Stručný anglicko - slovenský slovníček výrazov z oblasti výpočtovej techniky

Slovníček pre 1. ročník - doplnková sada
Anglický výraz

Význam termínu v oblasti informatiky

accept
acceptability
acceptable
access
access code
access speed
access time
actual adress
actual directory
alpha character
alphabetic
alphanumeric
already
answer
area
array
assisst
attribute
back
back up, backup
background
backspace
bad
bar
batch
begin
below
blank
board
body

prijať, uznať, schváliť
prijateľnosť
prípustný, prijateľný
prístup
prístupový kód
prístupový, vybavovací čas
prístupová, vybavovacia rýchlosť
aktuálna adresa
aktuálny adresár
písmeno
abecedný, písmenový
abecedno-číslicový znak
už
odpoveď
pole, oblasť, priestor
pole, zoskupenie, usporiadanie
pomáhať
vlastnosť
zadná strana, späť
záloha, rezeva
pozadie
spätný chod, klávesa na mazanie vľavo
zlý, chybný
obdĺžnik, klávesa
skupina, dávka
začať
pod
čistý, prázdny
panel, doska, plocha
telo, hlavná časť
zavedenie operačného systému do operačnej
pamäti
prerušenie
zásobník
skrytá chyba, porucha
zbernica
zamestnaný, obsadený
tlačidlo

boot
break
buffer
bug
bus
busy
button
CAD - computer
aided design
cache
call
can
cannot
card
case
caution
clean
clear
close
code page
code table
colour table
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navrhovanie (konštruovanie) pomocou počítača
zásobník, rýchla vyrovnávacia pamäť
volať, volanie
môcť
nemôcť
karta, štítok
puzdro, úloha, prípad
výstraha
čistý, vyčistiť
čistý, vynulovaný
uzatvoiť
kódovacia stránka
kódovacia tabuľka
farebná paleta
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column
communication
compactibile
compilation
compiler
condition
connection
connector
contain
control
controller
convert
correct
current directory
cursor
cylinder
decode
design
desk
device
difference
direct
direct access
divide
double precision
downloading
downto

stĺpec
komunikácia, prenos údajov
zameniteľný
preklad inštrukcií do strojového kódu
prekladač (program)
podmienka
spojenie, prepojenie
káblová spojka
obsahovať
riadenie, kontrola
riadiacia jednotka
zmeniť typ dát
správny
aktuálny ( práve nastavený) adresár
ukazovateľ, indikátor polohy
valec
dekódovanie
návrh, projekt
stôl, panel, pracovná plocha
prístroj, zariadenie
rozdiel
priamy
priamy prístup
deliť, rozdelovať
dvojitá presnosť
nahrávanie, sťahovanie dát
odpočítavanie smerom dole
počet bodov na palec (jednotka rozlíšenia
grafického výstupu)
kresliť
kresba, výkres, schema
odkladať, vysunúť
ešte, navyše
núdzový, havarijný, porucha
prázdny, bezvýznamný
napodobniť
aktivizovať, sprístupniť, odblokovať
okolie, prostredie
koniec súboru
vymazať, zotrieť
výmena
rozšírený
prispôsobenie výstupných údajov pre použitie v
iných systémoch
výraz, vyjadrenie
vonkajší
porucha, zlyhanie
nepravdivý, nesprávny, logická nula
rýchly
oblasť, pole
pevný, nevymeniteľný
plávajúci, pohyblivý, volne ustanovený
tok

DPI - dot per inch
draw
drawing
eject
else
emergency
empty
emulate
enable
environment
EOF end of file
erase
exchange
expanded
export
expression
external
failure
false
fast
field
fix
floating
flow
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for
formula
forward
found
free
from
function
fundamental
game
generate
generation
get
global
grade
graphic mode
half
halt
hard copy
header
heuristic method
hierarchical
horizontal axis
idle
image
input
insert
inteegrated circuit
integer
integrity
intenzity
interactive
interactive mode
interrupt
invalid
invert
keyword
label
legal
list
listing
local
locate
lock

pre, za
matematický výraz, vzorec
vpred, dopredu
nájdený
voľný, neobsadený
z, od
funkcia
základ, základný
hra
vytvárať
vytváranie; generácia
dostať, načítať
celkový, všeobecne platný
stupeň
grafický režim
polovica, polovičný
zastavenie, zastaviť
kopírovanie so zachovaním štruktúry
záhlavie, začiatok
objavná metóda
vzostupný, utriedený
vodorovná os
nečinný, nevyužitý
zobrazenie
vstup
vložiť
integrovaný obvod
celé číslo
celistvosť, neporušenosť
intenzita, jas, hustota
dialógový režim
interaktívny režim (počítač komunikuje s
užívateľom metódou výberu z ponuky)
prerušenie
neplatný, chybný
obrátiť, invertovať
kľúčové slovo (slovo s osobitným významom)
štítok, vizitka, návesť
platný
zoznam
výpis
miestny, platný iba pre špecifickú oblasť
vyhľadať, umiestniť
zámok, blokovanie

mapping
margin
master
match
measure
memory
menu
mismatch

mapovanie, zobrazenie obsahu (spravidla pamäti)
okraj, hranica
hlavný, riadiaci
porovnanie, zhoda
miera
pamäť
ponuka, zoznam možných volieb
nezhoda, nesúhlas, chybné prispôsobenie
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missing
mistake
mode

chýbajúci
omyl, chyba
režim práce, metóda, typ
zariadenie na konverziu signálu z digitálneho na
analógový a opačne (modulátor - demodulátor)
časť
heslo
základný, prvý, primárny
priamy, ľubovoľný, náhodný
kruh, okruh; zvoniť
krátky
preskočiť
podprogram
páska
úloha, zadanie
odseknutie, skrátenie
viditeľný
nula, nulovanie

modem
part
password
primary
random
ring
short
skip
subroutine
tape
task
truncate
visible
zero
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