
BAJT 

Jeden bajt to 8 bitów. 

BIAŁE ZNAKI 

Symbole, takie jak: spacja, tabulacja, nowa linia. 

BIT 

Bit to najmniejsza ilość informacji, która może przyjąć tylko jedną z dwóch wartości: 0 lub 1. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA MONITORA 

Mówi o tym, ile razy w ciągu 1 sekundy na ekranie monitora pojawia się nowy obraz. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ TAKTOWANIA PROCESORA 

Szybkość, z jaką procesor wykonuje rozkazy– ilość operacji na sekundę. 

FLOODING 

Wielokrotne otrzymywanie tej samej wiadomości. 

HERC 

Jest to jednostka częstotliwości określająca, ile razy dane zdarzenie następuje w ciągu 1 
sekundy. 

HTML 

Język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. 

HTTP 

Protokół przesyłania (usługa udostępniania) dokumentów WWW 

HTTPS 

Szyfrowana wersja protokołu http 

IMAP 

Protokół internetowy pozwalający na odbiór poczty elektronicznej w sposób zapewniający 
dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy skrzynką a programem pocztowym 

INPRIVATE 

Tryb przeglądania zasobów sieci bez pozostawiania śladów na komputerze 



MODEM 

Urządzenie, które koduje informacje cyfrowe, tak by mogły być przesyłane w wybranym 
medium transmisyjnym, a także dekoduje odbierane dane. 

OFFLINE 

Status informujący o braku dostępności Internetu 

OFLAGOWANIE 

Oznaczenie wiadomości 

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANEGO OBRAZU 

Rozdzielczość drukowanego obrazu oznacza liczbę drukowanych punktów przypadających na 
jednostkę długości obrazu. Długość jest liczona w calach. Jednostką rozdzielczości obrazu 
wydrukowanego jest dpi. Skrót dpi oznacza liczbę punktów przypadającą na 1 cal długości 
obrazu: d: dots (punkty), p: per (na), i: inch (cal). Rozdzielczość 1200 dpi oznacza, że na 
długości 1 cala (ok. 2,5 cm) obrazu znajduje się 1200 wydrukowanych punktów. 

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU WYŚWIETLANEGO 

Rozdzielczość obrazu wyświetlanego na ekranie oznacza liczbę pikseli przypadających na 
jednostkę długości obrazu. Długość obrazu również jest liczona w calach. Jednostką 
rozdzielczości obrazu wyświetlanego na ekranie jest ppi. Skrót ppi oznacza liczbę pikseli 
przypadającą na 1 cal długości obrazu: p: pixels (piksele), p: per (na), i: inch (cal). 

SEKTOR 

To najmniejszy obszar dysku twardego, w którym można zapisać dane. 

SPAMER 

Osoba zajmująca się wysyłaniem spamu (niechcianej korespondencji) 

SPOILEROWANIE 

Niepożądane wiadomości o rozwoju akcji filmu, spektaklu, powieści itp. 

TROLLING 

Rodzaj niestosownego zachowania (prowokowanie, obrażanie) podczas korzystania z grup 
dyskusyjnych 

USENET 

Ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych 


