Anlegen přivedení, připojení
Anmeldungsprozedur přihlašovací procedura
Anordnung e uspořádání
Anpassung e seřízení, nastavení
Anpassungsschaltung e přizpůsobovací obvod
Anschalteiheit e připojovací jednotka
anschaulich dargestellt názorně zobrazený
Anschlagdrucker r úderová tiskárna
anschlagfreier Drucker r nemechanická tiskárna
Anschluss brána, kolík, připojení, vývod, port
Anschlussbelegung e uspořádání vývodů, uspořádání kolíků
Anschlusseinheit e připojovací modul
Anschlussstift kolík, vývod, přípojný kolík
Anschlussstift des Verbindugssteckers kolík
konektoru
Ansicht e zobrazení (WinWord, Excel), zobrazení
ansprechbares Element identifikovatelný prvek,
detekovatelný prvek
ansprechbares Segment identifikovatelný segment, detekovatelný segment
anspruchslos nenáročný
Ansteuern aktivace
ansteuern nastavit (na), seřídit
Ansteuern vybuzení
Ansteuerung e nařízení, nastavení
Anstiegzeit čelo impulsu
anteilige Zeit doba provozu základní jednotky
uvedená v procentech, poměrná část doby
antippen zapsat klávesnicí
Antivalenz neekvivalence, negace ekvivalence,
nonekvivalence
Antwortkennung e identifikace odpovědi
Anweisung e příkaz, povel, instrukce
Anweisungsliste e seznam instrukcí
Anweisungstaste klávesa příkazu, klávesa povelu
Anwender operátor, uživatel
Anwender-definiert definovaný uživatelem
Anwenderdaten uživatelská data
anwendergesteuer řízený uživatelem
Anwenderkoordinate uživatelská souřadnice
Anwendermodul r aplikační modul
Anwenderoberfläche e uživatelské rozhraní
Anwenderpaket s uživatelský balík (programového vybavení)
Anwenderprogramm s uživatelský program
Anwenderprogramme e aplikační program, sada
uživatelských programů, uživatelské
programy, uživatelský program, uživatelský
software
Anwenderschicht (in der Netz) e aplikační
vrstva (v síti)
Anwenderschicht in der Netz e aplikační vrstva
(v síti)
Anwendersoftware e uživatelský software
Anwendersoftware-Paket sada uživatelských
programů, uživatelské programy, uživatelský
software

adressierbar adresovatelný
Adressraum adresní prostor (v paměti)
Adressverwaltung e správa adres
Affenschwanz zavináč
Akkumulator akumulátor
Akkumulator Register akumulátor
Akquisition e získávání, sběr
Aktenkofferformat kufříkové provedení, kufřikový formát
Aktentaschenformat kufříkové provedení, kufřikový formát
Aktionsanweisung e příkaz k provedení operace
aktivieren uvést v činnost, aktivovat
Aktor r aktor, aktuátor, ovládač, ovládací člen
aktualles Laufwerk aktuální jednotka
Akustikkoppler r akustický vazební člen
Akzentbuchstabe písmeno s diakritickým znaménkem
Alias alias (druh ikony)
Aliasing-Effekt stupňovitost přímky, schodovitost přímky
Allmenge univerzální množina
Alpha-Test alfa test
Alphazeichenvorrat soubor abecedních znaků
am Monitor obrazovky (televize)
am Programm na program
amerikanischer Standardcode für Informationsaustausch Americký normalizovaný kód
pro výměnu informací
ampersand komerční a
Amplitude e vrcholová hodnota, amplituda
Amt ústředna
Analog-Digital-Umsetzer analogově-číslicový
převodník
Analog-Digital-Wandler analogově-číslicový
převodník
analoge integrierte Schaltung analogový integrovaný obvod
analoger Rechner analogový počítač
analoges Signal analogový signál
Analogrechenanlage e analogový počítač
Analogrechner r analogový počítač
Analogsignal analogový signál
anbinden spojovat (link)
Anforderung für Aufklärung žádost o připomínky (sada vnitřních protokol sítě)
Anforderung/Erteilung požadavek/splnění
požadavku
Anforderungszeichen nápověď, naváděcí znak,
náznak, náznakový znak, příznak, výzva
Anfragesprache e dotazovací jazyk
Anführungsstrich uvozovka
Anführungszeichen uvozovka
angehaltener Prozess pozastavený proces
Anhalten s zastavení na, nastavení na
anklicken kliknout na (myší)
Anlaufprogramm rozběhový program, spouštěcí
program, inicializační program
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Arbeitssitzung pracovní relace
Arbeitsspeicher r hlavní paměť, operační paměť,
vnitřní paměť
Arbeitsstation e pracoviště, pracovní stanice
Argument nezávislá proměnná, argument
Arithmetik-Logik-Einheit aritmetická a logická
jednotka, aritmeticky posunovat
arithmetisch verschieben aritmeticky posunovat
arithmetischer Unterlauf aritmetické nenaplnění
arithmetischer Überlauf přeplnění, aritmetické
přeplnění
Array uspořádání, pole
Artefakt umělý výtvor, artefakt
Assembler jazyk symbolických funkcí, asembler,
sestavující program
Assemblercode r kód asembleru
Assemblersprache e jazyk symbolických funkcí,
asembler
Assemblieren překládat program z jazyka symbolických instrukcí do cílového programu
Assemblierer asembler, sestavující program
Assemblierprogramm asembler, sestavující
program
Ast r větev
Ast des Programms r větev programu
Asteriks hvězdička
asynchroner Übertragungsmodus protokol
ATM, přenos ASM, asynchronní přenosový
režim
Attribut pojmenovaná vlastnost entity, atribut
Attributauswahl výběr atributů, projekce atributů
Attributcode kód atributu
Audiokarte zvuková karta
Audiokassette e zvuková kazeta
audiovisuell audiovizuální
auf Bildschirmstatus na stav displeje
auf dem Datenträger na nosiči
auf dem Minitor obrazovky (PC), na obrazovce
auf der Diskette na disketě
Aufbau uspořádání, struktura, výstavba, vytváření, vytvoření
aufbereiten zpracovat předem, připravit
Aufbereitung úprava
Aufbewahrung von Daten uchování dat
Aufblitzen zvětšení jasu
auffinden objevit
Auffinden nalezení, vyhledání
Aufforderungstext r text výzvy (na displeji)
Aufforderungszeichen naváděcí znak, náznak,
náznakový znak, příznak, výzva, nápověď
Auffrischen obnovování (dynamická paměť)
Auffrischzeit e doba obnovení
Auffügen vynechání dat, vymazání dat
Aufgabe úloha
aufgabeorientiert problémově orientovaný
aufgabespezifisch specializovaný, jednoúčelový
aufgehängt (z.B. ein Programm) zastavil se
(program)

Anwenderunterstützung e podpora uživateli
Anwendugsprogrammpaket sada uživatelských
programů
Anwendungsanbieter zprostředkovatel služeb
Anwendungsbeispiel e příklad aplikace
anwendungsbezogene Sprache aplikační jazyk
Anwendungsgebiet oblast aplikace, oblast využití
anwendungsorientierte Programmsprache e
aplikační programovací jazyk
Anwendungsprogramm s uživatelský program
Anwendungsregel aplikační pravidlo, pravidlo
pro použití
Anwendungssoftware sada uživatelských programů, uživatelské programy
Anwendungssoftware e uživatelský software
anwendungsspezifisch aplikační
anwendungsspezifischer Baustein obvod ASIC,
integrovaný obvod pro specifické použití
anwendungsspezifische integrierte Schaltung
obvod ASIC (integrovaný obvod pro
specifické použití)
anwendungsunabhängige Software software
nezávislý na aplikaci, univerzální software
Anwendungszweck účel použití
Anzapfen von Leitungen nezákonné napojení na
vedení
Anzapfung von Leitungen napojení na vedení
Anzeige e displej
Anzeige zobrazení
Anzeige der Zustellung oznámení o dodání
zprávy
Anzeigeeinrichtung displej, zobrazovač
Anzeigegerät s displej, monitor, zobrazovač
Anzeigelement grafický výstupní prvek
Anzeigelineal formátovací řádka, pravítko na
stínítku
Anzeigemodus režim zobrazení, způsob zobrazení
Anzeigen indikace, zobrazení
Anzeigeregister příznakový registr
Anzeigesteuerung ovládač zobrazení, ovládač
obrazovky
Anzeigezeile indikační řádka
Arbeit im unteren Fenster práce v dolním okně
Arbeitsblatt s kalkulační tabulka, pracovní list,
tabulka, pracovní tabulka
Arbeitsdokument pracovní dokument
Arbeitsfläche zobrazovací pole
Arbeitsgruppe e pracovní skupina, odborná
skupina
arbeitsintensiv pracovně náročný
Arbeitsmenge množství vykonané práce
Arbeitsmittel s pracovní nástroj, pracovní prostředek
Arbeitspeicher r vnitřní paměť
Arbeitsplanung e plánování práce
Arbeitsplatzrechner pracoviště, pracovní stanice
Arbeitsrelation e pracovní relace
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