actual argument skutečný parametr
actual entity world svět aktuálních entit
actual information base báze aktuálních informací
actual instruction efektivní instrukce
actual key skutečný klíč
actual parameter skutečný parametr
actuator ovládací člen, vystavovací mechanismus
adaptive compiler technology adaptivní technologie
kompilátoru
adaptive networking přizpůsobivé sítě
add mode režim sčítání
add-on security doplňková bezpečnost, přídavné
bezpečnostní prvky
adder-substracter sčítačka-odčítačka
addition without carry negace ekvivalence
additional options další volby
additional printer další tiskárna
address administration správa adres
address function adresová funkce
address key klíč adresy
address mapping mapování adres
address part adresová část instrukce, adresové pole
address range adresový rozsah
address space adresový prostor
address store paměť adres
address switch přepínač adres
address table sorting třídění tabulkou adres
address translation cache vyrovnávací paměť
překladu adres
address translator převáděč adres
address-relative závislý na adrese
addressable adresovatelný
addressable location adresovatelné místo
addressable point adresovatelný bod
addressable storage asociativní paměť
addressed memory adresovaná paměť, paměť
s výběrem podle adresy
addressed storage paměť s výběrem podle adresy
addressed store paměť s výběrem podle adresy
addressing schemes adresová schémata
adequate store paměť s dostatečnou kapacitou,
paměť s dostatečnou
adjacency matrix matice dosažitelnosti, matice
dosažitelnost
adjacent domains sousední oblasti
adjacent nodes sousední uzly
adjust nastavit
adjustable-size aggregate strukturovaný objekt
s nastavitelnou velikostí
adjustment in groups skupinové vyrovnání
administrative documentation administrativní
dokumentace
administrative security administrativní bezpečnost
advanced configuration power interface rozhraní
pro vzdálenou konfiguraci příkonu energií
advanced encryption algorithm zlepšený šifrovací

algoritmus
advanced encryption standard zlepšený standard
šifrování
advanced intelligent tape pokročilá inteligentní
páska
advanced intelligent pokročilá inteligent
Advice of Charge ukazatel hovorného
advisory system poradenský systém, poradní systém
after-image snímek aktualizované položky, snímek
aktualizované, změna v záznamu databáze, změna
v záznamu data
agent agent
aggregate function agregovaná funkce
aggregate operator agregovaný operátor
aggregation agregace, seskupování
aiming circle cílový znak
aiming field cílový znak
air space paper-core cable kabel s izolací
air-floating head plovoucí hlava
air-space paper isolation izolace
air-space paper-core cable kabel s izolací
airbrush položka menu, položka (menu), položka
alarm poplašný mechanismus
alarm mechanism poplašný mechanismus
alert box výstražný rámeček, výstražné okno
Algol počítačový programovací jazyk
algorithmic language algoritmický jazyk
aligned word zarovnané slovo
allocation routine alokační rutina
alphabetic character set písmenová abeceda, soubor
abecedních znaků
alphabetic code abecední kód, písmenový kód
alphabetic indication store paměť s abecední
indikací
alphabetic punch abecední děrovač štítků
alphabetic string abecední řetězec
alphabetic word abecední písmeno, abecední slovo
alphabetical order abecední řazení
alphanumeric character set soubor abecedně
číslicových znaků
alphanumeric code abecedně číslicový kód
alphanumeric data alfanumerická data
Alt key klávesa Alt
alternate track náhradní stopa
alternating load zatížení střídavé
always on-dynamic ISDN nepřerušené spojení
s ISDN
always on/dynamic ISDN nepřerušené spojení
s ISDN
ammonia process suché diazografické vyvolávání
ampersand znak &
Analog Control Channel analogový kontrolní kanál
Analog Voice Channel analogový hlasový kanál
analog adder sčítačka
analog computer analogový počítač
analog computers analogové počítače
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analog data analogová data
analog divider analogová dělička
analog input channel amplifier zesilovač
analogového kanálu
analog input channel analogový vstupní kanál
analog multiplier analogová násobička
analog output channel amplifier zesilovač
analogového vstupního kanálu
analog representation analogové zobrazení
analog variable analogová proměnná
analog-to-digital converter analogově číslicový
převodník
analytical attack analytický útok
and-circuit obvod logického součinu, součinový
obvod
angular dimension úhlová velikost
anisochronous transmission anizochronní přenos
annex memory vyrovnávací paměť
annual loss expectancy očekávaná roční ztráta
anonymous FTP anonymní FTP server
anti-aliasing potlačení roztřepení okrajů, potlačení
roztřepení
anti-virus software antivirový program
antialiasing potlačení roztřepení čar, potlačení
roztřepení
anticipation předstih
anticipatory paging stránkování s předstihem
antihalation backing antihalační vrstva
antihalo-layer antihalační vrstva
antihilation antihilace
antiresonant circuit paralelní kmitavý obvod,
paralelní kmitavý ob
aperture okénko mikroštítku
aperture card mikroštítek
aperture card selector mikroštítkové vyhledávací
zařízení
append připojit
application data file aplikační datový soubor
application framework aplikační rámec
application generator generátor aplikací
application icon aplikační ikona
application layer aplikační vrstva
application management aplikační řízení
application problem aplikační problém
application process aplikační proces
application program interface aplikační programové
rozhraní, rozhraní pro aplikační programy
application program aplikační program, uživatelský
program
application service element element aplikační služby
application software aplikační programy
application-oriented language aplikační jazyk
applications programmer aplikační programátor
applications program aplikační programátor
applicative language funkčně orientovaný jazyk
architectural design návrh architektury

archival backup archivní zálohování
archival database archivní databáze
archival file archivovaný soubor
archival quality archivační trvanlivost, archivní
jakost
archival standards archivační trvanlivost, archivní
jakost
archive archivovat, archiv
archive attribute archivní atribut
archive file archivní soubor
archived file archivovaný soubor
archiving zálohování dat
area fill processor procesor výplňové oblasti
area graph plošný graf
areal density hustota záznamu
arithmetic and logic unit aritmetická a logická
jednotka, aritmetická a logické jednotka
arithmetic functions generator paměť aritmetických
funkcí
arithmetic functions paměť aritmetických f
arithmetic instruction aritmetická instrukce
arithmetic overflow přeplnění
arithmetic register aritmetický registr
arithmetic shift aritmetický posuv
arithmetic underflow nenaplněný, nenaplnění
arithmetic unit aritmetická jednotka
arithmetical instruction aritmetická instrukce
array pole počítačově, pole (počítačově), pole
array of counters systém počítačů
array processor maticový procesor
arrow keys kurzorové klávesy
arrow tool ukazovací nástroj, ukazovací šipka
articulated structure kloubová struktura
artificial intelligence umělá inteligence
artificial language umělý jazyk
artificial neuron network umělá neuronová síť
as above jak výše uvedeno
ascender písmeno protažené nahoru
ascending character písmeno protažené nahoru
ascending letter písmeno protažené nahoru
ascending order vzestupné pořadí
asin arkussinus
aspect ratio poměr stran, poměr (stran), poměr
assemble duration doba překladu
assembler asembler
assembling phase překladová fáze
assembling time doba překladu
assembly language jazyk symbolických instrukcí
assembly phase překladová fáze
assembly program sestavující program
assertion tvrzení
assignment by name přiřazení podle jména
assignment memory paměť časových adres
assignment operator operátor přiřazení
assignment statement přiřazovací příkaz
Association for computing machinery Asociace
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počítačového strojírenství
associative storage asociativní paměť
assumed-size aggregate strukturovaný objekt
předpokládané velikosti
assurance záruka
assurance level úroveň záruky
assurance profile profil záruky
asymmetric algorithm asymetrický algoritmus
asymmetric authentication method asymetrická
metoda autentizace
asymmetric encryption asymetrické šifrování
asymmetric key system systém s asymetrickými klíči
asynchronous asynchronní
asynchronous attack asynchronní útok
asynchronous communications asynchronní
komunikace
asynchronous communication asynchronní
komunikace
asynchronous procedure asynchronní procedura
asynchronous transmission asynchronní přenos
atomicity atomicita
attaching unit připojovací jednotka kanálového
svazku, připojovací jednotka
attachment unit interface propojovací rozhraní
attack útok
attendant memory paměť spojovatelky
attribute type typ atributu
audio zvukový
audit audit, prověření, prověřovat
audit attribute atribut auditu
audit description popis auditu
audit event auditovaná událost
audit record položka auditního záznamu
audit trail auditní záznam, prověřovací záznam
audit trail analysis analýza auditního záznamu
audit-review file prověřovací soubor
auditor auditor
augmented addressing rozšířené adresování
authenticate autentizovat
authenticated identity autentizovaná identita
authenticated user autentizovaný uživatel
authentication autentizace
authentication algorithm autentizační algoritmus
authentication certificate autentizační certifikát
authentication element autentizační prvek
authentication exchange autentizační výměna
authentication information autentizační informace
authentication key autentizační klíč
authentication token autentizační známka
authenticator autentizátor
authoring language výukový program
authoritization povolení, pověření
authorization povolení, pověření
authorization code přístupový kód
authorization override překročení autorizace
authorized action autorizovaná akce

auto answer samočinná odpověď modemu
auto-indent automatické odsazování, automatické
odsazování řádků
autobackup automatické zálohování, automatické
zálohová
autodetect automatická detekce, samočinně detekovat
autoexec autoexec
autoexecute automatické provedení příkazu,
automatické spuštění programu, automatické spuštění
autokeying automatické použití klíče
automated data processing security bezpečnost
automatizovaného zpracování dat
Automatic Answer automatická odpověď
automatic answering automatické odpovídání,
automatické odpovídá
automatic calling automatické volání
automatic check automatická kontrola
automatic coding strojové kódování
automatic constant function automatická funkce
konstanty
automatic control automatické řízení
automatic dimensioning automatické dimenzování
pole, automatické kótování, automatické stanovení
rozměrů
automatic formatting automatické formátování
automatic function automatická funkce
automatic indexing strojové kódování
automatic loom stav automatický
automatic page numbering automatické číslování
stránek
automatic selection strojové vyhledávání
automatic sequential operation iterační výpočet
automatic server recovery automatické restartování
serveru
automatic storage allocation automatické
přidělování paměti
automatic teller machine bankomat
autorepeat automatické opakování, automatické
opakován, opakované vysílání
autorepeat key opakovací klávesa
autorun automatické spuštění
autosave automatické ukládání
autostart routine startovací rutina
autotrace automatická transformace
auxiliary storage vnější paměť
availability dostupnost
Available Network dostupné sítě
available memory dostupná paměť, využitelná paměť
available time doba pohotovosti
avalanche effect hašovací funkce
average access time průměrná přístupová doba,
průměrná přístupová
average conditional information content podmíněná
entropie
average conditional podmíněná entropie
average information content entropie
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