

– bipolar signaling, bipolar transmissi-
on

tvískauta smári
– bipolar transistor

tvísmellaso.
Smellatvisvar með örstuttu millibili.
· Þetta er algeng aðferð við notkun

benditækis, t.d. músar, til þess að
velja eitthvert atriði og koma af stað
aðgerð, t.d. að veljaforrit og setja það
í gang.

– double-click
tvístefnuleiðkv.

Leið1 í leiðariti sem fara má í hvora átt-
ina sem er.
– bidirectional flow

tvístefnusamskipti á víxl
Gagnafjarskiptiþar semgögneru flutt í
gagnstæðar áttir en aðeins í aðra áttina í
einu.
– two-way alternate communication

tvístefnusamskipti samtímis
Gagnafjarskiptiþar semgögneru flutt
samtímis í gagnstæðar áttir.
– two-way simultaneous communicati-

on
tvístefnusendingkv.

Gagnasendingí gagnstæðar áttir sam-
tímis.
· Sjá einnigeinstefnusending.
– duplex transmission, full-duplex

transmission
tvístefnusending milli diska

Diskaspeglunmeð sérstökumtækja-
stjóra fyrir hverndisk1.
– disk duplexing
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tvístefnusímboðikk.
· Sjá einnigsímboðiog einstefnusím-

boði.
– two-way pager

tvístefnutengibraut kv.
Tengibrautþar sem flytja mágögntil og
frá miðverki.
· Einnig eru send sérstökmerki2 til

þess að láta tæki, tengd brautinni, vita
í hvora átt er sent hverju sinni.

· Sjá einnigeinstefnutengibraut.
– bidirectional bus

tvístraður lo.
· Sjá einnigtvístur.
sh.á tvístri
– fragmented

tvístrengja staðarnet á breiðbandi
Staðarnet á breiðbandisem notar að-
greinda strengi fyrirframrás í staðar-
netiogbakrás í staðarneti.
– dual-cable broadband LAN

tvístringur kk. → tvístur
tvístrun kv.

– fragmentation1

tvístur hk.
Það ástand ádiski1 aðskrár eru í mörg-
um hlutum eða eyður eru á milli skráa.
· Til dæmis má tala um að mikið tvíst-

ur sé á diski, að skrá sé á tvístri eða
að skrár séu tvístraðar um diskinn.

sh.tvístringur
– fragmentation2

tvístæð aðgerð
Aðgerð1 sem hefur nákvæmlega tvo
þolendur.
· Heitið „binary operation“ ber að var-

ast til þess að forðast rugling við
„binary arithmetic operation“ og við
„Boolean operation“.

· Sjá einnigeinstæð aðgerð.
– dyadic operation, ?binary operation2

tvístæð rökaðgerð
Rökaðgerð3 sem verkar á nákvæmlega
tvo þolendur.
– dyadic Boolean operation, ?binary

Boolean operation
tvístæður virki

Virki sem felur í séraðgerð1 á nákvæm-
lega tveimurþolendum.
· Sjá einnigeinstæður virki.
– dyadic operator, binary operator

tvístöðug gikkrás
Gikkrássem hefur tværstöðugar stöð-
ur1.
· Sjá einnigeinstöðug gikkrás.
sh.vippa, vippurás
– bistable trigger circuit, bistable cir-

cuit, flip-flop
tvítak hk. → tvífald
tvíunda-1 fl.

(um eingrunnskerfi) Sem hefurgrunn-
tölunatvo.
– binary1

tvíunda-2 fl.
Sem er ákvarðaður af vali eða skilyrði
sem hefur tvö hugsanleg gildi eða horf.
– binary2

tvíundaaðgerð kv. → tvíundatalnaað-
gerð

tvíundaflikki hk.
Stórskrá, t.d. myndskrá eðahljóðskrá,
sem þarf sérstaka meðferð vegna stærð-
arinnar.
– binary large object, BLOB

tvíundaformfræði kv.
Beiting stærðfræðilegrar formfræðiá
tvíundamyndir.
– binary morphology

tvíundaforskeyti hk.
Talnaforskeyti í tvíundakerfinu, t.d.
kíbi-, mebi-, gíbi-, tebi-, pebi- og
exbi- sem samsvara forskeytunum kíló-,
mega-, gíga-, tera-, peta- og exa- ítuga-
kerfinuog hafa svipuð gildi.
· Forskeytið kíbi- hefur til dæmis tölu-

gildið 210 = 1024 og mebi- tölugildið
220 = 1 048 576.

– binary prefix multiplier
tvíundafylling kv. → tvíundafyllitala
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tvíundafyllitala kv.
Grunnfyllitala í tvíundakerfinu.
· Sjá einnigeinundafyllitalaog tuga-

fyllitala.
sh.tvíundafylling
– twos complement

tvíundageymsluhólfhk.
Eining í geymslu1 þar semgeyma2 má
einntvíundastaf.
– binary cell

tvíundahrísla kv. → tvíundatré
tvíundakerfi hk.

Eingrunnskerfiþar sem notaðir erutölu-
stafirnir 0 og 1,grunntalaner tveir og
einingasætið hefurvægi1 1.

Dæmi: Í tvíundakerfi stendurtölu-
táknið110,01 fyrir töluna „6,25“, þ.e.
1�22+1�21+1�2�2:

– binary system, binary numeration
system

tvíundakerfistala kv.
Tölutákní tvíundakerfinu.
· Orðið tvíundakerfistala er oft stytt í

tvíundatala.
Dæmi: 101 er tvíundakerfistala og V
er jafngild rómversk tala.

sh.tvíundatala
– binary numeral

tvíundakótað mengi
Kótamengiþar sem stökin eru fengin úr
stafatvíund.
– binary code element set, binary code

set
tvíundakóti kk.

Kótunarreglasem leiðir af sértvíunda-
kótað mengiþegar hún er notuð.
– binary code

tvíundakótuð ritun
Tvíundaritun þar sem hverstafur er
settur fram meðtvíundakerfistölu.
– binary-coded notation

tvíundakótuð tugaritun
Tvíundakótuð ritunþar sem hvertuga-
tölustafur er settur fram meðtvíunda-
kerfistölu.

Dæmi: Sé notuð tvíundakótuð tuga-
ritun með vægin1 8-4-2-1 stendur
0010 0011 fyrir töluna 23 „tuttugu
og þrír“. Í tvíundakerfinuer þessi tala
skrifuð sem 10111.

– binary-coded decimal notation,
BCD notation, binary-coded decimal
representation

tvíundamerki hk.
Stafrænt merkiþar sem hvertmerkja-
stakhefur annað tveggja leyfilegrastak-
rænnagilda.
– binary signal, binary digital signal

tvíundamynd kv.
(í tölvusjón) Mynd2, gerð afdílumsem
nota aðeins tvö gildi.
– binary image

tvíundaritun kv.
Ritunarkerfi þar sem notaðir eru tveir
ólíkir stafir, oft tölustafirnir 0 og 1.
· Tvíundaritun er ekki takmörkuð við

tvíundakerfið þar sem notaðir eru
tölustafirnir 0 og 1.
Dæmi: S (satt) eða Ó (ósatt), J (já)
eða N (nei).

– binary notation
tvíundaskrá kv.

– binary file
tvíundastafastrengurkk.

Strengur, gerður úrstöfumúr stafatví-
und.
– binary character string

tvíundastafur kk.
Stafurí stafatvíund.

Dæmi: (1) S (sannur) eða Ó (ósann-
ur). (2) J (já) eða N (nei).

– binary character
tvíundatala kv. → tvíundakerfistala
tvíundatalnaaðgerðkv.

Reikningsaðgerðþar semþolendurog
útkomaeru sett fram ítvíundakerfi.
· Heitið „binary operation“ ber að

varast til þess að forðast rugling
við „dyadic operation“ og „Boolean
operation“.
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sh.tvíundaaðgerð
– binary arithmetic operation, ?binary

operation1

tvíundatré hk.
Raðað tréþar sem hverhnútur3 hefur
í hæsta lagi tvo aðra beint undirskipaða
hnúta.
sh.tvíundahrísla
– binary tree

tvíundatölustafur kk. → biti
tvíveldislögmálhk.

– inverse square law
tvívistarskipun kv.

Skipun1 sem hefur tvovistfangshluta.
· Sjá einnigeinvistarskipunog fjölvist-

arskipun.
Dæmi: Skipun um að bæta því sem
er ágeymslustaðA við það sem er á
geymslustað B.

– two-address instruction, double-
operand instruction

tvívíð myndeind → díll
tvíþéttur disklingur

Disklingur1 þar semgögn eru skráð
helmingi þéttar en áeinþéttan diskling.
· Sjá einnigrammþéttur disklingur.
– double-density diskette

tvíþéttur geisladiskur
– double-density compact disk, DDCD

tvíþætt sannvottun
Sannvottunþar sem krafist er tvenns
konar sannana um að einhver sé sá sem
hann segist vera.
· Til greina koma tveir þættir af þess-

um þremur: (1) eitthvað sem ein-
staklingur veit (t.d.aðgangsorð), (2)
eitthvað sem einstaklingur hefur (t.d.
skírteini eða húslykill), (3)lífkenni
einstaklings. Algengt dæmi um tví-
þætta sannvottun er að sýna þurfi kort
og um leið láta í té einhvers konar að-
gangsorð.

– two-factor authentication
tvöfaldur samása strengur

Samása strengurmeð tvo innri víra.

– twinaxial cable
tvöföld biðvistun

Það að nota tvöbiðminni svo að setja
megi í annað á meðan hitt er tæmt.
– double buffering

tvöföld stafanákvæmni
Stafanákvæmniþar sem notuð eru tvö
tölvuorðvið framsetningu talna.
– double precision

tylfta- 1 fl.
(um eingrunnskerfi) Sem hefurgrunn-
tölunatólf.
– duodecimal1

tylfta- 2 fl.
Sem er ákvarðaður af vali eða skilyrði
sem hefur tólf hugsanleg gildi eða horf.
– duodecimal2

tækishnit hk.
(í tölvuteiknun) Hnit í hnitakerfi sem
skilgreint er fyrir tiltekið tæki.
– device coordinate

tækisrými hk.
(í tölvuteiknun) Rými, skilgreint sem
allir vistpunktar birtis.
– device space

tækisvörpun kv.
Hnitaskipti frástöðluðu tækishnitiyfir í
tækishnit.
– device transformation

tækjarekill kk.
Forrit eða forritshluti sem stjórnar til-
teknuílags-eðafrálagstæki.
– device driver

tækjastjóri kk.
Búnaður sem stýrir einni eða fleiriboð-
rásum.
– input-output controller, IOC,

controller
tækjastýristafur kk.

Stýristafur, notaður til þess að til-
taka stýriaðgerðir fyrirfylgitæki gagna-
vinnslukerfis.
· Tækjastýristöfum er lýst í stöðlunum

ISO/IEC 10646-1 og ISO 6429.
– device control character
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tækjavenslastjóri kk.
Hugbúnaður fyrirtækis til að vakta,
stjórna ogþjónusta2 forritanleg tækium
lýðnetið.
– device relationship management,

DRM2

tækniferli hk.
Mengi aðgerða sem tiltekinn búnaður
framkvæmir og þar sem fylgst er með
breytingum á eðlisstærðum eða þeim
stjórnað.

Dæmi: (1) Eiming og þétting í hreins-
unarstöð. (2) Sjálfstýring og sjálfvirk
lending flugvélar.

sh.ferli3

– technical process, process3

tæling kv. → tálbeiting
tæmisholhk.

Holrúm í segulbandsdrifiþar sem hald-
ið er lægri loftþrýstingi til þess að draga
niður lykkju af segulbandinuá milli
spólubolsog drifs.
– vacuum column

tætiaðferðkv.
Aðferð til þess að reiknavistfangút frá
lykli1.
· Tætifall er notað til þess að reikna

vistfangið.
– hash method

tætifall hk.
(í tætingu) Fall, notað til þess að
ákvarða sæti tiltekins atriðis í mengi at-
riða.
· Tætifallið verkar á tiltekiðsvæði1,

lykilinn1, í hverju atriði. Tætifallið
varpar venjulega mörgum lyklum í
einn tiltekinn lykil.

– hash function
tætigildi hk.

Tala semtætifallskilar til þess að vísa á
sæti tiltekins atriðis ígeymslu1.
– hash value

tæting kv.
Aðferð við að breytaleitarlykli í vist-
fang til þess aðgeyma1 gögnog heimta

þau.
· Aðferðin er oft hönnuð til þess að

stytta leitartíma.
– hashing, hash addressing

tætisummakv.
Útkoma sem fæst með því að beita til-
teknualgrími á safn ósamstæðragagna
til þess að athuga hvort þau eru rétt.

Dæmi: Samtala sem fæst með því að
fara meðgagnastök1 sem tölur.

– hash total
tætitafla kv.

Tafla1 yfir tætivistföng.
– hash table

tætitöfluleit kv.
Leit1 þar semvistfang geymslustaðar
gagnastaks1 er fengið úr tætitöflu og
viðeigandi aðferðum er beitt ef vistföng
rekast á.
– hash table search

tætivistfang hk.
Vistfang, reiknað út frálykli1 meðtæti-
falli .
– hash address

töflualgebra kv.
Algebra fyrir framsetningu og meðferð
á töflum2.
· Venjulegar aðgerðir1 í töflualgebru

eru dálkaval, línuval2, töfluteng-
ing, mengjamargföldun og að finna
sammengi, sniðmengi og mismun
mengja. Þolendur eru heilar töflur
og útkoman er ný tafla.

sh.venslaalgebra
– relational algebra

töfluflokkur kk.
Allar töflur2 sem hafa sama mengieig-
inda1.
· Töfluflokk má setja fram með mengi

eigindaheita.
sh.venslaflokkur
– relation class

töflugagnasafnhk.
Gagnasafnþar semgögneru skipulögð
í töflur2.
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sh.venslagagnasafn
– relational database

töflugagnasafnskerfihk.
Gagnasafnskerfi, hannað fyrir töflu-
gagnasafn.
sh.venslagagnasafnskerfi
– relational database management

system, RDBMS
töflugerðarvél kv.

Tæki semles gögnaf gagnamiðli, t.d.
gataspjöldum2 eðagataræmum2, og býr
til lista, töflur1 eðasummur.
– tabulator

töfluleit kv.
Það aðsækja1 í töflu1 gildi sem sam-
svarar tilteknufrumgildi.
– table look-up

töflulíkan hk.
Gagnalíkan1 með skipulag sem er
byggt á mengitaflna2.
sh.venslalíkan
– relational model

töflumál hk.
Gagnasafnsmál, notað til þess að fáað-
gang1 að töflugagnasafni, leggja fyrir-
spurnir fyrir það og breyta því.
sh.venslamál
– relational language

töflureikningur kk.
Töflumál, dregið af umsagnareikningi
(e. „predicate calculus“) og notað til
þess að setja fram og skilgreina nýjar
töflur2, dregnar af töflum sem þegar eru
fyrir í tilteknu gagnasafni.
sh.venslareikningur
– relational calculus

töflureiknir kk.
Forrit sembirtir 1 töflu1 með reitum. Ef
efni eins reits er breytt getur það orð-
ið til þess að efni annars reits eða ann-
arra reita er endurreiknað í samræmi
við tengsl sem notandi hefur skilgreint
á milli reitanna.
· Töflureiknir vinnur úrgögnumí svo-

kölluðum reiknivangi og taflan sem

birtist notanda er sýn hans á hluta
reiknivangsins.

– spreadsheet program
töfluskipan kv.

Skipan gagna þar sem gögnin eru
skipulögð semtöflur2.
sh.venslaskipan
– relational structure

töflutenging kv.
Aðgerð í töflualgebruþar sem búin er
til ný tafla2 úr tveimur eða fleiri töflum
sem hafa sameiginleggildamengifyrir
einn eða fleiridálka2 hverrar töflu.
· Aðgerðin felst í mengjamargföldun

taflnanna ásamt því að taka saman
þær línur úr upprunalegu töflunum
sem hafa sömu gildi í sameiginlegu
gildamengjunum.

sh.samtenging3

– join
tök hk. ft.

Ráð til þess að fara inn ísýndarheimog
gera hann þannig að hluta af reynslu-
heimi þátttakanda.
– affordance

TÖK → evrópskt tölvuskírteini
tölfræðileg tímafléttun

Tímafléttunþar sem hverjumerki2 er út-
hlutað tíma eftir þörfum, sem eru reikn-
aðar út á hverri stundu. Aðferðinni fylg-
ir sú áhætta að þörf allra merkja fyrir
tíma getur stundum farið fram úr heild-
arafkastagetusendirásarinnar.
– statistical time division multiplexing,

STDM
tölu- fl. → tölulegur
tölubundin ítrekun

Ítrekunaraðferð þar sem inningu
lykkju1 lýkur eftir tiltekinn fjölda ítrek-
ana.

Dæmi: „Do“-lykkja í Fortran.
– fixed-count iteration

tölufyllir kk.
Búnaður sem tekur við tölu og skilar
fyllitölu hennar.
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– complementer
tölukjarni kk.

(í hlaupakommuritun) Tölutáknsem er
margfaldað með undirskildumhlaupa-
kommustofnií gefnu veldi til þess að
ákvarðarauntölunasem sett er fram.

Dæmi: Sjá dæmið með hugtakinu
hlaupakommuritun.

sh.kjarni3

– mantissa2

töluleg framsetning
Stakræn framsetning gagnameð tölu-
táknum.
– numeric representation

töluleg gögn
Gögn, sett fram meðtölutáknum.
– numeric data

töluleg stýring
Sjálfvirk stýring verkfæra eða iðnaðar-
ferla, gerð í tæki sem notar tölustafakót-
aðarskipanir2 á meðan verkfærin eru að
starfi eða ferlin í gangi.
· Skipanir fyrir tölulega stýringu er

unnt að búa til með kerfitölvustuddr-
ar hönnunar og framleiðsluog setja
á gagnamiðilsem stýrir verkfæri eða
iðnaðarferli.

– numerical control, NC
töluleg stýring með tölvu

Töluleg stýringþar semsérnota tölvaer
notuð til aðgeyma2 og gefa sumar eða
allar grunnskipanir fyrir tölulega stýr-
ingu á meðan verkfæri eru í notkun eða
ferli1 í gangi.
· Sérnota tölvan gefur einnig kost á að

gögnséu færð inn á staðnum.
– computer numerical control, CNC

tölulegur lo.
(umgögn, ferli1 og búnað.) Sem er sett-
ur fram meðtölutáknumeða notar gögn,
sett fram á þennan hátt.
sh.tölu-, talna-
– numeric, numerical

tölulesgildi hk.
Lesgildi sem er gert úr tölustöfum

og öðrum stöfum, sem notaðir eru
við talnaritun, og hentar í venjulegum
reikningsaðgerðum.
– numeric literal

tölustafakótað mengi
Kótamengiþar sem stökin eru fengin úr
tölustafamengi.
– numeric code element set, numeric

code set
tölustafakóti kk.

Kótunarregla sem leiðir af sértölu-
stafakótað mengiþegar hún er notuð.
– numeric code

tölustafamengihk.
Stafamengisem í erutölustafirog e.t.v.
sérstafir, en ekkibókstafir.
– numeric character set

tölustafaorð hk.
Orð sem í erutölustafirog e.t.v.bilstaf-
ir ogsérstafir.
– numeric word

tölustafastrengur kk.
Strengur, gerður úrstöfumúr tölustafa-
mengi.
– numeric string

tölustafshnappur kk.
Hnappur, merkturtölustaf.
– numeric key

tölustafur kk.
Stafursem stendur fyrirnáttúrlega tölu.
· Stærðfræðihugtakið „náttúrleg tala“

táknar allarheilar tölur sem eru ekki
neikvæðar.
Dæmi: Einn stafanna 0 til 9 og A til F
í sextándakerfinu.

– digit, numeric character
tölutag hk.

Kverðutagþar sem hvert tilvik stendur
fyrir heila tölueða nálgunrauntölu.
– numeric type

tölutákn hk.
Stakræn framsetningtölu.
· Orðið tölutákn er oft stytt í tala.

Dæmi: Eftirfarandi fjögur tölutákn
standa fyrir sömu töluna:
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tólf (íslenskt töluorð),
12 (í tugakerfinu),
XII (með rómverskum tölum),
1100 (ítvíundakerfinu).

– numeral
tölva kv.

Búnaður sem getur gert flókna útreikn-
inga, þar á meðal fjölmargarreiknings-
aðgerðir og rökaðgerðir1, án mann-
legra afskipta.
· Tölva getur ýmist verið einsjálfstæð

eining eða samsafn nokkurra sam-
tengdra tækja.

· Í gagnavinnsluer með heitinu tölva
venjulega átt viðstafræna tölvu.

sh.rafreiknir
– computer

tölva af annarri kynslóð
Tölvaþar semsmárarkomu í stað raf-
eindalampa sem voru ítölvum af fyrstu
kynslóðsvo að þær minnkuðu, þurftu
minna rafmagn en urðu afkastameiri og
áreiðanlegri. Byrjað var að notasegul-
diskasemytri geymslu.
· Tímabil tölva af annarri kynslóð er

talið hefjast rétt fyrir 1960. Dæmi um
tölvur af annarri kynslóð eru Atlas,
IBM 1401 og IBM 1620.

– second-generation computer
tölva af fimmtu kynslóð

Tölva af þeirri kynslóð sem kennd er
við notkun örgjörva með mjög þéttum
samrásum, högunþar sem notaðir eru
fleiri en einngjörvi, enn fremurílags-
og frálagstækisem skilja talað mál og
geta talað.
· Tímabil tölva af fimmtu kynslóð er

talið hefjast skömmu eftir 1990.
– fifth-generation computer

tölva af fjórðu kynslóð
Tölva þar semsamrásireru meira not-
aðar en ítölvum af þriðju kynslóð. Þær
eru því minni um sig og þeim fylgja
ódýrarytri geymslur.
· Tímabil tölva af fjórðu kynslóð er tal-

ið hefjast um 1980.
– fourth-generation computer

tölva af fyrstu kynslóð
Fyrirferðarmikil tölva þar sem notaðir
voru rafeindalampar,geymslur1 höfðu
litla geymslurýmd, t.d.stöðurafsgeymsl-
ur og segultrumbugeymslur, og segul-
böndvoru notuð semytri geymsla.
· Tölvur af fyrstu kynslóð voru fram-

leiddar á árunum milli 1950 og
1960. Fyrstu vélarnar voru EDSAC,
EDVAC og fyrsta ENIAC-tölvan.
Fyrstu tölvurnar sem voru framleidd-
ar fyrir almennan markað voru LEO
og UNIVAC 1.

– first-generation computer
tölva af þriðju kynslóð

Tölva þar semþéttar samrásirkomu
í staðsmárasvo að hún var fyrirferð-
arminni entölva af annarri kynslóð.
· Tímabil tölva af þriðju kynslóð er tal-

ið hefjast nokkru fyrir 1970. Búnar
voru til syrpur af tölvum, t.d. ICL
1900 og IBM 360, þar sem unnt var
að fá margbreytileg tæki sem voru
samtengjanleg.

– third-generation computer
tölvari kk.

Maður sem hefur umsjón meðtölvu,
svararstýrikerfiog fjartengdum notend-
um í skiptivinnslukerfum og lætur tölv-
una vinna tiltekin verk.
– computer operator, operator2

tölvuaugahk. → vefmyndavél
tölvubréf hk. → skeyti2

tölvufimi kv.
Athæfitölvugarps.
sh.hjakk1, tölvuhjakk1

– hacking1

tölvufisja kv.
Örfilma sem á erugögn, mynduð með
tölvuörmyndavél.
sh.tölvuörfilma
– computer output microfilm, COM1

tölvuforrit hk. → forrit
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tölvufræði kv.
Sú grein vísinda og tækni þar sem feng-
ist er viðupplýsingavinnslumeð notkun
tölva.
sh.tölvunarfræði
– computer science

tölvugarpur kk.
Tölvuáhugamaður sem er snjall í tölvu-
tækni.
sh.hjakkari1

· Sjá einnigtölvuþrjótur.
– hacker1

tölvugaukur kk. → gaukur
tölvugengihk.
· Sjá einnig gengisvinnsla, vinnslu-

gengiog tölvuklasi.
– computer grid

tölvuglæpur kk.
Glæpur sem er framinn með hjálp
gagnavinnslukerfiseðanetseða beinist
að því.
– computer crime

tölvuhjakk 1 hk. → tölvufimi
tölvuhjakk 2 hk. → aðgangsbrot
tölvuhögun kv.

Rökleg skipan og starfrænir eiginleik-
ar tölvu, þar á meðal tengsl vélbúnaðar-
þátta og hugbúnaðarþátta hennar.
· Fyrirhugað hlutverk gagnavinnslu-

kerfishefur áhrif á tölvuhögun. Hög-
un tölvu sem sérstaklega er ætluð fyr-
ir gagnasafnskerfier önnur en högun
tölvu til almennra nota.

– computer architecture
tölvuíhugun kv.

(í gervigreindarfræði)
– computational reflection, reflection

tölvukerfi hk. → gagnavinnslukerfi
tölvuklasi kk.

Hópur samtengdratölva sem starfa
saman sem ein heild.
· Sjá einnigtölvugengi.
– computer cluster

tölvulæsihk.
Það að hafa einhverja hugmynd um

hvernigtölvur vinna, hafa vald á nokkr-
um orðaforða umgagnavinnsluog geta
notað tölvur sér til gagns.
· Tölvulæsi þarf ekki að fela í sér kunn-

áttu í forritun eða þekkingu á innvið-
um tölvunnar.

– computer literacy
tölvumiðstöðkv.

Starfsemi sem hefur til umráða starfs-
fólk, vélbúnaðog hugbúnaðog skipu-
lag til þess að veitaþjónustu1 í upplýs-
ingavinnslu.
sh.gagnavinnslumiðstöð
– computer center, data processing

center
tölvumisnotkun kv.

Heimildarlaust athæfi, af ásettu ráði eða
óviljandi, sem hefur áhrif á eða lýtur
að tölvuöryggií tilteknu gagnavinnslu-
kerfi.
– computer abuse

tölvun kv. → tölvuvinnsla
tölvunarfræði kv. → tölvufræði
tölvunet hk.

Netþar semhnútar1 eru tölvur og bún-
aður til gagnafjarskipta og þar sem
leggir eru ætlaðir til gagnaflutnings
milli hnúta.
– computer network

tölvuorð hk.
Orð sem venjulega er farið með sem
eina heild og hentar fyrir vinnslu í til-
tekinni tölvu.
sh.vélarorð
– computer word, machine word

tölvupóstfanghk.
Listi yfir eigindir2 sem greinir einn
notanda3 eða póstlista frá öðrum og
skilgreinir hvar notandi fær aðgang að
skeytasýslukerfieða hvar póstlisti er
geymdur.
· Tölvupóstfang erstafastrengursem

tiltekur einrætt hverttölvupóstur3 er
sendur eða hvaðan hann er sendur.

sh.netfang2
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– O/R address, originator/recipient
address, electronic mail address,
e-mail address, network address3, net
address

tölvupósthólf hk. → pósthólf
tölvupóstkerfi hk. → skeytasýslukerfi
tölvupóstmeistari kk.

– electronic postmaster
tölvupóstur1 kk. → tölvupóstþjónusta
tölvupóstur2 kk. → skeytasýslukerfi
tölvupóstur3 kk.

Það sem er sent meðskeytasýslukerfi.
· Tölvupóstur í þessari merkingu get-

ur t.d. verið eittskeyti2, skeyti ásamt
fylgiskalieða öll skeyti sem tilteknum
notanda3 hafa borist.

sh.rafpóstur3

– electronic mail3

tölvupóstþjónustakv.
Þjónusta1, veitt notendumlýðnetsinstil
að senda, taka við oggeyma2 tölvu-
póst3.
· Á ensku eru í notkun ýmis stafsetn-

ingarafbrigði af „e-mail“, t.d. E mail,
E-mail, Email og email.

sh.tölvupóstur1, rafpóstur1

– electronic mail1, e-mail
tölvuráðstefnakv. → tölvuþing
tölvurefur kk. → tölvuþrjótur
tölvusamþætt framleiðsla

Framleiðsla þar sem allir starfsþættir
eru samþættir í kerfi fyrir tölvustudda
áætlunargerð, umsjón og stjórnun.
· Tölvusamþætt framleiðsla tekur til

tækni viðtölvustudda hönnun, tölvu-
studda áætlunargerð, tölvustudda
framleiðslu og tölvustudda gæða-
tryggingu og hvernig þessir starfs-
þættir samnýtaupplýsingar1.

– computer-integrated manufacturing,
CIM

tölvusímtækni kv.
– computer telephony

tölvusjón kv.
Hæfileiki búnaðar til þess að afla sjón-

rænnagagna, vinna úr þeim og túlka
þau.
· Tölvusjón felur í sér notkun sjón-

skynjara til þess að búa til rafræna eða
stafræna myndaf sjónrænumvangi.

· Sjá einnigvélarsjón.
– computer vision, electronic vision,

artificial vision
tölvuskeytasendingkv. → skeytasending
tölvuskeyti hk. → skeyti2

tölvuskírteini hk.
– computer driving license

tölvuský hk.
· Sjá einnigskýjavinnsla.
sh.fjarski
– cloud

tölvustafur kk. → bæti
tölvustudd áætlunargerð

Það að gera áætlun um alla fram-
leiðslustarfsemi með því að notagagna-
vinnslukerfi.
· Gagnavinnslukerfið getur veriðhug-

búnaðurfyrir áætlunargerð og aðstoð
við að taka ákvarðanir.

· Í áætlunargerðinni er fjallað um hag-
kvæmni, hversu mikið á að framleiða,
hvað á að framleiða og hvenær, hvaða
framleiðsluaðferðir á að nota, hvar
framleiðslan á að fara fram, hvaða
búnað á að nota og hvers konar starfs-
fólk þarf til starfseminnar.

– computer-aided planning, CAP
tölvustudd ferlisáætlun

Allir þættir áætlunargerðar þar sem
gagnavinnslukerfieru notuð til að út-
búa grunngögn um framleiðsluferli, t.d.
notkun véla.
– computer-aided process planning,

CAPP
tölvustudd framleiðsla

Framleiðsla þar semgagnavinnslukerfi
er notað til þess að stjórna og hafa eftir-
lit með framleiðsluferli.
· Sjá einnig tölvustudd hönnun og

framleiðsla.
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– computer-aided manufacturing,
CAM

tölvustudd framleiðslustjórn
Framleiðslustjórn þar semgagna-
vinnslukerfieru notuð fyrir alla starfs-
þætti allt frá því að gera áætlun um
kröfur um tilföng til eftirlits með fram-
leiðslunni.
– computer-aided production mana-

gement, CAPM, computer-aided
production control, CAPC

tölvustudd gæðatrygging
Gæðatrygging, komið til leiðar með því
að beita tölvuvæddum1 aðferðum við
áætlunargerð, eftirlit og stjórn áferl-
um1, vörupörtum og framleiðsluvörum.
· Í tölvustuddri gæðatryggingu felst

að gerðar eru skýrslur um gæða-
tryggingu sem ná til allrar starf-
semi frá hönnun til þess hvernig
framleiðsluvaran stendur sig. Skýrsl-
an nær einnig til allra starfsmanna og
sögu framleiðslunnar.

– computer-aided quality assurance,
CAQA, CAQ assurance

tölvustudd hugbúnaðarverkfræði
· Sjá einnighugbúnaðarverkfræði.
– computer-assisted software engineer-

ing, CASE
tölvustudd hönnun

Hönnun, þar með talin gerð teikninga
og skýringarmynda, þar semgagna-
vinnslukerfieru látin hanna, líkja eft-
ir eða endurbæta vörupart eða fram-
leiðsluvöru.
· Forrit fyrir tölvustudda hönnun get-

ur skilað nákvæmri stærð og staðsetn-
ingu sérhversmyndstakssem nota á
við framleiðsluna.

· Sjá einnig tölvustudd hönnun og
framleiðsla.
Dæmi: Hönnun hraðbrauta, hönnun
prentplatna.

– computer-aided design, CAD

tölvustudd hönnun og framleiðsla
Það að beitatölvustuddri hönnunog
tölvustuddri framleiðslu.
– computer-aided design and manufact-

uring, CAD/CAM, CADM
tölvustudd kennsla

Það að notagagnavinnslukerfisem
hjálpartæki í kennslu.
· Á ensku eru til mörg heiti með óveru-

legum eða óljósum merkingarmun
sem samsvara hugtakinu tölvustudd
kennsla. Aðeins algengustu heitin eru
tilgreind hér. Hugtakiðtölvustutt nám
er náskylt og oft notað nokkurn veg-
inn í sömu merkingu, jafnvel sem
samheiti.

– computer-aided instruction, CAI,
computer-assisted instruction,
computer-managed instruction, CMI

tölvustudd prófun
Það að notagagnavinnslukerfitil þess
að prófa og hafa eftirlit með fram-
leiðsluvöru eða vöruparti.
– computer-aided testing, CAT

tölvustudd teiknun
Aðferðir og tækni við teiknun, þar sem
bæði er notaðurhugbúnaðurogvélbún-
aður.
– computer-aided drawing, computer-

aided drafting
tölvustudd útgáfa

– computer-aided publishing,
computer-assisted publishing

tölvustudd verkfræðistarfsemi
Verkfræðistarfsemi þar semgagna-
vinnslukerfieru notuð til þess að ann-
ast mikilvæga starfsþætti, svo sem að
ná sem bestri framleiðslugetu, bestum
afköstum, mestri framleiðni og bestum
fjárhagsrekstri.

Dæmi: Notkunupplýsinga1 úrgagna-
safni fyrir tölvustudda hönnun og
framleiðslu til þess að greina starf-
seinkenni vöruparts eða framleiðslu-
vöru sem verið er að hanna eða til
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þess að líkja eftir því hvernig partur-
inn eða varan stendur sig við ólík skil-
yrði.

– computer-aided engineering, CAE
tölvustudd þjálfun

Það að notagagnavinnslukerfisem
hjálpartæki við að þjálfa starfsfólk til
sérhæfðra verka.
– computer-based training, CBT

tölvustuddur lo.
(um ferli1 eða starfsemi) Sem er gerður
með hjálp einnar eða fleiritölva.
– computer-aided, computer-assisted,

machine-aided
tölvustutt nám

Það að notagagnavinnslukerfisem
hjálpartæki í námi.
· Venjulega eru notuð gagnvirk

kennsluforrit þannig að nemendur fá
jafnharðan svör við spurningum og fá
að vita hvað þeir hafa gert rangt.

– computer-assisted learning, CAL
tölvustutt samvinnunám

– computer-supported collaborative
learning

tölvusvik hk. ft.
Svik sem eru framin með hjálpgagna-
vinnslukerfiseða nets eða beinast að
því.
– computer fraud

tölvuteiknun kv.
Aðferðir og tækni við að búa til, fara
með,geyma2 ogbirta1 myndrænafram-
setningu á hlutum oggögnummeð að-
stoðtölvu.
· Tölvugerðar myndir geta verið

tvívíðar eða þrívíðar.
– computer graphics

tölvutilfang hk. → tilfang
tölvutæk gögn

Gögn, skráð átölvutækan miðil.
sh.véltæk gögn
– machine-readable data

tölvutækur lo.
Semílagstækigetur borið kennsl á eða

skynjað.
Dæmi: (1) Göt ágataspjaldi2 sem
spjaldalesariskynjar. (2) Prentað let-
ur semljósstafalesariskynjar.

sh.véltækur
– machine-readable

tölvutækur miðill
Gagnamiðill sem sérstakur búnaður í
ílagstækjumgeturlesiðaf.
sh.véltækur miðill
– machine-readable medium

tölvuviðmót hk.
Viðmót tölvugagnvart manni.
– human-computer interface

tölvuvinnsla kv.
sh.tölvun
– computing

tölvuvinnsla í fyrirtæki
sh.fyrirtækisvinnsla
– business computing

tölvuvæða1 so.
(um ferli1 eða gagnavinnslu) Gera
sjálfvirkanmeðtölvum.
– computerize1

tölvuvæða2 so.
Búa starfsemi, stofnun, fyrirtæki eða
vinnustað tölvubúnaði og taka hann í
notkun.
– computerize2

tölvuvæðing1 kv.
Það aðtölvuvæða1.
– computerization1

tölvuvæðing2 kv.
Það aðtölvuvæða2.
– computerization2

tölvuvæðing skrifstofu
Það að samþætta skrifstofustörf með
því að notaupplýsingavinnslukerfií því
skyni að auka afköst.
· Tölvuvæðing skrifstofu tekur einkum

til þess að vinna úr og skiptast átexta,
tali, myndum og efni á myndböndum.

· Gagnavinnsla, svo sem skráning og
úrvinnsla launa og pantana, telst
venjulega ekki hluti af tölvuvæðingu
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skrifstofu.
– office automation, OA

tölvuþing hk.
Samskiptimeðtölvuþinghaldi.
· Upplýsingar1 á tölvuþingi geta ver-

ið settar fram semtexti, myndir, tal
eða önnurhljóð eða sem samsetning
af þessum þáttum.

· Samskipti á tölvuþingi geta verið
gagnvirk.

· Á tölvuþingi er enginn tiltekinn við-
takandi upplýsinga. Allir hafa aðgang
að öllum tiltækum upplýsingum.

sh.tölvuráðstefna
– computer conference

tölvuþinghald hk.
Tölvupóstþjónustaþar sem allir þátt-
takendur geta fengið aðgang að öllum
skeytum2 sem aðrir þátttakendur senda.
– computer conferencing

tölvuþingkerfi hk.
Hugbúnaðarkerfi sem annasttölvuþing-
hald.
· Setja má uppmálþing um tiltekin

málefni í tölvuþingkerfinu.
– computer conferencing system

tölvuþrjótur kk.
Sá sem stundaraðgangsbrot.
sh.tölvurefur, hjakkari2

· Sjá einnigtölvugarpur.
– cracker, hacker2

tölvuörfilma kv. → tölvufisja
tölvuörfilmutækni kv.

Aðferðir og tækni við að flytjagögná
milli örmyndamiðilsog tölvu.
· Örmyndamiðill er venjulegaörfilma

eðafisja.
– computer micrographics

tölvuörmyndavél kv.
Tæki til tölvuörmyndunar.
– computer output microfilmer, COM

device
tölvuörmyndun kv.

Tækni við að flytjagögnúr tölvu beint
áörmyndamiðil.
– computer output microfilming,

COM2

tölvuöryggi hk.
Verndun gagna og tilfanga gegn að-
gerðum sem eru gerðar fyrir slysni eða
af illum hug.
· Um getur verið að ræða heimild-

arlausar aðgerðir til þess að breyta
gögnum, eyðileggja gögn, fáaðgang1

að gögnum eða veita óskyldum aðil-
um aðgang að þeim.

– computer security, COMPUSEC

U
UDDI-samskiptareglur kv. ft.
· UDDI er stytting á „Universal

Description, Discovery, and Integrati-
on“.

– UDDI protocol
UDDI-vefþjónusta kv.
· UDDI er stytting á „Universal

Description, Discovery, and Integrati-
on“.

– UDDI web service
UDF-sniðhk.

– Universal Disk Format, UDF
UDP-samskiptareglurkv. ft.

– User Datagram Protocol
umbreytt tíðnimótuð skráning

Viðmiðunarlaus skráning þar sem
breyting á seglunarmynstri í miðju hólfs
stendur fyrir 1 og breyting er á mörkum
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tveggja hólfa sem hvort um sig stendur
fyrir 0.
– modified frequency modulation

recording, MFM recording
umbrotsforrit hk.

(í ritvinnslu) Forrit , notað til þess að
færaskjal1 í tiltekið snið3 og letursetja
það.
· Umbrotsforrit getur gert fleira, t.d.

tölusett blaðsíður ogefnisgreinar.
sh.skjalsniðill
– document formatter

umbrotshamur kk.
Hamur í ritvinnslu sem leyfir notanda
að breytasniði3 texta til þess að fá til-
tekna línulengd og síðustærð.
sh.umbrotsháttur
– adjust text mode

umbrotsháttur kk. → umbrotshamur
umbrotsmál hk.

Textasniðsmál, hannað til þess að um-
mynda ósniðinntextaí skjöl1 sem hafa
tiltekið snið.
· Settar eru í textann skipanir sem

stjórna sniðinu.
· SGML er mál til að skilgreina um-

brotsmál.
– markup language1

umbrotssýnkv.
Ein eða tværsíður2 eins og þær munu
líta út prentaðar.
– page layout view

umburðarhögun kv.
Sú aðferð að ganga að hlutum eða atrið-
um í tiltekinni skynsamlegri röð og gera
á þeim aðgerð, og endurtaka þetta í ann-
arri umferð ef ekki þykir nóg að gert.
– round robin

umdæmi hk.
(í tölvupóstkerfi)
– domain5

umferðargreining kv.
Ályktun umupplýsingar1 af athugunum
á umferðgagna.

Dæmi: Greining á því hvort gögn eru

tiltæk, hversu mikið er af þeim, í
hvaða átt þau eru flutt og hversu oft.

– traffic analysis
umferðartími kk.

Stysti tími sem líður á milli upphafs
tveggja les- og skrifumferða sem koma
hvor á fætur annarri.
– cycle time

umfjöllunarheimur kk.
Öll einindi1 í tilteknu samhengi sem eru
áhugaverð.
· Í umfjöllunarheimi geta verið marg-

ir einindaheimar, hugsanlega þar á
meðal einindi sem hafa ekki enn verið
skynjuð eða tekin til greina.
Dæmi: Ef áhugasviðið er „fjármál“ er
umfjöllunarheimurinn „allar hliðar á
fjármálum stofnunar eða fyrirtækis“.

– universe of discourse
umflekkur kk.

(í tölvusjón) Flekkur sem umlykur al-
veg annan flekk.
· Sjá einnigíflekkur.

Dæmi: Rauði hlutinn í svissneska
fánanum sem umlykur hvíta krossinn.

– parent
umframur lo.
· Sjá einnigumfremd1.
– redundant

umfremd1 kv.
(í áreiðanleika2, viðhaldsþægniog til-
tækileika2) Það að tiltækt er meira en
þörf er á til þess að búnaður geri það
sem til er ætlast eða aðupplýsingar1 eru
settar fram með meirigögnumen nauð-
synlegt er.
· Umfremd er einkum beitt til þess að

auka áreiðanleika eða tiltækileika.
Dæmi: (1) Notkun búnaðar í tveimur
eintökum. (2) Það að bæta viðpörun-
arbitum.

– redundancy1

umfremd2 kv.
(í upplýsingafræði) Munur R á ákvörð-
unarmældinni H0 ogóreiðunni H, eða á
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táknmáli stærðfræðinnar:

R= H0�H:
· Venjulega er unnt að setjaskeyti1

fram með færristöfummeð því að
nota viðeigandikótunarreglur. Líta
má á umfremdina sem mælikvarða
þeirrar styttingar á meðallengd skeyta
sem næst með viðeigandi kótun.
Dæmi: Ef fa;b;cg er mengi þriggja
atburða og líkindin á að þeir gerist eru
p(a) = 0,5,p(b) = 0,25 ogp(c) = 0,25
þá er umfremd þessa mengis:
R= 1,58 Sh – 1,50 Sh = 0,08 Sh.

– redundancy2

umfremdarkóti kk.
Kótunarreglaþar sem fleiristafir, tákn
eðamerkjastöken nauðsyn krefur eru
notuð í framsetningugagna.
– redundant code

umfremdarprófun á röð
Pörunarprófun á samsafnibita, gerð
langsum á hverrirás1.
– longitudinal redundancy check, LRC

umgjörð kv.
(í rafrænum viðskiptum) Lýsing á við-
skiptaferli.
– profile2

umhlaup1 hk.
(í tölvuteiknun) Það að birta1 við
gagnstæðan endabirtirýmis þann hluta
myndar1 sem yrði annars fyrir utan birt-
irýmið.
– wraparound1

umhlaup2 hk.
(í ritvinnslu) Aðgerð sem leyfir aðtexti
sem sleginn er inn á eftir síðasta sæti í
línu1 lendi sjálfkrafa fremst í næstu línu
á eftir.
– wraparound2

umhverfður lo. → umsnúinn
umhverfi hk.

Samsafn vélbúnaðar- oghugbúnaðar-
tóla sem eru notuð í einum eða fleiri

áföngum í þróunhugbúnaðar.
– environment

umhverfisbreyta kv.
Breyta2 sem er veitt gildi meðskipun2

og gerðtiltæk1 öllum forritum sem geta
notað hana.
– environment variable

umhverfisljós hk.
Ljós í því umhverfi sem hugsanlega um-
lykur sjónkerfien stafar ekki frá kerfinu
sjálfu.
– ambient light

umhverfislýsingkv.
Máleining, notuð til þess að lýsa sér-
kennum sem eru ekki hluti afforriti en
skipta máli fyrir inninguþess.

Dæmi: (1) Einkenni vélar. (2) Sér-
stakir eiginleikarskráa. (3) Skil1 við
önnur forrit.

– environment description
umhverfisrýmd kv.

Hluti minnis, notaður til þess aðgeyma2

skipanir2 og stika1 sem fylgja heitifor-
rits þegar það erinnt.
– environment space

umhverfisskilyrði hk. ft.
Skilyrði sem eru nauðsynleg til þess að
búnaður geti starfað eðlilega og unnt sé
að vernda hann.
· Umhverfisskilyrði eru venjulega til-

greind sem gildi og vikmörk tiltek-
inna umhverfisþátta, t.d. hita, raka,
titrings, ryks og geislunar.

· Hvert tæki getur haft fleiri en eitt
safn umhverfisskilyrða. Eitt skilyrð-
anna getur átt við flutning, annað við
geymslu og það þriðja við starfsemi
tækisins.

– environmental condition
UML

Heiti á líkanamáli sem notað er við gerð
líkana af raunverulegum hlutum sem
fyrsta skref í þróun á aðferðafræði fyrir
hlutbundnahönnun.
– Unified Modeling Language, UML
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umlýsa so.
Breytamynd1 eða hluta hennar með því
að hafa skipti á litum eða skuggum milli
baksviðs og forsviðs, venjulega í auð-
kenningar skyni.

Dæmi: Breyta rauðum staf á svörtum
grunni í svartan staf á rauðum grunni.

– reverse2

umlýsing kv.
Það aðumlýsa.
– reverse video1, inverse video1

umlýstur lo.
– reverse video2, inverse video2

ummóta so.→ endurmóta
ummótun kv. → endurmótun
ummynda so.

Breyta gögnumeftir tilteknum reglum
án þess að merking þeirra breytist.
– transform

ummyndun myndar
Hver sú aðgerð sem býr til frálagsmynd
eftir ílagsmynd.

Dæmi: (1) Hluti afmynd2 er valinn og
stækkaður eins og íþysjun. (2) Hlut-
ur3 er fluttur til í mynd meðhliðrun2.

– image transformation
ummyndun punkts

Það að skipta á einudílgildi og öðru díl-
gildi þannig að nýja gildið sé eingöngu
fall af fyrra gildi.
– point transformation

umráðasvæðihk.
(í netlíkani) Hluti gagnasafnssem unnt
er að opna og loka sem heild.
– realm

umrita so.
Afrita gögnaf einumgagnamiðliá ann-
an ogumskráþau um leið eftir þörfum
gagnamiðilsins sem tekur við þeim.
– transcribe

umritunarvilla kv.
Villa sem kemur upp þegargögn eru
umrituð.
– transcription error

umröðun kv.
Dulritun þar sembitum eðastöfumer
raðað að nýju eftir tilteknu kerfi.
· Sá dulritaði texti sem út kemur er

kallaður umröðunardulmál.
– transposition

umsjárnúmer hk.
(í beiningu á lýðnetinu) IP-númer til
bráðabirgða.
sh.umsjártala
– care-of address

umsjártala kv. → umsjárnúmer
umsjón með aðgangsorðum

– password management
umsjón með tilföngum

(í gluggaumhverfi)
– resource management

umsjón upplýsinga
(í upplýsingavinnslukerfi) Það að hafa
umsjón með öflun, greiningu, varð-
veislu,heimt1 og dreifinguupplýsinga1.
– information management1

umsjónarumdæmihk.
(í tölvupóstkerfi) Safnskeytakerfasem
er stjórnað af einni stofnun eða fyrir-
tæki og þar semskeytaflutningsmiðiller
að minnsta kosti í einu kerfanna.
· Umsjónarumdæmi getur samsvarað

landsvæði.
· Stofnunin eða fyrirtækið sem stjórnar

umsjónarumdæminu ber sérstaklega
ábyrgð á umsjón með skipulagivist-
fangaí þessu safni skeytakerfa.

– management domain, MD
umsjónarumdæmi skráakerfis

(í tölvupóstkerfi) Samsafn af einni eða
fleiri aðgangsveitum, og hugsanlegaað-
gangsbúnaðinokkurra notendaskráa,
sem einn stjórnandi hefur umsjón með.
– directory management domain, DMD

umskiptahnappur kk.
Hnappur sem haldið er niðri meðan
stutt er á annan hnapp til þess að breyta
merkinu sem sá hnappur sendir.
– alternate function key, alternate key,
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alt key
umskiptanlegur lo.

(um seguldiskaeða diskahlaða) Sem
víxla má á milli sambærilegraseg-
uldiskastöðva.
sh.laus
– removable, mountable, exchangeable

umskiptanleiki kk.
Sá eiginleiki að tvær eða fleiribúnaðar-
einingar eru svo líkar að skipta má á
þeim án verulegra breytinga.
· Búnaðareiningarnar geta starfað á

svipaðan hátt eða haft svipaðar teng-
ingar. Umskiptanleiki getur bæði átt
við umhugbúnaðogvélbúnað.

– interchangeability
umskipti hk. ft.

Dulritun þar sem skipt er ábitastrengj-
um eðastafastrengjumog öðrum bita-
strengjum eða stafastrengjum.
· Sá dulritaði texti sem út kemur er

kallaður umskiptadulmál.
– substitution2

umskipting kv.
Aðgerð sem leyfir notanda að skipta á
tilteknumtextaog öðrum texta sem fyr-
ir er.
– replace1

umskiptingarhamur kk.
Hamur sem leyfir notanda að skipta á
tilteknumtextaog öðrum texta sem fyr-
ir er.
– replace2

umskrá so.
Breyta framsetningugagnaán þess að
breytaupplýsingum1 sem í þeim felast.

Dæmi: (1) Skipta umkótunarreglu
eða talnakerfi. (2) Breytaflaumræn-
um gögnumí stafræn gögn. (3) Flytja
gögn á milli miðla. (4) Breyta fram-
setningu stærðar úr einugagnatagií
annað.

– convert
umskráning kv.

Það aðumskrá.

– conversion
umsköpun merkis

Það að breyta einum eða fleiri eigin-
leikum merkis2, t.d. hámarksgildi, lög-
un eða lengd.
– signal transformation, signal shaping

umslaghk.
(í tölvupóstkerfi) Sá hluti skeytis2 þar
semupphafsmaðurskeytisins oghugs-
anlegir viðtakendur eru tilgreindir,
flutningssaga þess skráð, sagt er fyrir
um hvernig skeytið skuli flutt áfram um
skeytaflutningskerfiðog efni skeytisins
lýst.
· Samsetning umslagsins getur verið

breytileg eftir flutningskerfum.
– envelope

umsnúinn lo.
(um skrá, mengi færslna2 eða töflu2)
Sem er þannig, miðað viðaukalykil, að
til er atriðaskrá fyrir aukalykilinn og
skrána, færslumengið eða töfluna.
sh.umhverfður
– inverted

umsnúinn aðgangur
Aðgangsaðferð, fólgin í því að halda
sérstakaatriðaskrá sem er raðað eftir
leitarlyklum geymdu færslnanna.
– inverted access

umstafaso.
Umskrá gögn staffyrir staf.
– transliterate

umstanghk.
Athafnir sem hjálpa til við úrvinnslu án
þess að vera hluti af henni.

Dæmi: (1)Frumstilling geymslu1. (2)
Stofnunskráa.

– housekeeping operation, overhead
operation, overhead

umsöðlunkv. → kerfaskipti2

umsögnkv.
Máleining í máli fyrir skilningsgerðar-
lýsingu, hliðstæð við sögn, sem gefur
einindum1, sem vísað er til ísetningu3,
einkunn.
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– predicate
undanmynd kv.

Afrit af bálki1 eða færslu2 á undan
breytingu.
– before-image

undireining kv.
Meginmál1 forritseiningar sem ervist-
þýtt sérstaklega.
– subunit

undirflæði í reikningi → reikningsund-
irflæði

undirflæðisfrábrigði hk.
Frábrigði sem verður þegarútkomaúr
aðgerð1 veldurreikningsundirflæði.
– underflow exception

undirforrit 1 hk.
Forritseiningmeðnefnisemkallaðer á
úr öðruforriti eða annarri forritseiningu
með tiltekinnimáleiningu.
· Forritið eða forritseiningin sem kall-

aði tekur aftur við stjórn þegarinn-
inguundirforritsins lýkur.

– subprogram
undirforrit 2 hk. → stefja2

undirforritarakningur kk.
Skrá yfir öll eða valinköll á undirforrit
sem eru gerð á meðanforrit eða hluti
þess erinntur.
· Í undirforritarakningnum mega

einnig vera gildi stika2 sem hvert
undirforrit1 eða önnurforritseining
skilar eða hleypt er á milli þeirra.

– subprogram trace
undirgluggi kk.

Gluggi sem myndast undir öðrum
glugga og birtist3 ekki fyrr en efri
glugginn er fjarlægður.
– pop-under

undirhrísla kv. → undirtré
undirkerfi 1 hk.

(í OSI) Eining í stigveldisskiptinguop-
ins kerfissem hefur aðeins beinsam-
skiptivið einingar í næstu deild fyrir of-
an eða neðan í sama opna kerfi.
· Stigveldisskipaðar deildir í opnu kerfi

eru annaðhvortlag1 eðadeililag.
– subsystem1

undirkerfi 2 hk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
– subsystem2

undirkerfi frálags
Sá hlutiskilakerfis fyrir tækniferlisem
flytur gögn frá gagnavinnslukerfi fyrir
tækniferlitil tækniferlisins.
– output subsystem

undirkerfi ílags
Sá hlutiskilakerfis fyrir tækniferlisem
flytur gögn frá tækniferlinutil gagna-
vinnslukerfis fyrir tækniferli.
– input subsystem

undirkerfi skeytasýslu
Hluti af skeytasýslukerfisem sér um til-
tekna starfsemi.

Dæmi:Aðgangsbúnaður, póstfaldari.
– messaging subsystem

undirklasi kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Klasi4

sem erfir fráyfirklasa.
· Tilvik2 af undirklasa er einnig tilvik af

yfirklasa hans.
– subclass

undirlén hk.
Léná öðru og hærra flokkunarstigi.
· Sjá einnigyfirlén.

Dæmi: Lén Raunvísindastofnunar
Háskólans er „raunvis.hi.is“ en það
er undirlén í léninu „hi.is“ sem er lén
Háskóla Íslands.

– subdomain
undirmál hk.

Undirmengi tiltekins forritunarmáls,
notað semgagnasafnsmál.
– data sublanguage

undirmengistákn hk.
Táknið�.
– subset symbol

undirnet hk.
Skýrt afmarkaður hlutinets þar sem
einingar hafa sameiginleg einkenni og
líta má á nethlutann sem sérstakt net.
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– subnetwork, subnet
undirnetsmát hk.

32bita tala sem segir til um hvaða hluti
IP-númerssé númer áundirneti.
· Sjá einnig IP-númeramát, netnúmer

og innannetsnúmer.
Dæmi: Algengt undirnetsmát er
255.255.255.0, ritað ítugakerfi.

– subnet mask
undirskrift kv.

(í tölvupóstkerfi) Tiltekinn textabútur að
loknu meginmáli2 skeytis2, hannaður af
upphafsmannitil þess að greina frá því
hver hann sé.
· Í undirskriftinni er venjulega nafn og

heimilisfang en þar geta einnig verið
símanúmer og bréfsímanúmer.

· Í undirskriftinni getur veriðstafræn
undirskrift eða önnurgögntil þess að
sannvottaskeytið.

– signature2

undirskriftarbúnaður kk.
(í tölvuöryggi) Hugbúnaðurog/eðavél-
búnaður, notaður til að myndarafræna
undirskrift.
– signature-creation device

undirskriftarkenninúmer hk.
(í tölvuöryggi) Persónulegt kenninúm-
er sem vottorðshafi notar semaðgangs-
orð þegarrafrænum skilríkjumer beitt
til undirritunar.
– non-repudiation PIN

undirskriftarskrá kv.
Lítil textaskrá, notuð sem fastur við-
auki aftast í tölvuskeyti eða Usenet-
skilaboðum.
– signature file

undirstrik hk.
Lárétt strik undirstaf eðastafastreng.
– underscore1

undirstrika so.
Prenta eðabirta1 lárétt strik undirstaf
eðastafastreng.
sh.strika undir
– underline, underscore2

undirstöð kv.
(í greinastýringu í grunnhætti) Gagna-
stöðsemyfirstöðvelur til þess að taka
við gögnum.
– slave station

undirtag hk.
Gagnatag, leitt af öðru gagnatagi með
því að setja síðarnefnda gagnataginu
eina eða fleiriskorður.
– subtype

undirtré hk.
Tiltekinnhnútur3 í tré ásamt öllum und-
irskipuðum hnútum hans.
sh.undirhrísla
– subtree

undirvalmynd kv.
· Sjá einnigvalmynd.
– submenu

Unicode
Heiti á stöðluðu kerfistafa fyrir sam-
skipti, vinnslu ogbirtingu ritaðs texta
á langflestum nútímatungumálum og
ýmsum eldri.
· Í Unicode eru nú (árið 2004) yfir 34

þúsund kótaðir stafir.
sh.Samkóti
– Unicode, Unicode Worldwide

Character Standard
Unix

Heiti á stýrikerfi sem upphaflega var
sérstaklega gert fyrirlítiltölvur og ör-
tölvur en er nú einkum notað fyrir miðl-
ungstölvur.
· Hafa ber í huga að heiti á mismunandi

öflugumtölvumog merking heitanna
hafa tekið nokkrum breytingum.

· Unix-stýrikerfið var þróað við rann-
sóknarstofnun Bell-fyrirtækisins.

· Af Unix hafa verið þróuð ýmis af-
brigði sem ganga undir öðrum nöfn-
um, t.d. AIX sem er notað í miðl-
ungstölvum ogLinux sem er ein-
göngu fyrir örtölvur.

– Unix



uns-flétta 399 upplýsingahönnun

uns-fléttakv.
Máleiningþar semítrekuner stýrt með
prófuná eftir hverjuítrekunarskrefi.
sh.until-flétta
– until-construct

uns-setningkv.
Endurtekningarsetningþar sem uns-
fléttafelur í sér stýringu áítrekun.
sh. repeat-until-setning, perform-until-
setning
– until statement, repeat until

statement, perform until statement
until-flétta kv. → uns-flétta
uppátæki hk. → netlykill
uppflutningur kk. → upphleðsla
uppfæra1 so.→ uppnýja
uppfæra2 so.→ stigbæta
uppfærður lo. → uppnýjaður
uppfærsla1 kv. → uppnýjun
uppfærsla2 kv. → stigbót
uppfærsla skrár → uppnýjun skrár
uppgerður lo.

(um búnað)
– refurbished

uppgötvunarnám hk.
Viðgjafarlaust námsem felst íflokkun-
armynduneða því að leiða út nýjar regl-
ur eða lögmál umsérsviðmeð því að
lýsa reglufestu í þeimgögnumsem eru
til athugunar.
– learning by discovery, learning from

observation
upphafsmaðurkk.

Sánotandi3 semskeyti2 eðakannikem-
ur upphaflega frá.
· Venjulega býr upphafsmaður sjálfur

til skeyti eða sendir kanna.
– originator

upphafsstafur kk.
Stór stafur í upphafi orðs.
sh.hástafur2

– capital, capital letter
upphafsstilla tölvu

– reset a computer

upphafsvistfanghk.
Vistfangupphaflegsgeymslustaðarsem
smali, vistþýðandieðatengiforrit hefur
ætlaðforriti eða hluta þess.
– assembled origin

upphlaðanlegur lo.
sh.upphleðslu-
– uploadable

upphlaðin skrá
– uploaded file

upphleðslakv.
Það aðhlaða upp.
sh.uppflutningur
– upload2, uploading

upphleðslu-fl. → upphlaðanlegur
?uppitími kk. → nýtanlegur tími
uppljóstrun kv.

Brot gegntölvuöryggi, fólgið í því að
gögnhafa verið gerð aðgengileg heim-
ildarlausumeinindum1.
– disclosure

upplýsingabiti kk. → fróðbiti
upplýsingafræðikv.

Fræðigrein sem fjallar um það hvernig
mæla má magnupplýsinga2.
sh.fróðfræði
– information theory

upplýsingagreiningkv. → fróðgreining
upplýsingaheimtkv.

Aðgerðir, aðferðir og verklag við að afla
upplýsinga1 um tiltekið efni frágögnum
í geymslu2.
sh.upplýsingatekja
– information retrieval, IR

upplýsingahlutur kk. → fróðfang
upplýsingahuld kv.

Eins konar leynd samkvæmt þeirri
grundvallarreglu að veita ekkiaðgang1

að máleininguné vitneskju um hana,
nema þau atriði sem notanda er talið
nauðsynlegt að vita um.
– information hiding

upplýsingahögunkv. → fróðhögun
upplýsingahönnunkv. → fróðhönnun
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upplýsingakerfi1 hk.
Upplýsingavinnslukerfi, með mannafla,
tæknibúnaði, fjármagni o.fl., sem veitir
upplýsingar1 og dreifir þeim.
– information system1

upplýsingakerfi2 hk.
Skilningsgerðarlýsing, upplýsingasafn
og kerfi fyrir vinnslu upplýsinga1 sem
sameiginlega mynda kerfi til þess að
varðveita og nota upplýsingar.
– information system2

upplýsingakerfi stjórnanda
Upplýsingavinnslukerfi sem stjórn
stofnunar eða fyrirtækis styðst við þeg-
ar hún tekur ákvarðanir.
– management information system,

MIS
upplýsingaleikni kv. → fróðleikni
upplýsingalæsihk. → fróðlæsi
upplýsingamældkv.

Mælikvarði á magnupplýsinga2 um það
hvort atburður með tiltekin líkindi ger-
ist. Magnið er jafntlogranum af um-
hverfu þessara líkinda, eða á táknmáli
stærðfræðinnar:

I(x) = log
1

p(x) =� logp(x)
þar semp(x) eru líkindi þess að atburð-
urinnx gerist.
· Í mengi atburða þar sem allir atburð-

ir eru jafnlíklegir er upplýsingamæld
hvers atburðar jöfnákvörðunarmæld
mengisins.
Dæmi: Ef fa;b;cg er mengi þriggja
atburða og líkindin á að þeir gerist
eru p(a) = 0,5, p(b) = 0,25 ogp(c)
= 0,25 þá er upplýsingamæld þessara
atburða:

I(a) = lb 1
0;50 Sh = 1 Sh

I(b) = lb 1
0;25 Sh = 2 Sh

I(c) = lb 1
0;25 Sh = 2 Sh

þar sem lb stendur fyrir logra með
grunntölu 2.

sh.fróðmæld
– information content

upplýsingar1 kv. ft.
(í upplýsingavinnslu) Vitneskja um fyr-
irbæri, svo sem staðreyndir, atburði,
hluti, ferli eða hugmyndir, þar með tal-
in hugtöksem hafa tiltekna merkingu í
tilteknu samhengi.
sh.fróð1

– information1

upplýsingar2 kv. ft.
(í upplýsingafræði) Þekking sem dregur
úr eða eyðir óvissu um hvort tiltekinn
atburður úr ákveðnu samsafni hugsan-
legra atburða hefur gerst.
· Í upplýsingafræði ber að skiljahug-

takið„atburður“ eins og það er notað í
líkindafræði. Til dæmis getur atburð-
ur verið:
– það að tiltekið stak er í ákveðnu
mengi staka,
– það að tiltekinnstafur eða tiltekið
orð er í ákveðnuskeyti1 eða á ákveðn-
um stað í skeyti,
– einhver þeirra mismunandi niður-
staðna sem tilraun getur leitt til.

sh.fróð2

– information2

upplýsingasafnhk.
Samsafnsetninga3 sem eru í samræmi
hver við aðra og viðskilningsgerðarlýs-
ingunaog setja fram þæryrðingar sem
gilda fyrir tiltekinn einindaheim.
sh.fróðsafn
– information base

upplýsingasafn skráakerfis
(í tölvupóstkerfi) Samsafnupplýsinga1

semskráakerfi2 hefur umsjón með.
sh.fróðsafn skráakerfis
– directory information base

upplýsingasamfélaghk.→ fróðsamfélag
upplýsingasíunkv. → fróðsíun
upplýsingastandurkk. → fróðsjá
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upplýsingataflakv.
Sérstakt form átölvuþingi, þar sem
áhersla er lögð á aðleggja framog ræða
tilkynningar ogskeyti2 sem eru áhuga-
verð fyrir tiltekið samfélagnotenda3.
– bulletin board

upplýsingatekja kv. → upplýsingaheimt
upplýsingatré skráakerfis

(í tölvupóstkerfi) Hrísluskipan, notuð í
skráakerfi2 til þess að bera kennsl á
hluti ótvírætt með því að notanöfn í
notendaskrá.
sh.fróðtré skráakerfis
– directory information tree

upplýsingatæknikv.
Það að beita viðeigandi tækni við
gagnavinnslu.
· Með tækni er átt við tölvutækni, fjar-

skiptatækni og rafeindatækni.
– information technology

upplýsingatöflukerfi hk.
Kerfi fyrir tölvupóstþjónustumeðupp-
lýsingatöflu.
– bulletin board system, BBS

upplýsingaveitakv. → fróðveita
upplýsingaveltakv. → meðalupplýsinga-

velta
upplýsingavinnslakv.

Skipuleg framkvæmdaðgerða1 á upp-
lýsingum1 sem felur í sér gagna-
vinnsluog e.t.v. einniggagnafjarskipti
og tölvuvæðingu skrifstofu.
· Ekki má nota heitið upplýsinga-

vinnsla sem samheiti fyrir gagna-
vinnslu.

– information processing
upplýsingavinnslukerfi hk.

Eitt eða fleiri gagnavinnslukerfiog
tæki, t.d. skrifstofu- og samskiptabún-
aður, notuð tilupplýsingavinnslu.
– information processing system

upplýsingaþjóðbraut kv. → fróðbraut
upplýsingaöryggihk. → fróðöryggi
uppnefni1 hk. → samnefni1

uppnefni2 hk. → samnefni2

uppnýja so.
Bæta við,eyða eða breytagögnum í
skipulegu samsafni gagna.
· Venjulega eru gögn uppnýjuð til þess

að færa þau í rétt horf miðað við líð-
andi stund.

sh.uppfæra1, dagrétta
– update2

uppnýjaður lo.
Sem búið er aðuppnýja.
sh.uppfærður, dagréttur
– up-to-date

uppnýjun kv.
Það aðuppnýja.
sh.uppfærsla1, dagrétting
– update1, updating

uppnýjun skrár
Það aðuppnýja gögní skrá.
· Venjulega eru skrár uppnýjaðar til

þess að færa þær í rétt horf miðað við
líðandi stund.

sh.uppfærsla skrár, dagrétting skrár
– file updating

uppnýjunartækni kv. → ýtitækni
upprakning kv.

Það aðrekja upp.
– rollback

upprunafölsun tölvupósts
Fölsun á haustölvupósts3 til þess að láta
líta svo út að skeytið komi frá öðrum en
raunverulegum sendanda.
– e-mail spoofing

uppræting kv.
Það að breytaþekkingu, sem ergeymd2 í
kerfi, í því skyni að eyða afrakstrináms.
– unlearning

uppsetningkv.
Það að koma búnaði fyrir og búa hann
til notkunar.
– installation

uppsetningarforrit hk.
Hjálparforrit 1 til að auðveldauppsetn-
inguáverkbúnaði.
– install program, installer
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uppskafningsminni hk.
(í tauganetum)
– palimpsest

upptalningarlesgildi hk.
Lesgildisem ertilvik2 af upptalningar-
tagi.
– enumeration literal

upptalningartag hk.
Stakrænt tagþar sem stök tagsins eru
talin upp ískilgreininguþess.
– enumeration type, enumerated type

uppör kv.
Stefnuhnappur, merktur með ör sem
vísar upp. Þegar stutt er á hnappinn flyst
bendillinn1 upp um einalínu1.
– up arrow key

USB-minni hk. → minnislykill
USB-strengurkk.

– USB cable
USB-tengihk.

– USB connector
USB-tengibraut kv.

– Universal Serial Bus, USB
Usenet

Heiti á safnineta og tölva fyrir tölvu-
þinghald.
· Usenet er hlutilýðnets.
– Usenet

Usenet-málþinghk.
MálþingáUsenet.

– Usenet news
utanbókarnám hk.

Námsaðferðsem felst í því að safna
saman nýrriþekkinguán þess að draga
ályktun af þeim upplýsingum1 sem
veittar eru.
· Utanbókarnám felur í sérnám, þar

sem tilteknar hugtakslýsingar eru
lagðar beint á minnið, svo og boð-
nám.

– rote learning
utankerfis ao.

(um notkun búnaðar) Ekki undir beinni
stjórntölvu.
sh.sérvirkt
– offline3, off-line3

utankerfis- fl.
(um notkun búnaðar) Sem lýtur ekki
beinni stjórntölvu.
– offline2, off-line2

utankerfisvinnsla kv.
Gagnavinnslaí tækjum sem eru ekki
undir beinni stjórntölvu.
– offline processing

utantextaskipun kv.
(í ritvinnslu) Ritvinnsluskipun sem
breytir útliti skjals1 um leið og hún er
slegin inn.
sh.textafrjáls skipun, skipun3

– nonembedded command, command2

Ú
úreldingarmerkingarþjónusta kv.

(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem gerir
upphafsmannikleift að greinaviðtak-
anda frá því að eitt eða fleiriskeyti2,
sem áður voru send, séu nú úrelt.
– obsoleting indication service

úrfella kv.
Villa sem kemur fram þegarskrifaðer á
eðalesiðaf segulmiðli og lýsir sér í því
að skráðurtvíundastafurer ekki lesinn.
· Úrfellur stafa venjulega af göllum eða

örðum í yfirborðslagi segulmiðilsins.
– drop-out
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úrklippa kv.
(í ritvinnslu) Textabútur sem hefur ver-
ið klipptur út.
– cut1

úrskráning kv. → útskráning
úrskurður kk.

Það að skera úr, þegar margar reglur í
reglukerfieiga við, með því að velja þá
reglu sem best á við.
· Margar reglur geta átt við ímynstur-

mátuneða ískilyrðishluta reglu þar
sem tvær reglur skila staðhæfingum
sem stangast á.

– conflict resolution
útdráttur kk.

Helstu einkenni tiltekinseinindis1 sem
aðgreina það frá öllum öðrum tegund-
um eininda.
– abstraction

útdráttur sérkenna
Það að mæla eða athuga í því skyni að
finna gildi á sérkennumtil notkunar í
myndgreiningu.
– feature extraction

útflutningur 1 kk.
Það aðflytja út.
– export2

útflutningur 2 kk.
(í tölvupóstkerfi) Flutningsskref sem
felst í því aðskeytaflutningsmiðillflyt-
ur fróðfang til aðgangseiningarí því
skyni að flytja það til samskiptakerfis
utanskeytaflutningskerfisins.
– export3

útgangsrofstaðurkk.
Rofstaðursem er settur viðútgöngustað
í forriti eðaundirforriti1.
– postamble breakpoint

útgáfa1 kv.
– version

útgáfa2 kv.
– release

útgáfunúmer hk.
– version number

útgáfurými hk.
Mengi allra hugtakslýsingasem eru í
samræmi við tiltækgögn, þekkingueða
forsendur.
– version space

útgrein kv.
Fjarskiptatenging frá jarðstöð til fjar-
skiptatungls.
– uplink1

útgönguforrit hk.
– exit program

útgöngusetningkv.
Einföld setning, notuð til þess að ljúka
inninguþeirrarmáleiningarsem hún er
hluti af.
– exit statement

útgöngustaðurkk.
Staður íforriti , forritseiningueðasetn-
ingu1 þar sem unnt er að ljúkainningu
forritsins, forritseiningarinnar eða setn-
ingarinnar.
– exit point

úthluta so.
Taka frá búnað til þess að nota við
vinnslu tiltekins verkefnis.
– allocate

úthlutun tilfanga
Það að úthluta búnaðigagnavinnslu-
kerfisog öðru sem til þarf svo að unnt
sé að vinna tiltekinverk.

Dæmi: Úthlutun aðalminnis, ílags-
og frálagstækjaogskráa.

– resource allocation
úthýsaso.→ útvista
úthýsing kv. → útvistun
úthýsingarsamningur kk. → útvistunar-

samningur
útilokun kv.

Tvístæð rökaðgerðsem hefurútkomu
með Boole-gildið 1 þá og því aðeins að
fyrri þolandinnhafi Boole-gildið 1 og
hinn síðari hafi Boole-gildið 0.
– exclusion, NOT-IF-THEN operation,

?AND-NOT operation, ?EXCEPT
operation
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útilokunargátt kv.
Gáttsem framkvæmir aðgerðinaútilok-
un.
sh.ekki-ef-þá-gátt
– NOT-IF-THEN gate, NOT-IF-THEN

element
útilokunarmerki hk.

(í CSMA/CA-neti) Merki2 semgagna-
stöð sendir til þess að tilkynna öðrum
gagnastöðvum að þær megi ekki senda
af því að hún ætli að hefja sendingu.
– jam signal2

útivangur kk.
– non-native environment

útkoma kv.
Stærð sem verður til við framkvæmd
aðgerðar1.
sh.niðurstaða
– result

útleiðar- fl.
(um gagnasendingu) Sem fer frá
gagnastöðtil netstjóra.
sh.á útleið
– uplink2

útlitseining kv.
Eining sem skiptir máli fyrir útlit
skjals1.

Dæmi:Síða2, bálkur2.
sh.sniðseining
– layout object

útlitssnið hk.
– layout

útlína kv.
Lína sem táknar verulega breytingu
á litgildi milli tveggja grannstæðra
svæða3 sem hafa hvort um sig tiltölu-
lega jöfn litgildi.
· Útlínur samsvara breytingum ábirtu2

sem aftur samsvara ósamfellu í stefnu
yfirborðs, endurvarpsstuðli eða lýs-
ingu.

· Útlína liggur á milliútlínudíla.
· Sjá einnigmæri.
– edge

útlínudíll kk.
Díll sem liggur viðútlínu vangs.
– edge pixel

útlínufylgd kv.
Algrím fyrir myndbútuntil þess að að-
greinasvæði3 með því að fylgja eftirút-
línumþess.
– edge following

útlínukennsl hk. ft.
Tækni við myndbútunþar sem kennsl
eru borin áútlínudílameð því að rann-
saka nágrenni þeirra.
– edge detection

útlínumiðuð rúmteikning
Þrívíddartækni, fólgin í því aðmáta
saman útlínursamavangssem koma
fram þegar horft er frá tveimur eða fleiri
mismunandi stöðum.
– edge-based stereo

útlínuskerpa kv.
Mælikvarði á skerpuútlína í mynd2.
· Útlínuskerpa er skilgreind fyrir út-

línu sem meðalgildi tvíveldis af hraða
breytingar á ljósþéttleika eftir útlínu
deilt með heildarmun á ljósþéttleika
við aðra hlið útlínunnar og hina hlið
hennar.

– acutance
útlínuskerping kv.

Tækni við myndbót, fólgin í því að
skerpaútlínur með því að aukabirtuskil
milli gráma útlínudíla.
– edge enhancement

útprent hk.
Frálagsgögnúr prentara.
sh.útskrift
– printout

útskráning kv.
Það aðskrá út.
sh.úrskráning
– logoff, logout, signoff

útskrift kv. → útprent
útstöðkv.

Búnaður í kerfi eðasamskiptanetiþar
sem unnt er að færa inn eða heimta
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gögn.
– terminal

útstöðvarherming kv.
– terminal emulation

útstöðvartæki hk.
Sá hluti gagnastöðvarsem ergagna-
gjafi eðagagnaþegieða hvort tveggja.
· Útstöðvartæki getur verið tengt beint

við tölvueða verið hluti hennar.
– data terminal equipment, DTE

útstöðvaþjónnkk.
Dæmi: AS/400-miðlungstölva.

– terminal server, communication ser-
ver

úttaks- fl. → frálags-
úttaksferli hk. → frálagsferli
úttaksgögnhk. ft. → frálagsgögn
úttakslag hk. → frálagslag
úttakstæki hk. → frálagstæki
úttengileið fyrir lokaðan notendahóp

Notendaþjónustasem gerirútstöðvar-
tæki eins eða fleirilokaðra notenda-
hópa kleift að koma ákalli2 við út-
stöðvartæki utan þessara lokuðu not-
endahópa.
– closed user group with outgoing

access
útvarp hk. → víðvarp
útvarp um staðarnet → víðvarp um

staðarnet
útvarpstíðni kv.

sh.rafaldstíðni
– radio frequency

útvista so.
(um verkþátt fyrirtækis) Fela á hendur

verktaka utan fyrirtækisins.
· Verkþætti er oftast útvistað með

formlegum samningi, útvistunar-
samningi.

· Sögnin stjórnar þágufalli.
· Sjá einnigheimvistaogsamvista.
sh.úthýsa
– outsource

útvistun kv.
Það aðútvista.
· Sjá einnigheimvistunogsamvistun.
sh.úthýsing
– outsourcing

útvistunarsamningur kk.
· Sjá einnigútvista, heimvistunarsamn-

ingur ogsamvistunarsamningur.
sh.úthýsingarsamningur
– outsourcing contract, outsourcing

agreement
útvær lo.

(um máleiningu) Sem er ekki skil-
greindur í þeirriforritseininguþar sem
vísað er til hans.

Dæmi: Inngangsheitií forritseiningu
og heitiskráaeru útvær.

– external
útvær samtenging

Samtenging1 þar sem stjórna má teng-
ingu breytna2 með því að leyfa aðeins
tengingu þeirra breytna sem eru form-
lega skilgreindar semútværar.
· PL/I er eitt þeirraforritunarmálasem

hafa þessa getu.
– external coupling
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V
vafra so.

Skanna1 vef með hugbúnaði fyrir
stiklutexta, til þess að nýtatiltæka1

þjónustu1.
sh.rápa
– browse1

vafri kk. → vefsjá
vafur hk.

Það aðvafra.
sh.vefráp, ráp
– browse2, browsing2

vakning1 kv.
(í forritun) Stofnunvakningarfærslu.
– activation1

vakning2 kv.
Aðgerð sem leyfir aðfullnustareglu eða
kalla áforrit eðaundirforrit1.
– activation2

vakningarfall hk.
Fall sem reiknar frálagsgilditauganets
út frá ílagsgildum netsins og stöðu þess
þá stundina.
· Vakningargildi geta ýmist verið sam-

felld eðastakræn.
– activation function

vakningarfærsla kv.
Gagnahlutursem stendur fyrir tiltekna
verkeiningu eða undirforrit1. Í hon-
um eru tiltekin gagnagildi og gögn
um vinnslustöðu verkeiningarinnar eða
undirforritsins.
· Í vakningarfærslu geta veriðstikar2,

útkomur, staðvær gögn o.s.frv.
– activation record

vakningarsetningkv.
Einföld setningsemafturvísar frábrigði
eða kallar það fram.
– raise statement

val hk.
– selecting2

vala kv.
Benditækisem staðsetja verður hand-
virkt á fleti hnitaborðstil þess að skrá
ílagspunkta þegarmyndir1 eru teknar
upp.
– puck

valblað hk. → valmynd
valboðráskv.

Hraðvirkboðrás, ætluð til þess að þjóna
aðeins einuílags- og frálagstækií einu.
· Þegar ílags- og frálagstæki hefur ver-

ið valið er heilfærsla1 send í einu.
– selector channel

valeining kv.
(í tölvuteiknun) Myndeiningsembendi-
tækigetur bent á.
– detectable element

valfrjáls lo.
– optional

valgreiðslubúnaðurkk.
Hugbúnaðurmeð verndaðan höfundar-
rétt en sendur mönnum ókeypis til skoð-
unar.
· Síðan greiða menn fyrir búnaðinn ef

þeir hyggjast nota hann.
– shareware

valhnappur kk.
Aðgerðarhnappureða eftirlíking hans á
skjásvæði, notaður til þess að velja úr
mengi mismunandi aðgerða eða hluta.
– pushbutton, button1

valinn texti
(í ritvinnslu) Stafur eða stafastrengur
sem hefur verið afmarkaður og næsta
skipun2 getur verkað á.
– selection1, marked text
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valkostur kk.
sh.kostur
– option

valmerki hk.
Runa stafasem gefur allar nauðsynleg-
arupplýsingar1 til þess að koma á sam-
bandi ígagnaflutningsneti.
– selection signal

valmynd kv.
Listi yfir valkosti sem gagnavinnslu-
kerfi birtir1 notanda.
· Notandinn getur síðan valið þá að-

gerð sem á að framkvæma.
sh.valblað
– menu

valmyndalína kv. → valrönd
valmyndastýrður lo.

(umhugbúnað) Sem notarvalmyndirtil
þess að leiðbeina notanda.
– menu-driven

valmyndastýrt forrit
Forrit þar sem notaðar eruvalmyndirtil
þess að leiðbeina notanda.
– menu-driven program

valnefni hk.
(í tölvuöryggi) Nafn sem valið er og
notað í stað hins eiginlega nafns.
– pseudonym

valrein kv. → valrönd
valræsingkv.

Sú tilhögun að tvö eða fleiristýrikerfi
eru áharðdiskinumog valið er hverju
sinni hvert þeirra skalræst.
– dual boot

valrönd kv.
Rönd með framgluggaeða gluggabrún,
notuð til þess aðbirta1 nöfn eðateikn
fyrir valmyndir.
sh.valrein, valmyndalína, athafnarönd
– menu bar, action bar

valskk.
Sívalningur sem pappír hvílir á þegar
slegið er á hann, t.d. íhöggprenturum.
– platen

valsetningkv.
Fjölsetningsem læturverkeiningusem
kallar eða verkeiningu sem kallað er á
velja milli mismunandi leiða eða bíða.
– select statement

valsfærslakv.
Það að færa pappír íprentarameð því
að þrýsta honum áfram millivalsasem
snúast.
– friction feed

valsfærslubúnaðurkk.
Útbúnaður áprentaratil valsfærslu.
– friction feeder

valsteiknari kk.
Teiknari semteiknar mynd1 á myndflöt
ávalsi sem snýst.
– drum plotter

valtengingkv. → tengival
valtextaáráskv.

Kerfisbundin árásþar sem dulmáls-
fræðingur getur lagt fram ótakmarkað-
an fjöldaskeyta2 meðódulrituðum texta
og rannsakað samsvarandidulritaðan
texta.
– chosen-plaintext attack

valtæki hk.
Ílagstækisem skilar einu gildi af nokkr-
um hugsanlegum.

Dæmi:Aðgerðaskiki.
– choice device

valvís biðsetning
Valsetning sem bíður eftir kalli3 frá
stefnuheimildarsetninguáður en runa
af setningum1 hennar erinnt.
– selective-wait statement

valvís dembing
Dembingúr tilteknumgeymsluhólfum.
– selective dump

vanbúnaður kk.
Hugbúnaðureðavélbúnaðursem eitt-
hvað er látið vanta í til að hann geti ekki
starfað á fullkominn hátt.
· Vanbúnaður er látinn í té til prófunar.
– crippleware
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vanggreiningkv.
Það aðsækja1 upplýsingar1 um vang
úr gögnumsem leidd eru afmynd2 eða
frumdráttumhennar.
– scene analysis

vanghæfaso.
Umrita hugbúnaðog gera nauðsynleg-
ar breytingar og lagfæringar þannig að
unnt sé aðinna hugbúnaðinn á öðrum
verkvangien hann var saminn fyrir.
· Flytjanleiki hugbúnaðarins segir til

um hversu auðvelt er að vanghæfa
hann.

– port3

vanghæfingkv.
Það aðvanghæfa.
– porting

vangsýnkv.
(í sýndarveruleika) Birt1 sýndarefni,
skoðað á breiðumskjá eða gegnum
gluggaútstöðvarfrekar en með gagn-
tekningartækjum.
– scene view

vangur kk.
(í tölvusjón) Raunsönn tilhögunhluta3.
– scene1

varaaflgjafi kk.
– uninterruptible power supply, UPS

varahamur kk.
Stuðningshamur sem er þannig háttað
að varaskeifa tekur við þegar einhver
þáttur tölvukerfis, t.d. gjörvi, þjónn1,
neteðagagnasafn, bregst vegnabilunar
eða af öðrum ástæðum.
– failover

varald hk.
(í tölvuöryggi) Öruggur vélbúnaður
sem varðveitir eða framleiðirstafræn
leyndarmál svo semdulmálslykla.
– hardware security module, HSM

varalestrarkerfi hk.
Kerfi, notað fyrir talkennslog byggt á
kennslum fyrir varahreyfingar.
– lipreading system

varanleg sýndarrás
· Sjá einnigsýndarrás.
– permanent virtual circuit, PVC

varanlegt viðfang→ varanlegur hlutur
varanlegur hlutur

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Hlut-
ur2 sem er áfram til eftir aðferlinu2 eða
þræðinum1 sem bjó hann til er lokið.
sh.varanlegt viðfang
– persistent object

varanleiki kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Geta
hlutar2 til þess að vera áfram til eftir að
inningu forrits lýkur.
– persistence

varaóðalsstjóri kk.
Óðalsstjóri sem geymir öryggisafrit
af gagnasafni tilfangaóðalsog get-
ur hlaupið í skarðið efaðalóðalsstjóri
bregst.
– backup domain controller, BDC

vararás kv.
Aukarás, notuð í staðrásar1 sem er
skemmd eða ónothæf.
sh.vararein
– alternate track, alternative track

vararein kv. → vararás
varastöðkv.

Fullbúin tölvumiðstöðsem getur tek-
ið samstundis viðgagnavinnsluí stað
annarrar miðstöðvar ef slys verður.
– hot site

varaviðtakandi kk.
(í tölvupóstkerfi) Hugsanlegur viðtak-
andi skeytis2 eða kanna sem ekki er
unnt að senda tilteknum forgangsvið-
takanda.
· Upphafsmaðureða hugsanlegur við-

takandi getur tilnefnt varaviðtakanda.
– alternate recipient

varðveislutími kk.
Fyrir fram ákveðinn geymslutímigagna
ágagnamiðli.
– retention period

varlykill kk. → prófunarlykill
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varnarhamur kk.
– protected mode

varpa so.
Ákvarða mengi af gildum sem sam-
svara stærðum eða gildum í öðru mengi
á tiltekinn hátt.

Dæmi: Reikna gildi stærðfræðilegs
falls, þ.e. að ákvarða gildi fylgibreyt-
unnar fyrir þau gildifrumbreytunnar
sem máli skipta í það sinnið.

– map2

varpi kk.
Fall1 sem skilar falli.
– functor

varstafur kk.
Prófunarlykill sem er einnstafur.
– check character

vartala kv.
Prófunarlykill sem er einntölustafur.
– check digit, checksum character

vartala fyrir ramma
Runa bita, ákvörðuð af þeimgögnum
sem eru írammanum1 og sett þar til
þess að finna megivillur í sendingu.
– frame check sequence, FCS

vasareiknir kk.
Létt og fyrirferðarlítil reiknivél til þess
að hafa í hendi eða vasa.
sh.vasareiknivél
– pocket calculator, handheld

calculator, hand-held calculator
vasareiknivélkv. → vasareiknir
vasi kk.

Spjaldavasií spjaldaraðara.
– pocket

vatnsmerki hk.
– watermark

váorð hk.
Orð sem ekki má nota semlýsiorð í til-
tekinni lýsingaraðferð.
– stop word

váorðaskrákv.
Listi yfir öll váorð í tiltekinni lýsingar-
aðferð.
– stop word list, stop list

vásetjaso.
Brjóta gegntölvuöryggiþannig aðfor-
ritum eðagögnumkann að vera breytt,
þeim eytt eða þau gerð aðgengileg
heimildarlausumeinindum1.
– compromise1

vásetningkv.
Það aðvásetja.
– compromise2

vásetningarsendingkv.
Merki2, sem eru send út óviljandi, geta,
ef þau eru hleruð og greind, leitt í ljós
viðkvæmar upplýsingarsem verið er að
vinna úr eðasenda.

Dæmi: Útsendinghljóðs, rafsegulút-
geislun.

– compromising emanation
vásvæðihk.

Sá hlutiverkeiningarsem ekki er unnt
að inna samtímis öðrum hluta hennar
eða öðrum verkeiningum.
– critical section

vásvæðisstefhk.
Stef til að leysa úr vanda sem fylgirvá-
svæði verkeiningar.
– critical section routine

vefaugahk. → vefmyndavél
vefár hk.

Sá tími sem það tekur lýðnetstækni að
þróast jafnmikið og önnur tækni þróast
á einu almanaksári.
– Web year

vefbáskk.
Tölvubúnaður á almannafæri sem er
tengdur lýðnetinu, auðveldur í notkun
og ætlaður fyriraðgang1 að veraldar-
vefnum.
· Sjá einnigfróðsjáog lýðnetsbás.
– web kiosk

vefbókabúðkv.
sh.netbókabúð
– online bookstore

vefbú hk.
Miðlarabú, notað við vefhýsingueða
við þjónustu1 á fjölsóttuvefsetri.
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sh.vefmiðlarabú
– web farm, web server farm

vefbúðkv. → vefverslun1

vefdjúp hk.
Sá stóri hluti veraldarvefsins sem
venjulegarleitarvélar ná ekki til.
– deep Web

vefeiningkv.
(í töflugagnasafnskerfinuInformix)
– Web Datablade Module

veffanghk.
Kennimerki1 fyrir vefstað þar sem eitt-
hvert efni er, t.d.texti, mynd,hljóð eða
forrit .
· Algengasta tegundin ervefslóð. Önn-

ur tegund er t.d.veffangsvísir.
– uniform resource identifier, URI,

universal resource identifier, web
address1

veffangsvísirkk.
Tegundveffangssem vísar átilfang sem
getur flust til á vefnum en þó þannig að
einhver hefur gætur á staðsetningu þess.
– uniform resource name, URN, uni-

versal resource name
vefgátt kv.

Vefsetursem myndar upphafsstað eða
fordyri að öðrumtilföngumá lýðnetinu
eðaheimaneti.
– portal, web portal

vefgáttarhugbúnaður kk.
– portal software

vefhremming kv.
Aðferð við að safnaupplýsingum1 af
vefsetrumfyrir hremmisetur.
– web scraping, web harvesting, web

data extraction
vefhringur kk.

Aðferð til að tengja saman vensluð
vefsetur þannig að unnt sé að vitja
þeirra hvers á fætur öðru, og hugsanlega
hverfa aftur til hins fyrsta.
– web ring

vefhýsingkv.
– web site hosting, web hosting,

webhosting
vefhýsitölvakv.

– web host
vefkaup hk. ft.

Það að versla álýðnetinu.
sh.netkaup, vefverslun2, netverslun2

– online shopping, electronic shopping,
e-shopping, web shopping, Internet
shopping

vefkrull hk.
Aðskilin verkforrit, tengd ávef um opin
forritaskil og unnin meðskýjavinnslu.

Dæmi: Vefkrull milli „Google Maps“
og vefsetursins„Weather.com“ má
gera aðgengilegt fyrirWAP-síma.

· Sjá einnigstafrænt krull.
– mashup

vefköngulókv. → vefskriðill
veflausnkv.

– web solution
vefleiðari kk. → blogg
veflykill kk.

Notandakenniogaðgangsorðsem veita
aðgang1 aðvef.
– webkey

veflyklun kv.
Það að búa til atriðisorðaskrá í stafrófs-
röð fyrir einstaktvefsetureðaheimanet.
– web indexing, Internet indexing

veflæg þjálfun→ vefþjálfun
veflægur verkvangur

– web-based environment
vefmát hk.

Skeytagerð sem notuð er til þess að
upplýsa áskrifendur um breyttarvefsíð-
ur.
– web feed, news feed

vefmiðlarabú hk. → vefbú
vefmiðlari kk. → vefþjónn
vefmyndavélkv.

Kvikmyndavélsem tekur myndir sjálf-
virkt og er tengd sérstökum búnaði
þannig að með reglubundnu millibili er
gripin ný mynd úr vélinni og jafnskjótt
veittur aðgangur1 að henni álýðnet-
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inu eðaheimaneti, venjulega ávefsíðu,
í stað næstu myndar á undan.
sh.vefauga, tölvuauga, glyrna
– webcam, world-wide web camera,

web cam, web camera, webcamera,
cam, homecam

vefnámhk.
Samþættingupplýsinga1 sem safnað er
með hefðbundnum gagnanámsaðferð-
um og þeirra sem safnað er áveraldar-
vefnum.
– web mining

vefraushk. → blogg
vefráp hk. → vafur
vefsafnhk.

Safn afvefsíðum veraldarvefsúr fortíð.
· Sjá einnigfortíðarsetur.
– Web archive

vefselhk.
(í netvinnu) Miðlari2 sem starfar sem
milliliður milli biðlara1 og lýðnets.
· Vefsel notar oft eigiðskyndiminnitil

að flýta fyrir vinnslu.
sh.sel
– proxy server, proxy

vefseturhk.
– web site

vefsíðakv.
Skjal2 semaðgangur1 er að áverald-
arvef eða öðrumvef þar sem notuð er
sambærileg tækni.
· Sjá einnigvefþjónn.
– web page

vefsíðnaskrákv.
– webography, arachniography

vefsíðufölsunkv.
Misnotkun sem felst í því aðtölvuþrjót-
ur líkir eftir vefsíðumeða tölvupósti3

fyrirtækja sem notendur treysta.
· Tilgangurinn er oft að hafa fé af

notandanum eins og ávefveiðum
en stundum er tilgangurinn sá að
gefa villandi mynd af fyrirtæki eða
einstaklingi. Þegar notandinn skrá-
ir inn viðkvæmar upplýsingar eins

og greiðslukortanúmer, bankareikn-
ing, kennitölu, fæðingardag eðaað-
gangsorðgetur tölvuþrjóturinn notað
gögnin fyrirkennisstuldeða fyrir aðra
sviksamlega starfsemi.

– content spoofing
vefsjákv.

(í stiklumiðlun) Forrit til þess að fara á
milli stikluskjala.
sh.vefskoðari, vafri, rápforrit, rápari
– browser1, web browser, navigator

vefsjártraust litaspjald
Litaspjald með þeim litum einum sem
líta eins út á mismunanditölvum, t.d.
PC og Macintosh, þegar tiltekinvefsjá
er notuð.
– browser-safe palette

vefsjónvarp hk.
– webTV

vefskipti hk. ft.
Það aðhafa vefskipti.
– punch-out

vefskoðarikk. → vefsjá
vefskriðill kk.

sh.vefkönguló, skriðill, könguló
– web crawler, web spider, web worm,

crawler, spider
vefslóðkv.

Kennimerki1 fyrir vistfang vefsíðutil
þess að unnt sé að opna hana.
· Þetta er þrengra hugtak enveffang.
– uniform resource locator, URL, uni-

versal resource locator, web address2

vefslóðarvörður kk.
Vitrænn gerandieða þjarkaforrit sem
gerir viðvart meðtölvupósti3 þegar til-
tekinvefsíðahefur breyst.
– URL-minder

vefsprangari kk.
– web surfer

vefstjóri kk.
Sá sem ber ábyrgð á og hefur umsjón
með tilteknumvef.
– webmaster
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vefsýnkv.
Framsetning ástikluvef með því að
sýnahrifreiti hans.
– web view

veftafla kv.
– whiteboard

veftál hk.
Árás tölvuþrjótssem beinist að því að
beina umferð umvefseturtil annars vef-
seturs sem er falskt.
· Veftál má framkvæma með því að

breyta hýsaskráí tölvu fórnarlambs
eða með því að nýtaveilu í hugbún-
aði lénsheitakerfis. Orðið „pharming“
er myndað úr orðunumphishingog
„farming“.

– pharming
veftré hk.

Sjónrænt eða textaskipað yfirlit yfirefni
vefseturssem gerir notendum kleift að
fara um setrið til að finna þærupplýs-
ingar1 sem þeir leita að, með svipuðum
hætti og landakort hjálpar fólki að finna
staði sem það leitar að í raunheiminum.
· Í ensku er einnig til heitið „web tree“,

en það er miklu minna notað en „site
map“.

– site map
veftölvuvinnsla kv. → nettölvun
vefur kk.

Hluti veraldarvefsá tilteknuvefsetri.
– web

vefvarp hk.
Dreifing fjölmiðlaefnis um lýðnetið
með því að nota tæknistreymimiðlunar
til þess að dreifa efni til margar notenda
samtímis.
– webcast

vefveiðarkv. ft.
Það að fiska eftir persónulegumupp-
lýsingum1, svo semaðgangsorðumog
greiðslukortanúmerum, með því að
gabbanotendur.
· Algeng aðferðvefveiðimannaer að

líkja eftir vefsíðumeða tölvupósti3

fyrirtækja sem notendur treysta.
– phishing

vefveiðarfæri hk. ft.
Samsafn tóla sem aðstoða notendur
sem hafa litla tæknilega þekkingu við
að setja af staðvefveiðar.
– phishing kit

vefveiðimaðurkk.
Sá sem stundarvefveiðar.
– phisher

vefverslun1 kv.
sh.netverslun1, vefbúð, netbúð
– online store, online shop, electronic

shop, e-shop, web store, web shop,
Internet store, e-store

vefverslun2 kv. → vefkaup
vefvist kv.

Safnvefsíðnaum tiltekið efni, þar með
talin forsíða.
· Svipað hugtak ogvefseturen vísar

fremur til viðveru í netheimumen á
tilteknumvefþjóni.

– web presence
vefvörpun kv.

– webcasting
vefþing hk.

Verkbúnaður sem starfrækir vettvang
fyrir umræður áveraldarvefnum.
· Vefþing er arftaki eldri kerfa, svo

semupplýsingatöflukerfisog Usenet-
málþingssem voru áberandi á áratug-
unum 1980 – 2000.

· Vefþing eru af ýmsu tagi og geta
meðal annars hýstþræði2.

– discussion board, discussion group,
discussion forum, message board, on-
line forum, Internet forum

vefþjálfun kv.
sh.veflæg þjálfun
– web-based training

vefþjónn kk.
Þjónn1 sem sér umsamskiptiá verald-
arvef eða öðrumvef þar sem notuð er
sambærileg tækni.
sh.vefmiðlari
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– web server
vefþjónustakv.

– web service
veggfóðurhk.

(á skjá) Stöðugur mynstraðurbak-
grunnureða bakgrunnsmynd undirval-
myndir, teikn og önnur atriði sembirt-
ast1 og geta hreyfst til.
– wallpaper

vegið árangursmat
– balanced scorecard, balance scor-

ecard
vegvísir um lýðnetið

– Internet road map, road map
veif kv.

Máleining þar sem notuð erbiðröð til
þess að stýraaðgangi1 að tilföngum
sem eru tiltæk fleiri en einniverkein-
inguen þó aðeins einni í einu.
– semaphore

veifa kv. → stöðuvísir
veila kv.

Veikleiki eða smuga í gagnavinnslu-
kerfi.
· Ef veila er fyrir tiltekinni ógn, þá er

áhættafyrir hendi.
– vulnerability

veilubragð hk.
Árás á gagnavinnslukerfisem beinist
einkum að tilteknum veikleika í kerfinu.
– exploit

veira kv.
Forrit sem dreifir sér með því að breyta
öðru forriti þannig að það geymi hugs-
anlega breytt afrit af fyrra forritinu og er
innt þegar kallað er á smitaða forritið.
· Veira veldur oft tjóni eða er til

skapraunar. Einhver atburður getur
ræst veiruna, t.d. það að tiltekin dag-
setning rennur upp.

– virus
veirugabb hk.

– virus hoax
veiruspor hk.

Einstæðurbitastrengur sem er sam-

eiginlegur öllum eintökum tiltekinnar
veiru og skönnunarforrit getur notað til
þess að koma upp um veiru.
– virus signature

veiruvarnarforrit hk.
Forrit , hannað til þess að finnaveirur
og hugsanlega til þess að leggja til eða
gera úrbætur.
· Sjá einnigveiruvarnarhugbúnaður.
– anti-virus program

veiruvarnarhugbúnaður kk.
· Sjá einnigveiruvarnarforrit.
– anti-virus software

veiruvörn kv.
· Sjá einnigveiruvarnarforrit.
– virus protection

veita tíma
Úthluta tíma ígjörva þeimverkumeða
verkeiningumsem tilbúnar eru tilinn-
ingar.
– dispatch

Veitch-mynd kv.
Mynd til þess að setja framBoole-
föll þannig að fjöldi breytistærðanna
ákvarðar fjölda ferninga í myndinni.
· Fjöldi ferninga sem nota þarf er veldi

af tveimur, þar sem veldisvísirinn er
fjöldi breytistærðanna.

– Veitch diagram
veiting kv.

Það að veita tiltekna þjónustu.
· Þjónustan getur verið margvísleg,

t.d. bandbreidd í fjarskiptum og
geymslupláss ígeymsluneti.

– provisioning
veituforrit hk.

Forrit semkerfisveitaveitir aðgang1 að.
– apps-on-tap, applications on tap

veituvinnsla kv.
Æskivinnslaþar semþjónustuveitaveit-
ir aðgang aðtilföngumeftir þörfum og
gjaldfærirþjónustuna1 eftir notkun.
· Með æskivinnslu,skýjavinnslu og

veituvinnslu er leitast við að nýta til-
föng sem best og lágmarka kostnað
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við vinnslu.
– utility computing

vekja so.
Kalla á stefju2 og gera nauðsynlegar
ráðstafanir til þess aðkallið3 takist.

Dæmi: Taka frá svæði íminni fyrir
staðværar breytur2.

– activate, invoke
vektor kk. → vigur
vektorsgjafi kk. → vigrargjafi
veldisklónun kv.

(í nanótækni) Sjálfklónunnanóþjarka
þar sem hver getur af sér a.m.k. tvo
nýja.
– exponential assembly

veldisritháttur kk.
Talnaritunarkerfiþar sem tölur eru sett-
ar fram sem margfeldi aftölukjarnaog
tölunni 10 í viðeigandi veldi.
· Tölukjarninn er hafður stærri eða jafn

og 1 en minni en 10.
· Sjá einnigveldisstofnogveldisvísir.

Dæmi: Talan 3150 er í veldisrithætti
rituð sem 3;15�103.

– scientific notation, power-of-10
notation

veldisstofnkk.
(í talnaritunarkerfi) Tala sem er hafin í
veldi, táknað meðveldisvísi, og síðan
margfölduð meðtölukjarna til þess að
ákvarða þá tölu sem sett er fram.

Dæmi: Talan 10 ísegðinni3;15�103

= 3150.
– base1, ?radix2

veldistalakv.
Tölutáknsem stendur fyrirveldisvísií
hlaupakommuritun.
· Á veldistölu og veldisvísi í hlaupa-

kommuritun munar tilteknum fasta.
Ef veldisvísirinn er –3 og fastinn er
64 verður veldistalan 61.

– characteristic1

veldisvísir kk.
(í hlaupakommuritun) Tölutákn sem
sýnir það veldi sem undirskilinn

hlaupakommustofner hafinn í áður en
hann er margfaldaður meðtölukjarnan-
um til þess að ákvarðarauntölunasem
sett er fram.

Dæmi: Sjá dæmið með hugtakinu
hlaupakommuritun.

– exponent
velja so.

(í gluggaumhverfi)
– select

velkomandasíðakv.
– welcome page

velting kv.
(í tölvuteiknun) Það aðbirta1 snúning
myndeiningaum ás sem er sífellt að
breyta um stefnu.
– tumbling

veltirofi kk.
– rocker switch

veltitafla kv.
Gagnvirk tafla sem gefur möguleika á
mismunandi sýn ágögn í reiknivangi
eða gagnasafnstöflu og samantektir úr
þeim samkvæmt skilgreiningu notand-
ans án þess að raunveruleg niðurröðun
gagnanna breytist.
– pivot table

vendihnappur kk.
Hnappur sem sendir vendistaf eða
vendistaf oglínuskiptastaf.
· Það síðara er algengara og hefur þau

áhrif aðbendill1 eðaprentstaðaflyst
í byrjun næstulínu1.

– return key
vendingkv.

Það að flytjabendil1 á skjá eðaprent-
stöðuáprentarafremst í sömulínu1.
– carriage return

vendistafur kk.
Sniðstafursem flyturbendil1 á skjáeða
prentstöðuá prentara fremst í sömu
línu1.
– carriage return character, CR

Venn-mynd kv.
Mynd þar sem mengi eru táknuð með
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svæðum, teiknuðum í fleti.
– Venn diagram

vensl1 hk. ft.
Sérstök gerðeinindis1 sem notað er til
að sýnaákvæði, tengsl eða tengingu
sem getur gilt milli tveggja eininda eða
milli eiginda1 sama einindis.
· Venslin eru sett fram eða skráð í

gagnasafni.
– relationship1

vensl2 hk. ft.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Ein-
áttatengingmilli taga.
– relation2

venslaalgebrakv. → töflualgebra
venslaflokkur kk. → töfluflokkur
venslagagnasafnhk. → töflugagnasafn
venslagagnasafnskerfi hk. → töflu-

gagnasafnskerfi
venslageymslakv.

Geymsla1 þar semgeymslustaðirauð-
kennast af því sem í þeim er en ekki af
nafni sínu eða staðsetningu.
– associative storage, content-

addressable storage
venslalíkanhk. → töflulíkan
venslamálhk. → töflumál
venslaminnihk.

(í tauganetum) Minni sem hefur hæfi-
leika til þess að rifja upp heiltmynstur1

út frá hluta af mynstrinu.
– associative memory

venslareikningur kk. → töflureikningur
venslaskipankv. → töfluskipan
venslataflakv. → tafla2

veraldarvefur kk.
Dreift upplýsingasafná lýðnetinu þar
sem notuð er biðlaraþjónusta ogstiklu-
miðlun.
· Veraldarvefurinn varð til í rann-

sóknarstofnun Kjarnorkurannsókna-
ráðs Evrópu (CERN) í Genf í
Sviss. Notendum veraldarvefsins hef-
ur fjölgað gífurlega síðan hann var
opnaður árið 1991.

· Á veraldarvefnum eruskjöl2, val-
myndir og atriðaskrár sett fram
gagnvart notanda semstikluhlutir í
HTML-formi. Tenglar3 vísa á önnur
skjöl meðvefslóðum.

· Tækni sem beitt er ílýðnetinuá ver-
aldarvefnum er einnig notuð íinnri
netumstofnana og fyrirtækja.

– WWW, world wide web, world-wide
web

verðandalykill kk.
Einn hugsanlegradálka2 eða samsettra
dálka sem nota má til þess að bera
kennsl áfærslu2 á einkvæman hátt.
· Sá framandlykill sem valinn er, er

kallaðuraðallykill.
– candidate key

verk hk.
Afmarkað verkefni semtölva á að
leysa, skilgreint af notanda.
– job

verkaruna kv.
Röðverkaeða verkbúta sem lögð er fyr-
ir stýrikerfi til vinnslu.
– job stream, input stream, run stream

verkaskrá kv.
Forgangslisti yfir athafnir sem bíða
framkvæmdar.
· Í gervigreindarfræðiná slíkar athafn-

ir yfir það að nota tiltekna búta af
þekkingu.

– agenda
verkbúnaður kk.

Hugbúnaður, sérstaklega ætlaður til
þess að leysavinnsluverkefni.
– application software

verkefnatengt mál
Forritunarmál sem er sérstaklega ætlað
fyrir tiltekna gerð verkefna.

Dæmi: SQL fyrir gagnasöfn, Cobol
fyrir viðskiptakerfi.

– problem-oriented language,
application-oriented language, app-
lication language
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verkefni hk.
(í gagnavinnslu) Viðfangsefni þar sem
markmið, umfang og tímalengd eru
ákveðin fyrir fram.
– project

verkefnisáætlunkv.
– project plan

verkefniseftirlit hk.
Það að fylgjast meðframvindu verks,
hversu vel hefur tekist til og hvernigtil-
föngeru nýtt og bera saman við áætlan-
ir.
– project control

verkefnislýsingkv.
Framsetning á viðfangsefni sem getur
falið í sér lýsingu á lausnaraðferð ogal-
grímsem notuð eru til þess að leysa við-
fangsefnið.
– problem definition, problem

description
verkefnisstjórnun kv.

Það að hafa með höndumgerð verk-
efnisáætlunarogverkefniseftirlit.
– project management

verkeining kv.
Forritseiningsem unnt er aðinna sam-
skeiða öðrum forritseiningum, annað-
hvort í fjölgjörvatölvu eða til skiptis í
einumgjörva.
· Þegar talað er um stýringu áinningu

er munur á verkeiningu og forritsein-
ingu ekki alltaf skýr.

– task
verkferli hk. → vinnuferli
verkforrit hk.

Forrit , sérstaklega ætlað til þess að
leysavinnsluverkefni.
– application program

verkforritari kk.
Forritari sem skrifarforrit fyrir sérstök
viðfangsefni.
– application programmer

verkforritasmiður kk.
Frumkótasmiðursem semurforrit til að
leysa eitt eða fleiri verkefni á tilteknu

sviði.
– application generator

verkgætir kk.
Forrit sem veitir upplýsingar umferli1

sem eru í gangi ítölvu og einnig um
stöðu vinnslu í tölvunni.
· Verkgæti má einnig nota til þess að

stöðva ferli og forrit og breyta for-
gangsröðun ferla. Í sumumstýrikerf-
um má ræsa verkgæti með því að
styðja á stýrihnapp, umskiptahnapp
ogeyðingarhnapp(ctrl-alt-del).

– task manager
verkhlutfall hk.

Þaðhlutfall af tíma sem þáttur, tæki eða
kerfi er í gangi.
– duty cycle

verkinngangur kk.
Staður íverkeininguþar semskil1 eru
fyrir forritseiningusemkallar.
– task entry

verkmiðlari kk.
– application server

verknaður kk.
(í kviklegu líkani) Aðgerð sem tekur
nokkurn tíma.
· Verknaður er tengdur tiltekinni

stöðu1. Staðan getur t.d. verið sú að
síminn er að hringja og hringingin er
verknaður.

– activity
verkraðari kk.

Forrit , gert til þess aðraða1 verkum,
setja þau af stað eða stöðva þau.
– scheduler, job scheduler

verkrein kv.
– task bar

verkröðun kv.
Það aðraða verkum.
– scheduling, job scheduling

verksjá kv.
(í tölvustuddri hönnun og framleiðslu)
Búnaður sembirtir 1 á skjá táknmynd
af tölulegu stýrðu skurðtæki á hreyfingu
eftir braut, þannig að líkt er eftir skurð-
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inum og hann sannprófaður.
– dynamic tool display2

verkskref hk.
Inning forrits sem er auðkennt með
setningum1 áverkstýrimáli.
· Í einu verki geta verið fleiri en eitt

verkskref.
– job step

verkstaðakv.
Tiltekin staða1 sem verkeining getur
verið í áæviskeiðisínu.
– task state

verkstýrimál hk.
Gervimál, notað til þess að auðkenna
verkog lýsa þeimkröfumsem það gerir
til stýrikerfis.
– job control language, JCL

verkstýringar- fl.
(um samskiptaaðferð ítölvunetum) Þar
sem tiltekið tæki eðaferli1 stýrir einu
eða fleiri öðrum tækjum eða ferlum.
– master/slave

verksýnd kv.
(í tölvustuddri hönnun og framleiðslu)
Það aðbirta1 á skjá táknmynd af tölu-
legu stýrðu skurðtæki á hreyfingu eftir
braut, þannig að líkt er eftir skurðinum
og hann sannprófaður.
– dynamic tool display1

verktökusmali kk.
Smalisem notartölvu af tiltekinni gerð
til þess aðsmala forrit á viðfangsmál
tölvu af annarri gerð.
– cross-assembler

verktökuþýðandi kk.
Vistþýðandisem vistþýðir á viðfangs-
mál tölvuaf annarri gerð en þeirri sem
hann er notaður í.
– cross-compiler

verkvangur kk.
Vélbúnaðurog stýrikerfi fyrir tiltekið
verkforrit.
– platform

verkvinnsla kv.
Vinnsla eins eða fleiriverka.

– job run
vernda með aðgangsorði

– password protect
verndað umhverfi

Umhverfi þar sem þess er sérstaklega
gætt (meðheimilunum, aðgangsheim-
ildum1, stýringu á samskipan gagna-
vinnslukerfiso.s.frv.) að verndagögnog
tilföng gegn aðgerðum sem eru gerðar
fyrir slysni eða af illum hug.
– closed security environment

verndaður lo.
(um fall2) Sem aðeins eraðgangur2 að
frá atburðaritum2 eðaatburðumí hlutn-
um2 sem fallið er skilgreint fyrir eða í
arfþegumhans.
– protected

verndaður geymslustaður
Geymslustaðurþar semgögn eru var-
in gegn breytingum, sem gerðar eru
af slysni eða eru óréttmætar, eða gegn
óheimiluðumaðgangi1.
– protected location

verndareining kv.
Sá hluti gjörva sem gengur úr skugga
um að þæraðgerðir1 seminningarein-
inguer ætlað að gera séu leyfilegar.
– protection test unit

verndarfrábrigði hk.
Frábrigði sem verður þegarforrit reyn-
ir að hafaaðgang1 að vernduðu svæði í
geymslu1.
– protection exception

verndarlæsingkv.
(í gagnasafnskerfi) Útbúnaður sem
stjórnar aðgangi1 að gagnasafni og
notkun þess svo að einungis þeir not-
endur sem hafaheimild fái aðgang að
tilteknum hlutum gagnasafnsins og að
þeir geti aðeins framkvæmt þær aðgerð-
ir á geymdum2 gögnumsem heimilaðar
eru með læsingunni.
– privacy lock, access lock, access

control lock
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verndun kv.
Takmörkun á aðgangi1 að gagna-
vinnslukerfieða notkun þess að hluta
eða öllu leyti.
– protection

verndun friðhelgi
Ráðstafanir, gerðar til þess að tryggja
friðhelgi.
· Ráðstafanirnar eru m.a.gagnavernd

og takmörkun á söfnun, sameiningu
og úrvinnslugagnaum einstaklinga.

– privacy protection
verpiveruleiki kk.

(í sýndarveruleika) Mynd þar sem
hreyfingum notanda er fylgt nákvæm-
lega og varpað ásamt öðrum myndum á
breiðanskjáþar sem notandi getur horft
á sjálfan sig eins og hann sé ávangin-
um.
– projected reality

veruleikavél kv. → sýndarveruleikavél
vettvangsþjónustakv.

(í farsímaneti) Þjónusta, veitt notanda
eftir því hvar hann er staddur hverju
sinni.

Dæmi: Vettvangsbundnar auglýsing-
ar eru sendar til notandasnjallsíma
sem er tengdur viðþráðlaust net.

sh.staðræn þjónusta
– location-based service

vélarbundinn lo. → vélháður
vélarhallt mál

Forritunarmál sem hefur einfaldar
setningar, svipaðar að gerð eins og
vélarmálsskipanirtiltekinnar tölvu eða
tölva af tiltekinni gerð.
– machine-oriented language,

computer-oriented language
vélarkóti kk.

Kóti2, settur fram í formi semmiðverk
tölvugetur lesið úr oginnt.
– machine code1

vélarmál hk.
Gervimál, eingöngu sett saman úrvél-
armálsskipunumtiltekinnar tölvu eða

tölva af tiltekinni gerð.
– machine language

vélarmálsskipunkv.
Skipun1 sem unnt er aðinna beint í
tölvu.
· Vélarmálsskipun er hlutivélarmáls.
– machine instruction

vélarorð hk. → tölvuorð
vélarsjón kv.

Það að vél notartölvusjón.
· Vélarsjón er notuð í framleiðsluferl-

um, við gæðastjórn o.s.frv.
– machine vision

vélbúnaðarklösunkv.
Það að mörgumþjónum1 er á grundvelli
vélbúnaðarskipað íklasa3 sem starfar
sem ein heild.
· Venjulega er vélbúnaðarklasi búinn

til með því að setja hópsneiðmiðl-
ara upp átölvusem á að stjórna klas-
anum. Hver sneiðmiðlari starfar óháð
hinum, þó að þeir geti allir brugð-
ist við sams konarbeiðnum. Stýrikerfi
stjórntölvunnar fylgist með klasanum
og sinnir umsjónarverkefnum.

· Sjá einnighugbúnaðarklösun.
– hardware clustering, operating

system clustering
vélbúnaðartóki kk.

– hardware token
vélbúnaðarvangurkk.

Tiltekin högun vélbúnaðareðagjörva.
sh.vélbúnaðarverkvangur
– hardware platform

vélbúnaðarverkvangurkk. → vélbúnað-
arvangur

vélbúnaðarvilla kv.
Þrálát villa sem kemur alltaf fyrir að
nýju þegar reynt er aðlesa gögnaftur.
– hard error

vélbúnaður kk.
Áþreifanlegur búnaður upplýsinga-
vinnslukerfiseða hluti hans.

Dæmi:Tölvur, fylgitæki.
– hardware
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vélfastur lo.
(umaðgerð1) Sem er skilgreindur írök-
rásumen ekki meðhugbúnaði.
· Aðgerðinni er aðeins unnt að breyta

með því að skipta um rökrásir.
– hardwired2

vélfrjáls lo.
(um hugbúnað) Sem er ekki bundinn
sérstökum eiginleikum tiltekinnar gerð-
ar af tölvu og því unnt aðinna í tölvum
af fleiri en einni gerð.
– machine-independent

vélgatari kk.
Frálagstækisem skráirgögnsemgata-
samstæðurágataspjöld1.
– card punch

vélgervingkv. → gerving
vélháður lo.

(um hugbúnað) Sem er bundinn sér-
stökum eiginleikum tiltekinnar gerðar
af tölvu og því eingöngu unnt aðinna
í tölvu af þeirri gerð.
sh.vélarbundinn
– machine-dependent

vélkisi kk.
– robot kitten, kitten robot

vélmælt viðvörun
Vélgerð talboð sem vara notanda við
starfsemi búnaðar eða skýra honum frá
henni.

Dæmi: Viðvörun um bilun í bifreið.
– speech-based alerting

vélræn taltextun
Það að búnaður breytirtali í texta.
– machine dictation

vélræn uppgötvun
Það að vélar, sem eru færar um að læra,
stundaflokkunarmyndunog uppgötva
reynslulögmál sem lýsa reglufestu í at-
huguðumgögnum.
· Sjá einnighugtakamyndunog grein-

ingarnám.
– machine discovery

vélrænt nám
Það að búnaður bætirframmistöðusína

með því að afla sér nýrrarþekkingareða
færni eða með því að endurskipuleggja
þá þekkingu eða færni sem fyrir er.
– machine learning, automatic learning

véltúlkun kv.
Það að bera kennsl átal á frummáli,
þýða efni þess ámarkmálog semja við-
eiganditalboðá markmálinu til þess að
koma ásamskiptummilli manna sem
tala ekki sama tungumál.
– spoken-language translation

véltæk gögn→ tölvutæk gögn
véltækur lo. → tölvutækur
véltækur miðill → tölvutækur miðill
vélverakv.

Blendingur lifandi veru og vélar.
· Enska heitið er myndað af „cyber-

netic organism“.
– cyborg

VGA-kort hk. → VGA-litspjald
VGA-litspjald hk.

sh.VGA-spjald, VGA-kort
– video graphics array, VGA

VGA-spjald hk. → VGA-litspjald
við æskingu

sh.æski-
– on demand

viðaukahnit hk.
Afstætt hnitþar sem sá punktur sem var
vistfengdurnæst á undan er viðmiðun-
arpunktur.
– incremental coordinate

viðaukaprófun kv.
Prófun þar sem einum eða nokkrum
tölustöfumeðastöfumer bætt viðgögn
í því skyni að finnavillur .
– redundancy check

viðauki kk.
(í alhæfingu) Það aðundirklasi bætir
við nýjum sérkennum.
– extension

viðbót1 kv.
Jákvæði brothlutinn í framsetningu
logra.
– mantissa1
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viðbót2 kv. → viðbótarframlag
viðbótarframlag hk.

Framlag á málþingi eða íupplýsinga-
töflukerfiþar sem vísað er til framlags
sem áður hefur borist.
sh.viðbót2

– follow-up posting, follow-up
viðbótargreind kv.

(í sýndarveruleika) Styrking á eða við-
bót við mannlega hæfileika eða greind.
· Viðbótargreind er ekki sama ogeftir-

líking í tölvu af mannlegu vitsmuna-
ferli.

– amplified intelligence, augmented in-
telligence, intensified intelligence

viðbótarstafur kk.
Stafursem er kótaður með áttabitumog
hefur númer á bilinu 128 til 255.

Dæmi: Séríslensku stafirnir.
– extended character

viðbótarveruleiki kk.
Aukin skynjun þar sem einstakling-
ur hefur raunheiminn sem aðalviðmið-
un en bætir einhverju smávægilegu við
hann með því að nota hálfgagnsæjan
birti eða með öðrum ráðum.
– augmented reality

viðbragðsstaðakv.
Samskipanþar sem unnt er að taka um-
frambúnað í notkun tafarlaust ef aðal-
búnaðurinn bregst.
– hot standby

viðbragðsstefjakv.
Stefja2 sem kallað er á sem viðbragð við
einhverjum tilteknum atburði í hugbún-
aðarkerfi.
· Almennt er unnt að skipta út við-

bragðsstefjum til að breyta viðbrögð-
um kerfis við tilteknum atburðum.

– callback function
viðfang1 hk. → viðfangsefni
viðfang2 hk. → hlutur2

viðfang3 hk. → hlutur3

viðfang4 hk. → hlutur4

viðfang5 hk. → raunstiki

viðfanga-fl. → hlutbundinn
viðfangalíkan hk. → hlutalíkan
viðfangalíkanagerð kv. → hlutalíkana-

gerð
viðfangamálhk. → hlutbundið mál
viðfangsefnihk.

Einindi1 sem lýturaðgangsstýringu.
Dæmi: (1)Skrá. (2) Forrit . (3) Svæði
í aðalminni. (4) Gögnsem safnað er
um einstakling og haldið við.

sh.viðfang1, hlutur1

– object1

viðfangseiningkv.
Viðfangsforriteða hluti þess sem hefur
að geyma nægarupplýsingar1 til þess
að unnt sé aðtengjahann.
· Smalarog vistþýðendurskila venju-

lega viðfangseiningum.
– object module

viðfangsforrit hk.
Þýtt forrit sem þarf aðtengja áður en
tiltekin tölvageturinnt það.
– object program

viðfangskóti kk.
Kóti2 semsmalieðavistþýðandibýr til.
· Viðfangsforrit er gert úr viðfangs-

kóta.
– object code

viðfangslínakv.
(í ritvinnslu) Sú lína1 í textasem er til
reiðu hverju sinni.
· Í skjáritlum er viðfangslína sú lína

sembendillinn1 vísar á.
– current line

viðfangsmálhk.
Markmáltil þess að skráviðfangsforrit.
– object language

viðfangsrými hk.
Ímyndað eða raunverulegt svæði, skil-
greint sem allarstöður2 sem nota má
við greiningu á því hvernig stök og
virkjar, sem koma til greina við lausn
tiltekins viðfangsefnis, verka hver á
annan.
– problem space
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viðfangsskilhk. ft. → hlutarskil
viðfangssléttakv.

Ímynduð slétta sem hefur brennidepil
stilltan á tilteknamyndsléttulinsu.
– object plane

viðgjafarlaust nám
Námsaðferðsem felst í því að athuga og
greina ólíkeinindi1 og ákvarða að sum
undirmengja þeirra megi flokka saman
án þess að prófa, með því að fáviðgjöf
frá þekkingargjöfum, hvortþekkingsem
aflað er sé rétt.
· Þegarhugtakhefur verið myndað er

því gefið heiti sem síðan má nota við
námannarra hugtaka.

– unsupervised learning, learning wit-
hout a teacher

viðgjafarnám hk.
Námsaðferðsem felst í því að prófa,
með því að fáviðgjöf fráþekkingargjöf-
um, hvortþekkingsem aflað er sé rétt.
– supervised learning

viðgjöf kv.
(í gagnavinnslu) Það að skilafrálagi af
einu stigi úrvinnslu semílagi á öðru
stigi í því skyni að hafa áhrif á frekari
úrvinnslu og jafnvel leiðrétta hana.
sh.endurgjöf
– feedback

viðhald hk.
Allt sem gert er til þess að búnaður
haldist starfhæfur eða verði það aftur.
· Í viðhaldi felst t.d. eftirlit, prófan-

ir , mælingar, endurnýjun hluta, still-
ingar, viðgerðir og í sumum tilvikum
stjórnunaraðgerðir.

– maintenance
viðhald kerfis

Lagfæringar á kerfi til þess að ráða bót
ágöllum, auka afköst eða laga kerfið að
breyttu umhverfi eða breyttumkröfum.
– system maintenance

viðhald skrár
Það aðuppnýja eða endurskipuleggja
skrá.

– file maintenance
viðhaldshandbók fyrir hugbúnað

Skjal1 þar sem gefnar eru nauðsynleg-
ar upplýsingar1 til þess að haldaforriti
við.
– program maintenance manual

viðhaldskerfi sannleiksgildis
Þekkingarkerfisem heldur við sann-
leiksgildi þekkingarsafnssíns með því
að fylgjast með því hvernigtrúaratriði
eru háð hvert öðru.
· Viðhald sannleiksgildis felst aðallega

í því að eyða þekkingaratriðum sem
hafa leitt til rangraályktana.

– truth maintenance system
viðhaldsþægnikv.

Geta búnaðar við tiltekin notkunarskil-
yrði til þess að haldast starfhæfur eða
verða það aftur, þegarviðhald fer fram
við tiltekin skilyrði og notaðar eru til-
teknar aðferðir ogtilföng.
– maintainability

?viðhengihk. → fylgiskjal
viðhverfa kv.

(í tölvuteiknun) Sérhver hugsanleg
framsetning á þrívíðum hlut.
sh.sýnd
– view1

viðkvæmar upplýsingar
Upplýsingar1 sem þarf að vernda, sam-
kvæmt ákvörðun lögbærs yfirvalds, af
því að uppljóstrun þeirra, breyting á
þeim eða eyðing þeirra myndi valda til-
finnanlegu tjóni.
– sensitive information

viðkvæmni kv.
Mælikvarði sem eigandiupplýsinga1

leggur á mikilvægi upplýsinganna til
þess að sýna fram á þörf á verndun
þeirra.
– sensitivity

viðlagaaðferðkv.
Önnur aðferð við úrvinnslu en sú venju-
lega, beitt í óvenjulegu tilviki sem þó
mátti sjá fyrir.
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– contingency procedure
viðlagaáætlunkv.

Áætlun um öryggisafritanir, neyðar-
svörun og endurréttingu eftir slys.
– contingency plan, disaster recovery

plan
viðlagastaðakv.

Samskipanþar sem unnt er að taka um-
frambúnað í notkun eftir nokkra töf ef
aðalbúnaðurinn bregst.
– cold standby

viðmiðunargrind kv.
Stefnubundið hnitanet fyrir framsetn-
ingumynda2 í rúmi.
– spatial grid

viðmiðunarlaus skráning
Segulskráning bitasem er þannig að
seglunarmynstur, sem notuð eru til þess
að standa fyrir 0 og 1, fylla alltgeymslu-
hólfið og enginn hluti hólfsins er segl-
aður eftir viðmiðunarmynstri.
– non-return-to-zero recording1, NRZ1,

non-return-to-reference recording
viðmiðunarskráning kv.

Segulskráning bitasem er þannig að
seglunarmynstur, sem notuð eru til þess
að standa fyrir 0 og 1, fylla aðeins hluta
af geymsluhólfinu. Afgangur hólfsins er
seglaður eftir viðmiðunarmynstri.
– return-to-reference recording

viðmót hk.
Skil1 í kerfi sem eru þannig að notandi
þarf ekki að vita hvað gerist handan
þeirra.
sh.notendaskil
– user interface

viðmótstækihk.
Tæki eða tækjasamstæða sem leyfir
gagnvirk samskiptimanns við tölvu,
símkerfi eða annað rafræntupplýsinga-
kerfi2.
– interface device, IDF

viðrétting1 kv.
Það að leiðréttagalla eðaskekkjueða
sneiða hjá áhrifum þeirra til þess að

búnaður geti starfað áfram eins og til er
ætlast.
– error recovery

viðrétting2 kv.
(í gagnasendingu) Það að greiða úrvill-
umeða ósamkvæmni á meðangögneru
flutt.
– recovery3

viðréttingarhæfni kv.
Hæfni búnaðar til þess að byrja aftur að
starfa eðlilega eftirbilun.
– recovery function

viðskeyti hk.
– suffix

viðskeytingkv.
(í ritvinnslu) Aðgerð sem leyfir notanda
að bæta nýjuskjali1 eðastafastrengaft-
an við skráðantexta.
– append1

viðskeytingarhamur kk.
(í ritvinnslu) Hamursem leyfir notanda
að bæta nýjuskjali1 eðastafastrengaft-
an við skráðantexta.
– append2

viðskeytingarskipun kv.
Ritvinnuskipun, notuð til þess að bæta
nýjum stafastrengaftan við skráðan
texta.
– append command

viðskil hk. ft.
Skipun1 sem tekur úr notkun tiltekinn
hugbúnað.
– exit1

viðskiptaferli hk.
– business process

viðskiptaforritaskil hk. ft.
(í hlutbundinni forritun)
– business application programming

interface, BAPI
viðskiptagreind kv.

– business intelligence, BI
viðskiptakerfi hk.

Hugbúnaðursem sameinarupplýsinga-
kerfi stjórnanda, fjárhagsbókhald, lag-
erbókhald, sölu- og þjónustubókhald,
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viðskiptavenslaumsjónog fleira.
· ERP er skammstöfuná „enterprise

resource planning“.
· Sjá einnigviðskiptaskipulagning.
– ERP system

viðskiptaliðkun kv.
Það að auðvelda viðskipti með því að
samræma lög milli landa, lækka kostn-
að og hámarka skilvirkni.
– trade facilitation

viðskiptaskipulagning kv.
Notkunviðskiptakerfistil þess að skipu-
leggja starfsemi fyrirtækis.
– enterprise resource planning, ERP

viðskiptaumsjón kv.
Notkun viðskiptakerfistil þess að hafa
umsjón með starfsemi fyrirtækis.
– enterprise resource management,

ERM
viðskiptavenslhk. ft.
· Sjá einnigviðskiptavenslaforrit.
– customer relationship

viðskiptavenslaforrit hk.
Hugbúnaðurtil að halda utan umsam-
skipti við viðskiptavini.
– customer relationship manager,

CRM2

viðskiptavenslaumsjónkv.
– customer relationship management,

CRM1

viðtaka kv.
(í tölvupóstkerfi) Flutningsskref sem
felst í því að aðgangsbúnaðurflyt-
ur skeyti2 eðaskilatilkynningutil beins
notandasíns eða annað samskiptakerfi
flytur hana tilóbeins notanda.
– receipt

viðtakandi kk.
Notandi3 eðapóstlisti sem getur tekið
við skeyti2 eða skeyti er sent til.
sh.póstþegi
– recipient

viðtakendaskrákv. → póstlisti
viðtökuhólf hk.

Pósthólf fyrir aðkominntölvupóst3.

– in-basket, inbox
viðtökustafur kk.

Sendistýristafur, sendur frá viðtökustöð
til sendistöðvar til þess að greina frá því
að sending hafi tekist.
– acknowledge character, ACK

viðtökutilkynning kv.
(í tölvupóstkerfi) Persónuleg tilkynning
til upphafsmanns persónulegs skeytis
um að unnt hafi verið að taka við skeyt-
inu.
· Það að unnt hafi verið að taka við

skeyti getur merkt að búist sé við að
tekið verði við því og að viðtaka þess
hafi verið undirbúin.

– receipt notification
viðtökuval hk.

Það að ein eða fleirigagnastöðvareru
beðnar að taka viðgögnum.
· Viðtökuval er almennt notað ígreiðu-

sambandien það er einnig unnt að
nota íbeinu sambandi.

– selecting1

viðvörun kv.
Vísbending um að vart hafi orðið hugs-
anlegrarvillu.
– warning message

vigra so.
Breyta mynd2, sem er sett fram sem
punktafylki, í mynd sem er sett fram
meðvigrum.
– vectorize

vigrabirting kv.
Það að búa tilmynd1 á birti meðhnita-
teiknun.
– vector display

vigrabirtir kk.
Birtir sem býr til mynd1 sem syrpu af
vigrum, teiknuðum frá punkti til punkts
í kerfisbundinni röð.
· Myndin er endurgerð eðaglædd til

þess að hún dofni ekki.
– vector display device, vector-refresh

display
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vigragjörvi kk.
Gjörvi sem getur unnið úrskipunum1

þar semþolendurgeta veriðfylki2 í stað
einstakra gagnastaka.
· Þegar vigragjörvi fæst við einstök

gagnastök eru þau nefndkverður.
– array processor, vector processor

vigrargjafi kk.
Búnaður sem býr til strik með tiltekna
stefnu.
sh.vektorsgjafi
– vector generator

vigrarrof hk.
Rofaðferð þar sem kallað er á sérstakt
forrit fyrir hverja gerð afrofi.
· Fyrstavistfang forritsins ergeymt2 í

rofvigur.
– vectored interrupt

vigrun kv.
Það aðvigra.
– vectorization

vigur kv.
Stærð sem venjulega er sett fram með
röðuðu1 mengi afkverðum.
· Orðið vigur hefur í ef. et. og nf. ft.

beygingarmyndina vigrar.
sh.beind, vektor
– vector

vigurteiknun kv.
Tölvuteiknunþar semmyndir1 eru gerð-
ar með birtingarskipunum og hnita-
gögnum.
– vector graphics

vildarhnappur kk.
Hnappursem notandi getur gefið tiltek-
ið hlutverk.
– soft key

vilhallaskekkja kv. → bjagaskekkja
vilhalli kk. → bjagi
vilhöll skekkja → bjagaskekkja
villa kv.

Skyssa eða slys sem veldur því aðforrit
eða kerfi skilar ekki útkomu sem búist
var við.

Dæmi: (1)Vistþýðingarvilla. (2) Inn-

ingarvilla. (3) Rökvilla. (4) Málskip-
anarvilla.

– error2

villandi dulritun
Dulritun sem mádulráðaá fleiri en einn
veg.
– deniable encryption

villigeirun kv.
Aðferð við afritunarvörnþar sem gall-
aðir geirar eru af ásettu ráðiskrifaðir á
diskling1.
– bad sectoring

villuboð hk. ft.
Vísbending um að vart hafi orðiðvillu.
· Villuboð geta t.d. komið fráþýð-

anda1.
– error message

villuboð með greiningu
Villuboðþar sem tilraun er gerð til þess
að skýravillu.
– diagnostic error message

villueftirlit hk.
Sá hluti samskiptareglna1 sem sér um
villugát, og hugsanlegaleiðréttingu á
villum.
– error control

villueftirlitshugbúnaður kk.
Hugbúnaðursem fylgist meðgagna-
vinnslukerfi til þess að finna, skrá og
e.t.v. leiðréttavillur .
– error control software

villufrálag hk.
Gagnaþegisem tekur viðvilluboðum
nema annað sé tekið fram.
· Villufrálag er oftast skjár en getur

einnig veriðsíaí forriti , einkum íUn-
ix. Heitið „standard error“ er notað í
annarri merkingu í tölfræði.

– standard error
villugát kv.

Aðferð við að ákveða hvortgögn hafi
veriðsendeðaflutt rétt.
– error detection, error checking

villugátarkóti kk.
Kótunarregla þar sem sérhver kótuð
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framsetning fylgir tilteknum reglum
þannig aðvillur koma í ljós hafi regl-
urnar verið brotnar.
– error-detecting code, error-detection

code, self-checking code
villuhlutfall hk.

(í gagnasendingu) Hlutfall á milli fjölda
villna og allragagnasemsenderu eða
flutt.
– error rate

villusáning kv.
Það að bæta viljandi þekktumgöllum
við þá sem fyrir eru íforriti til þess
að geta fylgst með greiningu þeirra og
eyðingu og áætlað þannig fjölda þeirra
galla sem eftir eru í forritinu.
– error seeding, bug seeding, fault seed-

ing
villuspá kv.

Mat á væntanlegum fjöldavillna eða
eðli þeirra í kerfi eða kerfishluta.
– error prediction

Vinamót hk.
Vinsæll félagsmiðill.
sh.Fésbók
– Facebook

vinda til baka
Færasegulbandeðagataræmu2 í upp-
hafsstöðu.
– rewind

vinna úr gögnum
– process data

vinnslufall hk.
Vinnlustöðvun sem var ekki áformuð.
– abnormal termination, abnormal end,

abend
vinnslufær lo.

(um innanlega verkeiningu) Sem er í
þeirri verkstöðuað bíða eftir vinnslu og
vera ekkihindraður.
– ready

vinnslugengihk.
Margar nettengdar vinnslueiningar, not-
aðar samtímis á samaverkefni.
· Oftast er um að ræða verkefni sem

krefst ofurmargra vinnsluskrefa eða
aðgangs1 að gífurlegu magnigagna.

· Sjá einnig gengisvinnslaog tölvu-
gengi.

– computational grid
vinnsluhnútur kk.

Hnútur1 í tölvunetiþar sem eru tæki til
gagnavinnslu.
– data processing node

vinnsluhæfð þekking
Skilgreiningarþekkingsem hefur verið
þýdd yfir íaðferðarþekkingutil þess að
tölvageti unnið beint úr henni.
– compiled knowledge

vinnsluminni hk.
Geymsla1 semskrifa mágögní og lesa
má gögn úr.
· Enska heitið „RAM“ er stytting á

„random access memory“.
– RAM

vinnslurit hk.
Mynd af hugbúnaðarkerfi eðaforrits-
eininguþar sem rétthyrningur til vinstri
geymirlista yfir ílagsgögn, rétthyrning-
ur í miðju geymir lista yfir vinnsluskref,
rétthyrningur lengst til hægri geymir
lista yfir frálagsgögnog örvar tengja
ílagsgögn við vinnsluskref og vinnslu-
skref við frálagsgögn.
– input-process-output chart, IPO chart

vinnsluslit hk. ft.
Það aðslíta vinnslu.
– abort1

vinnsluslitaruna kv.
Tiltekið bitamynstur sem getur komið
fyrir hvar sem er í bitaflaum og er not-
að til þess að stöðva sendinguramma1

áður en henni er lokið.
– abort sequence

vinnsluslitasetningkv.
Einföld setning sem gerir eina eða
fleiri verkeiningarónothæfar og kemur
þannig í veg fyrir frekaristefnumótvið
þær.
– abort statement
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vinnsluumhverfi hk.
Þær aðstæður sem ríkja eða búist er við
að muni ríkja á meðanforrit er innt.
– operating environment

vinnsluverkefni hk.
Viðfangsefni sem notandi leggur fram
og leysa þarf meðupplýsingavinnslu.
– application problem

vinnuálag hk.
– workload

vinnuband hk.
Segulband, notað til þess aðgeyma2

gögntil bráðabirgða.
– scratch tape

vinnuborð hk. → skrifborð
vinnuborðsforrit hk.

Verkforrit þess eðlis að unnt er að fram-
kvæma það beint fráútstöðog fá þannig
þjónustu1 skrifstofukerfis.

Dæmi:Dagbók2, reiknivél, símaskrá.
– desk application

vinnudepill kk.
Sá staður sem ræðst af hnitunumx og y
sem tilgreind eru fyrirbendi2.

Dæmi: Staður örvarodds.
– hotspot2, hot spot2

vinnuferli hk.
sh.verkferli
– workflow

vinnufundur kk.
– workshop

vinnuhollur lo.
Sem reynir að taka tillit til þarfa starfs-
fólks í því skyni að koma í veg fyrir
andlegan og líkamlegan skaða.
– ergonomic

vinnuhollustufræði kv.
Fræðigrein sem fjallar um það að að-
laga vélar og umhverfi þörfum starfs-
fólks í því skyni að koma í veg fyrir
andlegan og líkamlegan skaða.
sh.vinnuvistfræði
– ergonomics

vinnuskjal hk. → drög

vinnuskrá kv.
Skrá, notuð semvinnusvæðiá meðan
verið er aðinna forrit.
– scratch file, work file, temporary file

vinnustöðkv.
Búnaður sem venjulega hefur sérhæfða
vinnslugetu og einnig sérstökílagstæki
og frálagstækifyrir notendur.
· Forritanleg útstöð, óforritanleg út-

stöðeðasjálfstæð örtölva.
– workstation

vinnusvæðihk.
Hluti geymslu1 semforrit notar til þess
að geyma ígögnum stundarsakir.
– working space, work space, working

area, work area
vinnusýn kv.

(í viðmóti) Sýn notanda á fyrirtæki og
starfsemi þess, t.d. umvefgátt.
– workplace

vinnuútstöð kv.
Útstöðsem gerir notanda kleift að hafa
samskiptivið tölvu.
– user terminal

vinnuvistfræði kv. → vinnuhollustufræði
vinstri spássía

(í ritvinnslu) Rönd á milli vinstri blað-
brúnar og vinstri jaðars þess svæðis á
síðu2 sem ætlað er fyrirtexta.
– left margin, left-hand margin

vinstrijafna so.
(í ritvinnslu) Geravinstri spássíubeina.
– left-justify2

vinstristilltur lo.
(um texta) Sem er stilltur viðvinstri
spássíuen þarf ekki að vera stilltur við
hægri spássíu.
– left-aligned, left-adjusted, flush left,

?left-justified
vinstriör kv.

Stefnuhnappur, merktur með ör sem
vísar til vinstri. Þegar stutt er á hnapp-
inn flyst bendillinn1 til vinstri um eitt
sæti1.
– left arrow key
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vinsun kv.
Tiltekin aðgerð ágögnum, sem komin
eru til skila, til þess að skilja réttu gögn-
in frá hisminu.
· Sjá einnighismun.
– winnowing

vippa kv. → tvístöðug gikkrás
vippurás kv. → tvístöðug gikkrás
virðisaukamiðlari kk. → virðisauka-

þjónn
virðisaukanet hk.

Einkanetveita sem fyrirtæki tekur á
leigu til að auðveldaEDI-samskiptieða
veita aðra netþjónustu.
– value-added network, VAN1

virðisaukaþjónn kk.
sh.virðisaukamiðlari
– value-added server

virk fjölbreytni
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Fjöl-
breytni, fólgin í því að líkaraðferðir fá
sömu heiti í öllumklösum4.
– operational polymorphism

virk skipun
Skipun1 sem máinna án þess að henni
sé breytt áður.
– effective instruction, actual instructi-

on
virki kk.

Tákn sem stendur fyriraðgerð1 sem
framkvæma skal.
– operator1

virkja so.
Gera gagnamiðil aðgengilegan fyrir
stýrikerfi.

Dæmi: Setjadiskahlaðaí seguldiska-
stöð.

– mount
virkjunarstaður kk.

Vistfangsem bendir áaðalefnisskráá
diski1.
– mount point

virkni kv.
– functionality

virknilýsing kv.
– functional specification

virkt net
– active network

virkt vistfang
Vistfangsem fæst með útreikningi, með
óbeinu vistfangieða með því að tilteknu
vistfangi er breytt með öðrum hætti.
· Ef ekki þarf að breyta hinu tiltekna

vistfangi er það sjálft virka vistfang-
ið.

– effective address
virkur lo.

– enabled
virkur flutningshraði

Meðalfjöldi bita, stafaeðabálka1 sem
fluttir eru milli tveggja staða á tímaein-
ingu og teknir eru gildir á viðtökustaðn-
um.
– effective transfer rate1

virkur gluggi
Hver ságluggi í tilteknu mengi glugga
sem erbirtur1.
– active window

vissustuðullkk.
Stærð sem er tengd sannleiksgildi stað-
hæfingar, t.d. tilgátu, ályktunarreglu eða
niðurstöðuályktunar.
· Gildi vissustuðuls getur verið á bilinu

frá því að vera algjörlega ósatt til þess
að vera algjörlega satt.

– certainty factor, confidence factor
vista so.

Geyma1 varanlegt afrit afskrá á diski1

eðadisklingi1.
· Skráin er venjulega í tölvuminni þeg-

ar gefin erskipun2 um að vista hana.
sh.forða
– save3

vistað gagnasafn→ geymt gagnasafn
vistbendill kk. → vistfengjanlegur bend-

ill
vistfang hk.

Gildi sem tilgreinir stað.
Dæmi: Númergistis, vistfang tiltek-
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ins hlutageymslu1, númer tækis,net-
fang1.

– address1

vistfang rásar → rásfang
vistfangabraut kv.

Sá hluti kerfisbrautar sem vistföng
gagnaeru send eftir frámiðverkitil að-
alminniseðaílags- og frálagstækja.
– address bus

vistfangaumsjónkv.
Úthlutun vistfanga í staðarneti sem
gilda annaðhvort eingöngu innan nets-
ins eða bæði innan þess og utan.
– address administration

vistfangsbreytingkv.
Hver sú reikningsaðgerð, rökaðgerð1

eða málskipanaraðgerð sem gerð er á
vistfangi.
– address modification

vistfangsbreytir kk.
Búnaður sem breytirsýndarvistföngum
í raunvistföng.
– address translator

vistfangsgisti skipunar
Sérhæftgisti, notað fyrirvistfangnæstu
skipunar1 sem á aðinna.
– instruction address register, program

register, instruction pointer register
vistfangshliðrun kv.

Tala sem bæta þarf viðafstætt vistfang
til að ákvarðavistfang þessgeymslu-
staðarsem á að nota.
– address offset

vistfangshluti kk.
Sá hlutivélarmálsskipunareðaörskip-
unar þar semvistfang þolandaer til-
greint.
– address part

vistfangslaus skipun
Skipun1 sem hefur enganvistfangs-
hluta.

Dæmi: (1) Tilteknar skipanir fyrir
staflavél. (2) Hléskipun.

– zero address instruction

vistfangssniðhk.
Fjöldi og skipulag eininga ívistfangi.

Dæmi: (1) Í kerfi sýndarvistfanga
getur vistfang verið tiltekið með núm-
eri síðu1 og tölu sem sýnir stað-
setningu á síðunni. (2) Íseguldiska-
geymslugetur vistfang verið tiltekið
með númerum árás2, tæki,geira og
færslu1.

– address format
vistfast forrit

Forrit sem er kyrrt á tilteknu svæði í
geymslu1.
– resident program

vistfastur lo.
(um forrit , forritshluta eðagögn) Sem
er kyrr í aðalminni.
– resident

vistfengi hk.
(í tölvuteiknun) Fjöldi vistpunkta á
hverjum ás í tilteknutækisrými.
– addressability

vistfengingkv.
Það aðvistfengja.
– addressing

vistfenging flekkjar
Það hvernigflekkurer valinn.
· Nota má t.d. láhnit og lóðhnit eða

flekknúmer til þess að finna flekk.
– blob addressing

vistfengingarfrábrigði hk.
Það frábrigði að vistfang, sem forrit
reiknar, liggur utan þess rýmis sem því
er tiltækt.
– addressing exception

vistfengja so.
Vísa til gagnastaks1 eða tækis með því
að gefa uppvistfangþess.
– address2

vistfengjanlegur lo.
(um geymslustað) Sem unnt er að fá
beinanaðgang1 að meðskipun1.
– addressable

vistfengjanlegur bendill
Bendill1 sem stjórna má úrforriti ,
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venjulega með því að tiltaka hnit þess
punkts áskjánumþar sem bendillinn á
aðbirtast1.
sh.vistbendill
– addressable cursor

vistfengjanlegur punktur → vistpunktur
vistfestuhleðsluforrit hk.

Forrit semafritar hleðslueiningar, þar
sem öll vistföngeru eiginleg vistföng,
úr ytri geymsluí innra minni, þannig að
óþarft er að lagfæra vistföng.
– absolute loader

vistmerki hk.
Táknið@.
sh.að-merki, á-merki, hjá-merki
– at-sign, address sign

vistpunktur kk.
(í tölvuteiknun) Hver sá punktur sem
unnt er að staðsetja í tilteknu hnitakerfi.
sh.vistfengjanlegur punktur
– addressable point

vistrými hk.
Mengi vistfangasem tiltekiðforrit eða
búnaður getur notað.
· Í vistrými geta veriðsýndarvistföng.
– address space

vistun kv.
Aðgerð sem leyfir notanda aðgeyma1

skráágagnamiðlitil þess að gera breyt-
ingar á efni skrárinnar varanlegar.
– save1

vistun léns
Sú aðgerð að vistaupplýsingar1 um lén
í nafnaþjónum.
– domain hosting2

vistunarhamur kk.
Hamur sem leyfir notanda aðgeyma1

skráágagnamiðlitil þess að gera breyt-
ingar á efni skrárinnar varanlegar.
– save2

vistunarskipun kv.
(í ritvinnslu) Skipun2, notuð til þess að
skrifa skráðantextaí skrá.
– save command

vistunartafla kv.
Tafla yfir skrár á diski1 sem sýnir í
hvaðageirum eðaklösum1 á diskinum
hver skrá er vistuð.
– file allocation table, FAT

vistþýðaso.
Þýða1 forrit eða hluta þess afæðra for-
ritunarmáli á millimál, smalamáleða
vélarmál.
sh.þýða2

– compile
vistþýðandasmiðurkk.

Þýðandi1 eðatúlkur, notaður til þess að
lýsa og búa tilvistþýðandaeða hluta af
vistþýðanda.
sh.þýðandasmiður
– compiler generator, compiler

compiler, metacompiler
vistþýðandi kk.

Þýðandi1 sem geturvistþýtt.
sh.þýðandi2

– compiler
vistþýðing1 kv.

Það aðvistþýða.
sh.þýðing3

– compilation1

vistþýðing2 kv.
Útkoma úr því aðvistþýða.
sh.þýðing4

– compilation2

vistþýðingarskeiðhk.
Hver sú stund þegarforrit er vistþýtt.
sh.þýðingarskeið2

– compilation time1

vistþýðingartími kk.
Sá tími sem tekur aðvistþýða forrit.
sh.þýðingartími2

– compilation time2

vistþýðingarvilla kv.
Villa sem finnst þegarforrit ervistþýtt.

Dæmi:Málskipanarvilla.
– compilation error

Visual Basic
Heiti á forritunarumhverfi, forritunar-
kerfi, forritunartóli eðaforritunarmáli
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frá Microsoft.
– Visual Basic, VB

vitjanaskrá kv.
Skrávefsetursyfir vitjanir á setrið.
– access log

vitjun kv.
Dæmi: Vitjun ávefsetur.

sh.innlit, heimsókn
– visit

vitneskjuþörf kv.
Réttmæt krafa væntanlegsviðtakanda
gagna til þess að vita umviðkvæmar
upplýsingarsem þessigögnstanda fyr-
ir, hafaaðgang1 að þeim eða hafa þær
undir höndum.
sh.þörf fyrir vitneskju
– need-to-know

vitræn stafakennsl
Þýðing handskrifaðrastafa í tölvutæka
stafi.
· Sjá einnigljóskennsl stafa.
– intelligent character recognition, ICR

vitrænn gerandi
Forrit sem vinnur sjálfstætt flókin verk
fyrir notanda.
· Vitrænn gerandi hefur hæfni tilsam-

skipta, samvinnu,rökleiðslu og að-
lögunar. Hann ræður við flóknari
verkefni enyrki.

· Sjá einniggerandi6.
– intelligent agent

vitrænt net
Símnet með þjónustufrjálsrihögun.
· Sjá einnigóvitrænt net.
– intelligent network, IN

vitsmunalíkanagerðkv.
Það að búa til gagnavinnslulíkan af
skynjun manna, athöfnum, minni og
rökleiðslu.
– cognitive modeling

vitsmunavísindi hk. ft.
Fjölþætt þekkingarsvið sem hefur það
markmið að kanna hæfileika hugans til
þess að setja fram og reikna og hvernig
þessum hæfileikum er komið fyrir í

heilanum.
· Í vitsmunavísindum er fengist við

það hvernig unnið er úrtáknum,
og þau taka til jafnólíkra greina
og sálarfræði, tölvufræði, málvís-
inda, mannfræði, heimspeki, uppeld-
isfræði, stærðfræði, verkfræði, lífeðl-
isfræði og taugavísinda.

– cognitive science, cognitivism
víðeindkv.

Minnsta þrívíð myndeind ígerð víddar-
líkanssem unnt er að ljá eiginleika, t.d.
lit og styrkleika, óháð öðrum einingum
myndarinnar.
· Víðeindin hefur enga sérstaka form-

gerð og er venjulega fengin með því
að deila þrívíða rúminu í jafna hluta.

sh.þríll
– voxel, volume element

víðeindargildi hk.
Stakræntgildi sem stendur fyrir lit,
styrkleika eða annan eiginleikavíðeind-
ar.
– voxel value

víðlæg stærð→ fylki2

víðnethk.
Net sem veitir samskiptaþjónustu á
stærra landsvæði en því semstaðarnet
eðaborgarnetþjónar.
· Víðnet gæti t.d. náð um allt Ísland eða

um Norðurlönd.Samskiptium víðnet
geta verið háð reglugerðum póst- og
símastjórna.

– wide area network, WAN
víðóma skrá

– stereo file
víðsjónkv.

– stereo vision
víðtæk samrásun

Tækni við að búa tilsamrásirþar sem
mjög mörgum (3 000 til 100 000) hálf-
leiðarabútum er komið fyrir á einnikís-
ilflögu.
– large-scale integration, LSI
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víðvarp hk.
Sending sömugagnatil allra ákvörðun-
arstaða.
sh.útvarp
– broadcast

víðvarp um staðarnet
Sendingramma1 sem allargagnastöðv-
ar í samastaðarnetieiga að taka á móti.
sh.útvarp um staðarnet
– LAN broadcast

víðvarpsvistfang í staðarneti
Hópvistfang í staðarnetisem auðkennir
safn allragagnastöðvaí staðarneti.
– LAN broadcast address, LAN global

address
víðvær lo.

(um máleiningu) Sem er skilgreind-
ur utan tiltekinsskilgreiningarsviðsen
unnt að vísa til ágildissviði1 þess.
– global1

víðvær breyta
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð)
Breyta2 sem er tiltæk fyrir allahluti2,
atburði, atburðarit2 og föll2 semverk-
forrit notar.
– global variable

víkka so.
(um glugga) Stækka umgjörð glugga
án þess að breyta stærð þess sem er í
glugganum.
· Sjá einnigþrengjaog fullvíkka.
sh.draga sundur
– expand2

víravirkisframsetning kv.
(í tölvuteiknun) Framsetning þrívíðs
hlutar eingöngu með línum svo að hann
virðist vera búinn til úr vír.
· Línurnar geta staðið fyrir útlínur

eða jafngildislínur yfirborðsbirtrar 1

myndar, þar á meðal þær sem sjást
ekki þegar horft er á raunverulegan
hlut.

sh.gegnsýnismynd
– wireframe representation

vísaður aðgangur
Aðgangur1 að gögnumí geymslu1 þar
sematriðaskráer notuð til þess að finna
gögnin.
sh.vísuð leið
– indexed access

vísaður raðbundinn aðgangur→ vísuð
runuleið

vísbendingaáreksturkk.
(í sýndarveruleika) Klígja sem ger-
ir vart við sig þegar líkaminn reynir
að túlka andstæðar vísbendingar sem
skynfærum hafa borist.
– clue conflict

vísibreyta kv.
Tæki eðabreyta2 sem setja má í tiltekna
stöðu, háða útkomu úr tilteknuferli2

eða því hvort tiltekið ástand verður.
Dæmi:Stöðuvísir, veif.

– indicator1

vísigathk.
Gat, gert ádiskling1 til þess að sýna
hvar fyrstugeirarnir á honum hefjast.
– index hole

vísigisti hk.
Gisti meðgögnumsem nota má til þess
að breytavistfangi þolandaá meðan
skipanir1 eru inntar.
· Vísigisti má einnig nota semteljara

til þess að stýrainningu lykkju1, til
að stýra því hvernigfylki2 er notað,
við töfluleit, semleiðargreini1 og sem
bendi1.

– index register
vísindaleg sjóngerving

Notkun tölvuteiknunarog myndvinnslu
til þess að sýna líkön eða einkenni
ferla1 eða hluta í því skyni að efla skiln-
ing manna á því sem sýnt er.

Dæmi: (1) Mynd1 af æxli, búin til
með segulhermingarskönnun. Mynd-
ir, gerðar með þessari tækni, eru kall-
aðar segulsneiðmyndir. (2) Rúmmáls-
myndir sem sýna hitagögn, teknar af
stöðuvatni ofan frá og frá hlið. (3)
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Tvívítt líkan af rafbylgjum í hjarta.
sh.sjóngerving
– scientific visualization, visualization

vísir kk.
(í forritun) Heil tala sem tilgreinir sæti
gagnastaks1 í runugagnastaka.
– index2

vísiráskv.
Rás1 meðupplýsingum1 sem nauðsyn-
legar eru til þess að finnagögná öðrum
rásum á samagagnamiðli.
– index track

vísistaghk.
Stakrænt tagþar sem hvert tilvik stend-
ur fyrir hnévísií fylki2.
– index type

vísivistfanghk.
Vistfangsem á að breyta með því sem
er í einu eða fleirivísigistum.
– indexed address

vísuð leið→ vísaður aðgangur
vísuð raðleið→ vísuð runuleið
vísuð runuleið

Beinn aðgangur1 að færslum2 í runu-
skrá, fenginn með því að notaatriða-
skráyfir lykla1 sem eru í skránni.
· Runuskráin ergeymd2 í bútum sem

eru búnir til á tilviljunarkenndan hátt.
sh. vísuð raðleið, vísaður raðbundinn
aðgangur
– indexed sequential access

vísunkv.
Það að vísa til staks ífylki2 með því að
nefna fylkið ásamt einni eða fleirisegð-
um sem við gildisákvörðun tilgreina
sæti staksins.
– subscripting

vísunarheilleiki kk.
Sá eiginleiki samsafns aftöflum2 að
framandlyklarhafa þar engin gildi eða
sömu gildi ogaðallyklar í öðrum töfl-
um.
– referential integrity

vísunarsviðhk.
Sá hluti forrits þar sem vísa má til til-

tekinsgagnahlutar.
· Vísunarsvið samsvarargildissviði1

gagnahlutar að undanskilduskilgrein-
ingarsviði þess en þar er ekkiað-
gangur1 að gagnahlutnum.

– visibility2

víxl hk. ft.
Það aðvíxla.
– swapping

víxla so.
Skipta á því sem er á tilteknu svæði
í aðalminni og því sem er á tilteknu
svæði íytri geymslu.
– swap

víxlbreytir kk.
Samráseða kubbur sem gegnir bæði
hlutverkistafgervilsogflaumgervils.
· Víxlbreytir er til dæmis notaður í

mótaldi.
– codec1, coder/decoder

víxlhnappur kk.
Hnappursem getur verið í tvenns kon-
ar stöðu. Skipt er um stöðu með því að
styðja á hnappinn.

Dæmi:Hástafalás, talnalás.
– toggle key

víxljafna so.
Snyrta og breyta tölutákni sem hald-
ið er eftir þannig að 1 er lagður við
gildislægsta tölustafinnog geymt3, ef
nauðsynlegt er, enda sé einu af eftir-
töldum skilyrðum fullnægt: (a)gildis-
hæsti tölustafurinnaf þeim sem sleppt
var er stærri en helmingurinn afgrunn-
tölu sætis2 síns; (b) gildishæsti tölustaf-
urinn af þeim sem sleppt var er jafn
helmingi grunntölu sætis síns og einn
eða fleiri af næstu tölustöfum á eftir eru
stærri en núll; (c) gildishæsti tölustafur-
inn af þeim sem sleppt var er jafn helm-
ingi grunntölu sætis síns, allir tölustafir
á eftir eru núll og gildislægsti tölustaf-
urinn af þeim sem haldið var eftir er
oddatala.
· Í þessari skilgreiningu má setja „jöfn



víxlsending 433 væl

tala“ í stað „oddatala“.
· Sjá einnigjafna3.

Dæmi: Tölutáknin 12,6375 og
15,0625, víxljöfnuð í þrjú tugabrots-
sæti, verða 12,638 og 15,062.

– round off2

víxlsendingkv.
Gagnasendingí gagnstæðar áttir en þó
aðeins í aðra áttina í einu.
– half-duplex transmission

víxlunarröðun kv.
Röðunaraðferð, fólgin í því að bera
saman tvö og tvösamlægstök í runu
sem á aðraða2. Séu stökin ekki í tiltek-
inni röð er þeim víxlað. Þetta er endur-
tekið þar til engar víxlanir verða.
– bubble sort

víxlþjappari kk.
Algrím eða forrit sem þjappar og af-
þjappar gögn.
– codec2, compressor/decompressor

víxlþjöppun kv.
Það aðþjappaogafþjappa gögn.
– codec3, compression/decompression

VM
Heiti ástýrikerfi fyrir stórtölvur.
– VM1

vogunkv. → áhættutaka
vonbúnaður kk.

Hugbúnaðureðavélbúnaðursem fram-
leiðandi hefur gefið fyrirheit um en
stendur neytendum ekki til boða og
verður e.t.v. aldrei fjöldaframleiddur.
– vaporware, vapourware

vottandi kk. → vottunarstöð
vottun kv.

(í tölvuöryggi) Það að veitt er fullvissa
um aðgagnavinnslukerfií heild eða að
hluta hlíti tilteknum öryggiskröfum.
· Sjá einnigvottunarstöð.
– certification

vottunaraðili kk. → vottunarstöð
vottunarstefna kv.

(í tölvuöryggi) Safn af reglum sem skil-
greina nothæfnirafrænna skilríkjaá til-

teknu notkunarsviði með tilliti til ör-
yggiskrafna.
– certificate policy

vottunarstöð kv.
(í tölvuöryggi) Stofnun eða fyrirtæki
sem annastvottun.
· Vottunarstöð gefur meðal annars út

rafræn skilríki.
sh.vottunaraðili, vottandi
– certification authority, certificate aut-

hority, CA
vottunarveldi hk.

(í tölvuöryggi) Sá hlutidreifilyklaskipu-
lagssem heyrir undir tilteknavottunar-
stöð.
· CA erskammstöfunfyrir „Certificati-

on Authority“.
– CA domain

VPN-net hk. → sýndareinkanet
VV-samskipti hk. ft.

Upplýsingaskipti eða viðskipti milli
vefsetrasem gegna hlutverkum miðlara
á vörum og þjónustu milli fyrirtækja.
sh.E2E-samskipti
– E2E, exchange-to-exchange

vægi1 hk.
Þáttur sem er bundinn tilteknusæti2 í
sætistalnakerfiog er margfaldaður með
því gildi semtölustafurinní sætinu hef-
ur til þess að finna framlag stafsins til
tölunnar.

Dæmi: Þriðji tölustafur frá hægri í
tölu, ritaðri ítugakerfinu, hefur vægið
100.

– weight1

vægi2 hk. → taugamótavægi
vægisröðunkv.

(í kerfi fyrir upplýsingaheimt) Það að
gefaskjölum2 tiltekið vægi í samræmi
við mikilvægi þeirra í fyrirspurnum.
– ranking

vælhk.
Tilkynning gagnastöðvarí hringneti til
grannstöðva um alvarlegabilun.
– beaconing
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vælandi stöð
Gagnastöð í hringneti sem tilkynnir
grannstöðvum um alvarlegarbilanir.
– beaconing station

vörður1 kk.
Skilyrt segð, notuð til þess að ákvarða
hvaða kostur ívalvísri biðsetninguer
valinn.
– guard1

vörður2 kk.
(í tölvuöryggi) Búnaður sem lætur í té
öryggissíumilli tveggja gagnavinnslu-
kerfa, sem starfa á mismunandiör-
yggisstigi, eða milli vinnuútstöðvarog
gagnasafns, til þess að sía frágögnsem
notanda er ekki heimillaðgangur1 að.
– guard2

vörpun1 kv.
Mengi af gildum sem samsvara stærð-

um eða gildum í öðru mengi á tiltekinn
hátt þannig að hverju gildi í fyrra meng-
inu samsvari eitt og aðeins eitt gildi í
seinna menginu.
– map1, ?mapping1

vörpun2 kv.
(í tölvuteiknun) Skipti frá einu hnita-
kerfi í annað.
– mapping2

vörpun3 kv.
Það að varpa yfirborði þrívíðshlutar3

á annað yfirborð sem hefur aðra lögun,
eða öfugt.
– projection2

vörunúmer hk.
Merking vöru, venjulega meðbókstöf-
umog tölustöfum, til að henda reiður á
henni í birgðaskráningu.
– SKU, stockkeeping unit

W
WAP-símareglur kv. ft.
· WAP stendur fyrir „wireless app-

lication protocol“.
– WAP

WAP-símaþjónustakv.
· Sjá einnigWAP-símareglur.
– WAP service

WAP-sími kk.
· Sjá einnigWAP-símareglur.
– WAP phone

WAP-vefsetur hk.
· Sjá einnigWAP-símareglur.
– mobile Internet site, WAP site

WAP-vefsjá kv.
Vefsjáfyrir farandtækieins og farsíma
þar sem notast er viðWAP-símareglur.
– WAP browser

wav-hljóðskrá kv.
Hljóðskrá með tilteknu stöðluðu sniði,

hefurnafnaukann„wav“.
– wav file, Wave file

while-flétta kv. → meðan-flétta
WEP-öryggisstaðallkk.

Öryggisstaðall fyrir þráðlaus staðar-
net.
· WEP er skammstöfunfyrir „Wired

Equivalent Privacy“.
– WEP

WiFi- fl.
· Wi-Fi er stytting á „Wireless

Fidelity“. Wi-Fi er vörumerki sam-
takanna „Wi-Fi Alliance“ og má nota
með vottuðum vörum í flokki tækja
fyrir þráðlaus staðarnetsem byggjast
á staðlinum IEEE 802.11.

– Wi-Fi
WiFi-tækni kv.

Tækni, byggð á stöðlum fyrirþráðlaus
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staðarnet.
· Þessi tækni er nú oft notuð fyrirþráð-

lausanaðgang aðlýðnetinuá til þess
ætluðutengisvæði.

· Sjá einnigWiFi-.
– Wi-Fi technology

wiki
Vefsetursem leyfir notendum að búa til
og breyta ótilteknum fjölda tengdravef-
síðnameð því að nota einfaltívafsmál1

eðaprentvísan textaritil.
· „Wiki“ er orð úr tungu Hawaiibúa og

merkir hratt eða fljótt.
– wiki

Winchester-diskur kk.
Harðdiskurí loftþéttu hylki.
· Winchester-diskar eru ekkiumskipt-

anlegir.

– Winchester disk
Windows

Heiti á stýrikerfi fyrir einmenningstölv-
ur.
· Windows er framleitt af fyrirtækinu

Microsoft.
– Windows

WML-ívafsmál hk.
Ívafsmál1 byggt áXML, notað fyrir tæki
sem nýtaWAP-símareglur, t.d. farsíma.
sh.þráðleysisívafsmál
– Wireless Markup Language, WML

WPA-öryggisstaðallkk.
· WPA-öryggisstaðallinn er strangari

enWEP-öryggisstaðallinn.
· Sjá einnigWiFi-.
– Wi-Fi Protected Access, WPA

X
X-útstöð kv.

Disklaus tölva, sérstaklega hönnuð til
að veita ódýrtviðmót fyrir verkforrit á
neti.
· X-útstöð er nokkurs konar fyrirrenn-

ari nettölvu2 og léttbiðlara.
– X terminal

X.21
Alþjóðlegur staðall umsamskiptaregl-
ur1 í rásavalsnetiog skil1 notenda við
það.
– X.21

X.25
Alþjóðlegur staðall umsamskiptaregl-
ur1 í pakkanetiogskil1 notenda við það.
– X.25

X.400
Alþjóðlegur staðall um skeytasýslu,
einkum notaður í Evrópu og Kanada.
– X.400

X.500
Alþjóðlegur staðall um rafræna upp-
flettiþjónustu.
– X.500

XGA-kort hk. → XGA-litspjald
XGA-litspjald hk.

sh.XGA-spjald, XGA-kort
– extended graphics array, XGA

XGA-spjald hk. → XGA-litspjald
XHTML

Heiti á ívafsmáli1 sem er í grófum drátt-
umHTML, breytt með hliðsjón afXML.
– extensible hypertext markup langua-

ge, XHTML
XML

Heiti ástækkanlegu ívafsmáli1.
· XML er einkum ætlað að auðvelda

samnýtingu mótaðstexta og upplýs-
inga1 á lýðnetinu. Það er einfalt und-
irmengi afSGML.
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– XML, extensible markup language
XML-hirsla kv.

Gagnahirslaþar semgögneru geymd2

áXML-sniði.

– XML repository
XP-forritun kv.

– extreme programming, XP

Y
yfirálagsþol hk.

Hæfni tækis til þess að starfa áfram
óbreytt eftir að hafa orðið fyrir yfir-
spennu eða yfirstraum.
– surge resistance, surge withstand

capability
yfirflæði hk.

Sá hluti orðs fyrir útkomuúr aðgerð1

sem fer fram yfir þágeymslurýmdsem
því er ætluð.
– overflow1

yfirflæði í reikningi → reikningsyfirflæði
yfirflæðisfrábrigði hk.

Frábrigði sem verður þegarútkomaúr
aðgerð1 veldurreikningsyfirflæði.
– overflow exception

yfirfærsla kv. → kerfaskipti1

yfirfærsluleið kv.
Röð skrefa sem nauðsynlegt er að taka
til þess að koma ákerfaskiptum1.
– migration path

yfirgat hk.
Gat, gert í eina af þremur efstuspjald-
línunumá tólf línagataspjaldi1.
– zone punch

yfirhlaup hk.
(í ritvinnslu) Aðgerð sem leyfir notanda
að hlaupa yfirtexta, t.d.síðu2 eðaefnis-
grein.
– skip1

yfirhnappur kk.
Hnappur sem framkallar mismunandi
valmyndir eftir því hvort hann er not-
aður einn sér eða með öðrum hnöppum.

Dæmi: Windows-hnappur, Apple-
hnappur, tigulhnappur.

– metakey
yfirklasi kk.

(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Klasi4

semundirklasareru myndaðir af.
– superclass

yfirlén hk.
Lénsem hefurundirlén.
– superdomain

yfirlýsing kv. → skilgreining
yfirlögn kv.

(í prenttækni) Það sem lagt er yfir ann-
að.
– overlay2

yfirprentun kv.
(í ritvinnslu) Það að prentastaf ofan í
annan staf sem fyrir er.
· Yfirprentun er stundum beitt til þess

að prenta stafi meðstafmerkjum, t.d.
broddstafi.

– overprinting
yfirrita so.→ rita yfir
yfirskrift á dálki

sh.haus á dálki
– column heading

yfirsláttur kk.
Það að setjastaf í stað annars áskjá.
· Bendill1 er látinn vísa á þann staf sem

á að hverfa og stafurinn sem á að
koma í staðinn er sleginn inn.

– overstriking
yfirstilling kv.

Stilling örgjörva á hærri tiftíðni en
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framleiðandi tilgreinir.
– overclocking

yfirstýrikerfi hk.
Forrit sem leyfir að mörgstýrikerfinýti
samavélbúnaðinn.
· Hvert stýrikerfi virðist hafagjörva,

minni og önnurtilföng hýsitölvunnar
út af fyrir sig.

– hypervisor, virtual machine manager,
VMM

yfirstöð kv.
(í greinastýringu í grunnhætti) Gagna-
stöðsem hefur tekið að sér að tryggja að
gögnséu flutt til annarra gagnastöðva,
einnar eða fleiri.
· Á hverjum tíma má aðeins vera ein

yfirstöð í hverrigagnagrein.
– master station

yrðing kv.
Fullyrðing umeinindi1 sem hefur verið
sönnuð eða á að sanna.
– proposition

yrki kk.
Forrit sem vinnur tiltekin verk fyrirnot-
anda1 eða annað forrit eða líkir eftir
mannlegu atferli.
· Yrki kemur oft fyrir sem viðliður í

samsettum heitum.
Dæmi:Fróðyrki, kaupyrki, spjallyrki,
stöðvunaryrki, þekkingaryrki.

– bot
yrkisormur kk.

Spilliforrit sem fjölgar sér sjálfkrafa,
situr í vinnsluminni, breytir sýktum

tölvumí laumuþrælaog sendir sjálft sig
til annarra tölva.
· Yrkisormar eru stundum búnir til í

þeim tilgangi að búa tilyrkjanetsem
getur dreift veirum, trójuhestumog
amapósti.

– bot worm
yrkjanet hk.

Óformlegt heiti um safnsjálfstýrðra
yrkja.
· Heitið er oft notað umspilliforrit en

getur líka vísað tiltölvunetsþar sem
notuð erdreifvinnsla.

– botnet
yrmill kk. → ormur
ytra net

– external network
ytra stig

Það stig hugsunar þar sem fengist er
við framsetninguupplýsinga1 sem mið-
ast við notendur.
– external level

ytra stoðkerfi → ytri stoðgrind
ytri geymsla

Geymsla1 semgjörvi hefur aðeins að-
gang að umboðrásir.
· Stundum má líta á ytri geymslu sem

fylgitæki.
– external storage, auxiliary storage

ytri stoðgrind
Tæknibúnaður til þess að stjórnaverk-
forriti ogviðgjöf frá því.
sh.ytra stoðkerfi
– exoskeleton

Ý
ýtitækni kv.

Tækni við dreifingu efnis áveraldar-
vefnum sem felst í því að efnið er
sent með reglubundnum og venjulegum
linnulausum flutningi.

· Þarna getur verið um að ræða fréttir,
veðurfregnir,forrit eða annað efni.

· Sjá einnigtogtækni.
sh.uppnýjunartækni
– push technology
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Z
zip-diskur kk.

Rúmgóður færanlegurseguldiskur.
· Zip-diskur er einkum notaður fyrir

öryggisafrit.
– zip disk

zip-drif hk.
Búnaður sem stjórnar snúningizip-
diska.
· Zip-drif er einkum notað fyrirörygg-

isafritun.
– zip drive

zip-skrá kv.
Kippuskrámeðnafnaukann„zip“ sem í
eru ein eða (venjulega) fleiriskrár, oft-
astþjappaðar.
· Zip-skrá er algengastasnið2 kippu-

skrár.
– zip file

Þ
þaggaso.

Koma tölvu, forriti , þræði1 eða öðru
tölvutilfangi í óvirka eða bannaða
stöðu1 um stundarsakir.
· Fljótlegra er að vekja tilfang úr þagg-

aðri stöðu en ef samband þess við
kerfið hefur alveg verið rofið.
Dæmi: Starfsmaðurinn þaggaði tölv-
una áður en hann tók sér matarhlé.

– quiesce
þagnarmerki hk.

Merki2 í tókabrautarnetisem sýnir að
ekki sé verið að senda áflutningsmiðl-
inum.
– bus-quiet signal

þátta so.
Ákvarða formgerð máleiningar með
því að skilja hana sundur ílesstökog
finnavensl1 milli þeirra.

Dæmi: Þátta bálka3 í setningar1,
setningar ísegðir, segðir ívirkja og
þolendur.

– parse
þáttabundin talkennsl

Talkennslsem fást meðsniðmátun1 ein-
kennandi þátta, t.d. tónhæð, tíðniform-
enda, hljóðlögun eða hávaðastigi.
– feature-based speech recognition

þáttari kk.
Hugbúnaðartólsem þáttar forrit eða
annan texta, oft sem fyrsta skref í
smölun, vistþýðingu1, túlkun eða annars
konar greiningu.
– parser

þáttun1 kv.
Það að búa tilþáttunartré.
– parsing

þáttun2 kv.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Það
að bera kennsl á þá eiginleika sem eru
sameiginlegirhlutum2 í mengi og færa
þá til sameiginlegsyfirklasa til þess að
koma í veg fyrir tvíföldun.
– factoring
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þáttunarhrísla kv. → þáttunartré
þáttunartré hk.

Tré sem lýsir því hvernig tiltekinn
strengurer búinn til eftir tiltekinnimál-
lýsingu.
sh.þáttunarhrísla
– parse tree

þáttur kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Nafn-
greind hugbúnaðareining sem erinnan-
legog hefur vel skilgreindskil1.
– component

þefari kk.
Forrit sem vaktar og greinir netumferð,
og „þefar“ þá uppi hindranir og önnur
vandamál.
– sniffer

þefþjónn kk.
Þjónn1 sem notar pakkaþefara til að
klófesta netumferð fyrir greiningu.
– snoop server

þekkill kk.
Samráseða önnur rafrás ásamt umbúð-
um utan um hana og tengingum til að
stinga í samband viðtölvu til þess að
unnt sé að nota tiltekiðforrit .
· Þekklar voru notaðir til þess að koma

í veg fyrir hugbúnaðarhnuplen þeir
eru nú úreltir.

– dongle
þekking kv.

(í gervigreindarfræði) Samsafnstað-
reynda, atburða,trúaratriða og reglna,
skipulagðra fyrir kerfisbundna notkun.
– knowledge

þekkingarauður kk.
– intellectual capital

þekkingargjafi kk.
Upplýsingagjafi sem þekkingarsafn
hefur verið myndað úr fyrir tiltekna
tegund viðfangsefna.
– knowledge source

þekkingargrind kv. → grind
þekkingarhrísla kv. → þekkingartré

þekkingarkerfi hk.
Upplýsingavinnslukerfisem leysir við-
fangsefni á tilteknusérsviðieða notk-
unarsviði með því að álykta út fráþekk-
ingarsafni.
· Heitið „þekkingarkerfi“ er stundum

notað um „sérþekkingarkerfi“, sem er
venjulega takmarkað við tiltekna sér-
fræðiþekkingu.

· Sum þekkingarkerfi geta lært.
– knowledge-based system, KBS

þekkingarliði kk.
Starfsmaður á sviðiþekkingar.
– knowledge worker

þekkingarsafn hk.
Gagnasafnsem í eru ályktunarreglur og
upplýsingar1 um mannlega reynslu og
sérfræðiþekkingu á tilteknusérsviði.
· Í kerfum sem bæta sig sjálf hefur

þekkingarsafnið að auki upplýsingar
sem fengist hafa við lausn fyrri við-
fangsefna.

– knowledge base, K-base, KB
þekkingarskemmakv.

– knowledge warehouse, KW
þekkingarstjórnun kv. → þekkingarum-

sjón
þekkingartré hk.

Stigveldisskipaðmerkingarnet, t.d.örv-
ótt netsem líkist tré.
sh.þekkingarhrísla
– knowledge tree

þekkingarumsjón kv.
sh.þekkingarstjórnun
– knowledge management

þekkingarverkfræði kv.
Sú fræðigrein þar sem fengist er við að
afla þekkingarfrá sérfræðingum ásér-
sviðumog öðrumþekkingargjöfumog
fella hana inn íþekkingarsafn.
· Með „þekkingarverkfræði“ er stund-

um átt við það að hanna, smíða og
halda viðsérþekkingarkerfumog öðr-
umþekkingarkerfum.

– knowledge engineering
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þekkingarverkfræðingur kk.
Maður sem færþekkingufrá sérfræð-
ingi á tilteknusérsviðiog öðrumþekk-
ingargjöfumog skipuleggur hana sem
þekkingarsafn.
· Sjá einnigþekkingarverkfræði.
– knowledge engineer

þekkingarverkfræðitól hk.
Hugbúnaðartól, hannað til þess að auð-
velda hraða þróunþekkingarkerfa.
· Þekkingarverkfræðitól felur í sér

tilteknar aðferðir við framsetningu
þekkingar1, ályktun og stýringu, og
einnig gerð grunnlíkana til að fást við
dæmigerð viðfangsefni á auðveldan
hátt.

– knowledge engineering tool
þekkingaryrki kk.

Yrki sem safnarþekkingu sjálfvirktá
vefsetrumfyrir notanda1.
– knowbot, knowledge robot, robotic

librarian
þekkingaröflun kv.

Það að staðsetja, safna saman og fága
þekkinguog koma henni í form sem
hentar til frekari úrvinnslu íþekkingar-
kerfi.
· Þekkingaröflun felur venjulega í sér

afskipti þekkingarverkfræðingsen
hún er einnig mikilvægur þáttur ívél-
rænu námi.

sh.öflun þekkingar
– knowledge acquisition

þekkjari kk.
Umsögn eða forrit sem segir til um
hvortviðfangsefniþess er stak í tilteknu
mengi.
– recognizer

þenja so.
(um teikn) Stækka íglugga.
· Sjá einnigkreppa.
– expand1

þenslakv.
Rúmfræðileg aðgerð1 sem stækkar
hlut3.

– dilation, expansion2

þétt samrás
Samrás, búin til meðvíðtækri samrás-
un.
– large-scale integrated circuit

þétta kv.
Það hversu þéttgögn eru skráð, t.d. á
disk1.
sh.þéttleiki
– density

þéttleiki kk. → þétta
þétttengdur lo.

– tightly-coupled
þinglesari kk.

Hugbúnaður sem veitir notandaað-
gang1 að einum eða fleiriþingþjónum.
· Þinglesara er komið fyrir í biðlara-

tölvu, og hann hefursamskiptivið
þingþjón. Þinglesarinn lagarupplýs-
ingar1 frá þjóninum að þvísniði1 sem
hentar tilbirtingar á biðlaratölvunni.

– news reader1, news client
þingmiðlari kk. → þingþjónn
þingþjónn kk.

Þjónn1 sem geymir2, skipuleggur og
dreifir upplýsingum1 á einu eða fleiri
málþingum.
sh.þingmiðlari
– news server, forum server

þjappa so.
(um gögn) Minnka rými sem gögn taka
á gagnamiðli, þó þannig að unnt sé að
setja gögnin aftur í upprunalegt horf.
· Sögnin stjórnar þolfalli.
· Ensku heitin „compress“ og

„compact“ eru notuð almennt en heit-
in „pack“, „zip“ og „gzip“ vísa frekar
til tiltekinna aðferða.

· Sjá einnigafþjappa.
– compress, compact, pack, zip, gzip

þjarkafjartækni kv.
(í sýndarveruleika) Tækni við að
stjórna fjartengdum þjarka sem er
þannig að stjórnanda finnst hann vera
hjá þjarkanum.
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– telerobotics
þjarkafræði kv.

Ein grein verkfræði þar sem er fengist
við að hanna, smíða og notaþjarka.
– robotics

þjarkakerfi hk.
Framleiðslubólþar sem m.a. ervélbún-
aður oghugbúnaður þjarka.
· Þjarkakerfi tekur einnig til stjórn-

anda þjarka, aflgjafa, stjórnkerfis,
endagreipa þjarkans, búnaðar sem
þjarkinn tengist með tilteknumskil-
um1 og samskiptaskila sem starfrækja
þjarkann og fylgjast með honum.

– robot system, robotic system
þjarkaryksuga kv. → ryksuguþjarki
þjarkasjón kv.

Vélarsjónsem skilar sjónrænumgögn-
um til þess að nota semviðgjöf til
þjarkaeða stjórna honum.
– robot vision

þjarki kk.
Vél, venjulega forritanleg, hönnuð til að
vinna á sjálfvirkan hátt ýmis verk sem
fólgin eru í því að handleika hluti og
flytja þá til.
– robot

þjálfun kv.
Aðferð til þess að kennatauganetiað
koma á tengslum milli úrtaks ílagsgilda
og réttra frálagsgilda.
– training

þjóðarlén hk. → landslén
þjónn1 kk.

Búnaðareiningsem veitir vinnustöðv-
um eða öðrum búnaðareiningum sam-
eiginlegaþjónustu1 um gagnaflutnings-
net.
· Hluti þjónustunnar getur veriðsér-

nota þjónusta frekar en sameiginleg
þjónusta.
Dæmi:Skráaþjónn, prentþjónn, póst-
þjónn.

sh.miðlari2

– server1

þjónn2 kk.
(í hlutbundinni hugbúnaðargerð) Ein-
indi1, t.d. hlutur2, klasi4 eðaverkforrit,
sem veitirbiðlara2 þjónustu1 að beiðni
hans.
sh.miðlari3

– server2

þjónusta1 kv.
(í dreifvinnsluogOSI) Aðstaða sem til-
tekið lag1 og þau lög sem neðar eru
veita næsta lagi fyrir ofan.
· Þjónusta tiltekins lags er veitt á mörk-

um þess og næsta lags fyrir ofan.
– service

þjónusta2 so.→ annast
þjónusta fyrir aðgangsstjórn

(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem ger-
ir það kleift að aðgangsbúnaðurog
skeytaflutningsmiðillfái aðgang hvor að
öðrum og hafi umsjón með viðeigandi
upplýsingum1.
– access management service

þjónusta fyrir afhendingarbið
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem ger-
ir aðgangsbúnaði viðtakandakleift að
biðja um að skeytaflutningskerfibíði
með að afhendaskeyti2 hans ogskila-
tilkynningar.
– hold-for-delivery service

þjónusta fyrir afhendingarsönnun
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem gerir
upphafsmanni skeytis2 kleift að fá sönn-
un fyrir því að skeytið hafi verið afhent
áformuðum viðtakanda.
– proof of delivery service

þjónusta fyrir afhendingartilkynningu
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem ger-
ir aðgangsbúnaði upphafsmannskleift
að biðja um beina tilkynningu þegar
skeyti2 hefur komist til skila til aðgangs-
búnaðar eðaaðgangseiningar viðtak-
anda.
· Afhendingartilkynning merkir ekki

aðnotandinn3 hafi tekið við skeytinu.
· Þegar skeyti er sent til margra viðtak-
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enda er unnt að biðja um þessa þjón-
ustu vegna hvers viðtakanda fyrir sig.

– delivery notification service
þjónusta fyrir nafnbirtingu annarra

viðtakenda
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem ger-
ir aðgangsbúnaði upphafsmannskleift
að skipa skeytaflutningskerfinu, þegar
skeyti2 er sent mörgumviðtakendum, að
birta aðgangsbúnaði hvers viðtakanda
póstnöfnallra annarra viðtakenda við
afhendinguskeytisins.
– disclosure of other recipients service

þjónusta fyrir óskilatilkynningu
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem gerir
aðgangsbúnaði upphafsmannskleift að
biðja um að vera látinn vita ef sent
skeyti2 hefur ekki komist til skila til
aðgangsbúnaðarviðtakandané til að-
gangseiningar.
· Ástæða þess að skeytið var ekki af-

hent getur verið hluti af tilkynning-
unni.

· Þegar skeyti er sent til margra við-
takenda getur tilkynningin átt við sér-
hvern eða alla viðtakendur sem ekki
var unnt að afhenda skeytið.

– nondelivery notification service
þjónusta fyrir persónuleg skeytaskipti

(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1, veitt með
kerfi fyrir persónuleg skeytaskipti.
– interpersonal messaging service

þjónusta fyrir sendingarsönnun
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem ger-
ir upphafsmanni skeytis2 kleift að fá
aðstoð hjáskeytaflutningskerfitil þess
að staðfesta að skeytið hafi verið sent
áformuðum viðtakendumtil afhending-
ar.
– proof of submission service

þjónusta fyrir skeytiskenni
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem ger-
ir skeytaflutningskerfikleift að sann-
kenna einrætt fyrir aðgangsbúnaði
hvertskeyti2 eðakannasem kerfið send-

ir eða fær afhent.
Dæmi: Tímaskráning.

– message identification service
þjónusta fyrir tagað meginmál

(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem leyfir
flutning á eðli ogeigindum2 hvers hluta
meginmáls2 í persónulegu skeyti.
· Meðal eigindanna erkótunartag.
– typed body service

þjónusta fyrir varða aðgangsstjórn
(í tölvupóstkerfi) Þjónusta1 sem vernd-
ar tilföng skeytasýslukerfisgegn óheim-
ilaðri notkun.
– secure access management service

þjónustubeiðandikk.
Þjónustunotandisem leggur framsam-
skiptabeiðni um að sambandi2 verði
komið á.
– calling service user

þjónustuborð hk.
Aðstaða þar sem notendum er veitt að-
stoð við að greina og lagfæra vandamál
við tölvur og önnur tæki.
· Fyrirtæki bjóða viðskiptavinum oft

slíka þjónustu um gjaldfrjálst síma-
númer,vefsíðueða ítölvupósti3.

– help desk
þjónustueining fjaraðgerða

Þjónustueining notkunarlagssem lætur
í té almenna aðstöðu til þess að hefja
aðgerðir og stjórna þeim úr fjarlægð.
– remote operations service element,

ROSE
þjónustueining fyrir áreiðanlegan

flutning
Þjónustueining notkunarlags sem
tryggir heilleika reglugagnaeininga
sem fara milli tveggjaeininda2 í notk-
unarlaginuog sér til þess aðviðrétting2

sé gerð með lágmarksfjölda endursend-
inga þegar bilun verður í fjarskiptakerfi
eðaopnu endakerfi.
– reliable transfer service element,

RTSE
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þjónustueining notkunarlags
Sá hluti einindis2 í notkunarlaginu
sem veitir tiltekna þjónustu1 í OSI-
umhverfinu og styðst við þjónustu í
neðri lögum1 eftir því sem við á.
– application service element, ASE

þjónustueining tengslastjórnar
Þjónustueining notkunarlagssem lætur
í té sérstaka og trausta aðstöðu til þess
að koma ánotkunartengslumog rjúfa
þau.
– association control service element,

ACSE
þjónustuflokkur kk.

Flokkur gagnasendingarþjónustu sem
veitt er ígagnaflutningsneti.
· Þjónustan er þannig aðmerkja-

hraði, notkunarhamurútstöðvartækja
og formgerðkótunarreglueru stöðl-
uð.

– user class of service
þjónustugagnaeiningkv.

Samsafngagnasem notandiþjónustu1

í tilteknu lagi1 sendir ogflytja verð-
ur með óbreyttri merkingu til jafngilds
þjónustunotanda.
– service data unit, SDU

þjónustugetakv.
Geta til að hafa til reiðuþjónustu1 sem
notandi biður um og veita hana í um-
beðinn tíma innan tiltekinna frávika og
við tiltekin skilyrði.
– servability, serveability, servicea-

bility
þjónustuhlið hk.

Bakdyr í hugbúnaðisem auðveldavið-
hald og þróun viðbótarbúnaðar og geta
leyft að farið sé inn íforritið á óvenju-
legum stöðum eða án venjulegs eftirlits.
– maintenance hook

þjónustunotandi kk.
(í OSI) Einindi2 í stöku opnu kerfi
sem notfærir sérþjónustu1 um þjón-
ustutengi.
– service user

þjónustunotandi sem sendir
Þjónustunotandi sem starfar sem
gagnagjafiá meðangögn eru flutt um
samband2 eða tiltekin sambandsfrjáls
sendingstendur yfir.
– sending service user

þjónustunotandi sem tekur við
Þjónustunotandi sem starfar sem
gagnaþegiá meðangögn eru flutt um
samband2 eða tiltekin sambandsfrjáls
sendingstendur yfir.
– receiving service user

þjónustupakki kk.
Pantanleg eða niðurhlaðanleguppnýjun
áhugbúnaðisem leysir úr vandamálum
er upp hafa komið og ber stundum með
sér endurbætur á hugbúnaðinum.
· Sjá einnigsnarbót.
– service pack

þjónustuskrá kv.
– yellow pages

þjónustutaki kk.
Fyrirtæki sem stjórnar upplýsinga-
tækniþjónustu fyrir önnur fyrirtæki á
lýðnetinu.
– managed service provider, mana-

gement service provider, MSP
þjónustutengi hk.

Staður þar semeinindi2 í tilteknu lagi1

veitir einindi í næsta lagi fyrir ofan
þjónustu1 síns lags.
– service access point, SAP

þjónustuveita kv.
Stofnun eða fyrirtæki sem veitir notend-
um og gagnaveitumaðgang aðtölvu-
neti.

Dæmi: (1) Það að veitaaðgang1 að
netinu. (2)Hýsing. (3) Þjónustaþing-
þjóns. (4) Þjónusta, veitt afþjóni1 fyr-
ir einkarekiðskeytasýslukerfi.

– service provider2

þjónustuveita fyrir lýðnetið
Þjónustuveitasem veitir aðgang aðlýð-
netinu.
– Internet service provider, ISP
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þjónustuveita fyrirtækja
Kerfis- og þjónustuveita sem veitir öðru
fyrirtæki alhliðaþjónustu1.
– full-service provider, FSP

þjónustuveitandi kk.
(í OSI) Fræðileg framsetning á öllum
þeim einindum2 sem veita jafngildum
þjónustunotendum þjónustu1.
– service provider1

þjónustuvísir kk.
Kennimerki1 með 32 stöfum sem er
áfastpökkum1 sem eru sendir umþráð-
laust staðarnetog auðkenna netið.
– service set identifier, SSID

þjöppuð tugaritun
Tvíundakótuð tugaritunþar sem tveir
tugatölustafirí röð, hvor með fjórabita,
eru settir fram með einubæti.
– packed decimal notation

þjöppuð tugatala
Framsetning tugatölu á þann hátt að
tveir grannstæðirtölustafir eru settir í
eitt bæti.

Dæmi: Tugatalan 23, sett fram sem
0010 0011.

– packed decimal
þjöppun kv.

(umgögn) Það aðþjappa.
– compression, compaction, packing,

zipping, gzipping
þolandi kk.

Stærð semaðgerð1 er framkvæmd á.
– operand

þrautseigur lo.
(um búnað) Sem vinnur áfram á skert-
an hátt þrátt fyrirgalla eða óleyfilegar
aðgerðir notenda.
· Gallaþol búnaðar á að gera starf-

rækslu hans þrautseiga.
– failsoft

þráðlaus lo.
– wireless

þráðlaus á föstum stað
– fixed wireless

þráðlaus kerfisveita
sh.þráðlaust kerfisleigufyrirtæki
– wireless application service provider,

wireless ASP, WASP
þráðlaus ljóstækni

Tækni við að flytjaupplýsingar1 með
ljósi án þess að notaljósþræði.
· Sjá einnigljósþráðatækni.
– fiberless optics

þráðlaus mús
Mússem erþráðlaus.
– cordless mouse

þráðlaus sýndarveruleiki
Sýndarheimurþar sem myndavél og
hugbúnaðureru notuð fyrir vangtúlkun
frekar enþrívíddarhjálmar.
– wireless virtual reality, wireless VR

þráðlaus vefur
Veraldarvefureins og hann horfir við
notanda í þráðlausu sambandi1, t.d.
með farsíma eðalófatölvu.
– wireless Web

þráðlaus þjónustuveita
– wireless service provider, WSP

þráðlaus þjónustuveita fyrir lýðnetið
– wireless ISP, WISP

þráðlaust fjarskiptakort
Tengispjaldfyrir tölvu til að hún geti
tengstþráðlausu staðarneti.
sh.rafaldskort
– radio card, wireless LAN adapter

þráðlaust kerfisleigufyrirtæki → þráð-
laus kerfisveita

þráðlaust nærnet→ þráðlaust staðarnet
þráðlaust staðarnet

Staðarnetsem unnt er að tengjast í
þráðlausu sambandi1.
· Í gerð þráðlausra staðarneta erWiFi-

tækninú orðin allsráðandi.
sh.þráðlaust nærnet
– wireless local area network, wireless

LAN, WLAN
þráðleysisívafsmál hk. → WML-

ívafsmál
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þráður1 kk.
Ferli2 innan annars ferlis þar semtil-
föngsíðarnefnda ferlisins eru notuð.
– thread1

þráður2 kk.
Samsafnskeyta2, sem hafa að geyma
náskyldarupplýsingar1, og hvert þeirra,
nema hið fyrsta, vísar til fyrra skeytis.
– thread2, topical thread, discussion

thread
þrástillir kk.

Sá sem fiktar viðvélbúnaðog/eðafor-
ritun þannig að jaðrar við þráhyggju.
– tweak freak

þrengja so.
(um glugga) Minnka umgjörð glugga
án þess að breyta stærð þess sem er í
glugganum.
· Sjá einnigvíkka.
sh.draga saman
– contract1

þrengslalaghk.
Hulda lagið sem þvingartauganettil
þess að þróa þjappaða framsetningu á
ílagsgögnum.
– bottleneck layer

þriðja LLC-gerð
Vinnsluaðferð í LLC-deililaginu þar
sem notuð ersambandsfrjáls sending
með staðfestingu.
sh.LLC-gerð 3
– logical link control type 3, LLC

type 3
þrígisti hk.

Þrjúgisti sem starfa eins og eitt gisti.
– triple-length register, triple register

þríll kk. → víðeind
þríunda-1 fl.

(um eingrunnskerfi) Sem hefurgrunn-
tölunaþrjá.
– ternary1

þríunda-2 fl.
Sem er ákvarðaður af vali eða skilyrði
sem hefur þrjú hugsanleg gildi eða horf.
– ternary2

þrívarp hk.
Útsending dagskrárliðar samtímis í
sjónvarpi, útvarpi og álýðneti.
– triplecast, TM1

þrívistarskipun kv.
Skipun1 sem hefur þrjávistfangshluta.

Dæmi: Skipun um að bæta því sem
er á geymslustaðA við það sem er
á geymslustað B og setjaútkomunaá
geymslustað C.

– three-address instruction
þrívíddargreining kv.

Sjónræn greining, fólgin í því að nota
algrím sem býr til þrívítt líkan afhlut3

eða parti af hlut ogmátar samanþað
líkan og líkan í líkanasafni.
– three-dimensional analysis

þrívíddarhjálmur kk.
(í sýndarveruleika) Tæki sem er bor-
ið á höfði og hefur m.a. þrívíddar-
birti, stöðu- og stefnunema og stundum
einnig heyrnartól.
– head-mounted display, HMD

þrívíddarhljóð hk.
Tónar, hljómar oghljóð sem virðast
koma úr mismunandi áttum og mislangt
að.
– spatial sound

þrívíddarmyndlífgun kv.
Tölvugerð myndlífgunþar sem skoða
má lífguðu hlutina frá ýmsum sjónar-
hornum.
– three-dimensional animation, 3-D

computer animation, 3-D animation
þrívíddarsjón kv.

Sjónskynjun í þremur víddum.
sh.rúmsjón
– three-dimensional vision, depth

perception, stereopsis2, stereoscopic
vision

þrívíddarskynjari kk.
Tæki til þess að skynja þrívíddarílag.
– volumetric sensor, volumetric

detector, 3-D sensor
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þríþætt sannvottun
Sannvottunþar sem krafist er þrenns
konar sannana um að einhver sé sá sem
hann segist vera.
· Til greina koma einhverjir þættir af

þessum þremur: (1) eitthvað sem ein-
staklingur veit (t.d.aðgangsorð), (2)
eitthvað sem einstaklingur hefur (t.d.
skírteini eða húslykill), (3)lífkenni
einstaklings. Til viðbótar við kort og
aðgangsorðþarf að láta í télífkenni,
t.d. fingrafar eðaraddfar.

– three-factor authentication
þróunargrunnlína kv.

Sú hönnunarlýsingsem stuðst er við á
tilteknum tíma fyrir kerfi sem er í þró-
un.
– developmental baseline

þróunarmatsnefnd kv.
Hópur sérhæfðra starfsmanna sem
meta, til samþykkis eða höfnunar, allar
tillögur um breytingar á gildandiþró-
unargrunnlínu.
– configuration control board

þrýstiskyn hk.
Sá eiginleikiþjarkaað skynja þrýsting.
– pressure sensing

þræddur kóti
Kóti2 sem stendur fyrirforrit eða for-
ritshluta þar sem unnt er að látabendi1

standa fyrirrunu af skipunum1. Hverja
skipun má einnig setja fram með bendi.
sh.þræðikóti
– threaded code

þræðikóti kk. → þræddur kóti
þrætt tré

Tré þar sem aukabendar íhnútum3 vísa
á aðra hnúta.
– threaded tree

þröskuldsaðgerðkv.
Aðgerð1 sem reiknar útþröskuldsfallaf
þolendumsínum.
– threshold operation

þröskuldsfall hk.
Tvígilt fall með einni eða fleirifrum-

breytum (ekki nauðsynlega Boole-
breytum) sem tekur gildið 1 ef tiltekið
fall af breytunum fer yfir tiltekið þrösk-
uldsgildi, en 0 ella.
– threshold function

þröskuldsgátt kv.
Gátt sem framkvæmirþröskuldsað-
gerð.
– threshold gate, threshold element

þulusmiður kk. → kótasmiður
þulusmíðkv. → kótasmíð
þumalhjól hk.

Hnitill eða benditækimeð hjóli sem
snúa má um ás til þess að gefa kverðu-
gildi.
· Tvö þumalhjól má nota til þess að

staðsetja í tveimur víddum. Með öðru
þeirra fæst lóðrétt staðsetning en lá-
rétt staðsetning með hinu.

– thumbwheel
þumla kv. → smámynd
þungbiðlari kk.

Biðlari1 þar sem mestur hlutigagna-
vinnslu fer fram á meðangögnin sjálf
eru höfð áþjóni1.
· Sjá einnigléttbiðlari.
– fat client, thick client

þungmiðlari kk.
Öflugur þjónn1 þar sem mestur hluti
gagnavinnslufer fram semþjónusta1

við léttbiðlara.
· Sjá einnigléttmiðlari.
– fat server, thick server

þurrka út
Fjarlægjagögnaf gagnamiðli.
· Gögn eru venjulega þurrkuð út með

því aðskrifa ofan íþau eðaeyðavið-
miðunarmerkjum.

– erase
þverhnitasummur kv. ft.

Útkoma úrmyndgreininguþar sem rétt-
hyrndum glugga er varpað á X-ás og
Y-ás með samlagningu þannig að til
verði tvö einvíð bylgjuform.
– XY sums
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þverkótun kv.
Aðferð til að aðlaga efni vefsíðna
þannig að unnt sé að skoða það á hvaða
birti sem á markaðinum er.
– transcoding

þverleit kv.
Leit þar sem farið er frá hærra stigi á
lægra stig íleitartré, þegar allirhnútar3

á tilteknu stigi hafa verið skoðaðir, uns
markmiði eða tiltekinnistöðu2 er náð.
– breadth-first search

þverraðabil hk.
Bil á milli grannstæðraþverraða, mælt
eftir rás1 á segulbandisem skráð hefur
verið á.
– row pitch

þverröð kv.
Tvíundastafirsem standa á línu, horn-
réttri ástýribrún segulbands, oglesamá
eðaskrifa samhliða.
– tape row, tape frame

þversniðhk.
– cross section

þvertala kv.
– imaginary number

þvertengslhk. ft.
Leyndur galli í fjölása staðsetningar-
kerfi sem lýsir sér þannig að ef annar ás
myndar2 er stilltur breytist hinn ásinn á
óæskilegan hátt.
· Hversu slæmur gallinn er ræðst af því

hversu mikið vantar á að staðsetning-
arásarnir standi þvert hver á annan og
liggi í sama fleti á myndinni.

– cross coupling
þykking kv.

Formfræðileg aðgerð1 sem verkar á
myndþátt, fólgin í því að skipt er
á óæskilegumdílgildum og dílgildum
myndþáttarins.
– thickening

þynning kv.
Formfræðilegaðgerð1 sem er gerð í
baksviði myndþáttarí því skyni að
skipta ádílgildum óæskilegradíla og

gildi díls í baksviðinu.
· Óæskilegir dílar í baksviði eru venju-

lega þeir sem hafa sama dílgildi og
dílar myndþáttarins.
Dæmi: Dílum er fækkað viðútlínu
þannig að úr verði lína af eins díls
þykkt án þess að stytta línuna.

– thinning
þyrilrás kv.

Rás1 með þyrillögun, skrifuð á disk-
ling1.
· Það að skrifa þyrilrás er þáttur íafrit-

unarvörn.
– spiral track

þysja so.
Stilla birta1 mynd2 í því skyni að sýna
meira eða minna afvangiá samamynd-
fleti.
· Til að sýna smáatriði erþysjað aðen

til að sýna meira af vanginum erþysj-
að frá.

· Sögnin að þysja beygist veikt í þess-
ari merkingu: þysja – þysjaði – þysj-
að.

sh.renna
– zoom

þysja að
sh.renna að
– zoom in

þysja frá
sh.renna frá
– zoom out

þysjun kv.
(í tölvuteiknun) Það aðþysja.
· Nota þarf samakvörðunarþáttfyrir

allar áttir.
sh.renning
– zooming

þýða1 so.
Umskráforrit eða hluta þess af einufor-
ritunarmáli á annað án þess að breyta
upphaflegri merkingu.
· Það að þýða forrit nær yfir aðvist-

þýða, smalaeðatúlka forritið.
– translate1
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þýða2 so.→ vistþýða
þýðandakóti kk.

Kóti2, settur fram í formi semvistþýð-
andigetur lesið úr og unnið úr.
– compiler code

þýðandasmiðurkk. → vistþýðandasmið-
ur

þýðandi1 kk.
Eitt eða fleiriforrit sem getaþýtt1.
– translator, translation program

þýðandi2 kk. → vistþýðandi
þýðing1 kv.

Það aðþýða1.
– translation1

þýðing2 kv.
Útkoma úr því aðþýða1.
– translation2

þýðing3 kv. → vistþýðing1

þýðing4 kv. → vistþýðing2

þýðingaminni hk.
Gagnasafn af samhliða textabútum
tveggja eða fleiri tungumála.
· Textabútarnir eru stök orð og orða-

sambönd, jafnvel heilar setningar, á
frummáli og þýðingar þeirra á eitt eða
fleiri markmál.

sh.þýðingasafn
– translation memory

þýðingareining kv.
Forrit eða hluti forrits sem skráður er á

æðra forritunarmáliog hefur að geyma
nægarupplýsingar1 til þess að unnt sé
aðvistþýðahann.
– compilation unit1

þýðingarkeyrsla kv.
Vinnslutækni þar semvistþýðing1, teng-
ing, hleðslaog inning forrits taka við
hver af annarri viðstöðulaust.
– compile-and-go

þýðingarskeið1 hk.
Hver sú stund þegarforrit er þýtt1.
– translation time1

þýðingarskeið2 hk. → vistþýðingarskeið
þýðingartími1 kk.

Sá tími sem tekur aðþýða1 forrit .
– translation time2

þýðingartími2 kk. → vistþýðingartími
þýðingasafnhk. → þýðingaminni
þýtt forrit

Þýdd1 útgáfafrumforrits.
– target program

þætting viðfangsefnis
Lausn viðfangsefnisþar semvirkjar eru
notaðir til þess að skipta einu viðfangs-
efni í nokkur smærri sem venjulega
er auðveldara að leysa en upprunalega
viðfangsefnið.
– problem reduction

þörf fyrir vitneskju → vitneskjuþörf

Æ
æðra forritunarmál

Forritunarmál sem er einkum hannað
fyrir tiltekna gerð verkefna og er ekki
bundið viðhöguntiltekinnar tölvu eða
tölva af tiltekinni gerð.

Dæmi:Ada, Cobol, Fortran, Pascal.
– high-level language, high-order

language, HOL

æski-fl. → við æskingu
æskigetakv.

Umframgeta í búnaði sem fylgirtölvu
og er ónotuð og ekki greitt fyrir hana
fyrr en á henni þarf að halda.
– capacity on demand

æskikvikmynd kv.
Kvikmynd sem notandi getur æskt eft-
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ir gegn greiðslu, sótt álýðnetiðog stýrt
áhorfi sínu eins og myndin væri á hans
eigin myndbandstæki.
– video on demand

æskimyndakerfihk.
Kerfi sem leyfir notanda að velja kvik-
myndir.
· Netsjónvarpstækni er oft nýtt til

þess að sendaæskikvikmyndir í
sjónvarpstæki ogeinmenningstölv-
ur. Æskimyndakerfi nota annaðhvort
streymimiðlunum netlykil, tölvu eða
annað tæki þannig að notendur geti
horft á myndina írauntímaeða þau
hlaða niður myndum í tæki eins og
tölvur, myndbandstæki ogfjölspilara.

– Video on Demand, VOD

æskipóstfærslakv.
Tölvupóstþjónustasem gerir notanda
kleift að komast í samband viðþjón-
ustuveitu fyrir lýðnetið, sannvottasig
og biðja um tölvupóst3 með því að
nota kviklegt IP-númerfrá hvaða lýð-
netstengingu sem vera skal.
– on-demand mail relay

æskivinnslakv.
Gagnavinnslaþar semtilföng eru gerð
notanda aðgengileg eftir þörfum.
– on-demand computing

æviskeiðhk.
Sá hluti inningarskeiðsþegar tiltekin
máleininger til.
– lifetime

Ö
öflun þekkingar → þekkingaröflun
öfugfléttun kv.

Það að skipta gagnastraumi í tvo eða
fleiri gagnastrauma fyrirsamskeiða
flutning um mismunandisendirásir.
· Á áfangastað eru gagnastraumarnir

sameinaðir í hinn upprunalega.
· Þetta er í megindráttum öfug aðferð

við fléttun1.
– inverse multiplexing

önnur LLC-gerð
Vinnsluaðferð í LLC-deililaginu þar
sem notuð ersambandsbundin sending.
sh.LLC-gerð 2
– logical link control type 2, LLC

type 2
önnustakv.

Það aðannast.
– support1

önnustustighk.
– level of support, support level

ör kv.
Leggurí örvóttu neti.
– arc, directed edge

öraðgerðkv.
Ein þeirra grunnaðgerða íörforritun1

sem þarf til þess að framkvæmavélar-
málsskipuneða aðra sjálfstæða vélbún-
aðaraðgerð.
– microoperation

örblogg hk.
Mjög stuttar bloggfærslur sem stundum
eru sendar beint úr farsíma.
– microblog

örbloggun kv.
Bloggunþar sem hverfærsla1 er venju-
lega mjög stutt.
· Vefsetrið Tístiller dæmi um vef fyrir

örbloggun.
– microblogging

ördiskur kk.
– miniature hard drive card
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örfilma kv.
Fínkorna filma fyrirörmyndir.
– microfilm

örfilmuprentari kk.
Síðuprentarisem býr til á filmu einaör-
myndaf hverrisíðu2.
– COM printer, computer output

microfilm printer
örforrit hk.

Runa örskipanasem ásamt samsvar-
andi vélbúnaðareiningum stjórnar full-
komlega framkvæmdvélarmálsskipun-
ar eða annarrar sjálfstæðrar vélbúnað-
araðgerðar.
– microprogram

örforritanleg tölva
Tölvaþar sem notandi getur búið til eða
breyttörforritum.
– microprogrammable computer

örforritsminni hk.
Hluti úr minni sem aðallega er ætlaður
fyrir örforrit .
– control storage

örforritun 1 kv.
Forritun þar sem notaðar eruörskipan-
ir .
· Örforritun er notuð í stað þess að fast-

tengja þau stýrimerki sem eru nauð-
synleg til þess að framkvæma hverja
vélarmálsskipun.

– microprogramming1

örforritun 2 kv.
Tækni, notuð við að hannavélbúnað
sem stjórnað er meðörforritum.
– microprogramming2

örgjörvi kk.
Gjörvi sem er á einni eða fáeinumkísil-
flögum.
– microprocessor

örgreiðslakv.
Tilhögun á greiðslu fyrir not afvefsíð-
um sem eru of lítil hverju sinni til að
venjulegum innheimtuaðferðum verði
komið við.
– micropayment

örgreining kv.
Greiningartækni þar sem notað er sér-
hæftörforrit sem starfar sjálfstætt eða
sem hluti af öðrum búnaði eftir því sem
við á.
– microdiagnostics

örkóti kk.
Samsafnörskipanasem myndaörfor-
rit , hluta af því eða safn örforrita.
– microcode

örkvikmynd kv.
1–2 mínútna löng MPEG-kvikmynd,
venjulega tekin meðstafrænni kvik-
myndavél.
· Við gerð MPEG-kvikmyndar er beitt

MPEG-þjöppun.
– micromovie

örmerki hk. → rafaldskenni
örmynd kv.

Smækkuð mynd, t.d. af rituðu máli eða
teikningu, ólæsileg berum augum.
– microimage, microcopy

örmyndamiðill kk.
Hvers kynsmiðill meðörmyndum, t.d.
filma eða pappír.
– microform

örpinni kk.
(í sýndarveruleika) Örlítill pinni sem
er komið fyrir í hanskafrálagstækieða
stjórnbúningiog vekur hjá notanda til-
finningu um þrýsting,áferð eða þreif-
ingu þegar hann kemst í snertingu við
sýndarhluti.
– micropin

örskipun kv.
Fyrirmæli þar sem tiltekin er ein eða
fleiri þeirra grunnaðgerða sem þarf til
aðinna vélarmálsskipun, og þar sem til-
greindir eruþolendurþessara aðgerða.
· Örskipanir eru hinar sönnu vélar-

málsskipanir, ogörkóti er notaður til
þess að búa tilsýndarvélsem hefur
aðgengilegra skipanamengi.

– microinstruction
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örskynjari kk.
Tæki til þess að skynja örlítið sjónrænt
ílag, snertiílag eða heyrnarílag.
– microsensor

örsmali kk.
Forrit semþýðir1 örforrit úr táknrænu
formi í tvíundaform.
– microcode assembler

örstund kv.
Örstuttur tími en ekki alveg tiltekinn,
oft 0,01 sekúnda.
– jiffy

örtitrari kk.
Tæki til þess að vekja snertitilfinningu.
– microvibrator

örtölva kv.
Stafræn tölvasem hefurmiðverk, búið
einum eða fleiriörgjörvum, og einnig
búnað fyrir geymslu2 og ílags- og frá-
lagsaðgerðir.
· Í fyrstu voru örtölvur lítil gagna-

vinnslukerfi sem höfðu takmarkað
innra minni, takmarkað skipana-
mengiog frumstæðaytri geymslu, t.d.
segulsnældureða disklinga1. Heim-
ilistölvur og einmenningstölvurtelj-
ast til örtölva.

– microcomputer
örvanet hk. → örvótt net
örvarhnappur 1 kk. → stefnuhnappur
örvarhnappur 2 kk.

(í gluggaumhverfi)
– arrow button

örvótt net
Net þar sem hverleggur hefur tiltekna
stefnu.
sh.örvanet
– directed graph

örvunartenging kv.
Taugamótasamtengingmeð jákvætt
taugamótavægi.
– excitatory connection

öryggi gagnavinnslukerfis
Tæknilegar eða stjórnunarlegar örygg-
isráðstafanir sem stofnað er til og gerð-

ar eru fyrir gagnavinnslukerfií því
skyni að verndavélbúnað, hugbúnað
oggögngegn breytingum, eyðileggingu
eða uppljóstrun, hvort heldur er fyrir
slysni eða af illum hug.
· Unnt er að nota hvort heldur er

vélbúnað eða hugbúnað til þess að
vernda gagnavinnslukerfi.

– data processing system security,
computer-system security

öryggis-fl.
(um aðferð, tækni eðavélbúnað) Sem
notaður er til þess aðendurréttatýnd
eða eyðilögð gögn eða til þess að
tryggja að kerfi sé alltaf í gangi.
– backup1

öryggisafrit hk.
– backup2

öryggisafritun kv.
Ráðstafanir sem gerðar eru vegnaend-
urheimtar gagnaef bilun eða óhapp
verður.

Dæmi: Takaafrit af skrám.
– backup procedure

öryggisafritun á segulband
– tape backup

öryggisbrestur kk.
– security failure

öryggisendurskoðunkv.
Óháð skoðun og rannsókn á færslum
og starfsemi ígagnavinnslukerfitil þess
að prófa hvort eftirlit sé þar nægi-
legt, tryggja að fylgt sé settriöryggis-
stefnuog aðferðum við að framkvæma
aðgerðir, koma upp umöryggisrof í
öryggiskerfi og mæla með tilteknum
breytingum á eftirliti, öryggisstefnu og
aðferðum.
– security audit

öryggisflokkun kv.
Það að ákvarða og tilgreina hvaða stig
verndunar gegnuppljóstrunskuli gilda
fyrir tilteknar upplýsingar1.

Dæmi: „Algert trúnaðarmál“, „leynd-
armál“, „trúnaðarmál“.
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– security classification
öryggisflokkur kk.

Óstigskipuð flokkunviðkvæmra upplýs-
inga, notuð til þess að stjórnaaðgangi1

að gögnumá nákvæmari hátt en með
stigskipaðriöryggisflokkuneinni.
– security category

öryggishamur kk.
Aukalegur ræsihamur fyrirWindows
95/98 sem auðveldar að greina vanda-
mál.
· Einu ræsiforritin sem hlaðið er eru

stýrikerfið, og reklar fyrir músina,
hnappaborðiðogbirtinn.

– safe mode
öryggiskennihk.

(í Windows NT og 2000) Einræður
ritstafastrengur sem auðkennir hvert
stýrikerfi og hvern notanda1 í neti
NT/2000-kerfa.
– security identifier, security ID, SID

öryggiskort hk.
Ofurlítið minniskort, notað til að flytja
minnisgögn milli tækja, t.d.snjallsíma,
stafrænna myndavéla, tónlistarspilara,
kvikmyndavélaogeinmenningstölva.
sh.öryggisspjald, SD-kort, SD-spjald
– Secure Digital card, SD card

öryggismathk.
– security assessment

öryggisrof hk.
Það að sniðganga eða gera óvirkan ein-

hvern þátt ítölvuöryggi, hvort sem þess
verður vart eða ekki, en slíkt gæti leitt
til smokursí gagnavinnslukerfið.
– breach

öryggissíakv.
Tryggilegt tölvukerfisem fylgir örygg-
isstefnuvið meðferð þeirragagnasem
fara um það.
– security filter

öryggisspjaldhk. → öryggiskort
öryggisstefnakv.

Aðgerðaáætlun eða ráðstafanir til þess
að veitatölvuöryggi.
– security policy

öryggisstighk.
Samantekt á stigskiptriöryggisflokkun
og mengiöryggisflokkasem er mæli-
kvarði á viðkvæmni viðfangsefniseða
aðgangsheimild1 geranda5.
– security level

öryggisveilakv.
– security hole

öryggisvottun kv.
– security certification

örþjarki kk.
Þjarki sem mælist í brotum úr millí-
metra upp í nokkra millímetra að stærð.
· Örþjarki getur annaðhvort verið sjálf-

stýrður eða einn af mörgum sams
konar örþjörkum sem stýrt er af mið-
lægritölvu.

– microrobot

0 – 9
3G

Þriðja kynslóð farsímatækni.
· 3G erstyttingá „3rd generation“.
– 3G



Ensk-íslensk orðaskrá



Hverju ensku heiti í þessari skrá fylgir aðeins eitt íslenskt heiti. Það ber að taka sem
tilvísun til íslensk-enska hlutans. Þar er að finna alla þá vitneskju sem bókin veitir um
hvert hugtak, þar á meðal íslensk samheiti ef einhver eru.
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A
abandonwareeftirlegubúnaður
abbreviated address callingskammval
abbreviation skammstöfun
abduction fráleiðsla
abductive inferencefráleiðsla
abendvinnslufall
abnormal endvinnslufall
abnormal termination vinnslufall
abort1 vinnsluslit
abort2 slíta vinnslu
aborted connectionsambandsrof
abort sequencevinnsluslitaruna
abort statementvinnsluslitasetning
absolute addresseiginlegt vistfang
absolute assemblereiginlegur smali
absolute codeeiginlegur kóti
absolute commandgrunnskipun
absolute coordinategrunnhnit
absolute error bein skekkja
?absolute instructiongrunnskipun
absolute loadervistfestuhleðsluforrit
absolute valuefastmiðað gildi
absolute vectorgrunnhnitavigur
abstract hugrænn
abstract classhugrænn klasi
abstract data typehugrænt gagnatag
abstraction útdráttur
abstract syntaxóhlutræn málskipan
acceptable use policyaðgangsreglur
acceptance testsamþykkisprófun
accept statementsamþykkissetning
access1 aðgangur1

access2 aðgangur2

access3 fá aðgang að
access armaðgangsarmur
access categoryaðgangsflokkur
access controlaðgangsstýring
access control fieldaðgangsstýringarsvið

access control keyaðgangslykill
access control listaðgangslisti
access control lockverndarlæsing
accessibilityaðgengileiki
access levelaðgangsstig
access listaðgangslisti
access lockverndarlæsing
access logvitjanaskrá
access management serviceþjónusta

fyrir aðgangsstjórn
access mechanismarmstjóri
access methodaðgangsaðferð
access networkaðgangsnet
accessoriesfylgihlutir
access pathaðkomuleið
access path independencesjálfstæði

gagnvart aðkomuleið
access path independentsjálfstæður

gagnvart aðkomuleið
access periodaðgangsskeið
access permissionaðgangsleyfi
access point1 afgreiðslustaður
access point2 aðgangsstaður
access privilegesaðgangsréttindi
access provideraðgangsveita
access rampaðrein
access rightaðgangsréttur
access technologyaðgangstækni
access timesóknartími
access type1 aðgangstegund
access type2 bendistag
access unitaðgangseining
accountability ábyrgni
accountingnotkunarskráning
accreditation trúnaðarstaðfesting
accumulator safnari
accuracy1 nákvæmni1

accuracy2 nákvæmni2
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accuracy3 áreiðanleiki1

ACK viðtökustafur
acknowledge characterviðtökustafur
acknowledgmentstaðfesting1

ACL aðgangslisti
acoustic couplerhljóðtengi
acoustic signalhljóðmerki
acquisition myndheimt
acronym skammstöfunarorð
ACSE þjónustueining tengslastjórnar
action1 gjörð
action2 aðgerð3

action3 skyndiaðgerð
action bar valrönd
action part niðurstöðuhluti
activatevekja
activation1 vakning1

activation2 vakning2

activation function vakningarfall
activation record vakningarfærsla
active matrix display himnubirtir
active network virkt net
active threat röskunarógn
active vocabularytalorðasafn
active windowvirkur gluggi
active wiretapping afskiptahler
activity verknaður
activity content aðgerðabú
activity inventory aðgerðabú
actor1 gerandi1

actor2 gerandi2

actor3 gerandi3

actor object gerandi4

actual argument raunstiki
actual instruction virk skipun
actual parameter raunstiki
actual recipient raunverulegur

viðtakandi
actual transfer rate flutningshraði1

actuator armstjóri
acutanceútlínuskerpa
Ada Ada
adapter tengildi
adapter card tengispjald
adaptive learningaðlögunarnám

adaptive neural network aðlögunarhæft
tauganet

adaptive refinementaðlögunarfágun
adaptive training aðlögunartalþjálfun
adaptor tengildi
ADC stafgervill
A/D converter stafgervill
adder samleggjari
adder-subtracter samleggjari og

frádragari
add-in íauki
?addition without carry misgildisaðgerð
add-onáauki
address1 vistfang
address2 vistfengja
address3 staðfang
addressabilityvistfengi
addressablevistfengjanlegur
addressable cursorvistfengjanlegur

bendill
addressable pointvistpunktur
address administrationvistfangaumsjón
address busvistfangabraut
address formatvistfangssnið
addressingvistfenging
addressing exception

vistfengingarfrábrigði
address modificationvistfangsbreyting
address offsetvistfangshliðrun
address partvistfangshluti
Address Resolution Protocol

ARP-samskiptareglur
address signvistmerki
address spacevistrými
address translatorvistfangsbreytir
ad-hoc networksérnotanet
adjacent domainnátengt tilfangaóðal
adjacent nodegrannhnútur
adjusted text jafnaður texti
adjust text modeumbrotshamur
ADMD landsumsjónarumdæmi
admin contact tengiliður léns
administration domain nameheiti

landsumsjónarumdæmis
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administration management domain
landsumsjónarumdæmi

administrative contact tengiliður léns
administrative security

stjórnsýsluöryggi
ADP gagnavinnsla
ADSL ADSL-tengitækni
ADT hugrænt gagnatag
advice taking ráðlegginganám
advisory systemráðgjafarkerfi
adwareóværubúnaður
affirmation staðfesting2

affordance tök
after-imagenýgerð
afterimagemyndleif
agendaverkaskrá
agentgerandi6

aggregatesamsteypa
aggregate valuesamsteypugildi
aggregation1 samsöfnun
aggregation2 samsafn
aggregatorfréttasamleiðir
aggregatorsamleiðir
agile applet lipurstefja
aglet lipurstefja
AI 1 gervigreindarfræði
AI 2 gervigreind2

aiming beammiðunargeisli
aiming circle miðunartákn
aiming field miðunartákn
aiming symbol miðunartákn
air-floating head fleytihaus
ALE árlegur meðalskaði
algebraic languagealgebrumál
Algol Algol
algorithm algrím
algorithmic languagealgrímskt mál
alias1 samnefni1

alias2 samnefni2

aliasingstöllun
align character dálkmið
alignment textastilling
alignment characterdálkmið
allocateúthluta
alphabetstafróf

alphabetic characterbókstafur
alphabetic character setbókstafamengi
alphabetic codebókstafakóti
alphabetic code element set

bókstafakótað mengi
alphabetic code setbókstafakótað mengi
alphabetic keybókstafshnappur
alphabetic string bókstafastrengur
alphabetic word bókstafaorð
alpha lock bókstafalás
alphanumeric ritstafa-
alphanumeric character ritstafur2

alphanumeric character set
ritstafamengi

alphanumeric coderitstafakóti
alphanumeric code element set

ritstafakótað mengi
alphanumeric code setritstafakótað

mengi
alphanumeric data ritstafagögn
alphanumeric string ritstafastrengur
alphanumeric word ritstafaorð
alpha testalfa-próf
alpha versionalfa-útgáfa
altering breyting
alternate function key umskiptahnappur
alternate keyumskiptahnappur
alternate recipient varaviðtakandi
alternate track vararás
alternative track vararás
alt key umskiptahnappur
ALU reikni- og rökverk
always online1 sítengdur
always online2 sítenging
AM styrkmótun
ambient light umhverfisljós
American National Standards Institute

ANSI
American Standard Code for

Information Interchange ASCII
amplified intelligenceviðbótargreind
amplitude modulation styrkmótun
amplitude shift keying styrklyklun
analogflaumrænn
analog adderflaumrænn samleggjari
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analog computerflaumræn tölva
analog dataflaumræn gögn
analog divider flaumrænn deilir
analog imageflaumræn mynd
analog input channelflaumræn ílagsrás
analog input channel amplifier

flaumrænn ílagsmagnari
analog multiplier flaumrænn margfaldari
analog output channel amplifier

flaumrænn frálagsmagnari
analog representationflaumræn

framsetning
analog signalflaumrænt merki
analog-to-digital converterstafgervill
analog variableflaumræn breyta
analytical attack kerfisbundin árás
analytic learning greiningarnám
ancestorarfgjafi
ancestor classarfgjafi
anchor markstikla
AND elementog-gátt
AND gateog-gátt
?AND-NOT operation útilokun
AND operation ogun
angle-of-viewsjónarhorn
ANI 1 númerabirting
ANI 2 númerabirtir
animatemyndlífga
animated GIF GIF-hreyfimyndasnið
animation myndlífgun
animatronic lífgaður
anisochronous transmissionmisfresta

sending
ANN tauganet
annualized loss expectancyárlegur

meðalskaði
annual loss expectancyárlegur

meðalskaði
anonymizernafnhylmir2

anonymousótaggreindur
anonymous cardómerkt kort
anonymous mailnafnleyndarpóstur
anonymous remailer

nafnleyndarpóststöð
ANSI ANSI

answeringsvar
antialiasing afstöllun
anticipatory paging síðuvíxl fyrir fram
antiglare filter skjásía
anti-virus program veiruvarnarforrit
anti-virus software

veiruvarnarhugbúnaður
anycastnærvarp
AOP horfbundin forritun
AOSD horfbundin hugbúnaðargerð
AP gervifarþegi
aperture card gluggaspjald
API forritaskil
APL APL
app stefja1

append1 viðskeyting
append2 viðskeytingarhamur
append3 skeyta við
append commandviðskeytingarskipun
applet biðlarastefja
appliance computingnettölvun
application associationnotkunartengsl
application clustering

hugbúnaðarklösun
application generatorverkforritasmiður
application languageverkefnatengt mál
application layer notkunarlag
application-oriented language

verkefnatengt mál
application packagehugbúnaðarpakki
application problem vinnsluverkefni
application program verkforrit
application program interface

forritaskil
application programmer verkforritari
application programming interface

forritaskil
application server verkmiðlari
application service element

þjónustueining notkunarlags
application service providerkerfisveita
application softwareverkbúnaður
applications on tapveituforrit
application-specificnotbundinn
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application-specific integrated circuit
notbundin samrás

approximate string matching
námundaleit

apps-on-tapveituforrit
AR gerviveruleiki
arachniography vefsíðnaskrá
arbitrary character algildisstafur
arc ör
Archie Archie
Archie server Archie-þjónn
architecture högun
archival data basegeymt gagnasafn
archive1 safnvista
archive2 kippuskrá
archived data basegeymt gagnasafn
archived file safnvistuð skrá
archive file1 safnskrá
archive file2 kippuskrá
archive file format kippuskrársnið
archive format file kippuskrá
archiver kippuforrit
archiving safnvistun
area analysisflatargreining
area array sensorfylkisskynjari
argument1 frumbreyta
argument2 frumgildi
arithmetic and logic unit reikni- og

rökverk
arithmetic operation reikningsaðgerð
arithmetic overflow reikningsyfirflæði
arithmetic register reiknigisti
arithmetic shift reiknistjak
arithmetic underflow

reikningsundirflæði
arithmetic unit reikniverk
ARP ARP-samskiptareglur
ARQ sjálfvirk þráspurn
array fylki 2

array processorvigragjörvi
array slice fylkissneið
array type fylkistag
arrow button örvarhnappur2

arrow key stefnuhnappur
article framlag

artificial feedback device
sýndarviðgjafartæki

artificial intellect gervivit
artificial intelligence1

gervigreindarfræði
artificial intelligence2 gervigreind2

artificial language gervimál
artificial neural network tauganet
artificial neuron gervitaugungur
artificial passengergervifarþegi
artificial reality gerviveruleiki
artificial reality engine

sýndarveruleikavél
artificial speechgervital
artificial vision tölvusjón
artilect gervivit
ARU talsvari
ascender1 háleggsstafur
ascender2 háleggur
ascending characterháleggsstafur
ascending orderhækkandi röð
ASCII ASCII
ASCII keyboard ASCII-hnappaborð
ASE þjónustueining notkunarlags
ASK styrklyklun
ASN.1ASN.1
ASPkerfisveita
aspecthorf
aspect-orientedhorfbundinn
aspect-oriented programming

horfbundin forritun
aspect-oriented software design

horfbundin hugbúnaðargerð
aspect-oriented software development

horfbundin hugbúnaðargerð
aspect ratiosniðhlutfall
ASR talkennsl
assemblesmala
assemble-and-gosmölunarkeyrsla
assembled originupphafsvistfang
assemblersmali
assembler directivefyrirmæli til smala
assemblingsmölun
assemblysmölun
assembly codesmalakóti
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assembly languagesmalamál
assembly time1 smölunarskeið
assembly time2 smölunartími
assertionfastyrðing
assignmentgilding
assignment by namenafnbundin

stikatenging
assignment statementgildingarsetning
assistantgerandi6

associationtengsl
association control service element

þjónustueining tengslastjórnar
associative learninghliðstæðunám
associative memoryvenslaminni
associative storagevenslageymsla
asymmetric cryptography ósamhverf

dulritun
Asymmetric Digital Subscriber Line

ADSL-tengitækni
asynchronousósamstilltur
asynchronous neural network

ósamstillt tauganet
asynchronous procedureósamstillt

stefja
asynchronous transfer mode

ósamstilltur flutningshamur
asynchronous transmissionósamstillt

sending
ATM 1 hraðbanki
ATM 2 ósamstilltur flutningshamur
ATM backbone network ATM-grunnnet
ATM network ATM-net
atomic dataóunnin gögn
atomic type frumtag
at-signvistmerki
attach láta fylgja
attached processorsamgjörvi
attaching unit lykkjutengildi
attachment fylgiskjal
attachment unit interface tengildisskil
attack árás
attention economicsathyglisfræði
attention key rofhnappur
attribute 1 eigind1

attribute 2 dálkur2

attribute 3 eigind2

attribute 4 eigind3

attribute classeigindaflokkur
attribute domain gildamengi
attribute grammar eigindamállýsing
attribute relationship eigindavensl
attribute value eigindargildi
AU aðgangseining
audible feedbacksvarhljóð
audio feedbacksvarhljóð
audio file hljóðskrá
audio response unittalsvari
audio streaminghljóðstreymi
audit endurskoða
audit-review file endurskoðunarskrá
audit trail gagnaferill
augmented intelligenceviðbótargreind
augmented realityviðbótarveruleiki
AUI tengildisskil
AUP aðgangsreglur
authenticatesannvotta
authentication sannvottun
authentication exchange

sannvottunarvíxl
authentication information

sannvottunarupplýsingar
authentication PIN

sannvottunarkenninúmer
author-defined link forvalinn tengill
author-defined path forvalin leið
authoring language1 námsgagnamál
authoring language2 höfundarmál
authorization1 heimilun
authorization2 heimild
auto arrangesjálfröðun
auto-attendantsjálfvirkur svarþjónn
autofax sjálfvirkur netbréfasími
autofilter1 sjálfvirk sía
autofilter2 sjálfvirk síun
autofilter3 sía sjálfvirkt
auto-forward sjálfvirk framsending
autoloaderhleðsluþjarki
automategera sjálfvirkan
automated attendantsjálfvirkur

svarþjónn
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automated puppetry
sýndarleikbrúðugerð

automated speech recognitiontal-
kennsl

automatic sjálfvirkur
automatic answeringsjálfvirkt svar
automatic calling sjálfvirkt kall
automatic data processinggagnavinnsla
automatic footnote tie-insjálfvirk

staðsetning neðanmálsgreinar
automatic language translation

sjálfvirk tungumálaþýðing
automatic learning vélrænt nám
automatic number identification

númerabirting
automatic number identificator

númerabirtir
automatic page numberingsjálfvirk

síðutölusetning
automatic paginationsjálfvirk

síðuskipting
automatic paragraph numbering

sjálfvirk tölusetning efnisgreina
automatic repeat requestsjálfvirk

þráspurn
automatic speech recognitiontalkennsl
automatic teller machinehraðbanki
automatic typesettingsjálfvirk

letursetning
automatic vehicle locatorsjálfvirkur

fararhnitill

automating sjálfvirkjun
automation1 sjálfvirkjun
automation2 sjálfvirkni
autonomic computingsjálfstýrð vinnsla
autonomoussjálfstýrður
autonomous robotsjálfstýrður þjarki
autonomous systemsjálfstýrt kerfi
auto-repeatsjálfvirk endurtekning
auto-reply sjálfsvörun
autorespondersjálfsvari
auxiliary storage ytri geymsla
availability 1 tiltækileiki1

availability 2 tiltækileiki2

available1 tiltækur1

available2 tiltækur2

available timeafnotatími
avatar1 ofurpaur
avatar2 gengill
average conditional information

contentskilyrt óreiða
average information contentóreiða
average information rate

meðalupplýsingavelta
average transinformation content

meðalmæld fluttra upplýsinga
average transinformation rate

meðalvelta fluttra upplýsinga
AVL sjálfvirkur fararhnitill
awk awk
axiom frumsetning
axiomatic frumsetningar-

B
b biti
B bæti
B2B FF-samskipti
B2C FN-samskipti
B2G FS-samskipti
backbonegrunnnet
back-endbak-

back-end applicationbakvinnsluforrit
back-end computerbaktölva
back-end processor1 bakgjörvi
?back-end processor2 baktölva
background myndgrunnur
background color grunnlitur
background imagemyndgrunnur
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background job baksviðsverk
background processingbaksviðsvinnsla
background program baksviðsforrit
background tile baksviðsreitur
back icon bakfærsluteikn
backlighting baklýsing
backlink baktengill
backout afturkalla2

backplanebakspjald
backport bakhæfa
backporting bakhæfing
back-pressure sensor

mótþrýstingsskynjari
back propagationafturflutningur
back-propagation network

afturflutningsnet
backside busbakbraut
backspace1 bakka1

backspace2 hopa
backspace characterhopstafur
backspace keyhophnappur
backtracking hopun
backup1 öryggis-
backup2 öryggisafrit
backup3 taka öryggisafrit
backup domain controller

varaóðalsstjóri
backup file afrit af skrá
backup procedureöryggisafritun
Backus-Naur form

Backus-Naur-ritháttur
Backus normal form

Backus-Naur-ritháttur
backward chaining afturvirk ályktun
backward channelbakrás
backward compatibleafturhæfur
backward LAN channel bakrás í

staðarneti
backward recoverybakrétting
backward search1 bakleit
backward search2 bakleitarhamur
backward search3 bakleita
bacterium keðjusýkill
bad sectoringvilligeirun
balanced error jafnvæg skekkja

balanced scorecardvegið árangursmat
balanced treejafnvægistré
balance scorecardvegið árangursmat
balun misvægistengi
band braut2

bandpasstíðnigluggi
bandpass filtertíðnisía
band printer bandprentari
bandwidth bandbreidd
banner borði
banner-blind borðablindur
banner blindnessborðablinda
BAPI viðskiptaforritaskil
bar rein1

bar chart stöplarit
bar codestrikalykill
bar code labelstrikamerki
bar code readerstrikamerkjalesari
barf zoneklígjumörk
barge-in grípa fram í
barnaclehrúðurkarl
bar printer stangarprentari
barrel distortion tunnubjögun
base1 veldisstofn
?base2 grunntala
base addressgrunnvistfang
base address registergrunnvistfangsgisti
basebandgrunnband
baseband LANstaðarnet á grunnbandi
base classgrunnklasi
based literalgrunntölulesgildi
baselinemállína
base registergrunnvistfangsgisti
base typegrunntag
BasicBasic
basic format sjálfgefið snið
basic input-output systemræsikjarni
basic mode link controlgreinastýring í

grunnhætti
bastion hostaðgangstölva
batch bunki
batched job runuverk
batch file bunkaskrá
batch-header documentbunkablað
batch job runuverk
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batch processingrunuvinnsla
batch-processing environment

runuvinnsluumhverfi
batch training runuþjálfun
baud bot
baud rate flutningshraði í botum
Bayesian filterBayesarsía
BBS upplýsingatöflukerfi
bcc leyniafrit
BCD notation tvíundakótuð tugaritun
BD blágeisladiskur
BDC varaóðalsstjóri
beaconingvæl
beaconing stationvælandi stöð
beam converterljósvandarbreytir
beanbaun
beepflaut
beep codeflautkóti
beepersímboði
before-imageundanmynd
beginning-of-file labelbyrjunarmerki

skrár
beginning-of-tape marker

byrjunarmerki1

beginning-of-volume label
byrjunarmerki eintaks

behavior hegðun
BEL bjöllustafur
belief trúaratriði
bell character bjöllustafur
belt printer beltisprentari
benchmark afkastaprófun
benchmark testafkastaprófun
BER hlutfall villubita
bespokesérhannaður
best-first searchbestuleiðarleit
beta testbeta-próf
beta versionbeta-útgáfa
between-the-lines entry

millibilsaðgangur
BGP BGP-samskiptareglur
BI viðskiptagreind
biasbjagi
bias error bjagaskekkja
bidirectional bus tvístefnutengibraut

bidirectional flow tvístefnuleið
bidirectional list tvíátta keðjulisti
bidirectional printer tvíátta prentari
bidirectional printing tvíátta prentun
bidirectional search tvíátta leit
big-endianháenda-
binary1 tvíunda-1

binary2 tvíunda-2

binary arithmetic operation
tvíundatalnaaðgerð

?binary Boolean operationtvístæð
rökaðgerð

binary cell tvíundageymsluhólf
binary character tvíundastafur
binary character setstafatvíund
binary character string

tvíundastafastrengur
binary code tvíundakóti
binary-coded decimal notation

tvíundakótuð tugaritun
binary-coded decimal representation

tvíundakótuð tugaritun
binary-coded notation tvíundakótuð

ritun
binary code element settvíundakótað

mengi
binary code settvíundakótað mengi
binary digit biti
binary digital signal tvíundamerki
binary file tvíundaskrá
binary image tvíundamynd
binary large object tvíundaflikki
binary morphology tvíundaformfræði
binary notation tvíundaritun
binary numeral tvíundakerfistala
binary numeration systemtvíundakerfi
?binary operation1 tvíundatalnaaðgerð
?binary operation2 tvístæð aðgerð
?binary operation3 rökaðgerð3

?binary operation4 Boole-aðgerð
binary operator tvístæður virki
binary prefix multiplier

tvíundaforskeyti
binary searchhelmingaleit
binary signal tvíundamerki



binary synchronous communic... 464 blogger

binary synchronous communication
samstillt tvíundafjarskipti

binary synchronous transmission
samstillt tvíundasending

binary systemtvíundakerfi
binary tree tvíundatré
bind1 binda1

bind2 binda2

binding binding
binding time bindingarstund
biochip lífflaga
biochip transponder kenniflaga
biocontroller lífskynjari
bioinformatics lífgagnatækni
biometric lífkenna-
biometric identifier lífkenni
biometrics1 lífkennafræði
biometrics2 lífkennsl
biometric verification lífkennsl
biomimetic lífherminn
biomimetics lífhermitækni
BIOS ræsikjarni
biosensorlífskynjari
bipolar signaling tvískauta sending
bipolar transistor tvískauta smári
bipolar transmission tvískauta sending
biquinary code tvífimmundakóti
bistable circuit tvístöðug gikkrás
bistable trigger circuit tvístöðug gikkrás
BISYNC samstillt tvíundafjarskipti
bit biti
bit bucket bitahít
bit density bitaþéttleiki
bit depth bitatala
?bit error rate hlutfall villubita
bit error ratio hlutfall villubita
bitmap punktafylki
bit-oriented protocol bitabundnar

samskiptareglur
bit position bitasæti
bit rate bitahraði
bit robbing bitahnupl
bits per inch bitar á þumlung
bits per secondbitar á sekúndu
bit stream bitastraumur

bit string bitastrengur
bit stuffing bitatróð
blackboard model risstöfluaðferð
blackhole list svartur listi
blacklist svartur listi
bladesneið2

blade serversneiðmiðlari
blank eyðustafur
blank character eyðustafur
blanking1 byrging1

blanking2 byrging2

blank medium auður gagnamiðill
blank space keybilstöng
blended threat fjölþætt árás
blind carbon copy leyniafrit
blind copy recipient leyniviðtakandi
blinding blindun
blink blikka
blinking blikk
blob flekkur
BLOB tvíundaflikki
blob addressingvistfenging flekkjar
blob labeling flekkmerking
block1 bálkur1

block2 bálkur2

block3 bálkur3

block checkbálkaprófun
block cipher bálkadulritun
block copybálkafritun
block diagram reitarit
blockedhindraður
blocking factor bálkunarstuðull
block is lockedbálkur er læstur
block length bálklengd
block movebálkfærsla
block multiplexer channel

bálkfléttuboðrás
block sizebálklengd
block statementbálksetning
block-structured languagebálkað mál
blocks world kubbaheimur
block transfer bálkaflutningur
blog1 blogg
blog2 blogga
bloggerbloggari



blogging 465 broadband backbone network

bloggingbloggun
blooming birtusmit
blue bomb blásprengja
blue screen of deathbláskjár dauðans
Bluetooth blátönn
Blu-ray blágeisladiskur
Blu-ray Disk blágeisladiskur
blur circle móðudepill
BMAN breiðbandsborgarnet
BNF Backus-Naur-ritháttur
board rásaspjald
body1 meginmál1

body2 meginmál2

body stubmeginmálsstúfur
body suit stjórnbúningur
boilerplate fastatexti
bold feitur
bold facefeitt letur
boldface1 feitt letur
boldface2 feitletra
boldface3 feitleturs-
boldfacedfeitleturs-
Boltzmann machineBoltzmannsvél
bookmark bókmerki
bookmark management site

bókmerkjagátt
bookmark portal bókmerkjagátt
?Boolean complementationneitun
Boolean expressionBoole-segð
Boolean functionBoole-fall
Boolean operation1 Boole-aðgerð
Boolean operation2 rökaðgerð3

Boolean operation table
Boole-aðgerðartafla

Boolean operatorBoole-virki
boot ræsa
bootable floppyræsidisklingur
bootstrap1 ræsiforrit
bootstrap2 inna ræsiforrit
bootstrap3 sjálfþýða
bootstrap loader ræsihleðsluforrit
bootstrap protocol ræsireglur
border jaðar
border gateway protocol

BGP-samskiptareglur

borrow digit lánstölustafur
bot yrki
BOT marker byrjunarmerki1

botnet yrkjanet
bottleneck layerþrengslalag
bottom margin neðanspássía
bottom-up neðansækinn
bot worm yrkisormur
bounce e-mailóskilapóstur
bounce messageóskilaboð
boundary mæri
boundary extraction mæramörkun
boundary tracking mærarakning
bounding box1 hneppirammi
bounding box2 stafreitur
Bourne shellBourne-skel
box diagram básarit
bpi bitar á þumlung
Bpi bæti á þumlung
BPN afturflutningsnet
BPR endurhögun viðskiptaferlis
bpsbitar á sekúndu
Bps bæti á sekúndu
Braille display blindrabirtir
Braille-ready file blindrahæf skrá
brain dump heiladembing
brain-machine interface tengiskil heila

og tölvu
branch leggur
branch construct leiðarflétta
branching point leiðaskil
breachöryggisrof
breadth-first searchþverleit
break skil2

break key stöðvunarhnappur
breakpoint rofstaður
brick hleifur
brick server hleifmiðlari
bridge netabrú
briefcaseskjalataska
brightnessbirta2

brightness slidingbirtustilling
broadband breiðband
broadband backbone network

breiðbandsgrunnnet
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broadband channelbreiðbandsrás
broadband LAN staðarnet á breiðbandi
broadband metropolitan area network

breiðbandsborgarnet
broadcastvíðvarp
broadcast mailpóstvarp
broadcast videographytextavarp
brochureware bæklingabúnaður
broker miðlari1

brouter brúarbeinir
browse1 vafra
browse2 vafur
browser1 vefsjá
browser2 skoðunarforrit
browser hijacker afvegaleiðir
browser-safe palettevefsjártraust

litaspjald
browsing1 skrunskoðun
browsing2 vafur
brute-force attack jarðýtuárás
BS hopstafur
BSC samstillt tvíundafjarskipti
BTM rekstrartæknistjórnun
B-tree jafnmælistré
bubble chart bólurit
bubble memory segulbóluminni
bubble sort víxlunarröðun
bucket fata
bucket brigade attack fötuliðsárás
buckytube nanópípa
buddy avatar kunningjateikn
buddy icon kunningjateikn
buddy list kunningjalisti
buffer biðminni
buffered biðvistaður
buffering notkun biðminnis
buffer storagebiðminni
bug lús
bug seedingvillusáning
build smíð
build tool smíðatól
built-in ílægur
bulk storage risageymsla
bullet merkill
bulletin board upplýsingatafla

bulletin board system
upplýsingatöflukerfi

bundle knippi
bundled samseldur
burned-in imagebrennimynd
burn-in 1 tilkeyrsla
burn-in 2 greiningarkeyrsla
burn-in 3 íbrenna
burst transmission hrinusending
bus tengibraut
business application programming

interface viðskiptaforritaskil
business computingtölvuvinnsla í

fyrirtæki
business continuancerekstrarsamfella
business continuityrekstrarsamfella
business graphicsskýrslumynd
business graphics software

skýrslumyndahugbúnaður
business impact analysis

rekstraráhrifagreining
business information warehouse

rekstrargagnaskemma
business intelligenceviðskiptagreind
business processviðskiptaferli
business process reengineering

endurhögun viðskiptaferlis
business service provider

rekstrarþjónustuveita
business technology management

rekstrartæknistjórnun
business to businessFF-samskipti
business to consumerFN-samskipti
business to governmentFS-samskipti
business warehouse

rekstrargagnaskemma
bus interface unit gjörvatengieining
bus mastertengibrautarstjóri
bus network brautarnet
bus-quiet signalþagnarmerki
bus topologybrautarhorf
button1 valhnappur
button2 sýndarhnappur
buzz marketing persónubundin kynning
buzz word tískuorð
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byte bæti
byte codebætakóti

bytes per inchbæti á þumlung
bytes per secondbæti á sekúndu

C
C C
C++ C++
CA vottunarstöð
cab filecab-skrá
cabinet filecab-skrá
cable modemkapalmótald
cable TV kapalsjónvarp
cacheskyndiminni
cache coherencesamfylgni skyndiminnis
cachedskyndivistaður
cache engineskyndiminnisþjónn
cache memoryskyndiminni
cache serverskyndiminnisþjónn
CAD tölvustudd hönnun
CAD/CAM tölvustudd hönnun og

framleiðsla
CADM tölvustudd hönnun og framleiðsla
CA domain vottunarveldi
CAE tölvustudd verkfræðistarfsemi
CAI tölvustudd kennsla
CA key einkalykill vottunarstöðvar
CAL tölvustutt nám
calculator reiknivél
calendardagbók2

calendar web service
dagatalsvefþjónusta

call1 kall2

call2 kall3

call3 kalla á
call back svarhringing
callback function viðbragðsstefja
call by addresskall með tilvísun
call by location kall með tilvísun
call by namekall með stika
call by referencekall með tilvísun
call by valuekall með gildi

call control procedure kallaðferð
called service userbeiddur

þjónustunotandi
call graph kallrit
calligraphic display devicedráttbirtir
calling kall1

calling sequencekallruna
calling service userþjónustubeiðandi
call tree kallrit
cam vefmyndavél
CAM tölvustudd framleiðsla
camcorderkvikmyndavél
camera recorderkvikmyndavél
campus-area networkbúðanet
CAN1 ógildingarstafur
CAN2 Hopfieldsnet
CAN3 búðanet
cancelhætta við
cancelbotstöðvunaryrki
cancel characterógildingarstafur
cancel keystöðvunarhnappur
candidate keyhugsanlegur lykill
candidate keyverðandalykill
CAP tölvustudd áætlunargerð
capability hlutgengi
capability list hlutgengislisti
capacityafkastageta
capacity on demandæskigeta
CAPC tölvustudd framleiðslustjórn
capital upphafsstafur
capitalization hástafaritun
capitalizehástafa2

capital letter upphafsstafur
CAPM tölvustudd framleiðslustjórn
CAPP tölvustudd ferlisáætlun
caps lockhástafalás
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CAPTCHA Turing skynpróf
CAQA tölvustudd gæðatrygging
CAQ assurancetölvustudd

gæðatrygging
carbon copysamrit
card greiðslukort
card column spjalddálkur
card deckspjaldastokkur
card duplicator spjaldafritari
card feedspjaldaskammtari
card hopper spjaldahólf
cardinality 1 línufjöldi
cardinality 2 stakafjöldi
cardinal number frumtala1

card path spjaldleið
card punch vélgatari
card reader spjaldalesari
card reproducer spjaldafritari
card reproducing punch spjaldafritari
card row spjaldlína
card sorter spjaldaraðari
card stackerspjaldavasi
care-of addressumsjárnúmer
carriage return vending
carriage return character vendistafur
carrier burðarbylgja
carrier senseburðarbylgjuskynjun
carrier sense multiple access network

net með frjálsum aðgangi
carrier sense multiple access with

collision avoidance network
CSMA/CA-net

carrier sense multiple access with
collision detection network
CSMA/CD-net

carry1 geymd2

carry2 geyma3

carry digit geymdur tölustafur
carry-save addergeymdarsamleggjari
cartridge1 minnishylki
cartridge2 draghylki
CAS aðgangsstýringarkerfi
cascaded carrystallgeymd
cascaded windowsstallaðir gluggar
casestafsetur

CASE tölvustudd hugbúnaðarverkfræði
case-based learningfordæmanám
case insensitivehástafafrjáls
case sensitivehástafanæmur
case statementtilvikssetning
cassettesegulsnælda
castgerendaskrá
CAT tölvustudd prófun
catalog1 efnisskrá2

catalog2 færa í efnisskrá
catalogue1 efnisskrá2

catalogue2 færa í efnisskrá
cathode-ray tubemyndlampi
cathode-ray tube display

myndlampabirtir
causal analysisorsakagreining
CBT tölvustudd þjálfun
ccsamrit
CCD ljósflaga
CCITT CCITT
CCR skuldbinding, samskeiðun og

viðrétting
ccTLD landslén
CD geisladiskur1

CD burner geislabrennari
CD-I gagnvirkt geisladiskakerfi
CD-R einskrifanlegur geisladiskur
CD recorder geislaskrifari
CD-ROM geisladisksminni
CD-ROM drive geisladrif
CD-RW endurskrifanlegur geisladiskur
cell1 hólf1

cell2 framleiðsluból
cell addresshólfhnit
centermiðja
centeringmiðjun
centering commandmiðjunarskipun
central processing unitmiðverk
certainty factor vissustuðull
certificate authority vottunarstöð
certificate policy vottunarstefna
certification vottun
certification authority vottunarstöð
CGA CGA-litspjald
CGI1 CGI-skil1
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CGI2 CGI-skil2

CGM CGM
CGRM CGRM
chadhrat
chaffing hismun
chained listkeðjulisti
chained list searchkeðjulistaleit
chaining1 samhlekkjun
chaining2 samhlekkjun forrits
chain letter keðjusýkill
chain of trust treystikeðja
chain printer keðjuprentari
challenge-handshake authentication

protocol CHAP-samskiptareglur
challenge-response authentication

mechanismCRAM-sannvottunarferli
change commandbreytiskipun
change dumpbreytidembing
change filehreyfingaskrá
change-over systemmillibilskerfi
channel1 rás2

channel2 rás3

channel3 sendirás
channel-attachedstaðtengdur
channel bankrásastæða
channel capacityflutningsgeta rásar
CHAP CHAP-samskiptareglur
Chapin chart básarit
character stafur
character alignmentstafdálkun
character average information content

meðalóreiða á staf
character-basedstafbundinn
character boxstafreitur
character displaystafbirtir
character display devicestafbirtir
character generatorstafgjafi
character information rate meðalóreiða

á staf
characteristic1 veldistala
characteristic2 kennitala
characteristic description

sérkennalýsing
character keystafhnappur
character literal staflesgildi

character mean entropymeðalóreiða á
staf

character mean information content
meðalóreiða á staf

character mean transinformation
contentmeðalmæld fluttra upplýsinga
á staf

character-oriented protocolstafbundnar
samskiptareglur

character printer stafaprentari
character readerstafalesari
character recognitionstafakennsl
character setstafamengi
characters per inchstafir á þumlung
characters per secondstafir á sekúndu
character string stafastrengur
character typestafatag
charged-coupled deviceljósflaga
chartwizard hnitálfur
chat spjall
chat abbreviation spjallskammstöfun
chat acronymspjallskammstöfun
chatbot spjallyrki
chat room spjallrás
chat sitespjallsetur
chatterbot spjallyrki
check boxgátreitur
check charactervarstafur
check digit vartala
check inskila gögnum
check-ingagnaskil
checking codegátkóti
checking programgátforrit
check keyprófunarlykill
check mark gátmerki
check outtaka frá gögn
check-outgagnafrátekt
checkpointgátstaður
checkpoint restart áframhald
check problemprófunardæmi
checksumprófsumma
checksum charactervartala
child íflekkur
child processdótturferli
chip1 kísilflaga
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chip2 kubbur
chipsetkubbasamstæða
choice devicevaltæki
chosen-plaintext attackvaltextaárás
chroma-key color lykillitur
chroma-keyingsjónblöndun
chroma signal liskumerki
chrominance liska
chunking böggun
cicerosíseró
CIDR CIDR-beining
CIM tölvusamþætt framleiðsla
cipher dulritunaraðferð
ciphersystemdulmálskerfi
ciphertext dulritaður texti
ciphertext-only attack dulritunarárás
circuit board rásaspjald
circuit switched network rásavalsnet
circuit switching rásaval
circuit switching network rásavalsnet
circular list hringlisti
CISC flókatölva
classklasi4

class attributeklasaeigind
class cohesionsamfesta klasa
class data typeklasagagnatag
classificationflokkun
Classless Inter-Domain Routing

CIDR-beining
class library klasasafn
class of servermiðlaraflokkur
class operationaðgerð á klasa
clear1 hreinsa1

clear2 hreinsa2

clearanceaðgangsheimild1

clearing hreinsun
clear keyhreinsihnappur
cleartext ódulritaður texti
click smella
client1 biðlari1

client2 biðlari2

client-serverbiðlaraþjónustu-
client/serverbiðlaraþjónustu-
client-server technology

biðlaraþjónustutækni

client softwarebiðlarahugbúnaður
clip art klippimyndir
clipboard klemmuspjald
clip mask klippirammi
clipping1 klipping2

clipping2 skerðing
cloaking hylming
clock klukka
clock cycletiftími
clock frequencytiftíðni
clock pulseklukkumerki
clock rate tiftíðni
clock register tímagisti
clock signalklukkumerki
clock speedtiftíðni
clock track tímarás
cloneklón
closed circuit televisionsjónvarp í

lokuðu kerfi
closed guardlokaður vörður
closed looplokuð lykkja
closed security environmentverndað

umhverfi
closed user grouplokaður notendahópur
closed user group with incoming access

inntengileið fyrir lokaðan notendahóp
closed user group with outgoing access

úttengileið fyrir lokaðan notendahóp
close iconlokunarteikn
closure lokun2

cloud tölvuský
cloud computingskýjavinnsla
clue conflictvísbendingaárekstur
cluster1 klasi1

cluster2 klasi2

cluster3 klasi3

cluster analysisklasagreining
cluster computingklasavinnsla
clustering klösun
CMI tölvustudd kennsla
CMIS almenn upplýsingaþjónusta fyrir

stjórnun
CMOS CMOS
CNC töluleg stýring með tölvu
coachráðgjafi
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coaxial cablesamása strengur
coaxial pair samása lína
Cobol Cobol
CODASYL CODASYL
CODASYL model CODASYL-líkan
code1 kótunarregla
code2 kóti2

code3 kóta
?code4 forrita
?code5 kótað stafamengi
?code6 kótastak
?code7 kótamengi
code breakpointkótarofstaður
codec1 víxlbreytir
codec2 víxlþjappari
codec3 víxlþjöppun
code converterkótabreytir
coded character setkótað stafamengi
coded imagekótuð mynd
coded setkótað mengi
code elementkótastak
code element setkótamengi
code extensionkótaskipti
code extension character

kótaskiptastafur
code generationkótasmíð
code generatorkótasmiður
code-independent data communication

frjáls stafaháttur
code optimizerkótabætir
code pagestafatafla
coder1 kótari1

coder2 kótari2

coder/decodervíxlbreytir
code setkótamengi
code statementkótasetning
code traceinningarrakningur
code-transparent data communication

frjáls bitaháttur
code valuekótastak
codingkótun
coding schemekótunarregla
cognitive modelingvitsmunalíkanagerð
cognitive sciencevitsmunavísindi
cognitivism vitsmunavísindi

COGO COGO
cohesionsamfesta
coincidental cohesiontilviljunarsamfesta
coincident-current selection

straummótaval
cold siteneyðarstöð
cold standbyviðlagastaða
cold start alræsing
collaborative authoring

höfundasamvinna
collaborative robot samvinnuþjarki
collapse1 loka
collapse2 lokun1

collapsedlokaður1

collatesamraða
collating samröðun
collating sequenceraðröð
collator samraðari
collection anglesafnhorn
collimate beinstilla
collision1 árekstur1

collision2 árekstur2

collision detectionárekstraskyn
collision enforcement

árekstrartilkynning
collision resolutionendurtæting
color graphics litateiknun
color graphics adapterCGA-litspjald
color graphics capability litateiknigeta
color map litakort
color palette litaval
color spacelitrými
color subcarrier litburðarbylgja
color temperature lithiti
color value litgildi
column dálkur1

column headingyfirskrift á dálki
column movedálkaflutningur
COM1 tölvufisja
COM2 tölvuörmyndun
COM3 íhlutalíkan
Comal Comal
comb kambur
combinational circuit flétturás
combinational logicflétturökvísi



combination card 472 complement

combination card samkort
combinatorial logic flétturökvísi
combined stationsamstöð
COM device tölvuörmyndavél
Comité Consultatif International

Télégraphique et Téléphonique
CCITT

command1 skipun2

command2 utantextaskipun
command areaskipanalína
command conditionskipunarskilyrði
command-drivenskipanastýrður
command interpreter skipanatúlkur
command languageskipanamál
command lineskipanalína
command line interface

skipanalínuviðmót
command statementskipunarsetning
commentathugasemd
commercial off the shelf product

hilluvarningur
commit staðfesta
commitment, concurrency and

recoveryskuldbinding, samskeiðun og
viðrétting

common couplingsameiginleg
samtenging

common-environment coupling
sameiginleg samtenging

common gateway interfaceCGI-skil2

common management information
servicealmenn upplýsingaþjónusta
fyrir stjórnun

common namekjörnafn
communicationsamskipti
communication adapter

samskiptatengildi
communicational cohesion

samskiptasamfesta
communicationssamskipti
communications controller

samskiptastjóri
communication serverútstöðvaþjónn
communications networksamskiptanet
communications portsamskiptatengi

communications security
samskiptaöryggi

communication theorysamskiptafræði
compactþjappa
compact diskgeisladiskur1

compact disk-interactivegagnvirkt
geisladiskakerfi

compact disk read-only memory
geisladisksminni

compact flash cardleifturminniskort
compact flash card readerlesari fyrir

leifturminniskort
compact flash card writer skrifari fyrir

leifturminniskort
compact flash memorylítið leifturminni
compactionþjöppun
compactnessmiðjunarstig
comparator samberi
comparebera saman
compartmentalization hólfun
compatibility samhæfi
compatible1 samhæfur1

compatible2 samhæfur2

compatible3 samtengjanlegur
competitive learningsamkeppnisnám
compilation1 vistþýðing1

compilation2 vistþýðing2

compilation error vistþýðingarvilla
compilation time1 vistþýðingarskeið
compilation time2 vistþýðingartími
compilation unit1 þýðingareining
?compilation unit2 frumforritseining
compilevistþýða
compile-and-goþýðingarkeyrsla
compiled knowledgevinnsluhæfð

þekking
compiler vistþýðandi
compiler codeþýðandakóti
compiler compiler vistþýðandasmiður
compiler directive fyrirmæli til

vistþýðanda
compiler generatorvistþýðandasmiður
compiler specification language

lýsingarmál fyrir vistþýðendagerð
complementfyllitala
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complementary metal-oxide
semiconductorCMOS

complementary metal-oxide silicone
CMOS

complementary operationfylliaðgerð
complement basefyllitölustofn
complementertölufyllir
complete carry fullgeymd
completedlokið
complete generalizationfullkomin

alhæfing
completeness checkhlítarprófun
complex instruction set computer

flókatölva
complexity flækjustig
complex numbertvinntala
componentþáttur
component-based software design

íhlutabundin hugbúnaðargerð
component-based software

developmentíhlutabundin
hugbúnaðargerð

component objectíhlutur
component object modelíhlutalíkan
components archiveíhlutasafn
component technologyíhlutatækni
composite data elementgagnasamsteypa
composite objectsamsettur hlutur
composite typesamsett tag
composite video signalsamsett

sjóngagnamerki
compound documentfjölskjal
compound statementfjölsetning
compressþjappa
compressionþjöppun
compression/decompression

víxlþjöppun
compressor/decompressorvíxlþjappari
COM printer örfilmuprentari
compromise1 vásetja
compromise2 vásetning
compromising emanation

vásetningarsending
COMPUSEC tölvuöryggi
CompuserveCompuserve

computational complexity
lausnarflækjustig

computational grid vinnslugengi
computational intelligencereiknigreind
computational reflection tölvuíhugun
computer tölva
computer abusetölvumisnotkun
computer-aidedtölvustuddur
computer-aided designtölvustudd

hönnun
computer-aided design and

manufacturing tölvustudd hönnun og
framleiðsla

computer-aided drafting tölvustudd
teiknun

computer-aided drawing tölvustudd
teiknun

computer-aided engineeringtölvustudd
verkfræðistarfsemi

computer-aided instruction tölvustudd
kennsla

computer-aided manufacturing
tölvustudd framleiðsla

computer-aided planningtölvustudd
áætlunargerð

computer-aided process planning
tölvustudd ferlisáætlun

computer-aided production control
tölvustudd framleiðslustjórn

computer-aided production
managementtölvustudd
framleiðslustjórn

computer-aided publishingtölvustudd
útgáfa

computer-aided quality assurance
tölvustudd gæðatrygging

computer-aided testingtölvustudd
prófun

computer architecture tölvuhögun
computer-assistedtölvustuddur
computer-assisted instruction

tölvustudd kennsla
computer-assisted learningtölvustutt

nám
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computer-assisted publishing
tölvustudd útgáfa

computer-assisted software
engineeringtölvustudd
hugbúnaðarverkfræði

computer-based trainingtölvustudd
þjálfun

computer centertölvumiðstöð
computer cluster tölvuklasi
computer conferencetölvuþing
computer conferencingtölvuþinghald
computer conferencing system

tölvuþingkerfi
computer crime tölvuglæpur
computer driving licensetölvuskírteini
computer fraud tölvusvik
computer generationkynslóð tölva
computer graphicstölvuteiknun
computer graphics interfaceCGI-skil1

Computer Graphics Metafile CGM
Computer Graphics Reference Model

CGRM
computer grid tölvugengi
computer instruction codeskipanakóti
computer-integrated manufacturing

tölvusamþætt framleiðsla
computerization1 tölvuvæðing1

computerization2 tölvuvæðing2

computerize1 tölvuvæða1

computerize2 tölvuvæða2

computerized typesettingsjálfvirk
letursetning

computer literacy tölvulæsi
computer-managed instruction

tölvustudd kennsla
computer micrographics

tölvuörfilmutækni
computer network tölvunet
computer numerical control töluleg

stýring með tölvu
computer operator tölvari
computer-oriented languagevélarhallt

mál
computer output microfilm tölvufisja

computer output microfilmer
tölvuörmyndavél

computer output microfilming
tölvuörmyndun

computer output microfilm printer
örfilmuprentari

computer program forrit
computer resourcetilfang
computer sciencetölvufræði
computer security tölvuöryggi
computer-supported collaborative

learning tölvustutt samvinnunám
computer-supported cooperative work

systemssamstillt hópvinnukerfi
computer systemgagnavinnslukerfi
computer-system auditendurskoðun

tölvukerfis
computer-system securityöryggi

gagnavinnslukerfis
computer telephonytölvusímtækni
computer-telephony integration

samþætting tölvu og síma
computer vision tölvusjón
computer word tölvuorð
computing tölvuvinnsla
computing systemgagnavinnslukerfi
concatenateskeyta saman
concatenatingsamskeyting1

concatenationsamskeyting2

concepthugtak
concept descriptionhugtakslýsing
concept formationhugtakamyndun
concept generalizationalhæfing hugtaks
concept learninghugtakanám
concept specializationsérhæfing hugtaks
conceptual clusteringhugtakaklösun
conceptual domainskilningsóðal
conceptual levelskilningsstig
conceptual modelskilningslíkan
conceptual schema

skilningsgerðarlýsing
conceptual schema languagemál fyrir

skilningsgerðarlýsingu
conceptual subschemasértæk

skilningsgerðarlýsing
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conceptual system designhugtæk
kerfishönnun

concept validationhugtaksgilding
conclusion partniðurstöðuhluti
concretehlutrænn
concrete classhlutrænn klasi
concrete syntaxhlutræn málskipan
concurrent samskeiða
concurrent accesssamskeiða aðgangur
Concurrent C Concurrent C
concurrent operationssamskeiða

aðgerðir
concurvebugðumæri
conditional accessskilyrtur aðgangur
conditional branch skilyrt stökk
conditional construct skilyrt flétta
conditional end of pagesíðuskiptasvæði
conditional entropy skilyrt óreiða
conditional expressionskilyrt segð
conditional implication leiðing
conditional implication operation

leiðing
conditional information content skilyrt

upplýsingamæld
conditional jump skilyrt stökk
conditional jump instruction skilyrt

stökkskipun
conditional statementskilyrt setning
condition part skilyrðishluti
conference callsímafundur
Conference for Data System

LanguagesCODASYL
confidence factorvissustuðull
confidential trúnaðar-
confidentiality trúnaðarstig
configurable web pagesamskipanleg

vefsíða
configuration samskipan
configuration control board

þróunarmatsnefnd
configuration management

samskipanarstjórnun
confirmability staðfestanleiki
confirm primitive samskiptastaðfesting
conflict resolution úrskurður

confusion matrix ruglingsfylki
congestionteppa
congruencingaljöfnun
conjunction ogun
connected componentstengdir þættir
connected-words recognition

orðaflaumskennsl
connection1 samband1

connection2 samtenging2

connection3 samband2

connectionismtengingarhyggja
connectionist learning

tengingarhyggjunám
connectionist model

tengingarhyggjulíkan
connectionlesssambandsfrjáls
connectionless-mode transmission

sambandsfrjáls sending
connectionless transmission

sambandsfrjáls sending
connection-mode transmission

sambandsbundin sending
connection-orientedsambandsbundinn
connection-oriented transmission

sambandsbundin sending
connection sciencetengingarhyggja
connection strengthtaugamótavægi
connection updates per second

endurvakningar tenginga á sekúndu
connection weighttaugamótavægi
connectivity1 tengjanleiki1

connectivity2 tengjanleiki2

connectivity analysis
tengjanleikagreining

connectortengill2

consecutiveraðfelldur
consistent generalizationsamkvæm

alhæfing
consolestjórnborð
consortium samkaup
constantfasti
constraint skorða
constraint-based generalization

skorðuð alhæfing
constraint rule skorðuregla
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constructor smiður
consultation ráðaleitun
contamination gagnamengun
contentefni
content-addressable storage

venslageymsla
content aggregatorefnissafnari
content alignmentsniðræn samstilling
content cachingnærhendisdreifing
content couplingháð samtenging
content deliverynærhendisdreifing
content distribution nærhendisdreifing
content distribution delivery

nærhendisdreifing
content filtering efnissíun
content hostinghýsing
contention1 steyting1

contention2 steyting2

contention network net með frjálsum
aðgangi

content management system
efnisstjórnunarkerfi

content provider gagnaveita
content scrambling system

efnisbrenglunarkerfi
content spoofingvefsíðufölsun
content typeefnistag
context-free grammarsamhengisfrjáls

mállýsing
context-free languagesamhengisfrjálst

mál
context-sensitive grammar

samhengisháð mállýsing
context-sensitive helpatviksbundin hjálp
context-sensitive language

samhengisháð mál
contextual analysissamhengisgreining
contextual marketing reynslubundin

markaðssetning
contiguity samlægni
contiguoussamlægur
contiguous pixelssamlægir dílar
contiguous-words recognition

orðarunukennsl
contingency planviðlagaáætlun

contingency procedureviðlagaaðferð
continuation symbol framhaldsmerki
continuation testáframhaldsprófun
continuous branchingsíkvíslun leiða
continuous form sífellublöð
continuous forms papersífellublöð
?continuous imageflaumræn mynd
continuous-speech recognition

orðaflaumskennsl
contour jafngildislína
contract1 þrengja
contract2 samningur
contraction samdráttur
contrast birtuskil
contrast enhancement

birtuskilaskerping
contrast ratio hlutfall birtuútgilda
contrast shrinking birtuskilaherping
contrast stretchingbirtuskilateyging
contrast transfer function

birtuskilasvörun
control area stjórnsvæði
control ball stýrikúla
control breakpoint kótarofstaður
control bus stýribraut
control card stýrispjald
control character stýristafur
control coupling stýrisamtenging
control flow inningarleið
control flow diagram inningarleiðarit
control flow graph inningarleiðarit
control-flow trace inningarrakningur
control frame stjórnrammi
control key stýrihnappur
control languageskipanamál
controlled access system

aðgangsstýringarkerfi
controlled maintenanceeftirlitsviðhald
controller tækjastjóri
control-menu boxstýrivalmyndarreitur
control network stýrinet
control panel stjórnskiki
control program stjórnforrit
Control Program for Microcomputers

CP/M
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control station stjórnstöð
control storageörforritsminni
control unit stýriverk
conversational languagegagnvirknimál
conversational modesamræðuháttur
conversionumskráning
convert umskrá
converter gagnabreytir
convolution feðming
convolution kernel feðmingarkjarni
convolvefeðma
cooked datatilreidd gögn
cookiesmygildi
cookie poisoningsmygildiseitrun
cooperating processsamvinnuferli
co-opetitionsamvinnusamkeppni
coopetitionsamvinnusamkeppni
Coordinated Universal Time

samræmdur heimstími
coordinate graphicshnitateiknun
co-presencesýndarverund
coprocessorsamgjörvi
copy1 afrit1

copy2 afrita
copy commandafritunarskipun
copyleft annarraréttur
copy-protected softwareafritunarvarinn

hugbúnaður
copy protectionafritunarvörn
copy recipientaukaviðtakandi
copyright höfundarréttur
cordless mouseþráðlaus mús
coresegulkjarni
core dump1 kjarnademba
core dump2 kjarnadembing
core router innannetsbeinir
core storagesegulkjarnageymsla
corner horn
coroutine hliðarforrit
corporate portal fyrirtækisgátt
corportal fyrirtækisgátt
correcting feature leiðréttingarbúnaður
corrective maintenance

lagfæringarviðhald
correctness provingréttleikasönnun1

correspondencesamsvörun
correspondence quality printing

gæðaprentun
correspondent entitiessamsvarandi

einindi
co-sourcesamvista
co-sourcingsamvistun
co-sourcing agreement

samvistunarsamningur
co-sourcing contract

samvistunarsamningur
Cost per click smelligjald
ă
COTS product hilluvarningur
counter teljari
countermeasuregagnráðstöfun
counter-propagationmótflutningur
counter-propagation network

mótflutningsnet
country code top-level domainlandslén
country name landsheiti
coupling samtenging1

coursewarenámskeiðsbúnaður
covert channellaumurás
CPC smelligjald
ă
cpi stafir á þumlung
CP/M CP/M
CPN mótflutningsnet
cpsstafir á sekúndu
CPU miðverk
CR vendistafur
cracker tölvuþrjótur
cracking aðgangsbrot
CRAM CRAM-sannvottunarferli
crash hrun
crawler vefskriðill
CRC lotubundin viðaukaprófun
credit/blame assignmentorsakadómur
credit card biðgreiðslukort
crippleware vanbúnaður
critical section vásvæði
critical section routine vásvæðisstef
CRM1 viðskiptavenslaumsjón
CRM2 viðskiptavenslaforrit
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cross-assemblerverktökusmali
crossbar associative network

Hopfieldsnet
crossbar switchbeinlínuskiptir
cross-bordermillilanda-
cross-compilerverktökuþýðandi
cross couplingþvertengsl
crossfootingsummuprófun á dálkum
crossover cabletengiskott
cross-platform fjölvangs-
cross-postfjölframlag
crosspostingsending fjölframlags
cross-referencemillivísun
cross sectionþversnið
cross sellingfylgisala
cross-sensory substitutionskynskipti
crosstab querykrossspurn
crosstalk rásasmit
CRT myndlampi
crude translation grófþýðing
cryogenic storagefrerageymsla
cryptanalysisdulmálsgreining
cryptanalytical attack kerfisbundin árás
cryptographic checksum

dulritunarprófsumma
cryptographic key dulmálslykill
cryptographic systemdulmálskerfi
cryptography1 dulritun
cryptography2 dulritunarfræði
cryptology dulmálsfræði
cryptoperiod dulmálstími
cryptosystemdulmálskerfi
cryptotrojan gislbúnaður
cryptovirus gislbúnaður
cryptoworm gislbúnaður
C-shellC-skel
CSMA/CA network CSMA/CA-net
CSMA/CD network CSMA/CD-net
CSMA network net með frjálsum

aðgangi
CTF birtuskilasvörun
CTI samþætting tölvu og síma
CTRL stýrihnappur
CUG lokaður notendahópur

CUPSendurvakningar tenginga á
sekúndu

current line viðfangslína
current pointer núbendir
cursor1 bendill1

cursor2 bendill2

cursor control bendilstjórnun
cursor control key stefnuhnappur
cursor key stefnuhnappur
curve follower ferillesari
curve generatorferilgjafi
custom-designedsérhannaður
customer relationshipviðskiptavensl
customer relationship management

viðskiptavenslaumsjón
customer relationship manager

viðskiptavenslaforrit
customizablesérsníðanlegur
customizationsérsnið
customizesérsníða
customized solutionsérsniðin lausn
cut1 úrklippa
cut2 klipping1

cut3 klippa
cut and paste1 klipping og líming
cut and paste2 klippa og líma
cut-and-paste attackbútafölsun
cut off stýfa2

cutoff stýfing2

cutover kerfaskipti2

cyber sýndarheims-
cyberburger joint netmatstaður
cybercafenetkaffi
cybercitizennetverji
cybercommunity netsamfélag
cybercommuting fjarvinna
cyberethicssiðareglur á lýðnetinu
cyberextortion netkúgun
cyberlaw netheimalög
cybernaut netverji
cyberneticsstýrifræði
cyberprisenetheimafyrirtæki
cyberspacenetheimar
cyberspace interiorsýndarheimssjálf
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cyberspace representation
sýndarraungerving

cyberspace roomsýndarheimsstofa
cybersquatting léntaka
cyberstalker neteltir
cyberstalking netelti
cyber surfer netverji
cyberterror hryðjuverk í netheimum
cyberterrorism hryðjuverkastarfsemi í

netheimum

cyberwoozlingnethrifs
cyborg vélvera
cybrarian netleitarfræðingur
cyclehringbraut
cycle timeumferðartími
cyclic redundancy checklotubundin

viðaukaprófun
cyclic shift endaskiptastjak
cylinder sívalningur

D
DAC flaumgervill
D/A converter flaumgervill
daemonpúki
DAG óhringað örvanet
daisy wheelleturkróna
DAL 1 gagnasafnsvörslumál
DAL 2 bannlisti
dashboard lesborð
DAT stafrænt hljóðband
data gögn
data acquisitiongagnatekja
data administration gagnavarsla
data administrator gagnavörður
data aggregategagnasamsteypa
data analysisgagnagreining
data attribute gagnaeigind
data authenticationsannvottun gagna
data bank gagnabanki
database1 gagnasafn
database2 gagnagrunnur
database administration

gagnasafnsvarsla
database administration language

gagnasafnsvörslumál
database administrator

gagnasafnsvörður
database file organizationskrárskipulag

í gagnasafni

database handlergagnasafnssýslari
database keygagnasafnslykill
database languagegagnasafnsmál
database machinegagnasafnstölva
database management system

gagnasafnskerfi
database processorgagnasafnsgjörvi
database schemagagnasafnslýsing
database searchgagnasafnsleit
database servergagnasafnsþjónn
database specificationhönnunarlýsing

gagnasafns
database subschemasértæk

gagnasafnslýsing
database utility hjálparforrit gagnasafns
data breakpoint gagnarofstaður
data busgagnabraut
data centergagnaver
data chaingagnasamsteypa
data channelgagnarás1

data character keystafhnappur
data circuit gagnarás2

data circuit-terminating equipment
gagnaferjald

data circuit transparency gegnleiðni
gagnarásar

data cleansinggagnahreinsun
data collectiongagnasöfnun
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data collection station
gagnaskráningarstöð

data communicationgagnafjarskipti
data communication system

gagnaskiptakerfi
data concentratorgagnastokkur
data convertergagnabreytir
data corruption spilling gagna
data couplinggagnasamtenging
data definition skilgreining gagna
data definition language

gagnaskilgreiningarmál
data densitygagnaþéttleiki
data descriptiongagnalýsing
data description language

gagnaskilgreiningarmál
data dictionary gagnalýsingasafn
data dictionary system

gagnalýsingakerfi
data division skilgreiningarkafli
datadump demba1

data element1 gagnastak1

data element2 gagnastak2

data element conceptgagnastakshugtak
Data Encryption Standard DES-staðall
data entry gagnaskráning
data exceptiongagnafrábrigði
data field svæði1

data flow gagnagangur
data flowchart gagnaleiðarit
data flow diagram gagnaleiðarit
data flow graph gagnaleiðarit
data-flow tracebreyturakningur
data framework gagnarammi
data glovegagnahanski
datagram gagnaskeyti
datagram servicegagnaskeytaþjónusta
data group gagnakippa
data hiding gagnahuld
data independencesjálfstæði gagnvart

gögnum
data-independentsjálfstæður gagnvart

gögnum
data input station gagnaskráningarstöð
data integrity heilleiki gagna

data inventory gagnabú
data item gagnaatriði
data keygagnalykill
data kidnapping gagnarán
data link gagnagrein
data link control greinastýring
data link layer greinalag
data managementgagnaumsjón
data manipulation language

gagnameðferðarmál
data manipulation rule

gagnameðferðarregla
data mart gagnabúð
data mediumgagnamiðill
data medium protection deviceskriflás
data migration gagnaferjun
data migrator gagnaferja
data mining gagnanám
data model1 gagnalíkan1

data model2 gagnalíkan2

data modelinggerð gagnalíkans
data modeling facility

gagnalíkanshugbúnaður
data modulediskloka
data multiplexer fléttari
data network gagnaflutningsnet
data objectgagnahlutur
data preprocessingforvinnsla gagna
data privacy gagnaleynd
data processinggagnavinnsla
data processing centertölvumiðstöð
data processing nodevinnsluhnútur
data processing system

gagnavinnslukerfi
data processing system securityöryggi

gagnavinnslukerfis
data protection gagnavernd
data quality gagnagæði
data reconstitution endurgerð gagna
data reconstructionendursamning

gagna
data repository gagnahirsla
data restoration endurheimt gagna
data scrubbinggagnahreinsun
data securitygagnaöryggi
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data-sensitive faultgagnaháður galli
data servergagnaþjónn
data setgagnamengi
data signalgagnamerki
data signaling ratemerkjahraði
data sink gagnaþegi
data sourcegagnagjafi
data stationgagnastöð
data storegagnageymsla
data striping dreifvistun
data structure gagnaskipan
data structuring rule

gagnaskipanarregla
data sublanguageundirmál
data suit stjórnbúningur
data switching exchange

gagnaskiptistöð
data terminal equipment útstöðvartæki
data tracebreyturakningur
data transfer phasegagnaflutningsskeið
data transfer rate gagnaflutningshraði
data transmissiongagnasending
data typegagnatag
data validation gagnaprófun
data valuegagnagildi
data volatility hverfulleiki gagna
data warehouse1 gagnaskemma1

data warehouse2 gagnaskemma2

date format dagsetningarsnið
date format of DD.MM.YY

dagsetningarsnið DD.MM.ÁÁ
daughter board dótturspjald
daughter card dótturspjald
DAW stafræn hljóðvinnustöð
dBasedBase
DBMS gagnasafnskerfi
DCC stafræn smásnælda
DCE1 gagnaferjald
DCE2 dreift gagnavinnsluumhverfi
DCT stakræn kósínusvörpun
DDCD tvíþéttur geisladiskur
DDL gagnaskilgreiningarmál
DDP dreifvinnsla
dead keydauður hnappur
deadlocksjálfhelda

deadly embracesjálfhelda
dealersali
deallocateskila
debit card staðgreiðslukort
debugkemba
debuggerkembiforrit
debuggingkembing
debug testkembiprófun
decimal1 tuga-1

decimal2 tuga-2

decimal digit tugatölustafur
decimal literal tugatölulesgildi
decimal notation tugaritun
decimal numeral tugakerfistala
decimal numeration systemtugakerfi
decimal point tugabrotskil
decimal systemtugakerfi
decimal tabulation kommudálkun
decipherdulráða
deciphermentdulráðning
decision contentákvörðunarmæld
decision layerfrálagslag
decision support system

stjórnhjálparkerfi
decision tableákvörðunartafla
decision theoretic character

recognition ákvörðunarfræðileg
stafakennsl

declaration skilgreining
declarative knowledge

skilgreiningarþekking
declarative languageskilgreiningarmál
declarative part skilgreiningarkafli
declarative regionskilgreiningarsvið
decodeafkóta
decoder1 afkótari1

decoder2 afkótari2

decode unitafkótunareining
decollateskilja pappír sundur
decollator pappírsskilja
decompilationbakþýðing
decompilebakþýða
decompilerbakþýðandi
decompressafþjappa
decompressingafþjöppun
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decrement1 frádrag
decrement2 minnka
decrypt dulráða
decryption dulráðning
decryption key dulráðningarlykill
DECT DECT-staðall
dedicatedsérnota
dedicated devicesérnota tæki
dedicated hostingsérnota hýsing
dedicated serversérnota þjónn
deductionafleiðsla
deductive inferenceafleiðsla
deductive learningafleiðslunám
deep link djúptengill
deep Webvefdjúp
de facto standardraunstaðall
default sjálfgefinn
default format sjálfgefið snið
default to taka sjálfgefið gildi
default valuesjálfgefið gildi
deferencetilhliðrun
deferred delivery servicefrestuð

afhendingarþjónusta
deferred maintenancefrestað viðhald
deferred modefresthamur
definition skýrleiki
defragmentationsamstykkjun
degauss buttonafseglunarhnappur
de jure standard lögstaðall
DEL strokstafur
delayedtafinn
delay elementseinkunareining
delay lineseinkunarlína
delay statementbiðsetning
deleaveskilja pappír sundur
delegationframsal
delete1 eyðing
delete2 eyðingarhamur
delete3 eyða
delete characterstrokstafur
delete commandeyðingarskipun
delete keyeyðingarhnappur
delimiter1 afmarkari1

delimiter2 afmarkari2

deliverablesafurð

delivery afhending
delivery notification serviceþjónusta

fyrir afhendingartilkynningu
DEL key eyðingarhnappur
Delphi Delphi
demand pagingsíðuvíxl eftir þörfum
demi bold hálffeitur
demilitarized zonehlutlaust svæði
demo1 sýniskynning
demo2 sýnisútgáfa
demo3 sýnisforrit
demodulateafmóta
demodulationafmótun
demodulator afmótari
demogroupsýnishópur
demomakersýnishöfundur
demonpúki
demoscenesýnisvangur
demount taka úr
demo versionsýnisútgáfa
demultiplexer fléttugreinir
demultiplexing1 fléttugreining1

demultiplexing2 fléttugreining2

denary1 tuga-1

denary2 tuga-2

deniable encryptionvillandi dulritun
denial of servicemiðlunarsynjun
denial of service attackatlaga að

þjónustumiðlun
denotational semanticsstærðfræðileg

merkingarfræði
densityþétta
dependencyákvæði
dependent compilationhliðsjónarþýðing
deploymentframtefling
deprecatedóæskilegur
depth-first search lóðleit
depth-of-field skerpudýpt
depth perceptionþrívíddarsjón
dequeuetvíátta röð
derived typeafleitt tag
DES DES-staðall
descendantarfþegi
descendant classarfþegi
descender1 lágleggsstafur
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descender2 lágleggur
descending characterlágleggsstafur
descending orderlækkandi röð
descrambleafbrengla
description spacelýsingarými
descriptor1 lýsiorð
descriptor2 lýsingur
design languagehönnunarmál
design patternhönnunarrammi
desk applicationvinnuborðsforrit
desk checkinghandprófun
desktop1 skrifborð
desktop2 skjáborð
desktop calculatorborðreiknivél
desktop computerborðtölva
desktop pagerskjáboði
desktop publishingskrifborðsútgáfa
desktop themesérsnið skjáborðs
destination diskmarkdiskur
destructive readskaðalestur
destructor eyðir
detectable elementvaleining
deterministic löggengur
developmental baseline

þróunargrunnlína
device control charactertækjastýristafur
device coordinatetækishnit
device driver tækjarekill
device relationship management

tækjavenslastjóri
device spacetækisrými
device transformation tækisvörpun
diacritic stafmerki
diacritic mark stafmerki
diagnosticgreiningar-
diagnostic error messagevilluboð með

greiningu
diagnostic functiongreiningarhæfni
diagnostic programgreiningarforrit
dial back svarhringing
dialog boxsamtalsgluggi
dialog componentsamtalseining
dial-up hringi-
dialup hringi-
dialup IP IP-hringiaðgangur

dialup servicehringiþjónusta
dichotomizing searchskiptileit1

dictionary1 orðasafn1

dictionary2 orðasafn2

difference detectionmismunarkennsl
differential amplifier mismunarmagnari
differential encoding mismunartáknun
differential Manchester encoding

Manchester-mismunarkótun
digicashrafsilfur
digit tölustafur
digital stafrænn
digital audio tape stafrænt hljóðband
digital audio technologystafræn

hljóðtækni
digital audio workstation stafræn

hljóðvinnustöð
digital book rafbók
digital camera stafræn myndavél
digital cash rafsilfur
digital certificate stafrænt skilríki
digital compact cassettestafræn

smásnælda
digital computer stafræn tölva
digital data stafræn gögn
digital divide stafrænn mannamunur
digital envelopestafrænt innsigli
digital image stafræn mynd
digital imaging stafræn myndfærsla
digital library stafrænt bókasafn
digital magazinestafrænt tímarit
digital mashup stafrænt krull
digital media receiver

streymimiðlunartæki
digital object identifier stafrænt

kennimerki hlutar
digital optical disk ljósdiskur
digital projection display system

skjávarpi
digital projector skjávarpi
digital representation stafræn

framsetning
digital rights managementstafræn

réttindavernd
digital signal stafrænt merki
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digital signal processingstafræn
merkjavinnsla

digital signature stafræn undirskrift
digital switch stafrænn skiptir
digital television stafrænt sjónvarp
digital terrestrial television stafrænt

jarðsjónvarp
digital-to-analog converterflaumgervill
digital versatile disk stafrænn

mynddiskur
digital video stafræn kvikmyndun
digital video camerastafræn

kvikmyndavél
?digital video disk stafrænn mynddiskur
digital watermarking stafræn

vatnsmerking
digital workflow stafrænt vinnuferli
digitize stafgera
digitized imagestafgerð mynd
digitizer stafari
digit place sæti2

digit position sæti2

digizine stafrænt tímarit
dilation þensla
diluted network hálftengt net
dim deyfa
diminished radix complementminnkuð

grunnfyllitala
dimming deyfing
diphoneskriðhljóð
direct accessbeinn aðgangur
direct access storage device

rakleiðargeymsla
direct addressbeint vistfang
direct call facility búnaður fyrir beint

kall
directed acyclic graphóhringað örvanet
directed-beam display devicedráttbirtir
directed edgeör
directed graph örvótt net
directed path braut3

direct instancebeint tilvik
direct instruction bein skipun
direction key stefnuhnappur

directly recursive beinleiðis
endurkvæmur

direct memory accessrakleiðartækni
directory1 kerfasafn
directory2 mappa
directory3 efnisskrá1

directory4 notendaskrá
directory facility netfangatúlkur
directory information base

upplýsingasafn skráakerfis
directory information tree

upplýsingatré skráakerfis
directory management domain

umsjónarumdæmi skráakerfis
directory name nafn í notendaskrá
directory systemskráakerfi2

directory system agentaðgangsveitir
directory user notandi skráakerfis
directory user agentaðgangsbúnaður

notendaskrár
direct sequence spread spectrum

rófbreikkuð samfellusending
direct submissionbein sending
direct user beinn notandi
direct waveform synthesis

bylgjutalgerving
disablegera óvirkan
disabledóvirkur
disallowed address listbannlisti
disambiguateeinræða
disambiguationeinræðing
disassemblebaksmala
disassemblerbaksmali
disaster recoveryendurreisn eftir áfall
disaster recovery planviðlagaáætlun
disc diskur1

disclosureuppljóstrun
disclosure of other recipients service

þjónusta fyrir nafnbirtingu annarra
viðtakenda

discontinuous transmissionslitrótt
sending

discretestakrænn
discrete cosine transformationstakræn

kósínusvörpun
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discrete datastakræn gögn
discretely timed signalstakrænt merki
discrete representationstakræn

framsetning
discrete signalstakrænt merki
discrete-speech recognitionorðakennsl
discrete typestakrænt tag
discretionary hyphenskiptivísir
discriminant aðgreinir
discriminant description

mismunarlýsing
discrimination aðgreiningargeta
discrimination network

sundurgreiningarnet
discussion boardvefþing
discussion forumvefþing
discussion groupvefþing
discussion threadþráður2

dish antennadiskloftnet
disjoint constraint sundurlæg skorða
disjunction eðun
disk diskur1

disk cacheskyndiminni á diski
disk cartridge diskahylki
disk drive diskadrif
disk duplexing tvístefnusending milli

diska
diskettedisklingur1

diskette magazinemeis
disk mirroring diskaspeglun
disk operating systemdiskstýrikerfi
disk pack diskahlaði
disk partition diskdeild
disk partitioning deildaskipting disks
disk storageseguldiskageymsla
disk striping dreifvistun
disk unit 1 diskadrif
disk unit 2 seguldiskastöð
dismount taka úr
dispatchveita tíma
dispatcher tímaveitir
display1 birting
display2 birt efni
display3 birta1

display4 birtir

display adapterskjákort
display buffer memory

birtingarbiðminni
display color myndlitur
display commandbirtingarskipun
display consolestjórnborð með skjá
display devicebirtir
display editor myndritill
display elementmyndeining
display emulator skjáhermir
display imagemynd1

display instruction birtingarskipun
display list birtingarlisti
display modebirtingarhamur
display processorbirtingargjörvi
display program birtingarforrit
display spacebirtirými
display surfacemyndflötur
display window gluggi
disposable cardeinnota kort
distance educationfjarmenntun
distance learningfjarnám
distance teachingfjarkennsla
distortion bjögun
distributed authoring dreifsamning
distributed computing dreifvinnsla
distributed computing environment

dreift gagnavinnsluumhverfi
distributed databasedreift gagnasafn
distributed data processingdreifvinnsla
distributed denial-of-service attack

dreifð atlaga að þjónustumiðlun
distributed education dreifmenntun
distributed file systemdreift skráakerfi
distributed learning dreifnám
distributed memory dreift minni
distributed teaching dreifkennsla
distribution list póstlisti
distribution list server póstlistaþjónn
dithering hvarfl
DL póstlisti
DLC greinastýring
DLL DLL-tengiforritasafn
DLL file DLL-skrá
DMA rakleiðartækni
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DMD umsjónarumdæmi skráakerfis
DMF gagnalíkanshugbúnaður
DML gagnameðferðarmál
DMZ hlutlaust svæði
DNS lénsheitakerfi
docking station tengikví
docking toolbar færanlegt tólaborð
document1 skjal1

document2 skjal2

document3 skjalbúa
document architectureskjalhögun
documentationskjalbúnaður
document bodyskjalstofn
document builder skjalasmiður
document deliveryskjalasending
document format skjalsnið
document formatter umbrotsforrit
document interchange format

skjalskiptasnið
document mergeskjalblöndun
document mergingskjalblöndun
document profileskjalkenni
document readereyðublaðalesari
document typeskjalatag
document type definitionskilgreining

skjalatags
domain1 lén
domain2 gildamengi
domain3 sérsvið
domain4 tilfangaóðal
domain5 umdæmi
domain contacttengiliður léns
domain controller óðalsstjóri
domain delegationtilvísun léns
domain hosting1 hýsing léns
domain hosting2 vistun léns
domain knowledgesérþekking
domain login skráning í lén
domain logoutskráning úr léni
domain modelsérsviðslíkan
domain namelénsheiti
domain name holderrétthafi léns
domain name registrar

skráningarmiðlun léna
domain name servernafnaþjónn léns

domain nameservernafnaþjónn léns
domain name systemlénsheitakerfi
domain parking frátekt léns
domain registrant rétthafi léns
domain registrar skráningarmiðlun léna
domain registry skráningarstöð léns
domain sniper lénakrækir
domain squatting léntaka
domesticinnanlands
dongleþekkill
doorway pagetálsíða
DOS diskstýrikerfi
dot addressIP-númer
dot code readerpunktakótalesari
dot code writer punktakótaskrifari
dot com com-setur
dot matrix character generator

punktastafgjafi
dot matrix printer nálaprentari
dot pitch punktabil
dot printer nálaprentari
dots per inchdeplar á þumlung
dotted decimal notationpunktuð

tugaritun
double buffering tvöföld biðvistun
double-click tvísmella
double-density compact disktvíþéttur

geisladiskur
double-density diskettetvíþéttur

disklingur
double-ended queuetvíátta röð
double-length registertvígisti
double-operand instruction

tvívistarskipun
double precisiontvöföld stafanákvæmni
double-pulse recordingtvípúlsa

skráning
doubler tíðnitvöfaldari
double registertvígisti
double-sided diskettetvíhliða disklingur
do while statementmeðan-setning
down arrow key niðurör
downgradestigrýra
downlink1 aðgrein
downlink2 aðleiðar-
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download1 hlaða niður
download2 niðurhleðsla
downloadableniðurhlaðanlegur
downloadable fontniðurhlaðanlegt letur
downloaded fileniðurhlaðin skrá
downloadingniðurhleðsla
downsizingsniðsmækkun
downtime ganghlé
downward compatibleafturhæfur
DP gagnavinnsla
dpi deplar á þumlung
draft drög
draft document drög
draft quality printing rissprentun
drag and drop færa og sleppa
dragging dráttur
DRAM kviklegt vinnsluminni
drift rek
drill down kafa
drilldown köfun
drive bar drifarein
drive-by download óumbeðin

niðurhleðsla
driver rekill
DRM1 stafræn réttindavernd
DRM2 tækjavenslastjóri
DRM technologyDRM-tækni
drop cablenotendastrengur
drop-down combo boxsamsettur

fellilisti
drop-down list box fellilisti
drop-in ákoma
drop-out úrfella
drum plotter valsteiknari
drum printer trumbuprentari
drum unit segultrumbustöð
DSA aðgangsveitir
DSEgagnaskiptistöð
DSPstafræn merkjavinnsla
DSRmerkjahraði
DSSstjórnhjálparkerfi
DSTPDSTP-samskiptareglur
DTD skilgreining skjalatags
DTE útstöðvartæki
DUA aðgangsbúnaður notendaskrár

dual boot valræsing
dual-cable broadband LAN tvístrengja

staðarnet á breiðbandi
dual-modetvíhama
dual operation nykuraðgerð
dumb network óvitrænt net
dumb terminal óforritanleg útstöð
dummy argument formstiki
dummy instruction leppskipun
dummy key lepphnappur
dump1 demba1

dump2 demba2

dump3 dembing
dumpster diving leit í úrkasti
duodecimal1 tylfta-1

duodecimal2 tylfta-2

duotonetvílit mynd
duplex transmissiontvístefnusending
duplicate1 tvífald
duplicate2 tvífalda
duplicate commandafritunarskipun
durability ending
duration lengd
duty cycleverkhlutfall
DVD stafrænn mynddiskur
dyadic Boolean operationtvístæð

rökaðgerð
dyadic operation tvístæð aðgerð
dyadic operator tvístæður virki
dynamic kviklegur
dynamic allocationkvikleg úthlutun

tilfanga
dynamically programmable connection

kviklega forritanleg tenging
dynamic binding kvikleg binding
dynamic breakpoint kviklegur rofstaður
dynamic buffering kvikleg úthlutun

biðminnis
dynamic configuration kvikleg

samskipan
dynamic imageforsvið
dynamic IP addresskviklegt IP-númer
dynamicizer einbeinir
dynamic link library

DLL-tengiforritasafn
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dynamic modelkviklegt líkan
dynamic packet filter kvikleg pakkasía
dynamic packet filtering kvikleg

pakkasíun
dynamic port number kviklegt

tengisnúmer
dynamic RAM kviklegt vinnsluminni
dynamic random access memory

kviklegt vinnsluminni
dynamic rangestyrkleikasvið

dynamic relocationkvikleg tilfærsla
dynamic resource allocationkvikleg

úthlutun tilfanga
dynamic scopekviklegt gildissvið
dynamic storagehverful geymsla
dynamic storage allocationkvikleg

úthlutun geymslu
dynamic tool display1 verksýnd
dynamic tool display2 verksjá
dynamic typing kvikleg tögun

E
E2E VV-samskipti
EAI samþætting rekstrarforrita
early binding snemmbinding
eavesdroppinghler
Eb exabiti
EB exabæti
EBCDIC EBCDIC
e-bookrafbók
ebookrafbók
e-book readerlestölva
ebook readerlestölva
EBPP rafræn reikningsafgreiðsla
e-businessrafræn verslun
E-cashrafsilfur
ECDL evrópskt tölvuskírteini
echosamsvar
echo checksvarprófun1

ECMA ECMA
e-commercerafræn viðskipti
e-communitynetsamfélag
edgeútlína
edge-based stereoútlínumiðuð

rúmteikning
edge detectionútlínukennsl
edge devicerandtæki
edge enhancementútlínuskerping
edge followingútlínufylgd
edge pixelútlínudíll

edge routerrandbeinir
EDI EDI-samskipti
EDI messageEDI-skeyti
edit1 ritvinna2

edit2 tilreiða
edit distancestafskiptafjöldi
editing1 ritvinna1

editing2 sniðsetning
editing commandritvinnuskipun
editor ritill
editor program ritill
EDM rafræn skjalastjórnun
edutainment fræðiskemmtan
effective addressvirkt vistfang
effective instruction virk skipun
effective transfer rate1 virkur

flutningshraði
effective transfer rate2 raunverulegur

flutningshraði
efficiencyskilvirkni
EFT rafrænn flutningur fjármuna
EGA EGA-litspjald
egosurf leita sín
egosurfingsjálfsleit
e-governmentrafræn stjórnsýsla
EGP EGP-samskiptareglur
Eiffel Eiffel
EISA EISA-staðall
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EIT kótunartag
?EITHER-OR operation eðun
elaborateformóta
elaboration formótun
elapsed timegangtími
electrocutaneous feedback

rafstraumsviðgjöf
electrographic technique

rafljósmyndatækni
electronic archiverafrænt skjalasafn
electronic banking rafræn

bankaviðskipti
electronic bill presentment and

payment rafræn reikningsafgreiðsla
electronic bookrafbók
electronic businessrafræn verslun
electronic cashrafsilfur
electronic certificaterafrænt skilríki
electronic commercerafræn viðskipti
electronic communications network

rafrænt samskiptanet
electronic communitynetsamfélag
electronic conferencerafrænt þinghald
electronic conferencingrafrænt þinghald
electronic co-presencesýndarverund
electronic CV rafræn ferilskrá
electronic data interchange

EDI-samskipti
electronic document interchange

EDI-samskipti
electronic document management

rafræn skjalastjórnun
electronic funds transfer rafrænn

flutningur fjármuna
electronic governmentrafræn

stjórnsýsla
electronic gridsheetreiknivangur
electronic highwayfróðbraut
electronic ink rafrænt blek
electronic library rafrænt bókasafn
electronic magazinerafrænt tímarit
electronic mail1 tölvupóstþjónusta
electronic mail2 skeytasýslukerfi
electronic mail3 tölvupóstur3

electronic mail4 skeyti2

electronic mail addresstölvupóstfang
electronic mailboxpósthólf
electronic mediarafrænn miðill
electronic messagingskeytasending
electronic money cardsilfurkort
electronic newspaperrafrænt dagblað
electronic paperrafrænn pappír
electronic postmastertölvupóstmeistari
electronic procurementrafræn innkaup
electronic program guiderafrænt

dagskrárrit
electronic publishing rafræn útgáfa
electronic resumerafræn ferilskrá
electronic shopvefverslun1

electronic shoppingvefkaup
electronic shutter glassesrafræn

lokugleraugu
electronic signaturerafræn undirskrift
electronic spreadsheetreiknivangur
electronic superhighwayfróðbraut
electronic terrorism

hryðjuverkastarfsemi í netheimum
electronic ticket rafrænn farseðill
electronic transfer of funds rafrænn

flutningur fjármuna
electronic visiontölvusjón
electronic voting rafræn atkvæðagreiðsla
electronic worksheetreiknivangur
electrostatic plotter stöðurafsteiknari
electrostatic printer stöðurafsprentari
electrostatic storagestöðurafsgeymsla
elegant solutionglæsilausn
elementary actionfrumgjörð
elementary commandfrumskipun
?elementary statementeinföld setning
element-of symbolíverumerki
elliptical curve cryptography

sporbaugsstudd dulritun
elongationílengd
e-mail tölvupóstþjónusta
e-mail addresstölvupóstfang
e-mail spoofingupprunafölsun

tölvupósts
e-marketing netlæg markaðssetning
embedded commandívafsskipun
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embedded database languageívafsmál2

embedded languageívafsmál2

embedded systemívafskerfi
embedded systems programming

ívafsforritun
embodiment líkamning
emediarafrænn miðill
e-meetingnetfundur
emoticon lyndistákn
empty medium tómur gagnamiðill
empty settómamengi
emulateherma eftir
emulation herming1

emulator hermir1

enablegera virkan
enabledvirkur
enabling signalheimildarmerki
encapsulatehjúpa
encapsulated typehjúpað tag
encapsulation1 hjúpun1

encapsulation2 hjúpun2

encipherdulrita
enciphermentdulritun
encodekóta
encoded information typekótunartag
encoder1 kótari1

encoder2 kótari2

encoding machinedulritunarvél
encrypt dulrita
encryption dulritun
encryption algorithm dulritunaralgrím
encryption key dulritunarlykill
end-around borrow endaskiptalántaka
end-around carry endaskiptageymd
end-around shift endaskiptastjak
end effectorendagreip
end-entity endaeinindi
end keyendahnappur
end nodeendahnútur2

end-of-file labelendamerki skrár
end-of-frame lokamerki ramma
end of messageskeytislok
end-of-tape markerendamerki
end-of-volume labelendamerki eintaks
end open systemopið endakerfi

endpoint nodeendahnútur2

end userlokanotandi
end-user languagenotendamál
end-user license agreementsamningur

um notandaleyfi
enhanced CDbetrumbættur geisladiskur
enhanced graphics adapter

EGA-litspjald
enhanced keyboardbetrumbætt

hnappaborð
enhanced namingbetrumbætt nafngift
enhancementbetrumbót
enrollment skráning mælanda
enter key færsluhnappur
enterprise fyrirtæki
enterprise application rekstrarforrit
enterprise application integration

samþætting rekstrarforrita
enterprise resource management

viðskiptaumsjón
enterprise resource planning

viðskiptaskipulagning
enterprise serverfyrirtækisþjónn
enterprise storagefyrirtækisgeymsla
entertainment webafþreyingarvefur
entity1 einindi1

entity2 einindi2

entity classeinindaflokkur
entity identification einindakennsl
entity identifier auðkenni einindis
entity instanceeinindatilvik
entity occurrenceeinindatilvik
entity relationship einindavensl
entity-relationship diagram

einindavenslarit
entity-relationship model

einindavenslalíkan
entity set einindaflokkur
entity world einindaheimur
entrance inngöngustaður
entrapment tálbeiting
entropy óreiða
entry inngangur
entry-call statement

stefnuheimildarsetning
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entry name inngangsheiti
entry point1 inngöngustaður
entry point2 inngöngufærsla
enumerated typeupptalningartag
enumeration literal upptalningarlesgildi
enumeration typeupptalningartag
envelopeumslag
environment umhverfi
environmental condition

umhverfisskilyrði
environmental loss timeáfallatími
environment description

umhverfislýsing
environment spaceumhverfisrýmd
environment variable umhverfisbreyta
EOF endamerki skrár
EOL línulok
EOM skeytislok
EOT marker endamerki
EOV endamerki eintaks
e-paperrafrænn pappír
episodesviðsatriði
epochmynstrasafn
e-procurementrafræn innkaup
EPROM endurnýtanlegt lesminni
equivalence operationjafngildisaðgerð
equivocationtvíræðni
erasable programmable read-only

memory endurnýtanlegt lesminni
erasable storagebreytigeymsla
eraseþurrka út
erase headstrokhaus
erasing headstrokhaus
e-reader lestölva
ergonomicvinnuhollur
ergonomicsvinnuhollustufræði
ERM auðlindastjórnun
ERP auðlindarækt
ERP systemviðskiptakerfi
error 1 skekkja
error 2 villa
?error 3 mistök
error checking villugát
error control villueftirlit

error control software
villueftirlitshugbúnaður

error-correcting code leiðréttingarkóti
error correction leiðrétting
error-correction code leiðréttingarkóti
error-detecting codevillugátarkóti
error detection villugát
error-detection codevillugátarkóti
error messagevilluboð
error prediction villuspá
error range1 skekkjumengi
?error range2 skekkjuspönn
error rate villuhlutfall
error recovery viðrétting1

error seedingvillusáning
error span skekkjuspönn
ES sérþekkingarkerfi
ESC lausnarstafur
escape characterlausnarstafur
escape keylausnarhnappur
escape sequencelausnarruna
e-shopvefverslun1

e-shoppingvefkaup
e-skillsnetfærni
e-storevefverslun1

ethernet íðnet
ethernet cableíðnetsleiðsla
ethical worm bætiormur
e-ticket rafrænn farseðill
EULA samningur um notandaleyfi
Euler number Euler-tala
European Computer Driving License

evrópskt tölvuskírteini
European Computer Manufacturers

AssociationECMA
evaluateákvarða gildi
evaluationgildisákvörðun
evaluation function gildisákvörðunarfall
evaluation report kerfismat
even parity jafnpörun
eventatburður
event flow diagramatburðaleiðarit
event scriptatburðarit2

event traceatburðaslóð
event trigger atburðakveikja
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Evernet sínet
e-voting rafræn atkvæðagreiðsla
exabit exabiti
exabyteexabæti
example-based learningdæmanám
example spacedæmarými
exceptionfrábrigði
exception handlerfrábrigðissýslari
?EXCEPT operation útilokun
exchangeableumskiptanlegur
exchange commandskiptiskipun
exchange-to-exchangeVV-samskipti
excitatory connectionörvunartenging
exclusionútilokun
exclusive lockfrátökulæsing
EXCLUSIVE-OR element misgildisgátt
EXCLUSIVE-OR gate misgildisgátt
EXCLUSIVE-OR operation

misgildisaðgerð
executableinnanlegur
executable documentationforritsstikla
executeinna
executioninning
execution error inningarvilla
execution monitor inningargætir
execution profile inningarsnið
execution sequenceinningaröð
execution time1 inningarskeið
execution time2 inningartími
execution traceinningarrakningur
execution unit inningareining
executive dashboardstjórnandalesborð
exhaustive attackjarðýtuárás
exit1 viðskil
exit2 fara út
exit point útgöngustaður
exit program útgönguforrit
exit statementútgöngusetning
exoskeletonytri stoðgrind
expand1 þenja
expand2 víkka
expand3 opna
expand4 opnun
expand5 afþjappa
expandedopnaður

expanded memoryaukaminni
expansion1 afþjöppun
expansion2 þensla
expedited data unitforgangsgagnaeining
experiential prototyping reynslusmíð

frumgerðar
expert systemsérþekkingarkerfi
expert system shellsérfræðiskel
expiration checkgildistímaprófun
expiration date indication service

gildistímaþjónusta
expiry date indication service

gildistímaþjónusta
explanation-based learning

greiningarnám
explanation facility skýringarbúnaður1

explicit declaration bein skilgreining
explodeafþjappa
explodingafþjöppun
exploit veilubragð
exploratory model könnunarlíkan
explosion proofsprengingartraustur
exponentveldisvísir
exponential assemblyveldisklónun
export1 flytja út
export2 útflutningur1

export3 útflutningur2

exposedberstæður
exposureberstaða
expressionsegð
expression languagesegðamál
Extended Binary Coded Decimal

Interchange CodeEBCDIC
extended characterviðbótarstafur
extended desktopskjáborðsauki
extended graphics arrayXGA-litspjald
extended memoryminnisauki
extensibility stækkunarhæfni
extensiblestækkanlegur
extensible hypertext markup language

XHTML
extensible languagestækkanlegt mál
extensible markup languageXML
extensionviðauki
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exterior gateway protocol
EGP-samskiptareglur

external útvær
external couplingútvær samtenging
external labelmerkimiði
external levelytra stig
external loss timeáfallatími
external network ytra net
external schemalýsing ytri gerðar
external storageytri geymsla
extra bold alfeitur

extract draga út
extranet gestanet
extra-pulsepúlsauki
extra sectoraukageiri
extra track aukarás
extreme programmingXP-forritun
eye candyaugnayndi
eye-in-hand systemstilkaugabúnaður
eye-movement detector

augnhreyfingaskynjari
ezinerafrænt tímarit

F
FacebookVinamót
facilitator hópstjóri
facsimilesímsending
facsimile machinebréfasími
fact staðreynd
factorial aðfeldi
factoring þáttun2

failover varahamur
failsafebilunartraustur
failsafe operationbilunartraustur rekstur
failsoft þrautseigur
failure bilun
failure accessaðgangur vegna bilunar
failure rate bilanatíðni
fake sectorsvikageiri
family-of-parts programming

partaforritun
fanfold paper samfellublöð
fan-in fjölræðistala
fan-out einræðistala
FAQ algengar spurningar
far end crosstalk fjarendasmit
fast ethernethraðvirkt íðnet
fast selecthraðval
FAT vistunartafla
fatal error feigðarskekkja
fatal exceptionfeigðarbrigði

fat client þungbiðlari
fat server þungmiðlari
fault galli
fault-rate threshold gallatíðnimark
fault seedingvillusáning
fault threshold gallamark
fault tolerance gallaþol
fault-tolerant gallaþolinn
fault trace truflanaferill
fax1 símsending
fax2 símabréf
fax3 símsenda
fax board bréfsímaspjald
fax equipmentbréfasími
fax machinebréfasími
fax modembréfsímamótald
fcc fyrsta samrit
FCS vartala fyrir ramma
FDM tíðnifléttun
FDMA tíðnideildur fjöldaaðgangur
feasibility study hagkvæmnisathugun
feature sérkenni
feature-based speech recognition

þáttabundin talkennsl
feature extraction útdráttur sérkenna
feature selectionsérkennaval
feature spacesérkennarými
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feature vectorsérkennavigur
FED FED-skjár
feed aggregatorfréttasamleiðir
feedbackviðgjöf
feedback propagationafturflutningur
feedback-propagation network

afturflutningsnet
feedforward network framflutningsnet
feedforward propagation framflutningur
feed holegripgat
feed linefæðilína
feed pitchgatabil
feed readerfréttasamleiðir
feed track gripröð
FEP1 framgjörvi
?FEP2 framtölva
FET sviðshrifasmári
fetch sækja1

fiber ljósþráður
fiber channel ljósþráðarás
fiberless opticsþráðlaus ljóstækni
fiber optic ring ljósþráðahringur
fiber optics ljósþráðatækni
Fibonacci searchFibonaccisleit
fichefisja
field1 svæði1

field-effect transistor sviðshrifasmári
field emission displayFED-skjár
field of measurementstöðusvið
field of view sjónsvið
field type svæðistag
FIFO biðraðar-
fifth-generation computer tölva af

fimmtu kynslóð
fifth-generation languageforritunarmál

af fimmtu kynslóð
file skrá
file allocation tablevistunartafla
file clean-upgrisjun skrár
file extensionnafnauki
file format skrásnið
file layout skrásnið
file maintenanceviðhald skrár
file managementskráastjórn
file managerskráastjóri

filename extensionnafnauki
file organization skrárskipulag í

gagnasafni
file protection skrávernd
file-protection ring láshringur
file protect ring láshringur
file server skráaþjónn
file sharing samnýting skráa
file systemskráakerfi1

file transfer skráaflutningur
file transfer, access and management

flutningur, aðgangur og umsjón skráa
file transfer protocol

FTP-skráaflutningsreglur
file updating uppnýjun skrár
filing skjalavistun
fill 1 fylla
fill 2 fylling3

fill color fyllingarlitur
filler staffylli
fill pattern fyllingarmynstur
filter sía
find1 leit2

find2 leitarhamur
find3 leita2

find and replace1 skiptileit2

find and replace2 skiptileitarhamur
find command leitarskipun
finite-element analysis

frumpartagreining
finite-element modelinggerð

frumpartalíkans
finite-state machineendanleg stöðuvél
fire fullnusta
fire a rule fullnusta
firewall netvörn
firmware fastbúnaður
first carbon copy fyrsta samrit
first-generation computer tölva af fyrstu

kynslóð
first-generation languageforritunarmál

af fyrstu kynslóð
first normal form fyrsta skipulag
first-order functional calculus rökfræði

fyrstu stéttar
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first-order logic rökfræði fyrstu stéttar
first-order predicate calculus rökfræði

fyrstu stéttar
fitness-for-use testnytsemisprófun
fixed-count iteration tölubundin ítrekun
fixed disk fastadiskur
fixed format fastasnið
fixed-length record jafnlengdarfærsla
fixed-point register fastakommugisti
fixed-point representation system

fastakommukerfi
fixed-point type fastakommutag
fixed radix notation eingrunnskerfi
fixed wirelessþráðlaus á föstum stað
flag stöðuvísir
flag registermerkjagisti
flame1 illskeytahríð
flame2 senda illskeyti
flame attack illskeytaárás
flamebait illskeytakveikja
flame mail illskeytapóstur
flamewar illskeytaárás
flaming illskeytahríð
flash blikka
flash drive minnislykill
flash memory leifturminni
flash memory driveminnislykill
flash memory stickminnislykill
flatbed plotter flatborðsteiknari
flat file einföld skrá
flat file systemeinfalt skráakerfi
flatness-of-fieldfletja
flaw smuga
flaw detectiongallakennsl
flexible disk disklingur1

flexible manufacturing system
sveigjanlegt framleiðslukerfi

flexible transistor sveigjanlegur smári
flicker flökt1

flip-flop tvístöðug gikkrás
floating headfleytihaus
floating-point basehlaupakommustofn
floating-point number hlaupakommutala
floating-point processor

hlaupakommugjörvi

floating-point radix hlaupakommustofn
floating-point register

hlaupakommugisti
floating-point representation

hlaupakommuritun
floating-point representation system

hlaupakommukerfi
floating-point type hlaupakommutag
floating-point unit hlaupakommueining
flooding offylling
floppy disklingur1

floppy disk disklingur1

floppy drive disklingadrif
flopsflops
flowchart leiðarit
flowchart symbol leiðartákn
flow control flutningshraðastýring
flow diagram leiðarit
flow direction leiðarstefna
flowline leið1

fluorescent displayflúrgluggi
flush left vinstristilltur
flush right hægristilltur
flux transition flæðishrökk
flyback bakflug
flying head fleytihaus
flying height svifhæð
FM tíðnimótun
FM recording tíðnimótuð skráning
FMS sveigjanlegt framleiðslukerfi
focusskarpstilla
folder mappa
follow-up viðbótarframlag
follow-up posting viðbótarframlag
font leturgerð
foolproof glóptraustur
footer síðufótur
foot margin neðanspássía
footnoteneðanmálsgrein
footprint stæði
for-construct fyrir-flétta
foreground forsvið
foreground/background processing

forgangsröðunarvinnsla
foreground color forsviðslitur
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foreground imageforsvið
foreground job forgangsverk
foreground processingforgangsvinnsla
foreground program forgangsforrit
foreign key framandlykill
foreign network framandnet
fork sjálfun
formal grammar mállýsing
formal logic formleg rökfræði
formal parameter formstiki
formal parameter mode

formstikaeinkenni
formal specification1 formleg

skilgreining
formal specification2 formleg

hönnunarlýsing
formant formandi
formant synthesisformendatalgerving
format1 snið1

format2 snið2

format3 forsníða
format4 snið3

format5 sníða
format check sniðprófun
format effector sniðstafur
formatted data sniðin gögn
formatted diskette forsniðinn disklingur
formatting 1 forsnið
formatting 2 sniðmótun
form feed1 pappírsfærsla
form feed2 síðuskipti
form feed keysíðuskiptahnappur
form flash birting stoðmyndar
form letter bréfstofn
form overlay stoðmynd
FORMS FORMS-viðmót
forms tractor tannabelti
formula bar skriflína
Forth Forth
Fortran Fortran
forum málþing
forum server þingþjónn
forward framsenda
forward chaining framvirk ályktun
forward channel framrás

forward compatible framhæfur
forward LAN channel framrás í

staðarneti
forward propagation framflutningur
forward-propagation network

framflutningsnet
forward recovery framrétting
forward search1 framleit
forward search2 framleitarhamur
forward search3 framleita
Fourier processingFourier-vinnsla
fourth-generation computer tölva af

fjórðu kynslóð
fourth-generation language

forritunarmál af fjórðu kynslóð
FOV sjónsvið
FPU hlaupakommueining
FQDN fullgilt lénsheiti
fractal brotamynd
FRAD FRAD-aðgangstæki
fragment brot
fragmentation1 tvístrun
fragmentation2 tvístur
fragmented tvístraður
frame1 rammi1

frame2 rammi2

frame3 sjóngagnasíða
frame buffer skjáminni
frame check sequencevartala fyrir

ramma
frame control field stýrimerki ramma
frame end delimiter lokamerki ramma
frame frequencymyndtíðni
frame grabber1 myndgrípur
frame grabber2 rammagrípur
frame interlace myndtvinnun
frame rate rammatíðni1

frame-rate image analysis
myndgreining á raunhraða

Frame RelayFrame
Relay-samskiptareglur

frame start delimiter byrjunarmerki
ramma

framework rammi3

free format lausasnið



freemium 497 fuzzy string searching

freemium frígrunnslíkan
freemium model frígrunnslíkan
free softwarefrjáls hugbúnaður
free-space administrationstjórnun

gagnarýmis
freewaregjafbúnaður
freeze1 frjósa
freeze2 fros
frequency division multiple access

tíðnideildur fjöldaaðgangur
frequency division multiplexing

tíðnifléttun
frequency modulation tíðnimótun
frequency modulation recording

tíðnimótuð skráning
frequency shift keying tíðnilyklun
frequently asked questionsalgengar

spurningar
friction feed valsfærsla
friction feeder valsfærslubúnaður
front-end fram-
front-end application framvinnsluforrit
front-end computer framtölva
front-end processor1 framgjörvi
?front-end processor2 framtölva
front lighting framlýsing
front page forsíða
frontside bus frambraut
FSK tíðnilyklun
FSPþjónustuveita fyrirtækja
FTAM flutningur, aðgangur og umsjón

skráa
FTP FTP-skráaflutningsreglur
full adder alsamleggjari
full-body suit stjórnbúningur
full-duplex transmission

tvístefnusending

full-page displayheilsíðubirting
full-service provider þjónustuveita

fyrirtækja
full subtracter alfrádragari
full text search altæk textaleit
fully accountable card færslukort
fully connected network1 fulltengt net1

fully connected network2 fulltengt net2

fully-qualified domain name fullgilt
lénsheiti

function1 fall1

function2 fall2

function3 aðgerð5

functional analysisstarfsemisgreining
functional cohesionstarfræn samfesta
functional dependencefallákvæði
functional designstarfsemishönnun
functionality virkni
functional languagefallamál
functionally dependentfallháður
functional model starfrænt líkan
functional programming fallaforritun
functional specificationvirknilýsing
functional unit búnaðareining
function call1 kall á fall
function call2 aðgerðarkall
function key aðgerðarhnappur
function keyboard aðgerðaskiki
function wizard fallálfur
functor varpi
fusion ráðningartenging
fuzzy logic loðin rökfræði
fuzzy number loðin tala
fuzzy searchingnámundaleit
fuzzy setloðið mengi
fuzzy-set logicloðin rökfræði
fuzzy string searchingnámundaleit
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G
G G
G2C SN-samskipti
G2G SS-samskipti
game controller leikstýri
gamepadleikfjöl
game theoryleikjafræði
GAN fjölnet
gap width skautabil
garbagerusl
garbage collectingruslsópun
garbage collectionruslsópun
gas panelgasskjár
gategátt
gateway1 millinetagátt
gateway2 skeytagátt
gateway hostgáttarhýsitölva
Gb gígabiti
GB gígabæti
geekgaukur
geekospheregaukshreiður
geek speakgaukska
general alignmentalmenn stilling
generalizationalhæfing
general-purpose languagealhliða

forritunarmál
general-purpose registeralhliða gisti
generate-and-testlausnaprófun
generated addressreiknað vistfang
generating function framleiðandi fall
genericstofnrænn
generic bodystofnrænt meginmál
generic declarationstofnræn

skilgreining
generic instancestofnrænt tilvik
generic instantiationstofnræn eingilding
generic modulestofnræn forritseining
generic operationstofnræn aðgerð
generic packagestofnrænn pakki

generic subprogramstofnrænt
undirforrit

generic top-level domainsviðslén
generic unit stofnræn eining
genetic biochiperfðaflaga
genetic learningerfðanám
genetic programmingerfðaforritun
geographic information system

landupplýsingakerfi
geometric configurationmynddrættir
geometric modelinggerð rúmfræðilíkans
geostationary satellitestaðtungl
gestural commandlátbrigðaílag
gestural input látbrigðaílag
gestural recognition látbrigðakennsl
gestural transducer látbrigðaferjald
gesture recognitionlátbrigðakennsl
gesture-sensing glovegagnahanski
GflopsGflops
ghost1 draugur
?ghost2 myndleif
ghost sitedraugasetur
giant risi
GIF GIF-snið
gigabit gígabiti
gigabytegígabæti
gigaflopsGflops
GIS landupplýsingakerfi
GKS GKS
global1 víðvær
global2 altækur
global address administrationaltæk

vistfangaumsjón
global area network fjölnet
global find and replace1 altæk skiptileit
global find and replace2 hamur fyrir

altæka skiptileit
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global network and telecommunication
designheildarhönnun net- og
fjarskiptakerfa

global positioning system
GPS-staðsetningarkerfi

global search1 altæk textaleit
global search2 hamur fyrir altæka leit
global search and replace1 altæk

skiptileit
global search and replace2 hamur fyrir

altæka skiptileit
Global System for Mobile

communicationGSM-kerfi
global transformation altæk ummyndun
global variable víðvær breyta
glove-based inputhanskaílag
glove input hanskaílag
glove input devicegagnahanski
glove output devicehanskafrálagstæki
glyph stafbrigði
glyph font stafbrigðaflokkur
GNU GNU-verkefnið
golf-ball printer kúluprentari
googleglöggva
GoogleGoogle
Gopher Snati
gopherspacesnataslóðir
gotchaglepja
goto statementtil-setning
Gouraud shadingGouraud-skygging
government to consumerSN-samskipti
government to government

SS-samskipti
GPSGPS-staðsetningarkerfi
GPSSGPSS
grammar mállýsing
grammar checkermálrýnir
graph1 hnitarit
graph2 net
graphic myndrænn
graphical myndrænn
graphical browser myndræn vefsjá
Graphical Kernel SystemGKS

graphical user interfacemyndrænt
viðmót

graphic button skjáhnappur
graphic character ritstafur1

graphic display myndbirtir
graphic display devicemyndbirtir
graphic elementmyndstak
graphic interchange format GIF-snið
graphic object myndhlutur
graphic primitive myndeining
graphics capability teiknigeta
graphics cardskjákort
graphics digitizer stafari
graphics tablethnitaborð
graphics workstation teiknistöð
gray levelgrámi
gray-level manipulation grámastilling
gray scalegrámastigi
gray scale morphologygrámastigsfágun
gray scale visiongrámasjón
gray shadegrámi
gray shadinggrámun
gray spangrámabil
grid hnitanet
grid computing gengisvinnsla
grid network grindarnet
grouping hópun
grouping isolation einangrun rásadeilda
group technologyhóptækni
groupware hópvinnukerfi
GSM1 GSM-staðall
GSM2 GSM-kerfi
gTLD sviðslén
guard1 vörður1

guard2 vörður2

GUI myndrænt viðmót
guide edgestýribrún
gunzip afþjappa
gunzipping afþjöppun
gutter kjalvídd
gzip þjappa
gzipping þjöppun
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H
hack1 hjakka1

hack2 hjakka2

hacker1 tölvugarpur
hacker2 tölvuþrjótur
hacking1 tölvufimi
hacking2 aðgangsbrot
half adder hálfsamleggjari
half-duplex transmissionvíxlsending
half subtracter hálffrádragari
halo litabaugur
halt instruction hléskipun
hand control stýrildi
hand-fed form lausblað
handheld1 lófa-
handheld2 lófatölva
hand-held calculatorvasareiknir
handheld calculatorvasareiknir
handheld computer lófatölva
hand-held keyboardfarandhnappaborð
handheld keyboardfarandhnappaborð
handlehald
handle an exceptionbregðast við

frábrigði
handler rekill
handshakinghandaband
hang fros
hanging indenthangandi inndráttur
hanging indentionhangandi inndráttur
hangup fros
haptic snertiskyns-
haptic display snertibirti
hapticssnertiskynsfræði
haptic technologysnertiskynsfræði
hard bouncealgjör frávísun
hard break föst skil
hard certificate hart skilríki
hard-codedfastkótaður
hard coding fastkótun

hard copy prentrit
hard disk harðdiskur
hard disk drive harðdisksdrif
hard error vélbúnaðarvilla
hard hyphen tengistrik
hard page breakföst síðuskil
hard sectoring fastgeirun
hard spacefastabil
hardware vélbúnaður
hardware clustering vélbúnaðarklösun
hardware design languagehönnunarmál

fyrir vélbúnað
hardware platform vélbúnaðarvangur
hardware security modulevarald
hardware token vélbúnaðartóki
hardware virtualization sýndargerving

vélbúnaðar
hardwired1 fasttengdur
hardwired2 vélfastur
harmonization samræming
hash addresstætivistfang
hash addressingtæting
hash busterfjölbreytir amapósts
hash clashárekstur2

hash function tætifall
hashingtæting
hash methodtætiaðferð
hash tabletætitafla
hash table searchtætitöfluleit
hash total tætisumma
hash valuetætigildi
HDA diskasamsæta
HDL hönnunarmál fyrir vélbúnað
HDLC HDLC
HDR byrjunarmerki skrár
HD-ROM rammþétt geisladisksminni
head crashskellur
head/disk assemblydiskasamsæta
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headendnetstjóri
headerhaus1

header labelbyrjunarmerki skrár
head gapsvifhæð
headinghaus1

head loading zonehaushlað
head marginofanspássía
head-mounted displayþrívíddarhjálmur
head-related transfer function

höfuðhreyfingaskyn
head switchinghausavíxl
heap1 hrúga
heap2 kös1

height hnútamál
height-balanced treejafnvægistré
help application hjálparforrit2

help deskþjónustuborð
help function hjálparbúnaður
help keyhjálparhnappur
help text hjálpartexti
heterarchy rakveldi
heterogeneoussundurleitur
heterogeneous computer network

sundurleitt tölvunet
heuristic brjóstvitsaðferð
heuristic filter brjóstvitssía
heuristic learning leitarnám
heuristic methodbrjóstvitsaðferð
heuristic rule brjóstvitsregla
heuristicsbrjóstvitsfræði
heuristic searchbrjóstvitsleit
hexadecimal1 sextánda-1

hexadecimal2 sextánda-2

hexadecimal numeralsextándakerfistala
hexadecimal numeration system

sextándakerfi
hexadecimal systemsextándakerfi
hibernate modedvalahamur
hidden characterhulinn stafur
hidden codehulinn sniðstafur
hidden layer hulið lag
hidden line hulin lína
hidden Markov model hulið

Markovslíkan
hidden surfacehulinn flötur

hide columnshylja dálka
hide if zero hylja núllhólf
hierarchical computer network

stigveldisnet
hierarchical model stigveldislíkan
hierarchical neural network

stigveldistauganet
hierarchical planning stigveldisleg

áætlunargerð
hierarchical storage management

stigveldisleg gagnavarsla
hierarchical structure stigveldi
hierarchy stigveldi
hierarchy chart stigveldisrit
high availability sítiltækileiki
high definition háskerpa
high density rammþétta
high-density rammþéttur
high-density disketterammþéttur

disklingur
high-level data link control HDLC
high-level languageæðra forritunarmál
high-level processinghátæknivinnsla
high-level visionhátæknisjón
highlighting auðkenning
high-order languageæðra forritunarmál
high-order position efsta sæti
high-performancestórvirkur
high-performance computingstórvirk

tölvuvinnsla
high performance file system

HPFS-skráakerfi
high performance storage system

HPSS-gagnavörslukerfi
high-resolution1 fíngerður
high-resolution2 fínleysinn
high-resolution graphicsfíngerð teiknun
high-speed carryhraðgeymd
high-speed serial interfaceháhraða

raðtengi
highway aðalbraut
hijacking samskiptarán
histogram súlurit
hit hæfing
hit ratio hæfingahlutfall
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HMD þrívíddarhjálmur
HMI lárétt skref
HMM hulið Markovslíkan
HOL æðra forritunarmál
hold-for-delivery service þjónusta fyrir

afhendingarbið
hold screen keyskrunheftihnappur
hole pattern gatasamstæða
hologram heilmynd
holographic storageheilmyndageymsla
home addressrásfang
home automationsnjallvæðing heimilis
homecamvefmyndavél
home computerheimilistölva
home keyheimhnappur
home pageheimasíða
home positionheimastaða
homogeneous computer network

eingert tölvunet
homonymeinsheiti
hop hopp
Hopfield network Hopfieldsnet
horizontal blanking lárétt byrging
horizontal format langsnið
horizontal formatting lárétt sniðmótun
horizontal motion index lárétt skref
horizontal resolution lárétt

sundurgreining
horizontal synchronization lárétt

samstilling
horizontal tabulation lárétt sniðmótun
hosthýsitölva
host address1 IP-númer
host address2 innannetsnúmer
host computerhýsitölva
hostinghýsing
hosting capability hýsingargeta
hosting resellerframhýsandi
host languagehýsimál
host machine1 hýsivél1

host machine2 hýsivél2

host machine3 hýsivél3

hostnamehýsisnafn
host nodehýsihnútur
host number innannetsnúmer

host servicehýsiþjónusta
hosts filehýsaskrá
host typegrunntag
hotfix snarbót
hot key hamhnappur
hot-plug gangþjált tengi
hot sitevarastöð
hot spot1 hrifreitur
hotspot1 hrifreitur
hot spot2 vinnudepill
hotspot2 vinnudepill
hot spot3 tengireitur
hotspot3 tengireitur
hot standbyviðbragðsstaða
hot swapgangþjál skipti
hot-swapableskiptaþjáll
hot swappinggangþjál skipti
HotSyncsnarstilling
hot zone1 tengisvæði
hot zone2 línuskiptasvæði
housekeeping operationumstang
HPC stórvirk tölvuvinnsla
HPFS HPFS-skráakerfi
HPSSHPSS-gagnavörslukerfi
HRTF höfuðhreyfingaskyn
HSM varald
HSSI háhraða raðtengi
HTML HTML
HTTP HTTP-samskiptareglur
hub1 spólubolur
hub2 netald
hue litblær
human-computer interaction

gagnverkun manns og tölvu
human-computer interfacetölvuviðmót
human error mistök
hybrid app blendingsstefja
hybrid application blendingsstefja
hybrid computer blendingstölva
hybrid library blendingssafn
hyperbasestiklugagnasafn
hypercubeofurteningsnet
hyperdocumentstikluskjal
hypergrid network ofurgrindarnet
hyperlibrary stikluskjalasafn
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hyperlink tengill3

hypermedia1 stiklu-
hypermedia2 stiklumiðlun
hypermedia applicationstiklubúnaður
hypermedia databasestiklugagnasafn
hypermedia documentstikluskjal
hypermedia library stikluskjalasafn
hypermedia link tengill3

hypermedia navigationstikl
hypermedia nodestikla1

hypermedia pathstikluleið
hypermedia structure stikluskipan
hypermedia/time-based structuring

languageHyTime
hypermedia toolstiklutól
hypermedia webstikluvefur

hypermultimedia1 stiklumargmiðlunar-
hypermultimedia2 stiklumargmiðlun
hyperobject stikluhlutur
hyperspacestiklurými
hypertext stiklutexti
hypertext markup languageHTML
hypertext reference phrasebendilorð
hypervisor yfirstýrikerfi
hyphenbandstrik
hyphenationorðskipting
hyphenation program

orðskiptingarforrit
hyphenation zonelínuskiptasvæði
hyphen drop brottfelling skiptivísis
HyTime HyTime

I
IAP aðgangsveita fyrir lýðnetið
IBG bálkabil
IC samrás
IC memory samrásaminni
ICMP ICMP-samskiptareglur
icon teikn
Icon Icon
icon bar teiknrein
iconify kreppa
iconizekreppa
ICR vitræn stafakennsl
ideal imagesannlík mynd
identification einindakennsl
identifier1 kennimerki1

identifier2 nefni
identifier3 auðkenni einindis
identity authentication sannvottun

kennis
identity chaoskennakös
identity elementsamsemdargátt
identity gate samsemdargátt
identity operation samsemdaraðgerð

identity theft kennisstuldur
identity token kennisgripur
identity validation sannvottun kennis
ideogrammyndstafur
ideogram entry myndstöfun
ideographic charactermyndstafur
IDF viðmótstæki
idle time ónýttur tími
IEC IEC
IEEE 1394 interfacesnarstrengsstaðall
IF-AND-ONLY-IF element

jafngildisgátt
IF-AND-ONLY-IF gate jafngildisgátt
IF-AND-ONLY-IF operation

jafngildisaðgerð
IFF jafngildisaðgerð
IFIP IFIP
if statementef-setning
IF-THEN element leiðingargátt
IF-THEN gate leiðingargátt
IF-THEN operation leiðing
if-then rule skilyrðisregla
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if-then statementskilyrðisregla
IGMP IGMP-samskiptareglur
ignore characterógildingarstafur
illegal operation ólögleg aðgerð
IM snarsamband
image1 mynd1

image2 mynd2

image acquisitionmyndheimt
image algebramyndalgebra
image analysismyndgreining
image blendingmyndblöndun
image complementationlitsnúningur

myndar
image compressionmyndþjöppun
image data bankmyndgagnasafn
image degradationmyndgæðarýrnun
image enhancementmyndbót
image filemyndaskrá
image interpretation myndtúlkun
image mapmyndhlutakort
image planemyndslétta
image preprocessingforvinnsla myndar
image processingmyndvinnsla
image processormyndvinnslubúnaður
image recognitionmyndkennsl
image regenerationframleiðing myndar
image restorationendurreisn myndar
image segmentationmyndbútun
image subtractionmyndfrádráttur
image synthesizermyndgervill
image transformation ummyndun

myndar
image transmissionmyndflutningur
image understandingmyndskilningur
imaginary number þvertala
imaging myndfærsla
imaging systemmyndfærslukerfi
i-marketing netlæg markaðssetning
immediate addressgildisvistfang
immediate dataskipunargögn
immediate instruction bein skipun
immediate modebráðahamur
immediate operandgildisþolandi
immediate recipientnæsti viðtakandi
immersion gagntekning

immersive graphics
gagntekningarteiknun

impact printer höggprentari
imperative languagegildingarmál
imperative statementóskilyrt setning
implement nothæfa
implementation nothæfing
implication leiðing
implicit addressing ífólgin vistfenging
implicit declaration ífólgin skilgreining
implied addressingífólgin vistfenging
implied decimal type fastakommutag
import 1 flytja inn
import 2 innflutningur1

import 3 innflutningur2

impulsepúls
IN vitrænt net
inactive window óvirkur gluggi
in-basketviðtökuhólf
inbox viðtökuhólf
incidental time tilfallatími
?inclusion leiðing
inclusion polymorphism arfgeng

fjölbreytni
INCLUSIVE-OR element eða-gátt
INCLUSIVE-OR gate eða-gátt
INCLUSIVE-OR operation eðun
increment1 auki
increment2 auka
incremental coordinateviðaukahnit
incremental learning stignám
increment processor allocation

stigbreytileg úthlutun gjörva
increment sizeskreflengd
indent1 inndráttur1

indent2 inndráttur2

indent3 draga inn
indentation1 inndráttur1

indentation2 inndráttur2

indention1 inndráttur1

indention2 inndráttur2

independent compilationsjálfstæð
vistþýðing

independent software vendoróháður
hugbúnaðarsali
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index1 atriðaskrá
index2 vísir
index3 lykla
indexed accessvísaður aðgangur
indexed addressvísivistfang
indexed sequential accessvísuð runuleið
indexed sequential access method

aðgangsaðferð fyrir vísaða runuleið
index file lyklaskrá
index holevísigat
indexing lyklun2

index registervísigisti
index track vísirás
index typevísistag
indication primitive

samskiptavísbending
indicator1 vísibreyta
indicator2 gaumvísir
indigenous error eiginleg villa
indigenous faulteiginleg villa
indirect addressóbeint vistfang
indirect instruction óbein skipun
indirectly recursive krókleiðis

endurkvæmur
indirect referencing óbein tilvísun
indirect submissionóbein sending
indirect user óbeinn notandi
induction aðleiðsla
inductive inferenceaðleiðsla
inductive learning aðleiðslunám
industrial strength íðstyrkur
iNet i-net
inferenceályktun
inference engineályktunarforrit
infinite loop lokuð lykkja
infinite sequenceóendanleg runa
infinite seriesóendanleg röð
infinity óendanleiki
infix notation millitáknun
Infobahn fróðbraut
infobot fróðyrki
info highway fróðbraut
informating fróðvirkjun
information 1 upplýsingar1

information 2 upplýsingar2

informational cohesiongagnasamfesta
information analysis fróðgreining
information appliance fróðtæki
information architecture fróðhögun
information baseupplýsingasafn
information bit fróðbiti
information content upplýsingamæld
information design fróðhönnun
information device fróðtæki
information filtering fróðsíun
information hiding upplýsingahuld
information highway fróðbraut
information literacy fróðlæsi
information management1 umsjón

upplýsinga
information management2 stjórnun

upplýsinga
information object fróðfang
information processing

upplýsingavinnsla
information processing system

upplýsingavinnslukerfi
information product fróðbúnaður
information provider fróðveita
information rate meðalupplýsingavelta
information resource dictionary

gagnalýsingasafn
information resource dictionary system

gagnalýsingakerfi
information resource management

stjórnun upplýsinga
information retrieval upplýsingaheimt
information retrieval system kerfi fyrir

upplýsingaheimt
information security fróðöryggi
information sink skeytaþegi
information skills fróðleikni
information society fróðsamfélag
information source skeytagjafi
information system1 upplýsingakerfi1

information system2 upplýsingakerfi2

information technology upplýsingatækni
information theory upplýsingafræði
infosurfing fróðsprang
infrared innrauður
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infrastructure stoðkerfi
inheritance1 erfðir1

inheritance2 erfðir2

inheritance cohesionerfðasamfesta
inheritance couplingerfðasamtenging
inherited attribute erfð eigind
inherited error erfðavilla
inhibiting signal hindrunarmerki
inhibitory connection hömlunartenging
initialization frumstilling
initialize1 frumstilla1

initialize2 frumgilda
initial program load 1 ræsiforrit
initial program load 2 frumhleðsla
initiate a breakpoint rjúfa á rofstað
injectable ID chip kenniflaga
inked ribbon blekborði
inking blekun
ink-jet printer blekdæluprentari
inline recovery stöðurétting
inline subroutine innskotsstefja
inoperable timeónýtanlegur tími
input 1 ílagsferli
input 2 ílagsgögn
input 3 ílags-
input data ílagsgögn
input device ílagstæki
input layer ílagslag
input object ílagshlutur
input-output ílags- og frálags-
input-output channel boðrás
input-output controller tækjastjóri
input-output device ílags- og frálagstæki
input-output unit ílags- og frálagstæki
input primitive ílagseining
input processílagsferli
input-process-output chartvinnslurit
input stream verkaruna
input subsystemundirkerfi ílags
input unit ílagstæki
inquiry fyrirspurn
inquiry station spurstöð
insect robotmauraþjarki
insert1 innskot
insert2 innskotshamur

insert3 skjóta inn
insert command innskotsskipun
insert key innskotshnappur
insourceheimvista
insourcing heimvistun
insourcing agreement

heimvistunarsamningur
insourcing contract

heimvistunarsamningur
install setja upp
installation uppsetning
installer uppsetningarforrit
install program uppsetningarforrit
instance1 einindatilvik
instance2 tilvik 2

instance-based learningdæmanám
instance spacedæmarými
instance variabletilviksbreyta
instantiate eingilda
instantiation eingilding
instant messagesnarboð
instant messagingsnarsamband
instant translation snarþýðing
instruction skipun1

instruction address register
vistfangsgisti skipunar

instruction codeskipanakóti
instruction control unit stýriverk
instruction format skipunarsnið
instruction length skipunarlengd
instruction pointer register

vistfangsgisti skipunar
instruction register skipunargisti
instruction repertoire skipanamengi
instruction set skipanamengi
integer heil tala
integer literal heiltölulesgildi
integer number heil tala
integer typeheiltölutag
integrated circuit samrás
integrated circuit memory

samrásaminni
integrated programming environment

samþætt forritunarumhverfi
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integrated services digital network
samnet

integrated softwaresamofinn
hugbúnaður

integrated threat managementfjölþætt
öryggisstjórn

integration samþætting kerfis
integration test samþættingarprófun
integrator heildari
integrity heilleiki
intellectual capital þekkingarauður
intelligent agentvitrænn gerandi
intelligent character recognition vitræn

stafakennsl
intelligent deviceforritanlegt tæki
intelligent key afleiðulykill
intelligent network vitrænt net
intelligent terminal forritanleg útstöð
intended recipientáformaður viðtakandi
intensified intelligenceviðbótargreind
interaction gagnverkun
interaction coupling gagnvirk

samtenging
interaction management

samskiptastjórnun
interactive gagnvirkur
interactive computer graphicsgagnvirk

tölvuteiknun
interactive environment gagnvirkt

umhverfi
interactive languagegagnvirknimál
interactive medium gagnvirkur miðill
interactive modegagnvirkur háttur
interactive object gagnvirkur hlutur
interactive training gagnvirk þjálfun
interactive TV gagnvirkt sjónvarp
interactive videogagnvirk sjónsetning
interactive videographysvarveita
interactive voice responsegagnvirkt

raddsvar
interactivity gagnvirkni
interactivity diagram gagnvirknirit
interblock gap bálkabil
interception ígrip2

interchangeability umskiptanleiki

interchange format samskiptasnið
interchange mediumsamskiptamiðill
interconnectivity samtengjanleiki
interdocument link tengill milli skjala
interested party hagsmunaaðili
interface skil1

interface deviceviðmótstæki
interface unit tengildi
interlace samflétta
interlaced displaysamfléttubirtir
interlaced GIF samfléttuð GIF-mynd
interleaveflétta
intermediary1 milli-
intermediary2 milliliður
intermediary server milliþjónn
intermediate equipmentmillibúnaður1

intermediate languagemillimál
intermediate nodemillihnútur
intermediate systemmillikerfi
internal label kennimerki2

internal level innra stig
internal memory innra minni
internal net innra net
internal network innra net
internal record geymd færsla
internal schemalýsing innri gerðar
internal storage innra minni
International Electrotechnical

CommissionIEC
International Federation for

Information ProcessingIFIP
International Organization for

Standardization ISO
International Standard Book Number

ISBN-númer
International Standard Recording

CodeISRC-kóti
International Standards Organization

ISO
International Telecommunication

Union Alþjóðafjarskiptasambandið
internaut netverji
internet1 tenginet
internet2 tenginets-
Internet lýðnet
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Internet access provideraðgangsveita
fyrir lýðnetið

Internet appliance netverkill
Internet commerce provider

netsöluvaki
Internet Control Message Protocol

ICMP-samskiptareglur
Internet ethics siðareglur á lýðnetinu
Internet Explorer Internet Explorer
Internet forum vefþing
Internet Group Management Protocol

IGMP-samskiptareglur
Internet indexing veflyklun
Internet kiosk lýðnetsbás
Internet mailer póstsýsluforrit
Internet map kort af lýðnetinu
Internet marketing netlæg

markaðssetning
Internet portal lýðnetsgátt
Internet Protocol IP-samskiptareglur
Internet Protocol televisionnetsjónvarp
Internet relay chat spjalltorg
Internet road map vegvísir um lýðnetið
Internet service provider þjónustuveita

fyrir lýðnetið
Internet shopping vefkaup
Internet site lýðnetssetur
Internet store vefverslun1

Internet surfer netverji
internetter netverji
Internet time lýðnetstími
Internet traffic lýðnetsumferð
Internet voting rafræn atkvæðagreiðsla
internetwork 1 tenginet
internetwork 2 tenginets-
internetworking samnetavinna
Internetwork Packet Exchange

IPX-samskiptareglur
interoperability samvirkni
interpersonal messagepersónulegt

skeyti
interpersonal messagingpersónuleg

skeytaskipti
interpersonal messaging service

þjónusta fyrir persónuleg skeytaskipti

interpersonal messaging systemkerfi
fyrir persónuleg skeytaskipti

interpersonal notification persónuleg
tilkynning

interpret túlka
interpreted túlkaður
interpreter 1 áritari
interpreter 2 túlkur
interpreter device áritari
interpreter directive fyrirmæli til túlks
interpretive code túlkskóti
interpretive program túlkur
interrecord gap færslubil
interrogating spurn
interrupt 1 rof
interrupt 2 rjúfa
interrupt-driven rofstýrður
interrupt handler rofsýslari
interruption rof
interrupt register rofgisti
interrupt request rofbeiðni
interrupt vector rofvigur
intersectionogun
intersection symbolsniðmerki
interval timer bilmælir
in-test loop lykkjustjórn með

innanlykkjuprófun
intradocument link tengill í skjali
intranet heimanet
intrinsic ílægur
intrusion innrás
intrusion detection innrásargát
intuitive interface hyggjuvitsviðmót
invariant óbreytilegur
inverse multiplexing öfugfléttun
inverse square lawtvíveldislögmál
inverse video1 umlýsing
inverse video2 umlýstur
?inversion neitun
inverted umsnúinn
inverted accessumsnúinn aðgangur
inverter formerkisbreytir
invoke vekja
I/O ílags- og frálags-
IOC tækjastjóri
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IP1 IP-samskiptareglur
IP2 persónuleg skeytaskipti
iPad iPad
IP addressIP-númer
IPE samþætt forritunarumhverfi
iPhone iPhone
IPL 1 ræsiforrit
IPL 2 frumhleðsla
IPM persónulegt skeyti
IPMS kerfi fyrir persónuleg skeytaskipti
IPN persónuleg tilkynning
IP network IP-net
IP number IP-númer
IPO chart vinnslurit
iPod iPod
IP telephony IP-símtækni
IPTV netsjónvarp
IPX IPX-samskiptareglur
IR upplýsingaheimt
IRC spjalltorg
IRD gagnalýsingasafn
IRDS gagnalýsingakerfi
irrational number óræð tala
irrecoverable error óréttanleg skekkja
irrelevancemarkleysa
irreversible enciphermenteinátta

dulritun
irreversible encryption einátta dulritun

IR wireless innroðatengdur
ISA ISA-staðall
ISA bus ISA-tengibraut
ISAM aðgangsaðferð fyrir vísaða

runuleið
ISBN ISBN-númer
ISDN samnet
island eyja
ISO ISO
isochronous transmissionjafnfresta

sending
ISO date format ISO-dagsetningarsnið
isolated amplifier einangraður magnari
isolated-words recognitionorðakennsl
ISP þjónustuveita fyrir lýðnetið
ISRC ISRC-kóti
italicize skáletra
italics skáletur
iteration ítrekun
iteration schemeítrekunaraðferð
iteration statement

endurtekningarsetning
iteration step ítrekunarskref
iterative ítrekunar-
ITU Alþjóðafjarskiptasambandið
IVR gagnvirkt raddsvar
I-way fróðbraut

J
jabber japl
jabber control japlhemlun
jam kös2

jam signal1 árekstrarmerki
jam signal2 útilokunarmerki
JAR file JAR-skrá
JavaJava
JavaBeanJava-baun
Java Card Java-kort
Java chipJava-flaga

JavaScript JavaScript
JBIG JBIG-þjöppun
JCL verkstýrimál
JeOSlágmarksstýrikerfi
jiffy örstund
jitter flökt2

job verk
job control languageverkstýrimál
job run verkvinnsla
job schedulerverkraðari
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job schedulingverkröðun
job stepverkskref
job stream verkaruna
job transfer and manipulation

flutningur og hagræðing verka
join töflutenging
join classfjölerfðaklasi
joining sameining
joint information content

heildarupplýsingamæld
journal dagbók1

journaling file systemdagbókarstutt
skráakerfi

journalize skrá stöðulýsingu
joypad leikfjöl
joystick leikvölur

JPEG JPEG-þjöppun
JTM flutningur og hagræðing verka
jump1 stökk
jump2 stökkva
jumper spöng
jumper block spangarbálkur
jumper cable spangarleiðsla
jumper setting spangarstilling
jump instruction stökkskipun
jump pageflennusíða
junk e-mail amapóstur
Just Enough Operating System

lágmarksstýrikerfi
justified text jafnaður texti
justify 1 staðrétta
justify 2 jafna1

K
k k
kb kílóbiti
kB kílóbæti
KB þekkingarsafn
K-baseþekkingarsafn
KBS þekkingarkerfi
Kermit Kermit
kernel kjarni1

kerning stafþjöppun
key1 lykill 1

key2 hnappur
key3 slá inn
key4 dulmálslykill
key administration lyklaumsjón
keyboard hnappaborð
keyboard entry innsláttur
keyboard layout hnappaskipan
keyboard punchgötunarvél
keychain drive minnislykill
key click hnappasmellur
keyclick hnappasmellur
key-entry innsláttur

key mat hnappamát
key matching lyklamátun
keypad1 skiki
keypad2 takkaborð
key pair lyklatvennd
key-pair encryption tvílykla dulritun
key protection lyklavernd
keypunchgötunarvél
keystrokeásláttur1

keystroke verification
samanburðarskráning

keyword lykilorð1

key words in context index
orðstöðulykill

kilobit kílóbiti
kilobyte kílóbæti
Kindle kyndill
kiosk fróðsjá
kitten robot vélkisi
knowbot þekkingaryrki
knowledgeþekking
knowledge acquisitionþekkingaröflun
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knowledge baseþekkingarsafn
knowledge-based systemþekkingarkerfi
knowledge engineer

þekkingarverkfræðingur
knowledge engineering

þekkingarverkfræði
knowledge engineering tool

þekkingarverkfræðitól
knowledge management

þekkingarumsjón
knowledge representation1 framsetning

þekkingar1

knowledge representation2 framsetning
þekkingar2

knowledge robotþekkingaryrki
knowledge sourceþekkingargjafi
knowledge treeþekkingartré
knowledge warehouse

þekkingarskemma
knowledge workerþekkingarliði
known-plaintext attack samtextaárás
koala padhnitfaraborð
Kohonen mapsjálfskipulagsnet
Korn shell Korn-skel
K-shell K-skel
KW þekkingarskemma
KWIC index orðstöðulykill

L
label1 merki1

label2 merki3

lambertian surfaceLambertsflötur
LAN staðarnet
LAN architecture högun staðarnets
LAN broadcast víðvarp um staðarnet
LAN broadcast address

víðvarpsvistfang í staðarneti
landscapelangsnið
landscape formatlangsnið
LAN gateway milligátt staðarnets
LAN global addressvíðvarpsvistfang í

staðarneti
LAN group addresshópvistfang í

staðarneti
languagemál
language charactermálstafur
language constructmáleining
language preprocessor

forvinnslubúnaður forrita
language processormálbúnaður
LAN individual address stöðvarvistfang

í staðarneti
LAN multicast margvarp um staðarnet

LAN multicast address
margvarpsvistfang í staðarneti

LAN server staðarnetsþjónn
laptop computer kjöltutölva
large-scale integrated circuitþétt

samrás
large-scale integrationvíðtæk samrásun
laser leysir
laser beam printer geislaprentari
laser diodeleysistvistur
laserdisk leysisdiskur
laser printer geislaprentari
laser scannerleysisskanni
late binding síðbinding
latencybiðtími
LaTeX LaTeX
layer1 lag1

layer2 lag2

layered network lagskipt net
layering lagskipting
layout útlitssnið
layout object útlitseining
LCD skuggastafagluggi
leader forvaf



leaders 512 line break

leadersaugabeinir
leaf endahnútur1

leaking electricity rafleki
learning nám
learning algorithm námsalgrím
learning-apprentice strategy

lærlingsaðferð
learning by analogyhliðstæðunám
learning by being told páfagauksnám
learning by deductionafleiðslunám
learning by discoveryuppgötvunarnám
learning by induction aðleiðslunám
learning from examplesdæmanám
learning from instruction páfagauksnám
learning from observation

uppgötvunarnám
learning from solution paths

lausnarleiðanám
learning management system

námsumsjónarkerfi
learning rate námsafköst
learning strategynámsaðferð
learning while doing reynslunám
learning without a teacher

viðgjafarlaust nám
leased lineleigulína
least cost routingkjörleið símtals
least significant bitgildislægstur biti
least significant charactergildislægstur

stafur
least significant digitgildislægstur

tölustafur
LED ljóstvistur
left-adjusted vinstristilltur
left-aligned vinstristilltur
left arrow key vinstriör
left-hand indent inndráttur frá vinstri
left-hand margin vinstri spássía
left-hand sideskilyrðishluti
?left-justified vinstristilltur
left-justify 1 staðrétta til vinstri
left-justify 2 vinstrijafna
left margin vinstri spássía
legacy applicationfornbúnaður
legacy miningfornbúnaðarnám

legacy port fornbúnaðartengi
legacy softwarefornbúnaður
letter bókstafur
letter quality printing gæðaprentun
level of supportönnustustig
lexemeles
lexical analysislesgreining
lexical analyzer lesgreinir
lexical elementlesstak
lexical token lesstak
lexical unit lesstak
LF línuskiptastafur
librarian safnvörsluforrit
librarian program safnvörsluforrit
library forritasafn
library module eining úr forritasafni
library program safnforrit
licensing leyfiskaup
life cycleendingarskeið
lifetime æviskeið
LIFO troðraðar-
light button sýndarhnappur
light-emitting diode ljóstvistur
light-emitting polymer ljóstvistur
lightpen ljóspenni
lightpen detection ljóspennaskynjun
lightpen hit ljóspennaskynjun
limit markgildi
limit check markgildisprófun
limited type takmarkað tag
limiter takmarkari
line1 lína1

line2 lína3

linear array sensor raðarskynjari
linear IC línuleg samrás
linear integrated circuit línuleg samrás
linearity línuleiki
linear list línulegur listi
linear network greiðunet
linear play linnulaus lestur
linear prediction coding línuleg

forsagnarkótun
linear searchrunuleit
Linear Tape-OpenLTO-afritunarstaðall
line break línuskil
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line codelínukóti
line editor línuritill
line-ending zonelínuskiptasvæði
line-end zonelínuskiptasvæði
line feed línuskipti
line feed characterlínuskiptastafur
line feed keylínuskiptahnappur
line following línufylgd
line graphicshnitateiknun
line of text lína1

line printer línuprentari
line print terminal LPT-tengi
line spacinglínuþéttleiki
lines per minute línur á mínútu
line wrap línuhlaup
Lingo Lingo
link 1 tenging
link 2 tengja
linkage1 ráðningartenging
linkage2 tenging
linkage editor tengiforrit
link-attached fjartengdur
link checker tenglarýnir
linked list keðjulisti
linked list searchkeðjulistaleit
linker tengiforrit
linking keðjutenging
linking loader tengihleðsluforrit
link level protocol samskiptareglur

greinalags
linkrot tengilfyrning
Linux Linux
lipreading systemvaralestrarkerfi
liquid crystal display skuggastafagluggi
Lisp Lisp
list1 listi
list2 lista
listing listun
list processinglistavinnsla
list-processing languagelistavinnslumál
Listserv Listserv
list server póstlistaþjónn
literal lesgildi
liteware léttbúnaður
little-endian lágenda-

LLC protocol LLC-samskiptareglur
LLC sublayer LLC-deililag
LLC type 1 fyrsta LLC-gerð
LLC type 2 önnur LLC-gerð
LLC type 3 þriðja LLC-gerð
LLP samskiptareglur greinalags
load1 hlaða1

load2 hlaða2

load3 hlaða3

load-and-gohleðslukeyrsla
load balancingálagsdreifing
loaded origin hleðsluvistfang
loader hleðsluforrit
loading hleðsla
load maphleðslulisti
load modulehleðslueining
load point hlaðstaða
lobenetlykkja
lobe attaching unit lykkjutengildi
lobe bypassframhjáhlaup
local1 staðtengdur
local2 staðvær
local address administrationstaðbundin

vistfangaumsjón
local area networkstaðarnet
local area network architecturehögun

staðarnets
localemálkröfur
localization staðfæring
local loopheimtaug
local transformation staðgild

ummyndun
local variable staðvær breyta
location1 geymslustaður
location2 staðsetning
location awarenessstaðfinning
location-based servicevettvangsþjónusta
locator hnitill
locator devicehnitill
lock lás
locking key láshnappur
lockout læsing
log dagbók1

logarithm logri
loggergangriti
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logical röklegur
logical access controlrökleg

aðgangsstýring
logical addeðun
logical AND symbolog-röktákn
logical circuit sýndarrás
logical cohesionrökleg samfesta
logical comparisonröksamanburður
logical drive sýndardrif
logical equivalenceröklegt jafngildi
logical error rökvilla
logical implication rökleg leiðing
logical levelrökstig
logical link control protocol

LLC-samskiptareglur
logical link control sublayer

LLC-deililag
logical link control type 1 fyrsta

LLC-gerð
logical link control type 2 önnur

LLC-gerð
logical link control type 3 þriðja

LLC-gerð
logical negation symbolneitunarmerki
logical objectskjaleining
logical operation1 rökaðgerð1

logical operation2 rökaðgerð2

logical OR symboleða-röktákn
logical partition rökdeild
?logical product ogun
logical record rökleg færsla
logical ring rökhringur
logical schemarökgerðarlýsing
logical shift rökstjak
?logical sumeðun
logical type röktag
logical unit rökleg eining
logical volumesýndareintak
logic bomb biðsprengja
logic designrökleg starfsemishönnun
logic devicerökrás
logic diagram rökmynd
logic elementgátt
?logic function endanlegt fall
logic gaterökhlið

logic operation1 rökaðgerð1

logic operation2 rökaðgerð2

logic programming rökleg forritun
logic shift rökstjak
logic symbolröktákn
logic unit rökverk
?logic variable endanleg breyta
log in skrá inn
login innskráning
login spoofinginnskráningargabb
logonafnmerki
Logo Logo
log off skrá út
logoff útskráning
logogram lesmerki
log onskrá inn
logon innskráning
log out1 skrá út
log out2 skrá stöðulýsingu
logout útskráning
long-distance carrier

langlínusímfyrirtæki
longitudinal magnetic recording lárétt

segulskráning
longitudinal parity check pörunarprófun

langsum
longitudinal redundancy check

umfremdarprófun á röð
loop1 lykkja1

loop2 inna lykkju
loop assertionfastyrðing lykkju
loopbacksvarprófunarmerki
loopback testsvarprófun2

loop body lykkjustofn
loop checksvarprófun1

loop construct lykkjuflétta
loop control lykkjustjórn
loop-control variable lykkjubreyta
loopholesmuga
loop invariant lykkjuóbreyta
loop parameter lykkjubreyta
loop statementendurtekningarsetning
loosely coupledlaustengdur
lossskaði
low densitynaumþétta
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low-densitynaumþéttur
lowercase1 lágstafa
lowercase2 lágstafa-
lowercase letterlágstafur
low-level processinglágtæknivinnsla
low-level vision lágtæknisjón
low-order position neðsta sæti
low-resolution1 grófgerður
low-resolution2 grófleysinn
low-resolution graphicsgrófgerð

teiknun
lpm línur á mínútu

LPT LPT-tengi
LQ printing gæðaprentun
LRC umfremdarprófun á röð
LSB gildislægstur biti
LSD gildislægstur tölustafur
LSI víðtæk samrásun
LTO LTO-afritunarstaðall
Lukasiewicz notation fortáknun
luminance ljómi
lurk snuðra
lurker snuðrari
lurking snuður

M
M M
MAC 1 sannvottunarkóti
MAC 2 aðgangsstýring flutningsmiðils
MAC addressaðgangsauðkenni
machine-aidedtölvustuddur
machine code1 vélarkóti
?machine code2 skipanakóti
machine-dependentvélháður
machine dictationvélræn taltextun
machine discoveryvélræn uppgötvun
machine-independentvélfrjáls
machine instruction vélarmálsskipun
machine languagevélarmál
machine learningvélrænt nám
machine-oriented languagevélarhallt

mál
machine-readabletölvutækur
machine-readable datatölvutæk gögn
machine-readable mediumtölvutækur

miðill
machine visionvélarsjón
machine word tölvuorð
MAC layer MAC-deililag
MAC protocol MAC-samskiptareglur
macro fjölvaskipun
macroassemblerfjölvasmali

macrocall fjölvakall
macrodefinition fjölvaskilgreining
macroexpansionfjölvaþan
macrogeneratorfjölvasmiður
macroinstruction fjölvaskipun
macrolanguage1 fjölvamál1

macrolanguage2 fjölvamál2

macro library fjölvasafn
macroprocessorfjölvabúnaður
macroprogramming fjölvaforritun
macro virus fjölvaveira
magazinemeis
magnetic cardsegulspjald
magnetic card storage

segulspjaldageymsla
magnetic coresegulkjarni
magnetic core storage

segulkjarnageymsla
magnetic diskseguldiskur
magnetic disk storage

seguldiskageymsla
magnetic disk unit seguldiskastöð
magnetic drum segultrumba
magnetic drum storage

segultrumbugeymsla
magnetic drum unit segultrumbustöð
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magnetic headsegulhaus
magnetic ink segulblek
magnetic ink charactersegulstafur
magnetic ink character reader

segulstafalesari
magnetic ink character recognition

kennsl segulstafa
magnetic recordingsegulskráning
magnetic storagesegulgeymsla
magnetic stripe readersegulrandalesari
magnetic tapesegulband
magnetic tape cartridgedraghylki
magnetic tape cassettesegulsnælda
magnetic tape drivesegulbandsdrif
magnetic tape leaderforvaf
magnetic tape storage

segulbandageymsla
magnetic tape trailer eftirvaf
magnetic tape transportsegulbandsdrif
magnetic tape unitsegulbandsstöð
magnetographic printer segulprentari
magneto-opticalljóssegul-
magneto-optical drive ljósseguldrif
magnification stækkun
magstripe readersegulrandalesari
mailbomb póstsprengja
mailbox pósthólf
mail exploder póstfaldari
mail gatewayskeytagátt
mailing list póstlisti
mailing list server póstlistaþjónn
mail mergebréfblöndun
mail merging bréfblöndun
mail relay póstfærsla
mail router póstsýsluforrit
mail server póstþjónn
mail server program póstsýsluforrit
mail transfer agent póstsýsluforrit
mail transport agent póstsýsluforrit
main control unit aðalstýriverk
main file stofnskrá
mainframe1 stórtölva
?mainframe2 miðverk
main memory aðalminni
main pageaðalsíða

main program aðalforrit
main screenaðalskjár
main storageaðalminni
maintainability viðhaldsþægni
maintenanceviðhald
maintenance hookþjónustuhlið
maintenance paneleftirlitsborð
majority element meirihlutagátt
majority gate meirihlutagátt
majority operation meirihlutaaðgerð
malicious logicspilliforrit
malicious softwarespilliforrit
malware spilliforrit
MAN borgarnet
managed service providerþjónustutaki
management and storage resources

stjórnunar- og geymslutilföng
management domainumsjónarumdæmi
management domain nameheiti

umsjónarumdæmis
management information base

stjórnlýsing
management information system

upplýsingakerfi stjórnanda
management service provider

þjónustutaki
Manchester encodingManchester-kótun
manipulating industrial robot

handlaginn iðnaðarþjarki
manipulation detection röskunargát
manipulation detection code

röskunargátarkóti
man-machine interfacetengiskil manns

og tölvu
mantissa1 viðbót1

mantissa2 tölukjarni
manual answeringhandvirkt svar
manual calling handvirkt kall
manufacturing cell framleiðsluból
manufacturing message service

skeytaþjónusta fyrir framleiðslu
manufacturing resource planning

áætlunargerð fyrir framleiðslutilföng
map1 vörpun1

map2 varpa
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map-basedsvæðisbundinn
?mapping1 vörpun1

mapping2 vörpun2

margin spássía
marginal checkálagsprófun
marginal test álagsprófun
margin control spássíustýring
marked text valinn texti
marker staðvísir
mark scanning ljóslestur merkja
markup ívaf
markup language1 umbrotsmál
markup language2 ívafsmál1

mashupvefkrull
mashup editorkrullritill
mask1 stafsía1

mask2 stafsía2

masking mynstrun
masqueradedulgerving
massively parallel processing

margsamhliða vinnsla
mass storagerisageymsla
master boot recordstofnræsifærsla
master boot sectorstofnræsigeiri
master clockmóðurklukka
master filestofnskrá
master nameserveraðalnafnaþjónn
master partition sector stofnræsigeiri
master/slaveverkstýringar-
master stationyfirstöð
master taskmóðurverkeining
match máta saman
matched filtering mátsíun
matching mátun
material requirements planning

áætlunargerð um efniskröfur
mathematical induction stærðfræðileg

þrepun
mathematical logicstærðfræðileg

rökfræði
mathematical morphology

stærðfræðileg formfræði
mathematical semanticsstærðfræðileg

merkingarfræði
matrix fylki 1

matrix array sensor fylkisskynjari
matrix printer nálaprentari
MAU 1 miðilstengildi
MAU 2 tókahringsnetald
maximize fullvíkka
maximize button fullvíkkunarhnappur
Mb megabiti
MB megabæti
Mbone margvarpsgrunnnet
MBR stofnræsifærsla
MCA MCA-högun
MCM fjölburðarmótun
MD umsjónarumdæmi
MDB margvítt gagnasafn
MDC röskunargátarkóti
MDI miðilsskil
MDP MDP-samskiptareglur
mean access timemeðalsóknartími
mean conditional information content

skilyrt óreiða
mean operating time between failures

meðalnotkunartími á milli bilana
mean rate accuracyskekkjumörk
?mean repair time meðalviðgerðartími
means-end analysismarksækin greining
means-ends analysismarksækin

greining
mean time between failuresmeðaltími á

milli bilana
mean time to recovery

meðalviðréttingartími
mean time to repair meðalviðgerðartími
mean time to restoration

meðalviðréttingartími
mean transinformation content

meðalmæld fluttra upplýsinga
media access controlaðgangsstýring

flutningsmiðils
media access control layer

MAC-deililag
media access management

aðgangsstjórn flutningsmiðils
media attachment unitmiðilstengildi
median filtering miðgildissíun
media player fjölspilari
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media-streaming device
streymimiðlunartæki

media typemiðilstag
medium miðill
medium access controlaðgangsstýring

flutningsmiðils
medium access control layer

MAC-deililag
medium access control protocol

MAC-samskiptareglur
medium access management

aðgangsstjórn flutningsmiðils
medium attachment unit miðilstengildi
medium dependent interfacemiðilsskil
medium interface connector

gagnastöðvartengill
medium-scale integration

miðlungssamrásun
megabitmegabiti
megabytemegabæti
megaflopsMflops
member recipientpóstfélagi
member recordstakfærsla
membrane keyboardhimnuborð
memory minni
memory bank minnisbanki
memory card minniskort
memory dump minnisdembing
memory imageminnismynd
memory leakminnisleki
memory management

minnismiðlunarbúnaður
memory partitioning deildaskipting

minnis
memory stick minnislykill
memory virtualization sýndargerving

minnis
menu valmynd
menu bar valrönd
menu-driven valmyndastýrður
menu-driven program valmyndastýrt

forrit
mergetvinna
mesh networkmöskvanet
message1 boð

message2 skeyti1

message3 skeyti2

message authenticationsannvottun
skeytis

message authentication code
sannvottunarkóti

message boardvefþing
message concatenation synthesis

bútatalgerving
message handlingskeytasýsla
message handling environment

skeytasýsluumhverfi
message handling service

skeytasýsluþjónusta
message handling system

skeytasýslukerfi
message identification serviceþjónusta

fyrir skeytiskenni
message queueingbiðröðun skeyta
message retrievalskeytaheimt
message sinkskeytaþegi
message sourceskeytagjafi
message storageskeytageymsla2

message storeskeytageymsla1

message switchingskeytamiðlun
message transferskeytaflutningur
message transfer agent

skeytaflutningsmiðill
message transfer system

skeytaflutningskerfi
message waiting indicatorboðvísir
messagingskeytasýsla
messaging serverskeytaþjónn
messaging subsystemundirkerfi

skeytasýslu
messaging systemskeytakerfi
meta lýsi-
metabaselýsisafn
metacharacter lýsistafur
metacompilervistþýðandasmiður
metadata lýsigögn
metadatabaselýsisafn
metadata file lýsigagnaskrá
metadata standardlýsigagnastaðall
metadata weblýsigagnavefur
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metafile lýsiskrá
metakeyyfirhnappur
metaknowledgelýsiþekking
metalanguagelýsimál
metal-oxide semiconductorMOS
metal-oxide siliconeMOS
metarule lýsiregla
metastable stateóstöðug staða
metered servicesmæld þjónusta
methodaðferð
method cohesionaðferðarsamfesta
metropolitan area network borgarnet
Mflops Mflops
MFM recording umbreytt tíðnimótuð

skráning
MHE skeytasýsluumhverfi
MHEG MHEG-formgerð
MHS skeytasýslukerfi
MIB stjórnlýsing
MIC gagnastöðvartengill
MICR kennsl segulstafa
microblog örblogg
microblogging örbloggun
Micro Channel Architecture

MCA-högun
microchip kísilflaga
microcodeörkóti
microcode assemblerörsmali
microcomputer örtölva
microcopy örmynd
microdiagnosticsörgreining
microfiche fisja
microfilm örfilma
microfloppy disklingur3

microform örmyndamiðill
microimageörmynd
microinstruction örskipun
micromovie örkvikmynd
microoperation öraðgerð
micropayment örgreiðsla
micropin örpinni
microprocessorörgjörvi
microprogram örforrit
microprogrammable computer

örforritanleg tölva

microprogramming1 örforritun1

microprogramming2 örforritun2

microrobot örþjarki
microsensorörskynjari
Microsoft Microsoft
microvibrator örtitrari
middleware millibúnaður2

MIDI staðall um skil stafrænna hljóðfæra
midrange miðlungs-
migration kerfaskipti1

migration path yfirfærsluleið
millions of instructions per secondmips
MIME MIME-staðall
miniature hard drive card ördiskur
minicomputer lítiltölva
minifloppy disklingur2

minimize kreppa
minimize button kreppihnappur
minimum privilege lágmarksréttindi
mips mips
Miranda Miranda
mirror spegla
mirroring 1 speglun1

mirroring 2 speglun2

mirroring 3 speglun3

mirror site spegilsetur
MIS upplýsingakerfi stjórnanda
miscellaneous timetilfallatími
missing-pulsepúlsfall
mission critical ómissandi
mistakemistök
mixed base notationmisvægistalnakerfi
mixed graphicsblönduð teiknun
mixed modefjöltaga
mixed radix notation fjölgrunnakerfi
mixed type fjöltaga
ML ML
MMDS fjölvarp1

MMS 1 skeytaþjónusta fyrir framleiðslu
MMS 2 margmiðlunarskilaboðaþjónusta
mnemonic symbolminnishjálpartákn
mobile farandlegur
mobile computer fartölva
mobile computing farandvinnsla
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mobile computing device
farandvinnslutæki

mobile devicefarandtæki
mobile enterprisefarandfyrirtæki
mobile environment farandsvið
mobile IM snarsamband í farandbúnaði
mobile Internet site WAP-vefsetur
mobile IP IP-farandsamskiptareglur
mobile nodefarandhnútur
mobile paymentfarandgreiðsla
mobile virtual private network

farandeinkanet
mobile VPN farandeinkanet
mobile webfarandvefur
mobomóðurborð
modehamur
model-based expert systemlíkanskerfi
model-based object recognition

líkanabundin myndkennsl
model-based synthesistalgerving eftir

líkani
model-based systemlíkanskerfi
model-based vision system

sjónlíkanskerfi
model-driven inferenceályktun af líkani
modemmótald
modem light mótaldsljós
moderated conferencegæsluþing
moderator gæslumaður
modifiability breytanleiki
modification breyting
modification detectionröskunargát
modification detection code

röskunargátarkóti
modified frequency modulation

recording umbreytt tíðnimótuð
skráning

MO drive ljósseguldrif
Modula 2 Modula 2
modularity einingastig
modular programming einingaforritun
modulatemóta
modulation mótun
modulation rate mótunarhraði
modulator mótari

module forritseining
module strengthsamfesta
modulo-N checkleifarprófun fyrir N
modulo-N countersamleifa teljari með

hliðsjón af N
?modulo two summisgildisaðgerð
moiré myndförli
monadic operationeinstæð aðgerð
monadic operatoreinstæður virki
monitor1 gætir1

monitor2 mænir
monitor3 gætir2

monomedia1 einmiðlunar-
monomedia2 einmiðlun
monomedia objecteinmiðlunarhlutur
monomorphic óbreytinn
monomorphism óbreytni
monostable circuiteinstöðug gikkrás
monostable trigger circuit einstöðug

gikkrás
moonbouncemánavarp
morph bræðingsmynd
morphememyndan
morphing myndbræðing
morphology stærðfræðileg formfræði
MOS MOS
MosaicMosaic
most significant bit gildishæstur biti
most significant charactergildishæstur

stafur
most significant digit gildishæstur

tölustafur
motherboard móðurborð
motion dynamicshreyfispil
motion parallax hreyfihliðrun
motion platform hreyfingapallur
mount virkja
mountableumskiptanlegur
mountable disk lausadiskur
mount point virkjunarstaður
mousemús
mouse clickmúsarsmellur
mousepadmúsarmotta
moveflytja
move commandflutningsskipun
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Mozilla Mozilla
m-payment farandgreiðsla
MPEG MPEG-þjöppun
MP/M MP/M
mrouter margvarpsbeinir
MRP áætlunargerð um efniskröfur
MRP II áætlunargerð fyrir

framleiðslutilföng
MS skeytageymsla1

MSB gildishæstur biti
MSD gildishæstur tölustafur
MS-DOSMS-DOS
MSI miðlungssamrásun
MSP þjónustutaki
MT skeytaflutningur
MTA 1 skeytaflutningsmiðill
MTA 2 póstsýsluforrit
MTS skeytaflutningskerfi
MTTR meðalviðgerðartími
multi-access systemfjölnotendakerfi
multi-carrier modulation

fjölburðarmótun
multicast margvarp
multicast application

margvarpsverkbúnaður
multicast backbonemargvarpsgrunnnet
Multicast Dissemination Protocol

MDP-samskiptareglur
multicasting margvörpun
multicast Internet margvarpsgrunnnet
multicast router margvarpsbeinir
multichannel multipoint distribution

servicefjölvarp1

multicopy form margritapappír
multidimensional databasemargvítt

gagnasafn
multidrop line greiðulína
multi-factor authentication fjölþætt

sannvottun
multilayered network marglagskipt net
multilayered perceptron marglagskipt

skynjunarnet
multilevel addressóbeint vistfang
multilevel devicefjölstiga búnaður
multimedia1 margmiðlunar-

multimedia2 margmiðlun
Multimedia Messaging Service

margmiðlunarskilaboðaþjónusta
multimedia object margmiðlunarhlutur
multipass printer hjakkprentari
multi-platform fjölvangs-
multiple accessfjöldaaðgangur
multiple choice fjölval
multiple firing margföld fullnusta
multiple-image pixel-point processing

fjölmynda dílavinnsla
multiple inheritance fjölerfðir
multiple precision margföld

stafanákvæmni
multiplexer1 fléttari
multiplexer2 fléttuboðrás
multiplexer channel fléttuboðrás
multiplexing1 fléttun1

multiplexing2 fléttun2

multipoint connection greiðusamband
multipoint line greiðulína
multipoint video distribution system

fjölvarp2

multiprocessingfjölgjörvavinnsla
multiprocessor fjölgjörvatölva
multiprogramming fjölforritavinnsla
Multiprogramming Control Program

for MicroprocessorsMP/M
multi-purpose card fjölhæft kort
Multipurpose Internet Mail Extensions

MIME-staðall
multirange amplifier fjölsviðamagnari
multistation access unit

tókahringsnetald
multistroke character entry

fjölhnappastöfun
multitasking fjölverkavinnsla
multithread fjölþráða
multithreading fjölþráðavinnsla
multi-user systemfjölnotendakerfi
munging möndl
Murphy’s Laws of Information

TechnologyLögmál Murphys um
upplýsingatækni
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musical instrument digital interface
staðall um skil stafrænna hljóðfæra

mutual exclusiongagnkvæm útilokun
mutual information mæld fluttra

upplýsinga

mutually recursive gagnendurkvæmur
mutual suspiciongagnkvæm tortryggni
MVDS fjölvarp2

MVS MVS

N
n-address instructionfjölvistarskipun
nagware jagbúnaður
NAK óskilastafur
named parameter association

nafnbundin stikatenging
name qualificationsérgreining
name resolutionnafngreining
name servernafnaþjónn
nameservernafnaþjónn
namespacenafnarými
name tablenafnatafla
naming authority nafnasýsla
NAND elementeibeggjagátt
NAND gateeibeggjagátt
NAND operation néogun
nanite nanóvél
nanochipnanóflaga
nanocomputernanótölva
nanomachinenanóvél
nanorobot nanóþjarki
nanotechnologynanótækni
nanotransistor nanósmári
nanotubenanópípa
NAP netaðgangsstaður
narrowband mjóband
n-ary encodingfjölundakótun
NAS1 netaðgangsþjónn
NAS2 nettengd geymsla
Nassi-Schneiderman chartbásarit
NAT netnúmerstúlkun
national top-level domain landslén
native appsérhæfð stefja
native application sérhæfð stefja

native codeheimakóti
native compiler heimaþýðandi
native environmentheimavangur
native Linux ósnortið Linux-kerfi
native modeheimaháttur
natural join eðlileg töflutenging
natural languagenáttúrlegt tungumál
natural-language comprehension

málskilningur
natural-language understanding

málskilningur
natural number náttúrleg tala
NAUN hágranni
navigatestikla2

navigation stikl
navigation bar stiklurönd
navigation button stikluhnappur
navigation footer stiklufótur
navigator vefsjá
n-bit byte fjölbita bæti
NC töluleg stýring
n-channel MOSNMOS
NDC staðlað tækishnit
near end crosstalknærendasmit
nearest-neighbor classification

grannaflokkun
near letter quality printing

sómaprentun
near-misshjádæmi
needle diagramnálarit
need-to-knowvitneskjuþörf
negateneita
negationneitun
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negative acknowledge character
óskilastafur

negative exampleneikvætt dæmi
negative imagelitsnúin mynd
negative instanceneikvætt dæmi
?negentropyóreiða
neighborhood processingstaðgild

ummyndun
neighbor notification grannboðasending
NEITHER-NOR operation samneitun
nerd nörður
nerdish narðarlegur
nest falda
nesting levelföldunarstig
net addresstölvupóstfang
netbooknettölva1

netcafenetkaffi
net chip netflaga
net computernettölva2

netiquettenetsiðir
netizennetverji
netmaskIP-númeramát
netmeetingnetfundur
net PCnettengd einmenningstölva
net platform netvangur
Netscape NavigatorNetscape Navigator
Net site lýðnetssetur
Net surfer netverji
net surfing sprang
network net
network access pointnetaðgangsstaður
network access servernetaðgangsþjónn
network address1 netnúmer
network address2 netfang1

network address3 tölvupóstfang
network address translation

netnúmerstúlkun
network administrator

netumsjónarmaður
network appliancenetverkill
network architecture nethögun
network-attached storagenettengd

geymsla
network attack netárás
network backbonegrunnnet

network chart netrit
network chip netflaga
network computer nettölva2

network configuration netsamskipan
network etiquette netsiðir
network file systemNFS-skráakerfi
network immersion environment

netrænt sýndarumhverfi
network information center netstofa
networking netvinna
networking chip netflaga
network interface card netkort
network interface devicenettengildi
network interface unit nettengildi
network layer netlag
network model netlíkan
network monitor netvörður
network number netnúmer
network operating systemnetstýrikerfi
network operations centernetstjórnstöð
network PC nettengd einmenningstölva
network planning netritatækni
network platform netvangur
network policy netreglur
network scanningnetskönnun
network security netöryggi
network server netþjónn
network service provider

netþjónustuveita
network structure netskipan2

network surf spranga
network switch netskiptir
network systemnetkerfi
network topology netskipan1

network virtualization sýndargerving
nets

network weavingnetþræðing
neural computer taugatölva
neural connectiontaugamótasamtenging
neural link taugamótasamtenging
neural net tauganet
neural network tauganet
neural-network model tauganetslíkan
neural recognition myndkennsl með

tauganeti
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neurochip taugakubbur
neurocomputer taugatölva
?neurodegervitaugungur
newbienýliði
new line characternýlínustafur
new page commandsíðuskiptaskipun
news aggregatorfréttasamleiðir
news archivefréttasafn
news clientþinglesari
news feedvefmát
newsgroupmálþing
news reader1 þinglesari
news reader2 fréttasamleiðir
news serverþingþjónn
next active upstream neighborhágranni
next screen keyframflettihnappur
NFS NFS-skráakerfi
nibble hálfbæti
NIC netstofa
nines complementníundafyllitala
NIU nettengildi
NL nýlínustafur
NLQ printing sómaprentun
NMOS NMOS
NN tauganet
no-break spacefastabil
node1 hnútur1

node2 hnútur2

node3 hnútur3

noisesuð
noise burst signalbrakmerki
noise reductionsuðhreinsun
nomadic computingflökkuvinnsla
nominal pagesíðumynd
nominal transfer rate

hámarksflutningshraði
non-affirmation óskilagreining
non-breaking spacefastabil
non-conjunction néogun
nondelivery óskil
nondelivery notification service

þjónusta fyrir óskilatilkynningu
nondestructive readskaðleysulestur
nondeterministic brigðgengur

non-disclosure agreement
leyndarsamningur

non-disjunction samneitun
non-disposable cardhleðslukort
nonembedded command

utantextaskipun
non-equivalence operation

misgildisaðgerð
nonhierarchical planning óstigveldisleg

áætlunargerð
non-identity operation

missemdaraðgerð
nonimpact printer högglaus prentari
non-isolated amplifieróeinangraður

magnari
nonlayered networkólagskipt net
non-native environmentútivangur
nonnegative integernáttúrleg tala
non-organic searchhlutdræg leit
nonprocedural languageóstefjað mál
nonprogrammable terminal

óforritanleg útstöð
nonreceipt notification tilkynning um

viðtökubrest
nonrepudiation óhrekjanleiki
non-repudiation PIN

undirskriftarkenninúmer
non-return-to-reference recording

viðmiðunarlaus skráning
non-return-to-zero change-on-ones

recording breytimiðunarskráning á
einum

non-return-to-zero change-on-zeros
recording breytimiðunarskráning á
núlli

non-return-to-zero change recording
breytimiðunarskráning

non-return-to-zero mark recording
breytimiðunarskráning á einum

non-return-to-zero recording1

viðmiðunarlaus skráning
non-return-to-zero recording2

breytimiðunarskráning
non-return-to-zero recording3

breytimiðunarskráning á einum
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nonterminal symbol millitákn
nonvolatile fastheldinn
nonvolatile storagefastheldin geymsla
no opslæpuskipun
no operation instruction slæpuskipun
NOR elementsamneitunargátt
NOR gatesamneitunargátt
normalization skipulagning
normalize1 staðla
?normalize2 kvarða1

normalized device coordinatestaðlað
tækishnit

normalized form staðalháttur
normalized transformation

staðalvörpun
NOR operation samneitun
NOSnetstýrikerfi
NO SCRL1 skrunheftihnappur
NO SCRL2 skrunlás
NO SCRL key1 skrunheftihnappur
NO SCRL key2 skrunlás
?NOT-AND operation néogun
notarization lögbókun
notary public lögbókandi
notation1 ritunarkerfi
notation2 ritun
NOT-BOTH operation néogun
notebook computerkjöltutölva
NOT elementneitunargátt
not-element-of symbolfjarverumerki
notepadminnisbók
not fully accountable card færslulaust

kort
NOT gateneitunargátt
NOT-IF-THEN element útilokunargátt
NOT-IF-THEN gate útilokunargátt
NOT-IF-THEN operation útilokun
NOT operation neitun
?NOT-OR operation samneitun
NRZ1 viðmiðunarlaus skráning
NRZ2 breytimiðunarskráning
NRZ3 breytimiðunarskráning á einum
NRZ-0 breytimiðunarskráning á núlli
NRZ-1 breytimiðunarskráning á einum

NRZC breytimiðunarskráning
NRZM breytimiðunarskráning á einum
nTLD landslén
N-tuple length register fjölgisti
N-tuple register fjölgisti
nucleuskjarni1

null addresstómavistfang
null item tómaatriði
null modem tengiskott
null pointer tómabendir
null record tómafærsla
null set tómamengi
null string tómastrengur
number cruncher reiknihestur
number representationtalnaritun
number representation system

talnaritunarkerfi
numeral tölutákn
numeration talnaritun
numeration systemtalnaritunarkerfi
numeric tölulegur
numerical tölulegur
numerical control töluleg stýring
numeric character tölustafur
numeric character settölustafamengi
numeric codetölustafakóti
numeric code element settölustafakótað

mengi
numeric code settölustafakótað mengi
numeric coprocessor

hlaupakommueining
numeric data töluleg gögn
numeric key tölustafshnappur
numeric keypad talnaskiki
numeric literal tölulesgildi
numeric pad talnaskiki
numeric representationtöluleg

framsetning
numeric string tölustafastrengur
numeric type tölutag
numeric word tölustafaorð
Num Lock talnalás
Num Lock key talnalás
n-way server fjölgjörvamiðlari
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O
OA tölvuvæðing skrifstofu
object1 viðfangsefni
object2 hlutur2

object3 hlutur3

object4 hlutur4

object codeviðfangskóti
object interaction gagnvirkni hluta
object interfacehlutarskil
object languageviðfangsmál
Object Linking and Embedding

samtvinnun forrita
object modelhlutalíkan
object modeling technique

hlutalíkanagerð
object moduleviðfangseining
object-orientedhlutbundinn
object-oriented database management

systemhlutbundið gagnasafnskerfi
object-oriented languagehlutbundið

mál
object-oriented programming

hlutbundin forritun
object-oriented relational database

hlutbundið töflugagnasafn
object-oriented software design

hlutbundin hugbúnaðargerð
object-oriented software development

hlutbundin hugbúnaðargerð
object planeviðfangsslétta
object program viðfangsforrit
obscurehylja
obsoleting indication service

úreldingarmerkingarþjónusta
occlude1 svæfa
occlude2 skyggja á
occlusionblindsvæði
occurrenceeinindatilvik
OCR ljóskennsl stafa

OCR font ljóslestrarletur
OCSPOCSP-samskiptastaðall
octal1 áttunda-1

octal2 áttunda-2

octal numeral áttundakerfistala
octal numeration systemáttundakerfi
octal systemáttundakerfi
octetáttund
octreeátthyrningatré
ODBC ODBC
odd parity oddapörun
OEM1 frumframleiðandi
OEM2 endurframleiðandi
office automationtölvuvæðing skrifstofu
office automation systemskrifstofukerfi
off-line1 aftengdur
offline1 aftengdur
off-line2 utankerfis-
offline2 utankerfis-
off-line3 utankerfis
offline3 utankerfis
offline processingutankerfisvinnsla
offset track hliðarrás
OLAP innankerfisgreiningarvinnsla
OLE samtvinnun forrita
OLED lífrænn ljóstvistur
OLTP OLTP-vinnsla
OMT hlutalíkanagerð
on demandvið æskingu
on-demand computingæskivinnsla
on-demand mail relayæskipóstfærsla
one-address instructioneinvistarskipun
one-ahead addressingframsækin

vistfenging
one-plus-one address instruction

tveggja vistfanga skipun
ones complementeinundafyllitala
one-stop-governmentóskipt stjórnsýsla
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one-stop-shoppingóskipt verslun
one-way communication

einstefnusamskipti
one-way encryptioneinátta dulritun
one-way pagereinstefnusímboði
one-way propagation time

flutningsleiðartími
on-line1 tengdur
online1 tengdur
on-line2 innankerfis-
online2 innankerfis-
on-line3 innankerfis
online3 innankerfis
online analytic processing

innankerfisgreiningarvinnsla
online bookstorevefbókabúð
Online Certificate Security Protocol

OCSP-samskiptastaðall
online community netsamfélag
online forum vefþing
online maintenancefjarstýrt viðhald
online marketing netlæg markaðssetning
online processinginnankerfisvinnsla
online shopvefverslun1

online shoppingvefkaup
online storageinnankerfisgeymsla
online storevefverslun1

online transaction processing
OLTP-vinnsla

online voting rafræn atkvæðagreiðsla
on-screen keyboardskjáhnappaborð
on the fly á ferðinni
on-the-fly á ferðinni
on-the-fly printer iðuprentari
OO hlutbundinn
open coursewareopinn

námskeiðsbúnaður
Open Database ConnectivityODBC
open guardopinn vörður
open-security environmentóverndað

umhverfi
open source softwareopinn hugbúnaður
open subroutineinnskotsstefja
open systemopið kerfi

open systems interconnection
samtenging opinna kerfa

open systems interconnection
architecture OSI-högun

open systems interconnection reference
modelOSI-viðmiðunarlíkan

Opera Opera
operable timenýtanlegur tími
operandþolandi
operating environmentvinnsluumhverfi
operating spacebirtirými
operating systemstýrikerfi
operating system clustering

vélbúnaðarklösun
operating time notkunartími
operation1 aðgerð1

operation2 aðgerð4

operationalization aðgerðarhæfing
operational polymorphism virk

fjölbreytni
operational security rekstraröryggi
operational semanticsaðgerðarleg

merkingarfræði
operation codeaðgerðakóti
operation code trapaðgerðarhremma
operation exceptionaðgerðarfrábrigði
operation field aðgerðarhluti
operation part aðgerðarhluti
operation tableaðgerðartafla
operator1 virki
operator2 tölvari
operator consolestjórnborð
operator control panel rofaborð
operator precedenceforgangsröð

aðgerða
opportunistic planning

hentugleikaáætlunargerð
opportunity study tilgangsathugun
optical amplifier ljósmagnari
optical card reading ljósrænn kortalestur
optical character ljóslestrarstafur
optical character reader ljósstafalesari
optical character recognition ljóskennsl

stafa
optical coupler ljóstengi
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optical disk ljósdiskur
optical mark reading ljóslestur merkja
optical medium ljósmiðill
optical memory ljósminni
optical mouseljósmús
optical network ljósnet
optical processingljóstæknivinnsla
optical scannerljósskanni
optical storageljósminni
optical wirelessljóstengdur
optimize besta
optimizing bestun
option valkostur
optional valfrjáls
optocoupler ljóstengi
optoelectronicsljósrafeindafræði
optoisolator ljóstengi
O/R addresstölvupóstfang
orb snúðkúla
orb input device snúðkúla
order1 röð
order2 raða1

ordered access networknet með
háttbundnum aðgangi

ordered tree raðað tré
order of magnitude stærðarþrep
ordinal type stakrænt tag
OR elementeða-gátt
organic LED lífrænn ljóstvistur
organic light-emitting diode lífrænn

ljóstvistur
organic light emitting display lífrænn

ljósbirtir
organic searchhlutlaus leit
organic thin-film transistor lífrænn

þunnfilmusmári
organizational certificate

skipulagsskilríki
organizational unit namedeildarheiti
organization nameheiti stofnunar eða

fyrirtækis
organization of dataskipulag gagna
OR gateeða-gátt
original equipment manufacturer1

frumframleiðandi

original equipment manufacturer2

endurframleiðandi
origination frumskref
originator upphafsmaður
originator/recipient address

tölvupóstfang
originator/recipient name póstnafn
O/R namepóstnafn
OR operation eðun
orphan einstæðingur1

orphan line einstæðingur1

OS stýrikerfi
OS/2OS/2
OSI samtenging opinna kerfa
OSIE OSI-umhverfi
OSI environment OSI-umhverfi
OSI managementOSI-stjórnun
OSI model OSI-viðmiðunarlíkan
OSI reference model

OSI-viðmiðunarlíkan
OTA OTA-staðall
out-basketsendihólf
outline representationeinhliða mynd
output1 frálagsferli
output2 frálagsgögn
output3 frálags-
output data frálagsgögn
output devicefrálagstæki
output layer frálagslag
output object frálagshlutur
output primitive myndeining
output processfrálagsferli
output subsystemundirkerfi frálags
output unit frálagstæki
outsourceútvista
outsourcingútvistun
outsourcing agreement

útvistunarsamningur
outsourcing contract

útvistunarsamningur
overclockingyfirstilling
overflow1 yfirflæði
overflow2 reikningsyfirflæði
overflow checkofstærðarprófun
overflow exceptionyfirflæðisfrábrigði
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overheadumstang
overhead bitstýribiti
overhead operationumstang
overlay1 skipta um kafla
overlay2 yfirlögn
overlay program kaflaskiptaforrit
overlay segmentskiptikafli
overlay supervisorskiptistjóri

overload fjölbinda
overloading fjölbinding
overprinting yfirprentun
overstriking yfirsláttur
Over the Air OTA-staðall
overwrite1 skrifa ofan í
overwrite2 rita yfir
owner record mengismóðurfærsla

P
pack þjappa
packagepakki2

package declarationpakkaskilgreining
packed decimalþjöppuð tugatala
packed decimal notationþjöppuð

tugaritun
packetpakki1

packet assembler/disassemblerpakkald
packet mode terminalpakkaútstöð
packet sequencingpakkaröðun
packet-switchedpakkaskiptur
packet switchingpakkamiðlun
packet switching networkpakkanet
packet transfer mode

pakkaflutningsaðferð
packing þjöppun
?packing densitygagnaþéttleiki
PAD pakkald
padding fylling1

paddle control hjólstýrildi
padlocking hengilæsing
page1 síða1

page2 síða2

page breaksíðuskil
page depthsíðulengd
page depth controlsíðulengdarstilling
page description language

síðulýsingarmál
page down keyframflettihnappur
pagefilesíðuskrá

page framesíðurammi
page headersíðuhaus
page layoutsíðusnið
page layout viewumbrotssýn
page lengthsíðulengd
page length controlsíðulengdarstilling
page offsettextahliðrun
page printer síðuprentari
pagersímboði
page readertextalesari
page up keyafturflettihnappur
paginateskipta á síður
pagingsíðuvíxl
paging techniquesíðuvíxlatækni
paging zonesíðuskiptasvæði
palette litaval
palimpsestuppskafningsminni
palm computer lófatölva
palmtop lófatölva
palmtop computer lófatölva
pan skotra
panerúða
panning skotrun
panoramic translating skotrun
PAP PAP-samskiptareglur
paper skip pappírsskrun
paper slewpappírsskrun
paper throw pappírsskrun
paragraph efnisgrein
paragraph break greinaskil
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paragraph indent inndráttur frá vinstri
parallel samhliða
parallel adder samhliða samleggjari
parallel addition samhliða samlagning
parallel computing samhliðavinnsla
parallel distributed processing

samhliða dreifvinnsla
parallel interface unit samhliða tengildi
parallel port samhliðatengi
parallel processingsamhliðavinnsla
parallel processing software

samhliðavinnslubúnaður
parallel run samhliða keyrsla
parallel-serial converter einbeinir
parallel transmissionsamhliða sending
parameter1 stiki1

parameter2 stiki2

parameter associationstikatenging
parameterizedformstikaður
parent umflekkur
parenthesis-free notationfortáknun
parent nodemóðurhnútur
parent processmóðurferli
parent type sniðtag
parity pörun
parity bit pörunarbiti
parity check pörunarprófun
parked domain sitefrátekið vefsetur léns
parseþátta
parser þáttari
parse treeþáttunartré
parsing þáttun1

partial carry hlutgeymd
partial correctnesshálfréttleiki
partial immersion gagntekning að hluta
partially connected network hálftengt

net
partially learned concepthálflært

hugtak
partition 1 deild1

partition 2 deild2

partition 3 deildaskipta
partitioned deildaskiptur
partitioning deildaskipting
partition sector stofnræsigeiri

PascalPascal
pass by referencesenda með tilvísun
pass by valuesenda með gildi
passive matrix displayrunubundinn

birtir
passive stationbiðstöð
passive threatröskunarlaus ógn
passive vocabularykunnorðasafn
passive wiretappingafskiptalaust hler
pass keyaðgangslykill
passphraseaðgangssetning
passwordaðgangsorð
password authentication protocol

PAP-samskiptareglur
password controlaðgangseftirlit
password crackeraðgangsorðafinnur
password managementumsjón með

aðgangsorðum
password protectvernda með

aðgangsorði
password synchronizationsamhæfing

aðgangsorða
paste1 líming
paste2 líma
patch1 bót
patch2 staga
patcher stagari
patching stag
path leið2

path control leiðarstýring
pathing leiðarstýring
pattern1 mynstur1

pattern2 mynstur2

pattern3 hönnunarrammi
pattern description language

mynsturlýsingarmál
pattern matching mynsturmátun
pattern recognition mynsturkennsl
pause instructionhléskipun
Pay per click smelligreiðsla
pay-per-viewáhorfsgreiðsla
Pb petabiti
PB petabæti
PBL lausnaleitarnám
PC einmenningstölva
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PCB prentplata
PC card PC-kort
p-channel MOSPMOS
PCI1 gögn um samskiptastjórnun
PCI2 PCI-raufar
PCI adaptor PCI-tengildi
PCMCIA adaptor PMCIA-tengildi
PD hlutsal
PDA lófatölva
PDAU hlutsalseining
PDC aðalóðalsstjóri
PDF PDF-skjalsnið
PDL1 síðulýsingarmál
PDL2 forritshönnunarmál
PDShlutsalskerfi
PDU reglugagnaeining
peer jafningi
peer entity jafneinindi
peer-entity authenticationsannvottun

jafneinindis
peer-to-peer computingjafningjavinnsla
peer-to-peer network jafningjanet
pel1 díll
pel2 ljósnemaeind
pen color teiknilitur
penetration smokur
penetration testingsmokurprófun
perception mediumskynmiðill
perceptron skynjunarnet
perfection imagesannlík mynd
performance frammistaða
perform statement inningarsetning
perform until statement uns-setning
perform while statementmeðan-setning
perimeter color jaðarlitur
peripheral fylgitæki
Peripheral Component Interconnect

PCI-raufar
peripheral devicefylgitæki
peripheral equipment fylgitæki
Perl Perl
permanent storageóbreytanleg geymsla
permanent virtual circuit varanleg

sýndarrás
permissible actionleyfileg gjörð

peround ávalastig
perpendicular magnetic recording

lóðrétt segulskráning
persistencevaranleiki
persistent objectvaranlegur hlutur
personal computereinmenningstölva
personal digital assistantlófatölva
personal firewall einkanetvörn
personal identification number

persónulegt kenninúmer
personal namepersónunafn
pervasive computinggegnumsmeyg

tölvunotkun
petabit petabiti
petabytepetabæti
petaflopsPflops
PflopsPflops
PGP PGP
phantom load rafleki
pharming veftál
phasefasi
phase-coherent frequency shift keying

fasasamstíg tíðnilyklun
phase-coherent FSKfasasamstíg

tíðnilyklun
phase-continuous frequency shift

keying fasasamfelld tíðnilyklun
phase-continuous FSKfasasamfelld

tíðnilyklun
phase encoding1 fasakótun
phase encoding2 fasamótuð skráning
phase jitter fasaflökt
phase modulationfasamótun
phase modulation recordingfasamótuð

skráning
phase shift keyingfasalyklun
PHIGS PHIGS
phisher vefveiðimaður
phishing vefveiðar
phishing kit vefveiðarfæri
phonemehljóðan
Phong shadingPhong-skygging
photocompositionljóssetning
photoconductivity ljósörvuð leiðni
photonic network ljósnet
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phototypesetterljóssetningarvél
phototypesettingljóssetning
phreak freki
physical raunlægur
physical access controlraunlæg

aðgangsstýring
physical deliveryhlutsal
physical delivery access unit

hlutsalseining
physical delivery systemhlutsalskerfi
physical drive raunlægt drif
physical LAN raunlægt staðarnet
physical layerbitaflutningslag
physical levelraunstig
physical medium attachment sublayer

PMA-deililag
physical record raunlæg færsla
physical recording density

skráningarþéttleiki
physical schemaraungerðarlýsing
physical signaling sublayerPLS-deililag
pica em
pick devicestaðbendir
picking devicestaðbendir
PICT PICT-snið
pictogram teikn
picture tagmynd
picture cell ljósnemaeind
picture elementdíll
picture processingmyndvinnsla
pie chart kringlurit
pie graph kringlurit
piggyback entry aðgangsstuldur
pilot project forverkefni
PIN persónulegt kenninúmer
pin connectorkarltengi
pincushion distortion púðabjögun
pin feed tannadráttur
pin-feed platentannavals
ping1 ping-forrit
ping2 ping-skipun
ping of deathbanabank
pipe1 pípa1

pipe2 píputákn
pipe3 pípa3

pipeline pípa3

pipelined pípaður
pipeline processorpípugjörvi
pipelining1 píputækni
pipelining2 pípun
pitch sát
pivot table veltitafla
pixel díll
pixelate1 dílsetja
pixelate2 dílbirta
pixelation1 dílsetning
pixelation2 dílbirting
pixel group processingdílaklasavinnsla
pixel map punktafylki
pixel point processingdílavinnsla
pixels per inchdílar á þumlung
pixel tracking dílaelting
pixel valuedílgildi
PKI dreifilyklaskipulag
PKI domain dreifilyklaveldi
PL/1 PL/I
place-holder nodefrátökuhnútur
plaintext ódulritaður texti
planning áætlunargerð
plasmarafgas
plasma displaygasskjár
plasma panelgasskjár
platen vals
platform verkvangur
platform virtualization sýndargerving

vélbúnaðar
playback endurrakning
PL/I PL/I
plot teikna
plotter teiknari
plotter step sizeteikniskref
plotting head teiknihaus
PLS sublayerPLS-deililag
plug stinga í samband
plug-and-play tengiskyn
plug-compatiblesamtengjanlegur
plug connectorkventengi
plug-in íbót
PM fasamótun
PMA sublayer PMA-deililag
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PML PML
PMML PMML
PMOS PMOS
PMR farstöðvakerfi
pneumatic glovelofthanski
pneumatic tactile glovelofthanski
PnP tengiskyn
pocketvasi
pocket calculatorvasareiknir
pod klefi
Podcasthlaðvarp
PoE íðnetsafl
point punktur
pointer1 bendir1

pointer2 bendir2

pointer3 bendir3

pointer type bendistag
pointing devicebenditæki
point-of-presencelýðnetsstöð
point of salegreiðslustaður
point-of-sale instrumentposi
point of sales displaygreiðsluskjár
point-of-sale terminal afgreiðslustöð
point-to-point connectionbeint

samband
point-to-point line bein lína
Point-to-Point Protocol

PPP-samskiptareglur
Point-to-Point Tunneling Protocol

PPTP-samskiptareglur
point transformation ummyndun punkts
polarity skautun1

polarization skautun2

polarized return-to-zero recording
skautuð núllmiðunarskráning

policy stefnuregla
policy authority reglustjórnvald
Polish notation fortáknun
poll bjóða færi
polling færiboð
polling network færiboðsnet
polygon fill marghyrningsfylling
polygon modelmarghyrningslíkan
polymorphic fjölbreytinn
polymorphism fjölbreytni

POP lýðnetsstöð
pop-under undirgluggi
pop-up1 spretti-
pop-up2 sprettisvæði
pop-up ad sprettiauglýsing
pop-up downloadsprettigluggi fyrir

niðurhleðslu
pop-up menusprettivalmynd
pop-up window sprettigluggi
port1 tengi
port2 tengibúnaður
port3 vanghæfa
portability flytjanleiki
portable1 flytjanlegur
portable2 ferða-
portable computer fartölva
portable computing farandvinnsla
portable digital audio player tónhlaða
Portable Document Format

PDF-skjalsnið
portable keyboard farandhnappaborð
Portable Operating System Interface

POSIX-staðall
portal vefgátt
Portal Markup Language PML
portal software vefgáttarhugbúnaður
porting vanghæfing
portlet gáttarstefja
port number tengisnúmer
portrait skammsnið
portrait format skammsnið
port replicator tengifaldari
port scan tengjaskönnun
POSgreiðslustaður
posestelling
position sæti1

positional notation sætistalnakerfi
positional numeration system

sætistalnakerfi
positional parameter association

stöðubundin stikatenging
positional representationsætisritun
positioning time staðsetningartími
positive examplejákvætt dæmi
positive instancejákvætt dæmi
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POSIX POSIX-staðall
POS scannerstrikamerkjalesari
post leggja fram
postamblebakstillimerki
postamble breakpointútgangsrofstaður
postconditioneftirskilyrði
post-development revieweftirkönnun á

kerfi
POS terminal afgreiðslustöð
postfix notation eftirtáknun
post-implementation revieweftirkönnun

á kerfi
posting framlag
postmortem analysiseftirgreining
postmortem dumpeftirdembing
postprocessoreftirvinnslubúnaður
Postscript Postscript
posttest looplykkjustjórn með

eftirprófun
potential recipient hugsanlegur

viðtakandi
power-downslökkva
power-of-10 notationveldisritháttur
power-off slökkva
power-onkveikja1

power over ethernetíðnetsafl
power supplyaflgjafi
power-up kveikja1

PPC smelligreiðsla
PPCSeftirlitskerfi fyrir

framleiðsluáætlun
ppi dílar á þumlung
PPPPPP-samskiptareglur
PPTP PPTP-samskiptareglur
preamble1 forstillimerki1

preamble2 forstillimerki2

preamble breakpoint inngangsrofstaður
precisionstafanákvæmni
precompiler forþýðandi
precondition forskilyrði
predefinedílægur
predefined identifier ílægt nefni
predefined typeílægt tag
predicateumsögn
prediction coding forsagnarkótun

predictive model forsagnarlíkan
predictive modelinggerð

forsagnarlíkans
Predictive Model Markup Language

PMML
predictive parser framsýnn þáttari
predictive technologyforsagnartækni
preemptive multitasking

forgjafarfjölverkavinnsla
prefetch unit forsóknareining
prefix notation fortáknun
premise part skilyrðishluti
pre-paid card silfurkort
preprocessingforvinnsla
preprocessorforvinnslubúnaður
pre-read headforlestrarhaus
prerecorded data mediumforskráður

gagnamiðill
prerecorded mediumforskráður

gagnamiðill
prerequisite forsenda
presence technologystaðtækni
presentation graphicskynningarmyndir
presentation graphics program

kynningarmyndaforrit
presentation layerframsetningarlag
presentation mediumkynningarmiðill
presentation software

kynningarhugbúnaður
pre-shared keysamnotalykill
pressure sensingþrýstiskyn
pretest loop lykkjustjórn með forprófun
Pretty Good Privacy PGP
prevarication markleysa
preventive maintenance

forvarnarviðhald
preview1 prentsýn
preview2 forsýn2

preview3 forskoða
previewer prentsýnir
previous screen keyafturflettihnappur
price scannerstrikamerkjalesari
primal sketch frumdrættir
primary color frumlitur
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primary domain controller
aðalóðalsstjóri

primary index atriðaskrá aðallykla
primary key aðallykill
primary recipient aðalviðtakandi
primary station aðalstöð
prime number frumtala2

primitive 1 samskiptalýsing
principal plane aðalslétta
principle grunnregla
print bar prentstöng
print drum leturtrumba
printed circuit board prentplata
printer prentari
printer driver prentararekill
printer port prentaratengi
print hammer prenthamar
print key skjáprentunarhnappur
printout útprent
print position prentstaða
print preview prentsýn
print screen keyskjáprentunarhnappur
print server prentþjónn
print through segulsmit
print wheel leturhjól
privacy1 friðhelgi
privacy2 gagnaleynd
privacy key aðgangslykill
privacy lock verndarlæsing
privacy protection verndun friðhelgi
private lokaður2

private domain nameheiti
einkaumsjónarumdæmis

private key einkalykill
private-key cryptography

einkalykladulritun
private-key encryption

einkalykladulritun
private management domain

einkaumsjónarumdæmi
private network einkanet
private part lokaður hluti
private port number kviklegt

tengisnúmer
private type lokað tag

privileged instruction forréttindaskipun
PRMD einkaumsjónarumdæmi
PRNG gervislembitalnagjafi
probe kanni
problem-based learninglausnaleitarnám
problem definition verkefnislýsing
problem description verkefnislýsing
problem-oriented language

verkefnatengt mál
problem reduction þætting viðfangsefnis
problem solving lausn viðfangsefnis
problem spaceviðfangsrými
procedural cohesionaðferðarsamfesta
procedural knowledgeaðferðarþekking
procedural languagestefjað mál
procedural security stjórnsýsluöryggi
procedurestefja2

procedure callstefjukallssetning
procedure-call statement

stefjukallssetning
procedure-oriented languagestefjað

mál
process1 ferli1

process2 ferli2

process3 tækniferli
process computer system

gagnavinnslukerfi fyrir tækniferli
process controlferlisstýring
process control blockstýrihluti ferlis
process control equipmentstýribúnaður

fyrir tækniferli
process datavinna úr gögnum
processing unitmiðverk
process interface systemskilakerfi fyrir

tækniferli
process interrupt signalrofmerki

tækniferlis
processorgjörvi
processor serial numberraðnúmer

gjörva
processor timegjörvatími
product assuranceframleiðslutrygging
production planning control system

eftirlitskerfi fyrir framleiðsluáætlun
production rule framsetningarregla
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production systemreglukerfi
product modeling gerð framleiðslulíkans
profile1 forstilling
profile2 umgjörð
program1 forrit
program2 forrita
?program3 stef
program cartridge minnishylki
program counter forritateljari
program design language

forritshönnunarmál
program generator forritasmiður
program language generationkynslóð

forritunarmála
program layer forritalag
program library forritasafn
program listing listun
programmable breakpoint forritanlegur

rofstaður
programmable read-only memory

forritanlegt lesminni
programmable terminal forritanleg

útstöð
program maintenance manual

viðhaldshandbók fyrir hugbúnað
program managementforritastjórn
program manager forritastjóri
programmer forritari
Programmer’s Hierarchical Interactive

Graphics SystemPHIGS
programming forritun
programming environment

forritunarumhverfi
programming languageforritunarmál
programming language generation

kynslóð forritunarmála
programming support environment

forritunarumhverfi
programming systemforritunarkerfi
program production time

forritsvinnslutími
program register vistfangsgisti skipunar
program run inning forrits
program-sensitive fault forritsháður

galli

program specificationhönnunarlýsing
forrits

program stub forritsbútur
program temporary fix bráðabót
program test time forritsprófunartími
program unit forritseining
progressframvinda
progress barframvindustika
progressive JPEGframstigul

JPEG-mynd
project verkefni
project control verkefniseftirlit
projected reality verpiveruleiki
projection1 dálkaval
projection2 vörpun3

project managementverkefnisstjórnun
project plan verkefnisáætlun
project planning gerð verkefnisáætlunar
project specificationhönnunarlýsing

verkefnis
Prolog Prolog
PROM forritanlegt lesminni
prompt1 kvaðning
prompt2 kveðja
proof of correctnessréttleikasönnun2

proof of delivery serviceþjónusta fyrir
afhendingarsönnun

proof of submission serviceþjónusta
fyrir sendingarsönnun

prop stytta
propagate an exceptionafturvísa

frábrigði
property eiginleiki1

property sheeteiginleikasafn
proportion hlutfall
proportionality hlutfallsleiki
proportionally spaced font hlutfallsletur
proportional spacing hlutfallsbil
proposition yrðing
proprietary software

séreignarhugbúnaður
proprioception stöðu- og hreyfiskyn
proprioceptive sensationstöðu- og

hreyfiskyn
prosodic rule hljóðmyndunarregla
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prosody rule hljóðmyndunarregla
protectedverndaður
protected locationverndaður

geymslustaður
protected modevarnarhamur
protection verndun
protection exceptionverndarfrábrigði
protection test unit verndareining
protocol1 samskiptareglur1

protocol2 samskiptareglur2

protocol control information gögn um
samskiptastjórnun

protocol data unit reglugagnaeining
prototype frumgerð
prototype pattern mynsturfar
provisioning veiting
proximity sensingnærskyn
proxy vefsel
proxy server vefsel
prune stýfa2

pruning stýfing2

pseudocodeblendingsmál
pseudonymvalnefni
pseudo-random number generator

gervislembitalnagjafi
pseudo-random number sequence

gervislembiruna
PSK fasalyklun
PSNraðnúmer gjörva
PSTN almenna talsímakerfið
PTF bráðabót
public notfrjáls
public domain almenningur
public domain software

almenningsbúnaður
public key dreifilykill
public-key certificate dreifilyklaskilríki
public-key cryptography

dreifilykladulritun

Public-Key Cryptography Standards
dreifilyklastaðlar

public-key encryption
dreifilykladulritun

public-key infrastructure
dreifilyklaskipulag

public network almenningsnet
public switched telephone network

almenna talsímakerfið
puck vala
pull-down menu fellivalmynd
pull technology togtækni
pulsepúls
pulse stringpúlsaröð
pulse train púlsaröð
punch götunartæki
punch card gataspjald1

punched cardgataspjald2

punched tapegataræma2

punched tape readergataræmulesari
punching positiongötunarstaður
punch out hafa vefskipti
punch-out vefskipti
punch path götunarleið
punch positiongötunarstaður
punch stationgötunarstöð
punch tapegataræma1

punctuation mark greinarmerki
purge farga
purging förgun
pushbutton valhnappur
pushdown list stafli
pushdown storagestaflageymsla
pushed windowóvirkur gluggi
push technologyýtitækni
pushup list biðröð
pushup storagebiðraðargeymsla
PVC varanleg sýndarrás
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Q
quad fjórstak
quadbit hálfbæti
quadruple-length register fjórgisti
quadruple register fjórgisti
quadtree ferningatré
qualification sérgreining
qualified associationsérgreind tengsl
qualified certificate fullgilt skilríki
qualifier sérgreinir
qualify sérgreina
quality gæði
quality assurancegæðatrygging
quantization litstökun

quantizebúta
quasistable stateóstöðug staða
query fyrirspurn
query by examplesýnispurn
query languagefyrirspurnarmál
queuebiðröð
queueing theorybiðraðafræði
quiesceþagga
quiet zonestrikajaðar
quotation mark tilvitnunarmerki
quoting ívitnun
QWERTY keyboard

QWERTY-hnappaborð

R
RA skráningarstöð
RACF RACF-búnaður
rack rekki
rack-mounted settur í rekka
radar ratsjá
radiant intensity geislastyrkur
radiation shield geislunarhlíf
radio card þráðlaust fjarskiptakort
radio detection and rangingratsjá
radio frequency útvarpstíðni
radio-frequency identification

rafaldskennsl
radio paper rafrænn pappír
radix1 grunntala
?radix2 veldisstofn
radix complementgrunnfyllitala
radix-minus-one complementminnkuð

grunnfyllitala

radix notation grunntalnakerfi
radix point brotskil
ragged leftójafn vinstra megin
ragged right ójafn hægra megin
ragged textójafnaður texti
RAID RAID-diskakerfi
raise an exceptionkalla fram frábrigði
raise statementvakningarsetning
RAM vinnsluminni
Rambus dynamic random access

memory Rambus-minni
Rambus memoryRambus-minni
RAM disk sýndardiskur
ramp aðrein
random slembi-
?random accessbeinn aðgangur
random access networknet með

frjálsum aðgangi
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randomly connected network
slembitengt net

random network slembitengt net
random number slembitala
random number generator

slembitalnagjafi
random number sequence

slembitalnaruna
range1 dreifisvið
range2 spönn
range checktakmarkaprófun
range specificationafmörkun texta
range typespannartag
ranking vægisröðun
ransomwaregislbúnaður
rapid enrollment hraðskráning mælanda
raster rasti
raster display1 rastamynd
raster display2 rastabirtir
raster display devicerastabirtir
raster graphics rastateiknun
raster imagerastamynd
raster image processorrastabúnaður
rasterization röstun
rasterized rastaður
raster plotter rastateiknari
raster scanrastaskönnun
raster unit rastabil
ratio hlutfall
rational number ræð tala
raw data óunnin gögn
raw imagehrámynd
raw spool fileóunnin biðfærsluskrá
ray tracing geislarakning
RBE runusending
RCA connectorRCA-tengi
RDBMS töflugagnasafnskerfi
RDRAM Rambus-minni
reachseiling
read lesa
read accesslesréttur
read cycle timelesumferðartími
read headleshaus
read-only memory lesminni
read path lesleið

read station lesstöð
read/write head les- og skrifhaus
read/write opening les- og skrifrauf
read/write slot les- og skrifrauf
ready vinnslufær
real addressraunvistfang
reality enginesýndarveruleikavél
real life raunlíf
real literal rauntölulesgildi
reallocation endurúthlutun
realm umráðasvæði
real memory raunminni
real number rauntala
real open systemopið raunkerfi
?real storageraunminni
real systemraunkerfi
real time rauntími
real-time rauntíma-
real-time clock raunklukka
real-time environment

rauntímaumhverfi
real-time imaging rauntímamyndfærsla
real-time operating system

rauntímastýrikerfi
Real-Time Transport Protocol

RTP-samskiptareglur
real type rauntölutag
real-world time almannatími
reasonableness checkréttmætisprófun
reasoningrökleiðsla
reboot endurræsa
receipt viðtaka
receipt notification viðtökutilkynning
received mailkominn póstur
receiving service userþjónustunotandi

sem tekur við
recipient viðtakandi
recognition time kennslatími
recognition vocabularykunnorðasafn
recognizerþekkjari
recommended sitesáhugaverð vefsetur
reconfiguration endursamskipan
reconstruct endursemja
record1 færsla1

record2 færsla2
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recordable DVD skrifanlegur
DVD-diskur

recording densitybitaþéttleiki
recording surfaceskráningarflötur
record length færslulengd
record sizefærslulengd
record type færslutag
recoverendurrétta
recoverable error réttanleg villa
recovery1 endurrétting1

recovery2 endurrétting2

recovery3 viðrétting2

recovery function viðréttingarhæfni
recurrent network endurkvæmnisnet
recursion sjálfkvaðning
recursion diagram sjálfkvaðningarrit
recursiveendurkvæmur
recursive descentendurkvæmnisþýðing
recursively defined sequencerakin runa
recursivenessendurkvæmni
recursive subroutineendurkvæm stefja
recycle bin ruslakarfa
redirection framsending
reduced instruction set computer

röskvatölva
redundancy1 umfremd1

redundancy2 umfremd2

redundancy checkviðaukaprófun
redundant umframur
redundant array of independent disks

RAID-diskakerfi
redundant array of inexpensive disks

RAID-diskakerfi
redundant codeumfremdarkóti
reel spóla
reengineeringendurhögun
reentrant samnota
reentry point endurinngöngustaður
reference1 tilvísun1

reference2 tilvísun2

reference attribute tilvísunareigind
reference edgestýribrún
reference linemállína
reference mark tilvísunartákn
reference phrasebendilorð

referential integrity vísunarheilleiki
referral tilvísun3

reflection tölvuíhugun
reformat endursníða
refresh1 glæðing
refresh2 glæða
refresh rate glæðingartíðni
refurbished uppgerður
regenerationframleiðing myndar
regexregluleg segð
region1 svæði2

region2 svæði3

region growing samruni grannsvæða
region of interestáhugasvæði
register gisti
registered port number skráð

tengisnúmer
register lengthgistislengd
registration1 skráning1

registration2 samfærsla
registration authority skráningarstöð
registry búnaðargagnasafn
registry editor búnaðarritill
registry file búnaðarskrá
regular expressionregluleg segð
regular languagereglulegt mál
regular network reglulegt net
rehashingendurtæting
reinforcement learning styrkingarnám
relation1 tafla2

relation2 vensl2

relational algebra töflualgebra
relational calculus töflureikningur
relational databasetöflugagnasafn
relational database management

systemtöflugagnasafnskerfi
relational languagetöflumál
relational model töflulíkan
relational structure töfluskipan
relation classtöfluflokkur
relationship1 vensl1

relationship2 einindavensl
relationship3 eigindavensl
relative addressafstætt vistfang
relative commandafstæð skipun
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relative coordinateafstætt hnit
relative entropy hlutfallsleg óreiða
relative error hlutfallsleg skekkja
relative ID afstætt kennimerki
relative identifier afstætt kennimerki
?relative instruction afstæð skipun
relative redundancyhlutfallsleg

umfremd
relative valueafstætt gildi
relative vector afstæðuvigur
relay gagnahleypa
releaseútgáfa2

reliability áreiðanleiki2

reliable transfer service element
þjónustueining fyrir áreiðanlegan
flutning

relocatablefæranlegur
relocatable addressfæranlegt vistfang
relocatable program færanlegt forrit
relocatefæra til
relocating assemblertilfærslusmali
relocating loader tilfærsluhleðsluforrit
relocation tilfærsla
relocation dictionary tilfærsluskrá
relocation offsettilfærsluhliðrun
relying party treystir
remailer nafnleyndarpóststöð
remark athugasemd
remote fjartengdur
remote accessfjaraðgangur
remote-access data processing

fjarvinnsla
remote access serverfjaraðgangsþjónn
Remote Access Server Application

Program Interface forritaskil fyrir
fjaraðgangsþjóna

remote authenticationsannvottun
fjaraðgangs

remote batch entry runusending
remote batch processingfjartengd

runuvinnsla
remote bootfjarræsa
remote bootstrapfjarræsa
remote database accessaðgangur að

fjartengdu gagnasafni

remote job entry fjartengd verksending
remotely connectedfjartengdur
remote maintenancefjarstýrt viðhald
remote operations service element

þjónustueining fjaraðgerða
remote resetfjarstilling
remote wake-upfjarvakning
removableumskiptanlegur
removable disk lausadiskur
removeeyða
renameendurnefna
render ganga frá
rendering myndsetning
rendezvousstefnumót
rendition frágangur
reorganization endurskipulagning
repeat-action keysíritandi hnappur
repeaterendurvaki
repeating group innanfærslufylki
repeating keysíritandi hnappur
repeat keysíritunarhnappur
repeat until statementuns-setning
repeat while statementmeðan-setning
repetitive addressingendurtekin

vistfenging
replace1 umskipting
replace2 umskiptingarhamur
replace3 skipta um
replace allskipta um allt
replace commandskiptiskipun
replay endurinning
reply svara
report1 skýrsla
report2 skilatilkynning
report generator skýrslusmiður
report writer skýrslusmiður
repository gagnahirsla
representation medium

framsetningarmiðill
reproducer spjaldafritari
reproducing punch spjaldafritari
repudiation afneitun
requestbeiðni
request primitive samskiptabeiðni
required hyphen tengistrik
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required page breakföst síðuskil
requirement krafa
requirements analysiskröfugreining
requirement specification language

kröfulýsingarmál
requirements specificationkröfulýsing
rerun time endurkeyrslutími
rescue pointframhaldsstaður
reseller hostingframhýsing
reserved wordfrátekið orð
reset a computerupphafsstilla tölvu
reset a counternýstilla teljara
reset buttonendurstillihnappur
reset key1 endurstillihnappur
reset key2 loshnappur
reset point forstaða
residentvistfastur
resident control program kjarni1

residential gatewayheimilisgátt
resident program vistfast forrit
residual datagagnaleif
residue checkleifarprófun fyrir N
resiliencegallaþol
resizebreyta stærð
resizingstærðarbreyting
resolution sundurgreining
resolution cellsundurgreiningareind
resolving powersundurgreiningarhæfni
resourcetilfang
Resource Access Control Facility

RACF-búnaður
resource allocationúthlutun tilfanga
resource domaintilfangaóðal
resource fork tilfangakvísl
resource managementumsjón með

tilföngum
response primitivesamskiptasvar
response timesvartími
response time windowsvarbil
response windowsvarbil
responsive environmentsvargæft

umhverfi
restart1 endurræsing
restart2 áframhald
restart3 halda áfram

restart point framhaldsstaður
restore1 endurheimt
restore2 endurheimta
restore3 endursetja
restore button endurhorfshnappur
restore point fyrra horf
restriction takmörkun
restructure endurmóta
restructuring endurmótun
result útkoma
retained imagebrennimynd
retention period varðveislutími
retention period checkgildistímaprófun
retina laser sjónumyndgjafi
retrieval1 heimt1

retrieval2 skeytaheimt
retrieve heimta
retrospective traceaftursýnn rakningur
return 1 afturhvarf
return 2 hverfa aftur
return a value skila gildi
return key vendihnappur
return-to-reference recording

viðmiðunarskráning
return-to-zero núllmiðun
return-to-zero recording

núllmiðunarskráning
reverb endurómun
reverberation endurómun
reversal bakfærsla
reverse1 bakfæra
reverse2 umlýsa
reverse clippingfráklipping
reverse engineeringbakhönnun
reverse find1 bakleit
reverse find2 bakleitarhamur
reverse find3 bakleita
reverse LAN channelbakrás í staðarneti
reverse Polish notationeftirtáknun
reverse search1 bakleit
reverse search2 bakleitarhamur
reverse search3 bakleita
reverse video1 umlýsing
reverse video2 umlýstur
reversible countertvíátta teljari



rewind 543 route

rewind vinda til baka
rewritable DVD endurskrifanlegur

DVD-diskur
RFID tag rafaldskenni
RGB frumlitur
RGB monitor frumlitamænir
RGB video signalfrumlitamyndmerki
Rich Text Format RTF-snið
RID afstætt kennimerki
right-adjusted hægristilltur
right-aligned hægristilltur
right alignment hægri stilling
right arrow key hægriör
right-hand indent inndráttur frá hægri
right-hand margin hægri spássía
right-hand side niðurstöðuhluti
?right-justified hægristilltur
right-justify 1 staðrétta til hægri
right-justify 2 hægrijafna
right margin hægri spássía
ring hringlisti
ringback hringimerki
ringing tone hringitónn
ring latency brautartími1

ring network hringnet
ring tone hringitónn
ringtone hringitónn
RIP1 rastabúnaður
RIP2 RIP-samskiptareglur
ripple carry færslugeymd
RISC röskvatölva
rise time ristími
risk áhætta
risk acceptanceáhættutaka
risk analysisáhættugreining
risk assessmentáhættumat
RJE fjartengd verksending
rms ferningsmeðaltal
road map vegvísir um lýðnetið
roaming servicereikiþjónusta
robot þjarki
robotic librarian þekkingaryrki
robotics þjarkafræði
robotic systemþjarkakerfi
robotic vacuum ryksuguþjarki

robotic vacuum cleanerryksuguþjarki
robot kitten vélkisi
robot systemþjarkakerfi
robot vision þjarkasjón
robust harðger
rocker switch veltirofi
ROI áhugasvæði
role hlutverk1

role-playing gamehlutverkaleikur
roll back rekja upp
rollback upprakning
roll in ryðja inn
rolling lóðrétt skrun
roll out ryðja út
rollover windowing gluggastöllun
ROM lesminni
root ofurpaur
root certificate rótarskilríki
root compiler frumþýðandi
root directory aðalefnisskrá
root domain rótarlén
rooted tree tré
root key rótarlykill
root-mean-squareferningsmeðaltal
root node rótarhnútur
root segmentstofnkafli
root server systemgrunnmiðlunarkerfi
ROSEþjónustueining fjaraðgerða
rotation snúningur
rotational delay snúningstöf
rotational position sensing

snúningsstöðuskyn
rote learning utanbókarnám
round snyrta
round down lækka niður
rounding snyrting
rounding error snyrtiskekkja
round off1 jafna3

round off2 víxljafna
round robin umburðarhögun
roundtripping tvíhverf umskráning
round-trip propagation time

brautartími2

round up hækka upp
route1 beina
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route2 leið3

router beinir
routine stef
routing beining
Routing Information Protocol

RIPsamskiptareglur
routing switch beiningarskiptir
row pitch þverraðabil
RPG RPG
RPSsnúningsstöðuskyn
RSS feedRSS-mát
RSS readerfréttasamleiðir
RTF RTF-snið
rt-object keyrsluhlutur
RTP RTP-samskiptareglur
RTSE þjónustueining fyrir áreiðanlegan

flutning
rubberbanding teygjuteiknun
rub-out character strokstafur
rub-out key strokhnappur
rule basereglugrunnur
rule-based synthesisreglubyggð

talgerving

rule-based systemreglukerfi
rule matching reglumátun
ruler line stika1

run inna
run book rekstrarvísir
run-length encodingrunutáknun
running í keyrslu
running foot síðufótur
running head1 síðuhaus
running head2 hlaupatitill
running time inningartími
running title hlaupatitill
run stream verkaruna
runt kríli
run time1 inningarskeið
run time2 inningartími
runtime error inningarvilla
runtime library inningarsafn
runtime object keyrsluhlutur
runtime system inningarkerfi
RWU fjarvakning
RZ núllmiðunarskráning
RZ(P) skautuð núllmiðunarskráning

S
safe modeöryggishamur
safety ring láshringur
SambaSamba
sample1 taka sýni
sample2 sýni
sample3 hljóðtaka1

sample-and-hold deviceaflestrarfestir
sampler1 sýnataki
sampler2 hljóðtaki
sample rate1 sýnatökutíðni
sample rate2 hljóðtökutíðni
sampling1 sýnataka
sampling2 hljóðtaka2

sampling3 stökun
sampling frequency1 sýnatökutíðni

sampling frequency2 hljóðtökutíðni
sampling rate1 sýnatökutíðni
sampling rate2 hljóðtökutíðni
SAN geymslunet
sanitizegjörhreinsa
sanitizing gjörhreinsun
SAPþjónustutengi
SAPI SAPI-talforritaskil
satellitegervitungl
satellite computerfylgitölva
satellite dish antennagervitunglaloftnet
satellite Internet connection

lýðnetssamband um gervitungl
satellite processorfylgitölva
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satellite transmissionsending um
gervitungl

saturation mettun
save1 vistun
save2 vistunarhamur
save3 vista
save commandvistunarskipun
scaffoldingstoðbúnaður
scalability stigfrelsi
scalablestigfrjáls
scalable fontstigfrjáls leturgerð
scalarkverða
scalar typekverðutag
scale1 kvarða1

scale2 kvarða2

scale factorkvörðunarþáttur
scalingkvörðun
scaling factorkvörðunarþáttur
scan1 skanna1

scan2 skanna2

scan lineskannlína
scannable resumerafræn ferilskrá
scanner1 skanni
scanner2 lesgreinir
scanning1 skönnun
scanning2 lesgreining
scanning lineskannlína
SCART connectorSCART-tengi
scavengesnapa
scavengersnapi
scenarioatburðarás
scene1 vangur
scene2 sviðsatriði
scene analysisvanggreining
scene viewvangsýn
scheduleraða verkum
scheduled maintenancereglubundið

viðhald
schedulerverkraðari
schedulingverkröðun
schema1 gerðarlýsing
schema2 grind
scientific notationveldisritháttur
scientific visualizationvísindaleg

sjóngerving

scope1 gildissvið1

scope2 gildissvið2

scope of a declarationgildissvið1

scramblebrengla
scrambler brenglari
scraper sitehremmisetur
scratchafskrifa
scratch filevinnuskrá
scratch tapevinnuband
screenskjár
screen captureskjámyndargrip
screen editorskjáritill
screen saverskjávari
screen shotskjámyndargrip
script1 atburðarit1

script2 forskrift
script3 skrifta
scripting languageskriftumál
script kiddie skriftuprakkari
script kiddy skriftuprakkari
script software forskriftarbúnaður
scriptware forskriftarbúnaður
SCRL key skrunhnappur
SCRL LOCK skrunlás
scroll skruna
scroll arrow skrunör
scroll bar skrunbraut
scroll box skrunsleði
scrolling skrun
SCROLL LOCK skrunlás
scrub hreinsirammi
scrub frame hreinsirammi
SCSISCSI-skil
SD cardöryggiskort
SDLC SDLC-reglur
SDM kerfisþróunaraðferð
SDMSsjónrænt gagnaskoðunarkerfi
SD systemmælandaháð kerfi
SDU þjónustugagnaeining
seamless interfaceblindfelluskil
seamless roamingreiki
search1 leit1

search2 leita1

search3 leit2

search4 leitarhamur
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search5 leita2

search and replace1 skiptileit2

search and replace2 skiptileitarhamur
search commandleitarskipun
search cycleleitarlota
search engineleitarvél
search engine spammingtállyklun
search keyleitarlykill
search spaceleitarrými
search timesnúningstöf
search treeleitartré
secondary indexatriðaskrá aukalykla
secondary keyaukalykill
secondary recipientaukaviðtakandi
secondary stationaukastöð
secondary storageaukageymsla
second-generation computertölva af

annarri kynslóð
second-generation language

forritunarmál af annarri kynslóð
second-generation RISCröskvatölva af

annarri kynslóð
secret decryption keyleyndur

dulráðningarlykill
secret encryption keyleyndur

dulritunarlykill
secret keyleynilykill
secret key algorithmleynilykilsalgrím
sectorgeiri
sector alignmentgeirastilling
secure access management service

þjónusta fyrir varða aðgangsstjórn
Secure Digital cardöryggiskort
secure electronic transaction

SET-samskiptastaðall
Secure HTTPSHTTP-samskiptareglur
Secure ShellSSH-öryggisskel
Secure Socket ShellSSH-öryggisskel
Secure Sockets Layer

SSL-samskiptareglur
security assessmentöryggismat
security audit öryggisendurskoðun
security categoryöryggisflokkur
security certification öryggisvottun
security classificationöryggisflokkun

security clearanceaðgangsheimild1

security failure öryggisbrestur
security filter öryggissía
security holeöryggisveila
security ID öryggiskenni
security identifier öryggiskenni
security levelöryggisstig
security policy öryggisstefna
SED SED-skjár
seek timestaðsetningartími
see-through head-mounted display

gagnsær þrívíddarhjálmur
see-through HMDgagnsær

þrívíddarhjálmur
segment1 kafli
segment2 skipta í kafla
segmentationkaflahleðsla
selectvelja
selecting1 viðtökuval
selecting2 val
selection1 valinn texti
selection2 línuval2

selection signalvalmerki
selective dumpvalvís dembing
selective-wait statementvalvís

biðsetning
selector channelvalboðrás
select statementvalsetning
self-assemblysjálfsmíði
self-billing invoice kaupandareikningur
self-checking codevillugátarkóti
self-checkouteiginafgreiðsla
self-containedsjálfbirginn
self-contained languagesjálfbirgið mál
self-documenting programsjálfskýrandi

forrit
self-healingsjálfbætandi
self-learningsjálfsnám
self-organizationsjálfskipulagshæfni
self-organizing network

sjálfskipulagsnet
self-relative addressmismunarvistfang
self-replication sjálfföldun
self-scanningeiginskönnun
self-scanning checkouteiginafgreiðsla
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self-sending spamsjálfseignaður
amapóstur

self-signedsjálfundirritaður
self-signed public keysjálfritandi

dreifilykill
semantical analysismerkingargreining
semantic netmerkingarnet
semantic networkmerkingarnet
semanticsmerkingarfræði
semantic webmerkingarvefur
semaphoreveif
semi boldhálffeitur
sending service userþjónustunotandi

sem sendir
sensitive informationviðkvæmar

upplýsingar
sensitivity viðkvæmni
sensorskynjari
sentence1 setning2

sentence2 setning3

sent mailsendur póstur
separate compilation1 hliðsjónarþýðing
separate compilation2 sérþýðing
?separate compilation3 sjálfstæð

vistþýðing
separation of dutiesábyrgðardeiling
separator1 skili
?separator2 afmarkari2

sequence1 runa
sequence2 raða línulega
sequence checkraðarprófun
sequentialrunubundinn
sequential accessrunuleið
sequential access storagerunugeymsla
sequential circuit runurás
sequential cohesionrunusamfesta
sequential data setrunuskrá
sequential filerunuskrá
sequential logicrunurökvísi
sequential processingraðvinnsla
sequential searchrunuleit
serial raðbundinn
serial accessrunuleið
serial access storagerunugeymsla
serial adder raðsamleggjari

serial addition raðsamlagning
serial interface unit raðtengildi
serializer einbeinir
Serial Line Internet Protocol

SLIP-samskiptareglur
serial number númer
serial-parallel converter fjölbeinir
serial port raðtengi
serial printer stafaprentari
serial processingraðvinnsla
Serial Storage ArchitectureSSA-högun
serial transmissionraðsending
servability þjónustugeta
serveability þjónustugeta
server1 þjónn1

server2 þjónn2

server-based computing
léttbiðlaravinnsla

server blademiðlarasneið
server consolidationmiðlarasamsteypa
server consolidation solution

samsteypuleið miðlara
server farm miðlarabú
serverless backupmiðlaralaus

öryggisafritun
server space providerrýmisveita á

vefþjóni
server sprawlmiðlaraatvístur
server virtualization sýndargerving

miðlara
serviceþjónusta1

serviceability þjónustugeta
service access pointþjónustutengi
service bitstýribiti
service data unitþjónustugagnaeining
service legal agreement

SLA-þjónustusamningur
service packþjónustupakki
service primitive samskiptalýsing
service provider1 þjónustuveitandi
service provider2 þjónustuveita
service set identifierþjónustuvísir
service userþjónustunotandi
servlet miðlarastefja
sessionseta
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session layerfundarlag
setmengi
SET SET-samskiptastaðall
set a breakpointákveða rofstað
set a counterstilla teljara
settingatburðasvið1

settling time jöfnunartími
set-top-boxnetlykill
set typemengjatag
set-up keyhamstillir
sexadecimal1 sextánda-1

sexadecimal2 sextánda-2

SGML SGML
shading1 skygging1

shading2 skygging2

shadow printing skuggaprentun
Shannon’s lawlögmál Shannons
shape-acquisition camera

formbreytingaskynjari
shape from contour lögun samkvæmt

útlínum
shape from texture lögun samkvæmt

áferð
shape tablesniðtafla
shared datasameiginleg gögn
shared keysamnotalykill
shared memorysamnotaminni
shared variablesameiginleg breyta
sharewarevalgreiðslubúnaður
sheet feedarkaskömmtun
sheet feederarkaskammtari
shell1 skel1

shell2 sérfræðiskel
shell script skelskrifta
shell siteneyðarstöð
shielded twisted pairtvinnuð lína í kápu
shielding fráklipping
shift1 skipti
shift2 stjak
shift3 stjaka
shift key skiptihnappur
shift keying lyklun1

shift lock skiptilás
shift register stjakgisti
shopbotkaupyrki

shopping cart innkaupakarfa
shopping cart software

innkaupakörfuhugbúnaður
shortcut flýtivísun
shortcut key flýtihnappur
shortcut menuflýtivalmynd
short messagesmáskilaboð
Short Message Service

smáskilaboðaþjónusta
show controlsýningarstýring
shrinking herping
SHTTP SHTTP-samskiptareglur
shutter gogglesrafræn lokugleraugu
sibling bróðurflekkur
SID öryggiskenni
sidebandhliðarband
side effecthliðarverkun
sieve of Eratosthenessáld Eratosþenesar
signal merki2

signal elementmerkjastak
signalingmerkjasending
signal regenerationendurmyndun

merkis
signal shapingumsköpun merkis
signal-to-noise ratiosuðhlutfall
signal transformation umsköpun merkis
signature1 mynsturfar
signature2 undirskrift
signature-creation device

undirskriftarbúnaður
signature fileundirskriftarskrá
signature verification data

sannprófunargögn undirskriftar
sign bit formerkisbiti
sign characterformerkisstafur
sign digit formerkistölustafur
significant condition einkennisástand
significant digit marktækur tölustafur
significant digit arithmetic reikningur í

marktækum tölustöfum
significant instant einkennisandrá
significant interval einkennisbil
sign off skrá út
signoff útskráning
sign onskrá inn
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signon innskráning
sign positionstaða formerkis
similarity-based generalization

líkingarstudd alhæfing
simple buffering einföld úthlutun

biðminnis
Simple Mail Transfer Protocol

SMTP-samskiptareglur
Simple Network Management Protocol

SNMP-samskiptareglur
Simple Object Access Protocol

SOAP-samskiptareglur
simple perceptroneinlagskipt

skynjunarnet
simple statementeinföld setning
simple typekverðutag
simplex transmissioneinstefnusending
Simula Simula
simulation eftirlíking
simulation codeeftirlíkingarkóti
simulation-dynamic modeling

reynslusmíð frumgerðar
simulator eftirlíkir
simultaneoussamtíma-
simultaneous contrastbirtubrigði
simultaneous recursiongagnkvæm

sjálfkvaðning
single-address instruction

einvistarskipun
single-cable broadband LAN

einstrengja staðarnet á breiðbandi
single choiceeinfalt val
single-density disketteeinþéttur

disklingur
single inheritanceeinerfðir
single-key encryptioneinlykla dulritun
single-layered networkeinlagskipt net
single-level deviceeinstiga búnaður
single-mediaeinmiðlunar-
single-operand instruction

einvistarskipun
single precisioneinföld stafanákvæmni
single-purpose cardeinhæft kort
single-sided disketteeinhliða disklingur
single sign-oneinskráning

single-step executionskrefavinnsla
single-step operationskrefavinnsla
singletoneinstaksmengi
single-user systemeinmenningskerfi
SI systemmælandafrjálst kerfi
sitesetur
site mapveftré
six degrees of freedomsex

stellingavíddir
sizing stærðarákvörðun
skewskávik
skip1 yfirhlaup
skip2 hlaupa yfir
SKU vörunúmer
SLA SLA-þjónustusamningur
slab plata1

slag codebiðsprengja
slate computerspjaldtölva
slave nameserveraukanafnaþjónn
slave stationundirstöð
slicefylkissneið
SLIP SLIP-samskiptareglur
slot1 hólf2

slot2 rauf
slotted-ring network hólfað hringnet
slot time1 sendibil1

slot time2 sendibil2

SLSI ofursamrásun
small computer system interface

SCSI-skil
small-scale integrationsmátæk

samrásun
Smalltalk Smalltalk
smart card snjallkort
smart guidegandálfur
smart homesnjallbýli
smart phonesnjallsími
smartphonesnjallsími
smart radio snjallútvarp
smiley brosmerki
smooth shadingmjúkskygging
SMS1 smáskilaboðaþjónusta
SMS2 smáskilaboð
SMS messagesmáskilaboð
SMTP SMTP-samskiptareglur
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S/Nsuðhlutfall
snapmyndskot
snapshot dumpstöðudemba
sniffer þefari
SNMP SNMP-samskiptareglur
SnobolSnobol
snoop serverþefþjónn
SNRsuðhlutfall
SOAPSOAP-samskiptareglur
SoCflögukerfi
SOCflöguskiptir
social engineerbragðarefur
social engineeringbragðvísi
social mediafélagsmiðill
social network félagsnet
social networking félagsnetþjónusta
sockettengill1

SocksSocks-samskiptareglur
soft bouncetímabundin frávísun
soft break hverful skil
soft certificatemjúkt skilríki
soft-codedlauskótaður
soft coding lauskótun
soft copysvipmynd
soft error slæðingur
soft hyphenskiptivísir
soft keyvildarhnappur
soft keyboardhnappaborðslíki
soft page breakhverful síðuskil
softphonehugbúnaðarsími
soft sectoringlausgeirun
softwarehugbúnaður
software appliancehugverkill
software clusteringhugbúnaðarklösun
software-compatiblesamhæfur2

software engineering
hugbúnaðarverkfræði

software househugbúnaðarfyrirtæki
software library hugbúnaðarsafn
software mining hugbúnaðarnám
software packagehugbúnaðarpakki
software piracy hugbúnaðarhnupl
software platform hugbúnaðarvangur
software toolhugbúnaðartól
solid modelinggerð víddarlíkans

solid-state diskstorkudrif
solid-state drivestorkudrif
solid-state memorystorkuminni
solution spacelausnarrými
sonogramtónrit
sort1 flokka
sort2 raða2

sort program röðunarforrit
soundhljóð
sound cardhljóðkort
sound filehljóðskrá
sound format hljóðsnið
sound processinghljóðvinnsla
sound synthesizerhljóðgervill
source codefrumkóti
source code generatorfrumkótasmiður
source dataóunnin gögn
source languagefrummál
source modulefrumforritseining
source programfrumforrit
source textfrumtexti
space barbilstöng
space characterbilstafur
space complexityrýmisflækjustig
spaghetti codebendukóti
spam1 amapóstur
spam2 senda amapóst
spamblockamayrkishindrun
spambotamayrki
spamdexingtállyklun
spam filter amasía
spamhausamaveita
spammeramagaur
spammingamasending
spam trap amagildra
spam websiteamavefsetur
span1 spönn
?span2 dreifisvið
spatial data management system

sjónrænt gagnaskoðunarkerfi
spatial frequency línutíðni
spatial grid viðmiðunargrind
spatial grid frequency tíðni í

viðmiðunargrind
spatial noisemyndsuð
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spatial resolution1 rúmsundurgreining1

spatial resolution2 rúmsundurgreining2

spatial soundþrívíddarhljóð
spatial visionafstöðusjón
spawnspinna
speaker adaptationaðlögun að mælanda
speaker-adaptive systemmælandafylgið

kerfi
speaker authenticationsannprófun

mælanda
speaker dependencemælandabinding
speaker-dependent recognition

mælandaháð kennsl
speaker-dependent systemmælandaháð

kerfi
speaker identificationsannkennsl

mælanda
speaker-independent recognition

mælandafrjáls kennsl
speaker-independent system

mælandafrjálst kerfi
speaker recognitionmælandakennsl
speaker-trained systemmælandaháð

kerfi
speaker verificationsannprófun

mælanda
speaking modetalshamur
spear phishingbeinskeyttar vefveiðar
special charactersérstafur
special effectssérhrif
specializationsérhæfing
special-purpose languagesérhæft

forritunarmál
specificationhönnunarlýsing
specification languagelýsingarmál
speechtal
speech analysistalgreining
speech analysis systemtalgreinir
speech analyzertalgreinir
Speech Application Program Interface

SAPI-talforritaskil
speech bandwidthbandbreidd tals
speech-based alertingvélmælt viðvörun
speech clippingtalklipping
speech codingtalkótun

speech compressiontalþjöppun
speech controltalstjórn
speech digitizationstafgerving tals
speech digitizingstafgerving tals
speech encodingtalkótun
speech frequencytaltíðni
speech inputtalílag
speech intelligibility skiljanleiki tals
speech outputtalfrálag
speech patterntalmynstur
speech pattern-matchingmátun

talmynsturs
speech processingtalvinnsla
speech recognitiontalkennsl
speech recognition systemtalþekkjari
speech recognizertalþekkjari
speech reconstructionendursköpun tals
speech restitutionendursköpun tals
speech signaltalmerki
speech spectrogramtalrófsrit
speech synthesistalgerving
speech synthesis systemtalgervill
speech synthesizertalgervill
speech templatetalmát
speech-to-text conversiontaltextun
speech trainingtalþjálfun
speech understandingtalskilningur
speech viewertalsjá
speech waveform codingtalkótun
spellcheckerstafrýnir
spelling checkerstafrýnir
spider vefskriðill
spidernet blendingsnet
spim amasnarboð
spin boxhlaupareitur
sping svikabank
spiral track þyrilrás
splash pagelokkunarsíða
splinehermifall
split bar rúðuskil
split box skiptir2

split screen1 deiliskjár
split screen2 skjádeiling
splitter kvísltengi
splitting skipting
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splogsvikablogg
spoken commandmunnleg fyrirmæli
spoken-language identification

talmálskennsl
spoken-language translationvéltúlkun
spoken menutalvalmynd
spoken vocabularytalorðasafn
spontaneous area networksérnotanet
spoofgabba
spoolbiðfæra
spoolingbiðfærsla
spreadmarkleysa
spreadsheetreiknivangur
spreadsheet programtöflureiknir
spread spectrumrófbreikkun
spread spectrum modulationmótun

með rófbreikkun
sprite kviki
sprite graphicskvikateiknun
sprocket feedtannadráttur
sprocket holegripgat
sprocket track gripröð
spywarenjósnahugbúnaður
SQL SQL
square root symbolkvaðratrótarmerki
SRAM kyrrlegt vinnsluminni
SSASSA-högun
SSDstorkudrif
SSHSSH-öryggisskel
SSIsmátæk samrásun
SSID þjónustuvísir
SSLSSL-samskiptareglur
SSL VPNSSL-sýndareinkanet
SSOeinskráning
SSPgeymsluþjónustuveita
stable coalitionstöðugt bandalag
stable state1 stöðug staða1

stable state2 stöðug staða2

stack1 stafli
stack2 staflageymsla
stacked jobrunuverk
stack indicator staflabendir
stackloaderhleðsluþjarki
stack machinestaflavél
stack pointer staflabendir

stack storagestaflageymsla
stadimetry stikmæling
stageatburðasvið2

stagingsviðsetning
stand-alonesjálfstæður
stand-alone cardsérkort
stand-alone systemsjálfstætt kerfi
standard data typestaðlað gagnatag
standard error villufrálag
standard form staðalháttur
standard generalized markup language

SGML
standard input staðalílag
standard output staðalfrálag
standard palette litaspjald
standby í biðstöðu
standby modebiðhamur
standby powerrafleki
star network stjörnunet
star/ring network stjörnuhringnet
start-of-frame byrjunarmerki ramma
start signal byrjunarmerki2

start-stop transmissionstöfunarsending
starvation tilfangaþrot
state1 staða1

state2 staða2

state diagramstöðurit
stateful inspectionkvikleg pakkasíun
statement1 setning1

?statement2 skipun1

state transition diagram stöðurit
static kyrrlegur
static binding kyrrleg binding
static breakpoint kyrrlegur rofstaður
static imagemyndgrunnur
static IP addressfast IP-númer
staticizer fjölbeinir
static packet filter kyrrleg pakkasía
static packet filtering kyrrleg pakkasíun
static RAM kyrrlegt vinnsluminni
static random access memorykyrrlegt

vinnsluminni
static scopekyrrlegt gildissvið
static storagestaðföst geymsla
static typing kyrrleg tögun
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static variable kyrrleg breyta
stationary information source sístæður

skeytagjafi
stationary message sourcesístæður

skeytagjafi
statistical time division multiplexing

tölfræðileg tímafléttun
status barstöðulína
status linestöðulína
STDM tölfræðileg tímafléttun
step-by-step operationskrefavinnsla
stepper motorskrefvél
stepwise refinementáfangafágun
stereo analysisrúmsjárgreining
stereo filevíðóma skrá
stereopsis1 rúmstikun
stereopsis2 þrívíddarsjón
stereoscopic analysisrúmsjárgreining
stereoscopic approachrúmsjáraðferð
stereoscopic visionþrívíddarsjón
stereo visionvíðsjón
stipple pattern deplamynstur
stochasticslembi-
stockkeeping unitvörunúmer
stop keystöðvunarhnappur
stop list váorðaskrá
stop signallokamerki
stop word váorð
stop word list váorðaskrá
storage1 geymsla1

storage2 geymsla2

storage area networkgeymslunet
storage capacitygeymslurýmd
storage cardminniskort
storage cellgeymsluhólf
storage devicegeymsla1

storage elementgeymsluhólf
storage imageminnismynd
storage locationgeymslustaður
storage management system

gagnavörslukerfi
storage mediumgeymslumiðill
storage organizationgeymsluskipulag
storage protectiongeymsluvernd
storage resourcegeymslutilfang

storage service provider
geymsluþjónustuveita

storage sizegeymslurýmd
storage structuregeymsluskipan
storage structure language

geymsluskipanarmál
storage tubegeymilampi
storage virtualization sýndargerving

geymslu
store1 geyma1

store2 geyma2

store-and-forward doksending
store-and-forward technique

doksendingartækni
stored message alert service

komumerkisþjónusta
stored message listing service

skeytalistunarþjónusta
stored message summary service

skeytatalningarþjónusta
stored procedurereiðustefja
stored program minnislægt forrit
stored recordgeymd færsla
storing geyming
stow kreppa
stream cipherstraumdulritun
stream editor straumritill
streamerfljótadrif
streamingstreymi
streaming audiostreymihljóð
streaming mediastreymimiðlun
streaming media device

streymimiðlunartæki
streaming serverstreymiþjónn
streaming soundstreymihljóð
streaming tape drivefljótadrif
streaming videostreymimynd
stress testálagsprófun
stretch teygja
string strengur
string constantstrenglesgildi
string literal strenglesgildi
string type strengtag
stripe setdreifistæða
striping dreifvistun
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stripping losun
stroke character generator

strikastafgjafi
stroke deviceferilnemi
strongly connected components

rammtengdir þættir
strongly typed rammlega tagskiptur
strong typing rammtögun
structural character recognition

formgerðarleg stafakennsl
structural description formgerðarlýsing
structural element myndþáttur
structural pattern recognition

formgerðarleg mynsturkennsl
structure skipan
structure chart stigveldisrit
structured designmótuð hönnun
structured light mynstrað ljós
structured program mótað forrit
structured programming1 mótuð

forritun1

structured programming2 mótuð
forritun2

structured programming language
mótað forritunarmál

Structured query languageSQL
structured walk-through kerfisþræðing
structure editor sérritill
STT conversiontaltextun
stub stúfur
stylemót
style checkerstílrýnir
style sheetmótasafn
stylusskjápenni
sub-band codingbandhlutakótun
subcarrier aukaburðarbylgja
subclassundirklasi
subdomainundirlén
subject1 gerandi5

subject2 málefni
sublayerdeililag
submenuundirvalmynd
submissionsending
subnetundirnet
subnet maskundirnetsmát

subnetwork undirnet
sub-pixel resolution

fágunarsundurgreining
subprogram undirforrit1

subprogram call kall á undirforrit
subprogram traceundirforritarakningur
subroutine stefja2

subscribegerast áskrifandi
subscriberáskrifandi
subscript1 hnévísir
subscript2 hnéletraður
subscript3 hnéletur
subscript characterhnévísir
subscriptedhnéletraður
subscripting vísun
subset symbolundirmengistákn
substitution1 innsetning
substitution2 umskipti
subsystem1 undirkerfi1

subsystem2 undirkerfi2

subtotal millisamtala
subtracter frádragari
subtraction imagefrádráttarmynd
subtreeundirtré
subtypeundirtag
subunit undireining
suffix viðskeyti
suffix notation eftirtáknun
sum summa
sum checksummuprófun
summary punchsummugatari
summation summa
summation checksummuprófun
summer flaumrænn samleggjari
superclassyfirklasi
supercomputerofurtölva
supercomputer centerofurtölvumiðstöð
superconductivity ofurleiðni
superconductorofurleiðari
superdomainyfirlén
super-large-scale integrated circuit

ofurþétt samrás
super-large-scale integration

ofursamrásun
?supernettingCIDR-beining
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superscalarofurkverða
superscript1 brjóstvísir
superscript2 brjóstletraður
superscript3 brjóstletur
superscript characterbrjóstvísir
superscriptedbrjóstletraður
supersectorofurgeiri
superuserofurpaur
super video graphics array

SVGA-litspjald
supervised learningviðgjafarnám
supervisor callstýrikerfiskall
supplier birgir
supply chain managementaðfangastjórn
support1 önnusta
support2 annast
support3 stuðningur
support4 styðja
support levelönnustustig
support program stuðningshugbúnaður
support softwarestuðningshugbúnaður
surd rótarstæða
surf spranga
surface-conduction electron-emitter

display SED-skjár
surface modelinggerð yfirborðslíkans
surface texture description

áferðarlýsing yfirborðs
surfacing gerð yfirborðslíkans
surfing sprang
surge resistanceyfirálagsþol
surge withstand capabilityyfirálagsþol
surrogate keystaðgöngulykill
suspendógilda tímabundið
suspensiontímabundin ógilding
SVC1 tímabundin sýndarrás
SVC2 stýrikerfiskall
SVGA SVGA-litspjald
swapvíxla
swap filesíðuskrá
swap in ryðja inn
swap outryðja út
swappingvíxl
swap spacesíðuskrá
switch1 leiðargreinir1

switch2 skiptir1

switched virtual circuit tímabundin
sýndarrás

switching tengival
switching fabric skiptibúnaður
switching function endanlegt fall
switching variable endanleg breyta
switch-on-a-chipflöguskiptir
symbol tákn
symbolic addresstáknrænt vistfang
symbolic descriptiontáknræn lýsing
symbolic executiontáknræn inning
symbolic languagetáknrænt

forritunarmál
symbolic logicstærðfræðileg rökfræði
symbolic tracetáknrænn rakningur
symbol tablenafnatafla
symmetrical list tvíátta keðjulisti
symmetric binary channelsamhverf

tvíundarás
symmetric cryptography samhverf

dulritun
synaptic connection

taugamótasamtenging
synaptic interconnection

taugamótasamtenging
synaptic weighttaugamótavægi
synchronizationsamstilling
synchronizesamstilla
synchronoussamstilltur
Synchronous Data Link Control

SDLC-reglur
Synchronous Digital Hierarchy

SDH-stofnlínunet
synchronous groupwaresamstillt

hópvinnukerfi
synchronous neural networksamstillt

tauganet
synchronous transmissionsamstillt

sending
syndication fjöldreifing
synonymsamheiti
synonym wordlist samheitalisti
syntactic error málskipanarvilla
syntaxmálskipan
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syntax checkermálskipanarkanni
syntax-directed editor forritunarritill
syntax error málskipanarvilla
syntax languageformskilgreiningarmál
synthesisgerving
synthesis by parametric modeling

stikabundin talgerving
synthesis by parametric representation

stikabundin talgerving
synthesized attributesamsett eigind
synthetic speechgervital
SYSOPkerfisumsjónarmaður
system administrationkerfisstjórn
system administratorkerfisstjóri
system analysiskerfisgreining
system buskerfisbraut
system crashkerfishrun
system descriptionkerfislýsing
system designkerfishönnun
system developmentkerfisþróun
system documentationskjalbúnaður

kerfis
system errorkerfisvilla
system follow-upeftirkönnun á kerfi
system generationsamröðun kerfis
system integrationsamþætting kerfis

system integrity traustleiki kerfis
system library kerfissafn
system life cycleendingarskeið kerfis
system maintenanceviðhald kerfis
system manualkerfishandbók
system-on-a-chipflögukerfi
system operatorkerfisumsjónarmaður
system production time

kerfisvinnslutími
systems analysiskerfisgreining
systems analystkerfisfræðingur
systems development method

kerfisþróunaraðferð
systems managementrekstur

upplýsingakerfa
Systems Network Architecture

SNA-kerfisnethögun
system softwarekerfishugbúnaður
systems programmerkerfisforritari
system supportkerfisönnusta
system test and evaluation plan

prófunaráætlun
system test timekerfisprófunartími
system traykerfisbakki
systray kerfisbakki

T
T T
tab flipi
tab commanddálkahlaupsskipun
tab key dálkahnappur
table tafla1

table look-up töfluleit
tablet computer spjaldtölva
tablet PC spjaldtölva
tab point hakstaður
tab position hakstaður
tab stopdálkhak
tabulate1 dálkahlaupa

tabulate2 setja í töflu
tabulator töflugerðarvél
tabulator setting dálkhak
tabulator stop dálkhak
tactile feedback device

snertiviðgjafartæki
tactile glovesnertihanski
tactile keyboard snertiborð
tag merki4

tagged image file formatTIFF-snið
tag image file formatTIFF-snið
tailgate taglhnýtast
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tailgating taglhnýting
tail recursion endasjálfkvaðning
talker spjallsetur
tandem data circuit raðtengd gagnarás
tap ásláttur2

tapegataræma1

tape backupöryggisafritun á segulband
tape drive segulbandsdrif
tape frameþverröð
tape punchræmugatari
tape reproducer ræmuafritari
tape row þverröð
tape spoolspólubolur
tape transport segulbandsdrif
tape unit segulbandsstöð
tar file tar-skrá
targeted advertisingmarkmiðuð

auglýsing
target languagemarkmál
target machine1 markvél1

target machine2 markvél2

target program þýtt forrit
task verkeining
task bar verkrein
task entry verkinngangur
task managerverkgætir
task stateverkstaða
task synchronizationsamstilling

verkeininga
taxonomy1 flokkunarfræði
taxonomy2 flokkunarkerfi
taxonomy formation flokkunarmyndun
Tb terabiti
TB terabæti
TCO eignarhaldskostnaður
TCP TCP-samskiptareglur
TCP/IP TCP/IP-samskiptareglur
TCP port number TCP-tengisnúmer
TCU langlínutengildi
TDD textasími
TDM tímafléttun
TDMA tímadeildur fjöldaaðgangur
technical contacttengiliður léns
technical processtækniferli
telecommunicationfjarskipti

Telecommunications Display Device
textasími

telecommutingfjarvinna
teleconferencefjarfundur
teleconferencingfjarfundahald
telecopysímabréf
teledactyl taltextunarkerfi
tele-existencefirðvist
telefaxsímsending
telemaintenancefjarstýrt viðhald
telematicsfróðskipti
telemetricsfjarmælitækni
telemetry fjarmælingar
teleoperator fjarstjóri
telephone jacksímatengill
telepresence1 fjarskavera
telepresence2 fjarskabúnaður
teleprinter fjarriti2

teleprocessingfjarvinnsla
teleroboticsþjarkafjartækni
telesoftwaresendiforrit
teletexhraðfjarritun
teletext textavarp
teletypewriter fjarriti1

telework fjarvinna
telex fjarritun
telnet netsíma
Telnet Telnet
template1 sniðmát1

template2 hnappamát
template3 sniðmát2

template4 myndmát
template matching1 sniðmátun1

template matching2 sniðmátun2

temporal cohesiontímasamfesta
temporal vision framvindusjón
temporary file vinnuskrá
tens complementtugafyllitala
terabit terabiti
terabyte terabæti
teraflopsTflops
term1 liður
term2 sérheiti
terminal útstöð
terminal adapter samnetstengildi
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terminal emulation útstöðvarherming
terminal emulator hermill
terminal equipment endabúnaður
terminal node endahnútur1

terminal server útstöðvaþjónn
terminal symbol lokatákn
terminated frágenginn
termination test stöðvunarprófun
ternary1 þríunda-1

ternary2 þríunda-2

Terrestrial Trunked Radio
TETRA-staðall

tessellatestykkja
test1 prófun
test2 prófa
test and maintenance program

prófunar- og viðhaldsforrit
test dataprófunargögn
testingprófun
test languageprófunarmál
test planprófunaráætlun
TETRA TETRA-staðall
TeX TeX
texeláferðareind
text texti
text area textasvæði
text browser textavefsjá
text color textalitur
text-dependent recognition system

háður talþekkjari
text-dependent recognizerháður

talþekkjari
text editing ritvinna1

text editor textaritill
text file textaskrá
text-formatting language textasniðsmál
text-independent recognition system

óháður talþekkjari
text-independent recognizeróháður

talþekkjari
text messagetextaboð
text moderitstilling
text processingritvinnsla
text processor1 ritvinnsluforrit
text processor2 ritvinnslutæki

text revision ritvinna1

text telephonetextasími
text-to-speech conversiontalsetning

texta
text-to-speech synthesis system

textatalgervill
text-to-speech synthesizertextatalgervill
text transmissiontextaflutningur
texture áferð
texture elementáferðareind
texture mapping áferðarvörpun
texture sensingáferðarskyn
texture simulation áferðareftirlíking
Tflops Tflops
TFT himnusmári
TFT display himnubirtir
thematic role hlutverk2

thermal printer hitaprentari
thermal vision hitasjón
thesaurushugtakasafn
thick client þungbiðlari
thickening þykking
thick server þungmiðlari
thimble bikar
thin client léttbiðlari
thin-client computing léttbiðlaravinnsla
thin-film disk himnudiskur
thin-film transistor himnusmári
thin-film transistor display himnubirtir
thinning þynning
thin server léttmiðlari
third-generation computer tölva af

þriðju kynslóð
third-generation languageforritunarmál

af þriðju kynslóð
thought recognition hugsanakennsl
thrashing barningur
thread1 þráður1

thread2 þráður2

threaded codeþræddur kóti
threaded treeþrætt tré
threat ógn
threat analysishættumat
three-address instruction

þrívistarskipun
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three-dimensional analysis
þrívíddargreining

three-dimensional animation
þrívíddarmyndlífgun

three-dimensional visionþrívíddarsjón
three-dimensional visualization

sýndarraungerving
three-factor authentication þríþætt

sannvottun
threshold elementþröskuldsgátt
threshold function þröskuldsfall
threshold gateþröskuldsgátt
threshold operationþröskuldsaðgerð
throughput afköst
thumbnail smámynd
thumbwheelþumalhjól
ticket aðgöngumerki
tier rein2

TIFF TIFF-snið
tightly-coupled þétttengdur
tile1 tigull
tile2 gluggareitur
tile3 tigla
tiling tiglun
time basetímagrunnur
time bomb tímasprengja
time complexity tímaflækjustig
time coordinate systemtímahnitakerfi
time division multiple access

tímadeildur fjöldaaðgangur
time division multiplexing tímafléttun
timeline tímalína
time-out tímalokun
time parallel systemtvímyndarkerfi
time quantum tímaskammtur
timer tímagisti
time scaletímakvarði
time sharing skiptivinnsla
time slicetímaskammtur
time slicing tímaskömmtun
time slot tímalota
timestamp tímastimpill
time unit tímaeining
timing recovery tímagreining
title bar titillína

TLD höfuðlén
TM 1 þrívarp
TM 2 efnistengt kort
TMQL TMQL
toggleskipta
toggle keyvíxlhnappur
toggle size iconstærðarskiptiteikn
token tóki
token-bus network tókabrautarnet
token network tókanet
token-passing procedure

tókasendingarreglur
token-passing protocol

tókasendingarreglur
token ring tókahringur
token-ring network tókahringsnet
toner prentduft
tool tól
toolbar tólaborð
top-down ofansækinn
topical thread þráður2

topic map efnistengt kort
Topic Map Query LanguageTMQL
top-level domainhöfuðlén
top margin ofanspássía
topologygrannfræði
top quality fyllstu gæði
total correctnessalréttleiki
total cost of ownership

eignarhaldskostnaður
total immersion algjör gagntekning
totally connected networkfulltengt net2

touchpaddregill
touch screensnertiskjár
touch scroll snertiskrun
touch-sensitive keyboardhimnuborð
touch-sensitive screensnertiskjár
trace1 rakningur
trace2 rekja
trace program rakningsforrit
traceroute leiðarforrit
tracing1 rakning
tracing2 mærarakning
tracing facility rakningarbúnaður
track rás1
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trackball stýrikúla
track density rásaþéttleiki
tracking elting
tracking symbol eltitákn
track pitch rásabil
tractor feed tannadráttur
tractor feeder tannabelti
trade facilitation viðskiptaliðkun
traffic analysis umferðargreining
traffic padding gagnafylling
trailer eftirvaf
trailer label endamerki skrár
training þjálfun
transaction hreyfing
transaction call heimildarkall
transaction file hreyfingaskrá
transaction processingfærslufremd
transceiversendiviðtæki
transcodingþverkótun
transcribe umrita
transcription error umritunarvilla
transducer ferjald
transfer1 flytja
transfer2 selflutningur
transfer interpreter afritsáritari
transfer rate flutningshraði1

transferred information mæld fluttra
upplýsinga

transfer syntax flutningsmálskipan
transfer time færslutími
transform ummynda
transient error slæðingur
transient routine lausastef
transinformation content mæld fluttra

upplýsinga
transistor smári
Transistor-Transistor Logic TTL
transition1 stakaskil
transition2 stöðuskipti
translate1 þýða1

translate2 hliðra
translate crudely grófþýða
translating hliðrun1

translation1 þýðing1

translation2 þýðing2

translation3 hliðrun2

translation memory þýðingaminni
translation program þýðandi1

translation time1 þýðingarskeið1

translation time2 þýðingartími1

translator þýðandi1

translator directive fyrirmæli til
þýðanda1

transliterate umstafa
transmissiongagnasending
transmission channelsendirás
transmission control character

sendistýristafur
Transmission Control Protocol

TCP-samskiptareglur
Transmission Control

Protocol/Internet Protocol
TCP/IP-samskiptareglur

transmission framerammi1

transmission line lína3

transmission mediumflutningsmiðill
transmission path delay

flutningsleiðartími
transmit senda
transmittal skilaflutningur
transmittal event flutningsatvik
transmittal step flutningsskref
transmitted information mæld fluttra

upplýsinga
transparent gagnsær
transparent computing gegnumsæ

tölvunotkun
transparent GIF glært GIF-snið
transparent modegreiðstilling
transponder merkissvari
transport flutningur
transport layer flutningslag
transport layer protocol

samskiptareglur flutningslags
transport protocol samskiptareglur

flutningslags
transposed filebylt skrá
transposition umröðun
transverse parity checkpörunarprófun

þversum
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trap hremma
trapdoor bakdyr
trash ruslakarfa
tree tré
tree network hríslunet
tree searchtrjáleit
tree structure tré
tributary station almenn stöð
trigger gikkur
trigger circuit gikkrás
triplecast þrívarp
triple-length register þrígisti
triple register þrígisti
Trivial File Transfer Protocol

TFTP-skráaflutningsreglur
Trojan horse trójuhestur
true color raunlitur
TrueType font TrueType-leturgerð
truncate1 stýfa1

truncated binary exponential backoff
tímasetningaralgrím fyrir
endursendingu

truncation1 stöðvun
truncation2 stýfing1

truncation error stýfingarskekkja
trunk cable langlínustrengur
trunk connecting unit langlínutengildi
trunk coupling unit langlínutengildi
trust anchor treystifesta
trusted computer systemtryggilegt

tölvukerfi
trusted path treystislóð
trusted PC tryggileg einmenningstölva
trust point treystiþrep
truth maintenance systemviðhaldskerfi

sannleiksgildis
truth table sanntafla
truth value sanngildi
TS tímalota
TTL TTL
TTY fjarriti1

tumbling velting
tunneling smug
tuple lína2

turnaround time afgreiðslutími
turnkey reiðu-
turnkey systemreiðukerfi
turn-on stabilizing time

kveikiviðbragðstími
turnround time afgreiðslutími
turtle táta
turtle graphics tátuteiknun
tweak freak þrástillir
twinaxial cable tvöfaldur samása

strengur
twisted pair tvinnuð lína
Twitter Tístill
two-address instructiontvívistarskipun
two and one-half dimensions

hálfþriðjuvídd
two-factor authentication tvíþætt

sannvottun
twos complementtvíundafyllitala
two-way alternate communication

tvístefnusamskipti á víxl
two-way pagertvístefnusímboði
two-way simultaneous communication

tvístefnusamskipti samtímis
type1 tag
type2 rita
type areatextasvæði
type bar prentstöng
type conversiontagskipti
typed1 tagaður
typed2 tagskiptur
typed body serviceþjónusta fyrir tagað

meginmál
typematic keysíritandi hnappur
type style leturbrigði
typographic prentlegur
typography prentlag
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U
UA aðgangsbúnaður
ubiquitous computing gegnumsmeyg

tölvunotkun
UDDI protocol UDDI-samskiptareglur
UDDI web serviceUDDI-vefþjónusta
UDF UDF-snið
ultrabook erkitölva
UML UML
unadjusted textójafnaður texti
unary operation einstæð aðgerð
unary operator einstæður virki
unavailable timenotleysistími
unbundled sérseldur
uncertainty óvissa
uncompressafþjappa
uncompressingafþjöppun
unconditional branch óskilyrt stökk
unconditional jump óskilyrt stökk
unconditional jump instruction óskilyrt

stökkskipun
unconditional statementóskilyrt setning
undeleteendurvekja
underflow reikningsundirflæði
underflow exception

undirflæðisfrábrigði
underline undirstrika
underlying type grunntag
underscore1 undirstrik
underscore2 undirstrika
understandability skiljanleiki
undo1 afturköllun
undo2 afturkalla1

undo3 afturkalla2

undo commandafturköllunarskipun
unformatted data ósniðin gögn
unicasteinvarp
unicastingeinvörpun
UnicodeUnicode

Unicode Worldwide Character
Standard Unicode

unidirectional bus einstefnutengibraut
unification jöfnun
Unified Modeling LanguageUML
unifier jafnari
uniform resource identifier veffang
uniform resource locator vefslóð
uniform resource nameveffangsvísir
unify jafna2

uninstall taka niður
uninstallation niðurtaka
uninstaller niðurtökuforrit
uninstall program niðurtökuforrit
uninterruptible power supply

varaaflgjafi
union symbol sammerki
unipolar signaling einskauta sending
unipolar transmission einskauta sending
unique einræður
unique keyeinræður lykill
unit record equipment skýrslugerðarvél
unit string stakstrengur
unit test einingarprófun
universal address administrationaltæk

vistfangaumsjón
Universal Disk Format UDF-snið
universal network alnet
universal resource identifierveffang
universal resource locatorvefslóð
universal resource nameveffangsvísir
Universal Serial BusUSB-tengibraut
universal typealtækt tag
universe of discourseumfjöllunarheimur
Unix Unix
unjustified text ójafnaður texti
unlearning uppræting
unmount afvirkja
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unpack afþjappa
unpacked decimalóþjöppuð tugatala
unpacked decimal notationóþjöppuð

tugaritun
unpacking afþjöppun
unrecoverable error1 óréttanleg villa
unrecoverable error2 óréttanleg skekkja
unrestricted recognition system

mælandafrjálst kerfi
unshielded twisted pairkápulaus

tvinnuð lína
unstable stateóstöðug staða
unsupervised learningviðgjafarlaust

nám
until-construct uns-flétta
until statement uns-setning
untyped ótagskiptur
unzip afþjappa
unzipping afþjöppun
up arrow key uppör
update1 uppnýjun
update2 uppnýja
update dynamicsbreytispil
update filehreyfingaskrá
update procedureendurvakningaraðferð
updating uppnýjun
upgrade1 stigbót
upgrade2 stigbæta
uplink 1 útgrein
uplink 2 útleiðar-
upload1 hlaða upp
upload2 upphleðsla
uploadableupphlaðanlegur
uploaded fileupphlaðin skrá
uploading upphleðsla
uppercase1 hástafa1

uppercase2 hástafa-
uppercase letterhástafur1

upright slash lóðstrik
UPSvaraaflgjafi
uptime1 nýtanlegur tími
?uptime2 afnotatími
up-to-dateuppnýjaður
upward compatible framhæfur
URI veffang

URL vefslóð
URL-minder vefslóðarvörður
URN veffangsvísir
usability nytsemi
usability test nytsemisprófun
USBUSB-tengibraut
USB cableUSB-strengur
USB connectorUSB-tengi
USB drive minnislykill
USB flash memory driveminnislykill
USB flash memory stickminnislykill
use casenotkunardæmi
use case modelnotkunarlíkan
UsenetUsenet
Usenet newsUsenet-málþing
user1 notandi2

user2 notandi3

user accountnotandaaðgangur
user agentaðgangsbúnaður
user class of serviceþjónustuflokkur
user contact-hourtengingarstund
user coordinatenotandahnit
user datanotandagögn
User Datagram Protocol

UDP-samskiptareglur
user-definablesérveljanlegur
user-defined linksérvalinn tengill
user-defined pathsérvalin leið
user facility notendaþjónusta
user-friendly aðgengilegur
user ID notandakenni
user identification notandakenni
user-identified cardeinkakort
user interfaceviðmót
user manualnotendahandbók
user profile1 kenniskrá notanda
user profile2 notkunarmynstur notanda
user’s guidenotendahandbók
user terminal vinnuútstöð
user-tuned systemmælandafylgið kerfi
user viewnotandasýn
UTC samræmdur heimstími
utility hjálparforrit1

utility computing veituvinnsla
utility program hjálparforrit1
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utility routine hjálparstef utterance spectrogramtalrófsrit

V
vacuum columntæmishol
validate fullgilda
validation1 fullgilding
validation2 notkunarprófun
validation test notkunarprófun
valuator gildisgjafi
valuator devicegildisgjafi
valueeigindargildi
value-added networkvirðisaukanet
value-added servervirðisaukaþjónn
value domaingildamengi
vampire power rafleki
VAN1 virðisaukanet
VAN2 sýndarsvæðisnet
vaporware vonbúnaður
vapourware vonbúnaður
variable1 breyta1

variable2 breyta2

variable-length record mislengdarfærsla
variable-point representation system

lausakommukerfi
variable trace breyturakningur
variant part breytilegur hluti
variant record breytileg færsla
variant record type breytilegt færslutag
VB Visual Basic
VDT skjástöð
VDU skjástöð
vector vigur
vector displayvigrabirting
vector display devicevigrabirtir
vectored interrupt vigrarrof
vector generatorvigrargjafi
vector graphicsvigurteiknun
vectorization vigrun
vectorizevigra
vector processorvigragjörvi

vector-refresh displayvigrabirtir
vehicle locatorfararhnitill
Veitch diagram Veitch-mynd
vendor sali
Venn diagram Venn-mynd
VEOS stýrikerfi sýndarheims
verbose loggingfjölyrt skráning
verification1 sannprófun
verification2 hönnunarprófun
verification test hönnunarprófun
verify sannprófa
version útgáfa1

versioningsögugeymni
version numberútgáfunúmer
version spaceútgáfurými
vertical blanking lóðrétt byrging
vertical format skammsnið
vertical formatting lóðrétt sniðmótun
vertical line lóðstrik
vertical magnetic recording lóðrétt

segulskráning
vertical motion index lóðrétt skref
vertical resolution lóðrétt

sundurgreining
vertical scrolling lóðrétt skrun
vertical slash lóðstrik
vertical synchronization lóðrétt

samstilling
vertical tabulation lóðrétt sniðmótun
very-high-level languageforritunarmál

af fjórðu kynslóð
very-large-scale integrated circuitmjög

þétt samrás
very-large-scale integrationmjög

víðtæk samrásun
VFAT sýndarvistunartafla
VGA VGA-litspjald
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vibrotactile actuator titringsvaki
videosjóngögn
video adapterskjákort
video blogkvikmyndablogg
video bloggingkvikmyndabloggun
video boardskjákort
video cardskjákort
video clip myndskeið
videoconferencemyndfundur
videoconferencingmyndfundahald
video controller skjástjóri
videodiskmynddiskur
video display terminal skjástöð
video display unit skjástöð
video graphics arrayVGA-litspjald
video monitor mænir
video on demandæskikvikmynd
Video on Demandæskimyndakerfi
videophonemyndsími
video RAM skjáminni
video recorderkvikmyndavél
video signalsjóngagnamerki
video signal framesjóngagnasíða
video streamingmyndstreymi
video telephonemyndsími
video telephonymyndsímatækni
videotexsvarveita
video transmissionsjóngagnaflutningur
view1 viðhverfa
view2 notandasýn
viewdatasvarveita
viewer skoðari
viewport sýnisgluggi
viral marketing keðjukynning
viral messagekeðjuskeyti
VIRS gagnvirkur raddsvari
virtual sýndar-
virtual address sýndarvistfang
virtual appliance sýndarverkill
virtual area network sýndarsvæðisnet
virtual call facility sýndarsamband
virtual circuit sýndarrás
virtual community netsamfélag
virtual conferencesýndarþinghald
virtual conferencing sýndarþinghald

virtual co-presencesýndarverund
virtual device driver sýndartækjarekill
virtual disk sýndardiskur
virtual drive sýndardrif
virtual environment sýndarheimur
virtual environment operating system

stýrikerfi sýndarheims
virtual file allocation table

sýndarvistunartafla
virtual hosting sýndarhýsing
virtual Internet service provider

sýndarþjónustuveita fyrir lýðnetið
virtual ISP sýndarþjónustuveita fyrir

lýðnetið
virtualization 1 sýndargerving1

virtualization 2 sýndargerving2

virtual keyboard sýndarhnappaborð
virtual LAN sýndarstaðarnet
virtual library sýndarbókasafn
virtual life sýndarlíf
virtual machine sýndarvél
virtual machine manageryfirstýrikerfi
virtual memory sýndarminni
virtual microscopy netbundin

smásjártækni
virtual model sýndarveruleikalíkan
virtual network sýndarnet
virtual network link sýndarnetstengill
virtual object sýndarhlutur
virtual office sýndarskrifstofa
virtual organization óstaðbundið

fyrirtæki
virtual private network sýndareinkanet
virtual prototype sýndarfrumgerð
virtual push button sýndarhnappur
virtual reality sýndarveruleiki
virtual reality author höfundur

sýndarveruleika
virtual reality entertainment

sýndarskemmtun
virtual reality model

sýndarveruleikalíkan
virtual reality realization

sýndarraungerving
virtual realization sýndargerving1
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virtual server sýndarnetþjónn
virtual service agent

sýndarþjónustufulltrúi
virtual spacesýndarrými
virtual tape sýndarsegulband
virtual tape system

sýndarsegulbandskerfi
virtual terminal sýndarútstöð
virtual universe sýndarheimur
virtual workplace sýndarskrifstofa
virtual world sýndarheimur
virtual world generator

sýndarheimssmiður
virtual world interior sýndarheimssjálf
virtual world room sýndarheimsstofa
virus veira
virus hoax veirugabb
virus protection veiruvörn
virus signature veiruspor
visemehljóðsjóna
visibility 1 tilvísanleiki
visibility 2 vísunarsvið
visible layer sýnilegt lag
visible part sýnilegur hluti
vision sensorsjónskynjari
vision systemsjónkerfi
visit vitjun
VISP sýndarþjónustuveita fyrir lýðnetið
Visual BasicVisual Basic
visual computingsjónræn tölvunotkun
visual cuesjónræn vísbending
visual display terminal skjástöð
visual display unit skjástöð
visualization vísindaleg sjóngerving
visual programming languagesjónrænt

forritunarmál
visual sensorsjónskynjari
vital product data höfuðgögn
vlog kvikmyndablogg
vloggingkvikmyndabloggun
VLSI mjög víðtæk samrásun
VM 1 VM
VM 2 sýndarvél
VM 3 sýndarminni
VMI lóðrétt skref

VMM yfirstýrikerfi
vocoderraddkótari
VOD æskimyndakerfi
voicerödd
voice-activated e-mailraddbúinn

tölvupóstur
voice analysisraddgreining
voice analysis systemraddgreinir
voice analyzerraddgreinir
voice coderraddkótari
voice commandmunnleg fyrirmæli
voice control talstjórn
voice controller raddstjórnarkerfi
voice-control systemraddstjórnarkerfi
voice-enabled e-mailraddbúinn

tölvupóstur
voice input raddílag
voice interactive response system

gagnvirkur raddsvari
voice mail talpóstur
voice mailboxtalhólf
voice menutalvalmynd
voice messagetalboð
?voice output talfrálag
Voice over Internet Protocolnettal
Voice over IPnettal
voice portal raddgátt
voice previewerraddsýnir
voiceprint raddfar
voice prompt raddkvaðning
voice recognitionraddkennsl
voice-recognition unit

raddkennslaeining
voice responseraddsvar
voice-response promptraddkvaðning
voice serverraddþjónn
voice signalraddmerki
voice signatureraddfar
voice synthesizerraddgervill
voice transmissiontalflutningur
VoIP nettal
VoIP phonenetsími
volatile lausheldinn
volatile storagelausheldin geymsla
volumeeintak
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volume elementvíðeind
volume headerbyrjunarmerki eintaks
volume labelbyrjunarmerki eintaks
volume modelinggerð víddarlíkans
volumetric detector þrívíddarskynjari
volumetric sensorþrívíddarskynjari
vortal raddgátt
voxelvíðeind
voxel valuevíðeindargildi
VPD höfuðgögn
VPL sjónrænt forritunarmál
VPN sýndareinkanet

VR1 sýndarveruleiki
VR2 raddsvar
VRAM skjáminni
VR author höfundur sýndarveruleika
VR-based entertainment

sýndarskemmtun
VR entertainment sýndarskemmtun
VR model sýndarveruleikalíkan
VR model-building reynslusmíð

frumgerðar
VR realization sýndarraungerving
vulnerability veila

W
wafer kísilþynna
waiting time biðtími
wait statebiðstaða
Wake on LAN fjarvakning
walk-through kerfisþræðing
wall-clock time almannatími
wallpaper veggfóður
wall time almannatími
WAN víðnet
wand sproti
WAP WAP-símareglur
WAP browser WAP-vefsjá
WAP phoneWAP-sími
WAP serviceWAP-símaþjónusta
WAP site WAP-vefsetur
warm start léttræsing
warning messageviðvörun
warped-input model megindráttalíkan
WASP þráðlaus kerfisveita
watchdog timer tímavörður
watermark vatnsmerki
Wave filewav-hljóðskrá
wavelength-division multiplexing

bylgjulengdarfléttun
wav file wav-hljóðskrá
Wayback Machine fortíðarsetur

WDM bylgjulengdarfléttun
weak bit daufur biti
weakly typednaumlega tagskiptur
weak typing naumtögun
web vefur
web address1 veffang
web address2 vefslóð
Web anonymizernafnhylmir2

Web archivevefsafn
web-based environmentveflægur

verkvangur
web-based trainingvefþjálfun
web browservefsjá
web camvefmyndavél
webcamvefmyndavél
web cameravefmyndavél
webcameravefmyndavél
webcastvefvarp
webcastingvefvörpun
web crawler vefskriðill
Web Datablade Modulevefeining
web data extractionvefhremming
web farm vefbú
web feedvefmát
web harvestingvefhremming
web hostvefhýsitölva
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web hostingvefhýsing
webhostingvefhýsing
web indexingveflyklun
webkeyveflykill
web kioskvefbás
weblogblogg
web-marketing netlæg markaðssetning
webmastervefstjóri
web mining vefnám
webographyvefsíðnaskrá
web pagevefsíða
web portal vefgátt
web presencevefvist
web ring vefhringur
web scrapingvefhremming
web self-servicesjálfsafgreiðsla á

vefnum
web servervefþjónn
web server farmvefbú
web servicevefþjónusta
web shopvefverslun1

web shoppingvefkaup
web sitevefsetur
web site hostingvefhýsing
web solutionveflausn
web spidervefskriðill
web storevefverslun1

web surfer vefsprangari
web syndicationfjöldreifing á vefnum
webTV vefsjónvarp
web viewvefsýn
web worm vefskriðill
Web yearvefár
weight1 vægi1

weight2 taugamótavægi
weight-decay memoryhrörnunarminni
weight-sharing network samvægisnet
welcome pagevelkomandasíða
WEP WEP-öryggisstaðall
what-you-see-is-what-you-get1 prentvísi
what-you-see-is-what-you-get2 prentvís
while-construct meðan-flétta
whiteboard veftafla
white noisejafnsuð
white pagesnetfangaskrá

wide area networkvíðnet
widebandbreiðband
wide track breiðrás
widow einstæðingur2

widow line einstæðingur2

Wi-Fi WiFi-
Wi-Fi Protected Access

WPA-öryggisstaðall
Wi-Fi technology WiFi-tækni
wiki wiki
wildcard algildisstafur
wildcard character algildisstafur
Winchester disk Winchester-diskur
window1 gluggi
window2 minnisgluggi
window cascadinggluggastöllun
windowing1 gluggatækni1

windowing2 gluggatækni2

windowing3 gluggagerð
windowing systemgluggatæknikerfi
Windows Windows
window/viewport transformation

gluggavörpun
winner-takes-all network drottnaranet
winner-takes-more networkbetrunganet
winnowing vinsun
wireframe modeling gerð

víravirkislíkans
wireframe representation

víravirkisframsetning
wirelessþráðlaus
wireless application service provider

þráðlaus kerfisveita
wireless ASPþráðlaus kerfisveita
wireless ISPþráðlaus þjónustuveita fyrir

lýðnetið
wireless LAN þráðlaust staðarnet
wireless LAN adapterþráðlaust

fjarskiptakort
wireless local area networkþráðlaust

staðarnet
Wireless Markup Language

WML-ívafsmál
wireless service providerþráðlaus

þjónustuveita
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wireless virtual reality þráðlaus
sýndarveruleiki

wireless VRþráðlaus sýndarveruleiki
wireless Webþráðlaus vefur
wiretapping línuhler
WISP þráðlaus þjónustuveita fyrir

lýðnetið
wizard gandálfur
WLAN þráðlaust staðarnet
WML WML-ívafsmál
word orð
word count orðatalning
word length orðlengd
word-organized storageorðskipt

geymsla
word processingritvinnsla
word processing system1 ritvinnsluforrit
word processing system2 ritvinnslutæki
word processor1 ritvinnsluforrit
word processor2 ritvinnslutæki
word sizeorðlengd
word spotting orðgrip
word wrap orðahlaup
work area vinnusvæði
workaround sniðganga
work file vinnuskrá
workflow vinnuferli
workforce analysisstarfsliðsgreining
working area vinnusvæði
working draft drög
working spacevinnusvæði
workload vinnuálag

workplace vinnusýn
workshop vinnufundur
work spacevinnusvæði
workstation vinnustöð
world coordinate almennt hnit
world wide web veraldarvefur
world-wide web veraldarvefur
world-wide web cameravefmyndavél
worm ormur
WORM einskrifanleg geymsla
WPA WPA-öryggisstaðall
wraparound1 umhlaup1

wraparound2 umhlaup2

writable DVD skrifanlegur DVD-diskur
write skrifa
write accessskrifréttur
write cycle time skrifumferðartími
write-disable ring láshringur
write-enable deviceláshringur
write-enable ring láshringur
write head skrifhaus
write-inhibit ring láshringur
write-once-read manyeinskrifanleg

geymsla
write-permit ring láshringur
write protect skriflæsa
write protection label lásmiði
write ring láshringur
WSPþráðlaus þjónustuveita
WWW veraldarvefur
WYSIWYG 1 prentvísi
WYSIWYG 2 prentvís

X
X.21 X.21
X.25 X.25
X.400X.400
X.500X.500
X-button lokahnappur
XGA XGA-litspjald

XHTML XHTML
XML XML
XML repository XML-hirsla
XP XP-forritun
X terminal X-útstöð
XY sums þverhnitasummur
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Y
yellow pagesþjónustuskrá

Z
zeronúll
zero address instructionvistfangslaus

skipun
zerofill núllfylla
zero suppressionniðurfelling núlla
z-fold paper samfellublöð
zig-zag fold papersamfellublöð
zip þjappa
zip disk zip-diskur
zip drive zip-drif
zip file zip-skrá

zipping þjöppun
zombie1 eyðisetur
zombie2 laumuþræll
zombie computerlaumuþræll
zone contacttengiliður léns
zone punchyfirgat
zoomþysja
zoom in þysja að
zoomingþysjun
zoom outþysja frá

0 – 9
1GL forritunarmál af fyrstu kynslóð
2GL forritunarmál af annarri kynslóð
3-D animation þrívíddarmyndlífgun
3-D computer animation

þrívíddarmyndlífgun
3-D sensorþrívíddarskynjari

3G 3G
3GL forritunarmál af þriðju kynslóð
4GL forritunarmál af fjórðu kynslóð
5GL forritunarmál af fimmtu kynslóð
8-bit byte áttund


