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Licencja
UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE
COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB
INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ
DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE.
WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI
OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.
1. Definicje
a."Utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących
wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów
stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem
muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w
czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu
niniejszej Licencji.
b."Zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy
utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich
dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie
będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej
Licencji.
c."Licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod
http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez
Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze
względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają
postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji
niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne
udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej
Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu
prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na
licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji,
co niniejsza Licencja.
d."Rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.
e."Atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane
przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa,
Na tych samych warunkach.
f."Licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną
lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej
Licencji.
g."Twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę
lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny,
lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a
dodatkowo:
i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów,
instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy
przyczyniające się do powstania wykonania;
ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu;
iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną;
iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z
prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony
już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony
prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie
będące utworem;
vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych.
h."Utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych
niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z
zastrzeżeniem Par. 8(g).
i."Licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła
uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo
uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie
uprawnień przyznanych Licencją.
j."Publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
k."Zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową.
2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do
ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem
autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa
autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących
zastosowanie przepisów.
3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji,
Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej
licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach
eksploatacji:
a.Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów,
Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;
b.Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie
takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały
w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na
nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na
tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z
angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w
stosunku do oryginału”;
c.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do
Zbiorów;
d.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz
e.Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
f.Dla uniknięcia wątpliwości:
I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa
właściwego:
Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego
przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją,
to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz
zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe
pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby,
a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia,
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

lub
domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy,
to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa
oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz
III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania.
Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach
nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie
znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do
dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu
wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach.
Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za
zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym
Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e).
W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje
Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę
danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W
przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa
właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.
4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym
ograniczeniom:
a.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia
kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora
zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego
egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.
Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z
Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość
korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do
niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od
odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie
Wykonywanym.
Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa
stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu,
ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez
korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru,
jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami
niniejszej Licencji.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z
Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze
Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie
któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym
zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie
Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
b.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny
jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:
i.niniejsza Licencja;
ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach
Licencji co niniejsza Licencja;
iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych
samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub
iv.Licencja Kompatybilna.
W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej,
Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji
Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji
wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest
zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących
postanowień:
V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej
do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie
Wykonuje;
VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków
korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji
Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;
VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie
odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności
dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który
Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca
nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku
do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu
Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej.
Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do
Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany
objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej.
c.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny
lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie
z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane
z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości
używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:
I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one
dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub)
Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu,
regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora,
wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane");
II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;
III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako
związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z
prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania
Utworu; oraz
IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego,
oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np.
"francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu
Twórcy").
Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone
w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru
przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia
odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej
tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń
wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia
wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych
podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać
lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy,
Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu
korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z
odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego
na piśmie pod rygorem nieważności.
d.Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do
4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają
definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią
bazę danych niespełniającą cech utworu.
e.Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w
zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza
Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie
stanowi skutecznie inaczej.
5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności
JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA
PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W
JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI
POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE
NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI,
WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE
MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE
ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE,
PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB
WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
7. Wygaśnięcie
a.Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez
Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od
Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie
naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w
mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.
b.Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego
Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub
do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka
decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania
niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej
Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje
dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
8. Postanowienia różne
a.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich
samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

b.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny
na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej
Licencji.
c.Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub
bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność
nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego
porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno
być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie
możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
d.Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a
żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod
rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na
piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
e.Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących
udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji
postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za
nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu
do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany
Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
f.Ten punkt został pominięty.
g.Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie
baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem
właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie
może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z
przepisami prawa właściwego.

10-100Base-T auto-sensing LAN=sieć lokalna typu 10-100Base-T z automatycznym
rozpoznawaniem szybkości
15-pin mini D-SUB=piętnasto-stykowe złącze typu mini D-SUB
15-pin VGA connector=piętnasto-stykowe złącze VGA
2-level password protection=dwupoziomowa ochrona hasłem
3D modelling=modelowanie trójwymiarowe
3-exceas-code=kod z nadmiarem trzy
abandon all hope=porzucić tekst
abandon text=porzucić tekst
abandon text=przerwać pracę nad tekstem
abbrev=skrót
abbreviated address calling=odwołanie do skróconego adresu
abbreviated addressing=adresowanie skrócone
abbreviation file=plik skrótów
abbreviation file=zbiór skrótów
abend abnormal end=niewłaściwe przerwanie
abend abnormal end=niewłaściwe zakończenie
able pattern=wzorzec zmienny
abnormal behavior signature=świadectwo dziwnego zachowania
abnormal behavior signature=sygnatura nienormalnego zachowania
abnormal behavior signature=symptom nienormalnego zachowania
abnormal end=zakończenie awaryjne
abnormal end=zakończenie przedwczesne
abnormal end of task=niewłaściwe zakończenie zadania
abnormal glow discharge=wyładowanie jarzeniowe nienormalne

abnormal termination=niewłaściwe przerwanie
abnormal termination=niewłaściwe zakończenie
abnormal termination=zakończenie anormalne
abonent=abonent
abort timer=regulator czasowy przerwania
abounds=mnożyć dziesiętnie
above board=zgodny programowo
above or below 1 mW=decybel ponad lub poniżej 1 miliwat
above reference noise=decybel ponad poziom odniesienia szumów
above sea level=nad poziomem morza
abrasiveness=własności ścierne
abreast=ramię głowicy magnetycznej
absence of confirmation=brak gotowości do przyjęcia danych
absolute address=adres bezwzględny
absolute addressing=adresowanie bezwzględne
absolute ampere=amper absolutny
absolute assembler=asembler adresowania bezwzględnego
absolute assembler=asembler bezwzględny
absolute assembler=język symboliczny bezwzględny
absolute code=kod bezwzględny
absolute code=kod komputera
absolute code=kod maszynowy
absolute code=kod wewnętrzny
absolute coding=kodowanie bezpośrednie
absolute coding=kodowanie bezwzględne
absolute coding=kodowanie w języku komputera
absolute coding=programowanie w kodzie maszynowym
absolute command=instrukcja bezwzględna
absolute command=komenda bezwzględna
absolute continuity=ciągłość absolutna
absolute convergence=zbieżność bezwzględna
absolute coordinate=współrzędna bezwzględna
absolute data=dane bezwzględne
absolute electromagnetic unit=absolutna jednostka elektromagnetyczna
absolute electrostatic unit=absolutna jednostka elektrostatyczna
absolute error=błąd absolutny
absolute error=błąd bezwzględny
absolute expression=wyrażenie bezwzględne
absolute inequality=nierówność zawsze prawdziwa
absolute instruction=rozkaz absolutny
absolute instruction=rozkaz bezwzględny
absolute instruction=rozkaz pełny
absolute language=język bezwzględny
absolute language=język maszynowy
absolute language=język wewnętrzny
absolute loader=program bezwzględnego wczytywania
absolute loader=program ładujący absolutny
absolute machine code=kod bezwzględny
absolute name=nazwa bezwzględna
absolute number=liczba niemianowana
absolute order=komenda bezwzględna
absolute order=uporządkowanie bezwzględne
absolute path=pełna nazwa ścieżki
absolute path=ścieżka bezwzględna
absolute path name=bezwzględna nazwa ścieżki
absolute path name=pełna nazwa ścieżki
absolute positional pattern=bezwzględny wzorzec pozycyjny
absolute program=program o adresach bezwzględnych
absolute rate=wskaźnik bezwzględny
absolute symbol=symbol bezwzględny
absolute tab=tabulator absolutny
absolute temperature=temperatura bezwzględna
absolute term=człon bezwzględny
absolute term=składnik bezwzględny

absolute term in an expression=wyraz wolny w wyrażeniu
absolute time=czas bezwzględny
absolute value=wartość bezwzględna
absolute value computer=komputer o wartościach bezwzględnych
absolute value of a complex number=moduł liczby zespolonej
absolute value of a real number=moduł liczby rzeczywistej
absolute value of a real number=wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
absolute vector=wektor bezwzględny
absolute voltmeter=woltomierz wartości absolutnej
absolutely summable series=szereg zbieżny bezwzględnie
absorbate=absorbowana substancja
absorbing state=stan pochłaniający
absorption-type frequency meter=częstościomierz absorpcyjny
absorption-type wave meter=falomierz absorpcyjny
absorptive attenuator=tłumik absorpcyjny
abstract card=karta dokumentacyjna
abstract class=klasa abstrakcyjna
abstract code=kod abstrakcyjny
abstract code=pseudokod
abstract data type=abstrakcyjny typ danych
abstract declarator=deklarator abstrakcyjny
abstract journal=czasopismo abstraktowe
abstract machine=maszyna abstrakcyjna
abstract method=metoda abstrakcyjna
abstract operation=operacja abstrakcyjna
abstract semantic network=abstrakcyjna sieć semantyczna
abstract symbol=symbol abstrakcyjny
abstract symbol=symbol dokumentacyjny
abstract syntax=składnia abstrakcyjna
Abstract Syntax Notation 1=notacja dla składni abstrakcyjnej 1
abstract type=typ abstrakcyjny
abstracting and indexing=sporządzenie abstraktu i indeksowanie
abstracting service=usługa sporządzania abstraktów
a-buffering=a-buforowanie
abuttal operator=pusty operator konkatenacji
AC erasing=wymazanie zapisów magnetycznych przez urządzenie zasilane prądem
zmiennym
ac singaling=stosowanie sygnałów prądu zmiennego
Accelerated Graphics Port=port graficzny z akceleracją
accelerating electrode=elektroda przyspieszająca
acceleration error=uchyb przyspieszeniowy
acceleration lag=uchyb przyspieszeniowy
acceleration period=czas przesuwu karty lub taśmy przez czytnik
acceleration period=okres rozruchu
acceleration time=czas rozpędu
acceleration time=czas rozruchu
accelerator=akcelerator
accelerator=przyspieszacz
accelerator board=karta przyspieszająca
accelerator board=karta z akceleratorem
accelerator key=klawisz skrótu
accelerator port=port akceleratora
accelerator table=tablica skrótów
acceptable malfunction rate=wadliwość dopuszczalna
acceptable quality level=akceptowany poziom jakości
acceptable quality level=dopuszczalny poziom wadliwości wyrobu
acceptable quality level=jakość dopuszczalna
acceptable reliability level=dopuszczalny poziom niezawodności
acceptable use policy=zasada dopuszczalnego wykorzystania
acceptance sampling=wybiorcza kontrola odbiorcza
acceptance test=próba odbiorcza
acceptance test=test akceptacyjny
acceptance test=test odbiorczy
acceptance testing=testowanie akceptacyjne

acceptor atom=atom akceptorowy
acceptor level=poziom adresowania
acceptor of data=odbiorca danych
acceptor state=poziom akceptorowy
access address=adres dostępu
access arm=ramię dostępu
access arm=ramię wybiorcze
access arrangement=porozumienie dotyczące dostępu
access authority=pełnomocnictwo dostępu
access authority=prawo dostępu
access authority=zezwolenie na dostęp
access button=klawisz pominięcia
access by key=dostęp według klucza
access charge=opłata za dostęp
access check=sprawdzenie praw dostępu
access code=kod dostępu
access coding=kodowanie dostępu
access control=kontrola dostępu
access control=sterowanie dostępem
access control bits=bity sterujące dostępem
access control list=lista kontroli dostępu
access control list=lista sterowania dostępem
access control register=rejestr kontroli dostępu
access control register=rejestr kontrolny dostępu
access control register=rejestr sterujący dostępem
access coordinate=współrzędna dostępu
access cycle=cykl dostępu
access denied=dostęp zastrzeżony
access enable=zezwolenie dostępu
access environment=opis warunków dostępu
access environment=środowisko dostępu
access gap=przerwa w dostępie
access intent=zamiar dostępu
access key=klawisz skrótu
access key=klawisz szybkiego dostępu
access key=klucz dostępu
access level=poziom dostępu
access line=linia dostępu
access matrix=macierz praw dostępu
access matrix=tablica dostępu
access mechanism=mechanizm dostępu
access mechanism=środki dostępu
access method=metoda dostępowa
access method executor=egzekutor metody dostępu
access method executor=program metody dostępu
access method routine=program metody dostępu
access mode=tryb dostępu
access network=sieć dostępowa
access number=numer dostępowy
access path journaling=zapisywanie ścieżki dostępu w dzienniku
access permission=pozwolenie dostępu
access permission=pozwolenie na dostęp
access permission=prawo dostępu
access plan=plan dostępu
access point=punkt dostępu
access privileges=przywileje dostępu
access restriction=ograniczenie dostępu
access right=prawo dostępu
access rights=prawa dostępu
access scan=procedura przeszukiwania
access security=zabezpieczenia dostępu
access selector=wybierak dołączający
access server=serwer dostępowy
access time=czas dostępu

access type=typ dostępu
access type=typ wskaźnikowy
access-control mechanism=mechanizm kontroli dostępu
access-control mechanism=środki kontroli dostępu
accessor=akcesor
access-oriented method=metoda dostępowa
access-oriented method=metoda z dostępem
accessory bay=wnęka na akcesoria
accessory cards=karty dodatkowe
accessory kit=zestaw akcesoriów
accessory slots=gniazda dodatkowe
accessory slots=gniazda na akcesoria
accidental error=błąd przestawienia cyfr
accidental printing=wydruk próbny
accident-prone=podatny na wypadki
accomodation=akomodacja
account ID=identyfikator konta
account information=informacje o koncie
accountable time=czas rozliczeniowy dostępu
accounting check=kontrola danych księgowych
accounting code=kod rozliczania
accounting entry=pozycja rozliczania
accounting information=informacje rozliczeniowe
accounting journal=zbiór informacji rozliczeniowych
accounting level=poziom rozliczania
accounting machine=maszyna do księgowania
accounting program=program księgujący
accounting program=program rozliczeniowy
accounting rate=opłata jednostkowa
accounting routine=program księgujący
accounting routine=program rozliczeniowy
accounting segment=segment rozliczania
accounting system=system księgowy
accounting system=system rozliczeniowy
accumulated error=błąd łączony
accumulated error=błąd skumulowany
accumulated error=błąd sumacyjny
accumulating counter=licznik dodający
accumulating reproducer=urządzenie kopiujące karty z możliwością zliczania
accumulation layer=warstwa adaptacyjna
accumulator jump instruction=rozkaz skoku sterowany zawartością akumulatora
accumulator shift instruction=rozkaz przesunięcia akumulatora
accuracy check=sprawdzenie dokładności
accuracy control character=znak sprawdzenia dokładności
accuracy figure=stopień dokładności
accuracy of measurement=dokładność pomiarów
accuracy of reading=dokładność odczytu
accuracy of recording=dokładność zapisu
accuracy reading=odczyt dokładności
accuracy reading=odczyt dokładny
accuracy reading=odczyt precyzyjny
accurate to n decimal places=dokładny do n-tego miejsca
accurately defined system=system dokładnie zdefiniowany
acetate base=podłoże octanowe
Acetic acid=Kwas octowy
acetone=aceton
acetylene=acetylen
achromatic=achromatyczny
acid resisting=kwasoodporny
acknowledge character=znak potwierdzenia
acknowledge connectionless operation=potwierdzenie bez ustanowienia połączenia
acknowledge connectionless operation=potwierdzenie łączności bez nawiązywania
logicznego połączenia
acknowledged connectionless service=usługa połączeniowa z potwierdzeniem

acknowledgement ambiguity=niejednoznaczność potwierdzenia
acknowledgement frame=ramka potwierdzająca
acknowledgement/negative acknowledgement transmission=przesyłanie danych
wymagające potwierdzenia
acoustic coupler=łącznik akustyczny
acoustic coupler=modem akustyczny
acoustic coupler=sprzęgacz akustyczny
acoustic coupling=łączenie akustyczne
acoustic coupling=połączenie akustyczne
acoustic delay line=linia opóźnienia akustycznego
acoustic delay line=ultradźwiękowa linia opóźniająca
acoustic emissions=emisja akustyczna
acoustic environment=środowisko akustyczne
acoustic feedback=akustyczne sprzężenie zwrotne
acoustic generator=generator dźwiękowy
acoustic generator=generator dźwięku
acoustic hood=pokrywa drukarki tłumiąca hałas
acoustic memory=pamięć akustyczna
acoustic modem=modem akustyczny
acoustic oscillation=drgania akustyczne
acoustic output=wyjście akustyczne
acoustic output=wyjście dźwiękowe
acoustic output=wyjście foniczne
acoustic panel=panel akustyczny
acoustic radiometer=radiometr akustyczny
acoustic resonator=rezonator akustyczny
acoustic signal=sygnał dźwiękowy
acoustic storage=pamięć akustyczna
acoustic store=pamięć akustyczna
acoustic surface wave=akustyczna fala powierzchniowa
acoustic tablet=rysownica akustyczna
acoustic tablet=tablet akustyczny
acoustic tablet=tabliczka akustyczna
acoustic vibration=drgania akustyczne
acoustoelectric effect=zjawisko akusto-elektryczne
acoustoelectronics=fononika
acquirer=nabywca
acquisition of signal=wykrycie sygnału
acquisition phase=faza zdobywania
acquisition time=czas gromadzenia
acrylic=akryl
actinium=aktyn
action bar=pasek działań
action cycle=cykl działania
action handle=uchwyt działania
action item=pozycja wymagająca działania
action line=linia aktywna
action message=komunikat o działaniu
action message=komunikat o konieczności podjęcia działania
action messaging=powiadamianie o podjęciu działań
action period=czas działania
action period=okres działania
action server=serwer operacyjny
action specification=określenie działania
action specification=specyfikacja akcji
action spot=miejsce aktywne
action time=czas działania
activate key=klawisz inicjujący
activate key=klawisz uruchamiający
activated metal cathode=katoda metalowa aktywowana
activation frame=zapis aktywacji
activation group=grupa aktywacji
activation of a cathode=aktywowanie katody żarzonej
activation record=zapis aktywacji

activator of luminescence=aktywator luminoforu
active abonent=abonent aktywny
active agent=aktywny agent
active area=obszar aktywny
active attack=atak aktywny
active attack=atak czynny
active band pass=aktywne pasmo przenoszone
active border=obramowanie aktywne
active cell=komórka aktywna
active cell=pole aktywne
active class=klasa aktywna
active computer=komputer aktywny
active content=materiały aktywne
active context handle=aktywny uchwyt kontekstu
active database=baza danych aktywna
active document=aktywny dokument
active domain=dziedzina aktywna
active domain=zakres aktywny
active element=element aktywny
active element=element czynny
active end=aktywne zakończenie
active fan-speed control=aktywne sterowanie prędkością wentylatora
active file=plik aktywny
active file=plik czynny
active file=właśnie używany plik
active item=łącze aktywne
active item=linia aktywna
active item=pozycja aktywna active line
active link=połączenie aktywne
active log=aktywna kronika
active log=aktywny dziennik
active master file=aktywny plik główny
active master item=aktywna pozycja pliku głównego
active medium=ośrodek czynny
active memory=pamięć aktywna
active monitoring=aktywne monitorowanie
active network=sieć aktywna
active network=sieć czynna
active network=sieć dostępna
active object=aktywny obiekt
active open=aktywne otwarcie
active page=aktywna strona
active page=strona bieżąca
active power=moc elektryczna czynna
active program=program aktywny
active program=program czynny
active record=rekord aktywny
active redundancy=redundancja czynna
active routine=program aktywny
active routine=program czynny
active rules=aktywne reguły
active satellite=satelita aktywny
active script=skrypt aktywny
active sort table=aktywna tablica sortowania
active star=gwiazda aktywna
active state=stan aktywny
active station=stacja aktywna
active storage=pamięć aktywna
active sub file=podplik aktywny
active subfile=podplik aktywny
active subfile record=aktywny rekord podpliku
active system=system aktywny
active task=zadanie aktywne
active task=zadanie bieżące

active template=aktywny szablon
active threat=zagrożenie aktywne
active threat=zagrożenie modyfikacją danych
active threat=zagrożenie podsłuchem aktywnym
active value=zmienna aktywna
active variable=zmienna aktywna
active window=okno aktywne
active window=okno dostępne
active window=okno otwarte
active-matrix color display=wyświetlacz kolorowy z aktywną matrycą
active-matrix display=wyświetlacz z aktywną matrycą
ActiveX=skrypty ActiveX
activity condition=warunek działania
activity diagram=diagram aktywności
activity level=poziom aktywności
activity light=optyczny wskaźnik działania
activity light=światło działania
activity loading=wczytywanie na podstawie informacji o aktywności rekordów
activity management=zarządzanie działaniami
activity network=sieć działań
activity ratio=współczynnik aktywności
activity trail=ślad działań
activity trail=zapis działań
activity-based costing=rachunek kosztów działań
actual address=adres bezwzględny
actual address=adres rzeczywisty
actual argument=parametr aktualny
actual argument=parametr faktyczny
actual code=kod bezwzględny
actual coding=kodowanie bezwzględne
actual data transfer rate=wskaźnik liczby przesyłanych danych w jednostce czasu
actual decimal point=kropka dziesiętna
actual derived data item=pochodny aktualny element danych
actual device number=faktyczny numer urządzenia
actual instruction=rozkaz niemodyfikowany
actual key=klucz faktyczny
actual key=klucz rzeczywisty
actual measured loss=rzeczywiste straty zmierzone
actual object=obiekt faktyczny
actual parameter=parametr faktyczny
actual parameter list=faktyczna lista parametrów
actual result data item=wynikowy aktualny element danych
actual source data item=źródłowy aktualny element danych
actual storage=pamięć fizyczna
actual time=czas aktualny
actual time=czas rzeczywisty
actual work time=rzeczywisty czas pracy
actuating error=uchyb na wejściu członu wzmacniającego
actuating mechanism=mechanizm uruchamiający
actuating signal=sygnał uruchamiający
actuating signal=sygnał wejściowy
actuator=pozycjoner
actuator of a microphone=pobudnik mikrofonu
acyclic feeding=nieregularne dostarczanie danych
acyclic feeding=nieregularne wprowadzanie
acyclic graph=graf acykliczny
acyclic graph=graf bez cykli
acyclic graph=graf bez pętli
ad hoc polymorphism=polimorfizm ad hoc
ad hoc query=kwerenda nieplanowa
ad hoc query=zapytanie niezaplanowane
adaptability=moc przetwarzania
adaptability=moc użyteczna
Adaptation Layer=warstwa adaptacyjna

adapted=przystosowany
adapted=zaadaptowany
adapter cable=kabel adaptera
adapter card=karta rozszerzeń
adapter handler=program obsługi adaptera
adapter slot=gniazdo elektryczne
adapter type=typ karty
adaptive=adaptacyjny
adaptive=inteligentny
adaptive attack=atak adaptacyjny
adaptive bridge=inteligentny most
adaptive channel allocation=elastyczny przydział kanałów
adaptive channel allocation=przydział kanałów do zadania
adaptive channel allocation=przydzielanie kanałów do zadania
adaptive control=adaptacyjny układ sterowania
adaptive control=sterowanie adaptacyjne
adaptive control action=adaptacyjne czynności kontrolne
adaptive control action=adaptacyjne działania sterujące
adaptive control system=adaptacyjny system sterowania
adaptive control system=adaptacyjny układ sterowania
adaptive dialog=dialog adaptacyjny
adaptive differential pulse code modulation=adaptacyjna różnicowa impulsowa
modulacja kodowa
adaptive equalization=korygowanie adaptacyjne
adaptive logic circuit=adaptacyjny układ logiczny
adaptive mutex=muteks adaptacyjny
adaptive processing control=adaptacyjne sterowanie przetwarzaniem
adaptive retransmission algorithm=algorytm retransmisji z adaptacją
adaptive routing=adaptacyjny wybór trasy
adaptive routing=trasowanie adaptacyjne
adaptive sampling=próbkowanie adaptacyjne
adaptive signal correcting=adaptacyjna korekcja sygnału
adaptive subdivision=podział adaptacyjny
adaptive system=system adaptacyjny
adaptive system=układ adaptacyjny
adaptive transversal equalizer=adaptacyjny korektor poprzeczny
add file=zbiór uzupełniany rekordami
add mode=tryb dodawania
add operation=operacja dodawania
add time=czas operacji dodawania
add to storage=umieszczenie zawartości akumulatora w pamięci
add with carry=sumowanie z przeniesieniem
add without carry gate=bramka nierównoważności
add without carry gate=bramka różnicy symetrycznej
add-drop multiplexer=krotnica transferowa
added entry=hasło dodatkowe
addend=dodajnik
adder=sumator
add-in=dodatek
add-in=rozszerzenie
add-in memory=pamięć dodatkowa
add-in program=program dodatkowy
add-in program=program uzupełniający
adding brush=szczotka dodająca
adding brush=szczotka licząca
adding circuit=układ sumujący
addition item=człon dodawany
addition modulo 2=dodawanie modulo 2
addition modulo 2 element=element dodawania modulo 2
addition record=rekord dodawany
addition table=tablica dodawania
addition without carry=operacja różnicy symetrycznej
additional character=znak dodatkowy
additional character=znak specjalny

additional variable=zmienna dodana
additional variable=zmienna dodatkowa
additive attributes=atrybuty addytywne
additive color model=model barw addytywny
additive colour model=model barw addytywny
additive error=błąd addytywny
additive function=funkcja addytywna
additive mixing=mieszanie addytywne
additive mixing=miksowanie addytywne
additive operation=operacja addytywna
additive operator=operator addytywny
addled=zepsuty fabrycznie
add-on component=komponent dodatkowy
add-on component=składnik dodatkowy
add-on device=urządzenie dodatkowe
add-on memory=pamięć dodatkowa
add-on memory=pamięć kumulowana
add-on pack=pakiet dodatkowy
add-or-subtract=dodaj lub odejmij
address=adres
address adjustment=dostosowanie adresu
address adjustment=przesunięcie adresu
address alignment=uporządkowanie adresów
address alignment=wyrównanie adresu
address arithmetic=arytmetyka adresowa
address arithmetic unit=blok obliczania adresów
address attribute=atrybut adresu
address book=książka adresowa
address boundary=granica adresowa
address bus=szyna danych
address change=modyfikacja adresu
address change=zmiana adresu
address code=kod adresu
address comparator=jednostka porównująca adresy
address comparator=komparator adresów
address computation=obliczanie adresu
address constant=adres początkowy
address constant=stała adresowa
address conversion=konwersja adresu
address conversion=odwzorowanie w adres
address conversion=przekształcenie adresu
address counter=licznik adresów
address couple=para adresów
address data strobe=strobowanie danych adresowych
address decoder=dekoder adresów
address decoder=dekoder adresu
address family=rodzina adresów
address format=format adresu
address format=postać adresu
address function=funkcja adresowa
address generation=generacja adresu
address group=grupa adresów
address group=grupa adresowa
address incrementation=cykliczne przeadresowywanie
address input=wejście adresowe
address input=wprowadzenie adresu
address latch element=układ zatrzaskiwania adresu
address lease=wynajmowanie adresu
address less instruction=rozkaz bezadresowy
address less instruction format=format rozkazu bezadresowego
address line=linia adresowa
address mapping=odwzorowanie adresów
address mark=znacznik adresu
address mask=maska adresowa

address mask=maska adresu
address matrix=macierz adresu
address memory=pamięć adresowa
address modification=modyfikacja adresu
address morte=adres stały
address operand=operand adresowy
address operand=operandum adresowe
address parameter=parametr adresowy
address part=część adresowa rozkazu
address pool=pula adresów
address range=zakres adresów
address reference=odwołanie przez adres
address register=rejestr adresowy
address register=rejestr adresu
address relocation=ponowne ustalenie adresów
address relocation=relokacja adresów
address resolution=odwzorowanie adresu
address resolution=odwzorowywanie adresu
address resolution=określanie adresu
address resolution=rozróżnienie adresu
address resolution=rozwikłanie adresu
address resolution=tłumaczenie adresu
address resolution problem=problem określania adresu
address resolution problem=problem tłumaczenia adresu
Address Resolution Protocol=protokół odwzorowywania adresów
Address Resolution Protocol=protokół określania adresów
address selection=wybieranie adresu
address selection system=system wybierania adresów
address signal=sygnał adresowy
address size=rozmiar adresu
address space=obszar adresowalny
address space=przestrzeń adresowa
address space=zakres adresów
address space identifier=identyfikator przestrzeni adresowej
address space identifier=identyfikator zakresu adresów
address stop=zatrzymanie ze względu na adres
address storage=pamięć adresowa
address store=pamięć adresowa
address substitution=podstawienie adresu
address table=tablica adresów
address table size=wielkość tabeli adresów
address trace=ślad adresu
address track=ścieżka adresowa
address translation=tłumaczenie adresu
address translation slave store=jednostka sprzętowa wspomagająca tłumaczenie
adresów
address translator=translator adresów
address word=słowo adresowe
address wraparound=zawinięcie adresu
addressability=adresowalność
addressability measure=miara adresowalności
addressable=adresowalny
addressable horizontal positions=adresowalne pozycje poziome
addressable horizontal positions=linia wyświetlana
addressable point=punkt adresowalny
addressable position=pozycja adresowalna
addressable position=punkt adresowalny
addressable register=rejestr adresowalny
addressable vertical positions=adresowalne pozycje pionowe
addressable vertical positions=kolumna wyświetlana
addressable-pollable terminal=terminal adresowalno-zgłoszeniowy
addressed memory=pamięć adresowana
addresses of address=adresy adresu
addressing=adresowanie

addressing capability=możliwość adresowania
addressing capability=zdolność adresowania
addressing character=znak adresujący
addressing circuit=układ adresowania
addressing circuit=układ adresujący
addressing circuit=układ wybierania adresu
addressing level=poziom adresowania
addressing mode=sposób adresacji
addressing mode=tryb adresowania
addressing scheme=schemat adresowania
addressing system=system adresowania
addressing type=typ adresowania
addressing unit=jednostka adresowa
addressing unit=najmniejszy adresowalny element pamięci
addressless=bezadresowy
addressless instruction=rozkaz bezadresowy
addressless instruction format=format rozkazu bezadresowego
addressless instruction format=postać rozkazu bezadresowego
address-to-name translation=tłumaczenie adresów na nazwy
add-subtract=dodawać-odejmować
add-subtract time=czas operacji dodawania lub odejmowania
adhesive labels=etykiety samoprzylepne
adjacency matrix=macierz przylegania
adjacent channel=kanał przyległy
adjacent domains=domeny przyległe
adjacent domains=obszary przyległe
adjacent edges=krawędzie przyległe
adjacent link storage image=informacja w węźle o stacji przyległej
adjacent node=węzeł przyległy
adjacent sub areas=podobszary przyległe
adjacent subareas=podobszary przyległe w sieci
adjacent tracks=ścieżki przyległe
adjacent-channel interference=interferencja kanałów przyległych
adjacent-channel selectivity=selektywność kanałów przyległych
adjust text mode=tryb formatowania tekstu
adjust text mode=tryb justowania
adjustable array=tablica ze zmiennymi granicami
adjustable extent=zakres zmienny
adjustable voltage rectifier=prostownik o regulowanym napięciu
adjustable zero=zero elektryczne
administration domain=domena administracyjna
administration monitor=monitor administracyjny
administration portal=portal administracyjny
administrative authority=uprawnienia do administrowania
administrative data processing=przetwarzanie danych dla celów administracyjnych
administrative data processing=przetwarzanie danych dla potrzeb zarządzania
administrative domain=domena administracyjna
administrative operations=operacje administracyjne
administrative operator=administrator
administrative operator station=stacja administratora
administrative operator station=terminal kontrolera
administrative repository=repozytorium administracyjne
administrative user=administrator
administrator privileges=uprawnienia administratora
admissible character=znacznik cięcia
admissible character=znak cięcia
admissible hypothesis=hipoteza dopuszczalna
admissible mark=znak dopuszczalny
admissible mark=znak dozwolony
adopt a standard=przyjąć standard
adopted authority=uprawnienie adoptowane
adsorption=adsorpcja
advanced 2D business applications=zaawansowane aplikacje dwuwymiarowe dla firm
advanced antenna system=zaawansowany system antenowy

Advanced Configuration and Power Interface=zaawansowany interfejs zarządzania
konfiguracją i zasilaniem
advanced copying=kopiowanie zaawansowane
advanced data communications control procedures=procedury sterujące przesyłaniem
danych
advanced data link controller=zaawansowany sterownik kanału przesyłu danych
advanced data management=zaawansowane zarządzanie danymi
advanced design-alloy-diffused=zaawansowany projekt stopowo-dyfuzyjnego
przyrządu półprzewodnikowego
advanced low power Schottky=zaawansowany układ scalony małej mocy z diodami
Schottkyego
advanced memory system=zaawansowany system pamięciowy
advanced operating system=zaawansowany system operacyjny
advanced optical character reader=optyczny czytnik znaków wysokiej klasy
Advanced Power Management=zaawansowane zarządzanie zasilaniem
advanced range=zasięg rozszerzony
advanced research and technology=zaawansowane badania i technologia
advanced Schottky transistor-transistor logic=zaawansowany układ logiczny
tranzystarowo-tranzystorowy z diodami Schottkyego
advanced solid logic technology=technologia wysokiego poziomu
advanced solid-state logic technology=zaawansowana technologia monolitycznych
układów scalonych
advanced standard buried collector=zaawansowana standardowa technologia
kolektora zagrzebanego
advanced technology=technologia wysokiego poziomu
advanced technology=zaawansowana technologia
advanced user=użytkownik zaawansowany
advertiser=ogłoszeniodawca
advertiser=rozgłaszający
aeration=napowietrzanie
aerial cable=kabel nadziemny
aerial cable=kabel napowietrzny
aerial tuning capacitor=kondensator dostrojczy anteny
aerodynamic=aerodynamika
aerodynamic=aeromechanika
aerodynamics=aerodynamika
aerograph=aerograf
aeromechanics=aerodynamika
aeromechanics=aeromechanika
aerometer=aerometr
aerostatics=aerostatyka
affine function=funkcja afiniczna
affine map=odwzorowanie afiniczne
affine mode=tryb afiniczny
affirmative acknowledgement=potwierdzenie pozytywne
afterglow=poświata
afterglow duration=czas poprawny
afterglow screen=ekran z poświatą
after-image protection=zabezpieczenie obrazu końcowego
after-look journal=zbiór zmian po wykonaniu operacji
after-look journalizing=dokumentowanie zmian po wykonaniu operacji
agendum call card=karta odwołania do agendy
agent name=nazwa agenta
aggregate expression=wyrażenie tablicowe lub strukturowe
aggregate function=funkcja agregacji
aggregate function=funkcja agregująca
aggregate function=funkcja zagregowana
aggregate key=klucz złożony
aggregate object=obiekt agregowany
aggregate object=obiekt złożony
aggregate type=typ ogólny
aggregate type=typ sumaryczny
aggregate works=prace zbiorowe
aggregate works=prace zebrane

aggregated data=dane globalne
aggregated data=dane łączne
aggregated data=dane sumaryczne
aggregated data=dane zagregowane
aggregation hierarchy=hierarchia agregacji
aglet=aglet
aiming circle=koło celowania
aiming field=pole skierowania
aiming symbol=plamka kierunkowa
aiming symbol=symbol kierunkowy
air capacitor=kondensator powietrzny
air cooled triode=trioda chłodzona powietrzem
air-bladder=pęcherzyk magnetyczny
airborne digital computer=cyfrowy komputer lotniczy
airborne warning and control system=system sterowania i ostrzegania
przeciwlotniczego
airbrake=hamulec pneumatyczny
air-bump=pompa powietrzna
air-cell=pęcherzyk powietrza
air-conditioned=klimatyzowany
air-conditioning=klimatyzacja
air-cooled=chłodzony powietrzem
air-cooled tube=lampa o chłodzeniu powietrznym
air-core induction coil=cewka bezrdzeniowa
air-core transformer=transformator bezrdzeniowy
airflow=przepływ powietrza
air-ground data link system=kanał systemu informacyjnego powietrze-ziemia
air-ground data link system=kanał systemu przesyłu danych powietrze-ziemia
airiness=dobra wentylacja
airline reservation system=system rezerwacji miejsc w samolotach
airlock=śluza powietrzna
air-shaft=szyb wentylacyjny
air-spaced capacitor=kondensator powietrzny
air-spaced trimmer capacitor=kondensator powietrzny stroikowy
alarm directive=dyrektywa alarmowa
alarm display=plansza sygnalizująca alarm
alarm relay=przekaźnik alarmowy
alarm signal device=urządzenie alarmowe
alarm-repeated transmission=sygnał alarmowy niepowodzenia transmisji
Alcohol burner=Palnik alkoholowy
aldehyde=aldehyd
alert box=ramka ostrzegawcza
alert filter=filtr alertu
alert focal point=skupisko alertów
alert identifier=identyfikator alertu
alert table=tabela alertu
alert table=tablica alertów
alerting=alarmowanie
alerting=ostrzeganie
alerting signal=sygnał alarmowy
alerting signal=sygnał ostrzegawczy
alerting signal=sygnał zawiadamiający o transmisji
algebraic=algebraiczny
algebraic complement=dopełnienie algebraiczne
algebraic equation=równanie algebraiczne
algebraic expression=wyrażenie algebraiczne
algebraic expression manipulation statement=zdanie określające sposób
przetworzenia wyrażenia algebraicznego
algebraic function=funkcja algebraiczna
algebraic language=język algebraiczny
algebraic manipulation=przetwarzanie wyrażenia algebraicznego
algebraic sign convention=konwencja znaków algebraicznych
algebraic specification=specyfikacja algebraiczna
algebraic sum=suma algebraiczna

algebraic surface=powierzchnia algebraiczna
algebraic unit=człon algebraiczny
algebraic unit=jednostka algebraiczna
algebraical=algebraiczny
algebraically=algebraicznie
ALGOL algorithmic language converter=konwerter języka ALGOL
algorithm=algorytm
algorithm convergence=zbieżność algorytmu
algorithm processor=procesor algorytmiczny
algorithm translation=tłumaczenie algorytmu
algorithm validation=sprawdzenie poprawności algorytmu
algorithmic=algorytmiczny
algorithmic language=język algorytmiczny
algorithmic process=proces algorytmiczny
algorithmic routine=procedura algorytmiczna
algorithmic routine=program algorytmiczny
algorithmization=algorytmizacja
algy=algorytm
alias chain=łańcuch aliasów
alias name=nazwa zastępcza
alias record=rekord poprawkowy
aliasing=aliazing
aligned=wyregulowany
aligned=wyrównany
aligned word=słowo wyrównane
alignment error=błąd justowania
alignment error=błąd nastrojenia
alignment error=błąd regulacji
alignment error=błąd wyrównania
all applications computer=komputer do zastosowań ogólnych
all applications computer=komputer uniwersalny
all capitals=wersaliki
all caps=wersaliki
all file details=wszystkie informacje o pliku
all hosts group=grupa wszystkich hostów
all hosts group=grupa wszystkich stacji
all hosts group=grupa wszystkich węzłów
all hosts multicast=grupa wszystkich hostów
all hosts multicast=grupa wszystkich stacji
all hosts multicast=grupa wszystkich węzłów
all integer programming=programowanie całkowite
all integer programming=programowanie całkowitoliczbowe
all points addresable=wszystkie punkty adresowalne
all points addressable=wszystkie punkty adresowalne
all purpose electronic computer=uniwersalny komputer elektroniczny
all right=dobrze wypionowany
all routers multicast=grupa wszystkich ruterów
all transistor=całkowicie stranzystorowany
Allihn's condenser=Chłodnica kulowa Allihna
alliterative=aliteracyjny
all-mains receiver=odbiornik uniwersalny
allocated=alokować
allocated memory=pamięć przydzielona
allocated storage=pamięć przydzielona
allocated store=pamięć przydzielona
allocated variable=zmienna alokowana
allocated variable=zmienna o przydzielonej pamięci
allocates=alokować
allocation map=mapa alokacji
allocation map=mapa przydziału
allocation problem=problem przydziału
allocation problem=zadanie przydziału
allocation system management=strategia przydziału miejsca
allocation unit=jednostka alokacji

allocator=alokator
all-optical network=sieci całkowicie optyczne
alloting=przydzielanie
alloy bulk diffusion=objętościowa dyfuzja w stopie
alloy diffused transistor=tranzystor stopowo-dyfuzyjny
alloy junction=złącze przelotowe
alloy transistor=tranzystor stopowy
all-purpose computer=komputer ogólnego przeznaczenie
all-purpose computer=komputer uniwersalny
all-round antenna=antena dookólna
alpha=alfanumeryczny
alpha blending=łączenie alfa
alpha channel=kanał alfa
alpha character=znak alfabetyczny
alpha display=ekran znakowy
alpha geometrics=geometria literowa
alpha mosaic=mozaika literowa
alpha test=próba laboratoryjna
alpha test=test alfa
alpha value=wartość alfa
alphabet name=nazwa alfabetu
alphabetic addressing=adresowanie alfabetyczne
alphabetic character=znak alfabetyczny
alphabetic character set=zbiór znaków alfabetycznych
alphabetic character set=zestaw znaków alfabetycznych
alphabetic character subset=podzbiór znaków alfabetycznych
alphabetic code=kod alfabetyczny
alphabetic shift=przesunięcie alfabetyczne
alphabetic string=łańcuch alfabetyczny
alphabetic string=łańcuch literowy
alphabetic string=łańcuch tekstowy
alphabetic tabulator=tabulator alfabetyczny
alphabetic tabulator=tabulator literowy
alphabetic tabulator with summary card punch=tabulator literowy z dziurkarką
sumaryczną
alphabetic word=słowo alfabetyczne
alphabetically=alfabetycznie
alphabetic-coded character set=zbiór znaków kodowanych alfabetycznie
alphabetic-coded character set=zestaw znaków kodowanych alfabetycznie
alphabetic-numeric=alfanumeryczny
alphabetic-numeric=literowo-cyfrowy
alphabetizing=sortowanie alfabetyczne
alpha-geometric=alfageometryczny
alphameric=alfanumeryczny
alphameric=literowo-cyfrowy
alphameric character=znak alfanumeryczny
alphameric code=kod alfanumeryczny
alphamosaic=alfamozaikowy
alphanumeric=alfanumeryczny
alphanumeric=literowo-cyfrowy
alphanumeric character=znak alfanumeryczny
alphanumeric character set=zbiór znaków alfanumerycznych
alphanumeric character set=zestaw znaków alfanumerycznych
alphanumeric character subset=podzbiór znaków alfanumerycznych
alphanumeric code=kod alfanumeryczny
alphanumeric code=kod literowo-cyfrowy
alphanumeric cursor=kursor alfanumeryczny
alphanumeric data=dane alfanumeryczne
alphanumeric display=ekranopis alfanumeryczny
alphanumeric display=monitor alfanumeryczny
alphanumeric display device=ekranopis alfanumeryczny
alphanumeric display device=monitor alfanumeryczny
alphanumeric displays=wyświetlacze alfanumeryczne
alphanumeric edited character=zredagowany znak alfanumeryczny

alphanumeric field=pole alfanumeryczne
alphanumeric field=pole tekstowe
alphanumeric instruction=rozkaz alfanumeryczny
alphanumeric keyboard=klawiatura alfanumeryczna
alphanumeric mode=tryb alfanumeryczny
alphanumeric reader=czytnik alfanumeryczny
alphanumeric sort=sortowanie alfanumeryczne
alphanumeric sorting=sortowanie alfanumeryczne
alphanumeric tabulator=tabulator alfanumeryczny
alphanumeric terminal=terminal alfanumeryczny
alphanumerical=alfanumeryczny
alphanumerical=literowo-cyfrowy
alphanumeric-coded character set=zbiór znaków kodowanych alfanumerycznie
alphanumeric-coded character set=zestaw znaków kodowanych alfanumerycznie
alphanuraeric keyboard=klawiatura alfanumeryczna
alter mode=tryb zmiany
alterable=modyfikowalny
alterable=zmienialny
alterable memory=pamięć zmienialna
alterable read-only memory=reprogramowalna pamięć stała
alterable read-only memory=zmienialna pamięć stała
alteration gate=bramka alternatywy
alteration switch=przełącznik zmianowy
altering error=błąd nieregularny
altering error=błąd spowodowany niewłaściwym przesłaniem danych wewnątrz
komputera
alternate coding=kodowanie alternatywne
alternate collating sequence=alternatywny porządek zestawiania
alternate collating sequence=dodatkowy porządek leksykograficzny
alternate console=konsola dodatkowa
alternate console=pulpit alternatywny
alternate field=pole zmienne
alternate format=format alternatywny
alternate index=indeks alternatywny
alternate keypad mode=alternatywny tryb klawiatury numerycznej
alternate mode=tryb naprzemiennego dostępu
alternate optima=alternatywne rozwiązanie optymalne
alternate optima=inne rozwiązanie tego samego problemu optymalizacyjnego
alternate path=ścieżka dodatkowa
alternate path retry=potwórzenie po trasie zastępczej
alternate printer=drukarka zamienna
alternate recovery=regenacja alternatywna
alternate route=trasa zastępcza
alternate routing=trasa zastępcza
alternate routing=wybór trasy zastępczej
alternate track=ścieżka zapasowa
alternate track=ścieżka zastępcza
alternated=alternatywny
alternates=alternatywny
alternating array=matryca naprzemienna
alternating continuous wave=przemienna fala ciągła
alternating current=prąd przemienny
alternating current=prąd zmienny
alternating current continuous vave=fala ciągła prądu przemiennego
alternating current flip-flop=przerzutnik prądu przemiennego
alternating pages=przemienne strony
alternating product=iloczyn zewnętrzny
alternating quantity=wielkość okresowa
alternating series=szereg naprzemienny
alternating table=tablica naprzemienna
alternation gate=bramka alternatywy
alternative attribute=atrybut alternatywny
alternative collating sequence=alternatywny porządek leksykograficzny
alternative console=konsola alternatywna

alternative cylinder=cylinder alternatywny
alternative denial gate=bramka dysjunkcji
alternative line=linia alternatywna
alternative module=moduł alternatywny
alternative module=moduł wariantowy
alternative name=nazwa alternatywna
alternative path=ścieżka zastępcza
alternative path=trasa zastępcza
alternative sector=sektor alternatywny
alternative shift=przesunięcie alternatywne
alternative transport class=alternatywna klasa transportowa
alternatives=alternatywny
alternators=alternator
altitude sensing unit=czujnik wysokości
aluminium=aluminium
aluminium-nickel-cobalt=stop aluminium-nikiel-kobalt
aluminium-silicon=stop aluminium-krzem
alumsy=ałunować
always on=zawsze dostępny
Always On Dynamic Internet=usługa aktualizacji sterowników
amateur radio station=amatorska stacja radiowa
amateur television=telewizja amatorska
amber lamp=lampa bursztynowa
ambient conditions=warunki otaczające
ambient light=światło otaczające
ambient light=światło otoczenia
ambient property=własność otaczająca
ambient temperature=temperatura otoczenia
ambiguity error=błąd dwuznaczności
ambiguous cursor=niejasny kursor
ambiguous definition=definicja niejednoznaczna
ambiguous grammar=gramatyka niejednoznaczna
ambiguous reference=odniesienie niejednoznaczne
ambiguous reference=odwołanie niejednoznaczne
ambiguously=dwuznacznie
amend fields=pola korekty
amend fields=pola poprawek
amendment file=plik aktualizujący
amendment file=plik poprawkowy
amendment file=plik zmian
amendment record=rekord poprawek
amendment record=rekord poprawkowy
amendment record=zapis poprawek
amendment tape=taśma aktualizująca
amendment tape=taśma poprawkowa
amendment tape=taśma zmian
American usage=termin amerykański
amicable numbers=liczby zaprzyjaźnione
ammeter=amperomierz
ammoniac=amoniakalny
ammonium=amon
Ammonium dichromate=sól amonu
Ammonium hydroxide=wodorotlenek amonu woda amoniakalna
Ammonium salt=chlorek amonu
amount of information=ilość informacji
amount tendered=dokument kasowy
amp off=uruchomić w tle
amperage=prąd w amperach
ampere=amper
ampere hour=amperogodzina
ampere meter=amperomierz
ampere minute=amperominuta
ampere per square centimeter=amper na centymetr kwadratowy
ampere per square foot=amper na stopę kwadratową

ampere per square inch=amper na cal kwadratowy
ampere tum per motor=amperozwój na silnik
ampere turn=amperozwój
ampere turn per Weber=amperozwój na weber
ampere turns=amperozwoje
ampere-hour=amperogodzina
ampere-hour meter=licznik amperogodzin
amperes=amper
ampere-second=amperosekunda
ampere-turn=amperozwój
ampere-volt-ohm=amper-wolt-om
amphibolous=amfiboliczny
amphibolous=dwuznaczny
amphibolous=niepewny
amphibolous=wątpliwy
amplidyne=amplidyna
amplification by stimulated emission of radiation=wzmacnianie przez stymulowaną
emisję promieniowania
amplification factor=współczynnik wzmocnienia
amplified spontaneous emission=wzmocniona emisja spontaniczna
amplifier=wzmacniak
amplifier element=człon wzmacniający
amplifier gain=współczynnik wzmocnienia
amplifier gain=wzmocnienie wzmacniacza
amplifier output=wyjście wzmacniacza
amplifier stage=stopień wzmacniacza
amplifier tube=lampa wzmacniająca
amplitude adder=sumator amplitudowy
amplitude and angle modulation=modulacja amplitudy i kąta
amplitude keyed=amplituda kluczowana
amplitude limiter=ogranicznik
amplitude limiter=wartość ograniczająca
amplitude modulation=modulacja amplitudy
amplitude modulation factor=głębokość modulacji amplitudy
amplitude modulation single sideband=jednowstęgowa modulacja amplitudy
amplitude modulation with liraiter=modulacja amplitudy z ograniczeniem
amplitude modulation-frequency modulation=modulacja amplitudy-modulacja
częstotliwości
amplitude probability distribution=amplituda rozkładu prawdopodobieństwa
amplitude shift keying=kluczowanie amplitudy
amplitude-frequency modulation=modulacja amplitudowo-częstotliwościowa
anaglyph=anaglif
anagrams=anagram
analog=analog
analog adder=sumator analogowy
analog assignment of variables=analogowe przypisywanie wartości zmiennym
analog calculation=obliczenie analogowe
analog channel=kanał analogowy
analog circuit=układ analogowy
analog comparator=komparator analogowy
analog computation=modelowanie analogowe
analog computation=obliczanie analogowe
analog computer=komputer analogowy
analog computer=maszyna analogowa
analog computer subsystem=podsystem komputera analogowego
analog computer system=analogowy system komputerowy
analog data=dane analogowe
analog delay line=analogowa linia opóźniająca
analog device=urządzenie analogowe
analog divider=dzielnik analogowy
analog facility terminal=analogowy terminal dźwiękowy
analog feedback=analogowe sprzężenie zwrotne
analog function generator=analogowy generator funkcji
analog input=wejście analogowe

analog input expander=rozszerzenie wejścia analogowego
analog input module=moduł wejścia analogowego
analog integration=integracja analogowa
analog machine=komputer analogowy
analog machine=maszyna analogowa
analog microprocessor=mikroprocesor analogowy
analog multiplexer=multiplekser analogowy
analog multiplier=analogowy układ mnożący
analog network=sieć analogowa
analog output=wyjście analogowe
analog processor-controler=procesorowo-kontrolny układ analogowy
analog processor-controller=procesorowo-kontrolny układ analogowy
analog recording=rejestracja analogowa
analog representation=reprezentacja analogowa
analog scaling=skalowanie analogowe
analog signal=sygnał analogowy
analog simulation=modelowanie analogowe
analog simulation=symulacja analogowa
analog simulator=symulator analogowy
analog switch=przełącznik analogowy
analog system=system analogowy
analog technique=technika analogowa
analog transmission=transmisja analogowa
analog-digital computer=komputer analogowo-cyfrowy
analog-digital computer=komputer hybrydowy
analog-digital conversion=konwersja analogowo-cyfrowa
analog-digital conversion=przekształcenie analogowo-cyfrowe
analog-digital converter=konwerter analogowo-cyfrowy
analog-digital converter=przetwornik analogowo-cyfrowy
analog-digital simulation=symulacja analogowo-cyfrowa
analogize=objaśniać przez analogię
analogize=rozumować przez analogię
analog-to-digital=analogowo-cyfrowy
analog-to-digital conversion=konwersja analogowo-cyfrowa
analog-to-digital conversion=przekształcenie analogowo-cyfrowe
analog-to-digital converter=konwerter analogowo-cyfrowy
analog-to-digital converter=przetwornik a/c
analog-to-digital converter=przetwornik analogowo-cyfrowy
analog-to-digital data recording system=analogowo-cyfrowy system zapisywania
danych
analog-to-digital encoder=analogowo-cyfrowe urządzenie kodujące
analog-to-digital interface=interfejs analogowo-cyfrowy
analog-to-digital interface=złącze analogowo-cyfrowe
analog-to-digital sensing=odczyt z konwersją analogowo-cyfrową
analog-to-digital-to-analog converter=konwerter analogowo-cyfrowo-analogowy
analogue comparator=komparator analogowy
analogue computer=komputer analogowy
analogues=analogowy
analycity=analityczność
analysis mode=tryb analizy
Analysis-Box=jednostka analizy
analytic relationship=zależność analityczna
analytic relationship=związek analityczny
analytical engine=maszyna analityczna
analytical function generator=generator funkcji analitycznej
analytical model=model analityczny
analytically=analitycznie
ancestral relation=relacja dziedziczenia
ancestral task=zadanie dołączone
ancestral task=zadanie dziedziczne
anchor control=bazowy element sterujący
anchor control=formant bazowy
anchor point=punkt zaczepienia
anchor record=rekord główny

ancillary control processor=podrzędny procesor sterujący
ancillary control processor=pomocniczy procesor sterujący
ancillary equipment=sprzęt pomocniczy
ancillary equipment=urządzenia pomocnicze
ancillary equipment=wyposażenie pomocnicze
ancillary information=dodatkowe informacje
ancillary variable=zmienna pomocnicza
ancillary variable=zmienna zależna
and also too=koniunkcja
AND-OR-invert=I-LUB odwracające
angle brackets=nawiasy ostre
angle modulation=modulacja kątowa
angry fruit salad=wściekłe kolorki
angstrom=angstrom
angular position counter=licznik położenia kątowego
angular velocity=prędkość kątowa
anhydride=bezwodnik
aniline=anilina
animation effects=efekty animacyjne
anions=anion
anisochronous transmission=przesyłanie anizochroniczne
anisochronous transmission=transmisja anizochroniczna
anisonchronous signal=sygnał anizochroniczny
anisotropic=anizotropowy
anisotropic transformation=przekształcenie anizotropowe
anisotropy=anizotropia
annex memory=pamięć asocjacyjna
annex memory=pamięć skojarzeniowa
annex storage=pamięć asocjacyjna
annex storage=pamięć skojarzeniowa
annunciator=głośnik
anode=anoda
anode band detection=detekcja anodowa
anode battery=bateria anodowa
anode block=blok anodowy
anode characteristic=charakterystyka anodowa
anode current=prąd anodowy
anode modulation=modulacja anodowa
anode voltage=napięcie anodowe
anode voltage drop=spadek napięcia anodowego
anodes=anoda
anodic oxidation process=anodyzacja
anodizing=anodyzacja
anomaly detection=wykrywanie anomalii
anomaly detection model=model wykrywania anomalii
anonymizing=anonimizacja
anonymizing proxy=anonimizujący serwer proxy
anonymous connection=połączenie anonimowe
anonymous FTP=anonimowe FTP
anonymous remailer=program do anonimowego przesyłania poczty
answer delay=opóźnienie odpowiedzi
answer for=odpowiadać czemuś
answer lamp=lampka wskazująca na udzielanie odpowiedzi
answer list=lista odpowiedniości
answer mode=tryb odpowiedzi
answer mode=tryb zgłoszenia
answer only modem=modem umożliwiający połącznie tylko w kierunku do odbiorcy
answer phone=automatyczna sekretarka
answerback=potwierdzenie
answering=odpowiadanie
answering=zgłoszenie
answering machine=automatyczna sekretarka
answering time=czas udzielania odpowiedzi
answering timeout=limit czasu odpowiedzi

antecedent interpretation=łańcuch logiczny
antecedent interpretation=wnioskowanie na podstawie faktów
antenna current=prąd anteny
antenna transmit-receive=antena nadawczo-odbiorcza
antenna tuning capacitor=kondensator dostrojczy anteny
antenna tuning inductance=indukcyjność dostrojcza anteny
anti-aliasing=antyaliasing
anti-aliasing=wygładzanie krawędzi
antialising=wyrównywanie
anticathode=antykatoda
anticipated carry=przeniesienie z wyprzedzeniem
anticipating control=sterowanie wyprzedzające
anticipation mode=tryb wyprzedzający
anticipatory=wyczekujący
anticipatory=wyprzedzający
anticipatory buffering=buforowanie wyprzedzające
anticipatory buffering=zapisywanie do bufora z wyprzedzeniem
anticipatory paging=sprowadzanie strony z wyprzedzeniem
anticipatory staging=przemieszczenie bloków pamięci z wyprzedzeniem
anticlockwise=przeciwnie do kierunku obrotu wskazówek zegara
anti-clutter gain control=regulacja wysokiej rozdzielczości
anticoincidence circuit=bramka nierównoważności
anticoincidence circuit=układ antykoincydencyjny
anticoincidence element=bramka nierównoważności
anticoincidence element=układ antykoincydencyjny
anticoincidence gate=bramka antykoincydencyjny
anticoincidence gate=bramka nierównoważności
anticoincidence operation=operacja nierównoważności
anticosine=acos
anticosine in the degree measurement=arcus cosinus w mierze kątowej
antifading antenna=antena przeciwzanikowa
antiferroelectric=antyferroelektryk
antiferromagnetic material=antyferromagnetyk
antiferromagnetic resonance=rezonans antyferromagnetyczny
antifreeze=substancja niezamarzająca
antifriction metal=metal przeciwcierny
anti-function=antyfunkcja
antihunting circuit=obwód przeciwoscylacyjny
antihyberbolic cosine=area cosinus
antihyperbolic cotangent=area cotangens
antihyperbolic sine=area sinus
antihyperbolic tangent=area tangens
anti-jamming=antyzagłuszanie
anti-jamming=przeciwzagłuszanie
anti-moniker=antyindywiduator
antimony=antymon
anti-noise antenna=antena przeciwzakłóceniowa
antiparticle=przeciwcząstka
anti-pattern=antywzorzec
antiphonal=antyfonalny
antireflection=przeciwodbiciowy
anti-reflection coating=powłoka antyelektrostatyczna
antirust=przeciwrdzewny
antiseptic=środek antyelektrostatyczny
anti-setoff powder=proszek kontrastujący
antisine=arcus sinus
antislip=antypoślizgowy
anti-starvation boost=wzmożenie przeciw trwałemu zablokowaniu
anti-starvation boost=wzmożenie przeciw zagłodzeniu
antistatic=antystatyczny
anti-static agent=środek antyelektrostatyczny
antistatic coating=powłoka antyelektrostatyczna
antistatic mat=mata antyelektrostatyczna
antisymmetric=antysymetryczny

antisymmetric filter=filtr antysymetryczny
antivalence=nierównoznaczność
antivirus=antywirusowy
antivirus program=program antywirusowy
antivirus socket=gniazdo antywirusowe
any mode=tryb dowolny
any quantity=dowolna ilość
any sequence title=kolejka dowolna
apartment-threaded=oddzielnowątkowy
aperient=zaradczy
aperiodic=aperiodyczny
aperiodic antenna=antena aperiodyczna
aperiodic antenna=antena nieokresowa
aperture card=karta okienkowa
aperture card=karta z dziurkami
aperture card=karta z otworami
aperture compensation=korekcja apertury
aperture core=rdzeń z otworami
aperture corrector=korektor tłumieniowy
aperture distortion=zniekształcenie aperturowe
aperture plate=płytka z otworami
aperture time=czas wymagany do wykonania pomiarów
apogee on=punkt kulminacyjny
apostlib=apostlib
apothem=apotema
apparatus=aparat telekopiowy
apparent power=moc elektryczna czynna
apparent variable=zmienna związana
apparent watt=wat pozorny
appendage task=zadanie dodatkowe
apperception=percepcja sztuczna
apperception=poznawanie sztuczne
applet=aplet
applicable surfaces=powierzchnie izometryczne
application app=aplikacja zaplecza
Application Binary Interface=interfejs binarny aplikacji
Application Binary Interface=interfejs binarny programu użytkowego
application boundary=granica aplikacji
application call=wywołanie aplikacji
application compression=kompresja aplikacji
application context=kontekst aplikacji
application context name=nazwa kontekstu aplikacji
application definition=definicja aplikacji
application developer=deweloper aplikacji
application developer=konstruktor aplikacji
application developer=programista aplikacji
application developer=twórca aplikacji
application development=programowanie aplikacji
application dimension=wymiar aplikacji
application domain=dziedzina zastosowań
application engine=aparat aplikacji
application engine=maszyna aplikacji
application engine=mechanizm aplikacji
application engine=moduł aplikacji
application entity=jednostka aplikacji
application entity descriptor=deskryptor jednostki aplikacji
application entity environment=środowisko jednostki aplikacji
application entity identifier=identyfikator jednostki aplikacji
application entity nickname=pseudonim jednostki aplikacji
application entity object class=klasa obiektu jednostki aplikacji
application entity qualifier=kwalifikator jednostki aplikacji
application error=błąd absolutny
application event=zdarzenie aplikacji
application file=plik aplikacji

application framework=struktura aplikacji
application framework=szkielet aplikacji
application framework=zrąb aplikacji
application generator=generator aplikacji
application icon=ikona aplikacji
application identifier=identyfikator aplikacji
application layer=warstwa aplikacji
application layer=warstwa programów użytkowych
application level gateway=brama warstwy aplikacji
application mode=tryb aplikacji
application name=nazwa aplikacji
application package=pakiet aplikacji
application partitioning=partycjonowanie aplikacji
application process=proces aplikacji
application program=program użytkowy
application programmer=programista aplikacji
application programmer=twórca aplikacji
Application Programming Interface=interfejs programowania aplikacji
application programming interface=interfejs programowy aplikacji
application properties=parametry działania aplikacji
application properties=właściwości aplikacji
application provider=dostawca aplikacji
application repository=magazyn aplikacji
application repository=repozytorium aplikacji
application repository=skład aplikacji
application repository=składnica aplikacji
application request=żądanie aplikacji
application sever=serwer aplikacji
application shell=powłoka aplikacji
application software=oprogramowanie aplikacyjne
application support protocol=protokół obsługi aplikacji
application thread=wątek aplikacji
application type=typ aplikacji
application variable pool=pula zmiennych aplikacji
application window=okno aplikacji
application workspace=obszar roboczy aplikacji
application-layer protocol data unit=jednostka danych protokołu warstwy
aplikacji
application-oriented language=język do tworzenia aplikacji
application-oriented language=język problemowy
applications technology satellite=satelita do zastosowań technologicznych
application-specific integrated circuit=specjalizowany układ scalony
applicative language=język funkcjonalny
applicative language=język programowania funkcjonalnego
applied=stosowany
applied=zastosowany
appliqué=aplikacja
apply program=program wprowadzający zmiany
appointed=ustalony
appointed=wyznaczony
apportioned effort=praca niedokończona
approval cycle=cykl wydawniczy
approval process=proces współbieżny
approximate disclosure=ujawnienie przybliżone
approximate index file=plik indeksowy
approximate value=wartość przybliżona
approximated=przybliżony
approximately=w przybliżeniu
approximates=przybliżony
approximates=zbliżony
approximating=przybliżony
approximation error=błąd przybliżenia
approximation of characteristic curve=aproksymacja charakterystyki
approximation process=proces aproksymacji

approximative=przybliżony
April=kwiecień
arbitrarily sectioned file=plik podzielony dowolnie
arbitrary access=dostęp dowolny
arbitrary access=dostęp swobodny
arbitrary function generator=generator funkcji dowolnych
arbitrary function generator=uniwersalny generator funkcji
arbitrary unit=jednostka danych protokołu
arbitrary-sequence computer=komputer sekwencyjny z dowolnym wykonywaniem
rozkazów
arbor=maszyny elektryczne
arborescent=rozgałęziony
arc cathode=katoda łukowa
arc discharge=wyładowanie łukowe
arc welding=spawanie elektronowe wiązką elektronową
architectural model=model architektoniczny
architectural model=model architektury
architectural protection=ochrona w architekturze
architectural protection=zabezpieczenie w architekturze
architectural schema=schemat architektury
architecturally=architektonicznie
archival=archiwalny
archive=archiwizować
archive=archiwować
archive candidate=kandydat do archiwizacji
archive candidate=plik przeznaczony do archiwizacji
archive control group=grupa kontrolna archiwizacji
archive disk storage=archiwum dyskowe
archive policy=strategia archiwizacji
archive program=program archiwizujący
archive site=siedziba archiwum
archive site=witryna archiwum
archive storage=pamięć archiwalna
archive storage=pamięć pomocnicza
archive storage=pamięć rezerwowa
archived file=plik archiwalny
archives=archiwum
archiving=archiwizacja
archiving=archiwizowanie
archiving=archiwowanie
arcing=wyładowanie łukowe
are=ar
area block=fragment terenu
area code=numer kierunkowy
area sampling=próbkowanie obszaru
area search=przeszukiwanie obszaru
area variable=zmienna obszarowa
area-hyperbolic cosine=area cosinus
area-hyperbolic cotangent=area cotangens
area-hyperbolic sine=area sinus
area-hyperbolic tangent=area tangens
A-register=akumulator
argument address=adres argumentu
argument field=pole argumentu
argument field=pole operandum
argument list=lista argumentów
argument list=spis argumentów
argument passing=przekazywanie argumentów
argument solicitation=żądanie argumentu
argument transfer instruction=instrukcja przeniesienia argumentu
argument transfer instruction=rozkaz przemieszczenia argumentu
argument type list=lista typów parametrów
argument-count mismatch=niedopasowanie liczby argumentów
arithmetic address=adres arytmetyczny

arithmetic and logic unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetic average=średnia arytmetyczna
arithmetic check=kontrola arytmetyczna
arithmetic constant=stała arytmetyczna
arithmetic conversion=konwersja arytmetyczna
arithmetic coprocessor=koprocesor arytmetyczny
arithmetic data=dane arytmetyczne
arithmetic device=urządzenie arytmetyczne
arithmetic element=element cyfrowy
arithmetic exception=błąd arytmetyczny
arithmetic exception=wyjątek arytmetyczny
arithmetic expression=wyrażenie arytmetyczne
arithmetic function=funkcja arytmetyczna
arithmetic instruction=instrukcja arytmetyczna
arithmetic instruction=rozkaz arytmetyczny
arithmetic logic unit=arytmometr komputera
arithmetic logic unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetic mean=średnia arytmetyczna
arithmetic operation=operacja arytmetyczna
arithmetic operator=operator arytmetyczny
arithmetic organ=część arytmetyczna
arithmetic overflow=nadmiar arytmetyczny
arithmetic overflow=przepełnienie arytmetyczne
arithmetic picture data=dana arytmetyczne szablonowe
arithmetic point=kropka arytmetyczna
arithmetic point=kropka bazowa
arithmetic primary=nieredukowalna jednostka arytmetyczna
arithmetic processing unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetic product=iloczyn arytmetyczny
arithmetic progression=postęp arytmetyczny
arithmetic register=rejestr arytmetyczny
arithmetic relation=relacja arytmetyczna
arithmetic section=część arytmetyczna
arithmetic shift=przesunięcie alternatywne
arithmetic statement=instrukcja arytmetyczna
arithmetic statement=wyrażenie arytmetyczne
arithmetic subroutine=podprogram arytmetyczny
arithmetic term=człon arytmetyczny
arithmetic underflow=niedomiar arytmetyczny
arithmetic unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetic/logic unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetical check=kontrola arytmetyczna
arithmetical instruction=rozkaz arytmetyczny
arithmetical operation=operacja arytmetyczna
arithmetical procedure=procedura arytmetyczna
arithmetical progression=postęp arytmetyczny
arithmetical shift=przesunięcie arytmetyczne
arithmetic-logic unit=jednostka arytmetyczna
arithmometer=arytmometr
armed interrupt=przerwanie dozwolone
armed interrupt=przerwanie odgałęzione
armed interrupt=przerwanie z przyjęciem sygnału przerwania
array cell=element tablicy
array component=element tablicy
array control unit=jednostka sterująca macierzą
array declarator=identyfikator tablicy
array descriptor=deskryptor tablicy
array element=element tablicy
array expression=wyrażenie tablicowe
array file=plik tablicy
array identifier=identyfikator tablicy
array index=indeks tablicy
array name=identyfikator tablicy
array name=nazwa tablicy

array of cores=matryca rdzeni
array of structures=tablica struktur
array pitch=odstęp pomiędzy sąsiednimi rzędami
array processor=procesor macierzowy
array processor=procesor tablicowy
array representation=przedstawienie w postaci tablicy
array representation=reprezentacja tablicy
array unit=jednostka macierzowa
array variable=zmienna tablicowa
arrival rate=częstotliwość pojawiania się
arrival rate=częstotliwość przypływu
arrow key=klawisz kursora
arrow key=klawisz strzałki
arrow-head=grot
arrow-head=grot strzałki
arrowheads=grot
arsenic=arsen
arsenic=arsenowy
arterial road=magistrala
articulated object=obiekt z połączeniem przegubowym
artifact=artefakt
artificial cognition=percepcja sztuczna
artificial cognition=poznawanie sztuczne
artificial cognition=rozpoznawanie obrazów
artificial ear=sztuczne ucho
artificial earth satellite=sztuczny satelita ziemi
artificial intelligence=sztuczna inteligencja
artificial language=język nienaturalny
artificial language=język sztuczny
artificial line=linia sztuczna
artificial mouth=sztuczne usta
artificial perception=percepcja sztuczna
artificial perception=poznawanie sztuczne
artificial reality=rzeczywistość sztuczna
artificial reference counting=sztuczne zliczanie referencji
artistic text=tekst ozdobny
artwork=rysunek fotomaski układu scalonego
as-built documentation=dokumentacja elektroniczna
ascend the throne=wstąpić na tron
ascendancy=wpływ na bezpieczeństwo
ascender=część arytmetyczna
ascending=rosnący
ascending=wstępujący
ascending key=klucz rosnący
ascending key sequence=kolejność wg klucza rosnącego
ascending order=porządek rosnący
ascending sequence=kolejność rosnąca
ascending sort=sortowanie wstępujące
ascent line=linia ograniczająca wysokość znaków
ascorbic=askorbinowy
ascribable=przypisywalny
ascription=przypisanie
ashbin=skrzynia korbowa
as-is=gotowy
as-is=taki
aspect card=karta położeń
aspect card=karta umiejscowienia
aspect ratio=stosunek wymiarów
aspect ratio=współczynnik kształtu obrazu
assemble-and-go=zestaw do konstrukcji oprogramowania
assembled orogin=adres początkowy programu przydzielony przez asembler
assembler=asembler
assembler directive=dyrektywa asemblera
assembler directive command=komenda dyrektywna asemblera

assembler directive command=polecenie dyrektywne asemblera
assembler language=język asemblera
assembler language=język symboliczny
assembler operator=operator asemblera
assembler program=program asemblera
assembler-level language=język asemblera
assembler-level language=język poziomu asemblera
assembling phase=faza asemblowania
assembling time=czas asemblowania
assembly language=program asemblera
assembly language coding=kodowanie w języku asemblerowym
assembly language processor=procesor języka asemblerowego
assembly level code=kod poziomu asemblowania
assembly level code=kod symboliczny
assembly line=linia montażowa
assembly line balancing=program optymalizujący prace na taśmie montażowej
assembly list=protokół asemblowania
assembly phase=faza asemblowania
assembly program=program asemblera
assembly program=translator języka symbolicznego
assembly routine=podprogram w języku asemblera
assembly routine=program asemblera
assembly routine=translator języka symbolicznego
assembly system=system asemblerowy
assembly testing=testowanie asemblerowe
assembly time=czas asemblowania
assembly-control statement=instrukcja sterująca asemblera
assembly-control statement=zdanie sterujące asemblera
assembly-language output=listing programu w języku asemblerowym
assembly-language output=wyjście języka asemblerowego
assembly-output language=język o wyjściu asemblerowym
assert statement=instrukcja asercji
assert statement=zdanie kontroli
assert statement=zdanie weryfikacji
assertion checker=program weryfikacji asercji
assertion checker=program weryfikacji warunków
assertion operator=operator asercji
assertion operator=operator kontroli
assertion operator=operator weryfikacji
asset manageability=łatwość zarządzania zasobami
asset tracking=śledzenie aktywów
asset tracking=śledzenie zasobów
assignable object=obiekt zmienny
assigned numbers=numery przydzielone
assignment conversion=konwersja przypisania
assignment indexing=indeksowanie przydzieleń
assignment indexing=indeksowanie przyporządkowań
assignment instruction=rozkaz przydzielenia
assignment instruction=rozkaz przypisania
assignment name=nazwa przypisania
assignment problem=problem przyporządkowania
assignment statement=instrukcja przypisania
assignment symbol=symbol przypisania
assignment symbol=symbol przyporządkowania
assignment-free language=język programowania bez przypisań
assisted panel=okno komentarza
assisted panel=okno pomocnicze
associated descriptor=deskryptor skojarzeniowy
association attrribute=atrybut asocjacji
association class=klasa asocjacji
association environment=środowisko powiązań
association establishment=tworzenie powiązań
Association for Computer Machinery=Stowarzyszenie Producentów Maszyn Cyfrowych
association identifier=identyfikator powiązania

association list=lista asocjacyjna
association release=zwalnianie powiązania
association role=rola asocjacji
association state=stan powiązań
associative=asocjacyjny
associative=skojarzeniowy
associative access=dostęp asocjacyjny
associative addressing=adresowanie asocjacyjne
associative array=macierz przyporządkowania
associative array=tablica przyporządkowująca
associative array register=rejestr tablicy asocjacyjnej
associative content addressable memory=pamięć asocjacyjna
associative indexing=indeksowanie asocjacyjne
associative indexing=indeksowanie skojarzeniowe
associative memory=pamięć asocjacyjna
associative memory=pamięć skojarzeniowa
associative memory processor=procesor macierzowy
associative memory processor=procesor tablicowy
associative operator=operator asocjacyjny
associative processor=procesor asocjacyjny
associative storage=pamięć asocjacyjna
associative storage=pamięć skojarzeniowa
associative store=pamięć asocjacyjna
associative store=pamięć skojarzeniowa
associative table=tablica asocjacyjna
assumed decimal point=domyślna kropka dziesiętna
assumed decimal point=domyślne położenie kropki dziesiętnej
assumed decimal point=przyjmowana pozycja dziesiętna
assumed decimal point=założona kropka dziesiętna
assumed mean=średnia dowolnie przyjęta
assumed value=przyjmowana wartość
assymetric cryptography=kryptografia asymetryczna
assymetric devices=urządzenia asymetryczne
assymetric encryption=szyfrowanie asymetryczne
assymetric input/output=asymetryczne wejście-wyjście
assymetric input-output=asymetryczne wejście-wyjście
assymetric input-output assymetric=asymetryczne wejście-wyjście
assymetry=asymetria
astable=astabilny
astable blocking oscillator=astabilny oscylator blokujący
astable blocking oscillator=astabilny oscylator samodławny
astable circuit=układ astabilny
astable multivibrator=multiwibrator astabilny
Astatine=Astat
asterisk fill=uzupełnianie gwiazdkami
asterisk protection=wprowadzenie gwiazdek z lewej strony cyfr znaczących
asterisk protection=zabezpieczenie gwiazdkami
astigmatism=astygmatyzm
asymmetric cryptography=kryptografia asymetryczna
Asymmetric Digital Subscriber Line=asymetryczna cyfrowa linia abonencka
asymmetric key=klucz asymetryczny
asymmetric multiprocessing=asymetryczne przetwarzanie na wielu procesorach
asymmetric multiprocessing=asymetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe
asymmetric sideband=asymetryczna wstęga boczna
asymmetrically=asymetrycznie
asymptotic=asymptotyczny
asymptotical=asymptotyczny
asymptotically=asymptotycznie
asynchronicity=asynchroniczność
asynchronous balanced mode=asynchroniczny tryb zrównoważony
asynchronous batched update=asynchroniczna aktualizacja wsadowa
asynchronous communications=komunikacja asynchroniczna
asynchronous communications interface adapter=asynchroniczne złącze
komunikacyjne

asynchronous computer=komputer asynchroniczny
asynchronous continuous update=asynchroniczna aktualizacja ciągła
asynchronous controller description=opis kontrolera asynchronicznego
asynchronous cotnmunications interface adapter=asynchroniczny adapter sprzęgu
komunikacyjnego
asynchronous data transfer=asynchroniczne przesyłanie danych
asynchronous device=urządzenie asynchroniczne
asynchronous element=element asynchroniczny
asynchronous flip-flop=przerzutnik asynchroniczny prosty
asynchronous machine=maszyna asynchroniczna
asynchronous message=komunikat asynchroniczny
asynchronous mode=tryb asynchroniczny
asynchronous operation=operacja asynchroniczna
asynchronous operator=operator asynchroniczny
asynchronous port=port asynchroniczny
asynchronous processing=przetwarzanie asynchroniczne
asynchronous pulse length modulation=asynchroniczna modulacja długości impulsu
asynchronous request=żądanie asynchroniczne
asynchronous request=zlecenie asynchroniczne
asynchronous serial protocol=asynchroniczny protokół szeregowy
asynchronous signaling=sygnalizacja asynchroniczna
asynchronous system trap=przerwanie asynchroniczne
asynchronous system trap routine=program reakcji na przerwania asynchroniczne
asynchronous time-division multiplexing=multipleksowanie asynchroniczne dzielone
czasowo
asynchronous time-division multiplexing=multipleksowanie asynchroniczne z
podziałem czasu
asynchronous transfer mode=tryb przesyłania asynchronicznego
asynchronous transmission=przesyłanie asynchroniczne
asynchronous transmission=transmisja asynchroniczna
asynchronous working=operacja asynchroniczna
asynchronously=asynchronicznie
asyndetic=asyndetyczny
at clause=deklaracja położenia
at sign=znak @
atm atmosphere=atmosfera absolutna
ATM backbone=sieć bazowa ATM
ATM backbone=szkielet sieci ATM
ATM forum=forum ATM
atmospheric disturbance=zakłócenia atmosferyczne
atmospherics=zakłócenia atmosferyczne
at-most-once semantics=semantyka jednorazowa
atomic action=akcja atomowa
atomic action=operacja niepodzielna
atomic assignment=przypisanie jako operacja atomowa
atomic attribute=atrybut atomowy
atomic core=rdzeń atomowy
atomic kernel=rdzeń atomowy
atomic number=liczba atomowa
atomic symbol=symbol atomowy
atomic weight=ciężar atomowy
atomical=niepodzielny
atomically=atomowo
atomicity=atomiczność
atomicity=atomowość
atomicity=niepodzielność
Atomicity-Consistency-Isolation-Durability=atomowość, spójność, izolacja,
trwałość
atomie clock=zegar atomowy
atomie core=rdzeń atomowy
atomie volume=objętość atomowa
atomie weight=ciężar atomowy
atomie weight unit=jednostka centralna komputera
atomistics=atomistyka

atomization=atomizacja
attached=dołączony
attached=przyłączony
attached device=urządzenie dołączone
attached device=urządzenie przyłączone
attached procedure=procedura dołączona
attached processing=przetwarzanie przydzielone
attached processor=procesor dołączony
attached processor=procesor przydzielony
attached processor=procesor przyłączony
attached processor system=system procesorów dołączanych
attached support processor=procesor podtrzymywania przyłączenia
attached task=zadanie dołączone
attachment reference=odnośnik do załącznika
attachment reference type=typ odnośnika do załącznika
attachment unit interface=interfejs urządzenia przyłączającego
attack signature=sygnatura ataku
attack signature=symptom ataku
attack type=typ ataku
attempted=próbny
attempted=próbowany
attempted intrusion=usiłowanie infiltracji
attempted intrusion=usiłowanie włamania
attempts per circuit per hour=liczba prób na obwód w ciągu godziny
attendant console=konsola operatorska
attendant time=czas przestoju komputera
attended=nadzorowany
attended=nieautomatyczny
attended operation=operacja nadzorowana
attended operation=operacja nieautomatyczna
attended time=czas zajmowania
attended trail printer=drukarka wymagająca interwencji operatora
attention device=urządzenie zwracające uwagę
attention interruption=przerywanie na sygnał użytkownika
attenuated=stłumiony
attenuation constant=stała tłumienia
attenuation diagram=charakterystyka amplitudowa
attenuation diagram=charakterystyka tłumienia
attenuation distortion=zniekształcenie amplitudy
attenuation distortion=zniekształcenie tłumieniowe
attenuation equalizer=korektor tłumieniowy
attenuation rate=współczynnik tłumienia
atto=przedrostek oznaczający 10 do 18 potęgi
attraction mode=tryb demonstracyjny
attributable=przypisywalny
attribute byte=bajt atrybutów
attribute certificate=certyfikat pierwszości
attribute character=znak atrybutu
attribute grammar=gramatyka atrybutowa
attribute object=obiekt atrybutu
attribute type=typ atrybutu
attribute value=wartość atrybutu
attribute-value list=lista atrybutów
attribute-value list=lista cech
attribute-value list=spis cech
attribute-value table=lista atrybutów
attribute-value table=lista cech
attribute-value table=spis cech
attributively=określająco
A-type address constant=stała adresowa typu A
auctioneering unit=blok wybierający wartości maksymalne
audibility=możność usłyszenia
audible=słyszalny
audible alarm=alarm słyszalny

audible prompt=powiadamianie dźwiękowe
audio board=karta dźwiękowa
audio card=karta dźwiękowa
audio cassette=kaseta audio
audio cassette=kaseta dźwiękowa
audio cassette recorder=magnetofon kasetowy
audio codec=kodek audio
audio features=funkcje dźwiękowe
audio file=plik dźwiękowy
audio frequency=częstotliwość akustyczna
audio frequency=częstotliwość słyszalna
audio frequency shift keying=kluczowanie z przesuwem częstotliwościi
akustycznych
audio input/output capability integrated=wbudowane wejście/wyjście audio
audio input-output capability integrated=wbudowane wejście-wyjście audio
dźwiękowe
audio inquiry=zapytanie akustyczne
audio line=linia akustyczna
audio part=część słyszalna
audio port=port dźwiękowy
audio response=odpowiedź akustyczna
audio response=odpowiedź dźwiękowa
audio response device=akustyczne urządzenie wyjściowe
audio response message=komunikat dźwiękowy
audio response message=wiadomość akustyczna
audio response unit=akustyczne urządzenie wyjściowe
audio subsystem=podsystem dźwiękowy
audio tape recorder=magnetofon taśmowy
audio telecommunication line=foniczna linia telekomunikacyjna
audio terminal=terminal akustyczny
audio-cassette record interface=interfejs rejestrujący na kasecie dźwiękowej
audio-frequency=częstotliwość akustyczna
audio-frequency=częstotliwość słyszalna
audio-frequency amplifier=wzmacniacz elektroakustyczny
audiometer=audiometr
audiotape storage unit=urządzenie pamięciowe z taśmą dźwiękową
audiovisual=audiowizualny
audit basis=podstawa audytu
audit channel=kanał audytu
audit command language=język poleceń kontrolnych
audit computer system=kontrolny system komputerowy
audit computer system=nadzorczy system komputerowy
audit file=plik audytu
audit journal=dziennik audytu
audit journal=dziennik kontroli
audit journal=zapis kontrolny zdarzeń
audit level=poziom audytu
audit level=poziom kontroli
audit level=poziom sporządzania zapisu kontrolnego zdarzeń
audit log=dziennik audytu
audit log=dziennik kontroli
audit log=dziennik nadzoru
audit policy=strategia audytu
audit policy=strategia kontroli
audit policy=strategia sporządzania kontrolnego zapisu zdarzeń
audit probe=próbka audytu
audit probe point=punkt próbkowania audytu
audit processing=program kontrolny
audit processing=program nadzorczy
audit processing=program sprawdzający
audit processing=przetwarzanie audytu audit program
audit programming=programowanie audytu
audit programming=programowanie nadzoru
audit programming=programowanie sprawdzające

audit trail=dziennik nadzoru
audit trail=raport audytu
audit trail=ślad przetwarzania
audit trail=ślad rewizji
audit trail=zapis przebiegu zdarzeń
audit trail table=tablica raportów audytu
audit trail table=tablica zapisów zdarzeń
audit window=okno audytu
audit window=okno kontroli
auditable event=zdarzenie podlegające audytowi
auditable information=informacje audytowe
auditable information=informacje wchodzące w zakres audytu
augend=dodajna
Auger electron spectroscopy=spektroskopia elektronowa Augera
augmented addressing=adresowanie przyrostowe
augmented transition network=przyrostowa sieć przejść
augmented transition network=uogólniona sieć przejść
augmenter=wartość limitu czasu
aural masking=maskowanie dźwięku
aural signal=sygnał dźwiękowy
authentication algorithm=algorytm uwierzytelniania
authentication header=nagłówek uwierzytelnienia
authentication initiator=inicjator uwierzytelnienia
authentication level=poziom uwierzytelniania
authentication method=metoda uwierzytelniania
authentication path=ścieżka identyfikacyjna
authentication path=ścieżka uwierzytelniania
authentication protocol=protokół uwierzytelniania
authentication secret=tajne uwierzytelnianie
authentication server=serwer uwierzytelniający
authentication service=usługa uwierzytelniania
authentication surrogate=surogat uwierzytelniania
authentication token=nośnik danych uwierzytelniających
authentication token=znacznik uwierzytelniający
autherizer=uwierzytelniacz
authoring language=język autorski
authoring language=język tworzenia materiałów
authoring tool=narzędzie autorskie
authoring tool=narzędzie do tworzenia materiałów
authoritatively=autorytatywnie
authority checking=sprawdzenie uprawnień
authority failure=błąd uprawnień
authority file=plik autoryzowany
authority holder=magazyn uprawnień
authority holder=uchwyt uprawnień
authority level=poziom uprawnień
authority nickname=pseudonim uprawnienia
authority reference table=tablica odniesień do uprawnień
authority zone=strefa wpływów
authorization code=kod autoryzacji
authorization granularity=szczegółowość autoryzacji
authorization granularity=ziarnistość autoryzacji
authorization list=lista uprawnionych użytkowników
authorization matrix=macierz autoryzacyjna
authorization matrix=macierz praw dostępu
authorization matrix=macierz upranień
authorization protocol=protokół autoryzacji
authorization protocol=protokół uprawniania
authorization service=usługa autoryzacji
authorization service=usługa uprawniania
authorization system=system autoryzujący
authorization system=system zarządzający uprawnieniami
authorized=autoryzowany
authorized access=dostęp autoryzowany

authorized dealer=autoryzowany dealer
authorized library=biblioteka autoryzowana
authorized program=program autoryzowany
authorized program facility=środek umożliwiający stwierdzenie autoryzacji
programu
authorized stated=warunek autoryzowania
authorized user=użytkownik autoryzowany
authorship=autorstwo
auto adaptation=automatyczne dostosowanie
auto adaption=automatyczne dostosowanie
auto answering=odpowiadanie automatyczne
auto bypass=przełączanie automatyczne
auto dialing=wybieranie automatyczne
auto feeder=podajnik automatyczny
auto link=przełącznik automatyczny
auto original sensing=automatyczne rozpoznawanie
auto original sensing=automatyczne wykrywanie
auto port disabling=automatyczne wyłączanie portu
auto/airline power adapter=zasilacz samochodowy/lotniczy
auto-abstract=automatyczna analiza treści
autoauthentication=uwierzytelnianie automatyczne
auto-call=wezwanie automatyczne
autochanger=zmieniacz automatyczny
autocode=autokod
autocoder=autokoder
autocommit=automatyczne zatwierdzenie
autocommit rebind=automatyczne odtwarzanie wiązania
autoconfiguration=autokonfiguracja
auto-configuration feature=funkcja automatycznej konfiguracji
autocorrelation=autokorelacja
autodecrement mode=tryb przetwarzania danych w odwrotnym kierunku
autodecremental addressing=adresowanie autodekrementalne
autodescription=autoopis
autodial=automatyczne wybieranie numerów telefonicznych
autodimensioning=autowymiarowanie
autodump=automatyczny zespół wybierający
autodyne=autodyna
autoexpand=autouzupełnianie
autofit=autodopasywanie
autoincremental addressing=adresowanie autoprzyrostowe
autoincrementing=autoinkrementacja
auto-indexed addresing=adresowanie z automatycznym indeksowaniem
autoindexing=automatyczne indeksowanie
autoindexing=indeksowanie automatyczne
auto-join=automatyczne złączenie
autokey cipher=szyfr z automatycznym generowaniem klucza
autoload=automatyczne ładowanie
autoload=automatyczne wczytywanie programu do pamięci
automan=przełącznik antenowy nadawanie-odbiór
automata theory=teoria automatów
automated=zautomatyzowany
automated accounting system=system zarządzania treściami
automated bibliography=bibliografia zautomatyzowana
automated circuit analyzer=automatyczny analizator obwodów
automated data medium=środek przenoszenia danych
automated data processing=zautomatyzowane przetwarzanie danych
automated dictionary=słownik zautomatyzowany
automated engineering design=zautomatyzowane projektowanie inżynierskie
automated glossary=glosariusz automatyczny
automated glossary=słownik automatyczny
automated glossary=słownik zautomatyzowany
automated lexicon=leksykon automatyczny
automated lexicon=leksykon zautomatyzowany
automated logic diagram=automatyczny schemat logiczny

automated management=zarządzanie automatyczne
automated management=zarządzanie zautomatyzowane
automated NOS install capability=możliwość automatycznego instalowania
sieciowego systemu operacyjnego
automated production management=automatyczne zarządzanie produkcją
automated production management=zautomatyzowane zarządzanie produkcją
automated security monitoring=automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa
Automated Speech Recognition=automatyczne rozpoznawanie mowy
automated stock control=automatyczne kontrolowanie zapasów
automated stock control=zautomatyzowane sterowanie zapasami
automated tape library=zautomatyzowana biblioteka taśm
automated test pattern generation=automatyczna generacja wzorów testujących
automated thesaurus=tezaurus automatyczny
automated thesaurus=tezaurus zautomatyzowany
automated thesaurus=zautomatyzowany słownik wyrazów bliskoznacznych
automatic abstract=abstrakt wykonany automatycznie
automatic abstract=analiza maszynowa
automatic abstract=automatyczna analiza treści
automatic abstracting=automatyczne analizowanie treści
automatic abstracting=automatyczne wykonanie abstraktu
automatic amplitude control=automatyczna regulacja amplitudy
automatic answer=odpowiedź automatyczna
automatic answering equipment=automatyczne urządzenie odpowiadające
automatic assembly recording system=system zapisu z automatycznym łączeniem
automatic back bias=automatyczna polaryzacja wsteczna
automatic background control=automatyczna regulacja tła
automatic bandwidth control=automatyczna regulacja szerokości pasma
automatic bass compensation=automatyczna kompensacja niskich tonów
automatic beam control=automatyczna regulacja wiązki promieniowania
automatic beam-current stabilizing=automatyczna stabilizacja prądu-wiązki
promieniowania
automatic bias control=automatyczna regulacja napięcia początkowego
automatic binary data link=automatyczny kanał przesyłania danych
automatic bind=powiązanie automatyczne
automatic binding method=metoda automatycznego powiązania
automatic brightness control=sterowanie automatyczne jasnością
automatic calculations=obliczenia automatyczne
automatic calendar=kalendarz automatyczny
automatic call=połączenie automatyczne
automatic call distribution=dystrybucja połączeń automatycznych
automatic call distributor=dystrybutor automatycznych rozmów telefonicznych
automatic calling=automatyczne wybieranie numerów
automatic calling unit=jednostka połączenia automatycznego
automatic capacitance testing=automatyczne testowanie pojemności
automatic carriage=mechanizm automatycznego przesuwu wałka
automatic cartridge alignment=automatyczne wyrównanie wkładów z atramentem
automatic character generation=automatyczne generowanie znaków
automatic character recognition=automatyczne czytanie pisma
automatic character recognition=automatyczne rozpoznawanie znaków
automatic character recognition=czytanie maszynowe
automatic check=kontrola automatyczna
automatic check interrupt=przerwanie inicjujące kontrolę automatyczną
automatic checking=kontrola automatyczna
automatic checkout system=automatyczny system kontroli
automatic chrominance control=automatyczna regulacja chrominancji
automatic circuit analyser=automatyczny analizator obwodów
automatic classification and interpretation of data=automatyczna klasyfikacja i
interpretacja danych
automatic code=kod automatyczny
automatic coding=kodowanie automatyczne
automatic coding=programowanie automatyczne
automatic coding language=język automatycznego kodowania
automatic coding machine=automatyczne urządzenie kodujące
automatic coding system=system automatycznego kodowania

automatic cognition=automatyczne rozpoznawanie obrazów
automatic computer evaluation=automatyczna ocena komputera
automatic computing engine=automatyczna maszyna obliczeniowa
automatic configuration=automatyczna konfiguracja
automatic configuration=konfigurowanie automatyczne
automatic constant=stała otrzymywana automatycznie
automatic control=sterowanie automatyczne
automatic control engineering=regulacja automatyczna
automatic control engineering=sterowanie automatyczne
automatic control system=system sterowania automatycznego
automatic control system=układ regulacji automatycznej
automatic control unit=urządzenie sterowania automatycznego
automatic controller regulator=regulator sterownika automatycznego
automatic correction=korekcja automatyczna
automatic data=dane automatyczne
automatic data acquisition=automatyczne gromadzenie danych
automatic data acquisition system=system automatycznego gromadzenia danych
automatic data analysis system=system automatycznego analizowania danych
automatic data collection=automatyczne gromadzenie danych
automatic data computing=automatyczne przeliczanie danych
automatic data processing=automatyczne przetwarzanie danych
automatic data processing equipment=urządzenia automatycznego przetwarzania
danych
automatic data processing system=system automatycznego przetwarzania danych
automatic data processing system=system komputerowy
automatic dial=automatyczne wybieranie numeru
automatic dialing unit=automatyczny zespół wybierający
automatic digital acquisition and recording=automatyczne cyfrowe gromadzenie i
zapisywanie danych
automatic digital network=automatyczna sieć cyfrowa
automatic distance and angle measurement=automatyczne pomiary odległości i kąta
automatic distortion reduction=automatyczny tester uszkodzeń izolacji
automatic drafting equipment=automatyczne urządzenie rysujące
automatic drafting machine=automatyczne urządzenie rysujące
automatic duplication=powielanie automatyczne
automatic duplication indicator=sygnalizator automatycznego powielania
automatic dynamic range expansion system=system automatycznego rozszerzania
zakresu dynamiki
automatic error correction=automatyczna korekcja błędów
automatic error correction=automatyczne poprawianie błędów
automatic exchange=centrala automatyczna
automatic feed=podawanie automatyczne
automatic field recognition=automatyczne rozpoznawanie pól
automatic fine tuning=precyzer
automatic format recognition=automatyczne rozpoznawanie formatu
automatic frequency control=regulacja automatyczna częstotliwości
automatic gain and frequency control=automatyczna regulacja wzmocnienia i
częstotliwości
automatic gain control=automatyczna regulacja wzmocnienia
automatic ground-to-air communications system=system automatycznej komunikacji
ziemia-powietrze
automatic hyphenation=automatyczne dzielenie wyrazów
automatic hyphenation=automatyczne przenoszenie wyrazów
automatic information processing=automatyczne przetwarzanie informacji
automatic informational station=automatyczna stacja informacyjna
automatic initiation descriptor=deskryptor automatycznego inicjowania
automatic intercept center=ośrodek automatycznego przechwytywania
automatic intercept system=system automatycznego przechwytywania
automatic interchange data system=system automatycznej wymiany danych
automatic interrupt=przerwanie automatyczne
automatic key generation=automatyczne generowanie klucza
automatic level control=automatyczna regulacja poziomu
automatic line adjustment=automatyczne wyrównywanie wierszy
automatic load control=automatyczna regulacja obciążenia

automatic loading balancing=automatyczne wyrównywanie obciążenia
automatic message accounting=automatyczne rozliczanie komunikatów
automatic message routing=automatyczne podawanie komunikatów
automatic message routing=automatyczne wyznaczanie tras komunikatów
automatic modulation limiting=automatyczne ograniczanie modulacji
automatic number identification=automatyczna identyfikacja numeru
automatic output control=automatyczna regulacja wyjścia
automatic overload control=automatyczna regulacja przeciążenia
automatic phase and frequency control=automatyczna regulacja fazy i
częstotliwości
automatic phase control=regulacja automatyczna fazy
automatic picture transmission=automatyczna transmisja obrazu
automatic polarity correction=automatyczne dopasowanie biegunowości
automatic polarity detection=automatyczne rozpoznawanie biegunowości
automatic polling=odpytywanie automatyczne
automatic power input control=automatyczna regulacja mocy wejściowej
automatic program generator=automatyczny generator programów
automatic programming=kodowanie automatyczne
automatic programming=programowanie automatyczne
automatic programming and recording=automatyczne programowanie i zapisywanie
automatic ranging=automatyczne ustalanie zakresu
automatic recalculation=przeliczanie automatyczne
automatic reception=odbiór automatyczny
automatic reception control=automatyczne sterowanie odbiorem
automatic recognition=automatyczne rozpoznawanie
automatic remote control=automatyczne zdalne sterowanie
automatic repeat on request=automatyczne powtarzanie na żądanie
automatic report=raport automatyczny
automatic report program=program raportujący automatycznie
automatic request for repetition=automatyczne żądanie powtórzenia
automatic restart=wznowienie automatyczne
automatic run=przebieg automatyczny
automatic selecticn of any channel=automatyczny układ precyzyjnego dostrojenia
automatic selectivity control=automatyczna regulacja selektywności
automatic sensitivity control=automatyczna regulacja czułości
automatic signal filtration=automatyczna filtracja sygnałów
automatic signal recognition unit=automatyczne urządzenie rozpoznawania sygnałów
automatic sleep mode=automatycznie włączany tryb czuwania
automatic spacing pause system=system automatycznego tworzenia przerw pomiędzy
poszczególnymi nagraniami
automatic speech recognition=automatyczne rozpoznawanie mowy
automatic stereo level=automatyczna regulacja poziomu sygnału stereofonicznego
automatic storage=pamięć automatyczna
automatic strength regulation=automatyczna regulacja siły głosu
automatic test=test wewnętrzny
automatic test equipment=tester zautomatyzowany
automatic test generation=automatyczna generacja testów
automatic test line=zautomatyzowana linia pomiarowa
automatic threshold control=automatyczna regulacja wielkości progowej
automatic time control=automatyczna regulacja czasu
automatic tuning=strojenie automatyczne
automatic variable=lokalna zmienna dynamiczna
automatic variable=zmienna automatyczna
automatic vary on=automatyczne udostępnianie
automatic video noise limiting=automatyczne ograniczanie zniekształceń wizyjnych
automatic voltage control=automatyczna regulacja napięcia
automatic volume control=automatyczna regulacja głośności
automatic volume regulation=automatyczna regulacja głośności
automatic zero set=automatyczne nastawianie zera
automatically=automatycznie
automatically cleared failure=defekt naprawiany automatycznie
automatically cleared failure=uszkodzenie naprawiane automatycznie
automatically corrected error=błąd naprawiany automatycznie
automatically programmed tools=narzędzia programowane automatycznie

automatics=automatyka
automation client=klient automatyzacji
automation object=obiekt automatyzacji
automation server=serwer automatyzacji
auto-negotiating hub=koncentrator z funkcją automatycznej negocjacji
autonegotiation=automatyczna negocjacja
autonegotiation=automatyczne uzgadnianie
autonomous confederation=konfederacja autonomiczna
autonomous system=system autonomiczny
autonomous system number=numer systemu autonomicznego
autonomous working=działanie niezależne
autonomously=autonomicznie
autoplotter=kreślak
autoplotter=ploter
autoport disabling=automatyczne wyłączanie portu
autoprobe=automatyczne rozpoznawanie sprzętu
autoprobing=automatyczne rozpoznawanie sprzętu
autoprocessing=automatyczne przetwarzanie
auto-ranging=automatyczne przełączanie zakresu
auto-registration=automatyczna rejestracja
autoreload=automatyczne ponowne załadowanie
autoresponder=autoresponder
auto-restart=wznowienie automatyczne
autosave=autozapis
auto-scroll=przewijanie automatyczne
autosegmentation=autosegmentacja
autosensing=automatyczne wykrywanie sprzętu
AutoShapes=autokształt
auto-shutdown=automatyczne wyłączanie systemu
autosize=automatyczna zmiana rozmiaru
autosizing=samoregulacja rozmiarów obrazu
auto-spreading=automatyczne nadlewanie
autostart job=praca uruchamiana automatycznie
autostart job=zadanie autostartu
autostart job=zadanie uruchamiane automatycznie
autoswitch=przełącznik automatyczno-manualny
autotrace tracking=trasowanie automatyczne
autotransductor=autotransduktor
autotransformer=autotransformator
auxiliary amplifier=wzmacniacz pomiarowy
auxiliary amplifier=wzmacniacz pomocniczy
auxiliary core storage=pomocnicza pamięć rdzeniowa
auxiliary equipment=wyposażenie pomocnicze
auxiliary memory=pamięć pomocnicza
auxiliary memory=pamięć zewnętrzna
auxiliary power supply=zasilacz mocy z przetwarzaniem
auxiliary printer=drukarka pomocnicza
auxiliary processor=procesor pomocniczy
auxiliary program storage=pomocnicza pamięć programu
auxiliary reflector=przeciwreflektor
auxiliary store=pamięć pomocnicza
auxiliary switch=przełącznik krzyżowy
auxiliary trace=śledzenie z zapisem
auxilliary storage=pamięć dyskowa
auxilliary storage=pamięć pomocnicza
auxilliary storage pool=pula pamięci dyskowej
auxilliary storage pool=pula pamięci pomocniczej
available=dostępny
avalanche breakdown=przebicie lawinowe
avalanche breakdown voltage=napięcie przebicia lawinowego
avalanche criterion=kryterium lawinowości
avalanche diode=dioda lawinowa
avalanche diode oscillator=oscylator z diodą lawinową
avalanche effect=efekt lawiny

avalanche induced migration=migracja wywołana zjawiskiem lawinowym
avalanche injection diode=dioda lawinowa
avalanche ionization=jonizacja lawinowa
avalanche transistor=tranzystor lawinowy
average access time=średni czas dostępu
average holding time=średni czas przedawaryjny
average holding time=średni czas przetrzymywania
average picture level=średni poziom obrazu
average quality of the lot=średnia jakość partii wyrobów
average random access=średni czas dostępu
average rectified forward current=średni prąd wyprostowany
average sample number=średnia liczność próbki
average seek time=średni czas wyszukiwania
average speed=średnia prędkość
average speed=średnia szybkość
average temperature coefficient of output voltage=współczynnik
średniotemperaturowy napięcia wyjściowego
award-winning customer service=honorowana nagrodami obsługa klientów
award-winning customer service=nagradzana obsługa klientów
award-winning customer service=wyróżniana obsługa klientów
axially=osiowo
axiom of choice=aksjomat wyboru
axis label=etykieta osi
axis label=oznaczenie osi
axis range=zakres współrzędnych osi
axis title=opis osi
azote=azot
baby baby=typ okablowania
back circuit=układ sprzężenia zwrotnego
back clipping plane=płaszczyzna obcinająca tylna
back coupling=sprzężenie zwrotne
back cover=pokrywa tylna
back end=kraniec tylny
back office manager=kierownik zaplecza
back out=wycofać zmiany
back porch=próg tylny
back pressure=propagacja natłoku
back print film=folia negatywowa
back up=tworzyć kopię zapasową
back up=wykonywać kopie rezerwowe
backbone circuit=układ elektroniczny wkładalny
backbone network=sieć podstawowa
backbone network=sieć szkieletowa
backbone router=router sieci złożonej
backbone segment switch=przełącznik segmentów sieci szkieletowej
backbone switching=przełączanie w sieci szkieletowej
back-end=zaplecze
back-end processor=procesor cofnięty
back-end processor=procesor wewnętrzny
back-end system=system wewnętrzny
back-end system=system zaplecza
backfilling=wypełnianie powrotne
background color=barwa tła
background color=kolor tła
background communication=komunikacja drugoplanowa
background communication=komunikacja w tle
background job=praca drugoplanowa
background luminance=luminancja tła
background printing=drukowanie drugoplanowe
background printing=drukowanie w tle
background priority=priorytet tła
background process=proces uprzednio zdefiniowany
background processing=przygotowywanie tekstu
background program=program drugoplanowy

background skulk time=czas uzgadniania w tle
backhand=pismo pochylone w tył
backhaul=łącze rezerwowe
backing storage=pamięć pomocnicza
backing storage=pamięć rezerwowa
backing store=pamięć pomocnicza
backing store=pamięć rezerwowa
backlink=łącze telegraficzne
back-lit=podświetlany
backlit display=monitor ciekłokrystaliczny z podświetleniem
backlog=zaległości
backoff=odczekiwanie
backout=wycofanie
backout recovery=odtwarzanie wstecz
backplane=płyta główna
backplane=płyta sterująca
backslash=lewostronny
backslash=ukośnik wsteczny
backspace=cofać
backspaced=cofacz
backspaces=cofacz
backspacing=cofacz
backstick=apostrof nachylony w lewo
back-to-back=symetryczny układ logiczny o sprzężeniu emiterowym
back-to-back packet=pakiet symetryczny
backtracking=nawracanie
backup=rezerwowy
backup=zapasowy
backup bridge=most rezerwowy
backup bridge=most zapasowy
backup center=ośrodek zapasowy
backup copy=kopia rezerwowa
backup copy=kopia zapasowa
backup data=dane zapasowe
backup designated router=zastępca wyróżnionego rutera
backup diskette=dyskietka rezerwowa
backup domain controller=rezerwowy kontroler domeny
backup domain controller=zapasowy kontroler domeny
backup link=łącze rezerwowe
backup link=łącze zapasowe
backup node=węzeł zapasowy
backup program=program do tworzenia kopii zapasowych
backup system=system rezerwowy
backup utility=narzędzie do sporządzania kopii rezerwowych
Backus Naur form=notacja Backusa-Naura
backward chaining=wnioskowanie wsteczne
backward chaining=wnioskowanie zstępujące
backward channel=kanał powrotny
backward compatibility=kompatybilność wstecz
backward compatibility=zgodność z poprzednimi wersjami
backward diode=dioda wsteczna
backward reverse=przeciwbieżny zacofany
backward search=wyszukiwanie wstecz
backward search=wyszukiwanie wsteczne
backwards ray tracing=śledzenie wsteczne promieni
backward-wave magnetron=magnetron o fali wstecznej
backward-wave tube=lampa o fali wstecznej
bad block=blok uszkodzony
bad break=błędne przeniesienie
bad page break=błędny podział na strony
bad password=błędne hasło
bad password=nieprawidłowe hasło
bad password=złe hasło
bad sector=sektor uszkodzony

bad track table=tablica uszkodzeń ścieżek
bagging=pakowanie danych
bagging=zagęszczanie danych
bailey=zewnętrzny dysk twardy
bailiwick=obszar źródła
bakelite=bakelit
balanced Boolean function=zrównoważona funkcja boole'owska
balanced current=prąd zrównoważony
balanced error=błąd zrównoważony
balanced to unbalanced=układ regulacji automatycznej
balanced transformer circuit=układ synfazujący
balanced voltage=napięcie zrównoważone
balancedness=zrównoważenie
balancesheet=zestawienie rachunkowe
ball globe=pokrętło
ballistic galvanometer=galwanometr balistyczny
ballistocardiograph=balistokardiograf
ballpark figure=przybliżona suma ilość
balun transformer=symetryzator
band amplitude product=iloczyn szerokości pasma i amplitudy
band elimination filter=filtr środkowozaporowy
band gap=pasmo wzbronione
band pass=pasmo podstawowe linii radiowej
band pass=pasmo przepustowe
band switch=przełącznik typu desktop
band theory of solids=teoria obwodów
band-elimination filter=filtr środkowozaporowy
band-pass filter=filtr środkowoprzepustowy
band-stop filter=filtr środkowoprzepustowy
bandwidth=pasmo
bandwidth=przepustowość
bang path=wykaz trasowania
bank account=konto przełączane
banner paper=papier na transparenty
banner support=obsługa transparentów
bar chart=wykres słupkowy
bar code=kod kreskowy
bar code=kod paskowy
bar code reader=czytnik kodu paskowego
bar coding=kodowanie kreskowe
bar graph=wykres kolumnowy
bar graph=wykres słupkowy
barbiturate=barbituran
barcode type=typ kodów paskowych
bar-coder scanner=pióro do odczytu kodu kreskowego
bar-coder scanner=skaner do odczytu kodu kreskowego
bard capy unit=jednostka danych protokołu warstwy aplikacji
Bardeen-Cooper-Schrieffer-theory=teoria Bardeena-Coopera-Schrieffera
bare board=płytka niezmontowana
bare board=płytka pusta
bare-bone=schematyczny
bare-bone=szkieletowy
barebone server=serwer sterujący
barrel distortion=zniekształcenie beczkowe
barretter=rezystor żelazowo-wodorowy
barrier layer=warstwa zagrzebana
baryon=barion
base address=adres bazowy
base address register=rejestr adresów podstawowych
base addressing=adresowanie bazowe
base aggregate table=podstawowa tablica danych zagregowanych
base class=klasa adresu
base class=klasa bazowa
base code=kod podstawowy

base connection=zakończenie sesji
base coupled logic=układ logiczny nisko-poziomowy
base current=prąd bazy
base dictionary=słownik podstawowy
base diffusion isolation=izolacja bazowa
base font=czcionka bazowa
base font=czcionka podstawowa
base header=nagłówek podstawowy
base line=linia podstawowa
base line=linia zerowa wykresu
base memory=pamięć podstawowa
base number=liczba bazowa
base of an electron tube=cokół lampy elektronowej
base page=strona bazowa
base pool=pula bazowa
base pool=pula podstawowa
base project=projekt bazowy
base register=rejestr bazowy
base register=rejestr indeksowy
base register=rejestr modyfikacji
base station=stacja bazowa
base support=obsługa podstawowa
base table=tablica podstawowa
baseband=pasmo energetyczne podstawowe
baseband=pasmo podstawowe
baseband=pasmo podstawowe linii radiowej
baseband signalling=sygnalizacja w paśmie podstawowym
baseboard=listwa przypodłogowa
baseline=podstawowy
baseline=zasadniczy
basic business applications=podstawowe aplikacje dla firm
basic combined set elementarny=podzbiór usług
BASIC compiler=kompilator języka BASIC
basic configuration=podstawowa konfiguracja
basic conversation=konwersacja podstawowa
basic data exchange=podstawowa wymiana danych
basic input and output system=podstawowy system wejścia-wyjścia
Basic Input Output System=podstawowy system wejścia-wyjścia
basic link unit=podstawowa jednostka transmisji
basic mapping support=podstawowa obsługa odwzorowań
Basic Object Adapter=podstawowy adapter obiektów
basic predicate=predykat podstawowy
basic rate access=dostęp podstawowy
basic rate interface=interfejs dla prędkości podstawowej
basic system=system bazowy
basic system=system podstawowy
basic type=typ podstawowy
basing sort sequence=podstawowy porządek sortowania
basing table=tabela bazowa
basis weigth of paper=gramatura papieru
bastion host=por. proxy gateway
bastion host=ufortyfikowana stacja bazowa
batch accumulator=akumulator cząstkowy
batch activity=działanie wsadowe
batch data processing=przetwarzanie danych wsadowe
batch device=urządzenie wsadowe
batch file=plik wsadowy
batch job=praca wsadowa
batch job=zadanie wsadowe
batch mode=tryb wsadowy
batch processing=praca wsadowa
batch processing=przetwarzanie wsadowe
batch shell=powłoka wsadowa
batch shell=wsadowy interpreter poleceń

batch subsystem=podsystem wsadowy
batch task=zadanie wsadowe
batching=grupowanie
batching=porcjowanie
battery backup=bateria zapasowa
battery backup=zasilanie rezerwowe
battery charger=ładowarka do akumulatorów
battery charger=prostownik do ładowania akumulatorów
battery gauge=miernik naładowania akumulatora
battery life=czas pracy akumulatora
battery operated receiver=odbiornik bateryjny
battery pack=pakiet akumulatorów
battery type=typ akumulatora
battery-backed=zasilany z baterii
battle array=szyk siatka
battlefields=pole alfanumeryczne
battlefields=pole obrazu telewizyjnego
battlegrounds=pole argumentu
baud=bod
Baudot=bodot
baudrate=prędkość w bodach
baudrate=szybkość transmisji
Bbox=rejestr arytmetyczny
beacon=latarnia kierunkowa
beacon message=komunikat nadawany ciągle
beacon message=komunikat nawigacyjny
beaconing=sygnalizacja nawigacyjna
beam forming electrode=elektroda formująca wiązkę promieniowania
beam lead=wyprowadzenie belkowe układu scalonego
beam position=pozycja odniesienia
beam width=szerokość wiązki promieniowania
beam-lead device=przyrząd do testowania kabli telekomunikacyjnych
beam-penetration display=monitor penetracyjny
beam-power tetrode=tetroda wiązkowa
bearing magnetic=łożysko magnetyczne
beat frequency=częstotliwość cyklu zegarowego
beat frequency=częstotliwość dudnień
beat frequency=częstotliwość różnicowa
beat frequency oscillator=generator drgań sterowany napięciem modulującym
beat frequency oscillator=generator dudnieniowy
bed of nails=matryca ostrzy
beeper=brzęczyk
before-image protection=ochrona obrazu pierwotnego
before-look journal=dziennik przeniesień
before-look journal=dziennik zmian
beginning date=data rozpoczęcia
beginning flag=znacznik początku
beginning time=czas rozpoczęcia
beginning-of-tape mark=znacznik początku taśmy
beginning-of-tape marker=znacznik początku taśmy
behavior=zachowanie
behavior signature=sygnatura zachowania
behavioral compiler=kompilator behawioralny
behavioral compiler=kompilator zachowaniowy
behavioral object-orientation=obiektowość behawioralna
behavioral properties=własności behawioralne
behavioral signature=sygnatura zachowania
behaviour consistency=spójność zachowania
bell character=znak sygnału dźwiękowego
bells and whistles=własności niepotrzebne
below lower limit=poniżej granicy dolnej
belt part number=numer części taśmy
belt printer=drukarka wierszowa taśmowa
benchmark program=program wzorcowy

benchmark test=test porównawczy
benchmark test=test wydajności
benchmark test=test wzorcowy
benchmarking=komparatystyka
bend radius=promień zginania
Bernoulli box=skrzynka Bernoulliego
best fit=najlepsza zgodność
best fit=najlepsze dopasowanie
best practices=najlepsze procedury postępowania
best-effort delivery=dostarczanie przy użyciu dostępnych możliwości
beta spline=beta splajn
beta test=eksploatacja próbna
beta test=test beta
beta version=wersja beta
beta version=wersja próbna
bevel angle=kąt fazy
bevel depth=głębokość fazy
Beverage antenna=antena Beveragea
bezel=obejma
biased exponent=wykładnik przesunięty
biassing=polaryzacja
biassing=przepięcie
bias-temperature=polaryzacja-temperatura
biax=biaks
biconical horn antenna=antena dwu-stożkowa
bi-direction=dwukierunkowość
bidirectional=dwukierunkowy
bi-directional alignment=wyrównanie dwukierunkowe
bidirectional association=asocjacja dwukierunkowa
bidirectional bus=szyna dwukierunkowa
bidirectional language=język dwukierunkowy
bidirectional link=powiązanie dwukierunkowe
bidirectional parallel=dwukierunkowy równoległy
bidirectional printing=drukowanie dwukierunkowe
bidirectional relationship=związek dwukierunkowy
bidirectional transistor=tranzystor dwukierunkowy
bifocal=dwuogniskowy
bilateral element=element asynchroniczny
bilateral triode switch=tyrystor
bilaterally=bilateralnie
bilinear interpolation=interpolacja dwuliniowa
bilingual=dwujęzyczny
billi billionth=jedna bilionowa
billi billionth=jedna miliardowa
billing code=kod opłaty
billion electron volts=bilion elektronowoltów
billion electron volts=miliard elektronowoltów
billionth=jedna bilionowa
billionth=jedna miliardowa
billionth=miliardowy
bimetallic=dwumetaliczny
bimorph celi=dwupłytka piezoelektryczna
bin number=numer podajnika
binary addition=sumowanie dwójkowe
binary association=asocjacja binarna
binary balanced function=zrównoważona funkcja binarna
binary carry=przeniesienie dwójkowe
binary channel=kanał binarny
binary channel=kanał dwójkowy
binary chop=przeszukiwanie dwudzielne
binary chop=przeszukiwanie dychotomiczne
binary code=kod binarny
binary code=kod dwójkowy
binary coded decimal system=system dziesiętny kodowany dwójkowo

binary complement=uzupełnienie dwójkowe
binary convolution code=kod dwójkowy splotowy
binary counter=licznik binarny dwójkowy
binary counter=licznik dwójkowy
binary decoder=dekoder binarny dwójkowy
binary digit=cyfra dwójkowa
binary digit=znak dwójkowy
binary divide=podziel dwójkowo
binary dump=zrzut binarny
binary element=element dwójkowy
binary floating point digital differential analyzer=cyfrowy różnicowy dwójkowy
analizator zmiennoprzecinkowy
binary floating-point number=binarna liczba zmiennoprzecinkowa
binary format=format binarny
binary image processor=binarny procesor obrazowy
binary Information transfer system=dwójkowy system przekazywania informacji
binary integer=binarna liczba całkowita
binary item=element binarny
binary item=pozycja binarna
binary large object=duży obiekt binarny
binary large object=obiekt danych nieprzetworzonych
binary large object=obiekt typu
binary logic=logika binarna
binary logic=logika dwójkowa
binary logic=logika dwuwartościowa
binary lookup=przeszukiwanie dwudzielne
binary lookup=przeszukiwanie dychotomiczne
binary lookup=wyszukiwanie binarne
binary message=komunikat binarny
binary notation=notacja dwójkowa
binary notation=zapis binarny
binary notation=zapis dwójkowy
binary number=liczba dwójkowa
binary number system=układ zero-jedynkowy
binary numeral=liczebnik binarny
binary numeral=liczebnik dwójkowy
binary operator=operator binarny
binary operator=operator dwuargumentowy
binary phase shift keying=binarne kluczowanie z przesuwem fazy
binary point=przecinek dwójkowy
binary program=program binarny
binary program=program dwójkowy
binary rate multiplier=binarny programowany dzielnik częstotliwości
binary relation=relacja dwuargumentowa
binary representation=przedstawienie dwójkowe
binary representation=reprezentacja binarna
binary representation=reprezentacja dwójkowa
binary search=przeszukiwanie dwudzielne
binary search=przeszukiwanie dychotomiczne
binary search=wyszukiwanie binarne
binary semaphore=semafor binarny
binary signalling=sygnalizacja binarna
binary signalling=sygnalizacja dwójkowa
binary stream=strumień binarny
binary string=łańcuch binarny
binary subtraction=odejmowanie dwójkowe
binary synchronous communication=binarna transmisja synchroniczna
binary synchronous communications protocol=binarny synchroniczny protokół
komunikacyjny
binary timestamp=datownik binarny
binary tree=drzewo decyzyjne
binary variable=zmienna binarna
binary variable=zmienna dwójkowa
binary-coded decimal arithmetic=arytmetyka liczb dziesiętnych kodowanych

dwójkowo
binary-decimal=dwójkowo-dziesiętny
binary-decimal counter=licznik dwójkowo-dziesiętny
binary-to-decimal=dwójkowo-dziesiętny
binary-to-decimal conversion=konwersja dwójkowo-dziesiętna
binary-to-decimal conversion=przetwarzanie dwójkowo-dziesiętne
binary-to-decimal decoder=dekoder dwójkowodziesiętny
binary-to-hexadecimal=dwójkowo-szesnastkowy
binary-to-octal=dwójkowo-ósemkowy
binary-to-octal conversion=konwersja dwójkowo-ósemkowa
bind file=plik wiązania
binder language=język konsolidatora
bindery=baza obiektów sieci
bindery=główna baza danych serwera NetWare
bindery file=plik bazy obiektów sieci
bindery object=obiekt zawarty w bazie obiektów serwera
binding directory=katalog powiązany
binding edge=krawędź oprawy
binding energy=energia wiązania
binding energy per atom=energia wiązania
binding energy per particle=energia wiązania na atom
binding handle=uchwyt powiązania
binding information=informacje o powiązaniach
binding time=czas wiązania
binhex=binheksa
binocular disparity=rozbieżność w obserwacji dwuocznej
bioelectronics=bioelektronika
biological effects of ionizing radiation=biologiczne efekty promieniowania
jonizującego
biological electronics=bionika
biometric=biometryczny
biometric device=urządzenie biometryczne
biometrics=biometryka
bionics=bionika
biosensor=czujnik graficznego urządzenia wejściowego
biotechnology=biotechnologia
bipartite=dwudzielny
bipolar=bipolarny
bipolar=dwubiegunowy
bipolar CMOS complementary metal-oxide-semi-conductor=technologia CMOS
komplementarnych tranzystorów MOS z elementami bipolarnymi
bipolar CMOS complementary metaloxidesemi-conductor=technologia CMOS
komplementarnych tranzystorów MOS z elementami bipolarnymi
bipolar coding=kodowanie bipolarne
bipolar integrated circuit=układ scalony
bipolar junction transistor=bipolarny tranzystor złączowy
bipolar junction transistor=tranzystor złączowy bipolarny
bipolar transistor=tranzystor bipolarny
biquinary code=kod dwupiątkowy
birth-control=regulacja proporcjonalna
birthday attack=atak z wykorzystaniem paradoksu dnia urodzin
birthday paradox=paradoks dnia urodzin
bisected=dzielić na połowę
bisection=przepołowienie
bisector=dwusieczna
bisector=symetralna
bistable circuit=przerzutnik bistabilny
bistable magnetic core=bistabilny rdzeń magnetyczny
bistable multivibrator=multiwibrator bistabilny
bistable relay=przekaźnik dwustabilny
bistable trigger=przerzutnik dwustabilny
bit clear=kasowanie bitu
bit commitment=zobowiązanie bitowe
bit control vector=binarny wektor sterujący

bit data=dane bitowe
bit density=gęstość zapisu dwójkowego
bit error probability=prawdopodobieństwo wystąpienia bitów błędnych
bit error rate=bitowa stopa błędów
bit manipulation=operowanie bitami
bit mask=maska bitowa
bit packing density=gęstość zapisu dwójkowego
bit per inch=bit końca pakietu
bit plane=płat bitowy
bit position=pozycja bitu
bit rate=prędkość przesyłania
bit rate=szybkość przesyłania danych
bit rate=szybkość transmisji
bit resolution=rozdzielczość bitowa
bit set=ustawianie bitu
bit significance=waga bitu
bit storage and sense=gromadzenie i odczytywanie bitów
bit string=ciąg bitów
bit string=łańcuch bitowy
bit stuffing=napełnianie bitami
bit stuffing=tłoczenie bitów
bit testing=testowanie bitów
bit weight=waga bitu
bitmap=bitmapa
bitmap=bitplan
bitmap button=przycisk z grafiką rastrową
bitmap font=czcionka bitmapowa
bitmap font=czcionka rastrowa
bitmap image=grafika rastrowa
bitmap image=ilustracja rastrowa
bitmap picture=obrazek rastrowy
bitmap resolution=rozdzielczość mapy bitowej
bit-plane encoding=kodowanie według płatów bitowych
bits per inch=bity na cal
bits per milimeter=bity na milimetr
bits per second=bity na sekundę
bit-sliced architecture=architektura segmentowa
bit-sliced organization=organizacja bitowo-segmentowa
bit-sliced processor=procesor segmentowy
bitwise operator=operator poziomu bitowego
black and white television=telewizja czarno-biała
black box=czarna skrzynka
black level=poziom czerni
black list=czarna lista
black print head=głowica drukująca dla czerni
blacklist=czarna lista
blacklisted=czarna lista
blacklisting=czarna lista
blackout failure=błąd zaciemnienia
blackout time=czas zaciemnienia
blank cell=komórka pusta
blank line=pusty wiersz
blank line=wiersz odstępu
blank space=puste miejsce
blank space=znak odstępu
blank tape=taśma czysta
blanking=wygaszanie
blanking level=poziom wygaszania
bleed limit=margines na spad
bleeding white=przenikanie bieli
blend surface=powierzchnia pośrednia
blessed folder=teczka konfiguracyjna
blind computation=obliczenia utajnione
blind computation=obliczenia zamaskowane

blind dial=wybieranie bez oczekiwania na sygnał
blind signature=ślepy podpis cyfrowy
blinding=maskowanie
Bloch wall=ściana Blocha
block chaining=wiązania bloków
block cipher=szyfr blokowy
block control byte=bajt kontrolny bloku
block copy=kopia bloku
block copy=kopiowanie bloku
block delete=usuwanie bloku
block diagram=schemat architektury
block edit function=funkcja edycji bloku
block exclude=wyłączenie bloku
block graphics=grafika blokowa
block ID=identyfikator bloku
block length=długość bloku
block letters=drukowane litery
block move=przeniesienie bloku
block move=przesunięcie bloku
block of words=blok słów
block overlay=nakładkowanie bloków
block statement=instrukcja blokowa
block structure=struktura blokowa
block transfer=przesyłanie bloków
block transfer=transmisja blokowa
block-check character=znak kontrolny bloku
blocked signal=sygnał zablokowany
blocked thread=wątek wykonawczy
blocking call=wywołanie blokujące
blocking capacitor=kondensator blokujący
blocking factor=współczynnik zablokowania
blocking oscillator=oscylator blokujący
blocking signal=sygnał blokujący
blocking tube oscillator=lampowy oscylator blokujący
blocking type=typ blokowania
block-normalized=znormalizowany blokowo
block-oriented device=urządzenie blokowe
bloodstains=plama jonowa
blooming=rozmycie obrazu
blowup=duże powiększenie
blue light=światło nadfioletowe
blue light=światło ultrafioletowe
blue positioning magnet=magnes położenia wiązki elektronów dla koloru
niebieskiego
blue-print=odbitka na papierze światłoczułym
blurring=rozmywanie
board dimensions=wymiary płyty
boatloads=ładunek elektryczny
body text=tekst podstawowy
Bohrium=Bohr
Boltzmann constant=stała Boltzmanna
Boltzmann transport equation=równanie transportu Boltzmanna
bombproof=odporny na wstrząsy
bookkeeping operations=operacje pomocnicze
Boolean=boole'owski
Boolean=logiczny
Boolean data=dane boole'owskie
Boolean literal=literał boole'owski
Boolean operator=operator boole'owski
Boolean operator=operator logiczny
Boolean type=typ boole'owski
Boolean type=typ logiczny
Boolean value=wartość boole'owska
Boolean value=wartość logiczna

booster=urządzenie wejściowo-wyjściowe
booster=urządzenie wielodostępne
booster diode=dioda usprawniająca
boot control=sterowanie rozruchem chronione hasłem
boot control password-protected=sterowanie rozruchem chronione hasłem
boot disk=dysk rozruchowy
boot diskette=dyskietka startowa
boot file=plik konfiguracyjny
boot information=informacje startowe
boot manager=menedżer rozruchu
boot manager=menedżer startowy
boot partition=partycja ładująca
boot partition=partycja rozruchowa
boot process=proces rozruchu
boot prompt=zachęta startowa
boot sector=sektor rozruchowy
bootable disk=dysk ładujący
bootable disk=dysk rozruchowy
bootable disk=dysk startowy
bootsector=sektor ładujący
bootstrap=inicjowanie
bootstrap program=program ładowania początkowego
bootstrap server=serwer ładowania początkowego
boot-time=czas rozruchu
boot-up=rozruch
borax=boraks
Border Gateway Protocol=protokół bramek granicznych
border services=usługi granicowe
border system=system graniczny
bore-hole=otwór wentylacyjny
boric=borowy
Bose-Einstein statistics=statystyka Bosego-Einsteina
bot=bot
bot=robot
bot script=skrypt bota
bot script=skrypt robota
bottom margin=dolny margines
bottom of a stock=spód stosu
bottom up design=projektowanie wstępujące
bottom window border=dolna krawędź okna
bottom-up=wstępujący
bottom-up strategy=strategia od dołu do góry
bounce light effect=efekt odbitego światła
bounced message=wiadomość odbita
bound electron=elektron związany
bound module=moduł ograniczony
bound program=program wynikowy
bound variable=zmienna związana
boundary representation=reprezentacja brzegowa
boundary violation=wyjście poza zakres
bounding bar=prostokąt ograniczający
bounding box=prostopadłościan ograniczający
bounding box=ramka ograniczająca
bounding volume=bryła ograniczająca
box filter=filtr prostokątny
Boyce-Codd Normal Form=postać normalna Boyce-Codda
bracketed identifier=identyfikator nawiasowany
braille=alfabet brajla
brake horse-power=moc użyteczna
branch circuit=zasilanie z innej fazy
branch instruction=instrukcja rozgałęzienia
branch instruction=rozkaz rozgałęzienia
branch point=punkt rozgałęzienia
branch prediction=przewidywanie rozgałęzienia

branch prediction unit=układ przewidywania rozgałęzienia
branched file=plik rozgałęziony
brand name=nazwa firmowa
brand new=nowy wiersz
breadboard=makieta
breadboard model=model laboratoryjny
break a record=pobić rekord
break contact=zestyk rozwierny
break delivery=dostarczanie przerywające
break field=pole przerywające
break handling program=program obsługi przerwania
break key=klawisz przerwy
break level=grupowanie wierszy
break level=grupy wierszy
break level=poziom przerwania
break message=komunikat przerywający
break signal=sygnał wstrzymania
break signal detection=detekcja sygnału wstrzymania
break signal termination=zakończenie sygnału przerwania transmisji
break signal timeout=przekroczenie czasu trwania sygnału przerwania
breakdown current=prąd przebicia elektrody
breakdown of a p-n junction=przebicie złącza p-n
breakdown voltage=napięcie przebicia
breakout box=przyrząd do testowania kabli telekomunikacyjnych
break-over=przełączenie
breakpoint=punkt kontrolny
breakpoint condition=warunek zatrzymania
breakpoint instruction=rozkaz wstrzymania
breakpoint program=program obsługi przerwania
breakpoint program=program obsługi wstrzymania w punkcie kontrolnym
breather=przerwa międzyrekordowa
breathlessness=błąd stały
bregister=rejestr maski
bridge functionality=zestaw funkcji mostu
bridged PCI=mostkowane połączenie PCI
bridge-element delay=opóźnienie elementu mostkowego
bridging=mostkowanie
brightness control=regulacja jasności
Brillouin zones=strefy Brillouina
Brinell hardness=twardość w stopniach Brinella
broadband=szerokopasmowy
broadband connection=połączenie wyrównawcze
broadband signalling=sygnalizacja szerokopasmowa
Broadband Wireless Access=szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy
broadcast address=adres emisji
broadcast address=adres rozgłaszania
broadcast address=adres transmisji
broadcast band=pasmo puste
broadcast band=pasmo radiofoniczne
broadcast flood=zalew wiadomości
broadcast interference=zakłócenie programu radiowego
broadcast isolation=blokowanie transmisji
broadcast isolation=izolowanie transmisji
broadcast listener=słuchacz radiofonii
broadcast mode=tryb rozgłaszania
broadcast mode=tryb transmisji
broadcast receiver=odbiornik radiofoniczny
broadcast station=stacja radiofoniczna
broadcast storm=burza rozgłaszań
broadcast storm=burza transmisyjna
broadcast storm=eskalacja pakietów w trybie rozgłoszeniowym
broadcast storm=natłok nadawczy w trybie rozgłoszeniowym
broadcasting amplitude modulation=radiofoniczna modulacja amplitudy
broadcasting receiver=odbiornik radiofoniczny

broadcasting repeater=wzmacniak
broadcasting satellite=satelita radiofoniczny
broadcasting station=rozgłośnia
broadcasting station=stacja radiofoniczna
broadcasting transmitter=nadajnik radiofoniczny
broken=zepsuty
broken hyperlink=błędne hiperłącze
broken hyperlink=błędny hiperodnośnik
broken link=błędne łącze
broken link=błędny odnośnik
brouter=trasero-mostek
browser=przeglądarka
browser=szperacz
browser screen=ekran podzielony
browser screen=poliekran
browser-based management tools=narzędzia administracyjne korzystające z
przeglądarki
browser-based remote server=serwer zdalny wykorzystujący możliwości przeglądarki
brush scanner=szczotka odczytu
brute-force attack=atak na zasadzie pełnego przeglądu
brute-force password attack=atak hasła na zasadzie pełnego przeglądu
b-spline=b-splajn
bubble domains=pęcherzyki magnetyczne
bubble sort=sortowanie domenowe
bubble sort=sortowanie metodą pęcherzykową
bubble test=test bąbelkowy
bucket brigade device=przyrząd testowany
bucket brigade shift register=analogowy rejestr przesuwający
bucket hashing=rozpraszanie kubełkowe
buffer amplifier=separator zbioru danych
buffer memory=pamięć buforowa
buffer offset=przesunięcie bufora
buffer overflow=przepełnienie bufora
buffer register=rejestr buforowy
buffer size=rozmiar bufora
buffer size=wielkość bufora
buffer storage=pamięć buforowa
buffer store=pamięć buforowa
buffering=buforowanie
buffer-multiplexer=bufor-multiplekser
bug fix=usuwanie błędnych elementów
bug list=lista błędów
bug patch=łata na błąd
bug patch=naprawa defektów
bug report=raport na temat defektów programu
bug report=zgłoszenie błędu
bug report=zgłoszenie defektu programu
bugged=pluskwa
bugging=pluskwa
build number=numer wersji programu
build process=proces budowania
built-in=wbudowany
built-in=zintegrowany
built-in check=kontrola układowa
built-in check=kontrola wbudowana
built-in check=wbudowany układ kontrolny
built-in class=klasa wbudowana
built-in expansion slot=wbudowane gniazdo rozszerzeń
built-in function=funkcja wbudowana
built-in I-O ports=wbudowane porty we-wy
built-in pop-up mouse=wbudowana myszka wysuwana
built-in temperature controller=wbudowany termoregulator
built-in test=test wewnętrzny
built-in test equipment=urządzenie próbkujące

built-in test equipment=urządzenie proste
built-in type=typ wbudowany
bulk acoustic wave=objętościowa fala akustyczna
bulk attribute=atrybut masowy
bulk charge coupled device=przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
bulk copy program=program kopiowania masowego
bulk data=dane masowe
bulk memory=pamięć masowa
bulk negative differential conductivity=ujemna różnicowa przewodność
objętościowa
bulk pack=opakowanie zbiorcze
bulk recombination=rekombinacja objętościowa
bulk resistance=rezystancja objętościowa
bulk storage=pamięć masowa
bulk store=pamięć masowa
bulk type=typ masowy
bulk value=wartość masowa
bullet punktor=znacznik początku taśmy
bulleted=punktowany
bulleted list=lista punktowana
bulletin board=elektroniczny biuletyn informacyjny
bulletin board services=usługi elektronicznego biuletynu informacyjnego
bump mapping=odwzorowanie wichrujące
bump mapping=odwzorowanie zakłócające
bundle table=tabela powiązań
Bunsen burner=Palnik Bunsena
buried bit-line=zagrzebana linia bitów
buried channel charge coupled device=przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
buried layer=warstwa zabezpieczeń
burn out=przepalić się
burst mode=przesyłanie wiązkami
bursty=impulsowy
bursty=sekwencyjny
bursty traffic=natłok informacji
bursty traffic=przesyłanie pakietów partiami
bursty traffic=ruch impulsowy
bursty traffic=tłok w ruchu w sieci
bus=magistrala
bus=szyna
bus arbiter=arbiter magistrali
bus architecture=architektura magistrali
bus control=sterowanie łączem
bus cycle=cykl magistrali
bus driver=sterownik magistrali
bus extender module=moduł rozszerzenia magistrali
bus extension card=karta rozszerzenia magistrali
bus master=moduł nadrzędny magistrali
bus master slot=gniazdo modułu zarządzającego magistralą
bus request/grant logic=układ żądania i przyznania magistrali
bus slave=moduł podległy magistrali
bus speed=szybkość magistrali
bus topology=topologia szynowa
bus transceiver=nadajnik-odbiornik magistrali
bus width=szerokość magistrali
business application=aplikacja biurowa
business application=aplikacja komercyjna
business continuity=utrzymanie ciągłej działalności
business continuity=utrzymanie ciągłości działania
business data=dane biznesowe
business data=dane firmy
business domain=dziedzina biznesu
business graphics=grafika biznesowa
business graphics=grafika użytkowa
business logic=logika biznesowa

Business Logic layer=warstwa komunikacji
business management=zarządzanie przedsiębiorstwem
business model=model biznesowy
business object=obiekt biznesowy
Business Object Notation=obiektowa notacja dla biznesu
business partner=partner handlowy
business portal=portal biznesowy
business process=pole działalności firmy
business process=zakres działalności firmy
Business Process Modeling=modelowanie procesów biznesowych
Business Process Reengineering=reinżynieria procesów biznesowych
business rule=reguła biznesowa
Business Support System=system wspomagający działalność
business tool=narzędzie dla firm
business value=atrakcyjność dla biznesu
business value=przydatność handlowa
busy signal=sygnał zajętości
busy test=test zajętości
busy tone=sygnał zajętości
busy waiting=aktywne czekanie
busy/ready signal=sygnał zajętości-gotowości
busy-ready signal=sygnał zajętości
but once=tylko do wykonania
butterfly rezonator=rezonator motylowy
button face=wygląd przycisku
button icon=ikona przycisku
buzzword=mowa-trawa
by wire=telegraficznie
by-pass=obejście
bypass exit=wyjście niestandardowe
bypass plug=wtyczka obejściowa
by-product=produkt uboczny
byproducts=produkt dodatkowy
bystander position=pozycja rezerwowa
byte=bajt
byte addressability=adresowalność bajtowa
byte order=porządek bajtów
byte per second=bajt na sekundę
byte reversal=zmiana bajtów
byte stream=ciąg bajtów
byte stream=strumień bajtów
bytecode=kod bajtowy
cabinet file=plik typu cabinet
cable clutter=nieuporządkowane kable
cable converter=złącze przejsciowe
cable extender=przedłużacz kabla
cable length=długość kabla
cable modem=modem akustyczny
cable path=ścieżka kablowa
cable plug connector=wtyk kablowy
cable socket=gniazdo kablowe
cable telephony=telefonia kablowa
cable television=telewizja przewodowa
cable TV=telewizja kablowa
cableman=monter linii kablowych
cable-through=rozdzielacz kablowy
cabling type=typ okablowania
caboose=kambuz
cache coherency=spójność pamięci podręcznej
cache configuration=konfiguracja pamięci podręcznej
cache integrated on processor=pamięć podręczna scalona z układem procesora
cache manager=menedżer bufora podręcznego
cache manager=moduł wykonawczy
cache memory=pamięć buforowa

cache memory=pamięć kieszeniowa
cache memory=pamięć kieszonkowa
cache memory=pamięć notatnikowa
cache memory=pamięć podręczna
cache memory=pamięć wspomagająca
cache timeout=czas ważności pamięci podręcznej
cache upgrade=rozszerzenie pamięci podręcznej
caching=buforowanie podręczne
caching operation=operacja bez danych
cal calibrated=kalibrowany
calcination=wypalanie ceramiki
calcium=wapń
calculated addressing=adresowanie rachunkowe
calculated average life=średnia trwałość obliczona
calculated field=pole obliczeniowe
calculus of finite differences=rachunek różniczkowy
calibrated=kalibrowany
calibration=kalibracja
calibration sheet=arkusz kalibracyjny
calibrations=kalibracja
californium=kaliforn
call by need=wołanie przez potrzebę call by reference wywołanie przez referencję
call by need=wywołanie przez odwołanie
call by need=wywołanie przez potrzebę
call by reference=wywołanie przez odwołanie do zmiennej
call by reference=wywołanie przez potrzebę
call center=telecentrum
call instruction=rozkaz wywołania
call level=poziom wywołania
call list=lista wywoławcza
Call Manager=Menedżer połączeń
call message queue=kolejka komunikatów wywołań
call profile=profil połączenia
call queue=kolejka wywołań
call redirection=przeadresowanie wywołania
call stack=stos wywołań
call stack=wywołania odłożone na stosie
call stack entry=jedno z wywołań na stosie
call stack entry=pozycja stosu wywołań
callable interface=interfejs wywoływalny
callable service=usługa wywoływalna
callback=wywołanie
callback function=funkcja callbackowa
callback function=funkcja wywoływana zwrotnie
callback function=funkcja zwrotna
call-box=rozmównica telefoniczna
call-by-name=wołanie poprzez nazwę
call-by-need=wołanie poprzez potrzebę
call-by-reference=wołanie poprzez referencję
call-by-value-return=wołanie poprzez wartość ze zwrotem
called=nazywany
called=wywołany
called program=program wywołany
called subscriber-identification=identyfikacja abonenta wywołanego
caller identity=tożsamość abonenta wywołującego
calligraphic display=monitor wektorowy
calling program=program wywołujący
calling sequence=sekwencja wywołująca
calling subscriber identification=identyfikacja abonenta wywołanego
calling subscriber identification=identyfikacja abonenta wzywanego
Call-Level Interface=interfejs poziomu wołania
callout=objaśnienie
calorie=kaloria
calorimeter=kalorymetr

calory=kaloria
camcorder=kamera wideo
camcorder=kamkorder
camera ready copy=egzemplarz przygotowany do reprodukcji
camera ready copy=kopia gotowa do sfotografowania
camera tube=lampa analizująca
camera-ready=montaż
campsite=pole menu sterowania
campus=kampus
campus network=sieć kampusowa
canal rays=promienie kanalikowe
cancel character=znak anulowania
cancelation=anulowanie
cancelation cleanup handler=program obsługi czyszczenia po anulowaniu
cancelation point=punkt anulowania
cancelation state=stan anulowania
cancelation type=typ anulowania
candela=kandela
candidate key=klucz kandydujący
candidate list=lista potencjalnych obiektów
candle meter=luksomierz
candle-hour=kandelogodzina
cantaliver=wspornik zabezpieczający
cantiliver=wspornik zabezpieczający
capability list=lista unieważnionych certyfikatów
capable to promise=sprawdzanie spójności
capacitance=pojemność
capacitance time constant=stała czasowa pojemnościowa
capacitance-voltage=pojemność-napięcie
capacitive loss factor=współczynnik strat pojemnościowych
capacitive pressure transducer=pojemnościowy przetwornik ciśnienia
capacitor=kondensator
capacitor diode=dioda pojemnościowa
capacitor electrode=elektroda kondensatora
capacitor filter=filtr klatkowy
capacitor plate=elektroda kondensatora
capacitor-resistor-diode-network=sieć kondensator-rezystor-dioda
capacity planner=planista wydajności
capacity planning=planowanie wydajności
capacity-coupled attenuator=tłumik mikrofalowy
capital letters=wersaliki
capstan=wałek napędowy
carbide=węglik
carbon copy=kopia przez kalkę
Carbon disulfide=Dwusiarczek węgla
carbon microphone=mikrofon węglowy
carbon paper=kalka maszynowa
Carbon tetrachloride=Tetrachlorek węgla
carbon-film resistor=warstwowy rezystor węglowy
carburetor=karburator
carburetter=karburator
carcinotron=karcinotron
card chassis=kaseta z pamięcią stałą
card enclosure=uchwyt karty
card feed=podajnik kart
card field=pole karty
card hopper=zasobnik kart
card input=urządzenie wejściowe do kart
card issuer=wydawca kart
card loader=program wprowadzający do pamięci dane z pliku kart
card machine=maszyna licząco-analityczna
card programmed calculator=kalkulator programowany kartą magnetyczną
card punch=dziurkarka kart
card reader=czytnik kart

card readerpunch=czytnik-dziurkarka kart
card reproducer=powielacz kart
card reproducer=reproduktor kart
card sorter=sorter kart
card stacker=zasobnik kart
card type=typ karty
card verifier=sprawdzarka kart
cardcage=kaseta do wkładania modułów sprzętowych
cardinal number=liczba kardynalna
cardinal number=liczebnik główny
carding=defraudacja kart kredytowych
cardioid=kardioida
cards per minute=karty na minutę
cardstock=brystol
card-to-card transceiving=teledacyjne powielenie kart
card-to-tape conversion=przenoszenie zapisu z kart dziurkowanych na taśmę
magnetyczną
caret=daszek
carload=ładunek przestrzenny
carriage return=powrót karetki
carriage-control character=znak sterujący karetki
carriei-to-noise ratio=stosunek sygnału do szumu
carriei-wave transmission=transmisja dwukierunkowa
carrier and sidebands=fala nośna
carrier current=przebieg nośny
carrier frequency=częstotliwość nośna
carrier frequency oscillator=oscylator częstotliwości nośnej
carrier frequency telephony=telefonia na częstotliwości nośnej
carrier injection=iniekcja nośników
carrier lifetime=czas zwłoki
carrier lifetime=okres przechowywania
carrier return=powrót karetki
carrier sense=wykrywanie fali nośnej
carrier sense=wykrywanie nośnej
carrier supression filter=filtr środkowozaporowy
carrier supression filter=filtr tłumienia fali nośnej
carrier telephony=telefonia nośna
carrier wave=fala nośna
carrier wave oscillator=oscylator fali nośnej
carrier-operated relay=stacja przekaźnikowa
carrier-sense multiple access with collision detection=dostęp wspólny z
wykrywaniem kolizji
carrier-wave telegraphy=telegrafia na fali nośnej
carry delay=opóźnienie przeniesienia
carry digit=cyfra przeniesienia
carry gate=bramka przeniesienia
carry lookahead=układ przeniesienia na bardziej znaczące pozycje
carry out=wypełnić polecenie
carry propagation=propagacja przeniesienia
carry signal=sygnał przeniesienia
carry store=pamięć przeniesień
cart cartridge=wkładka topikowa
cartesian coordinates=współrzędne kartezjańskie
cartography=odwzorowanie
cartridge detection=wykrywanie kasety
cartridge disk=dysk kasetowy
cartridge holder=obsadka kasety
cartridge holder=pojemnik na kasety
cartridge load/unload time=czas ładowania/wyjmowania kasety
cartridge load-unload time=czas lokalny
cartridge swap time=czas wymiany kasety
cascade rejection=odrzucenie kaskadowe
cascaded carry=przeniesienie kaskadowe
cascaded carry=przeniesienie pozycyjne

cascaded message=komunikat kaskadowy
cascading=kaskadowanie
cascading menu=menu kaskadowe
cascading style sheet=kaskadowy arkusz stylu
cascading windows=kaskada okien
case sensitive=rozróżniający wielkie i małe litery
case sensitivity=rozróżnianie wielkości liter
case study=studium przypadku
case-based reasoning=system ekspertowy
case-ignore=bez rozróżniania małych i dużych liter
case-insensitive=bez rozróżniania małych i dużych liter
cash position=stan gotowości
cassete tape=taśma kasetowa
cassette store=pamięć kasetowa
cassette television=telewizja kasetowa
cast-iron=żeliwo
catalog=kartoteka
catalog=katalog
catalog=skorowidz
catalog database=katalogowa baza danych
catalog driven=sterowany przez katalog
catalog node=węzeł kartoteki
catalog node=węzeł katalogu
catalog services=usługi katalogowania
catalyst=katalizator
catalytic=katalityczny
catastrophic failure=uszkodzenie katastroficzne
catch an exception=przechwycenie wyjątku
catcher=łapacz
catch-up=uzgadnianie zaległości
categorization=kategoryzacja
catenate=łączyć
catenation=połączenie
cathode=katoda
cathode current=prąd katodowy
cathode follower=wtórnik katodowy
cathode follower mixer=mieszacz z wtórnikiem katodowym
cathode grid=siatka katody
cathode heater=grzejnik elektryczny
cathode loaded amplifier=wtórnik katodowy
cathode of diode=katoda diody
cathode ray oscilloscope=oscyloskop katodowy
cathode ray tube display=lampa elektronopromieniowa
cathode ray tube display=monitor ekranowy
cathode spot=plamka
cathode sputtering=napylanie katodowe
cathode-modulation=modulacja katodowa
cathodoluminescence=elektroluminescencja
cation=kation
cause of failure effect and correction=przyczyna uszkodzenia-skutek-naprawienie
caves=grot
cavity resonator=rezonator wnękowy
cavity wavemeter=falomierz wnękowy
ccment-coated resistor=rezystor bezreaktancyjny
cct circuit=obwód żarzenia
cease request=żądanie synchroniczne
cease request=żądanie systemowe
cell address=adres komórki
cell animation=animacja celoluidowa
cell array=matryca komórek
cell definiton=definicja pola komórki
cell definiton=definicja rubryki
cell format=format komórki
cell format=format pola

cellulair=komórka
cellular array=układ komórkowy
cellular phone technology=technologia telefonii komórkowej
cent centigrade=stopień Celsjusza
center=centrum
center=punkt środkowy
center alignment=centrowanie strony
center distortion=zniekształcenie względem środka
center of excellence=centrum środkować tekst na stronie
centering=centrowanie
centering=środkowanie
centerplane=przełącznica
centigrade=stopień Celsjusza
centimeter per second=centymetr na sekundę
centimeter-gram-second=centymetr-gram-sekunda
centimeter-gram-second-electrostatic=elektrostatyczny układ jednostek centymetrgram-sekunda
central battery=bateria centralna
central computer=komputer centralny
central control and monitoring=centralne sterowanie i sygnalizacja
central control panel=pole centralnej tablicy sterowniczej
central data processing computer=centralny komputer do przetwarzania danych
central logie unit=logiczna Jednostka centralna
central management=centralne administrowanie
central management=centralne zarządzanie
central processing system=centralny komputer do przetwarzania danych
central processing unit=procesor główny
central processor=procesor centralny
central server=serwer centralny
central site=ośrodek centralny
central site=siedziba centralna
central system=system centralny
centralized automatic test system=scentralizowany automatyczny system pomiarowy
centralized data processing=scentralizowane przetwarzanie danych
centralized directory services=scentralizowane usługi katalogowe
Centralized Management-Integration=scentralizowane zarządzanie-integracja
centralized processing=przetwarzanie scentralizowane
centralized routing=scentralizowane wyznaczanie tras
centralized routing=trasowanie scentralizowane
centrally=centrycznie
centre of gravity=środek ciężkości
centre slot=szczelina środkowa
centrex=usługa bezpołączeniowa
centrifugal force=siła magnetomotoryczna
ceramet=cermetal
ceramic capacitor=kondensator ceramiczny
ceramic dual-in-line package=dwurzędowa obudowa ceramiczna
ceramic metal element=element ceramiczno-metalowy
ceramic metal element=element cermetowy
ceramic packaging=obudowa ceramiczna
ceraraic printed circuit=obwód całkujący
Cerenkov counter=licznik Czerenkowa
Cerenkov effect=zjawisko Czerenkowa
cerium=cer
cermet resistor=rezystor cementowany
cerrected mean temperature=średnia temperatura skorygowana
certificate=świadectwo
certificate authority=organ certyfikacji
certificate authority=ośrodek certyfikacji
Certificate Enrollment Protocol=protokół autoryzacji
Certificate Enrollment Protocol=protokół uprawniania
certificate of primality=certyfikat pierwszości
certificate repository=składnica certyfikatów
certificate revocation list=lista unieważnionych certyfikatów

certificate store=baza certyfikatów
certification authority=organ certyfikacji
certification authority=ośrodek certyfikacji
certification practice statement=regulamin pracy Urzędu ds. Certyfikatów
certified tape=taśma zatwierdzona
cesium=cez
chain code=kod łańcuchowy
chain down=przymocować łańcuchem
chain printer=drukarka łańcuchowa
chained list=lista zmiennych
chained printing=drukowanie łańcuchowe
chaining=łączenie w bloki
chaining configuration=konfiguracja łańcuchowa
challenge-response protocol=protokół wyzwanie-odpowiedź
change authority=uprawnienie do zmiany
change capture program=program przechwytujący zmiany
change control=kontrola wymiany
change control=kontrola zmian
change dump=zrzut zmian
change record=rekord zmian
change record=zapis zmian
change-direction protocol=protokół zmiany kierunku
changer=zmieniacz
channel bandwidth=szerokość pasma kanału
channel capacity=przepustowość kanału
channel code=kod kanału
channel controller=sterownik kanału
channel distortion=zniekształcenie w kanale
channel guide=program telewizyjny
channel guide=przewodnik po kanałach
channel hot-electron=gorące elektrony w kanale
channel of a computer=kanał jawny
channel of a computer=kanał odkryty
channel of a fleld-effect-transistor=kanał tranzystora polowego
channel service unit=jednostka obsługi kanału
channel switching=komutacja kanałów
character array=tablica znakowa
character cell=komórka znakowa
character char=znak zastępczy
character code=kod znaku
character code matrix=matryca kodów znaków
character constant=stała znakowa
character conversion=konwersja znaków
character data representation identifier=identyfikator reprezentacji danych
znakowych
character density=gęstość zapisu znaków
character device=urządzenie znakowe
character error rate=znakowa stopa błędów
character expression=wyrażenie znakowe
character field=pole znakowe
character field=pole znaku
character format=format czcionki
character format=format znakowy
character format=format znaku
character generator utility=generator znaków
character graphics=grafika znakowa
character grid=siatka znakowa
character grid unit=jednostka siatki znakowej
character identifier=identyfikator znaku
character key=klawisz znakowy
character large object=duży obiekt znakowy
character map=tablica znaków
character mode=tryb znakowy
character number=kod znaku

character operator=operator znakowy
character oriented protocol=protokół ukierunkowany na przesyłanie znaków
character position=pozycja znaku
character reader=czytnik znaków
character recognition=rozpoznawanie znaków
character repertoire=repertuar znaków
character set=zbiór znaków alfanumerycznych
character spacing=odstęp między znakami
character string=ciąg znaków
character string=łańcuch znaków
character string delimiter=ogranicznik łańcucha znaków
character stuffing=napełnianie znakami
character subset=podzbiór znaków
character table=tablica znaków
character terminal=terminal tekstowy
character terminal=terminal znakowy
character variable=zmienna znakowa
character width=szerokość znaku
character-at-a-time printer=drukarka znakowa
character-based program=program działający w trybie znakowym
characteristically=charakterystycznie
character-oriented computer=komputer znakowy
characters per second=znaki na sekundę
charge carriers=nośniki ładunku
charge coupled photodiode=fotodioda lawinowa
charge coupled photodiode=fotodioda o sprzężeniu ładunkowym
charge injection device=przyrząd z przenoszeniem ładunku
charge storage in a camera tube=akumulacja ładunków w lampie analizującej
charge transfer inefficiency=niesprawność przenoszenia ładunku
chargeable=ładowalny
charge-coupled device=przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
charge-coupled imager=przetwornik noktowizyjny
charge-coupled imager=przetwornik obrazowy
charger=ładowarka
charging indicator=wskaźnik ładowania
chart area=obszar wykresu
chart format=format wykresu
chart layout=układ wykresu
chartered=uprawnienie
charting=mapa klawiatury
chassis intrusion=alert ostrzeżenie o otwarciu obudowy
chassis intrusion alert=ostrzeżenie o otwarciu obudowy
chassis intrusion detection=wykrycie otwarcia obudowy
chassis lock=blokada obudowy
chat forum=szerokie forum dyskusji
chat room=pokój rozmów
check bit=bit kontrolny
check box=pole wyboru
check box enabled=pole wyboru aktywne
check character=znak kontrolny
check command=rozkaz weryfikacji
check condition=warunek sprawdzania
check constraint=ograniczenie sprawdzające
check digit=cyfra kontrolna
check in=zgłosić się
check mark=znacznik
check number=cyfra kontrolna
check out=zarezerwować miejsce
check point=punkt kontroli
check point=punkt kontrolny
check total=suma kontrolna
checkable=sprawdzalny
checked=sprawdzony
checked=zaznaczony

checked command=polecenie wybrane
checked-in file=plik w repozytorium
checked-in file=plik zwrócony
checked-out file=plik w użyciu
checked-out file=plik wypożyczony
checked-out file=plik zarezerwowany
checking program=program sprawdzający
checklist=lista kontroli
checkpoint=punkt kontrolny
checkpoint size=wielkość punktu kontrolnego
checkpointing=wprowadzanie punktów kontrolnych
checkpoints=punkt dostępu
checksum=suma kontrolna
checksum failure=błąd krytyczny
checksum protection=zabezpieczenie przez sumę kontrolną
checksum set=zbiór sumy kontrolnej
checksum set=zestaw sumy kontrolnej
checkup=kontrola
checkup=przegląd
checkup program=program kontroli
checkup program=program sprawdzający
chemical engineering=inżynieria chemiczna
chemical kinetics=kinetyka chemiczna
chemical laboratory=laboratorium chemiczne
chemical thermodynamics=termodynamika chemiczna
chemically=chemicznie
chemically pure=chemicznie czysty
chief programmer=programista główny
child class=klasa potomna
child directory=katalog potomny
child pointer=wskaźnik potomny
child process=proces podrzędny
child raster=raster podrzędny
child task=zadanie potomne
child type=typ potomny
child window=okno potomne
Chinese Remainder Theorem=chińskie twierdzenie o resztach
chip card reader=czytnik kart procesorowych
chip controller=kontroler układów scalonych
chip controller=sterownik układów scalonych
chip controller=sterownik w układzie scalonym
chip enable input=wejście wybierające
choice function=funkcja wyboru
choke coupling=złącze danych
choke packet=pakiet tłumienia
choke point=punkt dławiący
choke point=punkt tłumiący
choked=niedrożny
choking coil=dławik
chooser=program wiążący
chosen plaintext attack=atak za pomocą wybranego tekstu jawnego
Christmas-tree effect=efekt choinki
chroma=chroma
chroma control=regulacja chromy
chroma keying=kluczowanie barwy
chromate=chromian
chromaticity diagram=diagram chrominancji
chromatography=chromatografia
chrominance=chrominancja
chrominance subcarrier=podnośna chrominancji
chromium=chrom
chronologically=chronologicznie
chronology=chronologia
cine mode=tryb kinowy

cine-camera=kamera filmowa
cipher block chaining=łączenie zaszyfrowanych bloków
cipher block chaining=wiązanie bloków szyfrogramu
cipher block chaining=wiązanie bloków zaszyfrowanych
cipher feedback=szyfrowe sprzężenie zwrotne
cipher strength=moc szyfru
ciphering=szyfrowanie
ciphertext=szyfrogram
ciphertext only attack=atak bez tekstu jawnego
ciphertext only attack=atak tekstem zaszyfrowanym
circuit analysis=analiza obiektowa
circuit breaker=wyłącznik automatyczny
circuit check=sprawdzenie obwodu
circuit net loss=wypadkowe straty obwodu
circuit package=obudowa układu scalonego
circuit package schematic=schemat logiczny układu
circuit simulation=symulacja obwodu
circuit simulator=symulator obwodów
circuit switched digital circuitry=cyfrowy układ komutacji łączy
circuit switching=komutacja kanałów
circuit switching=komutacja łączy
circuit switching=komutacja obwodów
circuit switching=zestawianie łączy
circuit under test=układ antykoincydencyjny
circuit under test=układ automatycznej regulacji
circuitously=koliście
circular addressing=adresowanie cykliczne
circular antenna=antena kołowa
circular border=obramowanie okrągłe
circular buffer=bufor cykliczny
circular buffer=bufor kołowy
circular buffering=buforowanie cykliczne
circular list=lista kołowa
circular list=lista pierścieniowa
circular log=dziennik cykliczny
circular log=dziennik przewijany
circular polarized=spolaryzowany kołowo
circular reference=odwołanie cykliczne
circular reference=zależność cykliczna
circular resonator=rezonator kołowy
circular shift=przesunięcie cykliczne
circular waveguide=falowód kołowy
circulation of bills=obrót wekslowy
circulator=cyrkulator
citizen band=pasmo radiofoniczne
cladding=okładzina
class A address=adres klasy A
class association diagram=diagram asocjacji klas
class association diagram=diagram klas
class attribute=atrybut klasy
class binding signature=sygnatura powiązania klasy
class citizenship=obywatelstwo klasy
class condition=warunek klasy
class description=opis klasy
class diagram=diagram klas
class extent=ekstensja klasy
class file=plik klasy
class hierarchy=hierarchia klas
class library=biblioteka klas
class mask=maska klasy
class member=element klasy
class member=składnik klasy
class method=metoda klasowa
class method=metoda klasy

class method=metoda statyczna
class name=nazwa klasy
class normalization=normalizacja klas
class object=egzemplarz klasy
class object=obiekt klasy
class of address=klasa adresu
class of name=klasa nazwy
class operation=operacja klasowa
class signature=sygnatura klasy
class structure=struktura klas
class variable=zmienna klasowa
class variable=zmienna klasy
class variable=zmienna statyczna
class-based inheritance=dziedziczenie oparte na klasach
class-based methods=metody klasowe
classical cryptography=kryptografia klasyczna
classical cryptography=kryptografia symetryczna
classifiable=klasyfikowalny
classified information=informacja klasyfikowana
classified information=informacja zastrzeżona
classifier=klasyfikator
classifiers=klasyfikator
ClassLess Inter-Domain Routing=bezklasowe wybieranie trasy
classpath=ścieżka bezwzględna
Class-Responsibility-Collaborator=klasa-odpowiedzialność-współpraca
claw-free permutation pair=odporna na kolizje para permutacji
cleaning cartridge=kaseta czyszcząca
cleaning sheet=arkusz czyszczący
cleaning tape=taśma czyszcząca
cleanup interval=odstęp czasu między czyszczeniami
clear and subtract close=wyzeruj i dodaj
clear instruction=rozkaz kasowania
clear screen=czyścić ekran
clear screen=kasować ekran
clear screen=wymazywać ekran
clear state=stan kasowania
clear text=tekst czytelny
clear text=tekst jawny
clear text=wiadomość jawna
clear text password=czytelne hasło tekstowe
clearinghouse object entry=pozycja obiektu bazy replik
cleartext=tekst jawny
clerical error=błąd kolejności
click through rate=wskaźnik liczby kliknięć
clickable=aktywny
clickable image map=aktywna mapa obrazkowa
clickable image map=grafika z hiperłączami
clickable image map=grafika zawierająca hiperodnośniki
clickable image map=obrazek-mapa reagujący na kliknięcie
client application=aplikacja kliencka
client application=aplikacja typu klient
client application thread=wątek aplikacji klienta
client area=obszar programu klienta
client context=kontekst klienta
client product=produkt typu klient
client software=oprogramowanie klienckie
client stub=procedura pośrednicząca klienta
client/server=klient-serwer
client/server database=baza danych typu klient-serwer
client-server=klient-serwer
client-server architecture=architektura klient-serwer
client-server database=baza danych typu klient-serwer
client-server model=model klient-serwer
client-side=kliencki

climaxed=punkt końcowy połączenia
climaxed=węzeł końcowy połączenia
clip boundary=granice obcinania
clip path=ścieżka obcinania
clip rectange=prostokąt obcinania
clip region=obszar obcinania
clip test=test obcinania
clipboard=schowek
clipbook=wieloschowek
Clipper chip=układ bezstratny
clipping path=ścieżka obcinania
cloaking=ukrywanie
cloaking=zasłanianie
clock=zegar
clock chip=układ zegarowy
clock circuit=układ generacji sygnałów zegarowych
clock counter=licznik zegarowy
clock event=zdarzenie zegarowe
clock format=format godziny
clock frequency=częstotliwość zegara
clock input=wejście zegarowe
clock output=wyjście zegarowe
clock rate=częstotliwość cyklu zegarowego
clock rate=częstotliwość zegarowa
clock signal=sygnał zegarowy
clock skew=przesunięcie czasowe impulsów zegarowych
clock timing=taktowanie zegarem
clock/calendar board=płyta z zegarem i kalendarzem
clocking=synchronizowanie
clocking=taktowanie
clockpulse generator=generator impulsów zegarowych
clockwise=w kierunku obrotu wskazówek zegara
close in=zamknąć w
close routine=podprogram zamknięty
close routine=program zamknięty
close talking microphone=mikrofon przy-ustny
closed bus system=system z zamkniętą magistralą
closed circuit television=telewizja użytkowa
closed loop=pętla zamknięta
closed private network=zamknięta sieć prywatna
closed shop=ośrodek obliczeniowy niedostępny
closed shop=sklep zamknięty
closed subroutine=podprogram zamknięty
closed user group=zamknięta grupa użytkowników
closed-circuit television=telewizja przemysłowa
close-down=awaryjne zakończenie pracy
close-down=wyłączenie z eksploatacji
closure line=wiersz wypełniający
closure property=własność domkniętości
cluster analysis=analiza grupowa
cluster analysis=analiza klastrowa
cluster membership list=lista węzłów klastra
cluster printing=drukowanie klastrowe
cluster resource=zasoby klastra
cluster resource group=grupa zasobów klastra
clustering=grupowanie
CMOS battery=bateria CMOS
coarse-grained multiprocessing=wieloprzetwarzanie precyzyjne
coated paper=papier powlekany
coax coaxial cable=kabel koncentryczny
coax coaxial cable=kabel współosiowy
coax module=moduł koncentryczny
coaxial cable=kabel koncentryczny
coaxial capacitor=kondensator współosiowy

coaxial resonator=rezonator współosiowy
coaxial tube=lampa współosiowa
coaxial wavemeter=falomierz współosiowy
code audit=rewizja kodu
code builder=twórca aplikacji
code check=kontrola kodu
code combination=ciąg kodowy
code conversion=konwersja kodu
code converter=przetwornik kodu
code division multiple access=wielodostęp z podziałem kodowym
code extension character=znak rozszerzenia kodu
code generator=generator kodu
code load=ładowanie kodu
code page=strona kodowa
code page global identifier=globalny identyfikator strony kodowej
code point=punkt kodowy
code receiver=odbiornik kodu
code sample=przykładowy kod
code sample=przykładowy kod źródłowy
code sample=przykładowy program
code segment=segment kodu
code set=lista kodu
code set=lista słów kodowych
code snippet=fragment kodu
code tree=drzewo kodowe
code tree=schemat kodowy
codebase=baza informacji zarządzania
codec=coder/decoder
codec=kodek
codec=koder-dekoder
coded=kodowany
coded optical character=znak graficzny
code-free programming=programowanie bez kodowania
codeine=kodeina
coder=koder
coder-decoder=kodek
coder-decoder=koder-dekoder
code-signing verification=weryfikacja przez podpisywanie kodu
codeword=słowo kluczowe
coding device=koder
coding scheme=metoda kodowania danych
coding scheme=schemat kodowania
coefficient of performance=współczynnik wydajności
cogbelt=pasek zadań
cognitive science=nauka kognitywna
cognitive science=nauka o poznawaniu
coherency check=sprawdzanie spójności
coherent=koherentny
coherent continuous wave=koherentna fala ciągła
coherent light detection and ranging=kolidar
coherent oscillator=generator koherentny
coherent phase shift keying=koherentne kluczowanie z przesuwem fazy
coheres=być logicznie spójnym
cohering=być logicznie spójnym
coiled=cewka zapłonowa
coiling=cewka Ruhmkorffa
coin cell backup battery=bateria pastylkowa
coin screw=wkręt montażowy
coincident-current memory=pamięć koincydencyjna
coincident-current selection=wybieranie koincydencyjne
cold boot=zimne przeładowanie
cold cathode=katoda zimna
cold filament resistance=rezystancja włókna na zimno
cold link=powiązanie zimne

cold standby=rezerwa statyczna
cold start=start całkowity
cold start=start zimny
cold storage=przechwywanie w chłodnym miejscu
colimation=kolimacja
colinearity=kolinearność
collaboration context=kontekst kolaboracji
collaboration diagram=diagram kolaboracji
collaborative=współpracujący
collaborative value chain=ciąg tekstowy o stałej długości
collaborative value chain=łańcuch o stałej długości
collagen=kolagen
collating sequence=porządek leksykograficzny
collating sequence=porządek zestawiania
collator=kolator
collector=kolektor
collector coupled structures=struktury o sprzężeniu kolektorowym
collector coupled transistor logic=tranzystorowy układ logiczny o sprzężeniu
kolektorowym
collector system=system odbierający
collimation=kolimacja
collimation window=okno kolimacyjne
collision detection=wykrywanie kolizji
collision ionization=jonizacja zderzeniowa
collision resistance=odporność na kolizje
collison avoidance system=system antykolizyjny
colloids=koloidy
colocation=kolokacja
colon hexadecimal notation=notacja szesnastkowa z dwukropkami
color=barwa
color adjustment=dopasowanie koloru
color balance=balans kolorów
color blend=przejście kolorów
color burst=impuls synchronizacji koloru
color calibration bar=pasek kalibracji kolorów
color code=kod barwny
color code=kod kolorowy
color coding=kodowanie barw
color coding=kodowanie koloru
color copier=kopiarka kolorowa
color depth=głębia koloru
color edging=barwienie krawędzi
color fringing=barwienie krawędzi
color image scanner=skaner kolorowy
color index=indeks barw
color index mapping=odwzorowanie indeksu barw
color inkjet colour inkjet=kolorowa drukarka atramentowa
color keying=kluczowanie barwy
Color Management System=system zarządzania kolorem
color mode=tryb kolorowy
color model=model barw
color model=model kolorów
color monitor=monitor kolorowy
color palette=paleta kolorów
color purity=czystość barwy
color repository=magazyn kolorów
color selection=wybór kolorów
color separations=wyciągi barwne
color space=przestrzeń barw
color table=tabela barw
color temperature=temperatura barwowa
colored paper=papier kolorowy
colorimetry=kolorymetria
colorizing=kolorowanie

colour code=kod barw
colour code=kod kolorów
colour depth=głębia kolorów
colour inkjet=kolorowa drukarka atramentowa
colour key=klucz kolorów
colour picture tube=kineskop kolorowy
colour printing=drukowanie w kolorze
colour separation overlay=kluczowanie kolorem
colour subcarrier=podnośna koloru
colour television=telewizja kolorowa
colour television receiver=odbiornik telewizji kolorowej
colour temperature=temperatura barwowa
column attribute=atrybut kolumny
column break=podział kolumny
column function=funkcja kolumnowa
column graph=wykres kolumnowy
column list=lista kolumn
column list merge=scalanie listy kolumn
column location=położenie kolumny
column mode=tryb kolumnowy
column repository=magazyn kolumn
column repository=repozytorium kolumn
column repository=skład kolumn
column separator=separator kolumny
combination box=okno kombinowane
combination microphone=mikrofon wielokrotny
combinational circuit=układ kombinacyjny
combinational circuit=układ przełączający
combinational explosion=eksplozaja kombinacyjna
combinational logic=logika kombinacyjna
combined alert=alert złożony
combined condition=warunek złożony
combined head=głowica uniwersalna
combined station=stacja uniwersalna
Combo adapter=karta aperturowa
Combo adapter=karta okienkowa
combo box=lista kombinowana
combo box=okno kombinowane
combo box=pole kombi
come down gracefully=łagodne zejście
come down gracefully=wyłączenie nieawaryjne
come down gracefully=zamknięcie bez utraty danych
come in=wejść w
comic strip view=widok komiksu
comma-delimited data=dane rozdzielane przecinkami
comma-delimited file=plik rozdzielony przecinkami
comma-delimited file=plik rozgraniczony przecinkami
command=rozkaz
command and control warfare=środki bojowe dowodzenia i kierowania
command button=przycisk polecenia
command file=plik rozkazowy
command identifier=identyfikator polecenia
command interface=interfejs poleceń
command interpreter=interpreter poleceń
command language=język poleceń
command language=język sterowania zadaniami
command line=linia poleceń
command line=wiersz polecenia
command mode=tryb rozkazowy
command name=nazwa polecenia
command output=rezultat polecenia
command output=wynik polecenia
command palette=paleta poleceń
command prompt=wiersz poleceń

command separator=separator poleceń
command stream=ciąg poleceń
command syntax=składnia polecenia
command-line parameter=parametr polecenia
command-line parameter=parametr wpisany na linii poleceń
command-line syntax=składnia wiersza polecenia
comment field=pole komentarza
comment line=wiersz komentarza
comment-entry=pozycja ewidencyjna
commit cycle=cykl zatwierdzania
commit cycle identifier=identyfikator cyklu zatwierdzania
commit identifier=identyfikator zatwierdzania
commit point=moment zatwierdzenia
commit point=punkt uzgodnienia
commitment boundary=granica transakcji
commitment control=kontrola transakcji
commitment control level=poziom kontroli transakcji
commitment definition=definicja transakcji
committable update=zatwierdzalna aktualizacja
committed=zatwierdzony
common battery=bateria wspólna
common block=blok wspólny
common bus=szyna dzielona
common bus=wspólna magistrala
common carrier=operator publiczny
common emitter=wspólny emiter
common facilities=wspólne udogodnienia
Common Gateway Interface=wspólny interfejs bramkowy
Common Intrusion Detection Framework=ogólna architektura wykrywania włamań
Common Intrusion Detection Framework=ogólna struktura wykrywania włamań
common key=klawisz wspólny
common memory=pamięć wspólna
common mode coupling=sprzężenie programowe
common mode gain=wzmocnienie sygnału współbieżnego
common mode rejection=tłumienie sygnału wspólnego
common mode rejection ratio=współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego
common mode voltage=napięcie sygnału współbieżnego
common name=nazwa publiczna
common name=powszechnie znana nazwa
Common Object Model=powszechny model obiektowy
Common Object Request Broker Architecture=architektura obsługi wywołań wspólnych
obiektów
common tray=wspólna taca
common tray=wspólny podajnik
common-emitter connection=układ transformatora zrównoważonego
common-mode rejection=tłumienie sygnału wspólnego
common-mode rejection ratio=współczynnik tłumienia wspólnego
communication=łączność
communication cable=kabel komunikacyjny
communication center=centrum komunikacyjne
communication computer=komputer komunikacyjny
communication control block=blok sterowania systemem łączności
communication device=urządzenie komunikacyjne
communication link=kanał transmisji danych
communication link=łącze komunikacyjne
communication model=model komunikacji
communication multiplexer=multiplekser przekaźnikowy
communication navigation and identification=łączność-nawigacja-identyfikacja
communication network=sieć telekomunikacyjna
communication pipe=potok komunikacyjny
communication processor=procesor komunikacyjny
communication repository=repozytorium komunikacyjne
communication software=oprogramowanie komunikacyjne
communication theory=teoria komunikacji

communications adapter=adapter komunikacyjny
communications area=obszar komunikacyjny
communications configuration=konfiguracja komunikacji
communications control unit=blok sterowania transmisją
communications controller=kontroler komunikacji
communications controller=sterownik komunikacyjny
communications electronics=elektronika dla telekomunikacji
communications electronics=elektronika telekomunikacyjna
communications intelligence=inteligencja łączeniowa
communications interface adapter=adapter sprzęgu transmisji
communications job=zadanie komunikacyjne
communications link controller=sterownik łącza komunikacyjnego
communications manager=menedżer komunikacji
communications module=moduł komunikacyjny
communications net=sieć komunikacyjna
communications network=sieć komunikacyjna
communications network architecture=architektura sieci telekomunikacyjnej
communications network processor=procesor sieci komunikacyjnej
communications port=port komunikacyjny
communications provider=interfejs komunikacyjny
communications security=ochrona komunikacji
communications subsystem=podsystem telekomunikacyjny
communications type=typ komunikacji
Community Access Television=lokalna telewizja kablowa
community antenna television=telewizja wykorzystująca antenę zbiorczą
community name=nazwa lokalna
community name=nazwa społeczności
community name=nazwa wspólnoty
commutation=komutacja
commutative=komutujący
commutative=przemienny
commutator=komutator
compact cassete=kaseta magnetofonowa
compact cassette=kaseta magnetofonowa
compact design=małe rozmiary
compact disk=cyfrowa płyta
compact disk=dysk kompaktowy
compact disk=płyta kompaktowa
compact setup=instalacja minimalna
compaction=upakowanie
compactor=ubijarka
compander=kompandor
compandor=kompandor
companion processor upgrade=rozbudowa przez dodanie procesora dodatkowego
companion product=produkt dodatkowy
company network=rozległa sieć komputerowa firmy
comparability=komparatybilność
comparator=komparator
compare instruction=rozkaz porównania
comparing brush=szczotka porównawcza
comparison operator=operator porównania
compatibly=kompatybilnie
compensated avalanche diode=dioda lawinowa skompensowana
compensated semiconductor=półprzewodnik skompensowany
compensating=kompensator
compensating voltmeter=kompensator
compensator=kompensator
compilation time=czas kompilacji
compilation unit=jednostka kompilacji
compile time=czas kompilacji
compiler back-end=tył kompilatora
compiler diagnostics=diagnostyka kompilatora
compiler front-end=przód kompilatora
compiler-assembler=kompilator-asembler

compile-time=czas kompilacji
compile-time binding=wiązanie podczas kompilacji
complement accumulator=akumulator dopełnienia
complementary bipolar integrated circuit=bipolarny komplementarny układ scalony
complementary colors=barwy komplementarne
complementary colour=kolor aktywowania
complementary constant current logie=komplementarny stałoprądowy układ logiczny
complementary MOS=komplementarna technologia MOS
complementary symmetry=symetria komplementarna
complementary transistors=tranzystory komplementarne
complementary unijunction transistor=komplementarny tranzystor jednozłączowy
complete partition=podział kompletny
complete partition=podział wyczerpujący
completeness=zupełność
complex attribute=atrybut złożony
complex network configuration management=kompleksowe zarządzanie konfiguracją
sieci
complex number=liczba zespolona
complex object=obiekt złożony
component architecture=architektura komponentowa
component diagram=diagram komponentów
component object model=model obiektowy komponentów
component software=oprogramowanie komponentowe
component-based=komponentowy
component-based software=oprogramowanie komponentowe
componentware=oprogramowanie komponentowe
compose sequence=znak komponowany
compose sequence=znak składany
composed object=obiekt kompozytowy
composite attribute=atrybut złożony
composite control=formant złożony
composite key=klucz złożony
composite object=complex object
composite object=ocomplex object
composite sync=sygnał synchronizacji złożony
composite type=typ kompozytowy
composite video=sygnał całkowity wizji
composite video=sygnał wizyjny złożony
composite video=zespolony sygnał wizyjny
composite video adapter=karta zespolonego sygnału wizyjnego
compositional=kompozycyjny
compound=połączenie
compound coupling=sprzężenie ładunkowe
compound object=obiekt złożony
compound semiconductor=półprzewodnik wieloskładnikowy
compound statement=instrukcja złożona
compressed file=plik skompresowany
compressed file=plik skomprymowany
compression card=karta kompresji
compression ratio=stopień kompresji
compression ratio=współczynnik skomprymowania
compression software=oprogramowanie do kompresji
compression type=typ kompresji
Compton effect=zjawisko Comptona
computation time=czas liczenia
computational=obliczalny
computational=obliczeniowy
computational completeness=kompletność obliczeniowa
Computational Fluid Dynamics=komputerowa symulacja dynamiki płynów
computational scheme=schemat obliczeń
computational security=bezpieczeństwo obliczeniowe
computationally infeasible=obliczeniowo niewykonalny
computationally intractable=obliczeniowo niewykonalny
computationally secure=obliczeniowo bezpieczny

computed entry table=tablica elementów o adresach obliczeniowych
computer abuse=nadużycie komputera
computer aided design=projektowanie wspomagane komputerowo
computer aided design analysis and reliability=projektowanie wspomagane
komputerem-analiza i niezawodność
computer aided design of integrated circuits=komputerowo wspomagane
projektowanie układów scalonych
computer aided detection=wykrywanie włamań do sieci
computer aided education=nauczanie wspomagane komputerowo
computer aided engineering=konstruowanie wspomagane komputerowo
computer aided manufacturing=wytwarzanie wspomagane komputerowo
computer aided measurement and control=pomiary i sterowanie wspomagane
komputerowo
computer aided routing system=komputerowy system trasowania połączeń
Computer Aided Software Engineering=inżynieria oprogramowania wspomagana
komputerem
Computer Aided System Engineering=inżynieria systemów wspomagana komputerem
computer analog input=analogowe wejście komputera
computer analysis and simulation of MOS circuits=komputerowa analiza i symulacja
układów MOS
computer application for measurement and control=system umożliwiający pomiar lub
sterowanie z zastosowaniem komputera cyfrowego
computer assisted=wspomagany komputerowo
computer assisted instruction=szkolenie wspomagane komputerowo
computer assisted learning=szkolenie wspomagane komputerowo
computer assisted production=produkcja wspomagana komputerem
computer based training=kurs multimedialny
computer Communications interface=komputerowy interfejs telekomunikacyjny
computer Communications interface=komputerowy sprzęg telekomunikacyjny
computer conference=konferencja komputerowa
computer crime=przestępstwo komputerowe
computer data word=komputerowe słowo danych
computer display unit=monitor komputera
computer fraud=defraudacja komputerowa
computer fraud=kradzież komputerowa
computer geek=maniak komputerowy
computer geek=świrus na punkcie komputerów
computer generation=generacja komputerów
computer graphics=grafika komputerowa
computer graphics augmented design and system=projektowanie i wytwarzania z
grafiką komputerową
computer image processing=komputerowe przetwarzanie obrazów
computer independent language=język niezależny od komputera
computer input from microfilm=komputerowe wejście z mikrofilmu
computer language=język komputera
computer language=język wewnętrzny
computer language translator=translator języka komputerowego
computer logic=logika komputerowa
computer modeling=modelowanie komputerowe
computer network=sieć komputerowa
computer network attack=atak sieci komputerowej
computer network security=zabezpieczenia sieci komputerowych
computer numerical control=sterowanie numeryczne
computer on line real time applications language=jeżyk komputerowy ukierunkowany
na zastosowania w czasie rzeczywistym
computer oriented language translator=translator języka ukierunkowanego
maszynowo
computer program library=biblioteka programów komputerowych
computer scientist=informatyk
computer screen=ekran komputera
computer security=bezpieczeństwo komputerów
computer system interface circuits=układy sprzęgu systemu komputerowego
computer tomography=tomografia komputerowa
computer typesetting=skład komputerowy

computer vision=widzenie komputerowe
computer-aided design=projektowanie wspomagane komputerowo
computer-aided software engineering=inżynieria oprogramowania wspomagana
komputerowo
computer-assisted tomography=tomografia komputerowa
computer-assisted tomography=tomografia skanująca
computer-based information system=skomputeryzowany system informacyjny
computer-based learning=nauka za pomocą komputera
computer-based learning=szkolenie komputerowe
computer-based message system=komputerowy system ruchu telekomunikacyjnego
computerized numercal control=skomputeryzowane sterowanie numeryczne
computerized on-line testing=skomputeryzowane testowanie bezpośrednie
computerized reliability analysis method=metoda komputerowej analizy
niezawodności
computer-telephony integration=integracja telefonii z komputerem
computing=informatyka
computing=obliczanie
computing and graphics power=moc obliczeniowa i przetwarzania graficznego
computing platform=platforma obliczeniowa
computing unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
concatenate operator=operator sklejania
concatenate operator=operator spinania
concatenation=konkatenacja
concatenation=łączenie
concatenation=złożenie
concave polygon=wielokąt niewypukły
concentration coil=cewka odchylająca
concentrator=koncentrator
concentric cable=kabel koncentryczny
conceptual data model=pojęciowy model danych
conceptual model=model pojęciowy
conceptual modeling=modelowanie pojęciowe
conceptual schema=schemat pojęciowy
concordance file=plik konkordancji
concordance file=plik skorowidzowy
concrete class=klasa konkretna
concrete type=typ konkretny
concurrency=współbieżność
concurrent maintenance=obsługa równoległa
concurrent object=obiekt współbieżny
concurrent process=proces współbieżny
concurrent processing=przetwarzanie współbieżne
condensate=kondensat
condensed print=druk zagęszczony
condensed type=czcionka ścieśniona
condenser microphone=mikrofon elektrostatyczny
condensing routine=procedura zagęszczania
condition code=kod warunków
condition field=pole warunków
condition synchronization=synchronizacja warunków
conditional assembly=asemblacja warunkowa
conditional branch=rozgałęzienie warunkowe
conditional compilation=kompilacja warunkowa
conditional instruction=rozkaz warunkowy
conditional statement=instrukcja warunkowa
conditional stop instruction=rozkaz zatrzymania warunkowego
conditioner=urządzenie dostrajania anteny
conditioner=urządzenie sterujące i przełączające
conditioning=kondycjonowanie wyrobów
conditions of operation=warunki pracy
conduction current=prąd przewodzenia
conduction electron=elektron przewodnictwa
conduction energy band=pasmo przewodnictwa
conductive chanel=kanał przesyłu danych

cone tracing=śledzenie stożkowe
conference software=oprogramowanie konferencyjne
conferred=nadawać przez radio
confers=nadawać
confidence limit=granica adresowa
confidential communication=komunikacja poufna
configuration control=kontrola konfiguracji
configuration file=plik konfiguracyjny
configuration management=zarządzanie konfiguracją
configuration manager=menedżer konfiguracji
confined=zamknięty
confirmation message=komunikat potwierdzający
confirmation to receive=potwierdzenie odbioru
confirmer-designated signature=podpis ze wskazaniem potwierdzającego
conflict detection=wykrywanie konfliktów
conflict resolution=rozstrzyganie konfliktów
conformance test=test zgodności
conforming=zgodny
congestion avoidance=unikanie przeciążenia
congestion collapse=zapaść z powodu przeciążenia
congestion window=okno przeciążeniowe
congestion window=okno przeciwprzeciążeniowe
congestion window limit=ograniczenie na okno przeciążeniowe
congestive=przeciążony
conical fill=wypełnienie stożkowe
conifer=drzewo binarne
conifer=drzewo dwójkowe
conjunct=połączony
conjunctive=połączony
conjunctive=tryb łączący
connected=połączony
connected socket=gniazdo podłączone
connection abstraction=pojęcie połączenia abstrakcyjnego
connection configuration=konfiguracja połączenia
connection description=opis połączenia
connection endpoint=punkt końcowy połączenia
connection endpoint=węzeł końcowy połączenia
connection handle=uchwyt połączenia
connection number=numer połączenia
connection point=punkt połączeń
connection point=punkt połączenia
connection polling=nawiązywanie połączenia
connection reset=kasowanie połączenia
connection reset=zerowanie połączenia
connectionless=bezpołączeniowy
connectionless service=usługa bez użycia połączenia
connectionless service=usługa bezpołączeniowa
connection-oriented=połączeniowy
connectivity layer=warstwa łączności
connectivity pack=pakiet komunikacyjny
connector=złącze
connector for uplink=złącze połączenia nadrzędnego
connector pins=wtyki złącza
connector/adapter kit=zestaw złącze-adapter
conotation=konotacja
conote=konotować
conote=współoznaczać
consecutive computer=komputer sekwencyjny
consecutive paper feeding=ciągłe podawanie papieru
consequent=następnik
consistency check=kontrola niesprzeczności
consistency check=sprawdzenie spójności
consistent pricing=spójna polityka cenowa
consistent state=stan procesora

console display=monitor konsoli
console port=port konsoli
console support=obsługa konsoli
console support=obsługa terminala
consolidated field=pole skonsolidowane
constant current=prąd stały
constant current source=źródło napięciowe sterowane prądem
constant current transformer=transformator o stałej wartości prądu
constant linear velocity=stała prędkość obwodowa
constant pointer=stały wskaźnik
constant voltage=napięcie stałe
constant voltage reference=stałe napięcie odniesienia
constant voltage transformer=transformator o stałym napięciu
constant voltage unit=blok o stałym napięciu
constant-voltage regulator=jarzeniówka stabilizacyjna
constraint of type=zawężenie typu
constrast=kontrast
constructed type=typ konstruowany
construction interfaces=interfejsy konstrukcyjne
consumable supplies=materiały eksploatacyjne
consumer electronics=elektronika powszechnego użytku
consumer goods=towary konsumpcyjne
contact loss=uszkodzenie styku
contact loss=utrata kontaktu
contact potential difference=kontaktowa różnica potencjałów
contact resistance=rezystancja styku
contact-making voltmeter=woltomierz stykowy
container class=klasa kontenerowa
container class=klasa pojemnikowa
container object=obiekt kontenerowy
containment=zawieranie
content addressed store=pamięć adresowana
content authoring=sporządzanie materiałów
content creation=tworzenie zawartości
content creation=wypełnianie treścią
content delivery=dostarczanie treści
content filtering=filtrowanie treści
Content Management System=system zarządzania treściami
content model=model treści
content model=model zawartości
content provider=dostawca treści
content rating=ocena zawartości
content replication system=system replikacji zawartości
content services=usługi w zakresie treści
content site=ośrodek tematyczny
content type=rodzaj zawartości
content-addressable filestore=skojarzeniowa pamięć masowa
content-addressable memory=pamięć asocjacyjna
content-addressable memory=pamięć skojarzeniowa
context editor=edytor kontekstowy
context menu=menu kontekstowe
context menu=menu skrótów
context switch=przełączenie kontekstu
context switch=przestawienie kontekstu
context switch=zmiana kontekstu
context switching=przełączanie kontekstu
context variable=zmienna kontekstowa
context-free grammar=gramatyka bezkontekstowa
context-independent operation=operacja niezależna od kontekstu
contextless login=bezkontekstowe logowanie się
context-sensitive language=język kontekstowy
contextual=kontekstowy
contiguous file=plik zwarty
continuation card=karta kontynuacji

continuity services=usługi zapewniania ciągłości
continuos maximum rating=maksymalne dopuszczalne warunki znamionowe
continuous carrier=nośna ciągła
continuous loop=pętla ciągła
continuous loop=pętla wieczna
continuous simulation=symulacja ciągła
continuous speech recognition=rozpoznawanie mowy ciągłej
continuous stationery=papier rolowy do drukarek
continuous variable slope delta modulation=modulacja delta o ciągłej zmianie
nachylenia
continuous wave=fala ciągła
continuous wave frequency modulated=fala ciągła modulowana częstotliwościowo
continuous wave oscillator=oscylator fali ciągłej
continuous wave video=wizja na fali ciągłej
continuously powered main storage=pamięć główna z ciągłym zasilaniem
continuous-wave radar=radiolokator o fali ciągłej
contour analysis=analiza konturowa
contour graphics=grafika konturowa
contrast factor=współczynnik kontrastu
contravariancy=kontrawariancja
contributors=kontrybutor
control and data acquisition system=system sterowania i gromadzenia danych
control block=blok kontrolny
control bus=szyna sterująca
control card=karta sterująca
control character=znak sterujący
control code=kod sterujący
control command=rozkaz sterujący
control connection=połączenie sterujące
control electrode=elektroda sterująca
control field=pole kontrolne
control flow=przebieg sterowania
control flow=przepływ sterowania
control flow diagram flowchart=diagram przepływu sterowania
control function=funkcja sterująca
control grid=siatka półtonalna
control instruction=rozkaz sterujący
control logic=logika sterująca
control loop=pętla sterowania
control menu box=pole menu sterowania
control message=komunikat kontrolny
control message=komunikat sterujący
control mode=tryb sterowania
control network=sieć sterowania
control object=obiekt sterujący
control packet=pakiet kontrolny
control packet=pakiet sterujący
control palette=paleta formantów
control panel=panel sterowania
control point=punkt kontrolny
control point name=nazwa punktu kontrolnego
control program=program sprawdzający
control read-only memory=pamięć stała sterująca
control read-only memory=pamięć stała z programem sterującym
control record=rekord kontrolny
control screen=ekran komputera
control section=sekcja kontrolna
control section=sekcja sterująca
control server=serwer sterujący
control statement=instrukcja sterująca
control structure=struktura sterująca
control switch=przełącznik sterowany
control system=sterownik
control table=tabela sterująca

control table=tablica sterująca
control token=żeton kontrolny
control token=znacznik sterujący
control total=suma kontrolna
control transformer=transformator regulacyjny
control transmitter=nadajnik kierujący
control transmitter=nadajnik kontrolny
control vertex=punkt kontrolny
control voltage=napięcie sterujące
controlled=skontrolowany
controlled silicon rectifier=tyrystor
controller=sterownik urządzenia
controller oriented processor system=system procesorowy ukierunkowany na
sterowanie
controlling condition=warunek sterowania
controlling parameter=parametr sterujący
controls=kontrolki
convection=konwekcja
convection current=prąd konwekcyjny
convenience method=metoda złożona
convenient backlighting=wygodne podświetlanie
convenient operation=wygodna obsługa
conventional encryption=szyfrowanie konwencjonalne
conventional encryption=szyfrowanie symetryczne
conventional memory=pamięć konwencjonalna
conventional programming=programowanie konwencjonalne
converged=konwergentny
convergence error=błąd zbieżności
conversation security=bezpieczeństwo konwersacji
conversation security=ochrona konwersacji
conversational=dialogowy
conversational=konwersacyjny
conversational language=język konwersacyjny
conversational language programming system=system konwersacyjnego języka
programowania
conversational mode=tryb konwersacyjny
conversational processing=dialog użytkownik-komputer
conversational station=stacja konwersacyjna
conversational terminal=terminal konwersacyjny
conversational terminal system=konwersacyjny system terminalowy
conversationally=konwersacyjnie
conversed=odwrotność
converses=odwrotność
conversing=odwrotność
conversion factor=współczynnik konwersji
conversion factor=współczynnik przetwarzania
conversion loss=straty przemiany
conversion time=czas konwersji
convert to binary=przetwórz na postać binarną
convert to decimal=przetwórz na postać dziesiętną
convex=wypukły
convolution kernel=jądro splotu
cooked model=model zmodyfikowany
cookie file=plik ciasteczek
cookie file=plik zawierający kontekst klienta
cookies=znaczniki
cookies=znaczniki kontekstu klienta
coolant=chłodziwo
cooling pipes=przewody chłodzenia
cooling pipes=przewody klimatyzacji
cools=ochłodzić
Cooper pairs=pary elektronów Coopera
cooperative network=sieć zespołowa
cooperative processing=przetwarzanie równoległe

cooperative processing=przetwarzanie zespołowe
cooperatively=kooperacyjnie
coordinate bond=wiązanie jonowe
coordinate indexing=indeksowanie koordynacyjne
coordinate ploter=kreślak
coordinate system=układ współrzędnych
coordinator=koordynator
coplanar transmission line=linia przesyłowa
coplanar transmission line=linia transmisyjna
copper cable=kabel miedziany
copper nickel alloy=stop miedź-nikiel
coprocessor=koprocesor
coproduction=koprodukcja
copy protection=ochrona przed kopiowaniem
copy semantics=semantyka oparta na kopiowaniu
copyright=zastrzec sobie prawo autorskie
cord cable=linka
core architecture=architektura ruterów podstawowych
core class=klasa rdzenna
core data structure=rdzenna struktura danych
core diode logic=diodowy układ logiczny pamięci rdzeniowej
core dump=zrzut rdzenia
core gateway=brama podstawowa
core memory=pamięć magnetyczna ferrytowa
core memory=pamięć rdzeniowa
core network=sieć rdzeniowa
core node=węzeł szkieletowy
core router=ruter podstawowy
core store=pamięć magnetyczna ferrytowa
core store=pamięć rdzeniowa
core system=system ruterów podstawowych
core voltage=napięcie rdzenia
corequisite fix=poprawka wymagana równocześnie
core-resident=rezydentny
coresident=współrezydentny
co-resident=współrezydentny
core-type transformer=transformator rdzeniowy
corner purity=czystość barw
corner threshold=czułość dla wierzchołków
cornfield=pole wyboru
corona discharge=wyładowanie koronowe
corotron=korotron
coroutine=współprogram
corporate environment=środowisko przedsiębiorstwa
corporate Intranet=intranet firmy
corporate Intranet=intranet przedsiębiorstwa
corporate network=sieć przedsiębiorstwa
corpuscular=korpuskularny
corrected=poprawiony
corrective maintenance=pięlegnowanie korekcyjne
corrective maintenance=utrzymanie korekcyjne
correctives=korekcyjny
corrector magnet=magnes korekcyjny
correlate=skorelować
correlated=skorelować
correlates=skorelować
correlation immunity=odporność na korelacje
correlative=współzależny
correlator=korelator
correspondence principle=zasada korespondencji
corrosion-resistant=odporny na korozję
corrosive=korozyjny
corrupted file=plik z błędami
corrupted file=uszkodzony plik

cosine=cosinus
cosmic noise=zakłócenia kosmiczne
cost and benefit analysis=analiza kosztów i zysków
cost and freight=koszty i fracht
cost center=ośrodek kosztów
cost of ownership=koszt eksploatacji
cost-based optimization=optymalizacja kosztowa
cost-based optimizer=optymalizator kosztowy
cost-effective=opłacalny
costing=sporządzanie kosztorysu
cost-oriented=ukierunkowany adres transmisji
couand pulse=impuls sondujący
coulomb=kulomb
count memory=pamięć licznikowa
count to infinity=naliczanie do nieskończoności
countdown=odliczanie wstecz
count-down counter=licznik odejmujący
count-down counter=licznik poprzednikowy
counter method=metoda licznikowa
counter of computer=licznik komputera
counter register=rejestr liczący
counter tube=lampa zliczająca
counterclockwise=przeciwnie do kierunku obrotu wskazówek zegara
counterclockwise=w kierunku obrotu wskazówek zegara
countermeasure=profilaktyczny
countermeasure=zaradczy
counter-timer=licznik-układ czasowy
counter-timer circuit=układ czasowo-licznikowy
counter-type frequency meter=częstościomierz cyfrowy liczący
countless=niezliczony
country code=kod kraju
count-up counter=licznik następnikowy
count-up counter=licznik sumujący
coupled=sprzężony
coupled circuits=obwody sprzężone
coupler=sprzęgacz
coupling coefficient=współczynnik sprzężenia
coupling element=element sprzęgający
coupling loop=pętla rozwarta
coupling slot=szczelina podawania
coupling transformer=transformator sprzęgający
courseware=oprogramowanie podstawowe
covalent bond=wiązanie kowalencyjne
covariancy=kowariancja
cover letter=strona tytułowa
cover page=strona tytułowa
cover sheet=strona tytułowa
covered=pokryty
covert channel=ukryty kanał
crash barrier=bariera bezpieczeństwa
crash protection=zabezpieczenie przed awarią systemu
crash recovery=odtwarzanie po awarii
crash recovery=regeneracja po upadku systemu
crawler=pająk
crawler=robot
crawling effect=efekt płynięcia
creation date=data utworzenia
credential=uwierzytelnienie
credentials=dane uwierzytelniające
credentials=dokumenty uwierzytelniające
credentials=listy uwierzytelniające
creek stream=ciąg wykorzystywać strumienie
creek stream=strumieniować
creeping featurizm=efekt choinki

creeping featurizm=przeładowywanie funkcjami
critical asset=kluczowy zasób
critical asset=zasób o kluczowym znaczeniu
critical error=poważny błąd
critical fusion frequency=częstotliwość krytyczna
critical message=komunikat alarmowy
critical path method=metoda ścieżki krytycznej
critical section=część krytyczna
critical section=sekcja krytyczna
Critical Systems Support=obsługa systemów o znaczeniu krytycznym
criticality=krytyczny
critically=krytycznie
crop mark=znacznik cięcia
crop mark=znak cięcia
crop mark=znak kadrowania
cropping=kadrowanie
cropping tool=kadrownica
cross check=kontrola skrośna
cross compiler=kompilator skrośny
cross component=komponent skrośny
cross correlation=korelacja wzajemna
cross development=opracowywanie na wiele platform
cross development=opracowywanie skrośne
cross modulation=modulacja skrośna
cross software=oprogramowanie skrośne
cross talk=przesłuch
crossbar=krzyżyk
crossbar switch=krzyżowa sieć przełączników
crossbar switch=przełącznica krzyżowa
cross-certificate pair=para certyfikatów wzajemnych
cross-certification=certyfikacja skrośna
cross-certification=certyfikacja wzajemna
cross-connect=przełącznica
cross-hair=krzyżyk
crossover cable=kabel krosowy
cross-platform=międzyplatformowy
cross-platform=wieloplatformowy
crosspoint=przełącznik
crossreference=odsyłacz skrośny
cross-reference table=tablica odwołań skrośnych
crosssection=przekrój poprzeczny
cross-sectional modelling=modelowanie z przekroju
cross-tabular report=sprawozdanie skrośne
crosstalk=przenik
crosstalk=przesłuch
cross-translator=translator skrośny
crunching=reorganizowanie
crunching=zagęszczanie
cryogenic=kriogeniczny
cryogenic memory=pamięć kriogeniczna
cryogenic memory=pamięć nadprzewodnikowa
cryogenic storage=pamięć kriogeniczna
cryogenic storage=pamięć kriotronowa
cryogenic storage=pamięć nadprzewodnikowa
cryogenic storage system=kriogeniczny system pamięciowy
cryogenics=kriogenika
cryometer=kriometr
cryosar=kriosar
cryotrion=kriotron
cryotron=kriotron
cryptanalysis=kryptoanaliza
cryptoalgorithm=algorytm kryptograficzny
cryptographer=kryptograf
cryptographic=kryptograficzny

cryptographic area=obszar kryptograficzny
cryptographic check value=kryptograficzna wartość kontrolna
cryptographic device=urządzenie kryptograficzne
cryptographic equipment=sprzęt kryptograficzny
cryptographic hash function=kryptograficzna funkcja skrótu
cryptographic module=moduł kryptograficzny
cryptography=kryptografia
cryptology=kryptologia
cryptosystem=kryptosystem
crystal axes=osie krystalograficzne
crystal controlled=stabilizowany kryształem kwarcu
crystal controlled oscillator=oscylator stabilizowany kryształem kwarcu
crystal defects=defekty sieciowe
crystal growing=wyciąganie kryształów
crystal impedance=impedancja kryształu
crystal microphone=mikrofon piezoelektryczny
crystal oscillator=oscylator kwarcowy
crystal plane=płaszczyzna sieciowa
crystal pulling=wyciąganie kryształów
crystal receiver=odbiornik detektorowy
crystal space lattice=sieć przestrzenna
crystallite=krystalit
crystallographic axes=osie krystalograficzne
cubic centimeter=centymetr sześcienny
cubic centimeter per minute=centymetr sześcienny na minutę
cubic decimeter=decymetr sześcienny
cubic foot=stopa sześcienna
cubic inch=cal sześcienny
cubic micron=mikrometr sześcienny
cubic milimeter=milimetr sześcienny
cubic yard=jard sześcienny
cue card=karta pomocy
culing=eliminowanie danych
cumulative=skumulowany
cumulative acknowledgement=potwierdzenie skumulowane
cumulative index=indeks zbiorowy
cumulative ionization=jonizacja lawinowa
cumulatively=kumulacyjnie
cupric=miedziowy
cuprite=kupryt
cupronickel=miedzionikiel
cuprous=miedziawy
Curie temperature=temperatura Curie
curing=konserwowanie
curium=kiur
curled paper=zwinięty papier
curler=wałek maszyny do pisania
currency symbol=symbol waluty
current address register=licznik rozkazów
current controlled current source=źródło prądowe sterowane prądem
current controlled oscillator=oscylator sterowany prądem
current controlled voltage source=źródło napięciowe sterowane prądowo
current date=data bieżąca
current directory=katalog bieżący
current discharge=wyładowanie prądowe
current drive=dysk aktualny
current drive=dysk bieżący
current instruction register=rejestr rozkazów
current loop=pętla prądowa
current mode digital-to-analog converter=prądowy przetwornik cyfrowo-analogowy
current pulse generator=generator prądu impulsowego
current pump=pompa prądowa
current research information system=system bieżącego wyszukiwania informacji
current transfer ratio=współczynnik przenoszenia prądu

current transformer=transformator prądowy
current-controlled current source=źródło prądowe sterowane prądem
current-controlled inductor=cewka indukcyjna sterowana prądowo
current-controlled negatiye inductance=indukcyjność ujemna sterowana prądowo
current-controlled voltage source=źródło napięciowe sterowane prądem
cursor glyph=glif kursora
cursor plane=płat kursora
curve fitting=dopasowywanie krzywej
curve segment=odcinek krzywej
curve segment=segment krzywej
custard=krzem na szafirze
custom dictionary=słownik użytkownika
custom settings=ustawienia niestandardowe
custom setup=instalacja niestandardowa
custom-designed chip=mikroukład projektowany na zamówienie
customer acquisition=pozyskiwanie klientów
customer care=obsługa klienta
customer centric=ukierunkowane na klienta
Customer Premises Equipment=urządzenia instalowane u klienta
Customer Relationship Management=zarządzanie kontaktami z klientem
customer upgrade=uaktualnienie dokonywane przez klienta
customisable PC identification field=dostosowywane pole identyfikacji komputera
PC
customizability=adaptowalność
customizable function keys and legend=dostosowywane klawisze i opisy
cut and paste=wycinanie i wklejanie
cut paper=pojedyncze kartki
cutoff=odcięcie
cutoff=przerwanie
cutoff frequency=częstotliwość graniczna
cutoff frequency=częstotliwość odcięcia
cut-off frequency of amplifier=częstotliwość graniczna wzmacniacza
cut-off voltage=napięcie odcięcia
cut-out=wycięcie
cut-through forwarding=przekazywanie pakietów typu cut-through
cutting-edge technologies=przełomowe rozwiązania techniczne
cyberculture=cyberkultura
cybernaut=cybernauta
cybernetic engineering=cybernetyka techniczna
cybernetic model=model cybernetyczny
cybernetic organism=cyborg
cyberpunk=cyberpunk
cyberspace=cyberprzestrzeń
cyberwar=cyberwojna
cycle carry=przeniesienie cykliczne
cycle per second=cykl na sekundę
cycle shift=przesunięcie cykliczne
cycle stealing=zabieranie cykli
cyclic check byte=bajt kontroli cyklicznej
cyclic overlap=nakładanie się cykliczne
cyclic redundancy check=kontrola redundancji cyklicznej
cycloid=cykloida
cyclotron=cyklotron
Czochralski crystal growth=otrzymywanie kryształów metodą Czochralskiego
dacron=dakron
daemon=demon
daguerreotype=dagerotyp
daily administration=rutynowe administrowanie
daisy chain=połączenie łańcuchowe
daisy chain=układ łańcuchowy
daisy chain=układ szeregowy
daisy chain port=port do połączenia łańcuchowego
daisy wheel=głowica wirująca
daisy wheel printer=drukarka rozetkowa

damaged=uszkodzony
damped oscillation=drgania gasnące
damp-proof=odporny na uszkodzenia
dangling pointer=wskaźnik wiszący
dangling pointer=wskaźnik zawieszony
dangling pointer=zwisający wskaźnik
dark current=prąd ciemny
dark discharge=wyładowanie ciemne
dark fiber=nieaktywny światłowód
dark room=ciemnia
darkroom=ciemnia
Darlington thyristor=tyrystor Darlingtona
dashboard=deska rozdzielcza
dashboard=łącznica telefoniczna
dashboard=tablica rozdzielcza
data abstraction=abstrahowanie danych
data abstraction=abstrakcja danych
data abstractions=abstrakcje danych
data accepted=dane przyjęte
data acquisition=gromadzenie danych
data acquisition=zbieranie danych
data acquisition and interpretation system=system gromadzenia i interpretacji
danych
data acquisition control system=system sterowania gromadzeniem danych
data acquisition system=system gromadzenia danych
data acquisition unit=blok gromadzenia danych
data area=obszar danych
data authority=uprawnienie do danych
data availabie=dane dostępne
data aware=rozpoznający dane
data backup=archiwizacja danych
data bank=bank danych
data base=baza danych
data base administrator=administrator bazy danych
Data Base Programming Language=język programowania baz danych
data block=blok danych
data capture=przechwycenie danych
data capture=utrwalenie danych
data carrier=nośnik danych
data cartridge=kaseta z danymi
data center=centrum przetwarzania danych
data channel=kanał informacyjny
data channel=kanał łączności
data cleaning=czyszczenie danych
data collection=gromadzenie danych
data collection=zbieranie danych
data collection schedule=harmonogram zbierania danych
data collection system=system gromadzenia danych
data collector=moduł gromadzący dane
data collector=moduł zbierający dane
data communication equipment=urządzenie komunikacyjne
Data Communication Network=sieć transmisji danych
data communication network architecture=architektura sieci telekomunikacyjnej
data communication processor=procesor komunikacyjny
data communication system=system transmisji danych
data communications=teleinformatyka
data communications=transmisja danych
data compaction=kompresja danych
data compaction=upakowanie danych
data compression=kompresja danych
data compression software=program do kompresji danych
data connector=złącze danych
data conversion transmitter=nadajnik przetwarzania danych
data converter=konwerter danych
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correction=poprawianie danych
corruption=uszkodzenie danych
corruption=zniekształcenie danych
counter=licznik danych
cube=kostka danych
definition language=język definicji danych
demand=żądanie podania argumentu
density=gęstość zapisu danych
description language=język opisu danych
dictionary=słownik danych
display system=system wyświetlania danych
drive=przepływ danych
element=element danych
encapsulation=hermetyzacja danych
encapsulation=kapsułkowanie danych
encryption=szyfrowanie danych
encryption and decryption unit=blok szyfrowania i deszyfrowania danych
encryption key=klucz szyfrujący dane
entry=wprowadzanie danych
field=pole danych
file=plik danych
flow=przepływ danych
flow chart=schemat przetwarzania danych
flow diagram=diagram przepływu danych
flow model=model przepływu danych
format=format danych
frame=ramka danych
glove=rękawiczki cyfrowe
handling=opracowywanie danych
handling=przetwarzanie danych
highway=infostrada
hole=otwór informacyjny
hole track=ścieżka informacyjna
independence=niezależność danych
input=wprowadzanie danych
integrity=jednolitość danych
interchange format=format wymiany danych
interchange format=wymienny format danych
interlock=blokada dostępu do danych
item=element danych
layout=format danych
layout=rozmieszczenie danych
link=kanał transmisji danych
link=łącze danych
link control=sterowanie kanałem transmisji danych
link control=sterowanie łączem danych
link escape=znak sterujący transmisją
link layer=warstwa łącza
link layer=warstwa łącza danych
loading=ładowanie danych
logger=rejestrator danych
logging=centralna rejestracja danych
loss=utrata danych
management=zarządzanie danymi
management system=system zarządzania danymi
manipulation=operowanie danymi
Manipulation Language=język manipulacji danymi
mark=znacznik danych
mart=hurtownia danych
mart=składnica danych
medium=nośnik danych
member=dana składowa
memory=pamięć danych
migration=przeniesienie danych
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mining=drążenie danych
mining=odkopywanie danych
mining=wyszukiwanie danych w hurtowni
mining=zgłębianie danych
model=model danych
name=nazwa danych
network=sieć danych
normalization=normalizacja danych
ordering=porządkowanie danych
origin authentication=uwierzytelnienie źródła danych
output=wyprowadzanie danych
over voice=dane kanałem głosowym
packet=pakiet danych
pass-through=przepływ danych
pass-through connector=złącze przelotowe
path=magistrala danych
path=ścieżka danych
path=szyna danych
perturbation=zniekształcanie danych
preparation=przygotowanie danych
privacy=prywatność danych
processing=obróbka danych
processing=przetwarzanie danych
processing centre=ośrodek przetwarzania danych
processing equipment=urządzenia przetwarzania danych
processing machine=komputer do przetwarzania danych
processing system=system przetwarzania danych
processing system simulator=symulator systemu przetwarzania danych
protection=ochrona danych
publishing=publikowanie danych
purification=usuwanie błędnych elementów ze zbioru danych
rate=szybkość transmisji danych
receiver=odbiornik danych
record=rekord danych
record=zapis danych
recording system=system zapisywania danych
recovery centre=centrum odtwarzania danych
reduction=redukcja danych
redundancy=nadmiarowość danych
redundancy=redundancja danych
repository=repozytorium danych
representation=reprezentacja danych
retrieval=wyszukiwanie danych
search=przeszukiwanie danych
security=zabezpieczanie danych
semantics=semantyka danych
Services layer=warstwa usług danych
sharing=współużytkowanie danych
sheet=dane techniczne
sink=ujście danych
skew=skośność danych
source name=nazwa źródła danych
status word=słowo stanu
storage=pamięć danych
storage=pamięć masowa do przechowywania danych
storage=przechowywanie danych
storage unit=jednostka pamięci taśmowej
store=skład danych
store=składnica danych
stream=strumień danych
structure=struktura danych
swapping=wymiana danych
swapping=zamiana danych
table=tabela danych

data terminal=terminal danych
data token=znacznik danych
data traffic=ilość danych przesyłanych siecią
data traffic=ruch danych
data transfer=przesyłanie danych
data transfer=transmisja danych
data transfer connection=połączenie do przesyłania danych
data transfer rate=szybkość transmisji danych
data transfer unit=blok przesyłu danych
data transformation=przekształcenie danych
data transformation=transformacja danych
data transformation services=usługi transformacji danych
data transforming=przekształcenie danych
data transforming=transformacja danych
data translation=konwersja danych
data transmission=transmisja danych
data transmission system=system transmisji danych
data type=typ danych
data updating=aktualizacja danych
data upper half byte=górna połówka bajtu danych
data valid=dane ważne
data value=wartość danych
data vaulting=zdalne przechowywanie danych
data verification=weryfikacja danych
data view=perspektywa danych
data view=widok danych
data visualization=wizualizacja danych
data visualization=zobrazowanie danych
data warehouse=hurtownia danych
data word=słowo danych
data-aware=związany z danymi
database=baza danych
database administrator=administrator bazy danych
database application=aplikacja bazy danych
database application=program użytkowy bazy danych
database applications=aplikacje baz danych
database builder=generator bazy danych
database cleaning=czyszczenie bazy danych
database client=klient bazy danych
database directory=kartoteka baz danych
database directory=katolog bazy danych
database engine=aparat bazy danych
database engine=mechanizm bazy danych
database engine=motor bazy danych
database file=plik bazy danych
database front-end=fronton bazy danych
database front-end=przód bazy danych
database instance=egzemplarz bazy danych
database management system=system zarządzania bazą danych
database manager=menedżer baz danych
database master key=główny klucz bazy danych
database object=obiekt bazy danych
database procedure=procedura bazy danych
database repository=magazyn bazy danych
database repository=repozytorium bazy danych
database repository=składnica bazy danych
database schema=schemat bazy danych
database server=serwer baz danych
database server=serwer bazy danych
database system monitor=monitor systemu baz danych
databases=bank danych
databound=związany z danymi
dataconferencing=połączenia konferencyjne z przesyłaniem danych
data-driven=sterowany danymi

data-driven attack=atak sterowany danymi
dataflow=przepływ danych
dataflow computer=komputer przepływowy
datagram=datagram
datagram fragmentation control=kontrola fragmentacji datagramów
datagram size=rozmiar datagramu
datagram socket=gniazdo do przesyłania datagramów
datagram time to live=czas życia datagramu
datagram type of service=sposób obsługi datagramu
datamart=repozytorium
datamart=zbiorcza baza danych
dataphone=datafon
dataset=modem
dataset name=nazwa zestawu danych
datasheet=arkusz danych
datasheet=dane techniczne
dataspace=przestrzeń danych
datawindow=okno danych
date code=kod daty
date of purchase=data zakupu
date separator=separator daty
date sliding window=okno przesuwne daty
date text=tekst daty
dater=datowanie
datetime expression=wyrażenie typu Data
daughtercard=karta przewodnia
daughtercard=karta sterująca
day before=poprzedniego dnia
dB above reference noise=decybel ponad poziom odniesienia szumów
dB above the reference coupling=decybel ponad sprzężenie odniesienia
dB referred to 1 V=decybel w odniesieniu do 1 wolta
dB referred to 1 W=decybel w odniesieniu do 1 wata
D-Bracket=moduł diagnostyczny
de Morgan's laws=prawa de Morgana
deactivate=dezaktywować
deactivate=odłączyć
deactivate=przerywać
deactivate=uchylać
deactivate=wstrzymać
deactivate=znosić
deactivation=dezaktywacja
dead end=ślepa uliczka
dead file=zbiór martwy
dead file=zbiór stracony
dead letter=martwy komunikat
dead letter queue=martwa kolejka komunikatów
dead message queue=stracona kolejka komunikatów
dead time=czas jałowy
dead time=czas martwy
dead time=czas zwłoki
deadlock detector=wykrywacz zakleszczeń
deadly embrace=martwy punkt
deadly embrace=wzajemna blokada
deaeration=odpowietrzanie
deallocate=odłączyć
deallocate=zwolnić
deallocation=dealokacja
deallocation=odłączenie
deallocation=przemieszczenie
deallocation=wymazywanie
deallocation=zwolnienie
deblocking=odblokowywanie
debug=debugować
debug=odpluskwiać

debug=uruchamiać
debug=uzdatniać
debug listing=listing diagnostyczny
debug listing=wydruk diagnostyczny
debug mode=tryb usuwania błędów
debugged=usuwać błędy
debugger=debuger
debugger=odpluskwiacz
debugger=uruchamiacz
debuggers=debugger
debugging=debugowanie
debugging information=informacje diagnostyczne
debugs=usuwać błędy
Debye length=długość cyklu przetwarzania
decade counter=dekada licząca
decade counter=licznik dziesiętny
decade counter tube=dekatron
decade counting unit=blok licznika dekadowego
decade LC oscillator=dekadowy oscylator LC
decagon=dziesięciokąt
decametric waves range=zakres adresów
decanewton=dekaniuton
decatron=dekatron
decay time=czas zaniku
decelerating electrode=elektroda hamująca
December=grudzień
decibel=decybel
decibel adjusted=decybel unormowany
decidable=rozstrzygalny
decimal add=sumowanie dwójkowe
decimal adjustment=korekcja dziesiętna
decimal classification=klasyfikacja dziesiętna
decimal correction=korekcja dziesiętna
decimal counter=licznik dziesiętny
decimal counting unit=blok licznika dziesiętnego
decimal digit=cyfra dziesiętna
decimal dot notation=dziesiętna notacja kropkowa
decimal fraction=ułamek dziesiętny
decimal notation=notacja dziesiętna
decimal notation=zapis dziesiętny
decimal point=kropka dziesiętna
decimal representation=reprezentacja dziesiętna
decimal system=system działający
decimal tab=tabulator dziesiętny
decimal-coded digit=cyfra dziesiętna
decimal-to-analog=dziesiętno-analogowy
decimal-to-binary=dziesiętno-dwójkowy
decimal-to-binary conversion=konwersja dziesiętno-dwójkowa
decimal-to-octal=dziesiętno-ósemkowy
decimation=dziesiątkowanie
deci-neper=decyneper
decipherment=odszyfrowanie
decision element=element decyzyjny
decision function=funkcja decyzyjna
decision logic table=logiczna tablica decyzyjna
decision support=wspomaganie decyzji
decision support database=baza danych systemu wspomagania decyzji
decision support mode=tryb wspomagania decyzji
decision support system=system wspomagający podejmowanie decyzji
decision support system=system wspomagający wypracowanie decyzji
decision support system=system wspomagania decyzji
decision table=tablica decyzyjna
decision tree=dendryt decyzyjny
decision tree=drzewo decyzyjne

deck of cards=plik kart
declarative=deklaracyjny
declarative language=język deklaracyjny
declarative language=język nieproceduralny
declarative language=język specyfikacyjny
declarative statement=instrukcja deklaracyjna
declarator=deklarator
declarator=opisywacz
declarator=specyfikator
declaratory=deklaratywny
declassification=deklasyfikacja
declassify=deklasyfikować
decluttering=porządkowanie
decode=dekodować
decoder=dekoder
decoding=dekodowanie
decoding circuit=układ dekodujący
decompiler=dekompilator
decompress=dekomprymować
decompression=dekompresja
decrementation=dekrementacja
decrementing=dekrementacja
decrypt=odszyfrować
decryption=deszyfrowanie
decryption=odszyfrowanie
dedicated=dedykowany
dedicated circuit=układ specjalizowany
dedicated computer=komputer specjalizowany
dedicated hash function=dedykowana funkcja mieszająca
dedicated hash function=dedykowana funkcja skrótu
dedicated line=łącze dedykowane
dedicated line=linia wydzielona
dedicated network=sieć wydzielona
deductive object-oriented=dedukcyjne obiektowe badania
de-emphasis=deemfaza
deep color=barwa głęboka
deep comparison=porównanie głębokie
deep level transient spectroscopy=pojemnościowa spektroskopia głębokich poziomów
deep penetration=głębokie wnikanie
defacto standard=standard faktyczny
default attribute=atrybut domyślny
default directory=katalog domyślny
default drive=napęd domyślny
default route=trasa domyślna
default router=domyślny ruter
default settings=ustawienia domyślne
default value=wartość domniemana
default value=wartość domyślna
defectoscope=defektoskop
defenestration=defenestracja
deferred=opóźniony
deferred=pośredni
deferred=przedłużony
deferred addressing=adresowanie pośrednie
deferred class=klasa opóźniona
deferred constant=stała czasu przetwarzania
deferred synchronous request=odraczane żądanie synchroniczne
deferred transmission=transmisja opóźniona
definable=definiowalny
defined=zdefiniowany
definition list=lista definicji
definition of picture=rozdzielczość obrazu
deflecting electrode=elektroda odchylająca
deflecting plate=elektroda odchylająca

deflecting voltage=napięcie odchylające
deflection factor=współczynnik wychylenia
deflector=deflektor
deformable=odkształcalny
defragger=defragmenter
defragmentation=defragmentacja
degauss=rozmagnesowywanie
degaussing=demagnetyzacja
degaussing=rozmagnesowanie
degenerate semiconductor=półprzewodnik zdegenerowany
degeneration of energy level=degeneracja poziomu energetycznego
degree measurement=miara kątowa
degree of freedom=stopień swobody
deicing=odladzanie
deinstall=odinstalować
deionization=dejonizacja
deionization potential=potencjał dejonizacji
delay circuit=układ opóźniający
delay flip-flop=przerzutnik opóźniający
delay line=linia opóźniająca
delay line with ampliflcation=linia opóźniająca wzmacniająca
delayed=opóźniony
delayed acknowledgment=potwierdzone opóźnione
delayed automatic gain control=opóźniona automatyczna regulacja wzmocnienia
delayed pulse oscillator=oscylator impulsów opóźnionych
delayed readout detector=detektor odczytu opóźnionego
delay-line store=pamięć na liniach opóźniających
delegate object=obiekt delegowany
delete authority=uprawnienie do usuwania
delete trigger=wyzwalacz usuwania
deleted mail folder=katalog poczty skasowanej
delimited data file=plik danych rozdzielonych
delimited data file=plik danych rozgraniczonych
delimited data file=plik danych separowanych
delimited identifier=identyfikator separowany
delimited identifier=identyfikator wyodrębniany
delimited identifier=identyfikator z ogranicznikami
delimiter=ogranicznik
delimiter=separator
delimiter token=element ogranicznika
delivery mode=tryb dostarczenia
delivery service=usługa dostarczania
delivery status notification=zawiadomienie o statusie doręczenia
delta bit=bit delta
delta list=lista przyrostów
delta modulation=modulacja delta
delta pulse-code modulation=impulsowa modulacja kodowa delta
demagnetization=demagnetyzacja
demagnetization=rozmagnesowanie
demagnetizer=demagnetyzator
demand fetching=sprowadzanie na żądanie
demand paging=stronicowanie na żądanie
demand priority access=żądanie dostępu poza kolejnością
demand priority access=żądanie dostępupriorytetowego
demand-driven=sterowany żądaniami
demi-bold=półgruby
demo=demo
demo=demonstracja
demo version=wersja demonstracyjna
demodulation=demodulacja
demodulator=demodulator
demodulator band filter=filtr pasma demodulatora
demonstration page=strona demonstracyjna
demonstrative pronoun=zaimek wskazujący

demonstrative pronoun of adjective=zaimek wskazujący przymiotny
demultiplex=demultipleksowanie
demultiplexer=demultiplekser
demultiplexing=demultipleksowanie
denial of service=odmowa obsługi
denial of service=odmowa usługi
denial of service=uniemożliwienie działania
denial of service=zablokowanie usług
denominator=mianownik ułamka
denormalization=denormalizacja
denotation=denotacja
denotational semantics=semantyka denotacyjna
dense index=indeks zagęszczony
Dense Wavelength Division Multiplexing=zwielokrotnienie z gęstym podziałem
falowym
density of carriers=koncentracja domieszek
deoxidant=odtleniacz
dependency error messages=komunikaty o błędach zależności
dependency-driven=sterowany zależnościami
dependent compilation=kompilacja uzależniona
dependent compilation=kompilacja warunkowa
dependent compilation=kompilowanie zależne
dependent join=zależne złączenie
dependent row=wiersz zależny
dependent table=tablica zależna
dependently=zależnie
depleted base transistor=tranzystor o zubożonej bazie
depletion layer=warstwa zaporowa
deployer=wdrożeniowiec
deployment=wdrożenie
deployment diagram=diagram rozprzestrzeniania
depolarization=depolaryzacja
depolarizer=depolaryzator
depth buffer=bufor głębokości
depth cueing=obrazowanie głębi
depth cueing color=barwa w funkcji odległości
depth of stack=wysokość stosu
depth perception=percepcja głębi
depth perception=postrzeganie głębi
dereferencing=dereferencja
dereferencing=wyłuskiwanie
derivative works=prace pochodne
derived association=asocjacja pochodna
derived attribute=atrybut pochodny
derived class=klasa pochodna
derived element=element pochodny
derived field=pole pochodne
derived field=pole wynikowe
derived link=powiązanie pochodne
derived operation=operacja pochodna
derived relationship=związek pochodny
derived table=tablica pochodna
derived type=typ pochodny
derusting=odrdzewianie
desalinization=odsalanie
desalting=odsalanie
descendent row=wiersz podrzędny
descendent table=tablica podrzędna
descending sort=sortowanie malejące
descramble=odszyfrować
descrambler=deszyfrator
describable=opisywalny
descriptive=opisowy
descriptively=opisowo

descriptor=deskryptor
deselect=odznaczyć
design automation=automatyzacja projektowania
design by contracts=projektowanie przez kontrakty
design model=model projektowy
design pattern=wzorzec projektowy
design specification=specyfikacja projektowa
design tip=wskazówka projektowa
design transaction=transakcja projektowa
designated=wyznaczony
designated gateway=wyznaczona bramka
designated router=wyróżniony ruter
designator=desygnator
designator=oznaczenie
designator=oznacznik
designed for easy viewing and use on the road=zaprojektowany pod kątem
czytelności ekranu i użytkowania w podróży
design-time=projektowy
desk calculator=kalkulator stołowy
desktop=biurko
desktop=blat
desktop=pulpit
desktop application=aplikacja biurowa
desktop application=aplikacja pulpitu
desktop client=klient uruchamiany na pulpicie
desktop computer=komputer biurkowy
desktop connectivity=łączność biurkowa
desktop developer=deweloper aplikacji biurowych
desktop developer=deweloper aplikacji pulpitu
desktop management application=aplikacja do administrowania komputerami
biurkowymi
desktop model=model biurkowy
desktop model=model stacjonarny
desktop publishing=komputerowy skład tekstu
desktop publishing=prace wydawnicze wspomagane komputerowo
desktop publishing=przygotowywanie publikacji
desktop software=oprogramowanie biurowe
desktop switch=przełącznik biurkowy
despool=przesłać zadanie z bufora do drukarki
despool=wyrzucić z bufora drukowania
Destilled wather=Woda destylowana
destination address=adres docelowy
destination address=adres odbiorcy
destination application=aplikacja docelowa
destination document=dokument docelowy
destination field=pole przeznaczenia
destination field=pole wynikowe
destination file=plik docelowy
destination machine=maszyna docelowa
destination operand=argument wynikowy
destination operand=operandum wynikowe
destination port=port odbiorcy
destination port=port przeznaczenia
destination unreachable=odbiorca nieosiągalny
destination unreachable=przeznaczenie nieosiągalne
destructive cursor=kursor niszczący
destructive readout=odczyt niszczący
destructor=destruktor
detachable=odejmowalny
detachable=odłączalny
detached=odłączony
detail contrast=kontrast na poziomie szczegółów
detail design=projekt szczegółowy
detectable=wykrywalny

detection efficiency=sprawność detekcji
detector amplifier=detektor ze wzmacniaczem
detector back bias=detektor polaryzacji wstecznej
detector tube=lampa detekcyjna
deterministic function=funkcja determinisyczna
deterministic simulation=symulacja deterministyczna
deuterium=deuter
development environment=środowisko programowania
development machine=komputer programisty
development machine=maszyna wykorzystywana do budowania oprogramowania
development software=oprogramowanie konstrukcyjne
development system=system programowania
development time=czas konstruowania programu
development time=czas opracowywania
development tool=narzędzie programistyczne
developmental=rozwojowy
device command=polecenie urządzenia
device driver=program obsługi urządzenia
device driver=sterownik urządzenia
device handler=program obsługi urządzenia
device name=nazwa urządzenia
device space=przestrzeń urządzenia
device status=stan urządzenia
device status word=słowo stanu urządzenia
device support=obsługa urządzenia
device type=typ urządzenia
devoid=pozbawiony
dextrin=dekstryna
D-flip-flop=przerzutnik typu D
diacritical mark=znak diakrytyczny
diagnosable=diagnozowalny
diagnostic check=kontrola diagnostyczna
diagnostic port=port diagnostyczny
diagnostic program=program diagnostyczny
diagnostic system=system diagnostyczny
diagnostic test=test diagnostyczny
diagonal dither=skośna symulacja koloru
diagonally=diagonalnie
dial access=zdalny dostęp
dial pulsing=wybieranie impulsowe
dial-back=oddzwanianie
dial-in access=dostęp telefoniczny z zewnątrz
dial-in connection=połączenie komutowane
dial-in connection=połączenie modemowe
dial-in connection=połączenie telefoniczne
dial-in connection=połączenie wybierane
dial-in connectivity=połączenia telefoniczne z zewnątrz
dial-in direct connection=połączenie komutowane bezpośrednie
dial-in terminal connection=połączenie komutowane terminalowe
dial-in/dial-out access=dostęp na zasadzie komutacji połączeń wychodzących lub
przychodzących
dial-in/dial-out connectivity=łączność na zasadzie komutacji połączeń
wychodzących i przychodzących
dialing=wybieranie numeru telefonicznego
dialog=dialog
dialog box=okienko dialogowe
dialog box=okno dialogowe
dialog box frame=krawędź okna dialogowego
dialog box frame=obramowanie okna dialogowego
dialog box frame=ramka okna dialogowego
dialog box option=opcja okna dialogowego
dialog box title=nazwa okna dialogowego
dialog box title=tytuł okna dialogowego
dial-out access=dostęp telefoniczny

dial-out connectivity=połączenia telefoniczne na zewnątrz
dial-up account=konto dostępne przez linię telefoniczną
dial-up account=konto przełączane
dial-up IP=IP dla łączy telefonicznych
dial-up IP=telefoniczne IP
dial-up-networking=telefoniczne połączenie z siecią
diamagnetism=diamagnetyzm
diametral=średnicowy
dichotomic=dwudzielny
dichotomic=dychotomiczny
dichotomizing search=przeszukiwanie dwudzielne
dichotomizing search=przeszukiwanie dychotomiczne
dichroic mirror=lustro dichroiczne
dictaphone=dyktafon
dictionary attack=atak słownikowy
dictionary file=plik słownikowy
dielectric antenna=antena dielektryczna
dielectric diode=dioda dielektryczna
dielectric film capacitor=kondensator tworzywowy
dielectric flux density=indukcja dielektryczna
dielectric hysteresis=histereza dielektryczna
dielectric loss=straty dielektryczne
dielectric waveguide=falowód dielektryczny
difference in depth of modulation=różnica głębokości modulacji
differential analyzer=analizator różnicowy
differential capacitor=kondensator różnicowy
differential coherent phase shift keying=różnicowe koherentne kluczowanie z
przesuwem fazy
differential cryptoanalysis=kryptoanaliza różnicowa
differential encoded phase shift keying=różnicowo zakodowane kluczowanie z
przesuwem fazy
differential equation=równanie różniczkowe
differential fault analysis=różnicowa analiza błędów
differential gain=wzmocnienie różnicowe
differential galwanometer=galwanometr różnicowy
differential phase shift keying=różnicowe kluczowanie z przesuwem fazy
differential power analysis=różnicowa analiza mocy
differential pulse code modulation=różnicowa impulsowa modulacja kodowa
differential relay=przekaźnik różnicowy
differential thermocouple voltmeter=różnicowy woltomierz termoelektryczny
differential time relay=przekaźnik różnicowy czasu
differential voltage=napięcie różnicowe
differentiating=różnicowanie
differentiation=różniczkowanie
diffraction of waves=dyfrakcja fal
diffusion coefficient=stała dyfuzji
diffusion current=prąd dyfuzyjny
diffusion layer=warstwa dostępu
diffusion resistor=rezystor drukowany
diffusion under epitaxial film=dyfuzja pod warstwą epitaksjalną
diffussion self-aligned MOS transistor=dyfuzyjny samocentrowany tranzystor MOS
digest subtype=podtyp zbiór
digit place=miejsce cyfry
digit place=pozycja cyfry
digit position=pozycja cyfry
digit tablet=tabliczka cyfrowa
digitai data processor=cyfrowy procesor obróbki danych
digitai data receiver=cyfrowy odbiornik danych
digital adder=sumator cyfrowy
digital audio for television=cyfrowy dźwięk dla telewizji
digital audio tape=cyfrowa taśma audio
digital automatic frequency control=automatyczna cyfrowa regulacja
częstotliwości
digital block AND-OR gate=cyfrowy blok bramki I-LUB

digital block Schmitt trigger=blok cyfrowy przerzutnika Schmidta
digital camera=cyfrowy aparat fotograficzny
digital capacity=pojemność cyfrowa
digital cash=cyfrowa gotówka
digital cash=cyfrowy pieniądz
digital certificate=cyfrowy certyfikat
digital channel selector=cyfrowy przełącznik kanałów
digital circuit=układ logiczny
digital command signal=cyfrowy sygnał sterujący
digital communications system=cyfrowy system transmisji
digital comparator=komparator cyfrowy
digital computer=komputer cyfrowy
digital computer=maszyna cyfrowa
digital computer programming=programowanie komputera cyfrowego
digital content=treści cyfrowe
digital control unit=cyfrowy blok sterowania
digital conversion receiver=odbiornik z przemianą cyfrową
digital correction=korekcja cyfrowa
digital curve tracer=charakterograf cyfrowy
digital data=dane cyfrowe
digital data calibration system=system cyfrowego wzorcowania danych
digital data communications system=cyfrowy system transmisji danych
digital data converter=cyfrowy konwerter danych
digital data converter=cyfrowy przetwornik danych
digital data display=wyświetlacz cyfrowy
digital data display=wyświetlacz danych cyfrowych
digital data processor=cyfrowy procesor przetwarzania danych
digital data transmission=cyfrowa transmisja danych
digital debugging tape=cyfrowa taśma uruchamiająca
digital design=projektowanie układów logicznych
digital economy=gospodarka cyfrowa
Digital Enhanced Cordless Telecommunication=rozszerzony cyfrowy system łączności
bezprzewodowej
digital fault analysis=cyfrowa analiza błędów
digital fault analysis=cyfrowa analiza uszkodzeń
digital frequency control=cyfrowa regulacja częstotliwości
digital guidance and control computer=cyfrowy komputer naprowadzania i
sterowania
digital halftoning method=metoda półtonów cyfrowa
digital identification signal=cyfrowy sygnał identyfikujący
digital image processing=cyfrowe przetwarzanie obrazów
digital information display=monitor informacji cyfrowej
digital input-output buffer=cyfrowy bufor wejścia-wyjścia
digital integrated circuit=cyfrowy układ scalony
digital interface unit=cyfrowy blok sprzęgu
digital ladder network=cyfrowa sieć drabinkowa
digital logic probe=cyfrowy próbnik logiczny
digital microcircuit=cyfrowy układ scalony
digital multimeter=multimetr cyfrowy
digital multimeter=uniwersalny miernik cyfrowy
digital ohmmeter=omomierz cyfrowy
digital optical reading=cyfrowy odczyt optyczny
digital output-input translator=cyfrowy translator wejścia-wyjścia
digital panel meter=cyfrowy miernik tablicowy
digital pattern generator=cyfrowy generator wzorów
digital persona=osoba cyfrowa
digital phase discriminator=cyfrowy dyskryminator fazy
digital phase locked loop=cyfrowy układ z synchroniczna pętlą fazową
digital plotter=autokreślarka
digital plotter=kreślak
digital printing=druk cyfrowy
digital readout=odczyt cyfrowy
digital recording=rejestracja cyfrowa
digital signal analyzer=cyfrowy analizator sygnałów

digital signal converter=cyfrowy przetwornik sygnału
digital signal processing=cyfrowe przetwarzanie sygnału
digital signal processor=cyfrowy procesor sygnałowy
digital signal processor=procesor sygnału cyfrowego
digital signature=podpis cyfrowy
digital signature law=prawo o podpisach cyfrowych
digital signature schema=schemat podpisu cyfrowego
digital signer=podpisany cyfrowo
digital signer=sygnatariusz cyfrowy
digital simulation model=cyfrowy model symulacyjny
digital simulator and computer=cyfrowy symulator i komputer
digital speech encoding=cyfrowe kodowanie mowy
digital storage buffer=cyfrowy bufor pamiętający
Digital Subscriber Line=cyfrowa linia abonencka
digital system design=cyfrowe projektowanie systemów
digital tape unit=cyfrowa jednostka pamięci taśmowej
digital television display system=system wyświetlania telewizji cyfrowej
digital testing oscilloscope=cyfrowy oscyloskop pomiarowy
digital transmission system=cyfrowy system transmisji łączności
digital universal test equipment=cyfrowy tester uniwersalny
digital video=sygnał wizyjny cyfrowy
Digital Video Broadcasting=cyfrowe nadawanie sygnału wideo
digital video effects=cyfrowe efekty wizyjne
digital video tape recorder=magnetowid cyfrowy
digital voltmeter=woltomierz cyfrowy
digital wrapper=otoczka cyfrowa
digital-analog=cyfrowo-analogowy
digitally controlled oscillator=oscylator sterowany cyfrowo
digitally tuned variable frequency oscillator=generator częstotliwości
przestrajany cyfrowo
digital-to-analog=cyfrowo-analogowy
digital-to-analog conversion=konwersja cyfrowo-analogowa
digital-to-analog conversion=przetwarzanie cyfrowo-analogowe
digital-to-analog converter=konwerter cyfrowo-ana1ogowy
digital-to-analog converter=konwerter cyfrowo-analogowy
digital-to-analog converter=przetwornik cyfrowo-analogowy
digital-to-analog-multiplier=mnożnik z przetwarzaniem cyfrowo-analogowym
digitization=cyfryzacja
digitization=digitalizacja
digitization=dyskretyzacja
digitize=dyskretyzować
digitized=zamieniać na postać cyfrową
digitized curve=krzywa zdyskretyzowana
digitizer=digitalizator
digitizer=dyskretyzator
digitizes=zamieniać na postać cyfrową
digitizing=digitalizacja
digitizing=dyskretyzacja
digitizing pad=stolik graficzny
digitizing tablet=rysownica dyskretyzująca
digizine=czasopismo cyfrowe
dimension greatness size=rozmiar pliku
dimensional=wymiarowy
dimensionality=wymiarowość
dimensionally=wymiarowo
dimensioning=wymiarowanie
dimensions=wymiary
diminished radix complement=uzupełnienie zmniejszonej podstawy
dimmer=ściemniacz
dingbat=ornament
dingbat=ozdoba
diningtable=wykaz trasowania
diode=dioda
diode alternating current semiconductor switch=półprzewodnikowy wyłącznik

diodowy prądu przemiennego
diode cathode=katoda diody
diode function generator=diodowy generator funkcji
diode logic=układ logiczny diodowy
diode-capacitor-diode=dioda-kondensator-dioda
diode-capacitor-gate=dioda-kondensator-bramka
diode-transistor logic=układ logiczny diodowo-tranzystorowy
diopter=dioptria
dipolar=dwubiegunowy
dipole=dipol
direct access=dostęp bezpośredni
direct access data channel=kanał bezpośredniego dostępu do danych
direct access storage device=urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim
direct addressing=adresowanie bezpośrednie
direct adjacent channel interference=interferencja bezpośrednia pomiędzy
kanałami przyległymi
direct code=kod prosty
direct coupled logic=układ czasowy
direct current=prąd stały
direct current current transformer=prądowy transformator prądu stałego
direct current flip-flop=przerzutnik prądu stałego
direct current key pulsing=kluczowanie prądu stałego
direct current milliam=miliamper prądu stałego
direct current noise margin=margines zakłóceń dla prądu stałego
direct current peak voltage=napięcie szczytowe prądu stałego
direct current resistance=rezystancja dla prądu stałego
direct current voltage=napięcie prądu stałego
direct current working voltage=napięcie pracy prądu stałego
direct delivery=dostarczanie bezpośrednie
direct dialling=wybieranie bezpośrednie
direct digital control=bezpośrednie sterowanie cyfrowe
direct distance dialling=zamiejscowe połączenia automatyczne
direct drive=napęd bezpośredni
direct informations access network for Europe=sieć bezpośredniego dostępu do
informacji dla Europy
direct input-output=wejście-wyjście bezpośrednie
direct memory access=dostęp bezpośredni do pamięci
direct numerical control=bezpośrednie sterowanie numeryczne
direct port=port bezpośredni
direct-access storage=pamięc o dostępie bezpośrednim
direct-broadcasting by satellite=system bezpośredniej transmisji satelitarnej
direct-broadcasting satellite=system bezpośredniej telekomunikacji satelitarnej
direct-coupled logic=układ logiczny o sprzężeniu bezpośrednim
directed broadcast address=ukierunkowany adres rozgłaszania
directed broadcast address=ukierunkowany adres transmisji
direction cube=sześcian kierunkowy
direction finder=namiernik radiowy
direction finder=radionamiernik
direction keys=klawisze kierunkowe
direction keys=klawisze kursora
direction keys=klawisze strzałek
directional=kierunkowy
directional light=światło kierunkowe
directionally=kierunkowo
directories=książka telefoniczna
directory cache=bufor podręczny katalogu
directory entry table=tabela elementów katalogu
directory hashing=mieszanie katalogów
directory icon=ikona katalogu
directory look-up system=system przeszukiwania katalogów
directory marker=znacznik katalogowy
directory name=nazwa katalogu
directory node=węzeł katalogu
directory path=ścieżka katalogowa

directory rights=prawa do katalogu
directory routing=trasowanie katalogowe
directory services=usługi katalogowe
directory structure=struktura katalogowa
directory verification=weryfikacja katalogów
dirty cache buffers=brudne bufory podręczne
dirty data=brudne dane
dirty object=brudny obiekt
dirty page=brudna strona
dirty programming=brudne programowanie
dirty read=brudny odczyt
dirty word=brzydkie słowo
disable interrupt=zabronienie przerwania
disable signal=sygnał zabraniający
disambiguate=ujednoznaczniać
disambiguated=ujednoznaczniać
disambiguates=ujednoznaczniać
disambiguating=ujednoznaczniać
disambiguation=ujednoznacznienie
disambiguations=ujednoznacznienie
disassembler=deasembler
disassembler=dezasembler
disassembling=dezasemblowanie
disaster dump=zrzut awaryjny
disaster recovery=usuwanie skutków katastrof
disaster recovery service=odtwarzanie po awarii
discharged=rozładowany
disconnect=rozłączony
discontinuity=nieciągłość
discoverable=wykrywalny
discreetly=dyskretnie
discrete channel=kanał dyskretny
discrete data=dane dyskretne
discrete element=element dyskretny
discrete Fourier transform=dyskretna transformata Fouriera
discrete logarithm=logarytm dyskretny
discrete programming=programowanie dyskretne
discrete-event simulation=symulacja metodą kolejnych zdarzeń
discretionary access control=dyspozycyjna kontrola dostępu
discretionary access control=swobodna kontrola dostępu
discretionary access control=uznaniowa kontrola dostępu
discretionary protection=ochrona dyspozycyjna
discriminant=wyróżnik
discriminated union=unia z dyskryminatorem
discriminator=dyskryminator
disjoint concurrent process=procesy współbieżne rozłączne
disjunction=alternatywny
disk access=dostęp do dysku
disk array=macierz dyskowa
disk array=matryca dyskowa
disk based operating system=dyskowy system operacyjny
disk buffer=bufor dyskowy
disk cache=bufor podręczny dysku
disk caching=buforowanie dysku
disk capacity=pojemność dysku
disk cartridge=kaseta dyskowa
disk controller=kontroler dysku
disk controller=sterownik dysku
disk defragmenter=program do defragmentacji dysku
disk drive=napęd dyskowy
disk duplexing=dublowanie dysków
disk duplexing=dupleksowanie dysków
disk file=plik dyskowy
disk formatter=formater dysku

disk full=dysk zapełniony
disk icon=ikona dysku
disk mapping=mapowanie dysku
disk mapping=przypisanie dysku
disk mirroring=dublowanie dysków
disk module=moduł dyskowy
disk module=moduł dysku
disk operating system=dyskowy system operacyjny
disk packet=pakiet dyskowy
disk partition=partycja dyskowa
disk protection=ochrona dysku
disk removal=wyjmowanie dysku
disk resident operating system=dyskowy system operacyjny
disk server=serwer dyskowy
disk space=miejsce na dysku
disk space=przestrzeń dyskowa
disk space=przestrzeń na dysku
disk storage=pamięć dyskowa
disk storage unit=jednostka pamięci dyskowej
disk striping=przeplatanie dysków
disk striping=przeplot pamięci dyskowej
diskette device=napęd dyskietek
diskette unit=jednostka dyskietek
dismemberment=rozczłonkowanie
disorderly close-down=awaryjne zakończenie pracy
dispatching=dyspozycja
display and storage=obrazowanie i zapamiętywanie
display aspect=format ekranu
display buffer=bufor wyświetlania
display cycle=cykl tworzenia obrazu
display debugging and test unit=blok obrazowania-uruchamiania-testowania
display depth without tilt/swivel=głębokość monitora bez podstawy uchylnoobrotowej
display depth without tilt-swivel=głębokość monitora bez podstawy uchylnoobrotowej
display device file=plik opisu terminala
display element=element obrazu
display file=plik graficzny
display frame=kadr obrazu
display frame=ramka obrazu
display list=lista wyświetlaczy
display list=lista wyświetlania
display method=metoda wyświetlania
display mode=tryb wyświetlania
display monitor=monitor ekranowy
display order=polecenie wyświetlania
display pane=okienko wyświetlania
display parameter=parametr wyświetlania
Display Power Management System=system zarządzania zasilaniem monitora
display station pass-through=terminal tranzytowy
display surface=powierzchnia wyświetlania
display system=system wyświetlania
display tube=kineskop
display type=czcionka ekranowa
display type=typ monitora
display unit=monitor ekranowy
display writer=element rysujący
displayable element=element obrazowalny
displayable element=który może być wyświetlony
displaying=obrazowanie
displaying=wyświetlanie
disruptive=zakłóceniowy
dissects=poddać drobiazgowej analizie
dissipation factor=współczynnik rozproszenia

dissolving=przejście do nowego wiersza automatyczne
distance education=edukacja na odległość
distance education=nauczanie na odległość
distance education=nauczanie zdalne
distance learning=nauka na odległość
distance learning=nauka zdalna
distance measuring equipment=dalmierz radiowy nawigacyjny
distance metric=metryka odległości
distance metric=miara odległości
distance teaching=edukacja na odległość
distance teaching=nauczanie na odległość
Distance Vector Multicast Routing Protocol=protokół wyznaczania tras multiemisji
za pomocą wektorów i odległości
Distance Vector Multicast Routing Protocol=protokół wyznaczania tras rozsyłania
grupowego za pomocą wektorów i odległości
distant colocation=kolokacja zdalna
distillate=destylat
Distillation apparatus=Aparatura destylacyjna
Distilled water=Woda destylowana
distiller=destylator
distinct type=typ rozróżniony
distinctively=wyróżniająco
distinguished name=nazwa wyróżniająca
distinguished name=nazwa wyróżniona
distinguishing identifier=identyfikator wyróżniający
distortion factor=współczynnik zawartości harmonicznych
distortion factor=współczynnik zniekształceń
distortion factor meter=miernik współczynnika zniekształceń
distributed=rozproszony
distributed application=aplikacja rozproszona
distributed array processor=rozproszony procesor macierzowy
Distributed Common Object Model=rozproszony powszechny model obiektowy
distributed communications architecture=architektura systemu o transmisji
rozproszonej
distributed computer system=rozproszony system komputerowy
distributed computing=obliczenia zdecentralizowane
distributed computing=przetwarzanie rozproszone
distributed computing environment=rozproszone środowisko komputerowe
distributed computing network=sieć z przetwarzaniem rozproszonym
distributed data management=zarządzanie danymi w systemach rozproszonych
distributed data processing=rozproszone przetwarzanie danych
distributed database=rozproszona baza danych
distributed floating gate amplifier=rozłożony wzmacniacz o pływającej bramce
distributed graphics=grafika rozproszona
distributed heterogeneous query=rozproszone zapytanie heterogeniczne
distributed intelligence system=system z rozproszoną inteligencją
distributed network=sieć rozproszona
distributed network architecture=architektura sieci rozłożonej
distributed object system=rozproszony system obiektowy
distributed objects=obiekty rozproszone
distributed objects=rozproszone obiekty
distributed operating system=rozproszony system operacyjny
distributed operating system=zdecentralizowany system operacyjny
distributed relational database=rozproszona relacyjna baza danych
distributed speech recognition=rozproszone rozpoznawanie mowy
distributed system=system rozproszony
distributed system=system zdecentralizowany
distributed systems network=sieć systemów rozproszonych
distributed-feedback laser=laser z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym
distribution kit=pakiet dystrybucyjny
distribution list=lista dystrybucyjna
distribution mode=tryb dystrybucji
distribution transparency=przezroczystość rozproszenia
dither matrix=macierz mikrowzorów

dithered color=kolor niepełny
dithered color=kolor symulowany
dithering=rozpraszanie
dithering pattern=wzór kreskowania
divedent=dzielna
divider block=układ dzielący
division sign=znak diakrytyczny
division sign=znak składany
DMI-based management applications=aplikacje administracyjne zgodne z DMI
docker=doker
docking bay=wnęka dokowania
docking connector=złącze dokowania
docking cradle=podstawka dokowania
docking expansion connector=złącze dokowania
docking options=opcje dokowania
docking solutions=stacje dokowania
docking station=stacja bazowa
docking system=system dokowania
docking/expansion connector=złącze dokowania/rozbudowy
document distribution=dostarczanie dokumentów
document distribution=dystrybucja dokumentów
document feeder=podajnik dokumentów
document file icon=ikona dokumentu
document icon=ikona dokumentu
document management=zarządzanie dokumentami
document merging=scalanie dokumentów
document name=nazwa dokumentu
Document Structuring Convention=konwencja dotycząca struktury dokumentów
document summary=podsumowanie dokumentu
document type=typ dokumentu
document type definition=definicja typu dokumentu
document window=okno dokumentu
documentaries=udokumentowany
domain address=adres domenowy
domain address=adres domeny
domain aggregate=agregat domeny
domain class=klasa domeny
domain name=nazwa domeny
Domain Name System=system nazw domen
domain name zone=strefa nazw domen
domain socket=gniazdo domeny
domain suffix list=lista sufiksów domen
domain type=typ domeny
dominant wavelength=długość dominująca fali
Doppler radar=radar doplerowski
dormant task=zadanie unieruchomione
dormant task=zadanie uśpione
DOS-compatible cable=kabel zgodny z Dosem
dosimeter=dozymetr
dossiers=akta
dot address=adres z kropkami
dot cloud=chmura punktów
dot expression=wyrażenie kropkowe
dot matrix printer=drukarka mozaikowa
dot memory=pamięć punktowa
dot printer=drukarka igłowa
dot-and-dash=kropka-kreska
dots per inch=punkty na cal
dotted=wykropkowany
dotted decimal notation=notacja dziesiętna kropkowa
dotted decimal notation=notacja dziesiętna z kropkami
dotted hexadecimal notation=notacja szesnastkowa z kropkami
doubie sideband amplitude modulation reduced carrier=dwuwstęgowa o zredukowanej
fali nośnej

doubie sideband reduced carrier=dwuwstęgowy o zredukowanej fali nośnej
double anode Zener diode=dioda Zenera o podwójnej anodzie
double balanced mixer=mieszacz podwójnie zrównoważony
double bayonet base=cokół dwubagnetowy
double buffering=podwójne buforowanie
double click=kliknąć dwukrotnie
double density=podwójna gęstość
double diffused epitaxial process=proces epitaksjalny o podwójnej dyfuzji
double diffused MOS transistor=tranzystor MOS metal-tlenek-pótprzewodnik o
podwójnej dyfuzji
double frequency shift keying=podwójne kluczowanie z przesuwem częstotliwości
double heterostructure=heterostruktura podwójna
double integration adaptive delta modulation=adaptacyjna modulacja delta o
podwójnym całkowaniu
double integration delta modulatlon=modulacja delta o podwójnym całkowaniu
double precision=podwójna dokładność
double precision=podwójna precyzja
double precision arithmetic=arytmetyka podwójnej precyzji
double quotation mark=znak podwójnego cudzysłowu
double sideband suppressed carrier=dwuwstęgowy o stłumionej fali nośnej
double sideband transmitted carrier=dwuwstęgowy o transmitowanej fali nośnej
double space=podwójny odstęp
double tracker=szperacz podwójny
double underline=podwójne podkreślenie
double-breasted=dwurzędowy
double-buffering=podwójne buforowanie
double-byte=dwubajtowy
double-byte encoding=kodowanie dwubajtowe
double-ended=dwukońcówkowy
double-ended queue=kolejka dwukierunkowa
double-ended queue=kolejka dwustronna
double-length number=liczba podwójnej długości
double-pole=dwubiegunowy
double-pole single-throw switch=wyłącznik dwubiegunowy jednopołożeniowy
double-precision computing=obliczenia z podwójną precyzją
double-sideband suppressed carrier modulation=modulacja dwuwstęgowa o stłumionej
fali nośnej
double-sided=dwustronny
double-throw contact=zestyk dwupołożeniowy
doubleword=dwusłowo
doubly linked list=double-linked list
doubly linked list=odouble-linked list
down arrow=strzałka w dół
down scroll arrow=strzałka przewijania w dół
downlink connection=połączenie podrzędne
downlink port=port połączenia podrzędnego
downloadable font=czcionka ładowalna
downloaded=ściągać dane z serwera
downloading=ściągać dane z serwera
downloads=ściągać dane z serwera
downsizing=miniaturyzacja sprzętu elektronicznego
downtime=przestój
down-up counter=licznik rewersyjny
draft proposal=propozycja wstępna
draft quality=druk szkicowy
draft quality=jakość robocza
draft view=widok poglądowy
drafting=kreślenie
drafty=szkicowy
drag and drop=przeciągnij i upuść
drag-and-drop=przesuń i upuść
dragging=przeciąganie
drain induced barrier lowering=obniżenie bariery potencjału w wyniku polaryzacji
drenu

drift=dryft
drift error=błąd pełzania zera
drift factor=współczynnik dryftu
drift transistor=tranzystor dryftowy
drift voltage=napięcie dryftu
drill-down=uszczegóławianie
drive and floppy disk drive combination module=zintegrowany moduł napędu dysków
CD i dyskietek
drive bay=kieszeń dysku
drive bay=wnęka napędów
drive bays=wnęki napędów
drive designator=symbol napędu
drive door=drzwiczki stacji dysków
drive door=pokrywa stacji dysków
drive duplexing=dupleksowanie napędów
drive icon=ikona dysku
drive letter=litera dysku
drive letter=oznaczenie dysku
drive letter ghosting=przydzielenie napędowi kilku liter dysku
drive name=nazwa dysku
drive performance=wydajność napędu
drive power connector=gniazdo zasilające napędu
drive sleep=tryb czuwania napędu
drive winding=uzwojenie wyboru
driver description=opis sterownika
driver setup=ustawienia sterownika
driver software=oprogramowanie sterownika
driver software=program sterujący
driver update service=usługa aktualizacji sterowników
driver update service=usługa uaktualniania programów sterujących
drop cable=kabeł dołączeniowy
drop source=źródło upuszczania
drop target=cel upuszczenia
dropbox=pole przeznaczenia
drop-cap=inicjał
drop-down arrow=strzałka rozwijania
drop-down combo box=pole rozwijane kombi
drop-down form field=rozwijane pole formularza
drop-down list box=lista rozwijana
drop-down menu=menu rozwijane
drop-out compensator=kompensator zaników
dropper=kroplomierz
dropping packets=gubienie pakietów
dropping packets=porzucanie pakietów
drown one's sorrows=zalewać robaka
drum memory=pamięć bębnowa
drum pelletizer=bęben grudkujący
drum plotter=ploter bębnowy
drum printer=drukarka bębnowa
drum shutter=migawka walcowa
drum storage=pamięć dodatkowa zewnętrzna
drum storage=pamięć kumulowana
drum storage=pamięć z zapisem i odczytem
dry run=przebieg próbny
dry time delay=czas schnięcia
dual 100 MHz bus=podwójna magistrala 100 MHz
dual boot=podwójny rozruch
dual bus=podwójna magistrala
dual coding=kodowanie dualne
dual cords=podwójne przewody
dual display mode=tryb dwuekranowy
dual peer PCI=podwójne równorzędne magistrale PCI
dual pipelining=podwójne potokowanie
dual pointing devices=podwójne urządzenia wskazujące

dual processing=przetwarzanie w systemie z dwoma procesorami
dual signature=podwójny podpis
dual speed drive=napęd dwubiegowy
dual-battery option=dodatkowy akumulator
dual-capable=dwusystemowy
dual-format disk=dysk sformatowany do pracy w dwóch systemach
dual-heads display=monitor podwójny
dual-homed host=host z dwoma połączeniami
dual-homed host=stacja bazowa z dwoma fizycznymi połączeniami z siecią
dual-in-line case=obudowa dwurzędowa
dual-in-line ceramic package=ceramiczna obudowa dwurzędowa
dual-in-line package=obudowa podłużna dwurzędowa
dual-mode operation=praca w dwóch trybach
dual-ported memory=pamięć dwuwejściowa
dual-speed hub=koncentrator dwuszybkościowy
dualview=dwuekranowy
due date=termin wykonania
dumb terminal=niemy terminal
dummy antenna=antena sztuczna
dummy argument=argument ślepy
dummy instruction=rozkaz ślepy
dummy load=obciążenie pracą
dummy load=obciążenie robocze
dummy parameter=parametr formalny
dummy path=ścieżka fikcyjna
dump file=plik zrzutowy
dumping program=program składowania
dumping program=program zrzutu
dunning=monitowanie
duodiode=duodioda
duotriode=duotrioda
dup dupplication=powielanie
duplex=dupleks
duplex channel=kanał dupleksowy
duplex printing=drukowanie obustronne
duplexing=dublowanie
duplexing=dupleksowanie
duplexing=podwajanie
duplicating punch=dziurkarka reprodukująca
duplications=duplikacja
durable=trwały
durable=wytrzymały
duralumin=duraluminium
dust cover=pokrowiec przeciwkurzowy
dusttight=pyłoszczelny
duty cycle=cykl pracy
dvanced data management=zaawansowane zarządzanie danymi
DVD player=odtwarzacz DVD
dwell time=czas zapisywania
dyadic operator=operator dwuargumentowy
dyes and pigments=barwniki i pigmenty
dynamic adaptive routing=dynamiczne trasowanie adaptacyjne
dynamic address translator=dynamiczny translator adresów
dynamic allocation=alokacja dynamiczna
dynamic array=tablica dynamiczna
dynamic binding=wiązanie dynamiczne
dynamic checking=kontrola dynamiczna
dynamic classification=klasyfikacja dynamiczna
dynamic configuration=konfiguracja dynamiczna
dynamic data exchange=dynamiczna wymiana danych
dynamic debugging techniques=dynamiczne środki uruchomieniowe
dynamic differential analyzer=dynamiczny analizator równań różniczkowych
dynamic dispatching=dynamiczna dyspozycja
dynamic font=dynamiczna czcionka

dynamic HTML=dynamiczny język znakowania hipertekstu
dynamic inheritance=dziedziczenie dynamiczne
dynamic intermodulation=dynamiczna modulacja wzajemna
dynamic invocation=wywołanie dynamiczne
dynamic low pass filter=dynamiczny filtr dolnoprzepustowy
dynamic mapping system=system z odwzorowaniem dynamicznym
dynamic memory=pamięć dynamiczna
dynamic model=model dynamiczny
dynamic modeling=modelowanie dynamiczne
dynamic noise limiter=dynamiczny ogranicznik szumów
dynamic object=obiekt dynamiczny
dynamic programming=programowanie dynamiczne
dynamic random access memory=dynamiczna pamięć o dostępie bezpośrednim
dynamic range=zakres dynamiki
dynamic reconfiguration=rekonfiguracja dynamiczna
dynamic relocation=przesunięcie dynamiczne
dynamic relocation=relokacja dynamiczna
dynamic response=odpowiedź dynamiczna
dynamic scope=zakres dynamiczny
dynamic signal analyzer=dynamiczny analizator sygnałów
dynamic SQL=dynamiczny SQL
dynamic steady state=dynamiczny stan ustalony
dynamic storage=pamięć dynamiczna
dynamic system domain=dynamiczna domena systemowa
dynamic track following=dynamiczne śledzenie ścieżki
dynamic type checking=dynamiczna kontrola typów
dynamic video=dynamiczny obraz wideo
dynamically=dynamicznie
dynaset=dynamiczny zbiór wyników
dynatron effect=zjawisko dynatronowe
dynode spots=plamki dynodowe
E plane corner=załamanie typu E
early binding=wczesne wiązanie
earth=uziom
earth fault test apparatus=miernik błędów uziemienia
earth orbit=orbita okołoziemska
ease of setup=łatwość konfigurowania
easter egg=jajo wielkanocne
easy to troubleshoot=łatwość identyfikowania i usuwania usterek
easy-release processor cartridge=łatwa do wyjęcia kaseta procesora
eavesdrop prevention=zapobieganie podsłuchowi
eavesdropping=podsłuch
e-business=ebiznes
e-business manager=kierownik ds. e-biznesu
e-cash=e-gotówka
e-cash=elektroniczna gotówka
eccentric transmission line=linia przesyłowa dwuprzewodowa
echelon=eszelon
echo in radiolocation=echo radiolokacyjne
e-commerce=ehandel
econometrics=ekonometria
economically=ekonomicznie
economics plant organization=ekonomika przedsiębiorstwa
ecosphere=ekosfera
eddy current loss=straty na prądy wirowe
eddy currents=prądy wirowe
eddy-current heating=nagrzewanie indukcyjne
edge connector=złącze krawędziowe
edge dislocations=dyslokacje krawędziowe
edge infrastructure=infrastruktura brzegowa
edge merging=zlewanie krawędzi
edge server=serwer baz danych
edge server=serwer bazy danych
edge smoothing=antyaliasing

edge smoothing=wygładzanie krawędzi
edge triggered=wyzwalany zboczem
edge vehicle=nośnik krawędziowy
edge-notched card=selekcyjna nacinana
edge-punched card=obrzeżnie dziurkowana
edge-triggered write=zapis przełączany zboczem
edit box=pole edycji
edit controls=pola edycji
edit mode=tryb edycji
edit mode=tryb modyfikacji
editable=redagowalny
editing=redagowanie
edition issue=numer publikacji
editorially=redakcyjnie
editorials=redaktorski
editor-in-chief=wydawca kart
educable=możliwy do naprawienia
education information network=oświatowa sieć informacyjna
educational data bank=oświatowy bank danych
educational television=telewizja oświatowa
effective address=adres efektywny
effective diameter of objective=efektywna średnica obiektywu
effective focal length=efektywna odległość ogniskowa
effective horsepower=efektywny koń mechaniczny
effective noise temperature=efektywna temperatura szumów
effective radiated power=skuteczna moc promieniowania
effective rate=efektywna szybkość
effective rights=prawa efektywne
effective rights=prawa uzyskane
effective series resistance=rezystancja szeregowa
effective shunt resistance=rezystancja bocznikująca
effectivity=skuteczność
effector=efektor
efficiency diode=dioda usprawniająca
efficiently=skutecznie
effortlessly=bez wysiłku
e-fulfillment=elektroniczna realizacja zleceń-zamówień
egoless programming=programowanie bezosobowe
e-government=e-administracja
EGP neighbor acquisition=pozyskiwanie sąsiada EGP
EGP peer=partner EGP
eguation=równanie
eguipment=urządzenie zewnętrzne
eharacteristic=charakterystyka żarzenia
eight eleetrode tube=oktoda
either-way operation=operacja półdupleksowa
ejection handle=uchwyt do wyjmowania elaborate
ejector=wyrzutnik
ejector=wysuwacz
elaborations=przetworzenie
elapsed time=czas zajęcia
elapsed time=wykorzystany czas
elastance of capacitor=elastancja kondensatora
elastically=elastycznie
e-learning=e-kształcenie
electret=elektret
electret condenser microphone=pojemnościowy mikrofon elektretowy
electric=elektryczny
electric accounting machine=elektryczna maszyna obliczeniowa
electric accounting machine=kalkulator elektryczny
electric arc=wyładowanie łukowe
electric circuit=obwód drukowany
electric conduetion=przewodnictwo elektryczne
electric current=prąd elektryczny

electric dipole=dipol elektryczny
electric discharge=wyładowanie elektryczne
electric engines=silniki elektryczne
electric field=pole edycji
electric heater=grzejnik elektryczny
electric induction=indukcja elektryczna
electric motor driven=napędzany silnikiem elektrycznym
electric oscillation=drgania elektryczne
electric potential=potencjał elektryczny
electric power=moc elektryczna
electric power distribution=przesyłanie energii
electric power storage=magazynowanie energii elektrycznej
electric probe=sonda elektryczna
electric short wall=ściana zwarciowa
electric succeptibility=podatność elektryczna
electrical=elektryczny
electrical characteristics=charakterystyka elektryczna
electrical conductivity=przewodność elektryczna
electrical discharge=wyładowanie elektryczne
electrical echo=echo elektryczne
electrical engineering=elektrotechnika
electrical engineering=inżynieria elektryczna
electrical length=długość elektryczna
electrical length measurement=elektryczne pomiary długości
electrical measurements=miernictwo elektryczne
electrical measuring instrument=elektryczny przyrząd pomiarowy
electrical network=sieć energetyczna
electrical power control unit=blok sterowania mocy elektrycznej
electrical power distribution system=system przesyłania mocy elektrycznej
electrical power engineering=elektroenergetyka
electrical power supply=zasilanie energią elektryczną
electrical power unit=blok energetyczny
electrical resonance=rezonans elektryczny
electrical simulation of brain=elektroniczna symulacja mózgu
electrically=elektrycznie
electrically alterable nondestructive readout=elektrycznie zmienialny odczyt
nieniszczący
electrically erasable programmable read-only memory=programowalna pamięć stała
wymazywalna elektrycznie
electrically operated valve=zawór sterowany elektrycznie
electrically polarized relay=przekaźnik różnicowy czasu
electrically polarized relay=przekaźnik spolaryzowany elektrycznie
electrically welded=spawany elektronicznie
electrical-signal storage tube=lampa pamięciowa sygnałowa
electricity=elektrotechnika
electricity=elektryczność
electricity=elektryka
electricity works=elektrownia
electro-acoustics=elektroakustyka
electro-acoustie transducer=przetwornik częstotliwość-napięcie
electroacousties=elektroakustyka
electrocardiograph=elektrokardiograf
electrochemistry and electrochemical methods of analysis=elektrochemia i
elektrochemiczne metody analizy
electrode admittance=admitancja elektrody
electrode current=prąd elektrody
electrode of capacitor=elektroda kondensatora
electrode voltage=napięcie elektrody
electrodermatograph=elektrodermatograf
electrodialyser=elektrodializer
electroencephalogram=elektroencefalogram
electroencephalograph=elektroencefalograf
electrofilter=elektrofiltr
electroforming=galwanoplastyka

electrohydrodynamic=elektrohydrodynamiczny
electroluminescence=elektroluminescencja
electroluminescent ferroelectric cell=elektroluminescencyjna komórka
ferroelektryczna
electroluminescent photoconductive=element elektroluminescencyjny
fotoprzewodzący
electrolytic capacitor=kondensator elektrolityczny
electromagnet=elektromagnes
electromagnetic=elektromagnetyczny
electromagnetic amplifying lens=wzmacniająca soczewka elektromagnetyczna
electromagnetic compatibility=kompatybilność elektromagnetyczna
electromagnetic compliance=zgodność elektromagnetyczna
electromagnetic compliance=zgodność z normami emisji elektromagnetycznej
electromagnetic deflection=odchylanie elektromagnetyczne
electromagnetic energy=energia elektromagnetyczna
electromagnetic immunity=odporność elektromagnetyczna
electromagnetic impulse=impuls elektromagnetyczny
electromagnetic induction=indukcja elektromagnetyczna
Electro-Magnetic Interference=interferencje elektromagnetyczne
electromagnetic measuretnent=pomiary elektromagnetyczne
electromagnetic power=moc elektromagnetyczna
electromagnetic pump=pompa elektromagnetyczna
electromagnetic relay=przekaźnik elektrodynamiczny
electromagnetic susceptibility=podatność elektromagnetyczna
electromagnetic switching=wyłączanie elektromagnetyczne
electromagnetic velocity meter=prędkościomierz elektromagnetyczny
electro-mechanical=elektromechaniczny
electromechanical optical=optyczny elektromechaniczny
electrometer=elektrometr
electrometer tube=lampa elektrometryczna
electrometry=miernictwo elektryczne
electromyograph=elektromiograf
electron=elektron
electron accelerator system=system akceleratora elektronów
electron avalanche=lawina elektronowa
electron beam=wiązka elektronowa
electron beam machine=obrabiarka elektronowiązkowa
electron beam process=obróbka elektronowa
electron beam welding unit=spawarka elektronowiązkowa
electron bombardment induced conductivity=przewodnictwo wywołane bombardowaniem
elektronowym
electron capture detector=detektor wychwytu elektronów
electron charge=ładunek elektronu
electron coupled oscillator=oscylator o sprzężeniu elektronowym
electron current=prąd elektronowy
electron deficiency=deficyt elektronowy
electron diffraction=dyfrakcja elektronów
electron diffraction instrument=instrument z dyfrakcją elektronów
electron gun=wyrzutnia elektronowa
electron injection laser=laser ze wstrzykiwaniem elektronów
electron irradiation and neutron irradiation=napromieniowanie elektronami i
napromieniowanie neutronami
electron linear accelerator=liniowy akcelerator elektronów
electron microprobe=mikrosonda elektronowa
electron microscope=mikroskop elektronowy
electron microscopy and microanalysis=elektronowa mikroskopia i mikroanaliza
electron mirror=zwierciadło elektronowe
electron mirror microscope=elektronowy mikroskop zwierciadlany
electron paramagnetic resonance=rezonans magnetyczny elektronowy
electron parametric resonance=parametryczny rezonans elektronowy
electron radiation=promienie elektronowe
electron radiography=radiografia elektronowa
electron recoil=odrzut elektronu
electron spectroscopy=spektroskopia elektronowa

electron spectroscopy for chemical analysis=elektroniczna spektroskopia dla
analizy chemicznej
electron spin resonance=elektronowy rezonans spinowy
electron spin spectra=elektronowe widma spinowe
electron steady state Fermi level=elektronowy poziom Ferraiego w stanie
ustalonym
electron tube=lampa elektronowa
electron valve=lampa elektronowa
electron volt=elektronowolt
electron voltmeter=woltomierz elektroniczny
electron-beam exposure system=system naświetlania wiązką elektronową
electron-beam induced current=prąd indukowany wiązką elektronów
electron-beam lithography=litografia wiązką elektronową
electron-beam machining=obróbka elektronowa
electron-beam melting=topienie wiązką elektronową
electron-hole pair=para dopasowana
electronic=elektronik
electronic automatic exchange=automatyczna centrala elektroniczna
electronic business=elektroniczny biznes
electronic calculator=kalkulator elektroniczny
electronic calibration center=ośrodek wzorcowania elektronicznego
electronic cash=elektroniczna gotówka
electronic circuit protector=ochronnik układu elektronicznego
electronic code book=elektroniczna książka kodowa
electronic commerce=handel elektroniczny
electronic computer=komputer elektroniczny
electronic computer originated mail=elektroniczna poczta komputerowa
electronic conductivity=przewodnictwo elektronowe
electronic coutermeasures=urządzenie wspomagające
Electronic Customer Portal=elektroniczny portal klientów
electronic data gathering equipment=elektroniczne urządzenie gromadzenia danych
Electronic Data Interchange=elektroniczna wymiana danych
electronic data processing=elektroniczne przetwarzanie danych
electronic data processing machine=elektroniczna maszyna do przetwarzania danych
electronic data processing system=system elektronicznego przetwarzania danych
electronic data transmission=elektroniczna transmisja danych
electronic design and manufacture=elektroniczne projektowanie i wytwarzanie
electronic desk calculator=elektroniczny kalkulator stołowy
electronic differential analyzer=elektroniczny analizator równań różniczkowych
electronic digital slide rule=kalkulator elektroniczny
electronic digital slide rule=logarytmiczny suwak cyfrowy
electronic display unit=elektroniczny blok wyświetlający
electronic document=dokument elektroniczny
electronic document management=zarządzanie dokumentami
electronic drafting machine=elektroniczna maszyna rysująca
electronic economy=elektroniczna gospodarka
electronic environmental test facility=elektroniczne urządzenie do badań
środowiskowych
electronic film produetion=elektroniczna produkcja filmów
electronic flow-meter=przepływomierz elektroniczny
electronic frequency control=elektryczne sterowanie częstotliwości
electronic fuel injection=elektroniczny wtrysk paliwa
electronic fund transfers=elektroniczne przesyłanie kapitału
electronic funds transfer=elektroniczny przekaz pieniężny
electronic image=obraz elektrooptyczny
electronic information service=elektroniczna służba informacyjna
electronic keystick=klucz elektroniczny
electronic light control=elektroniczna regulacja oświetlenia
electronic magazine=pismo elektroniczne
electronic mail=poczta elektroniczna
electronic mall=elektroniczne centrum handlowe
electronic mask making apparatus=elektroniczne urządzenie do wytwarzania masek
electronic measuring apparatus=elektroniczny aparat pomiarowy
electronic merchant=ehandlowiec

electronic merchant=ekupiec
electronic microphone=mikrofon elektronowy
electronic numerical and integrator calculator=elektroniczny cyfrowy integrator
i kalkulator
electronic overcurrent detector=elektroniczny detektor przetężenia
electronic payments=płatności elektroniczne
electronic polarization=polaryzacja dielektryczna
electronic position indicator=elektroniczny wskaźnik położenia
electronic processing=obróbka elektroniczna
electronic program identification system=system elektronicznej identyfikacji
programu
electronic reconnaissance=zwiad elektroniczny
electronic relay=przekaźnik elektromagnetyczny
electronic remote switching=elektroniczne zdalne wyłączanie
electronic resistance welding=elektroniczne spawanie oporowe
electronic sales=esprzedaż
electronic sales=sprzedaż elektroniczna
electronic send-receive=elektroniczne nadawanie-odbiór
electronic service=eserwis
electronic signalling and indicating equipment=elektroniczne urządzenie
sygnalizujące i wskazujące
electronic speech synthesis=elektroniczna synteza mowy
electronic spreadsheet=arkusz elektroniczny
electronic spreadsheet=arkusz kalkulacyjny
electronic storefront=elektroniczna lada
electronic storefront=wystawa elektroniczna
electronic stylus=pióro świetlne
electronic sweep generator=elektroniczny detektor przetężenia
electronic telegraph system=elektroniczny system telegraficzny
electronic television=telewizja elektronowa
electronic temperature control=elektroniczna regulacja temperatury
electronic test and maintenance=elektroniczne testowanie i konserwacja
electronic tuning control=elektroniczna regulacja strojenia
electronic velocity analyzer=elektroniczny analizator szybkości
electronic video recording=elektroniczny zapis wizji
electronic viewfinder=wizjer elektronowy kamery TV
electronic voltmeter=woltomierz elektroniczny
electronic volt-ohmmeter=woltomierz elektroniczny
electronic warfare=wojna radioelektroniczna
electronically=elektronicznie
electronic-optical tracking system=elektrooptyczny system śledzenia
electron-induced ion desorption=desorpcja elektronowa jonów powierzchniowych
electronray indicator tube=wskaźnik elektronowy
electron-volt=elektronowolt
electro-optical effect=zjawisko elektrooptyczne
electrooptical light modulator=elektrooptyczny modulator światła
electrooptical system=system elektronicznej identyfikacji programu
electrooptical system=system elektrooptyczny
electrophoretic image display=elektroforetyczny wyświetlacz obrazowy
electrophotografic printer=drukarka elektrofotograficzna
electroplated=powleczony galwanicznie
electroplated nickel silver=pokrywany galwanicznie niklem i srebrem
electroplating=galwanotechnika
electroscope=elektroskop
electrostatic=elektrostatyczny
electrostatic deflection=odchylanie elektromagnetyczne
electrostatic focussing lens=elektrostatyczna soczewka ogniskująca
electrostatic microphone=mikrofon elektrostatyczny
electrostatic printing=drukowanie elektrostatyczne
electrostatic storage tube=elektrostatyczna lampa pamięciowa
electrostatic transistorized voltmeter=elektrostatyczny woltomierz tranzystorowy
electrostatic units=jednostki elektrostatyczne
electrostatic voltmeter=woltomierz elektrostatyczny
electro-static/electro-magnetic emissions=emisje elektrostatyczne i

elektromagnetyczne
electro-static-electro-magnetic emissions=emisje elektrostatyczne i
elektromagnetyczne
electrostriction=elektrostrykcja
electrotnagnetic interference=interferencja elektromagnetyczna
electrovalent bond=wiązanie jonowe
element manager=menedżer elementów
elemental semiconductor=półprzewodnik jednopierwiastkowy
elementary charge=ładunek elektronu
elementary particles=cząstki elementarne
eliminators=eliminator
elipse-circle dilemma=dylemat elipsy i koła
ellipsoid=elipsoida
ellipsoids=elipsoida
elliptic curve=krzywa eliptyczna
elliptic curve cryptosystem=kryptosystem oparty na krzywej eliptycznej
elliptic curve discrete logarithm=logarytm dyskretny na krzywej eliptycznej
elliptically=eliptycznie
em space=długa spacja
e-mail=e-mail
e-mail=epoczta
email address=adres poczty elektronicznej
embedded=osadzony
embedded=wbudowany
embedded=wszczepiony
embedded=zawarty
embedded blank=wstawiony odstęp
embedded computer=komputer wbudowany
embedded formatting command=zlecenie wbudowanego formatowania
embedded hyperlink=hiperodnośnik osadzony w tekście
embedded numeric keypad=wbudowana klawiatura numeryczna
embedded procedure=procedura wbudowana
embedded query=zanurzone zapytanie
embedded query=zapytanie zagnieżdżone
embedded query=zapytanie zanurzone
embedded relations=non-normalized relations
embedded relations=onon-normalized relations
embedded system=system wbudowany
embedding=osadzanie
embedding=wbudowywanie
embedding=zanurzanie
e-merchant=ehandlowiec
e-merchant=ekupiec
e-merchant=esprzedawca
emergency=awaryjny
emergency button=przycisk alarmowy
emergency disk eject hole=otwór awaryjnego wyjmowania dysku
emergency exit=wyjście zapasowe
emergency locator transmitter=awaryjny nadajnik lokatora
emergency power cut-off=awaryjne wyłączenie energii elektrycznej
emergency recovery diskette=awaryjne dyskietki odzyskiwania
emergency remote access=awaryjny dostęp zdalny
emergency repairs=łata na błąd
emergency repairs=naprawa defektów
emergency stop=zatrzymanie alarmowe
emerging=najnowszy
emerging=powstający
emery-paper=papier składanka
emi electromagnetic interference=zakłócenia elektromagnetyczne
emission control=sterowanie bezpośrednie
emission control=sterowanie centralne
emission current=prąd emisyjny
emission electron microscope=emisyjny mikroskop elektronowy
emission electron microscope=mikroskop elektronowy emisyjny

emission spectrograph=spektrograf emisyjny
emitron=superikonoskop
emittance=emitancja
emitter characteristic=charakterystyka elektryczna
emitter coupled circuits=układy o sprzężeniu emiterowym
emitter coupled transistor logic=tranzystorowy układ logiczny o sprzężeniu
emiterowym
emitter coupled transistor logic=układ dzielący
emitter current=prąd emitera
emitter diode=złącze dokowania
emitter follower=wtórnik emiterowy
emitter follower current switch=wyłącznik migowy dwubiegunowy
emitter follower current switch=wyłącznik obwodu mocy
emitter follower logic=układ logiczny o sprzężeniu emiterowym ze wstrzykiwaniem
nośników
emitter-base=emiter-baza
emitter-coupled injection logic=układ logiczny o sprzężeniu emiterowym
emitter-coupled logic=układ logiczny o sprzężeniu emiterowym
emitter-receiver for optical system=nadajnik-odbiornik do systemu optycznego
emoticon=symbol wyrażający uczucia
employable=nadający się do użytku
employee portal=portal pracowniczy
employees=pracownicy
employment policy=polityka bezpieczeństwa informacji
emporium=centrum dystrybucji kluczy
empty energy band=pasmo przewodnictwa
empty energy band=pasmo puste
empty set=zbiór pusty
emulator=emulator
emulsion=emulsja
en dash=minus
en space=krótka spacja
enable interrupt=zezwolenie na przerwanie
enable pulse=impuls zezwalający
enable signal=sygnał zezwalający
enabled=aktywny
enabled=włączony
enamel doublesilk=emaliowany o podwójnym oplocie jedwabnym
enamelled=emaliowany
encapsulated=hermetyzowany
encapsulated=kapsułkowany
encapsulated=kapsułowany
encapsulated data=dane kapsułkowane
encapsulation=hermetyzacja
encapsulation=kapsułkowanie
encapsulation=kapsułowanie
encephalograph=encefalograf
encephalospectrograph=encefalospektrograf
encipherment=szyfrowanie
encoded=zakodowany
encoder=koder
encoders=koder
encoding method=metoda kodowania
encoding scheme=schemat kodowania
encoding type=rodzaj kodowania
encryption=szyfrowanie
end address=adres końcowy
end mode=tryb zakończenia
end node=węzeł końcowy
end of conversion=koniec konwersji
end of data=koniec bloku transmisji
end of file=koniec pliku
end of line=koniec wiersza
end of medium=znak końca nośnika

end of text=koniec tekstu
end of thread=koniec wątku
end of transmission=koniec transmisji
end of transmission block=koniec bloku transmisji
end or identify=zakończ lub zidentyfikuj
end quote=cudzysłów zamykający
end system=system końcowy
end user=użytkownik programu
end user=zwykły użytkownik
endanger jeopardize=narażać na niebezpieczeństwo
end-around carry=przeniesienie cykliczne
end-around shift=przesunięcie cykliczne
end-effector=chwytak
end-file mark=znacznik końca pliku
endless loop=pętla nieskończona
end-of file indicator=znacznik końca pliku
end-of-file marker=znacznik końca pliku
end-of-packet bit=bit końca pakietu
end-point server=serwer końcowy
end-point server=serwer ostateczny
endpoint system=system końcowy
end-to-end=całościowy
end-to-end=zupełny
end-to-end communication layer=warstwa komunikacji całej drogi transmisyjnej
end-to-end communication layer=warstwa komunikacji końcowej
end-to-end communication layer=warstwa komunikacji od końca do końca
end-to-end flow control=kontrola przepływu między końcami
end-to-end flow control=sterowanie przepływem na całej drodze przesyłu
end-to-end protocol=protokół całości drogi transmisyjnej
end-to-end protocol=protokół końcowy
end-to-end protocol=protokół od końca do końca
end-to-end services=usługi całej drogi transmisyjnej
end-to-end services=usługi od końca do końca
end-user help=pomoc dla użytkownika
end-user help=pomoc elektroniczna
enduser menu=menu dla użytkownika programu
end-user menu=menu dla użytkownika programu
enduser sale=sprzedaż bezpośrednim użytkownikom
energetics=energetyka
energy band=pasmo dozwolone
energy efficiency=sprawność energetyczna
energy loss=straty energii
energy port=wrota energetyczne
energy saving=oszczędność energii
energy sensitivity of photo-electric cathode=czułość energetyczna fotokatody
energy storage device=kondensator energii
enforce a standard=wdrażać normę
engine drive=napęd maszyny
engineer in charge=inżynier oprogramowania
engineering logic diagram=schemat logiczny układu
engineering time=czas obsługi technicznej
engine-room=maszynownia
enhance productivity=zwiększać produktywność
enhance productivity=zwiększać wydajność
enhanced=udoskonalony
enhanced=zaawansowany
enhanced security=zwiększone bezpieczeństwo
enhancement MOS transistor=wzbogacany tranzystor MOS
enigmatically=enigmatycznie
enjoy life=używać ponownie
enjoy oneself=dobrze poinformowany
enlarger=powiększalnik
enneode=enneoda
enqueue=ustawić się w kolejce

enquiry character=symbol zapytania
enroll=zarejestrować rejestr
enrollment=rejestracja
enter box=pole wpisywania
enterprise application integration=integracja aplikacji korporacyjnych
enterprise class=klasy korporacyjnej
Enterprise Information Delivery Architecture=architektura agenta
Enterprise Information System=korporacyjny system informacyjny
enterprise management system=system zarządzania danymi
enterprise modeling=modelowanie na potrzeby przedsiębiorstwa
enterprise network=duża sieć
enterprise network=sieć przedsiębiorstwa
enterprise platform=platforma korporacyjna
enterprise product data=dane o produktach przedsiębiorstwa
enterprise resource planning=zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
enterprise server=serwer korporacyjny
entitled=uprawniony
entity authentication=uwierzytelnianie podmiotu
entity integrity=integralność encji
entity object=obiekt rzeczywisty
entity-relationship=encja-związek
entity-relationship diagram=diagram encja-związek
entity-relationship model=model encja-związek
entropy=entropia
entry bar=pasek wprowadzania
entry field=pole wpisywania
entry field=pole wprowadzania danych
entry line=wiersz wprowadzania
entry point=punkt topnienia
entry point=temperatura topnienia
entry trace=śledzenie punktu wejścia
entry-level=klasa podstawowa
entry-level user=użytkownik o podstawowych wymaganiach
enumerable=przeliczalny
enumeration type=typ wyliczeniowy
enumerator=enumerator
enumerator=licznik
enumerator=numerator
envelope analyser=analizator obwiedni
envelope guides=prowadnice kopert
environment division=część zestawu maszynowego
environment group=grupa środowiska
environment handle=uchwyt środowiska
environment map=mapa otoczenia
environment protection=ochrona strony z kopiowaniem przy zapisie
environment variable=zmienna otoczenia
environment variable=zmienna środowiskowa
environmental characteristic=parametr środowiska
environmental conditions=warunki środowiskowe
environmental design=konstrukcja przyjazna dla środowiska
environmental input=wejście środowiskowe
environmental stack=stos środowisk
epitaxial=epitaksjalny
epitaxial integrated circuit=epitaksjalny układ scalony
epitaxial Silicon film on insulators=epitaksjalna warstwa krzemowa na izolatorze
epitaxial transistor=tranzystor epitaksjalny
epitaxy=epitaksja
epoch date=data początku epoki
eprocurement=zaopatrzenie elektroniczne
equal sign=znak równości
equalenergy white=biel równoenergetyczna
equality index file=plik indeksowy obecności
equalizers=kompesator
equalizing pulse=impuls wyrównawczy

equal-sided=równoboczny
equation editor=edytor równań
equation solver=analizator równań matematycznych
equations=równanie
equations=wyrównywanie
equidistant=równoodległy
equilateral=równoboczny
equipment compatibility=wymienność sprzętowa
equipment failure=awaria sprzętu
equipment identification code=kod identyfikacji urządzeń
equipment reliability=niezawodność sprzętu
equipment reliability status report=raport o stanie niezawodności urządzenia
equipotential=ekwipotencjalny
equivalence element=element równoważności
equivalent diode=dioda zastępcza
equivalent facal length=równoważna odległość ogniskowa
equivalent isotropically radiated power=równoważna moc promieniowana izotropowo
equivalent mean time to failure=równoważny średni czas do uszkodzenia
equivalent monopole proradiated power=równoważna moc promieniowania monopola
equivalent noise resistance=rezystancja równoważna szumom
equivalent serial resistance=równoważna oporność szeregowa
equivalent series inductance=równoważna induktancja szeregowa
equivalently=ekwiwalentnie
equivocal=dwuznaczny
erasability of storage=wymazywalność pamięci
erasable=kasowalny
erasable=wymazywalny
erasable storage=pamięć wymazywalna
erase routine=podprogram wymazywania
erasure=wymazanie
erector=erektor
ergonomic=ergonomiczny
ergonomic keyboard=klawiatura ergonomiczna
ergonomic refresh rate=ergonomiczna częstotliwość odświeżania
ergonomic volume control=ergonomiczna regulacja głośności
ergonomics=ergonomia
Erlenmeyer flask=Kolba Erlenmayera
error burst=paczka błędów
error check=kontrola błędów
error checking and correcting=tryb wykrywania i korygowania błędów
Error Checking and Correcting=wykrywanie i korygowanie błędów
error condition=warunek sprawdzania
error correcting code=kod korekcyjny
error correction=korekcja błędów
error correction=poprawianie błędów
error detecting code=kod detekcyjny
error detection=wykrywanie błędów
error detection and correction=wykrywanie i korygowanie błędów
error detection and decision feedback=wykrywanie błędów i decyzyjne sprzężenie
zwrotne
error diagnostics=diagnostyka błędów
error diffusion=rozpraszanie błędów
error expected=błąd porządku
error frequency limit=graniczna częstość błędów
error function complementary=komplementarna funkcja błędu
error handling=obsługa błędu
error interrupt=przerwanie wskutek błędu
error log=dziennik błędów
error log=kronika błędów
error message=komunikat o błędzie
error probability=prawdopodobieństwo wystąpienia błędu
error protection=ochrona przed błędami
error rate=stopa błędów
error recovery=usuwanie błędu

error reporting=powiadamianie o błędach
error reporting mechanism=mechanizm powiadamiania o błędach
error routine=program korekcyjny
error tape=taśma z błędami
error threshold level=poziom progowy błędu
error trapping=wychwytywanie błędów
error voltage=napięcie błędu
error-free=bezbłędny
error-prone=skłonny do błędów
Esaki current=prąd Esakiego
Esaki effect=zjawisko Esakiego
e-sales=esprzedaż
escalate process=proces potomny
escape character=znak rozpoczynający sekwencję sterującą
escape character=znak sterujący
escape character=znak ucieczki
escape character=znak unikowy
e-security=e-ochrona
e-service=eserwis
e-shop=e-sklep
e-shop=sklep internetowy
essential substantial=merytoryczny
establish found assume=przyjmować założenie
estimated=przewidywany
estimated=szacowany
estimated mean time to failure=przewidywany średni czas do uszkodzenia
estimated time=przewidywany czas
estimated time=przybliżony czas
etched plate=płytka pusta
etch-pit density=gęstość jamek trawienia
ethane=etan
ether=eter
Ethernet address=adres ethernetowy
Ethernet broadcast=rozgłaszanie w Ethernecie
Ethernet collision=kolizja w Ethernecie
Ethernet multicast=rozsyłanie grupowe w Ethernecie
Ethernet preamble=preambuła ethernetowa
Ethernet switch=przełącznik ethernetowy
ethylene=etylen
E-time=czas wykonania
European communication satellite=europejski satelita telekomunikacyjny
European television=telewizja europejska
evaluation tools=narzędzia do oceny
evaluation tools=narzędzia ewaluacyjne
evaluation tools=narzędzia oceny
evaporation=naparowanie
evaporation dish=parownica
even parity bit=bit parzystości
even parity check=kontrola parzystości
evenly=parzyście
event alerting=alarmowanie po wystąpieniu zdarzenia
event attribute=atrybut zdarzenia
Event Box=jednostka zdarzeń
event bubbling=propagacja zdarzeń
event bubbling=rozprzestrzenianie się zdarzeń
event control block=blok sterowania zdarzeniami
event counter=licznik zdarzeń
event driven=sterowany zdarzeniami
event filtering=filtrowanie zdarzeń
Event Log=dziennik rozliczania zadań
event monitor=monitor zdarzeń
event per unit time=zdarzenie na jednostkę czasu
event processing=przetwarzanie zdarzeń
event propagation=propagacja zdarzeń

event propagation=rozprzestrzenianie się zdarzeń
event type=rodzaj zdarzeń
event type=typ zdarzeń
event type=typ zdarzeniowy
event-condition-action=zdarzenie-warunek-akcja
eventcount=licznik zdarzeń
event-driven=sterowany zdarzeniami
event-driven programming=programowanie przez zdarzenia
events log=dziennik zdarzeń
events log=zapisy zdarzeń
event-trace diagram=diagram tropów zdarzeń
e-workplace=e-pulpit
exact disclosure=ujawnienie dokładne
exactly-once transaction=transakcja wykonywana tylko raz
exceed capacity check=kontrola przepełnienia
exceeded=przekroczony
exception attribute=atrybut wyjątku
exception handler=procedura obsługi wyjątku
exception handling=obsługa wyjątków
exception join=łączenie wyjątkowe
excess network traffic=nadmierny ruch w sieci
excess three code=kod z nadmiarem trzy
exchange format=format wymiany
exchange format=format wymienny
exchange identifier=identyfikator wymiany
exchange line=łącze abonenckie
excitation energy=energia wiązania na cząstkę
exciter=wzbudnica
exciton=ekscyton
excitron=ekscytron
excluding=wykluczanie
exclusion lock=blokada wykluczająca
exclusion lock=rygiel wykluczający
exclusive content=zastrzeżona zawartość
exclusive lock=blokada wyłączna
executable=wykonywalny
execute cycle=cykl wykonawczy
execute only=tylko do wykonania
executed=wykonany
execution period=okres wykonania
execution processor=procesor operacyjny
execution processor=procesor wykonawczy
execution profile=profil wykonania
execution thread=wątek wykonania
execution time=czas wykonania
executive=egzekutor
executive device=człon operacyjny
Executive Information System=system informowania kierownictwa
executive manager=kierownik zarządzający
executive program=egzekutor
executive subsystem=podsystem egzekutora
executive subsystem=podsystem wykonawczy
executive system=system operacyjny
executive system=system wykonawczy
exercise authority=sprawować władzę
exhausted=skończony
exhausted=wyczerpany
exhaustive attack=atak na zasadzie pełnego przeglądu
exhaustive attack=atak wyczerpujący
existing=dotychczasowy
existing=istniejący
exit code=kod zakończenia
exosphere=egzosfera
exothermic=egzotermiczny

expandability=rozszerzalność
expandable system=system rozszerzalny
expanded memory=pamięć rozszerzona
expanders=rozprężarka
expansion cabinet=obudowa do rozszerzeń
expansion card=karta rozbudowy
expansion card=karta rozszerzeń
expansion card=karta rozszerzenia
expansion character=znak rozwijany
expansion I-O slot=gniazdo rozszerzeń I-O
expansion module=moduł rozszerzeń
expansion modules=moduły rozszerzeń
expansion slot=gniazdo rozszerzające
expansion slot=złącze do rozbudowy funkcjonalnej
expansion slots=gniazda rozszerzeń
expected=oczekiwany
expected quality level=przewidywany poziom jakości
expedited data transfer=ekpresowa transmisja danych
expedited data transfer=przesyłanie ekspresowe
experimental=doświadczalny
experimental station=stacja dokowania
experimental station=stacja doświadczalna
experimental test procedure=doświadczalna procedura testująca
experimentally=eksperymentalnie
expert system=system ekspertowy
expert system=system wspomagania decyzji
expert user=doświadczony użytownik
expert users=doświadczeni użytkownicy
expiration date=data ważności
expiration date=termin upływu
explicit surface=powierzchnia określona w sposób bezpośredni
explicit transaction tracking=jawne śledzenie transakcji
exploded pie graph=wykres kołowy z rozsuniętymi wycinkami
exploitable channel=nadużywany kanał
exploiter=eksploatator
exploiters=eksploatator
exponential=wykładniczy
exponential backoff=odczekiwanie wykładnicze
exponential decay unit=blok zaniku wykładniczego
exponentially=ekspotencjalnie
exponentials=wykładniczy
export file=plik eksportowany
export list=lista eksportowa
exported feature=cecha eksportowana
expose explain=naświetlać
express pick-up and delivery service=ekspresowa usługa odbioru i dostawy
extendable=rozszerzalny
extended=poszerzony
extended=rozszerzony
extended=wzbogacony
extended attribute=atrybut rozszerzony
extended character set=rozszerzony zestaw znaków
extended disk operating system=rozszerzony dyskowy system operacyjny
extended enterprise=szeroko pojęte przedsiębiorstwo
extended light source=źródło światła rozszerzone
extended memory=pamięć rozszerzona
Extended Network Protocol=protokół sieci rozszerzonej
extended partition=partycja rozszerzona
extended password length=zwiększona długość hasła
extended temperature range=rozszerzony dyskowy system operacyjny
extended temperature range=rozszerzony zakres temperatury
extensibility=rozszerzalność
extension=ekstensja
extension header=nagłówek dodatkowy

extension memory=rozszerzenie pamięci
extensive network testing=szczegółowe testowanie sieci
extent map=mapa obszarów
extent test=test zakresu
Exterior Gateway protocol=protokół zewnętrznej bramki
exterior neighbor=sąsiad zewnętrzny
exterior router=ruter zewnętrzny
external attribute=atrybut zewnętrzny
external auto-ranging=zewnętrzne automatyczne określanie zakresu
external clocking=taktowanie zewnętrzne
external command=polecenie zewnętrzne
external computer=komputer zewnętrzny
external data queue=zewnętrzna kolejka danych
external device=urządzenie zewnętrzne
external field emission=zewnętrzna emisja polowa
external floppy disk=zewnętrzny napęd dyskietek
external floppy/parallel port=port zewnętrznego napędu dyskietek/port równoległy
external floppy-parallel port=port zewnętrznego napędu dyskietek
external function=funkcja zewnętrzna
external hard disk=zewnętrzny dysk twardy
external interrupt=przerwanie zewnętrzne
external loopback=zewnętrzna pętla zwrotna
external modem=modem zewnętrzny
external page=pamięć zewnętrzna
external power adapter jack=gniazdo do podłączenia zasilacza zewnętrznego
external power supply=zasilacz zewnętrzny
external reference=odwołanie zewnętrzne
external regulation system=zewnętrzny system regulacji
external resistance=rezystancja zewnętrzna
external storage=pamięć zewnętrzna
external store=pamięć wymazywalna
external tape drive=zewnętrzny napęd taśmowy
external test equipment=zewnętrzne urządzenie testujące pomiarowe
external video resolutions=rozdzielczości podłączanego monitora
externally=zewnętrznie
extinction voltage=napięcie gaśnięcia
extra hop problem=problem dodatkowego etapu
extra large scale integration=bardzo duży stopień scalenia
extra overtime=nadprogramowy
extra settings=dodatkowe ustawienia
extracode=ekstrakod
extract instruction=rozkaz maskowania
extralow emissions=bardzo niski poziom emisji
extra-low emissions=bardzo niski poziom emisji
extranet=ekstranet
extrapolation=ekstrapolacja
extreme abysmal=ekstremalny
extreme high vacuum=skrajnie wysoka próżnia
extreme ultraviolet=nadfiolet daleki
extreme ultraviolet=ultrafiolet daleki
extremely high frequency=fale milimetrowe
extremely high frequency=skrajnie wielka częstotliwość
extremely high tension=skrajnie wysokie napięcie
extremely high voltage=skrajnie wysokie napięcie
extremely low frequency=skrajnie mała częstotliwość
extremum=ekstremum
extrinsic conduction=przewodnictwo niesamoistne
extrinsic film=warstwa cienka
extrinsic semiconductor=półprzewodniki niesamoistny
eyedropper=rozmazywacz w grafice
eyeshot=pole widzenia
eye-tracked display=monitor ze śledzeniem pozycji oka
e-zine=pismo elektroniczne
fabric sheet=papier czerpany

fabrication system=system produkcji
face boundary=krawędź ściany
face normal=normalna do ściany
face-centered cubic crystal=kryształ o sieci regularnej płaskocentrycznej
facilities=programy wspomagające
facing lining=okładzina
facsimiles=faksymile
fact sheet=arkusz informacyjny
factor of safety=współczynnik bezpieczeństwa
factorial=silnia
factoring=faktoryzacja
factorization=faktoryzacja
factory default settings=fabryczne ustawienia domyślne
factory hard-coded serial number=numer seryjny zakodowany sprzętowo przez
producenta
factory installed=zainstalowany fabrycznie
factory method=metoda fabrykująca
factory presets=ustawienia fabryczne
factory settings=ustawienia fabryczne
factory settings recall=przywrócenie ustawień fabrycznych
factually=faktycznie
fading=zanik sygnału
failover=poprawna praca mimo usterek
failproof=niezawodny
fail-safe=odporny na uszkodzenia
fail-stop signature=podpis typu failstop
failure analysis report=raport analizy uszkodzeń
failure rate=częstość uszkodzeń
failure sensing=wykrywanie uszkodzeń
failure-free=bezawaryjny
fair queueing=równomierne kolejkowanie
fairing=oprofilowanie
fair-share scheduling algorithm=algorytm szeregowania ze sprawiedliwym podziałem
fair-share scheduling algorithm=sprawiedliwy algorytm szeregowania
false color=barwa fałszywa
false contour=fałszywy kontur
false retrieval=wyszukiwanie nieużyteczne
family of computers=rodzina komputerów
fan and voltage monitoring=monitorowanie wentylatora i napięcia
fan in=obciążalność wejściowa bramki logicznej
fan out=obciążalność wyjściowa bramki logicznej
fanfold paper=papier pofałdowany w harmonijkę
fan-in=obciążalność wejściowa
fan-out=obciążalność wyjściowa
faq frequently asked questions=często zadawane pytania
far infrared radiation=podczerwień bliska
Faraday effect=zjawisko Faradaya
faradmeter=faradomierz
fast auxlliary memory=szybka pamięć pomocnicza
fast buck=szybki układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy
fast forwarding architecture=architektura szybkiego przekazywania
fast Fourier transform=szybka transformacja Fouriera
fast Fourier transform=szybkie przekształcenie Fouriera
fast frequency shift keying=szybkie kluczowanie z przesuwem częstotliwości
fast recovery epitaxial diode=dioda epitaksjalna o szybkim przełączaniu
fast recovery rectifier=prostownik o szybkim przełączaniu
fast release relay=przerzutnik szybko zwalniający
fast saved=szybko zapisany
fast synchronous DRAM SDRAM error-checking and correcting ECC memory=szybka
synchroniczna pamięć DRAM SDRAM z wykrywaniem i korygowaniem błędów ECC
fast-access storage=pamięć o szybkim dostępie
fast-access storage=pamięć szybka
fast-forwarding architecture=architektura systemu sieci
fat bits=bity powiększone

fat client=mocny klient
fatal error=błąd krytyczny
fatal error=błąd uniemożliwiający kontynuację programu
fault coverage=pokrycie błędów
fault coverage vector=wektor pokrycia błędów
fault injection=wstrzykiwanie błędów
fault isolation=izolowanie uszkodzeń
fault isolation=wyodrębnianie uszkodzeń
fault location=lokalizacja defektów
fault location=lokalizacja uszkodzeń
fault prevention=zapobieganie uszkodzeniom
fault resistant=odporny na uszkodzenia
fault seeding=posiew defektów
fault tolerance=odporność na błędy
fault tolerance=odporność na uszkodzenia
fault tolerance=tolerowanie uszkodzeń
fault-tolerant=odporny na uszkodzenia
fault-tolerant network=sieć odporna na uszkodzenia
favorite=ulubiony
fax modem=faksmodem
fax modem card=karta faksowo-modemowa
fax sending=wysyłanie faksów
fax software=oprogramowanie faksowe
fax-back=faks zwrotny
faxmodem=faksmodem
fax-on-demand=faks na żądanie
feasibility study=studium realizowalności
feature extraction=wybór cech
February=luty
federated database=federacyjna baza danych
federated schema=schemat federacyjny
federated storage area management=zarządzanie działaniami
feed holes=dziurki prowadzące
feed hopper=kaseta podająca
feed slot=szczelina podawania
feedback=odpowiedź
feedback=opinia
feedback=reakcja
feedback control=sterowanie w układzie zamkniętym
feedback control=sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym
feedback control loop=pętla sprzężenia zwrotnego
feedback control system=system sterowania ze sprzężeniem zwrotnym
feedback element=człon sprzężenia zwrotnego
feedback filter=filtr ze sprzężeniem zwrotnym
feedback form=formularz zwrotny
feedback shift register=rejestr przesuwający ze sprzężeniem zwrotnym
feedback stabilizad=stabilizowany sprzężeniem zwrotnym
fell queer=źle rozmieszczony
female connector=łączówka żeńska
feminine and plural=rzeczownik rodzaju żeńskiego liczba mnoga
femto=w jasnym kolorze
femtovolt=femtowolt
fermentation industry=przemysł farmaceutyczny
Fermi-Dirac statistics=statystyka Fermie-go-Diraca
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution=rozkład prędkości Fermiego-DiracaSommerfelda
ferractor=refraktor
ferric=żelazowy
ferrimagnetic=ferrimagnetyk
ferrite circulator=cyrkulator ferrytowy
ferrite core=rdzeń ferrytowy
ferrite gyrator=girator ferrytowy
ferrite isolator=izolator ferrytowy
ferrite magnet=magnes ferrytowy

ferrite pot type core=magnetowód kubkowy
ferrite rotator=rotator ferrytowy
ferrite switch=przełącznik elektroniczny
ferrite-core store=pamięć ferrytowa
ferrite-rod antenna=antena ferrytowa
ferro-acoustic memory=pamięć dyskowa stała i wymienialna
ferrodielectric=ferrodielektryk
ferroelectric=ferrodielektryk
ferroelectric=ferroelektryk
ferromagnetic material=ferromagnetyk
ferrometer=ferrometr
fetch cycle=cykl pobrania
fetch time=czas ładowania do pamięci
fetch-store paradigm=zasada pobierz-zapisz
fiber=światłowód
fiber=włókno
fiber channel=kanał światłowodowy
fiber channel storage=pamięć kanałów światłowodowych
fiber optic cable=kabel światłowodowy
fiber optic port=port światłowodowy
fiber optics=technika światłowodowa
fiberboard=laminat
fiberglass=włókno szklane
fiber-optic cable=falowód optyczny
fiber-optic cable=światłowód
fiber-optic transceiver=transceiver światłowodowy
fibre optics transmission system=system transmisji światłowodowej
fibreboard=laminat
field delimiter=ogranicznik pola
field displacement=przemieszczenie pola
field effect=zjawisko polowe
field effect transistor=tranzystor polowy
field emission micioscope=mikroskop elektronowy o emisji polowej
field emission micioscope=mikroskop polowy elektronowy
field frequency=częstotliwość wyświetlania pól
field gain=wzmocnienie pola
field intensity meter=miernik natężenia pala
field ion microscope=mikroskop polowy jonowy
field ionization=jonizacja polowa
field magnet=magneśnica
field marker=znacznik pola
field programeiable logic array=matrycowy układ logiczny programowalny polem
elektrycznym
field programmable gate array=matrycowy układ bramek programowalny polem
elektrycznym
field programmable logic array=tablica logiczna programowalna przez użytkownika
field programmable logic sequencer=sekwencer programowalny polem elektrycznym
field selector=selektor pola
field strength meter=miernik natężenia pola
field sweep=wybieranie pola
field variable=zmienna polowa
field-effect diode=dioda polowa
field-effect tetrode=tetroda polowa
field-effect thyristor=tyrystor polowy
field-effect transistor=tranzystor polowy
field-effect triode=trioda polowa
fifth generation computer=komputer piątej generacji
figurative constant=stała symboliczna
figuratively=symbolicznie
figure of merit=dobroć obwodu rezonansowego
filament=włókno
filament current=prąd żarzenia
filament ground=żarzenie uziemione
filament heater characteristic=charakterystyka żarzenia

filament voltage=napięcie żarzenia
file allocation table=tablica alokacji pliku
file allocation table=tablica rozdzielcza
file allocation table=tablica rozmieszczenia pliku
file attributes=atrybuty pliku
file cabinet=szafka plików
file cache=bufor podręczny plikowy
file code=kod pliku
file control block=blok kontroli pliku
file deletion=usuwanie pliku
file descriptor=deskryptor pliku
file extension=rozszerzenie pliku
file fragmentation=fragmentacja pliku
file handle=numer pliku
file handle=uchwyt pliku
file header=nagłówek pliku
file layout=rozmieszczenie pliku
file list=lista plików
file list box=pole listy plików
file locking=blokowanie pliku
file maintenance=utrzymanie pliku
file management=zarządzanie plikami
file manager=menedżer plików
file manager=zarządca plików
file mode=tryb otwarcia pliku
file mode=tryb pliku
file node=węzeł pliku
file offset=pozycja w pliku
file organization=organizacja pliku
file processing=przetwarzanie plików
file protection=ochrona plików
file rights=prawa do pliku
file separator=separator pliku
file sequence=kolejność plików w katalogu
file sequence=porządek kartoteki
file services=usługi udostępniania plików
file share=współużytkowany zasób plikowy
file sharing=współdzielenie plików
file size=rozmiar pliku
file structure=struktura pliku
file transfer=przesyłanie plików
filed=akta
filename extension=rozszerzenie nazwy pliku
fililal=odnoszący się do potomków
filing=akta
filled energy band=pasmo wzbronione
filled energy band=pasmo zapełnione
filler panel=zaślepka
fill-in-the blanks language=język blankietowy
fill-in-the-forms language=język blankietowy
film microelectronics=mikroelektronika warstwowa
film optical sensing device for input to computers=czytnik optyczny filmu dla
wejścia komputerowego
film recorder=naświetlarka
film resistor=rezystor warstwowy
film-type resistor=rezystor warstwowy
filter band high=filtr górnoprzepustowy
filter bandpass=filtr środkowoprzepustowy
filter for band elimination=filtr eliminujący pasmo
filter function=funkcja filtrowania
filter highpass=filtr górnoprzepustowy
final assembly test=końcowy poziom jakości
final block=blok kończący
final control element=człon wykonawczy

final stage=człon końcowy
final state=stan końcowy
final-form text=tekst w formacie docelowym
finalizer method=doprowadzająca do stanu ostatecznego
financial modelling=modelowanie finansowe
financial software=oprogramowanie finansowe
find out=dowiedzieć się
find out=przekonać się
findings=dane uzyskane
fine diffusion=dokładne rozpraszanie
fine tuning=precyzyjne dostrajanie
fine-grained=precyzyjny
fine-grained=szczegółowy
fine-grained control=kontrola precyzyjna
fine-grained control=sterowanie precyzyjne
fine-tune=precyzyjnie dostroić
fine-tune=precyzyjnie wyregulować
fingerprint=odcisk
finishing=obróbka końcowa
finite automaton=automat skończony
finite element method=metoda elementów skończonych
finite element modeling=modelowanie elementów skończonych
finite set=zbiór skończony
finite state machine=automat o skończonej liczbie stanów
finite state machine=automat skończony
finite-difference method=metoda różnic skończonych
finiteness=skończoność
firewall=zapora
firmware upgrade=uaktualnianie oprogramowania sprzętowego
first aid=pierwsza pomoc
first cone first served=pierwszy zgłoszony pierwszy obsłużony
first harmonic distortion=zniekształcenie pierwszej harmonicznej
first normal form=pierwsza postać normalna
first-class citizen=obywatel pierwszej kategorii
first-come first-served=pierwszy zgłoszony-pierwszy obsłużony
first-in first-out=pierwszy na wejściu pierwszy na wyjściu
first-in first-out=pierwszy na wejściu-pierwszy na wyjściu
first-in last-out=pierwszy na wejściu ostatni na wyjściu
first-order subroutine=podprogram pierwszego rzędu
first-time users=użytkownicy początkujący
fissile=rozszczepialny
fit suit=nadawać przez radio
fitter mechanic=monter
fixed capacitor=kondensator stały
fixed cost fixed time=stałe koszty w stałym czasie
fixed disk=dysk stały
fixed format=format stały
fixed network=sieć stacjonarna
fixed point=przecinek stały
fixed point=stałopozycyjny
fixed point=stałoprzecinkowy
fixed point representation=reprezentacja stałopozycyjna
fixed point system=system arytmetyczny stałopozycyjny
fixed resources=zasoby stałe
fixed space=twarda spacja
fixed spacing=jednakowe odstępy
fixed storage=pamięć stała
fixed telephony=telefonia stacjonarna
fixed variable=zmienna ustalona
fixed word length=ustalona długość słowa
fixed-head disk=dysk o stałej głowicy
fixed-length string=ciąg tekstowy o stałej długości
fixed-length string=łańcuch o stałej długości
fixed-point=stałopozycyjny

fixed-point=stałoprzecinkowy
fixed-point arithmetic=arytmetyka stałopozycyjna
fixed-point arithmetic=arytmetyka stałoprzecinkowa
fixed-point calculation=obliczenia stałopozycyjne
fixed-point calculation=obliczenia stałoprzecinkowe
fixed-radix notation=notacja pozycyjna o stałej podstawie
fixup=wyrównanie
flag bit=bit flagowy
flag bit=bit znacznika
flag instruction=rozkaz flagowy
flag register=rejestr flagowy
flag sequence=sekwencja flagowa
flame ionization detector=detektor jonizacji płomienia
flame photometric detector=fotometryczny detektor płomienia
flash a/d converter=błyskowy przetwornik a/c
flash a-d converter=błyskowy przetwornik a-c
flash BIOS=BIOS w pamięci błyskowej
flash BIOS=BIOS w pamięci flash
flash memory card=karta pamięci błyskowej
flash upgrade=aktualizacja pamięci flash
flat file=plik jednorodny
flat file=plik prosty
flat memory=pamięć jednorodna
flat namespace=płaska przestrzeń adresowa
flat namespace=płaska przestrzeń nazw
flat screen=płaski ekran
flat shading=cieniowanie płaskie
flat square=płaski wyświetlacz jarzeniowy
flat-bed plotter=ploter stołowy
flat-bed scanner=skaner płaski
flat-bed scanner=skaner wolnostojący
flat-file database=kartotekowa baza danych
flat-panel display=wyświetlacz płaski
flattened display list=lista wyświetlania spłaszczona
flavor=odmiana
flavor=wersja
flcating input to ground output=napięcie pomiędzy pływającym wejściem a
uziemionym wyjściem
flexowriter=kodopis
flickering of a picture=migotanie obrazu
flight simulation graphics=grafika dla symulatorów lotu
flip-flop=przerzutnik
floating charge=ciągłe doładowywanie
floating gate avalanche-injection transistor=tranzystor metal-tlenekpótprzewodnik z bramką pływającą i wstrzykiwaniem lawinowym
floating gate reset=przywracanie stanu poprzedniego bramki pływającej
floating gate reset=zerowanie bramki pływającej
floating gate transistor=tranzystor z bramką pływającą
floating point=przecinek zmienny zmiennopozycyjny
floating point processor=procesor arytmetyczny zmiennopozycyjny
floating point technology=technika obliczeń zmiennopozycyjnych
floating point unit=jednostka zmiennoprzecinkowa
floating toolbar=pływający pasek narzędzi
floating-point arithmetic=arytmetyka zmiennopozycyjna
floating-point arithmetic=arytmetyka zmiennoprzecinkowa
floating-point calculation=obliczenia zmiennopozycyjne
floating-point calculation=obliczenia zmiennoprzecinkowe
floating-point number=liczba zmiennopozycyjna
floating-point number=liczba zmiennoprzecinkowa
floating-point operations per second=operacje zmiennopozycyjne na sekundę
floating-point package=pakiet zmiennopozycyjny
floating-point package=pakiet zmiennoprzecinkowy
flood attack=atak przeplotowy
flood filling=wypełnianie na zasadzie zalewania

floorstand=przeznaczony do ustawienia na podłodze
floppy disk=dysk elastyczny
floppy disk drive=napęd dyskietek
floppy disk operating system=dyskietkowy system operacyjny
floppy drive activity=działanie napędu dyskietek
florence flask=kolba kulista
flow chart=schemat blokowy
flow control=sterowanie działaniem
flow control=sterowanie przepływem
flow control directive=dyrektywa sterująca
flow diagram=sieć działań
flow meter=miernik przepływu
flowchart=sieć działań
fluid dynamical bearing=łożyskowanie hydrodynamiczne
fluorescence line narrowing=zwężenie linii widma fluorescencji
fluorescent lamp=lampa fluorescencyjna
fluorine=fluor
flush left=wyrównać do lewego marginesu
flush right=wyrównać do prawego marginesu
flushing=spłukiwanie
flux controlled negative iaductance=ujemna induktancja sterowana strumieniem
magnetycznym
fluxmeter=strumieniomierz
flying head=głowica fruwająca
flying spot scanner=skaner z ruchomym punktem
focal length=odległość ogniskowa
focusing coil=cewka ogniskująca
focusing electrode=elektroda ogniskująca
focusing magnet=magnes ogniskujący
focusing of electrons=ogniskowanie elektronów
fogging=zadymienie
fogging=zmatowienie
folder drive=dysk folderu
folio=folio
follow up=pisać do listy dyskusyjnej w odpowiedzi na inny artykuł
follow up=publikować artykuł na ten sam temat
followed hyperlink=użyte hiperłącze
font sample=próbka czcionki
font size=rozmiar czcionki
font size=wielkość czcionki
font style=styl czcionki
font type=typ czcionki
font typeface=krój czcionki
font viewer=przeglądarka czcionek
foo=tratata
foot per minute=stopa na minutę
foot per second=stopa na sekundę
footcandle=stopoświeca
footlambert=stopolambert
foot-second=stoposekunda
for Assured Availability=dla zagwarantowania dostępności
forbidden term=termin zakazany
force feedback=sprzężenie zwrotne siłowe
forced-air-cooled=chłodzenie powietrzne wymuszone
foreground=pierwszoplanowy
foreground=przedni plan
foreground job=praca pierwszoplanowa
foreground program=program pierwszoplanowy
foreground-background scheduling=szeregowanie wielopoziomowe
foreign key=klucz obcy
foreign key=klucz zewnętrzny
foreign operation=operacja obca
foreign policy=polityka bezpieczeństwa
foreign policy=polityka systemowa

forestalls=antycypować
forestalls=przegląd
forever loop=wieczna pętla
form editor=edytor formularzy
form factor=wielkość obudowy
form feed=wysuw strony
form feeding=przesuw formularza
form generator=generator formularzy
form letter=list seryjny
form template=szablon formularza
formal argument=argument formalny
formal language=język formalny
formal logic=logika formalna
formal logic=logika matematyczna
formal parameter=parametr formalny
formal parameter list=formalna lista parametrów
formal specification=specyfikacja formalna
formaldehyde=formaldehyd
formalin=formalina
format=format
format=postać
format effector=formatyzator
formatter=formater
formatting=formatowanie
formatting=łamanie
formatting=makietowanie
Formic acid=Kwas mrówkowy
forms mode terminal=terminal formularzowy
formula bar=pasek formuły
formulary model=model regułowy
forum=forum dyskusyjne
forward=w kierunku przeciwnym
forward certificate=certyfikat zwrotny
forward chaining=wnioskowanie od faktu do celu
forward chaining=wnioskowanie uprzedzające
forward channel=kanał docelowy
forward differencing method=metoda różnicowa
forward engineering=antonim reverse engineering
forward engineering=inżynieria normalna
Forward Error Correction=mechanizm korekcji błędów
forward path=ścieżka przekazywania
forward supervision=sterowanie wprost
forwarding architecture=architektura otwarta
forwarding architecture UTP=architektura przekazywania na skrętce nieekranowanej
forwards=przesłać dalej
forwards=w kierunku przeciwnym
foundation classes=klasy bazowe
fountain fill=wypełnienie tonalne
fountain transparency=przezroczystość tonalna
four coil differential transformer=różnicowy transformator czterouzwojeniowy
four conductor cable=kabel czteroprzewodowy
four-address instruction=rozkaz czteroadresowy
Fourier transform=transformata Fouriera
Fourier transformation=przekształcenie analogowo-cyfrowe
fourth generation language=język czwartej generacji
foveal vision=centralna część pola widzenia
fox-hunting=polowanie na lisa
fractal=fraktal
fractal palette=paleta fraktalowa
fractional digit=cyfra ułamkowa
fragment bit=bit fragmentacji
Fragment Extension Header=nagłówek dodatkowy fragmentacji
fragmentation=fragmentacja
fragmentation control=kontrola fragmentacji

fragmentation control=sterowanie fragmentacją
fragmentation needed=konieczna fragmentacja
frame based=oparty na ramkach
frame check sequence=ciąg kontrolny ramki
frame grabber=pakiet akwizycji obrazu
frame grabber=urządzenie wprowadzania i zapisywania obrazów
frame rate=szybkość działania
frame relay=przekazywanie ramki
frame relay=tranzyt ramki
frame retry=ponowienie ramki
frame set=zestaw ramek
frame type=typ ramki
frame-capable=obsługujący ramki
frames per second=ramki na sekundę
framing bit=bit ramki
Francium=Frans
frarae antenna=antena ramowa
freak of nature=wybryk natury
free angle reflection=swobodne odbicie
Free Direction Texture Mapping=wielokierunkowe odwzorowywanie tekstur
free field=pole swobodne
free format=format dowolny
free format=format zmienny
free indexing=indeksowanie swobodne
free on-site warranty=gwarancja obejmująca bezpłatną naprawę u klienta
free rotation=swobodny obrót
free scale=swobodne skalowanie
free software=oprogramowanie wolnodostępne
free space=wolne miejsce
free transform=swobodna transformacja
free variable=zmienna wolna
free-form=dowolny
free-form=niesformatowany
free-form=swobodny
free-form surface=powierzchnia typu forma dowolna
freehand drawing=rysowanie odręczne
freehand line=linia odręczna
freehand tool=narzędzie do rysowania odręcznego
freehand tracking=trasowanie ręczne
free-threaded=wolnowątkowy
freezing point=temperatura zamarzania
freezing zone=strefa przemarzania
freguency=częstotliwość
frequencer divider unit=blok dzielnika częstotliwości
frequency=częstotliwość
frequency adjustment=nastawianie częstotliwości
frequency amplitude modulation=modulacja częstotliwości i amplitudy
frequency analysis=analiza częstości
frequency and amplitude=częstotliwość i amplituda
frequency and time=częstotliwość i czas
frequency band of emission=pasmo częstotliwości emisji
frequency changer=przetwornica częstotliwości
frequency converter=przemiennik częstotliwości
frequency conwersion=przemiennik częstotliwości
frequency difference detector=detektor częstotliwości różnicowej
frequency divider=dzielnik częstotliwości
Frequency Division Multiple Access=wielodostęp z podziałem częstotliwościowym
frequency division multiplex=zwielokrotnienie częstotliwościowe
frequency doubler=podwajacz częstotliwości
frequency locked loop=układ dwukierunkowy
frequency meter=miernik częstotliwości
frequency modulated radar=radar modulowany częstotliwościowo
frequency modulated transmitter=nadajnik radiowy
frequency modulated transmitter=nadajnik sygnałów zmodulowanych częstotliwością

frequency modulation=modulacja częstotliwości
frequency modulation=modulacja częstotliwościowa
frequency modulation pnase modulation=modulacja częstotliwości-modulacja fazy
frequency modulation with feedback=modulacja częstotliwości ze sprzężeniem
zwrotnym
frequency multiplier=powielacz częstotliwości
frequency of minimum delay=częstotliwość mała
frequency of minimum delay=częstotliwość minimalnego opóźnienia
frequency of optimum operation=częstotliwość dudnień
frequency of optimum operation=częstotliwość działania optymalnego
frequency programmer=programator częstotliwości
frequency response=charakterystyka częstotliwościowa
frequency selective voltmeter=woltomierz selektywny
frequency shift modulation=modulacja z przesuwem częstotliwości
frequency shift-keying=kluczowanie z przesuwem częstotliwości
frequency time base=częstotliwość oscylatora lokalnego
frequency time base=częstotliwość podstawy czasu
frequencydivision multiplexing=podział adaptacyjny
frequency-division multiplexing=podział częstotliwości
frequency-modulated continuous wave=fala ciągła częstotliwości pośredniej
frequency-modulated continuous wave=fala ciągła impulsowa
frequency-shift keying=kluczowanie częstotliwości
frequency-to-current converter=przetwornik częstotliwość-napięcie
frequency-to-voltage=częstotliwościowo-napięciowy
frequency-to-voltage converter=konwerter cyfrowo-cyfrowy
frequency-to-voltage converter=przetwornik cyfrowoanalogowy z komparacją
frequency-to-voltage converter=przetwornik cyfrowo-cyfrowy
frequently asked questions=często zadawane pytania
fricative=głoska szczelinowa
fricatives=głoska szczelinowa
friend class=klasa zaprzyjaźniona
friend function=funkcja zaprzyjaźniona
fringing=obwódka
frisbee=talerz dysku
frisket=obszar bezpiecznej pracy tranzystora
front cover=pokrywa przednia
front display=wyświetlacz przedni
front end=kraniec frontowy
front end network processor=sieciowy procesor czołowy
front line=pierwsza linia bezpośrednia obsługa klienta
front page=pierwsza strona
front panel=panel czołowy
front panel=płyta czołowa
front panel=przednia ścianka
front panel button=przycisk na panelu czołowym
front panel button=przycisk na płycie czołowej
front side bus=magistrala
front side bus=magistrala adresowa
front side bus=szyna adresowa
front view=widok publiczny
front-end=komunikacyjny
front-end=wysunięty
front-end processor=procesor czołowy
front-end processor=procesor wysunięty
frontpanel system lock=blokada panelu czołowego
frontpanel system lock=blokada płyty czołowej
front-panel system lock=blokada panelu czołowego
front-panel system lock=blokada płyty czołowej
frustrum of vision=ostrołup widzenia
fuel cell=ogniwo paliwowe
fulfillment=obsługa polityki
fulfillment=realizacja programowa
full adder=sumator pełny
full bleed=pełny spad

full board=całkowite utrzymanie
full colour=dokładne kolorowanie
full colour printing=drukowanie w pełnym kolorze
full distinguished name=pełna nazwa wyróżniona
full duplex=dupleks dwukanałowy
full duplex=jednoczesna transmisja w obu kierunkach
full duplex audio card=karta dźwiękowa z pełnym dupleksem
full duplex audio card=pełnodupleksowa karta dźwiękowa
full duplex connection=połączenie pełnodupleksowe
full duplex connection=połączenie z pełnym dupleksem
full duplex connections=połączenia pełnodupleksowe
full duplex stereo audio=dźwięk stereofoniczny pełnodupleksowy
full duplex support=obsługa pełnego dupleksowania
full duplex teletype=dalekopis dupleksowy
full feature=w pełni dwukierunkowy
full feature copying=kopiowanie zaawansowane
full feature platform=w pełni dwukierunkowy
full justification=wyrównanie pełne
full license=pełna licencja
full name=pełna nazwa
full scale accuracy=bezbłędność
full scale deflection=wychylenie na pełną skalę
full software compatibility=pełna zgodność oprogramowania
full stop=kropka w zapisie komputerowym
full stop=kropka znak interpunkcyjny
full text=cały tekst
full text search=przeszukanie całego tekstu
full time=pełny okres
full user=użytkownik z pełnymi uprawnieniami
full voltage=pełne napięcie
full width at half maximum=szerokość połówkowa
full-blown=w pełni funkcjonalna platforma
full-duplex=dupleksowy
full-duplex channel=kanał dupleksowy
full-duplex switch port module=moduł portów przełącznika pełnodupleksowego
full-featured=profesjonalny
full-length ISA card=karty ISA o pełnej długości
full-phosphor coverage=całkowite pokrycie luminoforem
full-screen refresh=odświeżanie całego ekranu
full-size key spacing=pełnowymiarowy rozstaw klawiszy
full-size keyboard=klawiatura pełnowymiarowa
full-size notebook=notebook pełnowymiarowy
full-size notebook PC=notebook pełnowymiarowy
full-wire speed=jaką umożliwia okablowanie
full-wire speed=maksymalna szybkość
fullword=pojedyncze słowo komputerowe
fully automatic=automatyczny zespół wybierający
fully automatic compiler-translator=w pełni zautomatyzowane tłumaczenie
maszynowe
fully automatic high quality machine translation=automatyczne tłumaczenie
maszynowe wysokiej jakości
fully automatic machine translation=w pełni wyposażony
fully qualified domain name=pełna złożona nazwa domeny
fully qualified path=pełna ścieżka
function button=klawisz funkcyjny
function call=wywołanie funkcji
function code=kod funkcyjny
function generator=generator funkcji
function key=klawisz funkcyjny
function key for hot-key access=klawisz funkcyjny szybkiego dostępu
function multiplier=układ mnożący funkcje
function name=nazwa funkcji
function path=ścieżka funkcji
function point=punkt funkcyjny

function point analysis=analiza punktów funkcyjnych
function points=punkty funkcyjne
function template=szablon funkcji
functional acknowledgement=potwierdzenie funkcjonalne
functional block=blok funkcjonalny
functional calculus=rachunek funkcyjny
functional calculus=rachunek kwantyfikatorów
functional calculus=rachunek predykatów
functional character=znak sterujący
functional checkout=funkcjonalny blok elektroniczny
functional dependency=zależność funkcyjna
functional diagram=schemat funkcjonalny
functional funkcyjny=funkcjonalny test sprawdzający
functional language=język funkcjonalny
functional layering=hierarchia warstwowa funkcji
functional model=model funkcjonalny
functional module=moduł bezpieczeństwa
functional procedure=procedura funkcyjna
functional schematic=schemat działania programu
functional test=test funkcji
functional test equipment=tester funkcjonalny
functional test unit=tester funkcjonalny
functional unit=jednostka funkcjonalna
functional unit=zespół funkcjonalny
functionalities=funkcjonalność
functionality=funkcjonalność
functor=funktor
fuse block=blok bezpieczników
fused junction=złącze równoległe we-wy
fuser=nagrzewnica
fusing=wtapianie
fusion point=temperatura topnienia
fuzzy logic=logika rozmyta
fuzzy rug method=metoda tworzenia pola wysokości
fuzzy search=wyszukiwanie rozmyte
fuzzy set=zbiór rozmyty
gabled=zakończony szczytami
gain bandwidth product=iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma pole wzmocnienia
gain time constant=stała czasu wzmocnienia
gallium arsenide=arsenek galowy
gallium arsenide phosphide=arseno-fosforek galowy
gallon=galon
galvanomagnetic method=metoda fluktuacji
galvanomagnetic method=metoda galwanomagnetyczna
game theory=teoria gier
game-theory semantics=semantyka teoriogrowa
gamma correction=korekcja gamma
gamma tables=tablice korekcji gamma
gamut mapping=odwzorowanie gamy barw
gang of four=banda czworga
gang scheduling=szeregowanie zbiorów
gang scheduling=szeregowanie zespołów
gap digit=cyfra techniczna
gapless tape=taśma magnetyczna z ciągłym zapisem danych
gapped tape=taśma magnetyczna zapisana blokami danych
garbage collection=czyszczenie pamięci
garbage collection=przywracanie pamięci
garbage collection=usuwanie bezużytecznych danych
garbage collection=zbieranie nieużytków
garbage collector=mechanizm przywracania pamięci
garbage collector=mechanizm zbierania nieużytków
garble extension=rozprzestrzenianie się zniekształceń
Gas burner=Palnik gazowy
gas discharge display=wskaźnik jarzeniowy

gas filled counter=licznik gazowany
gas-discharge display=wyświetlacz jarzeniowy
gasholder=zbiornik gazowy
gasproof=gazoszczelny
gas-ring=palnik gazowy
gassy=gazowany
gas-tight=gazoszczelny
gasworks=gazownia
gate array=matryca bramek
gate array=matryca bramkowa
gate controlled diode=dioda kontrolowana bramką
gate leads=wyprowadzenia bramki
gate modulated bipolar transistor=tranzystor bipolarny modulowany bramką
gate pulse amplifier=wzmacniacz impulsów bramkujących
gate pulse amplifier=wzmacniacz impulsowy tranzystorowo-magnetyczny
gate pulse generator=generator impulsów
gate pulse generator=generator impulsów bramkujących
gate signal=sygnał bramkujący
gate turn-off silicon controlled rectifier=tyrystor sterowany bramką
gate-controlled switch=tyrystor sterowany bramką
gateway choke point=brama dławiąca
gateway choke point=brama tłumiąca
gateway spoof=zwodzenie bramy
Gateway-To-Gateway Protocol=protokół komunikacji między bramami
gauss=gaus
Gauss effect=zjawisko Gaussa
gaussmeter=teslomierz
gaze direction=kierunek obserwacji
gear switch=przekładnia
gear-shift=dźwignia wyboru papieru
geek=maniak
geek=świr
Geiger coupter=licznik Geigera
Geiger-Miiller counter=licznik Geigera-Miillera
Geiger-Mueller couoter=licznik Geigera-Muellera
gel=żel
gelatinize=galaretowacieć
general classification test=ogólny przegląd
general election=wybory powszechne
general feeling=ogólne nastawienie
general information processing system=uniwersalny synchroniczny odbiorniknadajnik
general information processing system=uniwersalny synchroniczny-asynchroniczny
odbiornik-nadajnik
general input=wejście gaszące wskaźnika
general input=wejście głosowe
general ledger=księga główna
general output=wyjście uniwersalne
general practitioner=lekarz ogólnie praktykujący
general precautions=ogólne środki ostrożności
general problem solving=ogólny błąd ochrony
general problem solving=ogólny program rozwiązywania problemów
general protection fault=ogólny błąd ochrony
general purpose=ogólnego przeznaczenia
general purpose computer=komputer uniwersalny
general purpose digital computer=komputer cyfrowy uniwersalny
general purpose input-output=wejście-wyjście uniwersalne
general purpose inteface bus=uniwersalna magistrala szeregowa
general purpose interface bus=uniwersalna magistrala sprzęgająca
general purpose macrogenerator=makrogenerator uniwersalny
general purpose output=wyjście uniwersalne
general purpose register=rejestr roboczy
general purpose register=rejestr uniwersalny
general purpose systems simulator=uniwersalny symulator systemów

general purpose terminal=terminal uniwersalny
general solution=rozwiązanie ogólne
general system theory=ogólna teoria systemów
general telegraph exchange=centrala telegraficzna
general tracker=szperacz ogólny
generalization=generalizacja
generalized impedance converter=konwerter impedancyjny uogólniony
generalized routine=program ogólny
generalized routine=program uniwersalny
general-purpose=uniwersalny
generate content=generować zawartość
generate content=opracowywać materiały
generated address=adres generowany
generating program=program generujący
generator program=program generujący
generic class=klasa generyczna
generic function=funkcja generyczna
generic function=generyczna funkcja
generic object=obiekt ogólny
generic operation=operacja ogólna
generic programming=programowanie ogólne
generic representation=reprezentacja rodzajowa
generic subprogram=podprogram rodzajowy
Geographic Information System=system informacji geograficznej
geometric=geometryczny
geometric model=model geometryczny
geometric object=obiekt geometryczny
geometric primitive=prymityw geometryczny
geometrical=geometryczny
geometrical distortion=zniekształcenie geometryczne
geometrical optics=optyka elektronowa
geometrically=geometrycznie
geometrie mean=średnia geometryczna
geometry accelerator=akcelerator geometrii
geophysical=geofizyczny
geospecific texture=tekstura terenowa
Gerber format=format ekranu wyświetlacza
Gerber format=format pliku
germanium=german
germanium alloy diffused=tranzystor germanowy stopowo-dyfuzyjny
germanium rectifier=prostownik do ładowania akumulatorów
germanium rectifier=prostownik germanowy
germanium transistor=tranzystor germanowy
germicide=wartość średnia
get the show on the road=rozpocząć sesję
get to the bottom of=dojść do sedna
getter=pochłaniacz fal
Getter=Pochłaniacz gazów
gettor=procedura obsługi wyjątku
giant scale intergration=gigantyczny stopień scalenia
gib=prowadnica
giga electron volt=gigaelektronowolt
gigabit per second=gigabit na sekundę
gigabite=gigabajt
gigabyte=gigabajt
gigabyte per second=gigabajt na sekundę
gigabytes=gigabajt
gigacycle per second=gigaherc
gigaflop=gigaflop
gigahertz=gigaherc
giganticaly=gigantycznie
gigawatt=gigawat
given=dany
glass box=szklana skrzynka

glass laser=laser szklisty
Glass rod=Bagietka szklana
glass tube=lampa szklana
glaze dielectric capacitor=kondensator szkliwowy
glicerine=gliceryna
glide rail=prowadnica szynowa
glimmering=migotanie międzyliniowe
global communications system=system komunikacji globalnej
global intelligence=inteligencja globalna
global object=obiekt globalny
global positioning system=globalny system łączności
global schema=schemat globalny
global transaction=transakcja globalna
global variable=zmienna globalna
globally=globalnie
glossy paper=papier błyszczący
glossy side=strona błyszcząca
glow discharge=wyładowanie jarzeniowe
glow-discharge tube=jarzeniówka
glycerine=gliceryna
glyph=glif
go solid state=przechodzić na elementy półprzewodnikowe
goal seeking=wyszukiwanie celu
goggle=gogle
gold bonded=spawany złotym drutem
golden board=pakiet wzorcowy
goto statement=instrukcja skoku
Goubau line=falowód Goubau
Gouraud shading=cieniowanie Gourauda
Gouraud shading=zacienianie Gourauda
grabber hand=symbol dłoni do przemieszczania elementów na ekranie
graceful degradation=łagodne zejście
graceful shutdown=łagodne zakończenie połączenia
graceful shutdown=łagodne zamknięcie systemu
graded base transistor=tranzystor o stopniowanej bazie
gradient zone melting=topienie strefowe z gradientem temperatury
graftal=graftal
grammatically=gramatycznie
granularity=rozdrobnienie
granularity=szczegółowość
granularity=ziarnistość
granulated=granulowany
graph paper=papier kratkowany
graph plotter=kreślak
graphecon=grafikon
grapheme=grafon
graphic=grafik
graphic access method=metoda dostępu graficznego
graphic character=znak graficzny
graphic image=obraz graficzny
graphic interactive display=interaktywny monitor graficzny
graphic language=język graficzny
graphic processor=procesor graficzny
graphical display=grafoskop
graphical environment=środowisko graficzne
graphical kernel system=jądro systemu graficznego
graphical step-by-step directions=wskazówki graficzne krok po kroku
Graphical Use Interface=interfejs graficzny użytkownika
graphical user interface=graficzny interfejs użytkownika
graphically=graficznie
graphic-display unit=ekranopis graficzny
graphic-display unit=monitor ekranowy graficzny
graphics accelerator=akcelerator grafiki
graphics adapter=karta graficzna

graphics application=aplikacja graficzna
graphics applications=aplikacje graficzne
graphics card=karta graficzna
graphics card=karta wizyjna
graphics file format=format pliku graficznego
graphics mode=tryb graficzny
graphics mode terminal=terminal graficzny
graphics performance=wydajność przetwarzania grafiki
graphics pipeline=potok graficzny
graphics printer=drukarka graficzna
graphics programming language=język graficzny
graphics software=oprogramowanie graficzne
graphics subsystem=podsystem graficzny
graphics tablet=rysownica
graphics terminal=terminal graficzny
gravitational constant=stała grawitacyjna
Gray code=kod Graya
grayed=przyciemniony
grayscale=odcienie szarości
grayscale print=wydruk w odcieniach szarości
great expansion capabilities=szerokie możliwości rozbudowy
greatest common divisor=największy wspólny dzielnik
greek text=ślepy tekst
greyscale=odcienie szarości
grid bias=napięcie polaryzacji siatki
grid current=prąd siatki
grid modulation=modulacja siatkowa
grid size=rozmiar siatki
grid voltage=napięcie siatki
grid-dip oscillator=falomierz absorpcyjny aktywny
grit wheel plotter=ploter z kołem piaskowym
grottos=grot
ground energy band=pasmo energetyczne
ground energy level=poziom energetyczny
ground radar equipment=naziemne urządzenie radarowe
ground state=stan pasywny
ground state=stan systemu
grounded collector=kolektor uziemiony
grounded detector=detektor uziemiony
grounded electronics system=uziemiony system elektroniczny
grounded emitter=emiter uziemiony
ground-to-air transmitter=nadajnik ziemia-powietrze
group assembly=układ elektronicznej synchronizacji częstotliwości
group authority=uprawnienia grupowe
group box=pole grupy
group calendar=kalendarz grupowy
group data area=obszar danych grupowych
group delay time=grupowy czas opóźnienia
group dialling=wybieranie grupy numerów
group icon=ikona grupy
group job=praca grupy
group job=zadanie grupowe
group job=zadanie grupy
group profile=profil grupowy
group profile=profil grupy
group reference count=licznik odwołań do grupy
group separator=separator grupy
group signature=podpis elektroniczny
group theory=teoria grup
group velocity=prędkość grupowa
grouping=grupowanie
grouping of data=grupowanie danych
groupware=kooperacyjne
groupware=sieciowe

grown junction=złącze współosiowe
guaranted minimum value=gwarantowana wartość minimalna
guard ring isolated monolitic integrated circuit=monolityczny układ scalony z
izolacją pierścieniami ochronnymi
guard-band clipping=obcinanie z nadmiarem
guarded command=polecenie dozorowane
guarded command=zlecenie dozorowane
guarding=dozorowanie
guestbook=księga gości
guestionmark=znak zachęty powłoki
gueue=kolejka wejściowa
GUI utility=narzędzie wizualne
GUI utility=narzędzie z interfejsem graficznym użytkownika
guidance control system=system sterowania naprowadzaniem
guide bars=prowadnica
guide rail=prowadnica
guided NOS installation=nadzorowana instalacja sieciowego systemu operacyjnego
guidelines=wskazówki
guidelines=wytyczne
gull wing component=obudowa do montażu powierzchniowego
Gunn diode=dioda Gunna
Gunn effect=zjawisko Gunna
gyro=żyroskop
gyroscope=żyroskop
gyroscopes=żyroskop
hacker=hacker
hacker=pirat
hacker=włamywacz
hacksaw=piła do metalu
Hafnium=Hafn
halation=halo
half adder=półsumator
half byte=półbajt
half carry=przeniesienie pomocnicze
half duplex=połowicznie dwukierunkowy
half life=półokres trwania
half life=połowiczny rozpad
half life=połowiczny zanik
half wave=półfala
half-adder=półsumator
half-amplitude pulse duration=połówkowy czas trwania impulsu
half-duplex=półdupleksowy
half-duplex operation=operacja półdupleksowa
half-height hot-swap shelves=półki napędów o połówkowej wysokości podłączanych
bez wyłączania systemu
half-length slot=gniazdo o połówkowej długości
half-open connection=częściowo otwarte połączenie
half-product=półfabrykat
half-round=półokrągły
halftone=półcienie
halftone=półtony
halftone pattern=deseń półcieni
halftone pattern=wzorzec półtonowy
halftone screen=siatka półtonalna
halftoning=półcienie
halftoning=półtony
half-turn=półobrót
half-wave rectification=prostowanie pół-okresowe
half-wavelength resonator=rezonator pół-falowy
half-wavelength transformer=transformator pólfalowy
halfword=półsłowo
Hall coefficient=współczynnik Halla
Hall effect=zjawisko Halla
Hall generator=hallotron

haloed line=linia z halo
halt acknowledge=potwierdzenia zatrzymania
halt instruction=rozkaz zatrzymania
Hamming code=kod Hamminga
handheld PC=podręczny komputer PC
handler=program o adresach bezwzględnych
hands-free installation=instalacja automatyczna
handshaking=uzgadnianie
handshaking signal=sygnał uzgodnienia
hands-off=nieinterwencyjny
handwritting=pismo odręczne
hang up=odłożyć słuchawkę
hang up=zdezaktywować serwer
haptic device=urządzenie dotykowe
hard affinity=twarde pokrewieństwo
hard data=dane w postaci liczb i wykresów
hard disk=dysk sztywny
hard disk=dysk twardy
hard disk controller=kontroler dysku twardego
hard disk controller=sterownik dysku twardego
hard disk drive=napęd dysku sztywnego
hard disk drive=napęd dysku twardego
hard disk speed=prędkość dysku twardego
hard drive=dysk twardy
hard drive activity=aktywność dysku twardego
hard drive password=hasło dostępu do dysku twardego
hard hyphen=twardy myślnik
hard link=dowiązanie twarde
hard link=dowiązanie zwykłe
hard lock=blokada szumów
hard return=powrót twardy karetki
hard return=twardy koniec wiersza
hard-coded=niezmienny
hard-coded=ustalony
hard-sectored=sektorowany układowo dysk
hardware=sprzęt komputerowy
hardware abstraction layer=warstwa abstrakcji sprzętowej
hardware address=adres sprzętowy
hardware associative memory=sprzętowa pamięć skojarzeniowa
hardware auto detect=automatyczne wykrywanie sprzętu
hardware configuration=konfiguracja sprzętu
hardware conflict=konflikt sprzętowy
hardware detection=rozpoznawanie sprzętu
hardware emulation=emulacja sprzętowa
hardware interrupt=przerwanie sprzętowe
hardware interrupt system=sprzętowy system przerwań
hardware inventory=inwentarz sprzętu
hardware inventory=zasoby sprzętu
hardware jumper=zworka sprzętowa
hardware logic-simulator=sprzętowy symulator logiczny
hardware monitoring=monitorowanie sprzętu
hardware resource=zasób sprzętu
hardware switch=przełącznik sprzętowy
hardware texture acceleration=sprzętowa akceleracja przetwarzania tekstury
hardware traversal=przeglądanie sprzętowe
hardware-accelerated texture mapping=odwzorowanie tekstury z akceleracją
sprzętową
hardware-based disk arrays=sprzętowe matryce dysków
hard-wired=układowy
Harel diagram=diagram stanów
harmonic=harmoniczna
harmonic oscillation=drgania harmoniczne
harmonical=harmoniczna
harmonie analyser=analizator harmonicznych

harmonie disiortion=zniekształcenie harmonicznej
hartley=hartlej
hash coding=kodowanie mieszające
hash function=funkcja kodująca
hash function=funkcja mieszająca
hash function=funkcja skrótu
hash key=klucz mieszający
hash partitioning=partycjonowanie mieszające
hash table=tablica mieszająca
hash table=tablica przemieszczania
hash table=tablica przewodnik
hash table=tablica rozproszona
hash total=suma kontrolna
hashing=mieszanie
hashing function=funkcja mieszająca
head diameter=średnica głowicy
head mounted display=hełm z monitorem
head park=parkowanie głowicy
header file=plik nagłówkowy
header label=etykieta nagłówkowa
header label=etykieta tytułowa
header record=rekord nagłówkowy
headphones=słuchawki
heartbeat thread=wątek sterujący
heat exchange=wymiana automatyczna
heat exchanger=wymiennik ciepła
heat map=mapa termiczna
heat resistance=opór cieplny
heat transfer compound=tworzywo dobrze przewodzące ciepło
heat treatment=obróbka cieplna
heater-cathode insulation current=prąd katoda-grzejnik
heater-cathode voltage=napięcie katoda-grzejnik
heathrow=nazwa polecenia
heating=grzanie oporowe
Heat-resistant glass=Szkło żaroodporne
heat-sink=radiator
heavily doped semiconductor=półprzewodnik silnie domieszkowany
heavily-printed sheet=arkusz gęsto zadrukowany
heavy duty printer=drukarka do pracy ciągłej
hecto=hekto
hectometer=hektometr
hectometric waves range=zakres pośredniej częstotliwości
hedgehog=obraz rastrowany
height flnder radar=wysokościomierz radiolokacyjny
height-width-depth=wysokość-szerokość-głębokość
helical=śrubowy
helical aerial=antena spiralna
helium=hel
helmet-mounted display=hełm z monitorem
help contents=spis treści pomocy
help desk=biuro pomocy technicznej
help file=plik pomocy
help index=indeks pomocy
help menu=menu pomocy
help topics=tematy pomocy
Help window=okno Pomocy
helper application=aplikacja pomocnicza
hemicub=półsześcian
hemispheric=półkulisty
hemispherical=półkulisty
henry=henr
heptode=heptoda
here document=plik miejscowy
hereafter=w przygotowaniu

hermetically=hermetycznie
hermetically sealed=hermetycznie zamknięty
hertz=herc
heterodyne=heterodyna
heterodyne frequency meter=częstościomierz interferencyjny
heterodyne voltmeter=woltomierz heterodynowy
Heterogeneous Autonomous Distributed=heterogeniczny autonomiczny rozproszony
heterogeneous database=heterogeniczna baza dana
heterogeneous network=sieć niejednorodna
heterogeneously=heterogenicznie
heterogenic=heterogeniczny
heterogenic=niejednorodny
heterogenous=heterogeniczny
heterogenous=niejednorodny
heterogenous=niekompatybilny
heterogenous data base=heterogeniczna baza danych
heterojunction=heterozlącze
heteropolar=różnobiegunowy
heteropolar bond=wiązanie jonowe
heuristic=heurystyczny
heuristic program=program heurystyczny
heuristically=heurystycznie
heuristics=heurystyka
hexadecimal=szesnastkowy
hexadecimal notation=notacja szesnastkowa
hexadecimal-to-binary=heksadecymalno-binarny
hexadecimal-to-binary=szesnastkowo-dwójkowy
hexadecimal-to-decimal=szesnastkowo-dziesiętny
hexagon=sześciokąt
hexagonal=sześciokątny
hexagons=sześciokąt
Hexamethylenetetramine=sześciometylenoczteroamina
hexane=heksan
hexode=heksoda
h-f high frequency=wielka częstotliwość
hibernating task=zadanie zawieszające
hickory=amerykański kod standardowy dla wymiany informacji
hidden=ukryty
hidden line=linia ukryta
hidden line=linia zasłonięta
hidden line removal=usuwanie linii zasłoniętych
hidden network=sieć ukryta
hidden surface=powierzchnia ukryta
hidden surface=powierzchnia zasłonięta
hierarchical addressing=adresowanie hierarchiczne
hierarchical computer network=hierarchiczna sieć komputerowa
hierarchical file=plik hierarchiczny
hierarchical library=hierarchiczna biblioteka
hierarchical model=model hierarchiczny
hierarchical routing=trasowanie hierarchiczne
hierarchically=hierarchicznie
hierarchy=hierarchia
high accuracy=wielka dokładność
high accuracy data system=system przetwarzania danych
high capacity comraunication system=system łączności o wielkiej pojemności
high conductivity=o dużej przewodności
high definition television=telewizja o dużej rozdzielczości
high definition television=telewizja wysokiej jakości
high density=duża gęstość
high density bipolar code=kod bipolarny o wielkiej gęstości
high density digital magnetic recording=cyfrowy zapis magnetyczny o dużej
gęstości
high density recording=zapisywanie o wielkiej gęstości
high efficiency=duża sprawność

high efficiency computer=komputer wysokosprawny
high energetic fuel=paliwo wysokoenergetyczne
high energy=wielka energia
high energy fuel=paliwo wysokoenergetyczne
high energy physics=fizyka wysokich energii
high fidelity=wysoka wierność odtwarzania
high fidelity compandor compressor-ekspandor=kompandor kompresor-ekspandor dla
urządzeń podwyższonej wierności odtwarzania
high frequency=wielka częstotliwość
high frequency amplifier=wzmacniacz wielkiej częstotliwości
high frequency antenna=antena wielkiej częstotliwości
high frequency choke=dławik wielkiej częstotliwości
high frequency current=prąd wielkiej częstotliwości
high frequency input transisstor=tranzystor wejściowy wielkiej częstotliwości
high frequency oscillator=oscylator wielkiej częstotliwości
high frequency wire broadcasting=radiofonia przewodowa wielkiej częstotliwości
high gain antenna=antena o dużym zysku
high gloss film=folia o wysokim połysku
high intensity=duże natężenie
high memory=pamięć wysoka
high noise immunity logic=układ logiczny o dużej odporności na zakłócenia
high pass filter=filtr górnoprzepustowy
high performance=duża wydajność
high performance=wysoka jakość
high power=wielka moc
high power amplifier=wzmacniacz wielkiej mocy
high pressure=wysokie ciśnienie
high quality=wysoka jakość
high quality sound=dźwięk wysokiej jakości
high reliability=duża niezawodność
high resolution=duża rozdzielczość
high resolution infrared receiver=odbiornik podczerwieni o dużej rozdzielczości
high resolution paper=papier wysokiej rozdzielczości
high resolution printing=drukowanie z wysoką rozdzielczością
high speed=duża szybkość
high speed data link=kanał przesyłowy o wielkiej szybkości
high speed drive=szybki napęd
high speed reader=czytnik szybki
high temperature=wysoka temperatura
high tension=wysokie napięcie
high tension direct current=prąd stały wysokiego napięcia
high threshold MOS=układ scalony MOS
high vacuum=wysoka próżnia
high velocity=wielka szybkość
high video=obraz o dużej jaskrawości
high voltage=wysokie napięcie
high voltage direct current=wysokie napięcie prądu stałego
high voltage relay=przekaźnik wysokonapięciowy
high water mark=poziom maksymalnego przepływu
high-availability=dyspozycyjność
high-capacity floppy drive=napęd dyskietek o dużej pojemności
high-electron-velocity camera tube=lampa analizująca o wiązce elektronów
szybkich
high-end=klasy wyższej
high-end application server=serwer aplikacji klasy wyższej
high-end professional users=profesjonalni użytkownicy o wysokich wymaganiach
high-energy electron diffraction=dyfrakcja elektronowa wysokoenergetyczna
higher-order function=funkcja wyższego rzędu
higher-order language=język wyższego poziomu
higher-order object programming=programowanie obiektowe wyższego rzędu
higher-order programming=programowanie wyższego rzędu
highest possible frequency=najwyższa możliwa częstotliwość
highest probable frequency=najwyższa częstotliwość prawdopodobna
high-field superconductor=nadprzewodnik twardy

high-frequency discharge=wyładowanie wielkiej częstotliwości
high-frequency transformer=transformator wielkiej częstotliwości
high-frequency tube=lampa wielkiej częstotliwości
high-grade paper=papier wysokiej jakości
high-impact presentation=przekonująca prezentacja
high-level=ogólny
high-level data link control=sterowanie łączem wysokiego poziomu
high-level language=język wysokiego poziomu
high-level protocol=protokół wysokiego poziomu
highlighted=podświetlony
highlighted=rozjaśniony
highlighted=wyróżniony
highlighting=podświetlenie
highlighting=rozjaśnienie
high-low=wysoki-niski
high-order=bardziej znaczący
high-order digit=cyfra bardziej znacząca
high-order language=język wysokiego poziomu
high-pass filter=filtr górnoprzepustowy
high-performance=dużej wydajności
high-performance=wysokiej klasy
high-performance audio=dźwięk o wysokiej jakości
high-performance Rambus memory=szybka pamięć Rambus
high-performance video=obraz wideo wysokiej jakości
high-resolution adjustment=regulacja wysokiej rozdzielczości
high-speed bus=magistrala szybka
high-speed data recovery=szybkie odzyskiwanie danych
high-speed IrDA-2 infra-red port=szybki port na podczerwień
high-speed memory=pamięć szybka
high-speed printing=wydruk z dużą szybkością
high-threshold logic=układ logiczny trójstanowy
high-vacuum tube=lampa próżniowa
hill dimbing=dochodzenie do optimum
hill-and-dale recording=zapisywanie wgłębne
hindsight=po drugiej stronie kartki
hinged=zawiasowy
hints=prowadnica
histogram equalization=wyrównywanie histogramu
histology=histologia
historical file=plik historii
historical file=plik historyczny
historical record=rekord historyczny
hit counter=licznik udostępnień
hit counter=licznik wizyt
hit-on-the-fly printer=drukarka wierszowa drukująca w ruchu
hodoscope=hodoskop
hoist the anchor=podnieść do trzeciej potęgi
hold current=prąd wstrzymania
hold instruction=rozkaz wstrzymania
hold keep=przechowywać wstrzymanie
hold time=czas utrzymywania informacji
holding coil=cewka pomiarowa
Hollerith card=karta dziurkowana
Hollerith code=kod Holleritha
hollow fill=wypełnianie typu puste wnętrze
hologram=hologram
holograms=hologram
holographic memory=pamięć holograficzna
holography=holografia
holyrood=nazwa obiektu
home address=adres domowy
home address=adres podstawowy
home agent=agent postawowy
home computer=komputer domowy

home directory=katalog główny
home directory=katalog macierzysty
home directory=katalog osobisty
home directory=katalog własny
home position=pozycja wyjściowa
home record=rekord odniesienia
homebanking=bankowość zdalna
homeostat=homeostat
homepage=witryna
homogeneous coordinate system=układ współrzędnych jednorodnych
homogeneous coordinates=współrzędne jednorodne
homogeneous network=sieć jednorodna
homogeneously=jednorodnie
homologation=homologacja
homomorphism=homomorfizm
homonimic=homonimiczny
homopolar bond=wiązanie kowalencyjne
hop count=liczba etapów
hop count=liczba hopów
hop count=liczba przeskoków
hop count=liczba skoków
hop count metric=miernik liczby etapów
hopping effect=zjawisko hopingowe
horizontal alignment=wyrównanie w poziomie
horizontal common facilities=wspólne udogodnienia poziome
horizontal direction=kierunek poziomy
horizontal market=rynek ogólnych zastosowań
horizontal microprogramming=mikroprogramowanie poziome
horizontal paper guides=poziome prowadnice papieru
horizontal parity check=poprzeczna kontrola parzystości
horizontal scan rate=częstotliwość odchylania poziomego
horizontal scroll bar=pasek przewijania poziomego
horizontal split bar=linia podziału poziomego
horizontal synchronization=synchronizacja pozioma
horizontal tabulation=tabulacja pozioma
horizontal wraparound=zawijanie poziome
Horn clause=klauzula Horna
host adapter=karta główna
host computer=komputer centralny
host computer=komputer główny
host computer=komputer gościnny
host computer=komputer macierzysty
host computer=stacja bazowa
host identifier=identyfikator stacji
host name=nazwa hosta
host name=nazwa stacji
host name=nazwa węzła
host node=węzeł hosta
host node=węzeł stacji
host port=port bezpośredni
host port=port hosta
host table=tablica hostów
host table=tablica stacji
host table=tablica węzłów
hot cathode=termokatoda
hot docking=podłączanie do stacji bazowej bez wyłączania zasilania
hot electron=elektron gorący
hot keys for set-up=klawisze specjalne do konfiguracji
hot news=najświeższe wiadomości
hot replacement=wymiana podczas pracy
hot replacement=wymiana w ruchu
hot spare=rezerwa aktywna
hot spare=rezerwa dynamiczna
hot spare=rezerwa gorąca

hot spot=pole aktywne
hot spot=punkt aktywny
hot spot=punkt istotny
hot standby=rezerwa dynamiczna
hot zone=strefa aktywna
hot zone=strefa gorąca
hot-key sequence=sekwencja klawiszy skrótów
hot-pluggable=podłączane na gorąco
hot-pluggable=podłączane podczas pracy
hot-potato routing=trasowanie czasooptymalne
hot-spot clipping=obcinanie wokół punktu istotnego
hot-wire microphone=mikrofon cieplny
hourglass=klepsydra
housekeeping routine=program porządkowy
hover button=przycisk aktywowany
hover color=kolor aktywowania
H-sync horizontal synchronization=synchronizacja czasowa
HTTP streaming=przesyłanie strumieniowe HTTP
hub stack=wieża koncentratorów
Huffman coding=kodowanie Huffmana
human aided machine translation=tłumaczenie maszynowe wspomagane przez człowieka
human factor=czynnik ludzki
humidifier=nawilżacz
humidifiers=nawilżacz
hybrid=hybrydowy
hybrid computer=komputer hybrydowy
hybrid coupler=sprzęgacz hybrydowy
hybrid data acquisition system=hybrydowy system gromadzenia danych
hybrid digital-to-analog computer=hybrydowy komputer cyfrowo-analogowy
hybrid integrated circuit=hybrydowy układ scalony
hybrid large scale integration=hybrydowy wielki stopień scalenia
hybrid translator=translator hybrydowy
hydraulically=hydraulicznie
Hydrochloric acid=Kwas solny
hydrogen=wodór
hydrolysis=hydroliza
hydromechanics=hydromechanika
Hydroperoxide=wodoronadtlenek
hydropress=prasa hydrauliczna
hydrostatics=hydrostatyka
hydroxide=wodorotlenek
hygroscopic=higroskopijny
hyper=hiper
hyper high frequency=hyperwielka częstotliwość
hyperfine=nadsubtelny
hyperlink=hiperłącze
hyperlink=hiperodnośnik
hyperlink base=baza hiperłącza
hyperlink base=baza hiperodnośnika
hyperlink base=baza odnośnika hipertekstowego
hyperlinked=hiperodnośniki
hypermedia=hipermedia
hyperprotocol=hiperprotokół
hyperspace=hiperprzestrzeń
hypertension=nadciśnienie
hypertext=hipertekst
HyperText Markup Language=język oznaczeń hipertekstu
HyperText Transfer Protocol=protokół przesyłu hipertekstu
hypochlorite=podchloryn
hypotenuse=przeciwprostokątna
hysteresis=histereza
I beam pointer=kursor tekstowy
I-beam=kursor tekstowy
ic tester=tester układów scalonych

ic testing=testowanie układu scalonego
icon table=tabela ikon
icon title=nazwa ikony
ideal dielectric=dielektryk doskonały
ideal lowpass filter=idealny filtr dolnoprzepustowy
ideal modulation=modulacja idealna
ideal one-dimensional device=idealne urządzenie jednowymiarowe
ideal processor=procesor graficzny
idempotent=powtarzalne
identification of position=identyfikacja położenia
identified user=zidentyfikowany użytkownik
identified visit=zidentyfikowana wizyta
identifier=identyfikator
identity card=legitymacja
identity check=kontrola identyczności
identity check=kontrola tożsamości
identity trace-back=tropienie tożsamości
idle callback function=funkcja wywoływana zwrotnie w stanie jałowym
idle loop=pętla nieskończona
idle time=czas bezczynności
idle time=czas jałowy
idle timeout=limit czasu bezczynności
if necessary=w razie potrzeby
if-and-only-if operation=operacja równoważności
ihibitory gate=bramka blokująca
illegal=niedozwolony
illegal character=znak niedozwolony
illogically=nielogicznie
illuminant=iluminant
illumination power=natężenie oświetlenia
image acquisition and display=gromadzenie i wyświetlanie informacji wizyjnych
image analysis=analiza obrazu
image attributes=atrybuty obrazu
image blurring=rozmycie obrazu
image bullet=punktor obrazkowy
image color matching=dopasowanie koloru obrazu
image composition=składanie obrazu
image definition area=obszar definiowania obrazu
image dissector=dysektor obrazu
image file=moduł sterujący
image file=plik obrazu
image file=plik obrazu zadania
image map=mapa obrazkowa
image mapping=odwzorowanie obrazu
image orthicon=ortikon obrazowy
image processing=przetwarzanie obrazów
image restoration=odtworzenie obrazu
image setter=naświetlarka
image source=źródło obrazu
imaging=obrazowanie
imaging=odwzorowanie
imaging=zobrazowanie
immediate addressing=adresowanie bezpośrednie
immediate addressing=adresowanie natychmiastowe
immediate addressing=adresowanie proste
immediate mode=tryb bezpośredni
immediate mode=tryb natychmiastowy
immediate operand=argument bezpośredni
immediate operand=operand bezpośredni
immediate-access storage=pamięć szybka
immersive virtual reality=rzeczywistość wirtualna z zanurzeniem
immovably=nieruchomo
immutable object=obiekt niezmienny
impact ionization=jonizacja zderzeniowa

impact printer=drukarka uderzeniowa
impatt diode=dioda impatt
impedance=impedancja
impedance meter=miernik impedancji
impedance mismatch=niezgodność impedancji
imperative language=język imperatywny
impersonation=naśladowanie
imperviously=nieprzenikliwie
implementation definition language=język definiowania implementacji
implementation inheritance=dziedziczenie implementacyjne
implementation repository=repozytorium implementacji
implementer=realizator
implementor=implementator
implicit=domniemany
implicit=niejawny
implicit=ukryty
implicit addressing=adresowanie niejawne
implicit function=funkcja uwikłana
implicit surface=niejawne śledzenie transakcji
implicit surface=powierzchnia uwikłana implicit transaction tracking
implicit surface=ukryta powierzchnia
implicit transaction tracking=niejawne śledzenie transakcji
implied addressing=adresowanie niejawne
implied immediate addressing=adresowanie proste niejawne
implosion=implozja
import file=plik importowany
import list=lista importowa
imprecise=nieprecyzyjny
imprecisely=nieprecyzyjnie
impregnated=impregnowany
impregnated cathode=katoda impregnowana
impulse generator=generator impulsów
impulse generator=generator impulsowy
impulse modulation=modulacja impulsowa
impulse per minute=impuls na minutę
impulse-governed oscillator=oscylator sterowany impulsowo
impurities=defekty chemiczne
impurity coefficient=współczynnik domieszkowania
impurity diffusion=dyfuzja domieszek
impurity scattering=rozpraszanie domieszkowe
In vacuo=Pod zmniejszonym ciśnieniem
inactive window=okno nieaktywne
inactivity timer=licznik czasu nieaktywności
inadmissible=niedopuszczalny
in-band=wewnątrzpasmowy
in-band management=administrowanie wewnątrzpasmowe
in-band management=zarządzanie wewnątrzpasmowe
inbetween frame=ramka pośrednia
inbound=wejściowy
inbound command=polecenie przychodzące
inbox=skrzynka odbiorcza
inbuilt=wbudowany
incalculable=nieobliczalny
in-cell editing=edycja w komórce
inche per second=cal na sekundę
inches per second=cale na sekundę
incident response=reakcja na incydent
incidental input=wejście przypadkowe
in-circuit emulator=emulator układowy
in-circuit emulator=emulator wewnątrzukładowy
include file=plik dołączany
include file=plik nagłówkowy
including=m.in.
inclusion polymorphism=polimorfizm inkluzyjny

inclusive=zawierający
inclusive of=łącznie z
inclusive-OR operation=suma logiczna
incoming=wchodzący
incoming=wejściowy
incoming data=dane wejściowe
incoming line=linia przychodząca
incoming line=przewód przychodzący
incoming mail folder=katalog poczty nadchodzącej
incompatibly=niekompatybilnie
incomplete partition=podział niekompletny
incomplete partition=podział niewyczerpujący
incompre-hensible=niezrozumiały
inconveniently=w kierunku przewodzenia
increased reliability of system=podwyższona niezawodność systemu
increased uptime=dłuższy czas bezawaryjnej pracy
increased uptime=dłuższy czas sprawności
increasing failure rate=zwiększona częstość uszkodzeń
incremental=przyrostowy
incremental backup=przyrostowa kopia zapasowa
incremental compiler=kompilator przyrostowy
incremental computer=komputer przyrostowy
incremental search=przeszukiwanie przyrostowe
incrementing=inkrementacja
indefinite pronoun=zaimek nieokreślony
independent sideband=niezależna wstęga boczna
independently=niezależnie
indestructible=niezniszczalny
indeterminate=nieokreślony
index=indeks
index field=pole indeksowe
index key=klucz indeksowania
index register=rejestr indeksowy
index sequential access method=metoda indeksowego dostępu sekwencyjnego
index sequential organization=organizacja indeksowo-sekwencyjna
index word=słowo indeksowe
indexed addressing=adresowanie indeksowe
indexed color=barwa indeksowana
indexed sequential access method=metoda dostępu indeksowo-sekwencyjna
indexing=indeksowanie
indexing characteristic=charakterystyka indeksowania
indicating lamp=lampka wskaźnikowa
indication=wskazywanie
indicator array=tablica sygnalizatorów
indicator value=wartość sygnalizatora
indicator variable=zmienna sygnalizacyjna
indirect adressing=adresowanie pośrednie
indirect ancestor=przodek pośredni
indirect delivery=dostarczanie pośrednie
indirect port=port pośredni
indirection=pośredniość
indirection operator=operator pośredniości
indirection operator=operator zależności
indirection table=tablica pośrednia
indirectly heated cathode=katoda pośrednio żarzona
indirectly heated tube=lampa pośrednio żarzona
indispensible=konieczny
indispensible=nieodzowny
indispensible=niezbędny
indium phosphide=fosforek indowy
individual tracker=szperacz indywidualny
individual variable=zmienna indywiduowa
indivisible=niepodzielny
induced channel=kanał główny

induced channel=kanał zasadniczy
inductance=indukcyjność
inductance meter=henromierz
inductance time constant=stała czasowa indukcyjnościowa
inductance-capacitance=indukcyjność-pojemność
inductance-capacitance-resistance=indukcyjnosć-pojemnosć-rezystancja
inductances=indukcyjność
induction frequency meter=częstościomierz indukcyjny
inductive=indukcyjny
inductive potentiometer=potencjometr indukcyjny
inductive voltage divider=indukcyjny dzielnik napięcia
inductively=indukcyjnie
inductor=induktor
inductosyn=induktosyn
industrial data processing=przemysłowe przetwarzanie danych
industrial electronics=elektronika przemysłowa
industrial television=telewizja przemysłowa
industry specyfic=specyficzne dla branży
industry standard=standard branżowy
industry-leading products=produkty najlepsze w branży
industry-leading quality and reliability=najlepsza w branży jakość i
niezawodność
inequivalence=nierównoważność
inexperienced=niedoświadczony
infallible unfailing=zabezpieczony przed uszkodzeniami
inference machine=maszyna wnioskująca
infinite loop=pętla nieskończona
infinitesimal dipole=dipol elementarny
infinity optics=optyka widzenia w nieskończoności
infix notation=notacja wzrostkowa
influence affect=wywierać wpływ
info field=information field
info field=pole informacyjne
infography=infografia
informal=nieformalny
information area=obszar informacji
information assurance=ochrona informacji
information assurance=zabezpieczenie informacji
information capacity=pojemność informacyjna
information content=treść informacji
information content=zawartość informacji
information feed=informacje wejściowe
information feed=wprowadzanie informacji
information feed=źródło informacji
information hiding=przesłanianie informacji
information hiding=ukrywanie informacji
information highway=infostrada
information loss=utrata informacji
information network and file organization=sieć informacji i organizacji zbiorów
information packet=pakiet informacji
information processing=przetwarzanie informacji
information processing system=system przetwarzania informacji
information request=żądanie informacji
information retrieval=wyszukiwanie informacji
information retrieval system=system wyszukiwania danych
information retrieval system=system wyszukiwania informacji
information schema=schemat informacji
information security=bezpieczeństwo informacji
information separator=separator informacji
Information storage and retrieval=wyszukiwanie i gromadzenie informacji
information store=magazyn informacji
Information Technology Security Evaluation Criteria=kryteria oceny zabezpieczeń
teleinformatyki
information theory=teoria informacji

information transfer=przekazywanie informacji
information warfare=informacyjne środki bojowe
information warfare=informatyczne środki bojowe
information warfare=militarna ochrona informacji
information warfare=wojna o informacje
informational=informacyjny
informative=informacyjny
informed=poinformowany
infra-audible=podsłyszalny
infralew frequency=bardzo mała częstotliwość
infrared=podczerwony
infrared data association=asocjacja danych w paśmie promieniowania podczerwonego
infra-red detector=detektor podczerwieni
infrared emission=emisja promieniowania podczerwonego
infrared emitting diode=dioda emitująca podczerwień
infrared keyboard=klawiatura na podczerwień
infrared LAN=infrared local area network
infrared LAN=sieć lokalna pracująca w podczerwieni
infrared measurement=pomiar podczerwieni
infrared port=port na podczerwień
infra-red port=port na podczerwień
infrared radiation=promieniowanie podczerwone
infra-red range and direction finding=termolokacja
infrared spectrometer=spektrometr podczerwieni
infrared spectroscopy=spektroskopia podczerwieni
infrasound=infradźwięk
inherent store=pamięć samoczynna
inheritance graph=graf dziedziczenia
inheritance hierarchy=hierarchia dziedziczenia
inheritance rules=reguły dziedziczenia
inheritance-based polymorphism=polimorfizm dziedziczenia
inherited error=błąd propagowany
inherited rights filter=filtr praw dziedziczonych
inhibiting circuit=układ blokujący
inhibition rules=reguły zakazu
in-house benchmarking=testowanie wydajności wykonywane we własnym zakresie
in-house net=sieć lokalna
in-house net=sieć wewnętrzna
iniet=wlot
init string=ciąg poleceń
initial condition=warunek początkowy
initial data=dane początkowe
initial data=dane źrodłowe
initial loader=początkowy program ładujący
initial menu=menu początkowe
initial microprogram loading=początkowe ładowanie mikroprogramu
initial phase=faza główna
initial point=punkt odniesienia na ekranie
initial program=program początkowy
initial state=stan początkowy
initial structure model=model niezmodyfikowany
initial structure model=model początkowy
initial structure model=model surowy
initial temperature difference=początkowa różnica temperatur
initial velocity=prędkość początkowa
initialization=inicjalizacja
initialization=inicjowanie
initialization vector=wektor inicjalizacyjny
initialization vector=wektor inicjujący
initialization vector=wektor początkowy
initialize=inicjalizować
initially=początkowo
injection current=prąd iniekcji
injection efficiency=sprawność iniekcji

injection laser diode=dioda laserowa ze wstrzykiwaniem
ink detection=wykrywanie tuszu
ink droplets=krople atramentu
ink jet printer=drukarka atramentowa
ink level warning=ostrzeżenie o poziomie tuszu
ink out detection=wykrywanie braku tuszu
ink port=dodatkowy zbiornik atramentu
ink tank=zbiornik atramentu
in-line=dołączony
in-line=przyłączony
in-line=wbudowany
in-line=włączony
in-line=wmontowany
in-line=wstawiony
in-line ad=pasek reklamowy
inline assembler=asembler bezpośredni
inline assembler=asembler wbudowany
inline code=kod wbudowany
inline code=kod wplatany
inline function expansion=rozwinięcie funkcji w miejscu wywołania
inline image=obrazek wbudowany
inline image=wstawiony obrazek
inline processing=przetwarzanie równoległe
in-line processing=przetwarzanie swobodne
inode=i-węzeł
inorganical=nieograniczony
in-place activation=aktywacja bezpośrednia
in-place activation=bezpośrednie uaktywnienie
inplace editing=edycja bezpośrednia
in-place editing=edycja bezpośrednia
in-process=pośredni
in-process=przejściowy
in-process=wewnątrz-procesowy
input admittance of valve=admitancja wejściowa lampy elektronowej
input block=blok wejściowy
input data=dane wejściowe
input device=urządzenie wejściowe
input event=zdarzenie wygenerowane na wejściu
input event=zdarzenie związane z wprowadzaniem danych
input file=plik wejściowy
input instruction=rozkaz wprowadzenia
input language=język wejściowy
input language=język zewnętrzny
input mask=maska wprowadzania
input register=rejestr wejściowy
input signal=sygnał wejściowy
input speed=szybkość wprowadzania
input sub system=podsystem wejściowy
input subsystent=podsystem wejściowy
input transformer=transformator wejściowy
input translator=translator wejściowy
input validation=sprawdzanie poprawności danych wejściowych
input validation=zatwierdzanie danych wejściowych
input value=wartość wejściowa
input voltage=napięcie wejściowe
input/output adapter=adapter wejścia/wyjścia
input/output processor=procesor wejścia-wyjścia
input/output unit=jednostka wejścia-wyjścia
input/output unit=urządzenie wejściowo-wyjściowe
input-indexed color=barwa indeksowana wejściowo
input-output=wejście-wyjście
input-output control system=system sterowania wejścia-wyjścia
input-output multiplexer=multiplekser wejścia-wyjścia
input-output processor=procesor wejścia-wyjścia

input-output programming system=system programowania wejścia-wyjścia
input-output test=testowanie wejścia-wyjścia
inquiry message=komunikat z zapytaniem
insert trigger=wyzwalacz wstawiania
insertion point=punkt wstawiania
insertion sorting=sortowanie metodą wstawiania
insertion test signal=sygnał linii kontrolnych
inside margin=margines wewnętrzny
inside radius=promień wewnętrzny
inside width=szerokość wewnętrzna
inside-out strategy=strategia od środka na zewnątrz
instalation=instalacja
installable=instalowalny
installation and checkout phase=faza instalowania i sprawdzania
installation disk=dyskietka instalacyjna
installation guide=podręcznik instalacji
installation instructions=instrukcja instalacji
installation program=program instalacyjny
instance attribute=atrybut wystąpienia
instance hiding computation=obliczenia ukryte
instance hiding computation=obliczenia utajnione
instance hiding computation=obliczenia zamaskowane
instance method=metoda egzemplarza
instance method=metoda wystąpienia
instance variable=zmienna egzemplarza
instance variable=zmienna wystąpienia
instant access=natychmiastowy dostęp
instant watch=podgląd czujki
instant watch=szybka czujka
instantaneous automatic gain control=natychmiastowa bezzwłoczna automatyczna
regulacja wzmocnienia
instantaneous automatic volume control=natychmiastowa bezzwłoczna automatyczna
regulacja głośności
instanteous=chwilowy
instantiate=konkretyzować
instantiation=egzemplarz
instantiation=konkretyzacja
instantiation=realizacja
instant-on=natychmiastowa gotowość do pracy
instead=zamiast tego
instruction address=adres rozkazu
instruction code=kod instrukcji
instruction code=kod rozkazu
instruction counter=licznik rozkazów
instruction field=pole rozkazu
instruction format=format rozkazu
instruction mix=mieszanka rozkazów
instruction prefetch=wstępne pobranie rozkazu
instruction repertoire=lista rozkazów
instruction sheet=karta instrukcji
instruction stream=strumień rozkazów
instruction word=słowo rozkazowe
instructional=instrukcyjny
instructional television=telewizja edukacyjna
instruetion length code=kod długości rozkazu
instrument transformer=transformator miernikowy
instrumentally=instrumentalnie
instrumentation tools=oprzyrządowanie programowe
insulated gate field-effect transistor=tranzystor polowy o izolowanej bramce
insulating transformer=transformator izolujący
insulation resistance=rezystancja izolacji
insulation tester=miernik izolacji
inswap=łądować
inswap=załadować

in-system emulation=emulacja wewnątrzsystemowa
int=integer
int=interrupt
int=przerwanie
intact=nienaruszony
intarmittent=przerywany
integer identifier=identyfikator liczbowy
integer identifier=identyfikator w postaci liczby całkowitej
integer programming=programowanie całkowitoliczbowe
integer type=typ całkowitoliczbowy
integer unit=jednostka całkowitoliczbowa
integers=liczba atomowa
integral Circuit package=obudowa układu scalonego
integrated=scalony
integrated=zintegrowany
integrated bridge rectifier=scalony prostownik mostkowy
integrated capacitor=kondensator scalony
integrated chopper=dławik scalony
integrated circuit=układ scalony
integrated circuit operational amplifier=scalony wzmacniacz operacyjny
integrated circuit testing=testowanie układów scalonych
integrated colour printer/copier/scanner=kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
integrated colour printer-copier-scanner=kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
drukarka-kopiarka-skaner
integrated computing system=zintegrowany system przetwarzania danych
integrated control system=zintegrowany system sterowania
integrated data processing center=ośrodek zintegrowanego przetwarzania danych
integrated design and engineering automated system=zautomatyzowany i
zintegrowany system projektowania i konstruowania
integrated development environment=zintegrowane środowisko programowania
integrated digital network=zintegrowana sieć cyfrowa
integrated display=wbudowany wyświetlacz
integrated environmental control=zintegrowana kontrola środowiskowa
integrated I/O=zintegrowane wejście-wyjście
integrated injection logic=układ logiczny ze wstrzykiwaniem nośników prądu
integrated input output=zintegrowane wejście-wyjście
integrated manufacturing planning=zintegrowane planowanie produkcji
integrated Schottky logic=logiczny układ scalony z diodami Schottkyego
integrated security=integralne zabezpieczenie
integrated security=zintegrowane zabezpieczenie
integrated teleprocessing system=zintegrowany system teleprzetwarzania
integrated test facility=zintegrowane urządzenie testujące
integrated test program=zintegrowany program testujący
integrated wideband communications system=zintegrowany system komunikacji
szerokopasmowej
integrating circuit=obwód całkujący
integrating circuit=układ całkujący
integrating delta modulation=zintegrowana modulacja delta
integrating frequency meter=częstościomierz integracyjny
integrating unit=integrator
integration analog-to-digital converter=scalony konwerter analogowo-cyfrowy
integration analog-to-digital converter=scalony przetwornik analogowo-cyfrowy
integrator=integrator
integrity conditions=warunki spójności
integrity constrains=ograniczenia integralnościowe
integrity constrains=więzy integralności
integrity constraints=ograniczenia integralnościowe
integrity constraints=więzy integralności
integrity scanning=sprawdzanie integralności
intelligence service=służba wywiadowcza
intelligent segmentation recovery=inteligentne odtwarzanie segmentacji
intelligent terminal=terminal inteligentny
intelli-mouse=inteligentna myszka
intensifier=wzmacniacz

intension=intensja
intensity level=poziom intensywności
interaction=interakcja
interaction diagram=diagram interakcji
interactive=interakcyjny
interactive=interaktywny
interactive blend=interakcyjna metamorfoza
interactive computer graphics=interaktywna grafika komputerowa
interactive distortion=interakcyjne zniekształcenie
interactive envelope=interakcyjna obwiednia
interactive extrude=interakcyjna głębia
interactive fill=interakcyjne wypełnienie
interactive job=praca interaktywna
interactive job=zadanie interaktywne
interactive language=język bezpośredniego dostępu
interactive language=język konwersacyjny
interactive mode=tryb interaktywny
interactive query=interakcyjne zapytanie
interactive query=zapytanie interakcyjne
interactive system=system interaktywny
interactive transparency=interakcyjna przezroczystość
interactively=interaktywnie
interactivity=interakcja
interactivity=interaktywność
interblock gap=przerwa międzyblokowa
intercarrier sound reception=odbiór różnicowy dźwięku
interception=przechwycenie
interchangeably=jednoznacznie
intercom=interkom
interconnection=magistrala
interdependence=wzajemność zależna
interdependent=wzajemnie od siebie zależni
interdigital line=linia opóźniająca meandryczna
interdigital magnetron=magnetron palcowy
interdigitated structure=struktura epitaksjalna typu mesa
interdomain trust account=międzydomenowe konto powiernicze
interface=połączyć
interface=sprzęgać
interface cable=kabel interfejsu
interface cable=kabel złącza
interface card=karta interfejsu
interface card=karta sprzęgająca
interface circuit=układ sprzęgający
Interface Definition Language=język definicji interfejsu
interface inheritance=dziedziczenie interfejsu
interface module=moduł sprzęgający
interface object=obiekt interfejsu
interface point=punkt sprzężenia
interface repository=repozytorium interfejsów
interfaced=interfejs
interfacing=interfejs
interfereing frequency=częstotliwość zakłócająca
interframe gap=przerwa międzyramkowa
interim release=aktualizacja tymczasowa
interim release=wydanie poprawione
interior gateway=brama wewnętrzna
Interior Gateway Protocol=protokół bram wewnętrznych
interior neighbor=sąsiad wewnętrzny
interior router=ruter wewnętrzny
interlaced mode=tryb z przeplotem
interlaced scanning=wybieranie międzyliniowe
interleave=przeplatać
interleaved=wklejać
interleaved memory=pamięć o dostępie przeplatanym

interleaved memory=pamięć przeplatana
interleaves=wklejać
interleaving=przeplatanie
interleaving attack=atak przeplotowy
interlinear spacing=odstęp międzywierszowy
intermediate access memory=pamięć o dostępie pośrednim
intermediate access store=pamięć o dostępie pośrednim
intermediate frequency=częstotliwość pośrednia
intermediate frequency amplifier=wzmacniacz częstotliwości pośredniej
intermediate language=język pośredni
intermediate level recombination=rekombinacja pośrednia
intermediate mail stop=pośredni przystanek pocztowy
intermediate network node=pośredni węzeł sieci
intermediate power amplifier=wzmacniacz mocy pośredniej
intermediate voltage=napięcie pośrednie
intermodulation=intermodulacja
intermodulation distortion=zniekształcenia intermodulacji
internal attribute=atrybut wewnętrzny
internal command=polecenie wewnętrzne
internal component=element wewnętrzny
internal device=urządzenie wewnętrzne
internal disk duplexing=dupleksowanie dysku wewnętrznego
internal duplexing=dupleksowanie wewnętrzne
internal error=wewnętrzny błąd
internal feedback=wewnętrzne sprzężenie zwrotne
internal interrupt=przerwanie wewnętrzne
internal language=język maszynowy
internal language=język wewnętrzny
internal memory=pamięć operacyjna
internal memory=pamięć wewnętrzna
internal number base=wewnętrzna podstawa systemu liczbowego
internal resistance=rezystancja wewnętrzna
internal resistance of a tube=rezystancja wewnętrzna lampy elektronowej
internal schema=schemat wewnętrzny
internal storage=pamięć wewnętrzna
internal tape drive=wewnętrzny napęd taśmy
internal test=test wewnętrzny
international code of signals=międzynarodowy kod sygnałowy
international standard book number=międzynarodowy znormalizowany numer książki
international standard serial number=międzynarodowy znormalizowany numer
wydawnictw ciągłych
international temperature scale=międzynarodowa skala temperatur
internationalization=internacjonalizacja
internationalization=umiędzynarodowienie
internet=intersieć
Internet address=adres internetowy
internet address=adres w sieci złożonej
Internet browser=przeglądarka internetowa
Internet connectivity=łączność internetowa
Internet content provider=dostawca treści internetowych
internet control message=komunikat sterujący w sieci złożonej
Internet location=lokalizacja internetowa
internet router=ruter sieci złożonej
internet routing=trasowanie w sieci złożonej
internet routing=wyznaczanie tras w sieci złożonej
internet routing table=tablica tras sieci złożonej
internet service=usługa sieci złożonej
Internet service provider=usługodawca internetowy
Internet sharing=wspólne korzystanie z Internetu
Internet subscription=abonament internetowy
internetwork=intersieć
internetwork adress=adres w sieci złożonej
interoperate=współdziałać
interoperate=współpracować

interpenetration=przenikanie
interplay=oddziaływanie
interpolator=interpolator
interpolator=kolator
interpretive program=program interpretujący
interprocess communication=komunikacja między procesami
interprocess communication=komunikacja międzyprocesowa
interprocessor channel=kanał międzyprocesorowy
interprocessor communication=komunikacja międzyprocesorowa
interprocessor interference=interferencja międzyprocesorowa
interrecord gap=przerwa międzyrekordowa
interrelation=zależność wzajemna
interrogative pronoun=zaimek pytający
interrogative pronoun=zaimek pytajny
interrupt acknowledge=potwierdzenie przerwania
interrupt control routine=podprogram obsługi przerwania
interrupt control unit=sterownik przerwań
interrupt disable=zabronienie przerwania
interrupt enable=zezwolenie na przerwania
interrupt location=adres obsługi przerwania
interrupt mask=maska przerwania
interrupt priority=priorytet przerwania
interrupt register=rejestr przerwań
Interrupt request=żądanie przerwania
interrupt vector=wektor przerwania
interrupt-driven I/O=układ wejścia-wyjścia sterowany przerwaniami
interscan=interskan
interstage=międzystopniowy
interstitial ads=przerywniki reklamowe
interstitial atom=atom międzywęzłowy
intranet=intranet
intransitive verb=czasownik nieprzechodni
intransitively=nieprzechodnio
intraquery parellelism=paralelizm wewnątrz zapytań
intraquery parellelism=równoległość wewnątrz zapytania
intrinsic conduction=przewodnictwo samoistne
intrinsic multiprocessor=wieloprocesor wewnętrzny
intrinsical=wewnętrzny
intrinsically=wewnętrznie
intruder detection=wykrywanie intruza
intruder prevention=zapobieganie włamaniom
intruder trap=pułapka na intruzów
intrusion=infiltracja
intrusion=włamanie
intrusion=wtargnięcie
intrusion correlation=korelacja danych o infiltracji
intrusion correlation=korelacja danych o włamaniu
intrusion detection=wykrywanie infiltracji
intrusion detection=wykrywanie naruszenia ochrony
intrusion detection=wykrywanie włamań
intrusion detection processing=działanie systemu wykrywania infiltracji
intrusion detection processing=przetwarzanie służące do wykrywania włamań
intrusion detection system=system wykrywania infiltracji
intrusion detection system=system wykrywania włamań
invariably=niezmiennie
invariancy=inwariancja
invariant relation=relacja niezmienna
inventory data=dane inwentaryzacyjne
inverse=odwrotność
inverse current=prąd wsteczny
inverse discrete Fourier transform=odwrotna dyskretna transformacja Fouriera
inverse display=obraz negatywowy
inverse fast Fourier transform=szybka odwrotna transformacja Fouriera
inverse query=odwrotne zapytanie

inverse voltage=napięcie wsteczne
inversely=odwrotnie
inverted output=wyjście zanegowane
inverter=inwerter
investment protection=zabezpieczenie poczynionych inwestycji
invigilator=sygnalizator
invisibility=niewidzialność
involution=potęgowanie
I-O control system=system sterujący wejścia-wyjścia
I-O expansion=rozbudowa układów wejścia-wyjścia
I-O expansion=rozbudowa WE-WY
I-O request packet=pakiet żądania WE-WY
ion chamber=komora jonizacyjna
ion implantation=implantacja jonów
ion radiation=promienie jonowe
ion sputtering=rozpylanie jonowe
ionic=jonowy
ionic conduction=przewodnictwo jonowe
ionic semiconductor=półprzewodnik jonowy
ionic thermoconductivity=jonowe przewodnictwo cieplne
ionization chamber=komora jonizacyjna
ionization current=prąd jonowy
ionization potential=potencjał elektryczny
ionized=zjonizowany
ionized acceptor atom=atom akceptorowy zjonizowany
ionized donor atom=atom donorowy zjonizowany
IP address=adres IP
IP datagram=datagram IP
IP destination address=adres IP odbiorcy
IP destination address=adres IP przeznaczenia
IP dial-up=telefoniczne IP
IP multicasting=rozsyłanie grupowe w IP
IP next generation=IP następnej generacji
IP number=numer IP
IP option code=kod opcji IP
IP spoof=podrabianie adresów IP
IP timestamp=znacznik czasowy w IP
irradiation time=czas nagrzewania urządzenia
irreducible=nieredukowalny
irrelevantly=bez związku
irrespective=niezależnie
irrespective=niezależny producent oprogramowania
irrespectively=niezależnie
is-a relationship=związek generalizacji/specjalizacji
isobar=izobara
isobits=bity równowartościowe
isolated=izolowany
isolation level=poziom izolacji
isometric=izometryczny
isometric projection=rzut izometryczny
isometric view=rzut aksonometryczny
isomorphic=izomorficzny
isooctane=izooktan
isoplanar integrated injection logic=izoplanarny scalony układ logiczny ze
wstrzykiwaniem nośników
isosurface=izopowierzchnia
isotherm=izoterma
isotope=izotop
isotopic=izotopowy
isotropic antenna=antena izotropowa
isotropic radiation=radiacja izotropowa
isotropy=izotropowość
issue a command=wydać polecenie
italicize=wydrukować kursywą

italicized=wydrukować kursywą
iterated block cipher=iteracyjny szyfr blokowy
iterated integral=całka iterowana
iteration level=krok iteracji
iteration level=poziom iteracji
iterative=iteracyjny
iterative=wielokrotny
Iterative Development Process=iteracyjny proces rozwoju
iterative loop=pętla iteracyjna
iterative name resolution=iteracyjne odwzorowywanie nazw
iterative name resolution=iteracyjne określanie nazw
iterative name resolution=iteracyjne tłumaczenie nazw
iterative operation=operacja iteracyjna
iterative process=iteracyjny proces
iterative process=proces iteracyjny
iterator=iterator
jack in=dołączyć się
jagged line=postrzępiona linia
jammed paper=zacięty papier
jamming=zagłuszanie
jam-nut=przeciwnakrętka
January=styczeń
Java Virtual Machine=maszyna wirtualna języka Java
jiffy=moment synchronizacji
jigsaw=laubzega
jigsaw=wyrzynarka
jigsaw he=laubzega
jittering method=metoda fluktuacji
J-lead=końcówka inteligentna
job accounting journal=dziennik rozliczania prac
job accounting journal=dziennik rozliczania zadań
job control=zarządzanie zadaniami
job control authority=uprawnienie do zarządzania zadaniami
job details=szczegóły pracy
job details=szczegóły zadania
job list=lista prac
job list=lista zadań
job offset=wyrównanie zadania
job processing=wykonywanie pracy
job queue=kolejka prac
job queue=kolejka zadań
job scheduler=program do planowania zadań
job scheduler=program szeregujący zadania
job time=czas wykonywania
job timeout=anulowanie zadania po upływie przewidzianego czasu
join surface=powierzchnia pośrednia
joint denial=obustronna negacja
joint stock=kapitał akcyjny
jointed=przegubowy
jointstock company=towarzystwo akcyjne
Josephson effect=zjawisko Josephsona
Josephson interferometer=interferometr Jopephsona
joule=dżul
joule per degree=dżul na stopień
joule per degree Kelvin=dżul na stopień Kelwina
joule per kilogram=dżul na kilogram
journal entry=pozycja dziennika
journal queue=kolejka dziennika
journal receiver=plik dziennika
joystick=joystick
jump to interrupt=skocz do przerwania
jump to subroutine=skocz do podprogramu
junction diode=dioda złączowa
junction field-effect transistor=tranzystor polowy złączowy

junction gate=bramka złączowa
junction transistor=tranzystor złączowy
junkmail=poczta-śmieć
jut uately=wystająca część
kalium=potas
keepalive packet=pakiet sygnalizujący aktywność
K-electron=elektron warstwy K
Kelvin effect=zjawisko Kelvina
ken=zasięg sieci
Kensington lock slot=gniazdo blokady Kensington
kerf=część słyszalna
kerning=kerning
Kerr cell=komórka ciekłokrystaliczna
Kerr effect=zjawisko Kerra
key agreement=uzgadnianie klucza
key archival=archiwizacja klucza
key backup=wykonywanie kopii zapasowej klucza
key comparison=porównanie za pomocą klucza
key crunching=wyliczanie klucza
key data=dane klucza
key data=dane kluczowe
key data=dane o kluczu
key distribution=dystrybucja kluczy
key distribution center=centrum dystrybucji kluczy
key diversification=dywersyfikacja kluczy
key encryption key=klucz szyfrujący klucze
key escrow=deponowanie klucza
key escrow cryptography=kryptografia kontrolowana
key establishment=ustalanie klucza
key exchange=wymiana klucza
key fingerprint=odcisk klucza
key generation=generowanie klucza
key management=zarządzanie kluczami
key mapping=odwzorowanie klawiszy
key recovery=odtwarzanie klucza
key scheduling=generowanie kluczy wewnętrznych
key search=wyszukiwanie według klucza
key stream=strumień klucza
key transport=przekazanie klucza
key validation=atestacja klucza
keyboard=klawiatura
keyboard buffering=buforowanie klawiatury
keyboard click=stuk klawiatury
keyboard input=wejście z klawiatury
keyboard input=wprowadzanie z klawiatury
keyboard input matrix=wejściowa matryca klawiatury
keyboard language=język klawiatury
keyboard layout=układ klawiatury
keyboard lock=blokada klawiatury
keyboard lock button=przycisk blokady klawiatury
keyboard map=mapa klawiatury
keyboard mapping=mapa klawiatury
keyboard mapping=odwzorowanie klawiszy
keyboard scanning=odczyt z klawiatury
keyboard shortcut=klawisz skrótu
keyboard shortcut=skrót klawiaturowy
keyboard start=start klawiatury
keyed file=plik z kluczem
keyed sequence access path=indeksowy dostęp do danych
key-encrypting key=klucz szyfrowania kluczy
keyhole=dziurka od klucza
keying=kluczowanie
keylock=stacyjka blokady klawiatury
keylock switch=przełącznik z kluczykiem

keystone distortion=zniekształcenie trapezowe
keystroke monitoring=monitorowanie naciśnięć klawiszy
keyword=słowo kluczowe
key-word-in-context index=indeks kwic
key-word-in-context index=indeks słów kluczowych w kontekście
key-word-out-of-context index=indeks kwoc
key-word-out-of-context index=indeks słów kluczowych poza kontekstem
keywords=słowo indeksowe
killer application=przebojowa aplikacja
killer stage=eliminator koloru TV
kilo instructions per second=tysiąc instrukcji na sekundę
kilobit=kilobit
kilobit per second=kilobit na sekundę
kilobyte=kilobajt
kilocalorie=kilokaloria
kilohertz=kiloherc
kilovolt=kilowolt
kilovolt alternating current=kilowolt prądu przemiennego
kilovolt direct current=kilowolt prądu stałego
kilovolt peak=kilowolt w szczycie
kilovoltampere=kilowoltoamper
kilovolt-ampere-hour meter=miernik kilowoltoamperogodzin
kilowatt-hour=kilowatogodzina
kilowatt-hour meter=licznik kilowatogodzin
kinematic=kinematyczny
kinematics=kinematyka
kinescope=kineskop
kinesthesia=kinestezja
kinetic=kinetyczny
kinetic depth effect=kinetyczny efekt głębokości
kinetic energy=energia kinetyczna
kinetics=kinetyka
king-size=ponadwymiarowy
klystron=klistron
klystron amplifier=wzmacniacz klistronowy
klystron frequency multiplier=klistron powielający
klystron oscillator=oscylator klistronowy
klystron power supply modulator=modulator zasilania klistronu
knapsack problem=problem plecakowy
knapsack problem=zagadnienie plecakowe
knowledge base=baza wiedzy
Knowledge Base Management System=system zarządzania bazą wiedzy
knowledge engineering=inżynieria wiedzy
known plaintext attack=atak znanym tekstem jawnym
laboratory assistant=laborant
laboratory system=system laboratoryjny
laboratory test=test laboratoryjny
labour-consuming=pracochłonny
Lactic acid=Kwas mlekowy
ladder-mending=repasacja
laden=naładowany
laden=pogrążony
lag time=czas martwy
lag time=czas zwłoki
lamer=lamer
LAN Remote Power for after-hours PC Workstation wake-up=zdalne zasilanie LAN
służące do uaktywnienia stacji roboczej PC po godzinach pracy
landmark=punkt odniesienia
landmark=znak odstępu
landscape orientation=orientacja pozioma
language binding=powiązanie z językiem
language mapping=odwzorowanie językowe
language option=możliwość wyboru języka
language subset=podzbiór języka

language translation=translacja Języka
Lanthanum=Lantan
laptop=komputer podręczny
large artificial neuron network=duża sztuczna sieć neuronów
large core memory=wielka pamięć rdzeniowa
large disk storage=wielka pamięć dyskowa
large object=duży obiekt
large object data type=dane typu duży obiekt
large scale integration=duży stopień scalenia
laryngophone=laryngofon
laser=laser
laser coagulator=koagulator laserowy
laser diode=dioda laserowa
laser Doppler radar=laserowy radar dopplerowski
laser gyroscope=giroskop laserowy
laser interferometer=interferometr laserowy
laser microwelding set=mikrospawarka laserowa
laser printer=drukarka laserowa
laser projector=projektor laserowy
laser vision=laserowy system dyskowidowy
laser welder-driller=laserowa spawarka-wiertarka
laser yttrium aluminium garnet laser=laser itrowo-aluminiowo-granatowy
laser-beam machine=obrabiarka laserowa
laser-beam modulator=modulator laserowy
last modification date=data ostatniej modyfikacji
last modification time=czas ostatniej modyfikacji
late binding=późne wiązanie
latency=opóźnienie
latency=zwłoka
latency time=czas oczekiwania
latency time=czas zwłoki
latent=ukryty
latent electronic image=obraz kontrolny
latent heat=ciepło utajone
later=późniejszy
lateral transistor=tranzystor boczny
lateral V-groove depletion MOS transistor=boczny zubożony tranzystor MOS metaltlenek-półprzewodnik z rowkiem w kształcie V
latest version=najnowsza wersja
latex=lateks
lathing=okręcanie
lathing=toczenie
lattice constant=stała sieci krystalicznej
lattice defects=defekty sieciowe
lattice imperfections=defekty sieciowe
lattice plane=płaszczyzna sieciowa
lattice scattering=rozpraszanie sieciowe
lattice vibration=drgania sieci krystalicznej
launch pad=wyrzutnia
launcher=wyrzutnia
law enforcement=wymiar sprawiedliwości
law enforcement access field=pole dostępu dla służb wymiaru sprawiedliwości
layer detection=wykrywanie warstw
layering=podział na warstwy
layering principle=zasada podziału na warstwy
layering principle=zasada rozbicia na warstwy
lazy evaluation=leniwe wartościowanie
lazy initialization=leniwa inicjalizacja
lazy operation=powolna operacja
LCD panel=wyświetlacz LCD
lead time=czas napromieniowania
leading edge=zbocze narastające
leading zero=zero nieznaczące
leading zero=zero początkowe

leading-edge graphics components=najnowocześniejsze elementy graficzne
leadless ceramic chip carrier=ceramiczna obudowa bezwyprowadzeniowa
leafiest=emaliowany
leafiest=pokryty emalią
leafing=przełączenie
leafing=przerzucenie
leakage=upływność
leaked=nieszczelność
leaking=nieszczelność
leapfrog test=test przeskokowy
leapfroging=przeskakiwanie
learn about=dowiedzieć się o czym
learning bridge=inteligentny mostek
leased line=łącze dzierżawione
leased line=linia dzierżawiona
least=najmniejszy
least common denominator=najmniejszy wspólny mianownik
least common multiple=najmniejsza wspólna wielokrotność
least significant bit=bit najmniej znaczący
least significant digit=cyfra mniej znacząca
ledgers=księga główna
leeward=strona tytułowa
leeway=dryf
leeway=zaległości
left hand=lewa strona
left handed circular polarization=lewoskrętna polaryzacja kołowa
left justify=justować do lewej
left justify=równać do lewej
left scroll arrow=strzałka przewijania w lewo
left side bearing=nawis lewostronny
left window border=lewa krawędź okna
left-hand circular polarization=lewostronna polaryzacja kołowa
left-hand drive=napęd lewostronny
left-hand zero=zero nieznaczące
left-recursive grammar=gramatyka lewostronnie rekurencyjna
legacy application=aplikacja spadkowa
legacy device=starsze urządzenie
legacy device=urządzenie dawnego typu
legacy device=urządzenie klasyczne
legacy device=urządzenie tradycyjne
legacy system=dotychczasowy system
legged=zakończenie przedwczesne
lemmatization=lematyzacja
length over all=długość zewnętrzna
lens antenna=antena soczewkowa
letterpress=maszyna docelowa
level amplifier=wzmacniacz poziomu
level detector=detektor poziomu
level meter=miernik natężenia
level of service=poziom pracy
level of service=poziom usług
level of service=warunki eksploatacji
level transmitter=nadajnik kontrolny
level trigger=przerzutnik poziomu
leveled=poziomnica
level-headed=zrównoważony
leveling=poziomnica
levels=poziomnica
lexeme=leksem
lexical analyser=analizator leksykalny
lexical scan=analiza leksykalna
lexical scope=zakres leksykalny
lexically=leksykalnie
liaisons=łącznikowy

library automation=automatyzacja biblioteki
library database=biblioteczna baza danych
library name=nazwa biblioteki
library routine=procedura biblioteczna
library science=bibliotekarstwo
libration=libracja
licence monitoring=kontrola licencji
license agreement=umowa licencyjna
licensed=udzielać pozwolenia
licensed patented=patentowany
licenses=udzielać pozwolenia
Liebig's condenser=Chłodnica Liebiga
life cycle=cykl wydawniczy
life cycle=czas istnienia
life cycle=okres trwałości
life cycle=okres użytkowania
life cycle=okres życia
life-cycle model=model cyklu życiowego
lift-off=oderwanie emulsji od płytki półprzewodnikowej
light activated programmable unijunetion transistor=programowalny tranzystor
jednozłączowy pobudzany światłem
light amplification by stimulated emission of radiation=wzmacnianie światła
przez stymulowaną emisję promieniowania
light dependent=zależny od światła
light depenedent resistor=fotoopornik
light emitting diode=dioda elektroluminescencyjna
light emitting diode=dioda świecąca
light point=punkt świetlny
light source=źródło światła
light user=użytkownik nie obciążający systemu
light user=użytkownik o niewielkich wymaganiach
light valve modulator=modulator z zaworem świetlnym
light-activated silicon controlied rectifier=przełącznik półprzewodnikowy
sterowany światłem
light-box for reflex and contact printing=kopiorama do światłodruku
light-emitting diode=dioda elektroluminescencyjna
light-emitting film=warstwa elektroluminescencyjna
lighting engineering=technika mikrofalowa
lighting panel=tablica świetlna
lightly doped semiconductor=półprzewodnik słabo domieszkowany
lightning-conductor=piorunochron
light-proof=światłoszczelny
light-sensitive=światłoczuły
light-sensitive resistor=fotorezystor
lignin=lignina
limbo space=przestrzeń przejściowo wykorzystana
limerick=limeryk
limited=ograniczony
limited broadcast address=adres ograniczonego rozgłaszania
limited broadcast address=adres ograniczonej transmisji
limited warranty=ograniczona gwarancja
limiter=ogranicznik
limiting current=prąd graniczny
limiting factor=czynnik ograniczający
line adapter unit=blok adaptera łącza
line connector=złącze kolektorowe
line data printer=drukarka wierszowa
line editor=edytor wierszowy
line feed=wysuw wiersza
line folding=przenoszenie wierszy
line frequency=częstotliwość linii przesyłowej
line generator=generator liniowy
line in=wejście sygnałowe audio
line intersection model=model przecinania linii

line mode=tryb wierszowy
line of balance=linia równowagi
line of sight=linia widzenia
line out=wyjście sygnałowe audio
line per minute=linia na minutę
line per minute=wiersz na minutę
line printer=drukarka wierszowa
line relay=przekaźnik indukcyjny
line style=styl linii
line sweep=wybieranie linii
line width=szerokość linii
linear addressing=adresowanie liniowe
linear amplifier for various applications=wzmacniacz liniowy dla różnych
zastosowań
linear arithmetic processor=liniowy procesor arytmetyczny
linear complexity=złożoność liniowa
linear cryptanalysis=kryptoanaliza liniowa
linear defects=defekty liniowe
linear delta modulation=liniowa modulacja delta
linear depth cueing=symulacja liniowa głębokości
linear detector=detektor liniowy
linear differential equation=Liniowe równanie różniczkowe
linear distortion=zniekształcenie liniowe sygnału
linear energy transfer=liniowe przenoszenie energii
linear equation=równanie liniowe
linear function=funkcja liniowa
linear integrated circuit=liniowy układ scalony
linear matched filter=dopasowany filtr liniowy
linear predictive coding=liniowe kodowanie predykcyjne
linear programming=programowanie liniowe
linear sequential network=liniowa sieć sekwencyjna
linear span=złożoność liniowa
linear speedup=liniowy wzrost prędkości
linear speedup=przyspieszenie liniowe
linear time base oscillator=oscylator liniowej podstawy czasu
linear variable differential transformer=liniowy zmienny transformator różnicowy
linear velocity transducer=liniowy przetwornik szybkości
linear-frequency modulator=liniowy modulator częstotliwości
linearity=liniowość
linearly=linearnie
linearly tapered transmission line=linia przesyłowa płaska
line-at-a-time printer=drukarka wierszowa
linefeed=wysunięcie wiersza
lines per minute=wiersze na minutę
lines per second=wiersze na sekundę
line-sequential colour television system=system telewizji kolorowej kolejno
liniowy
line-trunk unit=blok linii głównej
linguistic processing=przetwarzanie ligwistyczne
linguistic reflection=refleksja językowa
linguistic reflection=refleksja lingwistyczna
link=łącze
link attribute=atrybut powiązania
link editor=konsolidator
link encryption=szyfrowanie na poziomie połączeń
link protocol=protokół komunikacyjny
link role=rola łącza
link switching=przełączanie łącza
linked list=lista związana
linked table=tabela powiązana
linker=konsolidator
linker=linker
liquid crystal=ciekłokrystaliczny
liquid crystal display=ciekłokrystaliczny wyświetlacz

liquid crystal display=wskaźnik ciekłokrystaliczny
liquid crystal display=wyświetlacz ciekłokrystaliczny
liquid crystal display monitor=monitor ciekłokrystaliczny
liquid laser=laser cieczowy
liquid oxygen=ciekły tlen
liquid ozon=ciekły ozon
liquid-cooled=chłodzony cieczą
liquid-nitrogen temperature=temperatura ciekłego azotu
liquid-phase epitaxy=epitaksja z fazy ciekłej
Lissajous figures=figury Lissajous
list of awards=lista moderowana
list with one-way pointers=lista jednokierunkowa
list with two-way pointers=lista dostępu
listen queue=kolejka nasłuchu
listing=listing
listing=wydruk
literals=literowy
literary property=prawa wydawnicze
literate=piśmienny
literate programming=programowanie z jednoczesnym tworzeniem dokumentacji
Lithium=Lit
lithium battery=bateria litowa
lithium-ion battery pack=akumulator litowy
lithium-ion rechargeable battery pack=akumulator litowy
lithosphere=litosfera
liveness=żywotność
load balancing=równoważenie obciążenia
load balancing=rozkład obciążenia
load balancing=rozkładanie obciążenia
load balancing=wyrównywanie obciążenia
load balancing button=przycisk wyrównywania obciążenia
load charge=naładować
load factor=współczynnik obciążenia
load factor=współczynnik załadowania
load impedance=impedancja obciążenia
load ratio=współczynnik obciążenia
load simulator=symulator obciążenia
load source=źródło ładowania systemu
load source unit=jednostka ładowania systemu
load testing=testowanie obciążenia
load utility=moduł ładujący
loadable=ładowalny
loadable driver=sterownik ładowalny
loadable font=czcionka ładowalna
loadable format=format wsadowy
loading mechanism=mechanizm ładowania
loading program=program ładujący
loading program=program wprowadzający
loading routine=program ładujący
loading routine=program wprowadzający
load-limiting resistor=opornik ograniczający obciążenie prądem
load-sharing redundant power supply=nadmiarowy układ zasilania z dzieleniem
obciążenia
local area computer network=lokalna sieć komputerowa
local area network=sieć lokalna
local battery=bateria lokalna
local data area=lokalny obszar danych
local database=lokalna baza danych
local domain=domena lokalna
local domain name=nazwa domeny lokalnej
local host=lokalny host
local host=lokalny komputer macierzysty
local knowledge=znajomość lokalnych warunków
local light source=źródło światła lokalne

local location=miejsce lokalne
local mean time=czas systemowy
local network broadcast address=adres rozgłaszania w sieci lokalnej
local network broadcast address=adres transmisji w sieci lokalnej
local object=obiekt lokalny
local oscillator=oscylator lokalny
local oscillator frequency=częstotliwość oscylatora lokalnego
local oxidation of silicon=lokalne utlenianie krzemu
local port=port lokalny
local printer=lokalna drukarka
local semaphores=semafory lokalne
local serialization=serializacja lokalna
local standard time=standardowy czas miejscowy
local unit=jednostka lokalna
local winter time=zimowy czas miejscowy
local zone time=strefowy czas miejscowy
locale values=wartości narodowe
localization vendor=biuro tłumaczeń
locally oxidized complementary=lokalnie utleniany komplementarny
location counter=licznik lokacji
location transparency=przezroczystość umiejscowienia
locator=adres
locator=wskaźnik
lock slot=gniazdo blokady
lockable=blokowany
lockable=zamykany
lockable chassis=panel z blokadą
locked=ryglować
locking granularity=ziarnistość blokowania
locking granularity=ziarnistość ryglowania
locking signal=sygnał blokujący
locking signal=sygnał synchronizujący
locking strategy=strategia blokowania dostępu
locknut=przeciwnakrętka
lock-out=lokaut
lock-out=odcięcie dopływu
locutio adverbialis=wyrażenie przyimkowe
locutio interiectiva=wyrażenie wieloznaczne
locutio pronominalis=wyrażenie wykrzyknikowe
lofting=metoda najmniejszych kwadratów
log file=plik dziennika
log file=plik dziennikowy
log file=plik rejestracyjny
log host=stacja rejestrująca
log message=komunikat umieszczany w pliku dziennika
log message=rejestrowany komunikat
log server=serwer dziennika
log server=serwer kroniki
logarithmic amplifier=wzmacniacz logarytmiczny
logarithmic diode=dioda logarytmiczna
logarithmic intermediate frequency ampiifier=logarytmiczny wzmacniacz
częstotliwości pośredniej
logarithmic law capacitor=kondensator obrotowy logarytmiczny
logarithmically=logarytmicznie
logic=logiczny
logic analyser=analizator stanów logicznych
logic analyzer=analizator stanów logicznych
logic block=blok logiki
logic bomb=bomba logiczna
logic compiler=kompilator logiczny
logic convention=konwencja logiczna
logic element=element logiczny
logic flow=przepływ logiczny
logic programming=programowanie logiczne

logic table=tablica logiczna
logical=logiczny
logical address=adres logiczny
logical algorithmic language=logiczny język algorytmiczny
logical design=projekt logiczne
logical element=element logiczny
logical gate=bramka logiczna
logical identifier=identyfikator logiczny
logical interference per second=zakłócenie logiczne na sekundę
logical left shift=logiczne przesunięcie w lewo
logical name=nazwa logiczna
logical node=węzeł logiczny
logical operation=operacja logiczna
logical operator=operator logiczny
logical organization=struktura logiczna
logical product=iloczyn logiczny
logical record=rekord logiczny
logical schema=schemat logiczny
logical semiotics=semiotyka logiczna
logical shift=przesunięcie logiczne
logical unit=człon logiczny
logical unit=jednostka logiczna
logie circuit analyser=analizator obwodów logicznych
login=login
login name=nazwa konta
login name=nazwa użytkownika
login name=nazwa zgłoszenia
login shell=interpretator sesji
login shell=powłoka logowania
login shell=shell zgłoszony
log-in tries=próby zalogowania się
logoff=logout
logoff=ologout
logon=login
logon=ologin
long edge=dłuższa krawędź
long filename=długa nazwa pliku
long integer=długa liczba całkowita
long line=linia długa
long range=dalekiego zasięgu
long range navigation=nawigacja dalekiego zasięgu
long range radar=radar dalekiego zasięgu
long term stability=stabilność długoczasowa
long transaction=długa transakcja
longe wave=fala długa
longitude=długość geograficzna
longitudinal parity check=wzdłużna kontrola parzystości
longitudinal redundancy check=wzdłużna kontrola nadmiarowa
longitudinal redundancy check=wzdłużna kontrola redundancyjna
longitudinal redundancy cheek=kontrola wzdłużna
longitudinal redundancy cheek=kontrola wzdłużna redundancji
longitudinal video recording=wzdłużny zapis wizji
long-life lithium-ion battery=akumulator litowy o dużej pojemności
long-word arithmetic=arytmetyka dużej precyzji
look-ahead carry generator=generator przeniesień jednoczesnych
look-ahead-carry adder=sumator równoległy
look-and-feel=wygląd i działanie
lookup=odszukiwanie
lookup=połączenie
lookup mode=tryb wyszukiwania
lookup table=tablica powiązana
lookup table=tablica przeglądowa
loop control=sterowanie pętli
loop gain=wzmocnienie mocy

loop index=indeks permutacyjny
loop termination=zakończenie awaryjne
loopback=pseudosieć
loopback interface=interfejs pseudosieci
loopback test=test pętli zwrotnej
loose source routing=swobodne trasowanie według nadawcy
loose source routing=swobodne wyznaczanie tras wg nadawcy
loosely-coupled=luźno
loss factor=współczynnik strat
loss of signal=utrata sygnału
lossless=bezstratny
lossless digital integrator=cyfrowy integrator bezstratny
lossy=stratny
lossy compression=kompresja stratna
lost=stracony
lost=utracony
lost=zagubiony
loud-speaker=głośnik
low accuracy=mała dokładność
low and medium frequency=mała i średnia częstotliwość
low battery warning=ostrzeżenie o rozładowaniu akumulatora
low battery warning=ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
low cost of ownership=niski koszt eksploatacji
low emissions monitor=monitor niskoemisyjny
low emitter concentration transistor=tranzystor o małej koncentracji domieszek w
emiterze
low frequency=mała częstotliwość
low frequency correction=korekcja małych częstotliwości
low frequency current=prąd małej częstotliwości
low frequency emissions=emisje o niskiej częstotliwości
low frequency oscillator=oscylator małej częstotliwości
low ink warning=ostrzeżenie o kończeniu się tuszu
low noise receiver=odbiornik małoszumiący
low noise traveling-wave amplifier=małoszumiący wzmacniacz o fali bieżącej
low noise traveling-wave amplifier=małoszumiący wzmacniacz z lampą o fali
bieżącej
low pass filter=filtr dolnoprzepustowy
low power output=wyjście małej mocy
low pressure=niskociśnieniowy
low resistance=mała oporność
low resolution=niska rozdzielczość
low resolution infrared radiometer=miernik promieniowania podczerwonego o małej
rozdzielczości
low resolution infrared radiometer=radiometr podczerwieni o małej rozdzielczości
low speed=mała szybkość
low speed printer=drukarka powolna
low temperature=niska temperatura
low tension=niskie napięcie
low tension battery=bateria niskiego napięcia
low voltage=niskie napięcie
low voltage power supply=niskonapięciowy zasilacz mocy
low-density distributed segment=segment rozproszony o małej gęstości
low-electron-velocity camera tube=lampa analizująca o wiązce elektronów
powolnych
lower cut-off frequency of an amplifier=częstotliwość graniczna
lower cut-off frequency of an amplifier=częstotliwość graniczna dolna
wzmacniacza
lower limit=dolna granica
lower sideband=dolna wstęga boczna
lower sideband=wstęga dolna
lowest effective power=najniższa moc skuteczna
lowest operating frequency=najniższa częstotliwość pracy
lowest required radiated power=najmniejsza wymagana moc promieniowania
lowest usable frequency=najmniejsza częstotliwość użyteczna

lowest useful high frequency=częstotliwość ultrawielka
lowest useful high frequency=najmniejsza użyteczna wielka częstotliwość
low-frequency transformer=transformator malej częstotliwości
low-frequency tube=lampa małej częstotliwości
low-grade=niskoprocentowy
low-light-level TV=system telewizyjny do słabego oświetlenia
low-order digit=cyfra kontrolna
low-pass filter=filtr dolnoprzepustowy
low-power=małej mocy
low-power diode-transistor logic=logiczny układ scalony diodowo-tranzystorowy
małej mocy
low-power transistor-transistor logic=scalony układ logiczny tranzystorowotransystorowy małej mocy
low-pressure=niskoprężny
low-pressure chemical vapour deposition=chemiczne niskociśnieniowe osadzanie
warstw z fazy gazowej
low-resistance resistor=rezystor małooporowy
low-speed=niskoobrotowy
low-speed=wolnobieżny
low-value resistor=rezystor lity
luggable=przenośny
luggable=przewoźny
lumen per square foot=lumen na stopę kwadratową
lumen per square meter=lumen na metr kwadratowy
lumen per watt=lumen na wat
lumen-hour=lumenogodzina
lumenmeter=lumenomierz
lumen-second=lumenosekunda
lumen-Watt=lumen na wat
luminance=jaskrawość
luminance=luminancja
luminance signal=sygnał linii kontrolnych
luminescence=luminescencja
luminescent centres=centra luminescencji
luminescent screen=ekran lampy elektronowej
luminophor=luminofor
luminophore=luminofor
luminous spot=kursor graficzny
luminous spot=plamka śledząca
lunch box=urządzenie towarzyszące
lux=luks
lux second=luksosekunda
luxmeter=luksomierz
lysol=lizol
maceration=maceracja
machine abstract=analiza maszynowa
machine abstract=automatyczna analiza treści
machine address=adres bezwzględny
machine address=adres komputera
machine address=adres maszynowy
machine address=adres rzeczywisty
machine aided translation=tłumaczenie wspomagane maszynowo
machine available time=czas dyspozycyjny komputera
machine available time=czas maszynowy
machine byte order=maszynowy porządek bajtów
machine code=język maszynowy
machine code=język wewnętrzny
machine code=kod maszynowy
machine code=program maszynowy
machine instruction=rozkaz komputera
machine interface=interfejs maszynowy
machine language=machine code
machine language=omachine code
machine learning=uczenie się maszynowe

machine literature searching=komputerowe wyszukiwanie literatury
machine paging pool=pula stronicowania maszynowego
machine parts=części maszyn
machine pool=pula maszynowa
machine program=machine code
machine program=omachine code
machine run=przebieg maszynowy
machine time=czas maszynowy
machine translation=tłumaczenie komputerowe
machinedependent=zależny od architektury komputera
machine-made=wykonany maszynowo
machine-oriented programming system=system programowania w języku komputera
machine-readable=nadający się do przetwarzania automatycznego
machine-tool=obrabiarka
macro=makro
macro=makrodefinicja
macro=makroinstrukcja
macro=makropolecenie
macro=makroprocedura
macro expansion=rozwinięcie makra
macro generation=generacja makr
macro generation=rozwinięcie makr
macro generator=generator makr
macro language=język makr
macro language=język makropoleceń
macro library=biblioteka makroinstrukcji
macro parameter=parametr makrowywołania
macro processor=makroprocesor
macro prototype=prototyp makroinstrukcji
macroassembler=makroasembler
macrocall=makrowywołanie
macrocommand=makropolecenie
macrodefinition=makrodefinicja
macrogenerator=makrogenerator
macroinstruction=makroinstrukcja
macromodular system=system makromodułowy
macroparallelism=makroparalelizm
macroparallelism=makrorównoległość
macroprogramming=makroprogramowanie
macros=makro
macros=makrodefinicja
macrostructure=makrostruktura
made by hand=ręcznie zrobiony
made of steel=zrobiony ze stali
made to measure=zrobiony na miarę
magenta=fuksyna
magic cookie=magiczne ciasteczko
magic cookie=znacznik stanu klienta
magnesia=magnezja
magnet=magnes
magnetic amplifier=wzmacniacz magnetyczny
magnetic bubble memory=pamięć domenowa
magnetic card=karta magnetyczna
magnetic card and tape unit=blok karty i taśmy magnetycznej
magnetic card store=pamięć magnetyczna kartowa
magnetic character reader=magnetyczny czytnik znaków
magnetic character recognition=magnetyczne rozpoznawanie znaków
magnetic coating storage=pamięć na warstwie magnetycznej
magnetic core memory=magnetyczna pamięć rdzeniowa
magnetic core store=pamięć rdzeniowa
magnetic deflection=odchylanie magnetyczne
magnetic delay line=linia opóźniająca magnetyczna
magnetic diode=dioda magnetyczna
magnetic dipole=dipol magnetyczny

magnetic disk=dysk magnetyczny
magnetic disk store=pamięć magnetyczna dyskowa
magnetic drum=bęben magnetyczny
magnetic drum store=pamięć magnetyczna bębnowa
magnetic dust core=rdzeń magnetyczny
magnetic field dependent resistor=magnetorezystor
magnetic film store=pamięć filmowa
magnetic focusing=ogniskowanie magnetyczne
magnetic frequency detector=magnetyczny detektor częstotliwości
magnetic hysteresis=histereza magnetyczna
magnetic induction=indukcja magnetyczna
magnetic ink=atrament magnetyczny
magnetic ink character reader=czytnik znaków magnetycznych
magnetic ink character recognition=rozpoznawanie znaków zapisanych atramentem
magnetycznym
magnetic lens=soczewka elektronowa
magnetic material=magnetyk
magnetic memory=pamięć magnetyczna
magnetic modulator=modulator magnetyczny
magnetic moment=moment magnetyczny
magnetic optic converter=konwerter magnetyczno-optyczny
magnetic orientation=orientowanie magnetyczne
magnetic permeability=przenikalność magnetyczna
magnetic phase modulator=magnetyczny modulator fazy
magnetic pole=biegun magnetyczny
magnetic recording=zapis magnetyczny
magnetic relay=przekaźnik magnetyczny
magnetic resonance=rezonans magnetyczny
magnetic ring modulator=magnetyczny modulator kołowy
magnetic saturation=nasycenie magnetyczne
magnetic shift register=magnetyczny rejestr przesuwający
Magnetic stirrer=mieszadło magnetyczne
magnetic storage=pamięć magnetyczna
magnetic stripe card=karta magnetyczna
magnetic stripe card=karta z paskiem magnetycznym
magnetic susceptibility=podatność magnetyczna
magnetic tape=taśma magnetofonowa
magnetic tape=taśma magnetyczna
magnetic tape cassette=kaseta z taśmą magnetyczną
magnetic tape operating system=taśmowy system operacyjny
magnetic tape storage=pamięć magnetyczna taśmowa
magnetic tape transport=przesuw taśmy magnetycznej
magnetic wire store=pamięć magnetyczna drutowa
magnetic-bubble device=magnetyczny przyrząd domenowy
magnetization=magnetyzacja
magnetochemistry=magnetochemia
magnetodielectric=magnetodielektryk
magnetogasdynamics=magnetogazodynamika
magnetohydrodynamics=magnetohydrodynamika
magnetomotive force=siła elektromotoryczczna
magnetooptic method=metoda magnetooptyczna
magnetoplasmadynamics=magnetoplazmodynamika
magnetoresistor=magnetorezystor
magnetostatics=magnetostatyka
magnetostriction=magnetostrykcja
magnetostriction loudspeaker=głośnik magnetostrykcyjny
magnetostriction microphone=mikrofon magnetostrykcyjny
magnetostrictive delay line=linia opóźniająca magnetostrykcyjna
magnetostrictive resonator=rezonator magnetostrykcyjny
magnifier=powiększalnik
magnifying=powiększanie
magnistor=magnetotranzystor
mail address=adres pocztowy
mail alias=alias pocztowy

mail alias expansion=rozwijanie aliasu pocztowego
mail bridge=most pocztowy
mail bridge=mostek pocztowy
mail connection=połączenie pocztowe
mail destination=odbiorca poczty
mail exchanger=przekaźnik poczty
mail exploder=powielacz poczty
mail forwarding=przekazywanie poczty
mail gateway=brama pocztowa
mail gateway=bramka pocztowa
mail merge=korespondencja seryjna
mail message=przesyłka pocztowa
mail path=ścieżka poczty
mail processing=przetwarzanie poczty
mail queue=kolejka pocztowa
mail reader=czytnik poczty
mail relay=przekaźnik poczty
mail spool area=systemowy katalog z pocztą
mail store=magazyn pocztowy
mail-bomb=zasypanie odbiorcy zwałą listów elektronicznych
mail-bombing=bombardowanie listami
mailbot=autoresponder
mailbox=skrzynka pocztowa
mailbox address=adres skrzynki pocztowej
mailer=oprogramowanie przesyłające pocztę
mail-filter=filtr poczty
mailing list=lista adresatów
mailing list=lista adresowa
mailing list=lista dyskusyjna
mailing list=lista korespondencyjna
mailing list=lista wysyłkowa
main battery=bateria główna
main channel=kanał dyskretny
main function=funkcja główna
main memory=pamięć główna
main memory=pamięć operacyjna
main memory register=rejestr danych pamięci
main menu=menu ekranowe
main phase=faza asemblowania
main phase=faza główna
main program=program główny
main storage=pamięć główna
main storage=pamięć operacyjna
main switch=wyłącznik dwubiegunowy jednozapadkowy
main table=tabela główna
mainboard=płyta czołowa
mainframe=komputer centralny
mainframe computer=duży system komputerowy
mains=sieć elektryczna
mains=sieć zasilająca
mains receiver=odbiornik sieciowy
mainstream=podstawowy
mainstream=typowy
maint maintenance=konserwacja sprzętu
maintain state information=przechowywać informacje o stanie
maintained=utrzymywany
maintenance tools=narzędzia konserwacyjne
major cycle=cykl główny
major revision=ważna korekta
major total=suma całkowita
majority carriers=nośniki większościowe
majority element=element większościowy
majority logic=logika większościowa
make-time=czas zajęcia

male connector=łączówka męska
malicious invasion=szkodliwa inwazja
malicious invasion=szkodliwe naruszenie ochrony
malicious invasion=szkodliwe włamanie
malicious software=oprogramowanie złośliwe
malicious teaching=złośliwe wprowadzanie błędnych danych
man in the middle attack=atak metodą powtórzenia
man in the middle attack=atak powtórzeniowy
man page=strona dokumentacji systemowej
man page=strona podręcznika systemowego
man page=strona programu man
manageability=funkcjonalność
manageability=praktyczność
manageability=wykonalność
manageable=funkcjonalny
manageable=praktyczny
manageable=regulowalny
manageable=sterowalny
manageable=wykonalny
management features=funkcje administrowania
management features=funkcje zarządzania
management information base=baza informacji zarządzania
management information system=system informowania kierownictwa
management module=moduł administrowania
management module=moduł zarządzania
management of multivendor environment=administrowanie środowiskami
heterogenicznymi
management operating system=system operacyjny zarządzania
management task=zadanie administracyjne
management task=zadanie zarządcy
Manchester encoding=kodowanie bifazowe
mandatory access control=narzucona kontrola dostępu
mandatory access control=obowiązkowe sterowanie dostępem
mandatory protection=narzucona ochrona
mandrel=trzpień
mandril=trzpień
manganese=mangan
manifest constant=jawna stała
manifest file=plik-spis
manifest file=plik-wykaz
manipulandum=manipulator siłowy
manipulator=manipulator
man-machine dialog=dialog człowiek-komputer
man-machine interface=sprzęg człowiek-maszyna
man-machine interface=współpraca człowiek-maszyna
mantel=kadrowanie
manual control=ręczna regulacja
manual control=ręczne sterowanie
manual data input=ręczne wprowadzanie danych
manual feed=podawanie ręczne
manual feed lever=dźwignia podawania ręcznego
manual feed slot=szczelina do ręcznego podawania papieru
manual frequency control=ręczna regulacja częstotliwości
manual gain control=ręczna regulacja wzmocnienia
manual labour=praca domowa
manual print head alignment=ręczne wyrównanie głowicy drukującej
manual punched card=karta selekcyjna
manual resize=ręczna zmiana rozmiaru
manual volume control=ręczna regulacja głośności
manual volume control=ręczne sterowanie głośnością
manually operated=ręcznie uruchamiany
manually operated switching=wyłączanie ręczne
manufacturing automation protocol=protokół zautomatyzowanej produkcji
manufacturing electron-beam exposure system=produkcyjny system naświetlania

wiązką elektronową
many-element laser=laser wieloelementowy
margin of error=margines błędu
marginal check=kontrola marginesowa
mark and sweep=znacz i zamiataj
marketing=marketing
Markov model=model Markowa
Markovian machine=maszyna markowska
markup language=język oznaczeń
marquee=neon
marquee=roleta
marshalling=szeregowanie
marshalling information=informacje rozrządowe
masculine and plural=rzeczownik rodzaju męskiego liczba mnoga
maser microwave amplification by stimulated emission of radiation=maser
wzmacnianie mikrofal przez stymulowaną emisję promieniowania
mask register=rejestr maski
maskable=maskowalny
masquerade attack=atak maskaradowy
masquerading=maskarada
mass random access disk=dyskowa pamięć masowa o bezpośrednim dostępie
mass spectrograph=spektrograf masowy
mass spectrometry=spektrometria masowa
mass storage=pamięć masowa
mass storage shelf=półka na pamięć masową
mass storage syatem=system pamięci masowej
massive parallelism=paralelizm masowy
massively paraller processing=przetwarzanie masywnie równoległe
mass-produced=produkowany masowo
mast aerial=maszt anteny
master account domain=domena konta głównego
master card=karta przewodnia
master card=karta sterująca
master clock=zegar główny
master clock=zegar systemowy
master computer=komputer nadrzędny
master control unit=główna jednostka sterująca
master data=oryginał danych
master document=dokument główny
master domain=domena główna
master domain=domena nadrzędna
master file=kartoteka główna
master file=plik główny
master file=zbiór danych stałych
master key=klucz główny
master key=klucz uniwersalny
master page=strona wzorcowa
master program=program główny
master record=rekord główny
master replica=replika nadrzędna
master station=stacja nadrzędna
master tape=taśma główna
master tape=taśma wzorcowa
master's degree=magisterium
masters thesis=praca magisterska
master-slave=główny-podległy
master-slave=nadrzędny-podległy
matched=dopasowany
matched=powiązany
matching function=funkcja dopasowująca
matching transformer=transformator dopasowujący
material implication=implikacja materialna
material lighting=oświetlanie materiału
materialized table=tabela materializowana

materialized view=zmaterializowana perspektywa
mathematical analysis=analiza matematyczna
mathematical check=kontrola matematyczna
mathematical coprocessor=koprocesor arytmetyczny
mathematical logic=logika matematyczna
mathematical model=model matematyczny
mathematical programming=programowanie matematyczne
mathematical statistics=statystyka matematyczna
matrix=macierz
matrix=matryca
matrix printer=drukarka mozaikowa
matrix store=matryca kodów znaków
matt side=strona matowa
matte object=obiekt ślepy
maxiimim observed frequency=maksymalna częstotliwość obserwowana
maximal length shift register=rejestr przesuwający o liniowym sprzężeniu
zwrotnym
maximally=maksymalnie
maximize=maksymalizować
maximum admissible concentration=największe stężenie dopuszczalne
maximum available gain=maksymalne osiągalne wzmocnienie
maximum mean accuracy=maksymalna średnia dokładność
maximum operating frequency=maksymalna częstotliwość pracy
maximum permissible concentration=maksymalna koncentracja dopuszczalna
maximum permissible dose=największa dawka dopuszczalna
maximum permissible level=maksymalny poziom dopuszczalny
maximum phase deviation=maksymalne odchylenie fazy
maximum power output=maksymalna moc wyjściowa
maximum reverse current=maksymalny prąd wsteczny
maximum segment lifetime=maksymalny czas życia segmentu
maximum segment size=maksymalny rozmiar segmentu
maximum stable gain=wzmocnienie maksymalnie stabilne
maximum time to repair=maksymalny czas do naprawy
maximum time to replace=maksymalny czas do wymiany
maximum transfer unit=maksymalna wielkość jednostki transmisyjnej
maximum up time=maksymalny czas sprawności
maximum usable frequency=częstotliwość użytkowa największa
maximum usable frequency=maksymalna częstotliwość użyteczna
maximum usable gain=maksymalne wzmocnienie użyteczne
maximum working voltage=maksymalne napięcie pracy
mayday=międzynarodowy sygnał wzywania pomocy przez radio
m-Cresol purple=Purpura m-krezolowa
mean cycle between failures=średni cykl pomiędzy uszkodzeniami
mean effective pressure=średnie ciśnienie skuteczne
mean length of turn=średnia długość zwoju
mean probable error=średni błąd kwadratowy
mean recovery time=średni czas naprawy
mean repair time=średni czas naprawy
mean solar day=średni dzień słoneczny
mean square deviation=średnie odchylenie kwadratowe
mean temperature difference=średnia różnica temperatur
mean time between failures=średni czas międzyawaryjny
mean time between maintenance=średni czas między konserwacjami
mean time between repair=średni czas między naprawami
mean time between replacement=średni czas między uszkodzeniami
mean time to failure=średni czas do naprawy
mean time to first failure=średni czas do pierwszego uszkodzenia
mean time to first-failure=średni czas do pierwszego uszkodzenia
mean time to repair=średni cykl pomiędzy uszkodzeniami
mean time to replace=średni czas do uszkodzenia
measuring coil=cewka ogniskująca
measuring spark gap=iskiernik pomiarowy
measuring transformer=transformator pomiarowy
mechanical assistance for undocking=wspomaganie mechaniczne odłączania stacji

bazowej
mechanical efficiency=sprawność mechaniczna
mechanical language=język sztuczny
mechanical locking mechanism=mechanizm blokady mechanicznej
mechanical shock=udar mechaniczny
mechanically=mechanicznie
mechanized=zmechanizowany
mechanoacoustic=mechanoakustyczny
media=media
media=multimedia
media=nośnik
media behavior=zachowanie mediów
media clip=klip multimedialny
media conversion=przeniesienie danych na inny nośnik
media flexibility=elastyczność nośników
media flexibility=uniwersalność nośnika
media module=moduł nośników
media object=obiekt mediów
media versatility=różnorodność nośników
medical electronics=elektronika medyczna
medium scale hybrid integration=średni stopień scalenia układu hybrydowego
medium scale integration=średni stopień scalenia
medium voltage=napięcie średnie
medium waves=fale średnie
medium-grained multiprocessing=średnio-precyzyjne wieloprzetwarzanie
medium-voltage power supply=zasilacz zasilanie
meet in the middle attack=atak ze spotkaniem w środku
meeting-place=miejsce przeznaczenia
megaampere=megaamper
megabit=megabit
megabit per second=megabit na sekundę
megabyte=megabajt
megabyte per second=megabajt na sekundę
megaohm=megaom
megasamples per second=milion próbek na sekundę
megaton=megatona
megavar hour=megawarogodzina
megavolt=megawolt
megavolt alternating current=megawolt prądu przemiennego
megawatt=megawat
megger=miernik impedancji
megohm-meter=megomierz
Meissner effect=zjawisko Meissnera
melting point=punkt środkowy
member function=funkcja członkowska
member function=funkcja składowa
member variable=zmienna składowa
membership=przynależność
membership operation=operacja przynależności
membrane keyboard=klawiatura membranowa
memistor=memistor
memory access conflict=konflikt dostępu do pamięci
memory address=adres pamięci
memory address register=rejestr adresowy pamięci
memory allocation=alokacja pamięci
memory allocation=przydział pamięci
memory bank=bank pamięci
memory board=płyta pamięci
memory buffer register=rejestr buforowy pamięci
memory bus=szyna pamięciowa
memory capacity=pojemność pamięci
memory card=karta pamięci
memory cell=komórka pamięci
memory chip=układ pamięciowy

memory cycle=cykl pamięci
memory data register=rejestr danych pamięci
memory disk system=dyskowy system pamięci
memory dump=zrzut zawartości pamięci
memory input register=rejestr wejściowy pamięci
memory interleaving=przeplatanie dostępu do pamięci
memory interleaving=przeplatanie pamięci
memory leak=wyciekanie pamięci
memory leakage=wyciekanie pamięci
memory loading unit=blok ładowania pamięci
memory location=komórka pamięci
memory location=lokacja pamięci
memory lockout=blokada dostępu do pamięci
memory management=zarządzanie pamięcią
memory management unit=układ zarządzania pamięcią
memory mapped IO=we-wy odwzorowane w pamięci
memory module=moduł pamięci
memory multiplexer=multiplekser optyczny
memory page=stronica pamięci
memory protection=ochrona pamięci
memory protection violation=naruszenie ochrony pamięci
memory protection violation=złamanie ochrony pamięci
memory read=czytaj zawartość pamięci
memory read=odczyt pamięci
memory reference=odwołanie do pamięci
memory register=rejestr pamięci
memory size=rozmiar pamięci
memory space=przestrzeń pamięci
memory unit=jednostka pamięci
memory unit=moduł pamięci
memory upgrade=rozszerzenie pamięci
memory variable=zmienna pamięciowa
memory window=ramka pamięci
memory write=zapisz do pamięci
memoryless=pozbawiony pamięci
memoryless channel=kanał bez pamięci
memory-mapped I-O addressing=adresowanie jednolite pamięci i wejścia-wyjścia
memory-mapping=odwzorowywanie w pamięci
memory-reference instruction=rozkaz z odwołaniem do pamięci
mental model=model mentalny
menthol=mentol
menu=menu
menu bar=listwa menu
menu bar=pasek menu
menu command=polecenie menu
menu element=pozycja menu
menu entry=pozycja menu
menu item=element menu
menu name=nazwa menu
menu selection=wybór z menu
menu-driven=obsługiwany przez menu
menu-driven=sterowany przez menu
menu-driven=sterowany przy pomocy menu
menu-driven=sterowany za pomocą menu
mercury-arc rectifier=prostownik rtęciowy
mereological=mereologiczny
mereology=mereologia
merged charge memory=pamięć o dostępie sekwencyjnym
merged charge memory=pamięć sekwencyjna
merging=scalanie
mesa transistor=tranzystor mesa
meshed network=sieć kratowa
meson=mezon
message authentication=uwierzytelnienie wiadomości

message authentication code=kod uwierzytelniający wiadomość
message box=okno komunikatu
message confirmation=potwierdzenie przesłania komunikatu
message content integrity=integralność zawartości wiadomości
message digest=odcisk wiadomości
message digest=skrót wiadomości
message digest=streszczenie wiadomości
message exchange=wymiana komunikatów
message format=format komunikatu
message header=nagłówek komunikatu
message hub=koncentrator komunikatów
message integrity=integralność wiadomości
message integrity code=znacznik integralności wiadomości
message line=wiersz komunikatu
message of the day=wiadomość dnia
message origin=nadawca wiadomości
message origin authentication=uwierzytelnienie nadawcy wiadomości
message passing=przekazywanie komunikatów
message passing=przesyłanie komunikatów
message passing controller=kontroler przekazywania kontrolerów
message queuing=kolejkowanie komunikatów
message queuing=tworzenie kolejek komunikatów
message recovery=odtwarzanie wiadomości
message retrieval=wyszukiwanie wiadomości
message routing=kierowanie wiadomości
message routing=trasowanie wiadomości
message routing=wyznaczanie tras komunikatów
message sequence integrity=integralność sekwencji wiadomości
message services=usługi komunikacyjne
message standard=standard komunikatu
message store=magazyn wiadomości
message switching=komutacja komunikatów
messaging=komunikacja
messaging system=system rozpowszechniania komunikatów
meta ads=przerywniki reklamowe
metacharacter=metaznak
metaclass=metaklasa
metacompiler=metakompilator
metadata=metadane
metafile=metaplik
metal ceramic=cermetal
metal insulator semiconductor=metal-izolator-półprzewodnik
metal semiconductor=metal-półprzewodnik
metal-alumina-semiconductor=metal-tlenek glinu-półprzewodnik
metalanguage=metajęzyk
metallography=metalografia
metallography=metaloznawstwo
metal-nitride semiconductor=metal-azotek-półprzewodnik
metal-oxide varistor=warystor metalowo-tlenkowy
metal-oxide-nitride-oxide-semiconductor=metal-tlenek-azotek-tlenek-półprzewodnik
metal-oxide-semiconductor feld-effect transistor=tranzystor polowy typu metaltlenek-półprzewodnik
metal-oxide-semiconductor integrated circuit=układ scalony metal-tlenekpółprzewodnik
metal-oxide-semimetal=metal-tlenek-półmetal
metalwork=ślusarstwo
metamer=metamera
metametric match=dopasowanie metametryczne
meta-model=metamodel
metaphore=metafora
metastable level=poziom energetyczny wzbudzony
metastable states=stany metastabilne
meter coordinates=współrzędne metryczne
methane=metan

methanol=metanol
method body=ciało metody
method parameter=parametr metody
method polymorphism=polimorfizm metod
method resolution=określenie metody
method resolution=wybór metody
methodological=metodologiczny
methodologically=metodologicznie
Methyl orange=Oranż metylowy
Methyl red=Czerwień metylowa
metre candle meter=luksomierz
metre-kilogram-second=metr-kilogram-sekunda
metre-kilogram-second-ampere system=system jednostek metr-kilogram-sekunda-amper
metric transformation=transformacja metryki
metric transformation=transformacja miernika
metrix suite=zestaw miar
metrology=metrologia
metropolitan area network=sieć miejska
microaggregation=mikroagregacja
microalloy diffused base transistor=mikrostopowy tranzystor z bazą dyfundowaną
microalloy diffused electrode=elektroda dyfundowana mikrostopowa
microalloy diffused transistor=mikrostopowy tranzystor dyfundowany
microalloy transistor=tranzystor mikrostopowy
microammeter=mikroamperomierz
microampere=mikroamper
microanalysis=mikroanaliza
microbonding=mikropołączenie
microcard=mikrokarta
microcircuit=mikroukład
microclimate=mikroklimat
microcode=mikrokod
microcode=mikroprogram
microcode=mikrorozkaz
microcoding=mikroprogramowanie
microcommand=mikrorozkaz
microcomputer=mikrokomputer
microcomputer development system=mikrokomputerowy system uruchomieniowy
microcomputer system=system mikrokomputerowy
microcontrol store=pamięć mikroprogramu
microcontroller=mikrosterownik
microcosm=mikrokosmos
microelectronic device=przyrząd elektronowy
microelectronics=mikroelektronika
microelement=mikroelement
microfacet=mikropowierzchnia
microfarad=mikrofarad
microfiche=mikrofiszka
microfiche=mikrokarta
microfilm aperture card=karta apreturowa
microfilm aperture card=karta okienkowa
microfilm output=na mikrofilm
microfilm output=urządzenie wyjściowe mikrofilmowe
microfilm punched card=karta aperturowa
microfilm punched card=karta okienkowa
microfilm viewer-copier=czytnik-kopiarka mikrofilmów
microfloppy disk=mikrodysk elastyczny
microhenry=mikrohenr
microinstruction=mikrorozkaz
micromachining=mikroobróbka
microminiature=mikrominiaturowy
microminiature circuit=mikroukład
microminiature tube=lampa mikrominiaturowa
microminiaturization=mikrominiaturyzacja
micromodule=mikromoduł

micromodule=mikrozespól
micron=mikrometr
micron=mikron
microoperation=mikrooperacja
microparallelism=mikroparalelizm
microparallelism=mikrorównoległość
microphone effect=mikrofonowanie
micropotentiometer=mikropotencjometr
microprocessor=mikroprocesor
microprocessor chip=układ mikroprocesorowy
microprocessor control unit=jednostka sterowania mikroprocesora
microprocessor cooling=chłodzenie mikroprocesora
microprocessor debugging procedures=procedury uruchomieniowe mikroprocesora
microprocessor development system=mikroprocesorowy system wspomagania
projektowania
microprocessor engineering=technika mikroprocesorowa
microprocessor unit=jednostka mikroprocesorowa
microprocessors supported=obsługiwane mikroprocesory
microprogram=mikroprogram
microprogramming=mikroprogramowanie
microsecond=mikrosekunda
microseconds=mikrosekunda
microsite=mikroośrodek
microstrip=mikrolinia
microswitch=mikrowyłącznik
microtelephone=mikrotelefon
microvvave delay line=linia opóźniająca mikrofalowa
microwave=mikrofala
microwave acoustics=akustyka mikrofalowa
microwave detector=detektor mikrofalowy
microwave diode=dioda mikrofalowa
microwave duplexer tube=zwierak mikrofalowy
microwave electronics=elektronika mikrofalowa
microwave integrated circuits=mikrofalowe układy scalone
microwave landing system=mikrofalowy system lądowania
microwave oven=mikrofalówka
microwave pulse generator=mikrofalowy generator impulsowy
microwave resonator=rezonator mikrofalowy
microwave spectroscopy=spektroskopia mikrofalowa
microwave station=stacja mikrofalowa
microwave switching device=zwierak mikrofalowy
microwave tube=lampa mikrofalowa
middleware=oprogramowanie pośredniczące
mid-level=pośredni
midpoint=środek
mid-range user=użytkownik o średnich wymaganiach
midsummer=środek figury
migration path=ścieżka migracji
migration policy=strategia migracji
mildewresistant=odporny na korozję
mile per kilowatt-hour=mila na kilowatogodzinę
miliampere direct current=miliamper prądu stałego
military standard=norma wojskowa
military technology=technika wojskowa
milivolt analog-digital instrumentation system=analogowo-cyfrowy system
pomiarowy w zakresie miliwoltów
millboard=model eksperymentalny
Miller effect=zjawisko Millera
Miller integrator=integrator Millera
Miller limit=ograniczenie Millera
milliammeter=miliamperomierz
milliampere=miliamper
milliampere alternating current=miliamper prądu przemiennego
milliampere per volt=miliamper na wolt

milliampere second=miliaperosekunda
milligram=miligram
milligramme=miligram
millilambert=mililambert
millimetre=milimetr
millimicron=nanometr
millinch=milical
milling machine=frezarka
million instructions per second=milion rozkazów na sekundę
millionth=milionowy
millivolt=miliwolt
millivolt alternating current=miliwolt prądu przemiennego
millivolt direct current=miliwolt prądu stałego
millivolt per centimeter=miliwolt na centymetr
millivolt per meter=miliwolt na metr
milliwatt=miliwat
mimeograph=powielacz
mincemeat=rodzaj fali rezonansowej
mind the paint=świeżo malowane
minefield=pole magnetyczne poprzeczne
mineral dressing=wzbogacanie kopalin
miniature image orthicon=miniaturowy ortikon obrazowy
miniaturization=miniaturyzacja
minicomputer=minikomputer
minicomputers=mini komputer
minidiskette=minidyskietka
minifloppy disk=minidysk elastyczny
minifying=zmniejszanie obrazu
minimally=minimalnie
minimax=minimaks
minimization=minimizacja
minimodule=minimoduł
minimum audible field=minimalne pole słyszalne
minimum breakdown voltage=minimalne napięcie przebicia
minimum burst transfer rate=minimalna prędkość przesyłania pakietów
minimum configuration=konfiguracja minimalna
minimum ignition current=minimalny prąd zapłonu
minimum perceptible colour difference=najmniejsza odbieralna różnica barw
minimum redundance code=kod minimalnie redundancyjny
minimum training=minimalne szkolenie
minimum visible signal=minimalny sygnał obserwowalny
minimum-distance code=kod minimalno-odległościowy
minimum-weight routing=trasowanie minimalnowagowe
miniprocessor=miniprocesor
minitower=miniwieża
minitower model=model typu miniwieża
minium=minia
minor cycle=cykl podrzędny
minor revision=mniej istotna korekta
minorite=liczba obszarów
minority carrier lifetime=czas życia
minority carrier lifetime=okres rozruchu
minority carriers=nośniki mniejszościowe
minuend=odjemna
minute-hand=minutowa wskazówka zegara
mips million instructions per second=milion rozkazów na sekundę
mirror galvanometer=galwanometr lusterkowy
mirroring=odbicie zwierciadlane
mirror-type electron microscope=mikroskop elektronowy zwierciadlany
misalignment=offset w poligrafii
miscalculation=błędna ocena
miscallaneous functions=funkcje różnorodne
misdirect=skierować niewłaściwie
mismatched=niedopasowany

misnomer=niewłaściwa nazwa
misread=błąd nieregularny
misread=błąd względny
misshapen=zdeformowany
missing=zaginiony
mission critical environment=środowisko o kluczowym znaczeniu
mission critical environment=środowisko podstawowe
mission-critical=najistotniejszy
mission-critical=najważniejszy
misspell=błąd ortograficzny
misspelling=błąd uniemożliwiający kontynuację programu
misspellings=błąd krytyczny
mistype=błędnie przekształcić
mistyped=błędny
mistyped=omyłkowy
mixed list=lista mieszana
mixed subtype=podtyp: mieszanka
mixed vendor network environment=środowisko sieciowe ze sprzętem różnych
producentów
mixed-base notation=notacja o mieszanej podstawie
mixed-character string=ciąg znakowy mieszany
mixed-character string=łańcuch znaków mieszanych
mixed-radix notation=notacja o mieszanej podstawie
mixer=mieszacz
mixer tube=lampa mieszająca
mixin class=klasa mieszana
mnemonic=mnemonik
mnemonic programming language=mnemoniczny język programowania
mnemonically=mnemonicznie
mnemonics=mnemonika
mobile agent=mobilny agent
mobile application=aplikacja dla użytkowników komputerów przenośnych
mobile application=aplikacja dla użytkowników w podróży
mobile application=aplikacja podróżna
mobile business centre=mobilne centrum biznesu
mobile code=mobilny kod
mobile device=urządzenie przenośne
mobile processor=procesor do notebooków
mobile programming=programowanie z mobilnym kodem
mobile user=użytkownik komputera przenośnego
mobile user need=potrzeby użytkowania mobilnego
mobile user need=potrzeby użytkownika komputera przenośnego
mobile user need=potrzeby użytkownika w podróży
modal dialog box=modalne okno dialogowe
modal logic=logika modalna
modally=modalnie
mode error checking and correcting=tryb wykrywania i korygowania błędów
mode filter=filtr rodzaju fali
mode name=nazwa trybu
mode of operation=tryb działania
mode of wave=rodzaj drgań
mode policy=tryb postępowania
mode transformer=przekształtnik rodzaju fali
model availability=dostępność modeli
model checker=tester modeli
model checking=sprawdzanie integralności
model number=liczba modelowa
model statement=instrukcja modelowa
model system=system modelowy
model theory=teoria modeli
modeler=modelator
modeless dialog box=niemodalne okno dialogowe
modeling tool=narzędzie do modelowania
model-view-controller=model-widok-kontroler

modem=modem
modem initialization string=ciąg inicjujący modem
modem rate=prędkość transmisji modemu
modem settings=ustawienia modemu
modem speed=prędkość transmisji modemu
moderated list=lista moderowana
moderated mailing list=moderowana lista korespondencyjna
moderated mailing list=moderowana lista wysyłkowa
modernly=nowocześnie
modification detection code=kod sygnalizujący modyfikację
modification detection code=znacznik integralności
modified=zmodyfikowany
modifier=modyfikator
modifier register=rejestr indeksowy
modifier register=rejestr modyfikacji
modify address=zmień adres
modiried chemical vapour deposition=zmodyfikowane osadzanie z fazy lotnej
modular=modularny
modular=modułowy
modular arithmetic=arytmetyka modularna
modular arithmetic=arytmetyka modulo
modular computer system=modułowy system komputerowy
modular design of electronics=modułowe projektowanie urządzeń elektronicznych
modular hub=koncentrator modułowy
modularity=modularność
modularity=modułowość
modularization=modularyzacja
modulated carrier wave=modulowana fala nośna
modulated continuous wave=modulowana fala ciągła
modulated pulse amplifier=wzmacniacz impulsów bramkujących
modulated pulse amplifier=wzmacniacz impulsów zmodulowanych
modulated wave=przebieg zmodulowany
modulating signal=sygnał modulujący
modulating wave=przebieg modulujący
modulation-demodulation=modulacja-demodulacja
modulator=modulator
modulator of a transmitter=człon modulacyjny nadajnika
module bay=wnęka na moduły
module diagram=diagram modułów
module library=biblioteka modułów
modulo=modulo
modulo 2 sum=suma modulo 2
modulo N counter=licznik modulo N
Mohm=megaom
moire effect=mora
moire pattern=mora
moire reduction=redukcja mory
molecular beam epitaxy=epitaksja molekularna wytwarzanie warstw za pomocą
osadzania wiązki cząstek substancji
molecular bond=wiązanie chemiczne
molecular modeling=modelowanie molekularne
molecular weight=ciężar cząsteczkowy
Molybdenum=Molibden
moment of force=moment magnetyczny
monadic operation=operacja jednoargumentowa
Monday=poniedziałek
money order=przekaz pieniężny
monitor and assembly system=system sterowania i montażu
monitor printer=drukarka kontrolna
monitor program=program nadzorujący
monitor stand=podstawka monitora
monitor white point=punkt bieli monitora
monitoring receiver=odbiornik kontrolny
monitoring tool=narzędzie do monitorowania

monoalphabetic cipher=szyfr monoalfabetyczny
monochromatic light=światło monochromatyczne
monochrome picture tube=kineskop czarno-biały
monochrome television=telewizja monochromatyczna
monochrome television receiver=odbiornik telewizji monochromatycznej
monocrystal=monokryształ
monogamous=monogamistyczny
monohedral tiling=kafelkowanie jednorodne
monolithic crystal filter=monolityczny filtr krystaliczny
monolithic diode=dioda monolityczna
monolithic integrated circuit=monolityczny układ scalony
monolithic transistor=tranzystor monolityczny
monomorphism=monomorfizm
monophonic=monofoniczny
monophony=monofonia
monoscope=monoskop
monostable=monostabilny
monostable blocking oscillator=monostabilny oscylator blokujący
monostable circuit=przerzutnik monostabilny
monostable multivibrator=multiwibrator dwustabilny
monostable multivibrator=multiwibrator monostabilny
monotonicity=monotoniczność
monovalent=jednowartościowy
morphing=morfing
Morse code=kod Morsea
MOS capacitor=kondensator MOS
MOS transistor=tranzystor MOS
MOS transmission line=linia transmisyjna MOS
mosaical=mozaika
most significant bit=bit najbardziej znaczący
Mother liquour=roztwór krystalizacyjny
mother of pearl=macica perłowa
motherboard=panel czołowy
motherboard=płyta główna
motion blur=rozmycie ruchem
motion blur=rozmycie ruchu
motion path=tor ruchu
motion picture=błona fotograficzna
mounting bracket=wspornik montażowy
mounting hardware=osprzęt montażowy
mounting rail=szyna montażowa
mounting rail kit=zestaw szyn montażowych
mounting template=szablon montażowy
mouse arrow=kursor myszy
mouse arrow=strzałka myszy
mouse arrow=wskaźnik myszy
mouse button=klawisz myszki
mouse button=przycisk myszy
mouse click=kliknięcie myszy
mouse connector=wtyk myszy
mouse connector=złącze myszy
mouse cursor=kursor myszy
mouse pad=podkładka pod myszkę
mouse pointer=wskaźnik myszy
mouse release button=przycisk zwalniania myszki
mouse wheel=kółko myszki
movable head=głowica ruchoma
move instruction=rozkaz przesłania
moving coil=ruchoma cewka
moving domain memory=pamięć domenowa
moving-conductor microphone=mikrofon magnetoelektryczny
moving-iron microphone=mikrofon elektromagnetyczny
moving-magnet galvanometer=galwano-metr o ruchomym magnesie
moving-target indication radar=radiolokator o fali ciągłej

M-type tube=lampa elektronowa typu M
multi layer ceramic=ceramika wielowarstwowa
multiaccess=wielodostępność
multiaccess system=system wielodostępny
multi-access systems control terminal=terminal sterowania systemem
wielodostępnym
multiaccessing=wielodostępność
multiaddress instruction=rozkaz wieloadresowy
multiangular=wielokątny
multi-aperture devices=elementy wielootworowe
multi-application computer=komputer uniwersalny
multiaspect search=przeszukanie wieloaspektowe
multibus=wielomagistralowy
multibyte=wielobajtowy
multicast=multiemitować
multicast address=adres grupowy
multicast address=adres multiemisji
multicast group=grupa multiemisji
multicast group=grupa rozsyłania grupowego
multicast router=ruter multiemisyjny
multicast router=ruter z rozsyłaniem grupowym
multicast tunneling=tunelowanie multiemisji
multicast tunneling=tunelowanie rozsyłania grupowego
multicast-enabled network=sieć z obsługą multiemisji
multicasting=multiemisje
multi-cavity klystron=klistron wieloobwodowy
multichannel=wielokanałowy
multichannel analog-to-digital dats decoder=wielokanałowy analogowo-cyfrowy
dekoder danych
multichannel television receiver=odbiornik telewizyjny wielokanałowy
multichip=wieloukładowy
multicomponent=wieloskładnikowy
multicomputer system=system wielokomputerowy
multicomputer system=system wielomaszynowy
multidimensional=wielowymiarowy
multidimensional analysis=analiza wielowymiarowa
multi-drain=dren tranzystora
multidrop network=sieć wielogałęziowa
multidrop network=sieć wielopunktowa
multielectrode tube=lampa wieloelektrodowa
multi-emitter coupled logic=wieloemiterowy układ logiczny o sprzężeniu
emiterowym
multi-frequency code=kod wieloczęstotliwościowy
multi-frequency system=system wieloczęstotliwościowy
multifunction board=płyta wielofunkcyjna
multifunction converter=przetwornik wejścia-wyjścia
multifunction processor=procesor uniwersalny
multi-function processor=procesor uniwersalny
multifunction universal asynchronous receiyer-transmitter=wielofunkcyjny
uniwersalny asynchroniczny odbiornik-nadajnik
multifunctional=wielofunkcyjny
multihomed host=stacja bazowa z wieloma fizycznymi połączeniami z siecią
multihomed host=węzeł o wielu podłączeniach
multi-inheritance=wielodziedziczenie
multiinput-multioutput integrated injection logic=scalony układ logiczny
wielowejściowo-wielowyjściowy z wstrzykiwaniem
multiinstance activation=uruchomienie wielu egzemplarzy tej samej aplikacji
multi-instance activation=uruchomienie wielu egzemplarzy
multilayer=wielowarstwowy
multilayer aluminium oxide silicon dioxide combination=wielowarstwowa struktura
tlenek glinu-dwutlenek krzemu
multilayer anti-glare=wielowarstwowe pokrycie antyodblaskowe
multi-layer antiglare and antistatic coating=wielowarstwowe pokrycie
antyodblaskowe i antyelektrostatyczne

multi-layer integrated circuit=wielowarstwowy układ scalony
multi-layer printed circuit board=wielowarstwowy obwód drukowany
multilength word=słowo wielokrotne
multilevel=wielopoziomowy
multilevel address=adres pośredni
multilevel addressing=adresowanie wielopoziomowe
multilevel interrupt=przerwanie wielopoziomowe
multilevel laser=laser wielopoziomowy
multilevel programming=programowanie hierarchiczne
multilevel security=bezpieczeństwo wielopoziomowe
multilevel security=zabezpieczenie wielopoziomowe
multilingual support=obsługa wielu języków
multilinked list=lista wielokierunkowa
multilist=multilista
multimaster replication=replikacja wielonadrzędna
multimedia=multimedia
multi-media=multimedialny
multimedia application=aplikacja multimedialna
multimedia attribute=atrybut multimedialny
multimedia keyboard=klawiatura multimedialna
multimedia self-trainer tool=multimedialny samouczek
multimeter=multimetr
multimicroprocessor system=system wielomikroprocesorowy
multimicroprocessor system=wielofunkcyjny bufor zatrzaskowy
multimode latch buffer=wielofunkcyjny bufor zatrzaskowy
multipack=wielopak
multipage edit window=wielostronicowe okno edycji
multi-part=wieloczęściowy
multi-part archive=archiwum wieloczęściowe
multipass=wieloprzebiegowy
multipass printer=drukarka wieloprzebiegowa
multiplatform manageability=administrowanie wieloma platformami
multiple access=wielodostępność
multiple access digital system=cyfrowy system o wielokrotnym dostępie
multiple beam oscilloscope=oscyloskop wielostrumieniowy
multiple bit rate video=wideo z obsługą wielu szybkości transmisji
multiple classification=klasyfikacja wielokrotna
multiple dispatching=wielokrotna dyspozycja
multiple encipherment=wielokrotne szyfrowanie
multiple inheritance=dziedziczenie wielokrotne
multiple instruction stream=wielokrotny strumień danych
multiple instruction stream-multiple data=wielokrotny strumień rozkazów
wielokrotny strumień danych
multiple instruction stream-single data stream=wielokrotny strumień rozkazów
pojedynczy strumień danych
multiple instructions - multiple data=wiele rozkazów działających na wielu
danych
multiple instructions - single data=wiele rozkazów działających na pojedynczym
źródle danych
multiple instructions multiple data=wiele rozkazów działających na wielu danych
multiple instructions single data=wiele rozkazów działających na pojedynczym
źródle danych
multiple instructions-multiple data=wiele rozkazów działających na wielu danych
multiple instructions-single data=wiele rozkazów działających na pojedynczym
źródle danych
multiple interfaces=wielokrotne interfejsy
multiple key=klucz wielokrotny
multiple key retrieval=wyszukiwanie wielokluczowe
multiple monitor support=obsługa więcej niż jednego monitora
multiple phase shift keying=wielokrotne kluczowanie z przesuwem fazy
multiple precision=precyzja wielokrotna
multiple regression=regresja wielokrotna
multiple requester terminal=terminal wielozadaniowy
multiple unit valve=lampa wielokrotna

multiple-access computer=komputer wielodostępny
multiple-emitter transistor=tranzystor wieloemiterowy
multiple-layer metallization=metalizacja wielopoziomowa
multiplexed address bus dynamic=multipleksowa magistrala adresowa
multiplexer=multiplekser
multiplexer=selektor
multiplexer channel=kanał multipleksowy
multiplexer-demultiplexer=multiplekser-demultiplekser
multiplexing=multipleksowanie
multiplexing=zwielokrotnianie
multiplication table=tabliczka mnożenia
multiplicative decrease=wielokrotne zmniejszanie
multiplier phototube=fotopowielacz
multiplier phototube=lampa fotoelektronowa powielająca
multiplier quotient=iloraz mnożnika
multiply and add=pomnóż i dodaj
multiplying digital-analog converter=mnożący przetwornik analogowo-cyfrowy
multipoint connection=połączenie wielopunktowe
multipoint network=sieć wielopunktowa
multipole=wielobiegunnik
multiport element=wielowrotnik
multiport memory=pamięć wieloportowa
multiport repeater=wtórnik wieloportowy
multi-precision arithmetic=arytmetyka wielokrotnej precyzji
multiprocess controller=sterownik wejścia-wyjścia
multiprocessing=wieloprocesowość
multiprocessing=wieloprzetwarzanie
multiprocessor=multiprocesor
multiprocessor=wieloprocesor
multiprocessor hardware=sprzęt wieloprocesorowy
multiprocessor kernel=jądro wieloprocesorowe
multiprocessor system=system wielomikroprocesorowy
multiprocessor technology=technologia wieloprocesorowa
multiprocessor traversal=przeglądanie wieloprocesorowe
multiprogramming=wieloprogramowanie
multiprogramming=wieloprogramowość
multiprogramming system=system wieloprogramowy
multiprotocol dial-in connectivity=wieloprotokołowa łączność komutowana
multiprotocol dial-in connectivity=wieloprotokołowa łączność telefoniczna
multi-protocol routing=trasowanie wieloprotokołowe
multi-protocol routing=wyznaczanie tras w wielu protokołach
multi-protocol support=obsługa różnych protokołów
multipurpose=uniwersalny
multi-purpose function generator=uniwersalny generator funkcji
multi-purpose module bay=uniwersalna wnęka na moduły
multipurpose register=rejestr uniwersalny
multiscanning=wieloczęstotliwościowy
multisegment architecture=architektura wielosegmentowa
multiset=wielozbiór
multisite management=zarządzanie wieloma ośrodkami
multisite management=zarządzanie wieloma witrynami
multistage=wielostopniowy
multistage network=sieć wielostopniowa
multi-sync color=kolorowy wieloczęstotliwościowy
multitask operation=praca wielozadaniowa
multitasking=wielozadaniowość
multitasking environment=środowisko wielozadaniowe
multitasking operating system=wielozadaniowy system operacyjny
multithreaded=wielotorowy
multithreaded=wielowątkowy
multi-threaded=wielowątkowy
multithreading=wielotorowość
multithreading=wielowątkowość
multitier=wielopoziomowy

multitier=wielowarstwowy
multi-tiered architecture=architektura wielowarstwowa
multi-tiered architecture=wielowarstwowa architektura
multitimbered voices=dźwięki wielobrzmieniowe
multiunit tube=lampa wielokrotna
multiuser=wielodostępny
multiuser environment=środowisko wielodostępne
multiuser system=system wielodostępny
multiuser system=system wieloużytkowy
multi-valued attribute=atrybut wielowartościowy
multi-valued attribute=wielowartościowy atrybut
multi-valued electronics=elektronika wielowartościowa
multivalued logic=logika wielowartościowa
multivendor management=koordynowanie różnych dostawców
multivibrator=multiwibrator
mute and volume control keys=klawisze wyciszania i regulacji głośności
mute button=przycisk wyciszania
mutex=muteks
mutex sleep lock=uśpiona blokada typu muteks
muting=wyciszanie
mutual authentication=uwierzytelnianie wzajemne
mutual broadcasting system=system radiofonii dwukierunkowej
mutual exclusion=wykluczanie wzajemne
mutual inductance=indukcyjność wzajemna
mutual induction=indukcja wzajemna
mutual trust=wzajemne zaufanie
mylar-based translucent sheets=arkusze półprzezroczyste na podłożu z mylaru
nadir=najniższy poziom
nadir=najniższy punkt
naked conductor=przewód nieizolowany
naked machine=surowa maszyna
name conflict=konflikt nazw
name delimiters=ograniczniki nazwy
name in full=pełne imię i nazwisko
name only=tylko z nazwy
name resolution=odwzorowywanie nazw
name resolution=określanie nazw
name resolution=rozwiązywanie nazw
name resolution=tłumaczenie nazw
name server=serwer nazw
name space=obszar nazw
name space=przestrzeń nazw
name type conformance=name type equivalence
name type conformance=oname type equivalence
name type equivalence=nazwowa zgodność typu
named pipe=nazwany potok
namespace partition=podział przestrzeni nazw
name-to-address translation=tłumaczenie nazw na adresy
naming authority=instytucja nadająca nazwy
naming convention=konwencja nazewnictwa
naming convention=konwencja nazewnicza
naming convention=konwencja nazywania
NAND gate=bramka NAND
NAND operation=operacja NAND
nanocontrol store=pamięć nanoprogramu
nanofared=nanofarad
nanoinstruction=nanorozkaz
nanosecond=nanosekunda
nanoseconds=nanosekunda
narrow-band frequency modulation=wąskopasmowa modulacja częstotliwości
narrow-band voice modulation=wąskopasmowa modulacja głosem
narrow-minded=ograniczony
nasty-gram=obelgogram
natality=inkrementować

native capacity=pojemność bez kompresji
native capacity=pojemność normalna
native code=kod macierzysty
native code=kod rodzimy
native code=kod własny
native format=format własny
native language support=obsługa języka naturalnego
native language support=obsługa języka ojczystego
native storage capacity=pojemność pamięci masowej bez kompresji
native support=obsługa bezpośrednia
natrium=sód
natural binary code=kod dwójkowy naturalny
natural frequency=częstotliwość drgań własnych
natural join=naturalne złączenie
natural join=złączenie naturalne
natural language=język naturalny
natural science=nauki przyrodnicze
natural-cooled tube=lampa o chłodzeniu naturalnym
naught=wyzerować
navigation aid=wspomaganie poruszania się
navigation aid=wspomaganie wyszukiwania
navigational access=dostęp nawigacyjny
navigational join=nawigacyjne złączenie
navigational join=złączenie nawigacyjne
nay=mało sprawny
n-channel MOS=n-kanałowy tranzystor MOS
n-cube=kostka n-wymiarowa
near infared=podczerwień
near infared=promieniowanie podczerwone
near-end crosstalk=przesłuch zbliżny
near-letter quality=jakość prawie literowa
necessary condition=warunek amplitudy
needy=potrzebujący odbioru
Neel temperature=temperatura Neela
negation gate=bramka negacji
negations=negowanie
negative acknowledgement=potwierdzenie niezgodności
negative coupling=sprzężenie zwrotne ujemne
negative disclosure=ujawnienie negatywne
negative electron=negaton
negative electron affinity=powinowactwo elektronowe ujemne
negative feedback=sprzężenie zwrotne
negative feedback=sprzężenie zwrotne siłowe
negative impedance converter=konwerter o ujemnej impedancji
negative impedance converter=konwerter o ujemnej rezystancji
negative impedance inverter=inwerter o ujemnej impedancji
negative number=liczba ujemna
negative resistance=rezystancja ujemna
negative resistance elenent=element o ujemnej rezystancji
negative-base number representation system=system liczbowy o bazie ujemnej
negative-positive-negative=ujemny-dodatni-ujemny
negative-positive-zero=ujemny-dodatni-zero
negative-resistance oscillator=generator o rezystancji ujemnej
negative-temperature coefficient=współczynnik temperaturowy ujemny
negator=negator
negatron=negaton
neighbor=sąsiad
neighbor acquisition=pozyskiwanie sąsiada
neighbor reachability=komunikat o działaniu
neighbor router=ruter-sąsiad
neither nor=automatyczna identyfikacja numeru
neon indicator=wskaźnik elektronowy
nepit=nit
nerd=spec

nested=zagnieżdżony
nested list=lista zagnieżdżona
nested query=zagnieżdżone zapytanie
nested relations=zagnieżdżone relacje
nested transactions=zagnieżdżone transakcje
nesting=zagnieżdżanie
nesting level=poziom zagnieżdżania
netiquette=netykieta
netizen=internauta
Netware Loadable Module=ładowany moduł NetWare
network=sieć podstawieniowo-przestawieniowa
network access provider=operator dostępowy sieci
network access provider=usługodawca sieciowy
network adapter=karta sieciowa
network adapter card=karta sieciowa
network address=adres sieciowy
network address translation=tłumaczenie adresów sieciowych
network administrator=administrator sieci
network analysis=analiza sieciowa
network backup link=rezerwowe łącze sieciowe
network byte order=sieciowy porządek bajtów
network cable=kabel sieciowy
network capabilities=możliwości sieci
network capacity=pojemność sieci
network capacity=przepustowość sieci
network card=karta sieciowa
network client=klient sieciowy
network computer=komputer sieciowy
network configuration=konfiguracja sieci
network connectivity solution=system łączności sieciowej
network control=sterowanie siecią
network data model=sieciowy model danych
network database=sieciowa baza danych
network diameter=średnica sieci
network discovery=odkrywanie urządzeń sieciowych
network drive=dysk sieciowy
network driver=sterownik sieciowy
network environment=środowisko sieciowe
network filter=filtr sieciowy
network identifier=identyfikator sieci
network interconnection topology=topologia połączeń międzysieciowych
network interface=interfejs sieci
network interface controller=karta sieciowa
network interface layer=warstwa interfejsu sieciowego
network intrusion detection=wykrywanie włamań do sieci
network layer=warstwa sieciowa
network layer encryption=szyfrowanie na poziomie sieci
network loop=pętla sieciowa
network management=zarządzanie siecią
network management alarm=alarm w systemie administrowania siecią
network management performance=sprawność administrowania siecią
network management security=bezpieczeństwo w zarządzaniu siecią
network management software=oprogramowanie do administrowania siecią
network manager=administrator sieci
network manager=menedżer sieci
network manager=zarządca sieci
network mapping=odwzorowywanie sieci
network media=nośnik informacji sieciowych
network model=model sieciowy
network monitoring=monitorowanie sieci
network MTU=MTU sieci
network name=nazwa sieciowa
network neighborhood=otoczenie sieciowe
network node=węzeł sieci

network node server=serwer węzłów sieci
network number=numer sieciowy
network operating=system sieciowy
network operation=operacja sieciowa
network operations center=centrum obsługi sieci
network operations center=sieciowe centrum operacyjne
network path=ścieżka sieciowa
network print server=sieciowy serwer wydruków
network printer=drukarka sieciowa
network problem=problem związany z siecią
network queue=kolejka sieciowa
network requirements=wymagania sieciowe
network resource=zasób sieciowy
network scope=zasięg sieci
network security=bezpieczeństwo sieci
network security=bezpieczeństwo w sieci
network security=ochrona danych w sieci
network server=serwer sieciowy
network server mode=tryb serwera sieciowego
network services=usługi sieciowe
network solution=rozwiązanie sieciowe
network solution=system sieciowy
network standard byte order=standardowy porządek bajtów w sieci
network subscription=abonament sieciowy
network system=system sieciowy
network topology=konfiguracja sieci
network topology=topologia sieci
network traffic=ruch w sieci
network traffic sampling=próbkowanie ruchu w sieci
network uptime=czas sprawności sieci
network virtual terminal=wirtualny terminal sieciowy
network weaving=zaplatanie sieci
network workstation=sieciowa stacja robocza
neural net=sieć neuronowa
neural network=sieć neuronowa
neutralization=zerowanie
neutralization of an amplifier=neutralizacja wzmacniacza
neutrally=neutralnie
neutron doped silicon method=metoda transmutacji neutronowej domieszkowania
krzemu
new line=nowa linia
new line=nowe połączenie
new line=nowy wiersz
new-coined=świeżo wprowadzony
new-fangled=świeżo wprowadzony
newline character=znak nowej linii
newly created=właśnie utworzony
news server=serwer grup dyskusyjnych
newsfeed=podajnik wiadomości z grup dyskusyjnych
newsletter=biuletyn
newsreader=czytnik wiadomości
newsreader=przeglądarka wiadomości
newton=niuton
next hop=następny etap
next hop=następny przeskok
next time=następnym razem
next-business-day service covering parts and labour=obsługa serwisowa obejmująca
części i naprawę
next-business-day service covering parts and labour=realizowana w następnym dniu
roboczym
nil pointer=wskazanie nijakie
nil pointer=wskaźnik pusty
nines complement=uzupełnienie dziewiątkowe
niobium=niob

nitrate=azotan
nitric=azotowy
Nitric acid=Kwas azotowy
nitro-compound=nitrozwiązek
nitrogen=azot
nitrogenous=azotowy
nitro-gliycerin=nitrogliceryna
nitroglycerin=nitrogliceryna
nitroglycerine=nitrogliceryna
no bias=bez polaryzacji
no data=brak danych
no op=rozkaz bezczynności
no op=rozkaz pusty
no operation=rozkaz pusty
no-address instruction=rozkaz bezadresowy
nodal=węzłowy
nodal point=punkt węzłowy
nodal point=węzeł sieci
nodal processor=procesor węzłowy
node=węzeł sieci
node address=adres węzła
node directory=katalog węzłów
node kernel=jądro węzła
node number=numer węzła
node point=punkt węzłowy
node point=węzeł sieci
node scheme=schemat węzła
node tracking=śledzenie węzłów
nodegroup=grupa użytkowników sieci
noise coeffcient=współczynnik szumów
noise diode=dioda szumowa
noise equivalent=równoważnik szumów
noise equivalent=równoważny szumom
noise equivalent power=moc równoważna szumowi
noise equivalent power density=gęstość mocy równoważnej szumowi
noise factor=współczynnik szumów
noise generator tube=lampa generatora szumów
noise herics=zakłócenia atmosferyczne
noise immunity=odporność na zakłócenia
noise level=poziom hałasu
noise margin=margines szumów
noise meter=miernik przesłuchu
noise ratio=współczynnik szumów
noise reduction=zmniejszenie szumów
noise sensitivity=czułość szumów
noise-power ratio=współczynnik mocy szumów
noise-signal ratio=stosunek szumu do sygnału
noise-to-signal ratio=stosunek szumu do sygnału
nominally=nominalnie
non bus master=bez modułu rozstrzygającego o dostępie do magistrali
non return to zero=kodowanie bez powrotu do zera
non-abortable=niemożliwa do przerwania
non-additive mixing=miksowanie nieaddytywne
non-arithmetic shift=przesunięcie niearytmetyczne
non-arrayed disk=dysk niezależny
nonauthoritative=nieautorytatywny
nonblocking=nieblokujący
nonbreaking hyphen=łącznik nierozdzielający
nonbreaking space=spacja nierozdzielająca
noncapacitive resistor=rezystor bezpojemnościowy
nonce=identyfikator jednorazowy
non-coherent frequency shift keying=niekoherentne kluczowanie częstotliwości
noncoherent oscillator=oscylator niekoherentny
noncommercial=niekomercyjny

non-compatibility=niekompatybilność
noncondensing=bez kondensacji
non-conductor=nieprzewodnik
non-contact printer=drukarka bezkontaktowa
non-contact recording=rejestracja bezkontaktowa
noncontainer=niekontener
noncontainer=nie-pojemnik
noncore router=dodatkowy ruter
noncore router=ruter poboczny
non-corrodible=odporny na korozję
non-corrosive=odporny na korozję
non-data operation=operacja bez danych
nondedicated=niededykowany
nondedicated=niespecjalizowany
nondedicated server=serwer nazw
non-delay=nieopóźniony
nondescript=nieokreślony
non-descriptor=askryptor
non-descriptor=nondeskryptor
nondestrucfcive test=test nieniszczący
nondestructive evaluation=badanie nieniszczące
nondestructive evaluation=ocena nieniszcząca
non-destructive readout=odczyt nieniszczący
non-determinism=niedeterminizm
non-directional=bezkierunkowy
non-directional antenna=antena dookólna
non-disruptive=bezzakłóceniowy
non-equivalence operation=operacja nierównoważności
non-erasable storage=pamięć niewymazywalna
nonetheless=niewytrawiony
non-european=nieeuropejski
non-existed=nieobecny
non-graphic character=znak niegraficzny
non-impact=bezuderzeniowy
non-impact printer=drukarka niemechaniczna
non-inductive resistor=rezystor bezindukcyjny
non-interactive oblivious transfer=nieinterakcyjny przekaz nierozróżnialny
non-interlace=bez przeplotu
non-interlaced mode=tryb bez przeplotu
non-interruptible power supply=zasilanie bezprzerwowe
non-intrusive=bezinterwencyjny
noninvasive=nieinwazyjny
nonius=noniusz
non-linear=nieliniowy
nonlinear capacitor=kondensator nieliniowy
non-linear element=element nieliniowy
nonlinear interpolating=interpolowanie nieliniowe
non-linear mapping=odwzorowanie nieliniowe
non-linear optics=optyka nieliniowa
nonlinear resistance=rezystancja nieliniowa
nonlinear smoothing=wygładzanie nieliniowe
non-linearity=nieliniowość
non-malleability=niedeformowalność
non-maskable=niemaskowalny
non-maskable interrupt=przerwanie niemaskowalne
non-mechanical printer=drukarka niemechaniczna
non-monotoning reasoning=rozumowanie niemonotoniczne
non-normalized relations=nieznormalizowane relacje
non-numeric=nienumeryczny
non-numerical information=informacja nienumeryczna
non-operable instruction=rozkaz bezczynności
non-operable instruction=rozkaz pusty
non-polar dielectric=dielektryk niebiegunowy
non-preemptive=bez wywłaszczania

non-preemptive multitasking=wielozadaniowość bez wywłaszczania
non-pre-emptive multitasking=wielozadaniowość bez wywłaszczania
non-preemptive scheduling=szeregowanie bez wywłaszczania
non-printing character=znak niedrukowalny
non-procedural=nieproceduralny
non-procedural language=język nieproceduralny
nonprofit=bez zysku
non-reactive resistor=rezystor bezreaktancyjny
non-removable=nieusuwalny
non-repudiation=niezaprzeczalność
non-repudiation of message origin=niezaprzeczalność nadania wiadomości
non-repudiation of message receipt=niezaprzeczalność odbioru wiadomości
non-resident routine=podprogram nierezydentny
non-return-to change recording=zapis bez powrotu do zmiany
non-return-to-reference=bez powrotu do poziomu odniesienia
non-return-to-reference recording=zapis bez powrotu do poziomu odniesienia
non-return-to-zero=bez powrotu do zera
non-return-to-zero-code=kod bez powrotu do zera
non-return-to-zero-inverted=odwrotny bez powrotu do zera
nonrouting router=ruter nietrasujący
nonrouting router=ruter pasywny
non-sequential=niesekwencyjny
non-significant digit=cyfra nieznacząca
non-stable iterator=iterator niestabilny
non-standard set-up=ustawianie niestandardowe
non-stop=bez przerwy
non-stop operation=operacja niepodzielna
non-switched=niekomutowany
non-sychronous=niesynchroniczny
non-technical=nietechniczny
non-uniform subdivision=podział niejednorodny
non-volatile memory=nieulotna pamięć
non-volatile memory=pamięć nadprzewodnikowa
nonvolatile semiconductor memory=nieulotna pamięć półprzewodnikowa
no-operation=nic nie rób
no-operation=rozkaz bezczynności
NOR gate=bramka NOR
NOR operation=operacja NOR
normal glow discharge=wyładowanie jarzeniowe normalne
not-a-number=nie-liczba
notice-board=tablica autoreferencyjna
notice-board=tablica odwołująca się do siebie
notice-board=tablica samoodniesieniowa
notifier=meldunek
notifier=oznaka
notifier=powiadamiający
notifier=powiadomienie
notifier=zwiastun
notify message=komunikat informacyjny
noun=rzeczownik
November=listopad
nozzle check pattern=deseń sprawdzania dysz
nozzle check pattern=deseń testu dysz nozzle test
nozzle check pattern=test dysz
nozzle test=test diagnostyczny
n-pin=n-stykowy
n-plus-one address instruction=rozkaz -adresowy
n-tuple=n-krotny
n-type conductance=przewodnictwo typu n
n-type semiconductor=półprzewodnik typu n
nuclear electronics=elektronika jądrowa
nuclear magnetic resonance=magnetyczny rezonans jądrowy
nuclear magnetic resonance=rezonans magnetyczny jądrowy
nuclear quadrupole resonance=rezonans kwadrupolowy jądrowy

nucleonics=nukleonika
null address=adres nijaki
null address=adres pusty
null instruction=rozkaz bezczynności
null instruction=rozkaz pusty
null modem=modem zerowy
null pointer=wskaźnik pusty
null statement=instrukcja bezczynności
null statement=instrukcja pusta
null value=wartość pusta
nullable=wartość pusta
nulling=zerowanie
number cruncher=pochłaniacz liczb
number field=pole liczbowe
number field=pole numeru
number field=pole numeryczne
number field sieve=sito ciał liczbowych
number of hops=liczba etapów
number of hops=liczba hopów
number of hops=liczba przeskoków
number out of range=liczba poza zakresem
number pad=klawiatura numeryczna
number processing=przetwarzenie liczb
number sequence=sekwencja liczb
number sign=znak #
number sign=znak numeru
number system=system liczbowy
number system conversion=konwersja postaci liczb
number theory=teoria liczb
number unobtainable=liczba mnoga
numbered list=lista numerowana
numerable=przeliczalny
numeration system=system liczbowy
numeric character=znak numeryczny
numeric code=kod liczbowy
numeric constant=stała liczbowa
numeric coprocessor=koprocesor arytmetyczny
numeric data=dane numeryczne
numeric keypad=klawiatura numeryczna
numeric string=ciąg liczbowy
numerical analysis=analiza numeryczna
numerical control=sterowanie numeryczne
numerical keyboard=klawiatura numeryczna
numerically=numerycznie
numerically-controlled machine=obrabiarka sterowana numerycznie
n-way processing=n -procesorowe
nybble=półbajt
obey a standard=przestrzegać normy
obey orders=wykonywać rozkazy
obfuscation techniques=techniki zaciemniania
obfuscator=narzędzie zaciemniające zrozumiałość kodu wynikowego
object adapter=adapter obiektów
object algebra=algebra obiektowa
object authority=uprawnienie do obiektu
object base=baza obiektów
object code=kod obiektowy
object code=kod wynikowy
object creation=utworzenie obiektu
Object Data Management Group=grupa komitet zarządzania obiektowymi danymi
object database=obiektowa baza danych
Object Database Management Group=grupa komitet zarządzania obiektową bazą danych
object database management system=obiektowy system zarządzania bazą danych
object definition=definicja obiektu
Object Definition Language=język definicji obiektów

object diagram=diagram obiektów
object file=plik wynikowy
object hierarchy=hierarchia obiektu
object identifier=identyfikator obiektu
object interaction diagram=diagram interakcji obiektów
object library=biblioteka obiektów
object life cycle=cykl życia obiektu
object life cycle=czas życia obiektu
object lifeline=linia życia obiektu
object lifetime=cykl życia obiektu
object lifetime=czas życia obiektu
object linking and embedding=łączenie i wstawianie obiektów
object lock=blokada obiektu
Object Management Group=grupa zarządzania obiektami
object manager=menedżer obiektów
Object Manipulation Language=język manipulacji obiektami
object migration=migracja obiektów
object model=model obiektowy
Object Modeling Technique=technika modelowania obiektów
object name=nazwa obiektu
object owner=właściciel obiektu
object persistency=trwałość obiektów
object properties=własności obiektu
object property=właściwość obiektu
object property=własność obiektu
object query language=obiektowy język zapytań
object reference=odniesienie do obiektu
object request broker=broker żądania obiektu
object request broker=pośrednik żądania obiektu
object schema=schemat obiektowy
Object Services=usługi obiektowe
object space=przestrzeń obiektów
object state=stan obiektu
object store=skład obiektów
object structure=struktura obiektów
object structure diagram=diagram struktury obiektów
object type=typ obiektu
object view=perspektywa obiektowa
object wrapper=opakowanie obiektu
object wrapper=osłona obiektu
object-based=bazujący na obiektach
object-based=opierający się na obiektach
object-orientation=obiektowość
object-oriented=obiektowy
object-oriented analysis=analiza obiektowa
object-oriented analysis and design=analiza i projektowanie obiektowe
object-oriented database=obiektowa baza danych
Object-Oriented Database System Manifesto=manifest obiektowych systemów baz
danych
object-oriented design=obiektowe projektowanie
object-oriented design=projektowanie obiektowe
object-oriented language=język obiektowy
object-oriented measurement=miara obiektowa
object-oriented methodology=metodyka obiektowa
object-oriented metric=metryka obiektowa
object-oriented metrics=metryki obiektowe
object-oriented metrics=miary obiektowe
object-oriented model=model obiektowy
object-oriented modeling=modelowanie obiektowe
object-oriented operating system=obiektowy system operacyjny
object-oriented programming=programowanie obiektowe
object-oriented programming language=obiektowy język programowania
object-oriented visual programming=obiektowe programowanie wizyjne
object-orientedness=object-orientation

object-orientedness=oobject-orientation
object-relational=obiektowo-relacyjny
object-relational database management system=obiektowo-relacyjny system
zarządzania bazą danych
objects-by-value=obiekty jako wartości
oblate=spłaszczony
obligue=przekos
obliteration=wymazanie
observable=dostrzegalny
observable information=informacja obserwowalna
observable program=program obserwowalny
observed quality level=obserwowany poziom jakości
obsidian=obsydian
obstruct the view=zasłaniać widok
Occam's razor=brzytwa Occama
occlusion=zasłanianie
occlusion mask=maska zasłaniania
occultation=zasłanianie
octagonal=ośmiokątny
octal=ósemkowy
octal notation=notacja ósemkowa
octal-to-binary=ósemkowo-dwójkowy
octal-to-binary conversion=konwersja ósemkowo-dwójkowa
octal-to-hexadecimal=ósemkowo-szesnastkowy
octal-to-hexadecimal conversion=konwersja ósemkowo-szesnastkowa
octet=bajt
octet=oktet
octode=oktoda
octosyllabic=ośmiosylabowy
octtree=drzewo kodowe
octtree=schemat kodowania
ODBC static cursor=statyczny kursor ODBC
odd parity=nieparzystość
odd parity bit=bit nieparzystości
odd parity check=kontrola nieparzystości
odd uneven=nieparzysty
odd-even check=kontrola parzystości
ODMG object model=model obiektowy ODMG
oersted=ersted
off time=czas wykonywania
off-bit=bit nieznaczący
offensively=ofensywnie
office application=aplikacja biurowa
office automation=automatyzacja biur
office automation=automatyzacja prac biurowych
off-line data processing=przetwarzanie danych rozłączne
off-line equipment=urządzenia autonomiczne
off-line mode=tryb autonomiczny
off-line mode=tryb rozłączny
off-line store=pamięć autonomiczna
off-line system=system autonomiczny
off-print=odbitka
off-punch=dziurkowanie przesunięte
off-schedule=pozaplanowy
off-season=pozasezonowy
offset address=adres uzupełniający
offset address=adres wyrównywania
offset paper=papier offsetowy
ohm-cm=ohm-centimeter
ohmmeter=omomierz
oil colour=farba olejna
Oleic acid=Kwas oleinowy
omnidirectional antenna=antena dookólna
omnidirectional radio beacon=radiolatarnia kierunkowa o promieniowaniu okrężnym

omnirange antenna=antena wielozakresowa
omost significant bit=bit najbardziej znaczący
on-chip memory=pamięć na strukturze
on-demand producer=producent sprzętu
on-demand unicast=pojedyncza emisja na żądanie
on-demand unicast=transmisja pojedyncza
ondograph=ondograf
one address instruction=rozkaz jednoadresowy
one billion=jeden bilion
one billion=jeden miliard USA
one side=jedna strona
one-address=jednoadresowy
one-ahead addressing=adresowanie wyprzedzające o 1
one-digit adder=sumator jednocyfrowy
one-level addressing=adresowanie jednopoziomowe
one-port=jednowrotnik
one's complement=uzupełnienie jedynkowe
oneself deal handle=zajmować pozycję leżącą
one-shot multivibrator=uniwibrator
one-sided=jednostronny
one-sided surface=powierzchnia jednostronna
one-time pad=szyfr z kluczem jednorazowym
one-to-many relation=relacja niejednoznaczna
one-to-one relation=relacja wzajemnie jednoznaczna
one-way=jednokierunkowy
one-way cipher=szyfr jednokierunkowy
one-way function=funkcja jednokierunkowa
one-way list=lista jednokierunkowa
one-way transmission=transmisja jednokierunkowa
on-line=bezpośrednio
on-line analytical processing=przetwarzanie analityczne dostępne bezpośrednio
on-line backup=tworzenie kopii zapasowej na bieżąco
online banking=bankowość zdalna
online book=książka elektroniczna
on-line computer=komputer podłączony
on-line computer=komputer w trybie bezpośrednim
on-line data processing=przetwarzanie danych bezpośrednie
on-line documentation=dokumentacja elektroniczna
online help=pomoc elektroniczna
on-line mode=tryb bezpośredni
on-line operation=praca w trybie bezpośrednim
on-line password guessing attack=odgadywanie haseł na bieżąco
on-line services=serwisy elektroniczne
on-line services=serwisy internetowe
on-line services=usługi internetowe
on-line spare=wymiana automatyczna
on-line storage=pamięć integralna
on-line storage=pamięć masowa dostępna bezpośrednio
on-line support=interaktywna pomoc techniczna
on-line transaction processing=przetwarzanie transakcji na bieżąco
only in plural=tylko w liczbie mnogiej
on-screen guide=przewodnik na ekranie
on-screen instructions=instrukcje na ekranie
on-screen menu=menu ekranowe
on-site support=pomoc techniczna udzielana na miejscu u użytkownika
onsite warranty=gwarancja realizowana na miejscu u użytkownika
on-switch=włącznik
on-the-fly=natychmiastowy
on-the-fly processing=przetwarzanie na bieżąco
ontology=ontologia
onyx=onyks
opacity=nieprzezroczystość
opacity=zaczernienie
opaque curl=zawijanie z kryciem

opaque identifier=identyfikator nieprzejrzysty
opaque type=typ nieprzejrzysty
opaque type=typ nieprzenikalny
opaquely=nieprzezroczyście
opcode=kod operacji
opcode=kod rozkazu
open addressing=adresowanie otwarte
open architecture=architektura otwarta
open box=otwarta skrzynka
open collector=kolektor otwarty
open database connectivity=otwarta łączność między bazami danych
open distributed processing=otwarte przetwarzanie rozproszone
open document management=otwarty interfejs programowy zarządzania dokumentami
open document management API=otwarty interfejs programowy zarządzania
dokumentami
open loop=pętla otwarta
open object=obiekt otwarty
open shop=ośrodek obliczeniowy z maszyną bezpośrednio dostępną
Open Shortest Path First=otwarty protokół wybierania najpierw najkrótszej
ścieżki
open source=otwarty dostęp do kodu źródłowego
open standard=standard otwarty
open subroutine=podprogram otwarty
open system=system otwarty
open system interconnection=otwarte połączenie systemów
open-circuit characteristic=charakterystyka obwodu rozwartego
open-circuit inductance=indukcyjność biegu jałowego
open-closed principle=zasada otwarte-zamknięte
open-end=nieograniczony
open-end=otwarty
open-end=rozszerzalny
open-ended=nieograniczony
open-ended=otwarty
open-ended=rozszerzalny
open-ended question=pytanie otwarte
opening screen=ekran początkowy
open-read-write-close=otwórz-przeczytaj-zapisz-zamknij
operand=argument
operand=operand
operand=operandum
operating ambient temperature=temperatura otoczenia
operating and storage humidity=wilgotność przy eksploatacji i magazynowaniu
operating conditions=warunki eksploatacyjne
operating environment=środowisko operacyjne
operating environment=środowisko pracy
operating humidity=wilgotność przy eksploatacji
operating mode=tryb działania
operating mode=tryb pracy
operating mode=tryb współpracy
operating precautions=środki bezpieczeństwa podczas obsługi
operating store=pamięć operacyjna
operating system=system operacyjny
operating temperature=temperatura przy eksploatacji
operating time=czas działania
operating time=czas eksploatacji
operation code=kod operacji
operation counter=licznik operacji
operation name=nazwa operacji
operation panel=panel operacyjny
operation part=część operacyjna
operation phase=faza eksploatacji
operation surgery=rozkaz dwuadresowy
operational amplifier=wzmacniacz operacyjny
operational program=program użytkowy

operations manual=podręcznik eksploatacji
operations research=badania operacyjne
operations speed=szybkość działania
operations speed=szybkość operacyjna
oppn circuit=obwód nieliniowy
opportunistic lock=blokada oportunistyczna
opposite side volume=wolumen drugiej strony
oppositely=przeciwlegle
optical bar reader=pióro świetlne do odczytu kodu kreskowego
optical character reader=optyczny czytnik znaków
optical character reading=optyczne czytanie znaków
optical character recognition=optyczne rozpoznawanie znaków
optical density=gęstość optyczna
optical fiber=włókno światłowodowe
optical fiber bundle=wiązka światłowodowa
optical fiber communication=komunikacja światłowodowa
optical frequency generator=generator w zakresie częstotliwości widzialnej
optical parametric oscillator=parametryczny oscylator optyczny
optical pump=pompa optyczna
optical reader=czytnik optyczny
optical resonator=rezonator optyczny
optical scanner=skaner optyczny
optical sensor=czujnik optyczny
optical unit=jednostka optyczna
optical-coupled isolator=optoizolator
optical-coupled isolator=transoptor
optieal character reader=czytnik optyczny znaków
optimal=optymalny
optimally=optymalnie
optimistic transaction model=optymistyczny model transakcji
optimistically=optymistycznie
optimization=optymalizacja
optimize=optymalizować
optimized microminiature electronic circuit=optymalizowany elektroniczny układ
mikrominiaturowy
optimizer=optymalizator
optimizers=optymizator
optimum=optymalny
optimum decision=decyzja optymalna
optimum working frequency=optymalna częstotliwość pracy
option button=przycisk opcji
optional accessories=akcesoria dodatkowe
optional attribute=atrybut opcjonalny
optoelectronic pulse amplifier=optoelektroniczny wzmacniacz impulsowy
optoelectronics=optoelektronika
optoisolator=optoizolator
optoisolator=transoptor
opto-isolator=optoizolator
optometrist=optometra
optometry=optometria
orange indicating lamp=pomarańczowa lampka wskaźnikowa
order of accuracy=stopień dokładności
order of determination=stopień wyznacznika
order of magnitude=rząd wielkości
order processing=obsługa zamówień
order set=zestaw rozkazów
ordered list=lista uporządkowana
ordered pair=para uporządkowana
ordered set=zbiór uporządkowany
ordering term=symbol porządkowy
orderlies=uporządkowany
orderly close-down=wyłączenie planowe
ordinary identifier=zwykły identyfikator
ordinary token=zwykły element

ordinate=rzędna
ore enrichment=wzbogacanie kopalin
organic semiconductor=półprzewodnik organiczny
organizational=organizacyjny
organizational role=rola organizacyjna
organizational unit=jednostka organizacyjna
organizationally=organizacyjnie
origin=punkt wyjściowy
origin directive=dyrektywa zapoczątkowania
origin settings=ustawienia początkowe
original drive=dysk początkowy
original language=język oryginału
original language=język wejściowy
original source=pierwotny nadawca
originally=oryginalnie
orthicon=ortikon
orthogonal instruction set=ortogonalna lista rozkazów
orthogonal persistence=ortogonalna trwałość
orthogonality=ortogonalność
orthographically=ortograficznie
ortographic projection=rzut ortograficzny
oscillator=generator
oscillator=oscylator
oscillator frequency=częstotliwość oscylatora
oscillator tube=lampa generacyjna
oscillograph=oscylograf
oscilloscope=oscyloskop
oscilloscope tube=lampa oscyloskopowa
oscilloscopes=oscyloskop
oscilloscope-type frequency meter=częstościomierz oscyloskopowy
Osmium=Osm
osmotic=osmotyczny
ounces=uncja
out of paper=brak papieru
out of range=poza zakresem
out of range=spoza zakresu
out of service time=czas wyłączenia z eksploatacji
outbound=wyjściowy
outbound command=polecenie wychodzące
outcast=wyrzucony
outdate=przedawniać
outdated=przedawniony
outdated=przeterminowany
outer join=zewnętrzne złączenie
outer join=złączenie zewnętrzne
outer-most subselect=wybór graniczny
outernet=sieć zewnętrzna
out-gate=bramka wyjściowa
outgoing data=dane wyjściowe
outgoing mail folder=katalog poczty wychodzącej
outgoing quality level=wyjściowy transformator linii
outline font=czcionka konturowa
outline font=krój pisma konturowy
outline format=format konturowy
outline overprint=nadrukowywanie konturu
outline pen=pióro konturu
out-of-band=pozapasmowy
output admittance of a valve=admitancja wyjściowa lampy elektronowej
output available=wyjście gotowe
output block=blok wyjściowy
output data=dane wyjściowe
output device=urządzenie wyjściowe
output feedback=wyjściowe sprzężenie zwrotne
output file=plik wyjściowy

output gate=bramka wyjściowa
output instruction=rozkaz wyjścia
output merge=łączenie na wyjściu
output port=wrota wyjściowe
output quantity=wielkość wyjściowa
output queue=kolejka wyjściowa
output register=rejestr wyjściowy
output signal=sygnał wyjściowy
output table=tablica wynikowa
output transformer=transformator wyjściowy
output unit=urządzenie wyjściowe
output value=wartość wyjściowa
output-buffer-full=zapełnienie bufora wyjściowego
outrigger=wysięgnik
outside diameter=średnica zewnętrzna
outside margin=margines zewnętrzny
Oven-dried=wysuszony w piecu
Ovenware=naczynie żaroodporne
overall dimensions=gabaryt
overall resistance=rezystancja całkowita
overclocking=zwiększanie częstotliwości taktowania procesora ponad znamionową
overcrowded=przepełniony
overcrowding=przepełnianie
overcurrent due to resonance=przetężenie rezonansowe
overdue=spóźniony
over-expose=prześwietlić zdjęcie
overexposure=prześwietlenie zdjęcia
overflow alarm=sygnał nadmiaru
overflow flip-flop=przerzutnik nadmiaru
overflow flip-flop=przerzutnik przepełnienia
overflow number=liczba poza zakresem
overgrowth=przerost
overhead line=linia napowietrzna
overhead transparency=folia do rzutnika
overhearing=przesłuch
overlap printing=drukowanie z zakładką
overlapping segment problem=problem nakładających się segmentów
overlay module=moduł nakładkowany
overlay plane=płat nakładek
overlay transistor=tranzystor wieloemiterowy
overlaying=nakładkowanie
overload relay=przekaźnik mocowy
overloaded=przeciążony
overpressure=nadciśnienie
overprint=nadrukować
overprinting=nadruk
overprinting=przebitka
overriding=przesłanianie
oversampling=nadpróbkowanie
overscore=nadkreślenie
oversize=nadwymiarowy
overstrike=nadruk
overstrike=przebijanie
overt channel=kanał jawny
overt channel=kanał odkryty
overtype mode=tryb zastępowania
overvoltage=przepięcie
overvoltage due to resonance=przepięcie rezonansowe
overvoltage factor=współczynnik przepięcia
oxidation=utlenianie
oxide cathode=katoda tlenkowa
oxide isolation=izolacja tlenkowa
oxide-layer capacitor=kondensator tlenkowy
oxidizer=utleniacz

oxygen=tlen
oxygen at high pressure=tlen pod wysokim ciśnieniem
oxygen-doped polysilicon=polikrzem domieszkowany tlenem
oxygen-free high conductivity copper=miedź beztlenowa o wielkiej przewodności
package=opakowanie
package definition=definicja pakietu
package diagram=diagram pakietów
packaged electronic circuit=obudowany układ elektroniczny
packaging list=lista zawartości opakowania
packaging transparency=przezroczystość opakowania
packed=zapakowany
packet buffer=bufor pakietów
packet buffer memory=pamięć buforowa pakietów
packet capture=przechwytywanie pakietów
packet direction=kierunek pakietu
packet direction=kierunek przesyłania pakietu
packet direction=kierunek transmisji pakietu
packet driver=sterownik pakietów
packet driver=sterownik pakietowy
packet driver interface=interfejs sterownika pakietów
packet driver interface=interfejs sterownika pakietowego
packet filter=filtr pakietów
packet filtering=filtrowanie pakietów
packet forwarding=przesyłanie pakietów
packet Internet groper=pakietowy poszukiwacz Internetowy
packet protocol=protokół pakietowy
packet radio=radio pakietowe
packet routing switch=przełącznik trasowania pakietów
packet sniffing=przechwytywanie pakietów
packet sniffing=szperanie w pakietach
packet sniffing=węszenie pakietów
packet sucker=pobieracz pakietów
packet sucker=szperacz pakietów
packet sucking=pobieranie pakietów
packet sucking=przechwytywanie pakietów
packet sucking=zasysanie pakietów
packet switch=wymiennik pakietów
packet switching=komutacja pakietów
packet switching=wymiana pakietów
packing data=pakowanie danych
packing data=zagęszczanie danych
packing density=gęstość upakowania
packing density=gęstość zapisu
page addressing=adresowanie stronicowe
page composer=twornik strony
page count=liczba stron
page curl=zawijanie strony
page description language=język opisu strony
page fault=błąd strony
page fault=brak strony
page fault=chybienie strony
page frame=blok stronicowy
page layout=układ strony
page mode terminal=terminal znakowy pełnoekranowy
page number=numer strony
page order=kolejność stron
page printer=drukarka stronicowa
page reader=czytnik arkuszowy
page segment=segment strony
page segmentation=segmentacja stron
page setup=układ strony
page setup=ustalanie parametrów strony
page swapping=wymiana stron
paged=stronicowany

paged memory=pamięć stronicowana
pager=pager
pages per minute=strony na minutę
paging pool=pula stronicowania
paint-type graphic=ilustracja rastrowa
pair annihilation=anihilacja pary elektronów
paired cable=kabel dwuprzewodowy
pairing of lines=parowanie się linii
pale color=barwa blada
palladium=pallad
palmtop=palmtop
pancake screen=ekran kolimacyjny
panchromatic=panchromatyczny
pane=okno
pane=panel
pane=pole
panel cover=osłona panelu
paning=przeglądanie obrazu
panning=panoramowanie
panning technique=panoramowanie
panoramic=panoramiczny
panoramie receiver=odbiornik panoramiczny
pantograph=pantograf
paper capacitor=kondensator papierowy
paper cassette=kaseta na papier
paper feed=źródło papieru
paper feed roller=podajnik papieru
paper feed rollers=rolki wprowadzające papier
paper guide=prowadnica papieru
paper guide=prowadnica stron
paper handling=postępowanie z papierem
paper industry=przemysł papierniczy
paper jam=zacięcie papieru
paper jam=zakleszczenie papieru
paper ouput tray extension=przedłużenie tacy wyjściowej
paper output tray=taca wyjściowa
paper path=ścieżka papieru
paper rest=podpórka papieru
paper rest=tacka na papier
paper selection lever=dźwignia wyboru papieru
paper setting=ustawienia strony
paper size=format papieru
paper size=rozmiar papieru
paper source=źródło papieru
paper specifications=charakterystyki papieru
paper specifications=specyfikacje papieru
paper stack=stos papieru
paper tape=taśma papierowa
paper tape reader=czytnik taśmy papierowej
paper tray=podajnik papieru
paper tray=taca na papier
paper-insulated=izolowany papierem
paperless office=biuro bez papieru
parabolic=paraboliczny
parabolic antenna=antena paraboliczna
parabolic reflector antenna=antena paraboliczna
parabolical=paraboliczny
paraboloid=paraboloida
paradrop=zrzut
paradrop=zrzut selektywny
paraffin=parafina
parallax=paralaksa
parallei input-output=równoległe wejście i wyjście
parallel access=dostęp równoległy

parallel auto link=równoległy przełącznik automatyczny
parallel cable=kabel złącza równoległego
parallel carry=przeniesienie równoległe
parallel communications=komunikacja równoległa
parallel computer=komputer równoległy
parallel data transfer=równoległe przesyłanie danych
parallel input=wejście równoległe
parallel input with serial output=równoległe wejście z szeregowym wyjściem
parallel input-output unit=blok równoległego wejścia-wyjścia
parallel interface=interfejs równoległy
parallel interface=port równoległy
parallel interface=złącze równoległe
parallel interface cable=kabel złącza równoległego
parallel interface connector=wtyk złącza równoległego
parallel IO interface=port równoległy we-wy
parallel IO interface=sprzęg równoległy we-wy
parallel IO interface=złącze równoległe we-wy
parallel magnetic pulse amplifler=równoległy impulsowy wzmacniacz magnetyczny
parallel memory=pamięć równoległa
parallel output=wyjście równoległe
parallel port chain=szereg urządzeń podłączonych do portu równoległego
parallel port device=urządzenie wyposażone w port równoległy
parallel port pass-through connector=złącze przelotowe portu równoległego
parallel port pass-through feature=dostęp do portu równoległego
parallel port pass-through feature=funkcja dostępu do portu równoległego
parallel processing=przetwarzanie równoległe
parallel processing machine=maszyna komputer o przetwarzaniu równoległym
parallel processing system=równoległy system przetwarzania
parallel programming=programowanie równoległe
parallel push-pull amplifier=wzmacniacz równoległy przeciwsobny
parallel resonance=rezonans równoległy
parallel running=przebieg równoległy
parallel transmission=transmisja równoległa
parallelepiped=równoległościan
parallel-in parallel-out register=rejestr równoległo-równolegly
parallel-in serial-out register=rejestr równoległo-szeregowy
parallelogram=równoległobok
parallel-serial=równoległo-szeregowy
parallel-to-serial=równoległo-szeregowy
parallel-to-series converter=konwerter równoległo-szeregowy
parallel-to-series converter=przetwornik równoległo-szeregowy
paramagnetic material=paramagnetyk
parameter marker=znacznik parametru
parameter mismatch=niezgodność parametrów
parameter passing=przekazywanie parametrów
parameter passing mode=tryb przekazywania parametrów
parameterised class=klasa parametryzowana
parameterized type=typ parametryzowany
parametric=parametryczny
parametric amplifier=wzmacniacz parametryczny
parametric polymorphism=polimorfizm parametryczny
paranthesis=nawias
paranthesis-free notation=notacja beznawiasowa
parasite oscillation=drgania pasożytnicze
parasitic signal=sygnał pasożytniczy
parasitic virus=wirus pasożytniczy
parasitic virus=wirus pasożytujący
parent=rodzic
parent class=klasa macierzysta
parent directory=katalog nadrzędny
parent domain=domena macierzysta
parent domain=dziedzina macierzysta
parent folder=folder nadrzędny
parent index=indeks nadrzędny

parent key=klucz nadrzędny
parent task=zadanie macierzyste
parent task=zadanie nadrzędne
parent window=okno nadrzędne
parity bit=bit parzystości
parity bit test=test parzystości
parity check=kontrola parzystości
parity check=sprawdzenie parzystości
parity error=błąd parzystości
parity error flag=znacznik błędu parzystości
parity memory=pamięć z kontrolą parzystości
parser=parser
parsing=parsowanie
partial carry=przeniesienie częściowe
partial differential equation=równanie różniczkowe cząstkowe
partial replication=replikacja częściowa
particle system=system cząstek
partioning=partycjonowanie
partition access method=biblioteczna metoda dostępu
partition sort=sortowanie przez podział
partitionable=partycjonowalny
partitionable=podzielny
partitioning=partycjonowanie
partitioning of hub=przydzielanie koncentratorowi segmentów sieci
parts and labor=części i naprawa
party-line bus=linia przesyłowa w transmisji przez magistralę
pass band=pasmo przepustowe
passing by name=przekazywanie przez nazwę
passing by reference=przekazywanie przez referencję
passing by value=przekazywanie przez wartość
passive acquisition=bierne odbieranie
passive class=klasa pasywna
passive monitoring=bierne monitorowanie
passive object=obiekt pasywny
passive open=pasywne otwarcie
passive state=stan bierny
passive state=stan pasywny
passive threat=zagrożenie pasywne
passive threat=zagrożenie podsłuchem pasywnym
passive threat=zagrożenie przejęcia informacji
passphrase=hasło
pass-through=tranzyt
pass-through query=kwerenda przekazująca
pass-through query=zapytanie przekazujące
pass-through support=obsługa tranzytu
password cracker=łamacz haseł
password fishing=łowienie haseł
password fishing=wyławianie haseł
password management=zarządzanie hasłami
password naming conventions=reguły tworzenia haseł
password protected=ochrona hasłem
password protected=zabezpieczenie hasła
password protected=zabezpieczenie hasłem
password protected=zabezpieczenie z wykorzystaniem hasła
password verification=weryfikacja hasła
patch card=karta aktualizująca
patch card=karta zmian
patch cord=sznur połączeniowy
patch cracking=błąd w reprezentacji łat
patch panel=pulpit operatora
patch panel=tablica połączeń
patching=łatanie
patented=patentowany
path expression=wyrażenie ścieżkowe

path index=indeks ścieżkowy
pathname=ścieżka
pattern fill=wypełnienie deseniem
pattern match=dopasowanie do wzorca
pattern recognition=rozpoznawanie obrazów
pattern recognition system=system rozpoznawania
pattern recognition system=system rozpoznawania obrazów
pattern-matching=dopasowywanie do wzorca
pause instruction=rozkaz przerwy
payload length=długość tonu
p-channel MOS=p-kanałowy tranzystor MOS
PCI-based graphic=podsystem graficzny PCI
PC-standard peripheral ports=porty urządzeń peryferyjnych standardu PC
peak erwelope voltage=szczytowe napięcie obwiedni
peak forward voltage=szczytowe napięcie przewodzenia
peak inverse voltage=szczytowe napięcie wsteczne
peak loss=straty szczytowe
peak operating voltage=szczytowe napięcie pracy
peak performance=maksymalna wydajność
peak performance=szczytowa wydajność
peak power=moc równoważna szumowi
peak power=moc szczytowa
peak pulse power=szczytowa moc impulsów
peak reading digital voltmeter=cyfrowy woltomierz szczytowy
peak reverse voltage=szczytowe napięcie wsteczne
peak sideband power=szczytowa moc wstęgi bocznej
peak-to-peak=międzyszczytowy
pedestal level=poziom wygaszania
pedestrian crossing=przejście bezpromieniste
peekaboo card=karta przezierna
peephole card=karta przezierna
peer backbone networks=równorzędne sieci szkieletowe
peer processer=procesy równorzędne
peer to peer technology=technologia równorzędna
peer-to-peer=równorzędny-do-równorzędnego
peer-to-peer local area network=lokalna sieć bezserwerowa
peer-to-peer local area network=lokalna sieć równorzędna
peer-to-peer local area network=sieć stacji równoważnych
peer-to-peer networking=sieć równorzędna
pel=piksel
pelisse=pelisa
Peltier effect=zjawisko Peltiera
pending=oczekujący
pending=odłożony
pending=zawieszony
pending interrupt=przerwanie oczekujące
pending interrupt=przerwanie odłożone
pending job=praca zawieszona
pending job=zadanie oczekujące
pending request=żądanie oczekujące na spełnienie
pending request=zgłoszenie oczekujace
pending request=zgłoszenie odłożone
pending task=zadanie nie załatwione
penetration=wnikanie
pen-holder=obsadka pióra
Pentaerythritol=pentaerytrytol
pentagrid=heptoda
pentahedron=pięciościan
pentane=pentan
pentode=pentoda
per port status=stan dla każdego portu
per pound per degree°F=brytyjska jednostka ciepła na funt i stopień Fahrenheita
percentage value=wartość procentowa
percentile=percentyl

perceptron=perceptron
perchlorate=nadchloran
perfect dielectric=dielektryk doskonały
perfect non-linear function=funkcja doskonale nieliniowa
perfect secrecy=poufność doskonała
perforated tape=taśma dziurkowana
perforated tape=taśma perforowana
performance coefficient=współczynnik wydajności
performance collection=zbieranie danych o wydajności
performance evaluation=ocena działania systemu
performance impact=obniżenie wydajności
performance impact=wpływ na wydajność
performance loss=spadek wydajności
performance loss=utrata wydajności
performance penalty=przyczyna niskiej wydajności
performance penalty=spadek wydajności
performance penalty=utrata wydajności
performing=spełnianie
perigee=perigeum
perihelion=perihelium
perimeter network=sieć graniczna
periodic error=błąd okresowy
periodic focusing=ogniskowanie periodyczne
periodic oscillation=drgania okresowe
periodic quantity=wielkość czcionki
peripheral array processor=peryferyjny procesor macierzowy
peripheral device=urządzenie zewnętrzne
peripheral equipment=urządzenie peryferyjne
peripheral equipment=urządzenie zewnętrzne
peripheral interface adapter=adapter interfejsu urządzenia peryferyjnego
peripheral processing unit=procesor peryferyjny
peripheral processor=procesor peryferyjny
peripheral processor unit=procesor peryferyjny
peripheral vision=obszar widzenia peryferyjny
peripherally=peryferycznie
peristaltic=perystaltyczny
permalloy=permaloj
permanent artificial lighting=stałe oświetlenie sztuczne
permanent connection=połączenie stałe
permanent error=błąd stały
permanent file=plik permanentny
permanent magnet=magnes trwały
permanent memory=pamięć trwała
permanent storage=pamięć trwała
permanent threshold shift=trwałe przesunięcie wartości progowej
permanent virtual circuit=stały obwód wirtualny
permeance=permeancja
permission denied=brak praw dostępu
permissive=permisywny
permutational index=indeks permutacyjny
permute=permutować
permuted index=indeks permutacyjny
persisten identifier=trwały identyfikator
persistence through inheritance=trwałość poprzez dziedziczenie
persistence through reachability=trwałość poprzez osiągalność
persistence-capable=zdolny do trwałości
persistent class=klasa trwała
persistent identifier=trwały identyfikator
persistent object=obiekt trwały
persistent object store=skład trwałych obiektów
persistent programming language=język programowania z trwałością
persistent root=trwały korzeń
persistent state information=trwałe informacje o stanie
Persistent Storage Manager=zarządca trwałymi obiektami

persistent variable=trwała zmienna
personal analog compUter=analogowy komputer osobisty
personal computer=komputer osobisty
personal data=personalia
personal digital assistant=cyfrowy asystent osobisty
personal disclosure=ujawnienie personalne
personal home page=witryna osobista
personal identification code=kod identyfikacyjny osobowy
personal identification number=osobisty numer identyfikacyjny
personal information menager=menedżer informacji osobistych
personal information menager=organizator osobisty
personal pronoun=zaimek osobowy
personalization=personalizacja
perspective division=dzielenie perspektywiczne
perspective projection=rzutowanie perspektywiczne
pertinency=odpowiedniość
pertinency factor=współczynnik odpowiedniości
pessimistic transaction model=pesymistyczny model transakcji
phanatron=gazotron
phantom aerial=antena sztuczna
phase deviation=dewiacja fazy
phase discriminator=dyskryminator fazy
phase encoding=kodowanie fazowe
phase jitter=rozsynchronizowanie fazowe
phase locked loop=pętla synchronizacji fazowej
phase meter=fazomierz
phase meter=miernik fazy
phase modulation=modulacja fazowa
phase sensitive voltmeter=woltomierz fazoczuły
phase shift=przesunięcie fazowe
phase shift keying=kluczowanie z przesuwem fazy
phase shifter=przesuwnik fazowy
phase shifter=przesuwnik fazy
phase velocity=prędkość fazowa
phase-encoding recording=zapis dwufazowy
phase-encoding recording=zapis z kodowaniem fazy
phase-sensitive demodulator=demodulator fazoczuły
phase-sensitive detector=detektor fazoczuły
Phenethylamine=fenyloetyloamina
Phenolphthalein=fenoloftaleina
phon=fon
phone book=książka telefoniczna
phone book=spis telefonów
phone phreaking=nielegalne uzyskiwanie połączeń telefonicznych
phone support=telefoniczna pomoc techniczna
phoneme=fonem
Phong shading=cieniowanie Phonga
phonometer=fonometr
phonon=fonon
phosphate=fosforan
phosphates=fosforan
phosphor=luminofor
phosphor-dot screen=ekran mozaikowy
phosphorescence=fosforescencja
phosphorescent=fosforyzujący
phosphoric=fosforowy
phosphorus=fosfor
phosphosilicate glass=szkło fosforokrzemowe
photoactive=światłoczuły
photocathode=fotokatoda
photocell=fotokomórka
photoconductive=fotoprzewodzący
photoconductive camera tube=lampa analizująca fotoprzewodząca
photoconductive effect=zjawisko foto-przewodnictwa

photoconductive pick-up tube=widikon
photoconductor=fotoprzewodnik
photocopier=fotokopiarka
photodiode=fotodioda
photoeffect=zjawisko fotoelektryczne
photoelectric=fotoelektryczny
photoelectric cell=fotokomórka
photoelectric current=prąd fotoelektryczny
photoelectric effect=zjawisko fotoelektryczne
photoelectric emission=emisja fotoelektronowa
photoelectric multiplier=powielacz foto-elektronowy
photoelectric reader=czytnik fotoelektryczny
photoelectric threshold=próg falowy emisji fotoelektronowej
photoelectromagnetic=fotoelektromagnetyczny
photoelectron=fotoelektron
photoemission=emisja fotoelektronowa
photogalvanomagnetic effect=zjawisko fotogalwanomagnetyczne
photographic images=reprodukcje fotografii
photoionization=fotojonizacja
photolithography=fotolitografia
photolitography=fotolitografia
photoluminescence=fotoluminescencja
photomagnetoelectric=fotomagnetoelektryczny
photomagnetoelectric effect=zjawisko fotomagnetoelektryczne
photomapping=odwzorowanie danych
photomask=fotomaska
photometer=fotometr
photometr=fotometr
photo-mounting=fotomontaż
photomultiplier=fotopowielacz
photomultiplier=powielacz fotoelektronowy
photomultiplier tube=lampa fotopowielająca
photon coupled transistor=tranzystor o sprzężeniu fotonowym
photopic=fotopia
photopic luminous efficiency function=funkcja fotopii
photoplotter=fotokreślarka
photoplotter=fotoploter
photo-realistic colour=barwy realistyczne
photo-realistic colour=zbliżone do fotografii
photo-realistic rendering=rendering fotorealistyczny
photoresistor=fotorezystor
photosensitive=światłoczuły
photosensor=fotodetektor
photothyristor=fototyrystor
phototransistor=fototranzystor
phototransistor amplifier=wzmacniacz fototranzystorowy
phototube=lampa fotoelektronowa
photovalve=lampa fotoelektronowa
photovoltaic=fotowoltaiczny
photovoltaic effect=zjawisko fotowoltaiczne
phrase indexing=indeksowanie za pomocą grup wyrazowych
Phthalic acid=Kwas ftalowy
physical address=adres fizyczny
physical characteristics=parametry fizyczne
physical chemistry=fizykochemia
physical communication=komunikacja fizyczna
physical drive=dysk fizyczny
physical identifier=identyfikator fizyczny
physical layer=warstwa fizyczna
physical media=nośnik fizyczny
physical memory=pamięć fizyczna
physical record=rekord fizyczny
physical schema=schemat fizyczny
physical security=ochrona fizyczna

physical unit=jednostka fizyczna
piate=klisza
pi-cell=polaryzator
pick aperture=okno wskazania
pick device=sensor
pick-highlight cycle=cykl wskazywania-podświetlania
pico=piko
picoampere=pikoamper
picofarad=pikofarad
picosecond=pikosekunda
Picric acid=kwas pikrynowy
pictorial representation=reprezentacja graficzna
picture element=element obrazu
picture element=piksel
picture field=pole obrazu
picture fone=wideofon
picture frequency=częstotliwość wizji
picture monitor=monitor wizyjny
picture signal=sygnał obrazu telewizyjnego
picture switch=przełącznik postaci
picture tube=kineskop
picture tube=lampa obrazowa
piezoelectric accelerometer=przyspieszeniomierz piezoelektryczny
piezoelectric crystal=piezoelektryk
piezoelectric crystal element=kształtka piezoelektryczna
piezoelectric delay line=linia opóźniająca piezoelektryczna
piezoelectric effect=zjawisko piezoelektryczne
piezoelectric microphone=mikrofon piezoelektryczny
piezoelectric transistor=tranzystor piezoelektryczny
piezoelectric vibrator=wibrator piezoelektryczny
piezoresistant effect=zjawisko piezorezystancyjne
piezotransistor=tranzystor piezoelektryczny
piggyback=nakładany
pigmentation=pigmentacja
pilot card=karta sterująca
pilot project=projekt pilotażowy
pin balance=wyrównanie zniekształcenia poduszkowatego
p-i-n diode=dioda p-i-n
pin grid array=obudowa z matrycą końcówek
pincushion distortion=zniekształcenie poduszkowe
pinout=rozkońcówkowanie
pipeline chaining=łańcuchowanie potoków
pipeline latency=opóźnienie potoku
pipeline processing=przetwarzanie potokowe
pipeline processing unit=jednostka przetwarzania potokowego
pipeline system=praca potokowa
pipeline system=przetwarzanie potokowe
pipeline system=przetwarzanie zakładkowe
pipeline system=system przetwarzania potokowego pipelining
pipeline-burst synchronous=potokowym przesyłaniem pakietów
pipeline-burst-synchronous cache=pamięć podręczna z synchronicznym
pipeline-burst-synchronous cache=potokowym przesyłaniem pakietów
pipelined=potokowy
piqte=klisza
pithier=rdzeniowy
pithiest=rdzeniowy
pixel=piksel
pixel=punkt
pixel coordinates=współrzędne pikselowe
pixel operations=operacje na pikselach
pixel perfection=perfekcja pikselowa
pixel picture element=element obrazu
pixel pitch=rozstaw pikseli
pixellization=pikselizacja

placeholder=wypełniacz
placeholder=znak-wypełniacz
placeholder drive=napęd nieużywany
plagiarism=plagiat
plain paper=zwykły papier
plaintext=tekst jawny
plaintext=tekst otwarty
plaintext=zwykły element
plan position indicator=wskaźnik radiolokacyjny
planar epitaxial transistor=tranzystor epitaksjalno-planarny
planar gas-discharge display=płaski wyświetlacz jarzeniowy
planar metallization with polymer=metalizacja planarna z polimerem
planar structure=struktura pasmowa
planar transistor=tranzystor planarny
Planck's constant=stała Plancka
plasma=plazma
plasma amplifier tube=lampa plazmowa wzmacniająca
plasma diode=dioda jarzeniowa
plasma display=ekran plazmowy
plasma display=wyświetlacz plazmowy
plasma display panel=ekranowy panel jarzeniowy
plasma-deposited=osadzany plazmowo
plasmatron=plazmotron
plasmon=plazmon
plastic working=obróbka plastyczna
plastics=tworzywa sztuczne
plate power=moc admisyjna
plated=platerowany
plated=srebrzony
plated wire memory=pamięć magnetyczna drutowa
platelets=płytka drukowana
platinum=platyna
playback=odtwarzanie
playback head=głowica odczytu
playback sequence=odtwarzana sekwencja
playback string=odtwarzany ciąg tekstowy
plotter=kreślak
plug adapter=adapter do wtyczki
plug and play=podłącz i pracuj
plugboard=tablica prawdziwości
plugcompatible=zgodny programowo
plug-in=dodatek
plug-in=rozszerzenie
plug-in=wstawka
plug-in=wtyczka
plug-in component=komponent modularny
plug-in electronics=układ elektroniczny wkładalny
plug-in unit=człon wymienny
plumbicon=plumbikon
plunged=gwałtowny spadek
pluperfect=czas zapamiętywania
pluperfect=czas zapisu
plurals=liczba losowa
p-n junction temperature=temperatura złącza pn
pneumatics=pneumatyka
p-n-i-p transistor=tranzystor p-n-i-p
p-n-p photosensor=fotodetektor p-n-p
Pockels effect=zjawisko Pockelsa
point and click=wskaż i kliknij
point charge=ładunek powierzchniowy
point defects=defekty punktowe
point imperfeetions=defekty punktowe
point light source=źródło światła punktowe
point of view=punkt widzenia

point sampling=próbkowanie punktowe
point size=stopień pisma
point-contact diode=dioda ostrzowa
point-contact transistor=tranzystor ostrzowy
pointer addressing=adresowanie wskaźnikowe
pointer attribute=atrybut referencyjny
pointer attribute=atrybut wskaźnikowy
pointer link=powiązanie wskaźnikowe
pointer moniker=indywiduator wskaźnikowy
pointer swizzling=przemiana wskaźników
pointer type=typ wskaźnikowy
pointer variable=zmienna wskaźnikowa
pointing device=urządzenie wskazujące
point-of sale terminal=terminal w miejscu sprzedaży
polar coordinates=współrzędne biegunowe
polar diagram=wykres biegunowy
polar dielectric=dielektryk biegunowy
polarity detection=rozpoznawanie biegunowości
polarization=polaryzacja
polarization plane=płaszczyzna polaryzacji
pole piece=nabiegunnik
pole reversal=przebiegunowanie
pole shoe=nabiegunnik
policy file=plik założeń
policy support=obsługa polityki
policy support=obsługa strategii
Polish notation=notacja polska
poll mode=tryb odpytywania
poll mode=tryb zapytywania
polling interval=czas między odpytaniami
polling mode=tryb odpytywania
polonium=polon
polyalphabetic cipher=szyfr polialfabetyczny
polycrystal=polikryształ
polyester=poliester
polyfunctional=wielofunkcyjny
polygon backfacing=niewidoczna strona wielokąta
polyhedron=wielościan
polyline=łamana
polymerization=polimeryzacja
polymorphic operation=operacja polimorficzna
polymorphic virus=wirus polimorficzny
polymorphism=polimorfizm
polynomial security=bezpieczeństwo wątków
polysilicon diode=dioda polikrzemowa
polysilicon self-aligned=polikrzem samocentrowany
polystyrene=polistyren
pool cathode=katoda ciekła
pooled error=błąd sumaryczny
pooled variance=wariancja sumaryczna
pop instruction=rozkaz zdjęcia ze stosu
popping=usuwanie
pop-up menu=menu podręczne
pop-up window=okno wywoływane
pop-up window=wyskakujące okno
port disabling=wyłączanie portów
port mirroring=dublowanie portów
port name=nazwa portu
port number=numer portu
port replicator=replikator portów
port scanner=skaner portów
port scanner=szperacz portów
port scanning=skanowanie portów
port scanning=szperanie w portach

port security=zabezpieczanie portów
port settings=ustawienia portu
port sharing=udostępnianie portów
port sharing=wspólne korzystanie z portów
port sharing=współużytkowanie portów
port switch card=karta przełączania portów
port switching=przełączanie portów
port/segment partitioning=partycjonowanie portów-segmentów
portability=przenaszalność
portability=przenośność
portable document format=przenośny format dokumentów
portable PC=komputer przenośny
portable software=oprogramowanie przenośne
portrait orientation=orientacja pionowa
port-segment partitioning=partycjonowanie portów-segmentów
positional=pozycyjny
positional notation=notacja pozycyjna
positional notation=zapis pozycyjny
position-independent code=kod przesuwny
positioning=pozycjonowanie
positioning=umiejscawianie
positive acknowledgement=potwierdzenie pozytywne
positive acknowledgement protocol=protokół z potwierdzeniem pozytywnym
positive amplitude modulation=modulacja pozytywowa amplitudy
positive electron=pozyton
positive input-negative output=dodatnie wejście-ujemne wyjście
positive temperature coefficient=dodatni współczynnik temperaturowy
positive temperature coefficient=współczynnik temperaturowy dodatni
positive temperature coefficient of resistance=dodatni współczynnik
temperaturowy rezystancji
positively=dodatnio
positive-negative-metal transistor=tranzystor p-n-metal
positron=pozyton
positron-electron annihilation=anihilacja pary elektronów
possessive pronoun=zaimek dzierżawczy
possessive pronoun of adjective=zaimek przymiotny dzierżawczy
possible world=świat możliwy
possible world semantics=semantyka światów możliwych
post alloy diffused transistor=tranzystor stopowo-dyfuzyjny
post alloy diffusion=dyfuzja po wtapianiu
post box=skrzynka pocztowa
post office protocol=protokół pocztowy
postal order=przekaz pocztowy
postbuild step=etap po kompilacji
postbuild step=faza po zakończeniu kompilacji
post-build step=etap po kompilacji
post-build step=faza po zakończeniu kompilacji
postcondition=warunek autoryzowania
posterization=posteryzacja
posterize=posteryzować
postfix notation=notacja Łukasiewicza
postfix notation=notacja przyrostkowa
postfix notation=odwrotna notacja polska
posting=nadanie
posting=ogłoszenie
posting=opublikowanie
posting=zawiadomienie
posting date=data opublikowania
postmaster=poczmistrz
postmortem=poawaryjny
postmortem=postmortem
postmortem dump=zrzut postmortem
postmortem program=program post-mortem
postoperative=pooperacyjny

postprocessor=postprocesor
post-relational=postrelacyjny
post-relational model=model postrelacyjny
potash=potaż
potassium=potas
potential difference=różnica potencjałów
potential transformer=transformator potencjału
potential-barrier height=wysokość bariery potencjału
potential-barrier width=szerokość bariery potencjału
potentially=potencjalnie
potentiometer-type resistor=rezystor obrotowy
powdered=sproszkowany
power amplification=wzmocnienie mocy
power amplifier=wzmacniacz mocy
power availability=dostępność zasilania
power cables=przewody zasilające
power connector=wtyk przewodu zasilającego
power connector socket=gniazdo przewodu zasilającego
power consumption=zużycie energii
power control unit=blok sterowania mocy
power conversion unit=blok przetwarzania mocy
power cord=przewód zasilający
power cord=przewód zasilania
power diode=dioda mocy
power divider=dzielnik mocy
power factor=współczynnik mocy
power factor capacitor=kondensator do poprawiania współczynnika mocy
power factor meter=miernik współczynnika mocy
power fail restart=powtórne włączenie mocy
power failrestart=wznowienie po przywróceniu zasilania
power failure=awaria zasilania
power gain=wzmocnienie mocy
power hold switch=przełącznik blokady zasilania
power input=moc użytkowa
power key=klawisz zasilania
power level=poziom mocy
power management=zarządzanie zasilaniem
power manager=menedżer zasilania
power MOS transistor=tranzystor mocy MOS
power on/off=włączenie-wyłączenie zasilania
power on-off=włączenie-wyłączenie zasilania
power oscillator=oscylator mocy
power outlet=gniazdo sieciowe
power requirements=wymagane zasilanie
power save=oszczędność energii
power save=oszczędzanie energii
power shutdown=wyłączanie zasilania
power source=źródło zasilania
power spectral density=widmowa gęstość mocy
power station=elektrownia
power supply=zasilacz zewnętrzny
power supply connector=wtyk przewodu zasilającego
power supply rejection ratio=współczynnik tłumienia wpływu zasilania
power supply unit=blok zasilania
power switch=wyłącznik sieciowy
power switch=wyłącznik zasilania
power terminal=gniazdo przewodu zasilającego
power transformer=transformator mocy
power up=włączanie zasilania
power-ful=rozbudowany
power-off=wyłączenie zasilania
power-plant=elektrownia
power-saving feature=funkcja oszczędzania energii
power-saving mode=tryb oszczędzania energii

power-signal-to-noise ratio=stosunek sygnału mocy do szumu
power-station=elektrownia pomocnicza
pragmatics=pragmatyka
preallocation=alokacja wstępna
preamplifier=przedwzmacniacz
prebuilt=fabryczny
prebuilt=gotowy
precision voltage reference=dokładne napięcie odniesienia
precoat=podkład pod farbę
precompile=prekompilować
precompiler=prekompilator
precompiler input record=rekord wejściowy prekompilatora
precondition=warunek początkowy
precondition=warunek wstępny
predecessor=poprzednik implikacji
predefined=predefiniowany
predefined process=proces uprzednio zdefiniowany
predictable=przewidywalny
predictably=przewidywalnie
predictive analysis=analiza predykcyjna
predictive analysis=analiza prognostyczna
predictive control=sterowanie predykcyjne
preemphasis=preemfaza
preempt=nabyć
preempt=rezerwować
preempt=wywłaszczyć
preempt=zająć
preempt=zapobiegać
preempt=zawłaszczyć
preemption=wywłaszczanie
preemption latency=zwłoka w wywłaszczaniu
preemptive=wywłaszczający
preemptive=zawłaszczający
pre-emptive multitasking=wielozadaniowość z wywłaszczaniem
preemptive program=program wywłaszczający
preemptive scheduling=szeregowanie z wywłaszczaniem
prefabricate=prefabrykować
prefabricated=prefabrykowany
preferences=opcje
preferences=preferencje
preferences=ustawienia
preferentially=preferencyjnie
prefetch=pobrać wstępnie
prefetch=pobranie wstępne
prefetch unit=jednostka wstępnego pobierania rozkazów
prefix notation=notacja polska
prefix notation=notacja przedrostkowa
preheating=podgrzewanie
preimage resistance=odporność na wyznaczenie przeciwobrazu
pre-installed=zainstalowany fabrycznie
preliminary amplifier=przedwzmacniacz
preliminary amplifier=wzmacniacz wstępny
preliminary design=projekt wstępny
preliminary review=przegląd wstępny
preloaded software=oprogramowanie zainstalowane fabrycznie
prematurely=przedwcześnie
premier gap=przerwa początkowa
premium print quality=doskonała jakość druku
preparatory input=wejście przygotowujące
preprocessing=przetwarzanie
preprocessor=preprocesor
preselection=preselekcja
presentation context=kontekst prezentacji
presentation graphics=grafika prezentacyjna

presentation layer=warstwa prezentacji danych
presentation layer=warstwa reprezentacji danych
presentation services=usługi prezentacji
press any key=naciśnij dowolny klawisz
press release=komunikat prasowy
pressure microphone=mikrofon ciśnieniowy
prestart job=zadanie uruchamiane z wyprzedzeniem
prestore=zapamiętywanie wstępne
presumptive address=adres bazowy
presumptive address=adres początkowy
presumptive address=adres podstawowy
presumptive address=adres wejściowy
pretreatment=obróbka wstępna
prevailingly=przeważająco
preventive alerting=ostrzeganie wyprzedzające
preventive maintenance=konserwacja prewencyjna
preview release=wersja zapoznawcza
prewritten application=gotowa aplikacja
price/performance ratio=stosunek ceny do wydajności
price-to-performance ratio=wskaźnik cena/wydajność
primality test=test pierwszości
primary=główny
primary channel=kanał główny
primary color=barwa zasadnicza
primary color=kolor podstawowy
primary colour=kolor podstawowy
primary control program=program organizacyjny
primary control program=program sterujący
primary data=dane pierwotne
primary data=dane źródłowe
primary domain controller=podstawowy kontroler domeny
primary group=grupa podstawowa
primary index=indeks główny
primary key=klucz główny
primary key=klucz pierwotny
primary key=klucz podstawowy
primary language=język podstawowy
primary partition=partycja podstawowa
primary server=serwer podstawowy
primary storage=pamięć operacyjna
primary storage=pamięć pierwszego stopnia
primary track=ścieżka główna
primary window=główne okno
prime attribute=atrybut podstawowy
prime number=liczba pierwsza
prime state=stan gotowości
primitive process=proces elementarny
primitive type=typ prymitywny
primitively=prymitywnie
print data=dane do wydruku
print datastream=strumień drukowanych danych
print head=głowica drukująca
print head alignment=wyrównanie głowicy drukującej
print head cleaning=czyszczenie głowicy drukującej
print head unit=zespół głowicy drukującej
print job=praca wydruku
print job=zadanie drukarki
print job=zadanie drukowania
print job=zadanie wydruku
print job status information=informacja o stanie zadania wydruku
print merge=wydruk seryjny
print pitch=skok druku
print preview=podgląd wydruku
print provider=obsługa wydruku

print quality=jakość druku
print server=serwer drukarki
print server=serwer wydruków
print wheel=rozetka drukarki
printable=drukowalny
printable area=obszar wydruku
printed=drukowany
printed capacitor=kondensator drukowany
printed circuit=obwód drukowany
printed circuit board=płytka obwodu drukowanego
printed manual=podręcznik w formie drukowanej
printed wiring=połączenie drukowane
printed-circuit board=płytka drukowana
printed-circuit board=płytka obwodu drukowanego
printer cable=kabel drukarki
printer configuration=konfiguracja drukarki
printer daemon=demon drukarki
printer data type=typ danych drukarki
printer maintenance=konserwacja drukarki
printer memory=pamięć drukarki
printer message=komunikat drukarki
printer name=nazwa drukarki
printer output=wydruk
printer performance=wydajność drukarki
printer pool=pula drukarek
printer port=port drukarki
printer server=serwer drukarki
printing=drukowanie
printing speed=szybkość drukowania
printout=wydruk
print-out=wydruk
prioritization=wyznaczenie priorytetów
prioritize=wyznaczać priorytety
priority processing=przetwarzanie priorytetowe
prismatic=pryzmatyczny
prismatic joint=łącznik pryzmatyczny
privacy enhanced mail=bezpieczna poczta elektroniczna
privacy homomorphism=homomorfizm prywatności
privacy policy=strategia poufności
private authority=uprawnienia prywatne
private automatic branch exchange=prywatna centrala automatyczna połączona z
miejską siecią telefoniczną
private automatic computer exchange=prywatna automatyczna centrala telefoniczna
sterowana komputerowo
private branch exchange=centrala prywatna połączona z miejską siecią
telefoniczną
private local area network=prywatna sieć lokalna
private memory=pamięć własna
private method=metoda prywatna
privileged=uprzywilejowany
privileged instruction=rozkaz uprzywilejowany
proactive=prewencyjny
proactive=proaktywny
proactive=zapobiegawczy
proactive cryptography=kryptografia proaktywna
proactive network optimization=wyprzedzająca optymalizacja sieci
proactive notification=zawiadomienie wyprzedzające
probabilistic=probabilistyczny
probabilistic disclosure=ujawnienie probabilistyczne
probabilistic encryption=szyfrowanie probabilistyczne
probability of failure=prawdopodobieństwo uszkodzenia
probe microphone=mikrofon sondujący
probe point=punkt próbkowania
problem board=tablica programowania

problem definition=definicja problemu
problem domain=dziedzina problemu
problem solving=rozwiązywanie problemów
problematically=problematycznie
procedural=proceduralny
procedural abstraction=abstrakcja proceduralna
procedural language=język proceduralny
procedural surface=powierzchnia proceduralna
procedurally=proceduralnie
procedure call=wywołanie procedury
procedure declaration=deklaracja procedury
procedure statement=instrukcja procedury
procedure type=typ procedurowy
procedure-oriented language=język proceduralny
process colors=kolory rozbarwień
process control=sterowanie procesami
process diagram=diagram procesów
process fork=namnażanie procesów
process fork=rozwidlanie procesów
process ID=identyfikator procesu
process isolation=izolacja procesów
process isolation=izolowanie procesów
process manager=menedżer procesów
process space=przestrzeń procesu
processed=interpretowane
processed=przetwarzane
processing element=element przetwarzający
processing element=element przetwarzania
processing power=moc procesora
processing power=moc przetwarzania
processing power=moc użytkowa
processing power=zdolności przetwarzania
processing time=czas przetwarzania
processor=procesor
processor board=płyta procesora
processor capacity=moc obliczeniowa procesora
processor controlled keying=kluczowanie sterowane procesorem
processor interrupt=zatrzymanie pracy procesora
processor set=zestaw procesorów
processor sharing=podział procesora
processor status=stan procesora
processor status word=słowo stanu procesora
processor unit=jednostka procesora
processor unit=jednostka procesorowa
processors=procesor
product accessory=akcesoria do produktu
product cipher=szyfr kaskadowy
product cipher=szyfr złożeniowy
product feature=cecha produktu
product feature=funkcja produktu
product guide=informator o produktach
product name=nazwa produktu
product version=wersja produktu
production database=aktywna baza danych
production database=czynna baza danych
production library=biblioteka użytkowa
production server=działający serwer
production server=pracujący serwer
production system=system biurowy
production system=system działający
productively=produktywnie
productivity application=aplikacja biurowa
professionalism=profesjonalizm
professionally=profesjonalnie

program address=adres programu
program aid routine=procedura wspomagania programu
program audit=audyt programu
program audit=nadzór programu
program audit=rewizja programu
program card=karta programu
program check=sprawdzanie programu
program compatibility=kompatybilność programowa
program compatibility=zgodność programowa
program control=regulacja programowa
program control=sterowanie programowe
program controlled computer=komputer sterowany programem
program conversion=konwersja programu
program counter=licznik rozkazów
program description=opis programu
program development=budowanie programu
program development=tworzenie programu
program device entry=urządzenie wejściowe programu
program directory=katalog programu
program flowchart=schemat programu
program generator=generator programów
program generator=program generujący
program interface=interfejs programu
program interface=sprzężenie programowe
program item=element grupy
program item icon=ikona elementu grupy
program language=język programowania
program library=biblioteka programów
program listing=listing programu
program listing=wydruk programu
program loader=program ładujący
program maintenance=pielęgnowanie programu
program modification=modyfikowanie programu
program modification=redagowanie programu
program module=moduł programowy
program origin=pierwszy adres programu
program pulse generator=programowany generator impulsów
program reference manual=podręcznik programisty
program relocatibility=relokowalność programu
program run=wykonywanie programu
program specification=specyfikacja programu
program statement=instrukcja programu
program status word=słowo stanu programu
program step=krok programu
program storage=pamięć programu
program testing=testowanie programu
program unit=jednostka programowa
program writeup=krótki bieg
program write-up=krótki opis programu
programmable=programowalny
programmable array logic=programowalna matryca logiczna
programmable controller=kontroler programowalny
programmable controller=sterownik programowalny
programmable digital logic=programowalny cyfrowy układ logiczny
programmable input-output=programowalny układ we-wy
programmable interface unit=programowalny blok sprzęgu
programmable logic array=programowalny układ logiczny
programmable memory=pamięć programowalna
programmable multiplexer=multiplekser programowalny
programmable peripheral interface=sprzęg programowalny
programmable synchronous-asynchronous receiver=programowalny odbiornik
synchroniczno-asynchroniczny
programmable synchronous-asynchronous transmitter=programowalny nadajnik
synchroniczno-asynchroniczny

programmable timer=programowalny układ czasowy
programmable transversal filter=programowalny filtr poprzeczny
programmable unijunction transistor=programowalny tranzystor jednozłączowy
programmable video interface=programowalny sprzęg wizyjny
programmed=zaprogramowany
programmed check=kontrola programowa
programmed check=kontrola programowana
programmed control=sterowanie programowe
programmed logic array=programowana tablica logiczna
programmed logic array=programowany zespół logiczny
programmed numerical control=programowane sterowanie numeryczne
programming environment=środowisko programistyczne
programming flowchart=schemat działania programu
programming flowchart=sieć działań programu
programming interface=interfejs programowy
programming language=język programowania
programming paradigm=paradygmat programowania
programming system=system programowania
progress indicator=pasek postępu
progress indicator=wskaźnik postępu
progress indicator=wskaźnik zaawansowania
progressive encoding=kodowanie postępujące
project template=szablon projektu
projected=projektowany
projection picture tube=kineskop projekcyjny
projection pipeline=potok rzutowania
projection printer=drukarka bezkontaktowa
projection television receiver=odbiornik telewizyjny projekcyjny
projeetion picture tube=kineskop projekcyjny
promotional=promocyjny
prompt character=znak gotowości
prompting query=zapytanie z podpowiedzią
proof tape=taśma wzorcowa
proof total=suma kontrolna
propagation=propagowanie
propagation criterion=kryterium propagacji
propagation delay=opóźnienie propagacji
propane=propan
proper name=nazwa własna
proper value=wartość własna
property sheet=arkusz właściwości
proportial to absolute temperature=proporcjonalny do temperatury absolutnej
proportional control=regulacja proporcjonalna
proportional font=czcionka proporcjonalna
proportional spacing=odstęp proporcjonalny
proportional to absolute temperature=proporcjonalny do temperatury bezwzględnej
proportioned=dozowanie
proprietary cipher=szyfr firmowy
proprietary program=program prawnie zastrzeżony
proprietary standard=standard zastrzeżony
protagonist=protagonista
protected=chroniony
protected=zabezpieczony
protected class=klasa zabezpieczona
protected conversation=konwersacja chroniona
protected image file=chroniony plik obrazu
protected location=chroniona komórka pamięci
protected member=składowa zabezpieczona
protected mode=tryb chroniony
protection key=klucz zabezpieczenia pamięci
protection profile=profil użytkownika
protection slot=otwór zabezpieczenia zapisu
protective cap=nakrywka ochronna
protective case=opakowanie ochronne

protective coatings=powłoki ochronne
protective soft case=miękki futerał ochronny
protective spark gap=iskiernik ochronny
proteins=proteiny
protocol address=adres protokołowy
protocol analysis=analiza protokołów
protocol analyzer=analizator protokołów
protocol converter=konwerter protokołu
protocol daemon=demon protokołujący
protocol data unit=jednostka danych protokołu
protocol family=rodzina protokołów
protocol filtering=filtrowanie oparte na protokołach
protocol filtering=filtrowanie protokołów
protocol layering=podział protokołów na warstwy
protocol port=port protokołu
protocol stack=stos protokołów
protocol suite=zestaw protokołów
protocol switching=przełączanie protokołów
protracted=przewlekły
provable=dowodliwy
provably secure=udowodnialnie bezpieczny
prove true=sprawdzić poprawność
provider=dostawca
provider=operator
provider prefix=prefiks operatora
provider prefix=prefiks usługodawcy
proving time=czas sprawdzania
provision for padlock=miejsce na kłódkę
proxy ARP=pośrednie ARP
proxy gateway=bramka pośrednicząca
proxy server=serwer pośredniczący
proxying=pośrednictwo
proxying=pośredniczenie
pruning=przycinanie
pseudocode=pseudokod
pseudocolor=pseudokolor
pseudocoloring=pseudokolorowanie
pseudoinstruction=pseudorozkaz
pseudonetwork=pseudosieć
pseudo-object=pseudoobiekt
pseudoprime numer=liczba pseudopierwsza
pseudorandom=pseudolosowy
pseudorandom number=liczba pseudolosowa
pseudorandom number generator=generator liczb pseudolosowych
pseudoterminal=pseudoterminal
pseudo-variable=pseudozmienna
psophometer=psofometr
p-type conductance=przewodnictwo typu p
p-type semiconductor=półprzewodnik typu p
public authority=uprawnienie publiczne
public data network=publiczna sieć danych
public domain software=oprogramowanie ogólnie dostępne za darmo
public folder=folder publiczny
public key=klucz jawny
public key=klucz publiczny
public key cryptography=kryptografia klucza publicznego
public key cryptography=kryptografia z kluczem jawnym
public key cryptography=kryptografia z kluczem publicznym
public key cryptosystem=kryptosystem klucza jawnego
public key cryptosystem=kryptosystem klucza publicznego
public key infrastructure=infrastruktura kryptografii klucza publicznego
public key infrastructure=infrastruktura kryptografii z kluczem jawnym
public method=metoda publiczna
public name=nazwa publiczna

public standard=powszechna norma
public standard=standard powszechny
public view=widok publiczny
public-key encryption=szyfrowanie z kluczem publicznym
published=opublikowany
publishing=publikowanie
pull feed=podajnik ciągnący
pull-down menu=menu rozwijane
pull-down resistor=rezystor obniżający
pulled junction=złącze szeregowe
pull-up resistor=rezystor podwyższający
pulsating current=prąd pulsujący
pulsating current=prąd tętniący
pulsation=pulsacja
pulse amplifier=wzmacniacz impulsowy
pulse amplitude=amplituda impulsów
pulse amplitude modulation=impulsowa modulacja amplitudy
pulse analyzer=analizator impulsów
pulse code=kod impulsowy
pulse code modulation=modulacja kodowo-impulsowa
pulse controlled crystal oscillator=oscylator kwarcowy sterowany impulsowo
pulse cycle=częstość impulsów
pulse distribution amplifier=rozdzielczy wzmacniacz impulsowy
pulse duration modulation=modulacja czasu trwania impulsu
pulse duration modulation-frequency modulation=modulacja czasu trwania impulsówmodulacja częstotliwości
pulse duty factor=współczynnik impulsowania
pulse eliminating filter=filtr eliminujący impulsy
pulse enlarging=poszerzanie impulsów
pulse forming network=sieć formowania impulsów
pulse frequency modulation=modulacja częstotliwości impulsów
pulse generator=generator impulsów
pulse height analyzer=analizator wysokości impulsu
pulse integration=całkowanie impulsów
pulse interval modulation=modulacja odstępu między impulsami
pulse leading-edge=zbocze przednie impulsu
pulse length modulation=modulacja czasu trwania impulsów
pulse modulation=modulacja impulsowa
pulse oscillator=generator impulsowy
pulse oscillator=oscylator impulsowy
pulse pair per second=para impulsów na sekundę
pulse phase modulation=modulacja fazowa impulsów
pulse position modulation=modulacja położenia impulsu
pulse rate modulation=modulacja częstotliwości impulsów
pulse recorder=impulsograf
pulse repetition frequency=częstotliwość powtarzania impulsów
pulse repetition rate=częstotliwość powtarzania impulsów
pulse shaping=kształtowanie impulsów
pulse shift=przesuwanie impulsów
pulse slope modulation=modulacja nachylenia impulsów
pulse stretcher=wydłużacz impulsów
pulse string=ciąg impulsów
pulse time=czas trwania impulsu
pulse time modulation=modulacja czasu trwania impulsu
pulse trailing edge=zbocze tylne impulsu
pulse train=ciąg impulsów
pulse transformer=transformator impulsowy
pulse transistor=tranzystor przełączający
pulse width=szerokość impulsu
pulse width modulation=modulacja szerokości impulsu
pulse width modulation frequency modulation=modulacja częstotliwości realizowana
modulacją szerokości impulsów
pulsed continuous wave=fala ciągła impulsowa
pulsed tube=lampa impulsowa

pulse-number modulation=modulacja liczby impulsów
pulser=impulsator
pumping=pompowanie
punched card=karta dziurkowana
punched card reader=czytnik kart dziurkowanych
punched paper tape=papierowa taśma dziurkowana
punching pattern=formularz do dziurkowania
punching pattern=wzorzec dziurkowania
punch-through=przebicie skrośne
punchthrough varactor=waraktor o przebiciu skrośnym
punctuation character=znak przestankowy
purchase order=zlecenie zakupu
pure binary=czysty dwójkowy
pure code=kod czysty
pure color=barwa czysta
pure metal cathode=katoda metalowa jednorodna
purely abstract class=klasa czysto abstrakcyjna
purifier=oczyszczalnik
purifying magnet=magnes czystości koloru
purposeful input=wejście celowe
purposeful input=wielkość wejściowa celowa
pursuant=wykonujący
push down stack=umieszczać na stosie
push feed=podajnik pchający
push instruction=rozkaz położenia na stosie
pusher=popychacz
push-pull=przeciwsobny
push-pull amplifier=wzmacniacz przeciwsobny
push-pull circuit=układ przeciwsobny
push-pull power amplifier=przeciwsobny wzmacniacz mocy
put in action=wprawić w ruch
put into commission=wprowadzić do eksploatacji
quad density=gęstość poczwórna
quad generalised=czworokąt uogólniony
quad tesselation=kafelkowanie czworokąta
quad word=słowo poczwórne
quad-in-line package=obudowa ceramiczna jednowarstwowa
quad-in-line package=obudowa czterorzędowa
quadrac=kwadrak
quadrant=kwadrant
quadrants=kwadrant
quadratic programming=programowanie kwadratowe
quadratic sieve=sito kwadratowe
quadrature amplitude and phase modulation=kwadraturowa modulacja amplitudy i
fazy
quadrature amplitude modulation=kwadraturowa modulacja amplitudy
quadrature phase modulation=kwadraturowa modulacja fazy
quadrature phase shift keying=kwadraturowe kluczowanie z przesuwem fazy
quadric surface=powierzchnia drugiego stopnia
quadritect memory protection=ćwiartkowa ochrona pamięci
quadritect memory protection=kwadrytektowa ochrona pamięci
quadruple density=gęstość poczwórna
quadrupole=kwadrupol
qualified association=asocjacja kwalifikowana
qualified list=lista kwalifikowana
qualified name=nazwa kwalifikowana
qualified name=nazwa złożona
qualifier=kwalifikator
qualifier=kwantyfikator
qualifying=eliminacyjny
quality assurance=zapewnienie jakości
quality coefficient=wskaźnik jakości
quality control=kontrola jakości
quality factor=współczynnik dobroci

quality factor=współczynnik jakości
quality level=poziom jakości
quality of service=jakość usługi
quality standard=norma jakościowa
quantification=kwantyfikacja
quantifier=kwantyfikator
quantitatively=kwantytatywnie
quantity of electricity=ładunek elektryczny
quantization=kwantowanie
quantization=kwantyzacja
quantized=skwantowany
quantizer=kwantyzator
quantizing distortion=zniekształcenia kwantowania
quantum=kwant
quantum computer=komputer kwantowy
quantum cryptography=kryptografia kwantowa
quantum efriciency=sprawność kwantowa
quantum electronics=elektronika kwantowa
quantum numbers=liczby kwantowe
quark=kwark
quart=kwarta
quartei-wave antenna=antena ćwierćfalowa
quarter-wave line=linia ćwierćfalowa
quarter-wavelength resonator=rezonator ćwierćfalowy
quarter-wavelength transformer=transformator ćwierćfalowy
quartic surface=powierzchnia trzeciego stopnia
quartz crystal=kryształ kwarcu
quartz frequency standard=kalibrator kwarcowy
quartzite=kwarcyt
quasi-instruction=pseudorozkaz
query=zapytanie
query data output=dane wynikowe zapytania
query definition object=obiekt zawierający definicje zapytania
query language=język zapytań
query management=zarządzanie zapytaniami
query optimization=optymalizacja zapytań
query optimizer=optymalizator zapytań
query program=program zapytania
question-mark=pytajnik
queued data=dane kolejkowe
queued indexed sequential access method=metoda kolejkowego indeksowego dostępu
sekwencyjnego
queued sequential access method=metoda kolejkowego dostępu sekwencyjnego
queuing=kolejkowanie
queuing theory=teoria kolejek
quibinary code=kod kwibinarny
quibinary code=kod pięciodwójkowy
quick access=szybki dostęp
quick break=przerwanie bezzwłoczne
quick launch=szybkie uruchomienie
quick launch software keys=klawisze do szybkiego uruchamiania oprogramowania
quick reference guide=skrócona instrukcja
quiescent point=punkt zatrzymania
quiet mode=tryb cichy
quinary notation=notacja piątkowa
quinary notation=zapis piątkowy
quota=limit
quoted identifier=identyfikator cytowany
quoted identifier=identyfikator przytaczany
quoted identifier=identyfikator ujęty w znaki cudzysłowu
quoted string=ciąg znaków ujęty w znaki cudzysłowu
quoted string=stała łańcuchowa
quotient meter=logometr
quotient register=rejestr ilorazu

rabbit program=program typu królik
rack and cabinet accessories=akcesoria panelowe
rack mount=montowany w stojaku
rack mountability=możliwość zamontowania w stojaku
rack-friendly design=konstrukcja ułatwiająca zamontowanie w stojaku
rackmount kit=zestaw do zamontowania w stojaku
rack-mounted=montowany na stojaku
radar altimeter=wysokościomierz radiolokacyjny
radar and television aid to navigation=pomoce nawigacyjne radiowo-telewizyjne
radar countermeasures=przeciwradiolokacja
radar countermeasures=środki przeciwdziałające radarowi
radar distance finder=dalmierz radiolokacyjny
radar distance indicator=radarowy wskaźnik odległości
radar Doppler=radar dopplerowski
radar echo=echo radiolokacyjne
radar indicator=wskaźnik radarowy
radar receiver=odbiornik radiolokacyjny
radar targets simulator=imitator sygnałów radiolokacyjnych
radar transmitter=nadajnik radarowy
radar transmitter=nadajnik radiokomunikacyjny
radaroscope=lampa radaroskopowa
radiated emission=emisja polowa
radiated emission=emisja promieniowania
radiation chemistry=chemia jądrowa
radiation detector=detektor promieniowania
radiation modulator=modulator promieniowania
radio attenuation measurement=pomiary tłumienia fal radiowych
radio beacon=radiolatarnia
radio button=przycisk opcji
radio button=przycisk radiowy
radio communication=radiokomunikacja
radio compass=radiokompas
radio direction-finder=radionamiernik
radio echo=echo radiowe
radio electronics=radioelektronika
radio frequency=częstotliwość radiowa
radio frequency amplifier=wzmacniacz częstotliwości radiowej
radio frequency choke=tłumik częstotliwości radiowej
radio frequency interference=zakłócenia radiowe
radio frequency oscillator=oscylator częstotliwości radiowych
radio frequency transformer=transformator częstotliwości radiowej
radio interference=zakłócenia radiowe
radio interferometer=interferometr radiowy
radio link=linia radiowa teletransmisyjna
radio link=tor radioelektryczny
radio noise voltage=napięcie szumów radiowych
radio play=słuchowisko radiowe
radio range=zakres dynamiki
radio receiver=odbiornik radiowy
radio relay=przekaźnik radiowy
radio station=radiostacja
radio telephone=radiotelefon
radio teletypewriter=radiodalekopis
radio wave=fala radiowa
Radiocarbon=Radiowęglowy
radiochemistry=radiochemia
radiocommunication receiver=odbiornik radiokomunikacyjny
radiocommunication transmitter=nadajnik radiokomunikacyjny
radio-controlled=kierowany drogą radiową
radio-frequency interference=zakłócenia radiowe
radio-frequency shift=przesunięcie częstotliwości radiowej
radiogram=depesza radiowa
radiolocation=radiolokacja
radiology=radiologia

radioluminescence=radioluminescencja
radiometer=radiometr
radiometr=radiometr
radionavigation=radionawigacja
radiosity method=metoda bilansu energetycznego
radiosity method=metoda energetyczna
radiosonde=radiosonda
radiotelegraph=radiotelegraf
radiotelephone=radiotelefon
radio-telephony=radiotelefonia
radiotelescope=radioteleskop
radioteletype=radiodalekopis
radio-wave propagation=propagacja fal radiowych
radix complement=uzupełnienie podstawy
radix notation=zapis pozycyjny z podstawą
radix notation=zapis z podstawą
radix point=kropka pozycyjna
rainbow scale=tabliczka tęczowa
raise an exception=zgłosić wyjątek
Raman effect=zjawisko Ramana
random access=dostęp bezpośredni
random access=dostęp swobodny
random access data=dane bezpośrednio dostępne
random logic=logika nieuporządkowana
random logic=logika przypadku
random logic=nieregularny układ logiczny
random logic=struktura nieregulama
random number=liczba losowa
random number generator=generator liczb losowych
random rounding=zakrąglanie losowe
random scan=przeszukiwanie przypadkowe
random scan=swobodne przemieszczanie plamki
random store=pamięć o dostępie swobodnym
random variable=zmienna losowa
randomization=losowość
randomization=randomizacja
randomize=randomizować
randomized key transformation=randomizowana transformacja kluczy
randomized response=odpowiedź losowana
randomly=losowo
randomness=losowość
random-sequential access=dostęp swobodny sekwencyjny
range check=kontrola zakresu
range type=typ okrojony
range type=typ zawężony
range-finder=odległościomierz
rank of matrix=rząd macierzy
rapid access=dostęp natychmiastowy
rapid access data=dane szybko dostępne
rapid application development=błyskawiczne programowanie aplikacji
Rapid Application Prototyping=szybka budowa prototypów aplikacji
rapid memory=pamięć szybka
rapid prototyping=szybkie makietowanie
rapid repair programme=program szybkich napraw
rare earths=ziemie rzadkie
rashness=brak opóźnienia
raster=raster
raster graphics=grafika rastrowa
raster operation=operacja rastrowa
raster plotter=kreślarka rastrowa
raster plotter=ploter rastrowy
raster scan display=monitor rastrowy
raster text=tekst rastrowy
rasterization=rasteryzacja

rate distortion theory=teoria zmian szybkości
rated voltage=napięcie znamionowe
rating service=usługa oceny
ratio detector=detektor stosunku
ratio meter=logometr
raw data=dane pierwotne
raw format=format prosty
raw format=format surowy
raw material=surowiec
raw structure model=model niezmodyfikowany
raw structure model=model początkowy
raw structure model=model surowy
rawer=nierafinowany
rawest=nierafinowany
ray tracing=śledzenie promieni
ray tracing=śledzenie promienia wodzącego
reachability=osiągalność
reachable=osiągalny
reactance=opór bierny
reactance=reaktancja
reactance tube=lampa reaktancyjna
reactivate=reaktywować
reactivated=reaktywować
reactivates=reaktywować
reactivating=reaktywować
reactivation=reaktywacja
reactive=reaktywny
reactive loss=straty mocy biernej
reactivity=reaktywność
read ahead=odczyt z wyprzedzeniem
read and compute=odczytaj i oblicz
read authority=uprawnienie do odczytu
read error=błąd odczytu
read head=głowica odczytu
read request=żądanie odczytu
read/write memory=pamięć z odczytem i zapisem
readable file=plik czytelny
readdressing=przeadresowywanie
reading apparatus=czytnik
reading in=wczytywanie
read-mostly memory=pamięć głównie stała
read-only memory=pamięć stała
readout=odczyt
read-punch unit=zespół odczytująco-dziurkujący
read-while-write=odczyt w czasie zapisu
read-write equipment=zespół odczytu-zapisu
readwrite head=głowica odczytu-zapisu
readwrite head=głowica uniwersalna
read-write lock=blokada odczytu-zapisu
ready signal=sygnał gotowości
ready task=zadanie gotowe
ready/strobe signal=sygnał gotowości-strobowania
ready-strobe signal=sygnał gotowości
readytorun out of the box=gotowy do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu
ready-to-run out of the box=gotowy do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu
real address=adres rzeczywisty
real image=obraz rzeczywisty
real mode=tryb rzeczywisty
real time clock=zegar czasu rzeczywistego
real time operating system=system operacyjny czasu rzeczywistego
real time processing=przetwarzanie danych na bieżąco
real type=typ rzeczywisty
real value=pamięć aktualna
real value=wartość rzeczywista

real variable=zmienna rzeczywista
realistic=realistyczny
realistic rendering=rendering realistyczny
realistically=realistycznie
realizably=wykonalnie
realtime chat=rozmowa w czasie rzeczywistym
real-time chat=pogawędka w czasie rzeczywistym
real-time chat=rozmowa w czasie rzeczywistym
realtime computer=komputer pracujący w czasie rzeczywistym
realtime computer system=komputerowy system czasu rzeczywistego
realtime computer system=system komputerów pracujących w czasie rzeczywistym
realtime disk operating system=dyskowy system operacyjny czasu rzeczywistego
real-time executive=egzekutor czasu rzeczywistego
realtime monitor=monitor dla czasu rzeczywistego
realtime operating system=system operacyjny czasu rzeczywistego
realtime operating system=system operacyjny dla czasu rzeczywistego
real-time operation=praca w czasie rzeczywistym
real-time status update=uaktualnianie stanu w czasie rzeczywistym
realtime system=system pracujący w czasie rzeczywistym
realtime telemetry=telemetria w czasie rzeczywistym
realtime television=telewizja w czasie rzeczywistym
realtinie multiprogramming operating system=wieloprogramowy system operacyjny
dla czasu rzeczywistego
ream=ryza
rear door=tylne drzwi
reassembly=składanie
reassembly timer=zegar składania
reassign=powtórnie przydzielać
reassigned=powtórnie przydzielać
reassigning=powtórnie przydzielać
reassignment=powtórny przydział
reassignments=powtórny przydział
reassigns=powtórnie przydzielać
rebind=ponowne wiązanie
reboot=przeładowanie
rebooting=wznowić działanie
rebroadcast=retransmitować
rebroadcasting=retransmitować
rebroadcasts=retransmitować
recall ratio=współczynnik przewidywania
received data=dane otrzymane
received data=dane przyjęte
receiver not ready=odbiornik nie przygotowany
receiver ready=odbiornik przygotowany
receiving antenna=antena odbiorcza
receiving station=stacja odbiorcza
receiving tube=lampa odbiorcza
receptor=receptor
recessive=recesywny
rechargeable lithium battery=akumulator litowy
rechargeable lithium battery pack=akumulator litowy
rechargeable lithium-ion battery=akumulator litowy
reclassification=powtórna klasyfikacja
recombination=rekombinacja
recombination coefficient=współczynnik rekombinacji
recombination of ions=rekombinacja jonów
recommended=zalecany
recommended printing area=zalecany obszar drukowania
recompile=kompilować ponownie
reconfiguration=rekonfiguracja
reconfigurations=rekonfiguracja
reconfigure=rekonfigurować
reconnection=ponowne podłączenie
reconnection=powtórne połączenie

record blocking=blokowanie rekordu
record density=gęstość zapisu
record gap=przerwa międzyblokowa
record layout=rozmieszczenie rekordu
record length=długość rekordu
record locking=blokowanie rekordów
record locking=ryglowanie rekordów
record loop=pętla rekordów
record separator=separator rekordu
record type=typ rekordowy
record with variants=zapis z wariantami
recorder=rejestrator
recording density=gęstość zapisu
recording format=format nagrywania
recording format=format zapisu
recording head=głowica zapisująca
recording surface=powierzchnia zapisu
recording track=ścieżka zapisu
recourse=regres
recoverable=możliwe do odzyskania
recoverable error=błąd naprawialny
recovery attempt=próba odzyskania
recovery procedure=procedura naprawy
recovery time=czas odpowiedzi
recovery time=czas reakcji
recrystallization=rekrystalizacja
rectangular resonator=rezonator prostopadłościenny
rectangular wave modulation=modulacja fali prostokątnej
rectangular waveguide=falowód prostokątny
rectifier=prostownik sterowany
rectifier diode=dioda prostownicza
rectifier tube=lampa prostownicza
recurrently=powtarzalnie
recursion=rekurencja
recursion=rekursja
recursion=samookreślenie
recursion cycle=cykl rekurencji
recursive=rekurencyjny
recursive=rekursywny
recursive aggregate=agregat rekurencyjny
recursive digital filter=cyfrowy filtr rekursywny
recursive mutex=mutex rekurencyjny
recursive name resolution=rekurencyjne odwzorowanie nazw
recursive routine=program rekurencyjny
recycled paper=papier ekologiczny
redefinition=przedefiniowanie
redesign=przeprojektować
redesign=zmiana projektu
redesigned=zmiana projektu
red-eye effect=efekt czerwonych oczu
redial=połączyć się ponownie
redial=ponownie wybrać numer telefoniczny
redirect=przeadresować
redirected=przeadresować
redirecting=przeadresować
redirection=przeadresowanie
redirection=przekierowanie
redirection=readresowanie
redirector=readresator
redirector=zwrotnica
redistribute=redystrybuować
redistributed=redystrybuować
redistributes=redystrybuować
redistributing=redystrybuować

redline=wyróżnienie
redlining=wyróżnianie
redlining software=oprogramowanie korektorskie
redraw=przerysować
red-tape operations=operacje porządkowe
reduced=zniżkowy
reduced instruction set computer=komputer ze zredukowaną listą rozkazów
reduced voltage=napięcie obniżone
reducer=reduktor
reducibly=redukująco
reductive=redukcyjny
redundance=nadmiarowość
redundance=redundancja
redundancy check=kontrola nadmiarowa
redundancy check=kontrola redundancyjna
redundant code=kod nadmiarowy
redundant code=kod redundancyjny
redundant fan=nadmiarowy wentylator
redundant power=nadmiarowe zasilanie
redundant power supply=nadmiarowy zasilacz
redundant uplink=nadmiarowe łącze nadrzędne
reed relay=przekaźnik hermetyczny
reelected=wybrać ponownie
reelecting=wybrać ponownie
reengineering=reinżynieria
reenterable=wielobieżny
reenterable=współużywalny
reentrancy=wielobieżność
reentrancy=współużywalność
reentrant=wielobieżny
reentrant=wielowejściowy
reentrant=współużywalny
reentrant code=kod wielobieżny
reentrant code=kod współużywalny
reentrant routine=procedura wielobieżna
reevaluation=powtórna ocena
reference address=adres odniesienia
reference book=książka z materiałami informacyjnymi
reference card=karta informacyjna
reference count=zliczanie referencji
reference designations=oznaczenia na schemacie ideowym
reference designator=oznaczenie odwołania
reference library=biblioteka materiałów informacyjnych
reference model=model odniesienia
reference model=model referencyjny
reference model=model wzorcowy
reference port=port odniesienia
reference semantics=semantyka oparta na referencjach
reference string=ciąg odniesienia
reference string=łańcuch odniesienia
reference type=typ wskaźnikowy
reference value=wartość wzorcowa
referential constraint=ograniczenie referencyjne
referential integrity=integralność odniesień
referential integrity=integralność odwołań
referential integrity=integralność powiązań
referential integrity=spójność odwołań
referral=odesłanie
reflectance=współczynnik odbicia
reflected high energy electron diffraction=odbiciowa dyfrakcja elektronów o
wielkiej energii
reflection attack=atak lustrzany
reflection attack=atak metodą odbicia lustrzanego
reflection coefficient=współczynnik odbicia

reflective=odbijający
reflective=odbijanie
reflectively=odzwierciedlająco
reflectometer=reflektometr
reflex klystron=klistron refleksowy
reflex receiver=odbiornik refleksowy
reflexive pronoun=zaimek zwrotny
reflexive relation=relacja zwrotna
reflexive verb=czasownik zwrotny
reformat=ponownie formatować
reformats=ponownie formatować
reformatted=ponownie formatować
reformatting=ponownie formatować
refractive index=współczynnik załamania
refresh interval=czas odświeżania
refresh interval=przerwa między odświeżeniami
refresh rate=częstotliwość odświeżania
refreshing=odświeżanie
refurbishment=odnawianie sprzętu
regenerative=regeneracyjny
regenerative receiver=odbiornik reakcyjny
regional network=sieć regionalna
register addressing=adresowanie rejestrowe
register and arithmetic and logic unit=rejestr oraz jednostka arytmetycznologiczna
register bank=zestaw rejestrów
register file=zestaw rejestrów
register indirect addressing=adresowanie rejestrowe pośrednie
register length=długość rejestru
registered trademark=zastrzeżony znak towarowy
register-reference instruction=rozkaz z odwołaniem do rejestru
registration authority=organ ds. rejestracji użytkowników
registration authority=urząd ds. rejestracji użytkowników
registration card=karta rejestracyjna
registred trademark=zastrzeżony znak towarowy
registry server=serwer rejestrujący
regretful=skruszony
regretfully=skruszenie
regrouping=przegrupowanie
regular expression=wyrażenie regularne
regular expression=wyrażenie skończone
regular pentagon=pięciokąt równoboczny
regularities=regularności
regulations=przepisy
regulatory compliance=zgodność z przepisami
rehostable=zmiennomacierzysty
rehostable compiler=kompilator zmiennomacierzysty
reification=reifikacja
reification=urzeczowienie
reimbursable=zwracalny
reindexing=ponowne indeksowanie
reinstall=ponownie zainstalować
re-installation=przeinstalowanie
reintroduce=ponownie wprowadzać
reintroduced=ponownie wprowadzać
reintroduces=ponownie wprowadzać
reintroducing=ponownie wprowadzać
related key attack=atak kluczami pokrewnymi
related term=deskryptor pokrewny
related term=deskryptor skojarzeniowy
relational=relacyjny
relational algebra=algebra relacyjna
relational calculus=rachunek relacyjny
relational check=sprawdzenie relacji

relational completeness=kompletność relacyjna
Relational Data Base Management System=relacyjny system zarządzania bazą danych
relational database=relacyjna baza danych
relational database directory=katalog relacyjnych baz danych
relational model=model relacyjny
relational operator=operator relacji
relational operator=operator relacyjny
relative address=adres względny
relative addressing=adresowanie względne
relative entry number=względny numer pozycji
relative error=błąd względny
relative humidity=wilgotność względna
relative moniker=indywiduator względny
relative pronoun=zaimek względny
relativism=relatywizm
relativistic=relatywistyczny
relativity=relatywność
relativity=względność
relativity principle=zasada relatywizmu
relaxation oscillation=drgania relaksacyjne
relay host=stacja przekaźnikowa
relay multiplexer=multiplekser przekaźnikowy
relay store=pamięć przekaźnikowa
relay system=sprzęgi międzysieciowe
relay tube=lampa przekaźnikowa
release lever=dźwignia zwalniająca
reliability rating=poziom niezawodności
reliability-availability-serviceability=niezawodność-dostępność-dyspozycyjność
reliable data delivery=gwarantowane dostarczanie danych
reliable data synchronization=gwarantowana synchronizacja danych
reliable stream service=usługa przesyłania niezawodnymi strumieniami
reliable transfer=niezawodne przesyłanie
reliable tube=lampa niezawodna
reliably=niezawodnie
reliably=solidnie
relocatability=relokowalność
relocatable=relokowalny
relocatable expression=wyrażenie relokowalne
relocatable program=program przemieszczalny
relocatable program=program relokowalny
relocating loader=program ładujący relokujący
relocation=relokacja
remanent state=stan remanencji
remap=ponownie odwzorować
remedial=pomocniczy
remedial=zapobiegawczy
remedial=zaradczy
remnants=pozostałości
remote access=dostęp zdalny
remote access computing system=system komputerowy zdalnie dostępny
remote administration=zdalne administrowanie
remote administrator=administrator zdalny
remote automation=zdalna automatyzacja
remote batch processing=zdalne przetwarzanie wsadowe
remote BIOS flashing=zdalne uaktualnianie BIOS-u w pamięci błyskowej
remote boot=zdalny rozruch
remote command=zdalne polecenie
remote connection=połączenie zdalne
remote connectivity=łączność zdalna
remote control=zdalne sterowanie
remote control point=zdalny punkt kontrolny
remote control unit=blok sterowania zdalnego
remote data collection=zdalne gromadzenie danych
remote data processing=zdalne przetwarzanie danych

remote data station=stacja abonencka końcowa
remote database=zdalna baza danych
remote display station=zdalny terminal
remote enable=zezwolenie zdalne
remote exchange identifier=zdalny identyfikator wymiany
remote file access=zdalny dostęp do plików
remote host=host odległy
remote host=odległy komputer macierzysty
remote job entry=zdalne wprowadzanie prac
remote location=miejsce zdalne
remote location=ośrodek zdalny
remote login=zalogowanie zdalne
remote machine=maszyna zdalna
remote machine=odległa maszyna
remote maintenance=zdalna konserwacja
remote management=zdalne administrowanie
remote management=zdalne zarządzanie
remote monitoring=zdalne monitorowanie
remote network=odległa sieć
remote network identifier=zdalny identyfikator sieci
remote networking=zdalna praca w sieci
remote power on/off=zdalne włączanie i wyłączanie zasilania
remote power on-off=zdalne włączanie i wyłączanie zasilania
remote printer status=stan odległej drukarki
remote procedure call=wołanie odległej procedury
remote procedure call=zdalne wywoływanie procedur
remote server name=nazwa serwera zdalnego
remote session=sesja zdalna
remote station=stacja końcowa abonencka
remote station=stacja zdalna
remote support=zdalna pomoc techniczna
remote system=system zdalny
remote task=zadanie odległe
remote terminal=odległy terminal
remote terminal=terminal zdalny
remote wake-up=zdalne uaktywnianie
remote workstation=odległa stacja robocza
remote-access-computing system=system komputerowy zdalnie dostępny
remotely keyed encryption=szyfrowanie z kluczem publicznym
removable=usuwalny
removable disk=dysk wymienny
removable drive=napęd dysków wymiennych
removable storage medium=wymienny nośnik danych
renaming=przemianowanie
renderer=generator
renderer=wizualizator
rendering chipset=zestaw układów scalonych do generowania grafiki
rendition table=tablica interpretacji
rendition table=tablica zgodności
renegotiable=renegocjowalny
renewable resources=zasoby odnawialne
renumbering=zmieniać liczbę
reopen=otwierać ponownie
reopened=otwierać ponownie
reopening=otwierać ponownie
reopens=otwierać ponownie
repaginate=ponownie dzielić na strony
repagination=przestronicowanie
reparable=naprawialny
reparse point=punkt dowiązania
reparse point=punkt łączenia
repeat visit=wizyta powtórna
repeatability=powtarzalność
repeatable=powtarzalny

repeatedly=wielokrotnie
repeating attribute=atrybut powtarzalny
repetition instruction=rozkaz powtórzenia
replay attack=atak metodą powtórzenia
replica ring=pierścień repliki
replicated port=replikowany port
replication=replikacja
replication granularity=ziarnistość replikacji
replicator=replikator
report definition=definicja raportu
report generator=generator raportów
report segmentation=segmentacja raportu
report writer=generator raportów
representation of data=reprezentacja danych
reprinted=przedrukowywać
reprinting=przedrukowywać
reproducible=odtwarzalny
reproducing head=głowica odczytu
reprogram=przeprogramować
reprogrammable memory=pamięć reprogramowalna
reprogrammed=przeprogramować
reprogramming=przeprogramowanie
reprograms=przeprogramować
request level=poziom żądania
request unit=jednostka żądająca
requirements specification=specyfikacja wymagań
reread=ponowny odczyt
reroute=skierować inną trasą
rerouted=skierować inną trasą
reroutes=skierować inną trasą
rerouting=kierowanie inną trasą
rerun point=punkt powtórzenia przebiegu
rerun point=punkt wznowienia
rescue dump=zrzut ratunkowy
research and development=badania i rozwój
research and statistics=badania i statystyka
research center=ośrodek badawczy
research laboratory=laboratorium badawcze
research-development-test=badania-rozwój-testowanie
research-development-test and evaluation=badania-rozwój-testowanie-ocena
reseller=dealer
reserved word=słowo zastrzeżone
reset=przywracanie stanu początkowego
reset and on/off button=przycisk resetowania i włączania/wyłączania
reset signal=sygnał przywracania stanu początkowego
reset trigger=przerzutnik ustawialny
reset-set trigger=przerzutnik ustawialny
resident command=polecenie rezydentne
resident executive=egzekutor rezydentny
resident routine=program rezydujący
resident software=oprogramowanie rezydentne
resident task=zadanie rezydentne
residual disclosure=ujawnienie resztowe
residual magnetism=indukcja magnetyczna szczątkowa
residue notation=zapis resztowy
resistance pressure detector=oporowy detektor ciśnienia
resistance temperature bridge=mostek oporowy do pomiaru temperatury
resistance temperature coefficient=współczynnik temperaturowy rezystancji
resistance temperature detector=oporowy detektor temperatury
resistance thermometer=termometr oporowy
resistance-capacitance=oporność-pojemność
resistance-capacitance oscillator=generator oporowo-pojemnościowy
resistance-coupled=sprzężony oporowo
resistance-inductance=oporność-indukcyjność

resistant=wytrzymały
resistive coupling=sprzężenie oporowe
resistivity=rezystywność
resistor=rezystor
resistor with memory=memistor
resistor-capacitor=opornik-kondensator
resistor-transistor logic=układ logiczny rezystorowotranzystorowy
resize=zmienić rozmiar
resizing handle=uchwyt zmiany rozmiaru
resnatron=rezonatron
resolver=przelicznik
resolving time=czas reakcji
resonance level=poziom progowy błędu
resonance transformer=transformator rezonansowy
resonances=resonans
resonator=rezonator
Resorcinol=Rezorcyna
resoundingly=znacząco
resource allocation=alokacja zasobów
resource allocation=przydzielanie zasobów
resource bundle=dodatkowe zasoby
resource center=centrum zasobów
resource conflict=konflikt związany z dzieleniem zasobów
resource control=sterowanie przydziałem zasobów
resource domain=domena zasobów
resource editor=edytor zasobów
resource file=plik zasobów
resource kit=zestaw zasobów
resource leveling=wyrównywanie zasobów
resource protection=ochrona zasobów
resource record=rekord zasobów
resource script file=plik opisu zasobów
resource security=bezpieczeństwo zasobów
resource security=ochrona zasobów
resource sharing=współdzielenie zasobów
resource sharing=współużytkowanie zasobów
responder=respondent
responder=responder
responding device=urządzenie komunikujące się
response time=czas odpowiedzi
response time=czas reakcji
response unit=jednostka odpowiadająca
responsivity=czułość
restart=ponowne uruchomienie
restart=ponownie uruchomić
restart=wznowić pracę komputera
restart point=punkt wznowienia przebiegu
restore set=zestaw odtwarzania
restricted data=dane chronione
restricted data=dane zastrzeżone
restricted language=podzbiór języka
restricted language=uproszczona wersja języka
restricted state=stan zastrzeżony
restrictive=ograniczony
restrictive=zamknięty
restrictively=ograniczająco
result set=zbiór wynikowy
result set=zestaw wyników
result set=zestaw wynikowy
resultant=powstały
resultant=wygenerowany
resultant=wynikowy
resulting=powstały
resulting=wygenerowany

resulting=wynikowy
resupply=uzupełnienie jedynkowe
resynchronization=ponowne zsynchronizowanie
retentions=podtrzymywanie
retentive=trwały
retentively=trwale
reticular=siatkowy
reticulated=siatkowy
retirement phase=faza wycofania
retirements=przejście dozwolone
retransmission=retransmisja
retrieval prescription=instrukcja wyszukiwawcza
retrievals=odnalezienie
retroactively=retroaktywnie
retro-virus=retrowirus
retry=ponowić
retrying=spróbować ponownie
return=powrót
return address=adres powrotny
return address=adres zwrotny
return code=kod powrotu
return code=kod zakończenia
return code=kod zwracany
return code=kod zwrotny
return data=dane zwracane
return data=dane zwrotne
return from interrupt=powrót z obsługi przerwania
return instruction=instrukcja powrotu
return stack=stos adresów powrotnych
return to bias=przywrócenie polaryzacji
return to zero=powrót do zera
return types=zwracane typy
return-to-bias recording=zapis z powrotem do polaryzacji
return-to-reference recording=zapis z powrotem do poziomu odniesienia
return-to-zero recording=zapis z powrotem do zera
reunited=połączyć się ponownie
reuniting=połączyć się ponownie
reusability=wieloużywalność
reusable=wielorazowego użytku
reuse=ponowne użycie
reuse=ponownie wykorzystać
reuse=wielokrotnie używać
reused=ponownie wykorzystać
reuses=ponownie wykorzystać
reusing=ponownie wykorzystać
reversal of sign=zmiana znaku
reverse=odwrotny
Reverse Address Resolution Protocol=protokół odwrotnego tłumaczenia adresów
reverse certificate=certyfikat identyfikujący
reverse channel=kanał zwrotny
reverse charges=obciążenia zwrotne
reverse compatibility=odpowiedniość odwrotna
reverse counter=licznik rewersyjny
reverse cracking=penetracja w drugą stronę
reverse current=prąd wsteczny
reverse current relay=przekaźnik wyłącznik prądu wstecznego
reverse direction of a p-n junction=kierunek wsteczny złącza pn
reverse engineering=inżynieria odwrotna
reverse engineering=inżynieria wsteczna
reverse engineering=techniki odwracania
reverse feedback=ujemne sprzężenie zwrotne
reverse order=kolejność odwrotna
reverse path forwarding=przekazywanie z braniem pod uwagę odwrotnej ścieżki
reverse Polish notation=notacja Łukasiewicza

reverse Polish notation=odwrotna notacja polska
reverse video=negacja obrazu
reverse voltage=napięcie wsteczne
reversible counter=licznik rewersyjny
revisable-form text=tekst w formacie pośrednim
revision bar=linia korekty
revocation list=lista odwołań
rewind=odwijać
rheostat=reostat
rhetoric=retoryka
rhombic=romboidalny
rhombic antenna=antena rombowa
ribbon cable=kabel płaski
ridged waveguide=falowód grzbietowy
right scroll arrow=strzałka przewijania w prawo
right window border=prawa krawędź okna
rigorously=rygorystycznie
ring counter=licznik pierścieniowy
ring network=sieć pierścieniowa
ring off=odłożyć słuchawkę
ring shift=przesunięcie cykliczne
ring topology=topologia pierścieniowa
ripple filter=filtr wygładzający
ripple-carry adder=sumator kaskadowy
rise time=czas narastania
risk analysis=analiza ryzyka
risk assessment=ocena ryzyka
risk assessment=szacowanie ryzyka
riveting=nitowanie
road map=mapa drogowa
road map=najbliższe plany
road map=rozkład jazdy
roaming file=plik mobilny
roaming profile=profil mobilny
robot=robot
robotics=robotyka
robots=robot
Roentgen rays=promienie X
Roentgen rays=promieniowanie rentgenowskie
roentgenology=rentgenologia
role-playing game=gra z podziałem na role
roll-in/roll-out=sprowadzanie-odprowadzanie
rollover=przepełnienie
roll-up=roleta
ROM simulator=symulator pamięci ROM
roman numerals=cyfry rzymskie
ront view=widok poglądowy
room temperature=temperatura pokojowa
root certificate authority=główny organ certyfikujący
root class=klasa bazowa
root class=klasa główna
root directory=katalog główny
root directory=katalog podstawowy
root directory=katalog systemowy
root filesystem=główny system plików
root folder=folder główny
root name=nazwa bez rozszerzenia
root object=obiekt główny
root parent=rodzic główny
root segment=segment podstawowy
root-mean square=średnia kwadratowa
rotary capacitor=kondensator obrotowy
rotate instruction=rozkaz obrotu
rotational speed=prędkość obrotowa

rough estimate=przybliżona ocena
round function=funkcja pułapkowa
round robin algorithm=algorytm cykliczny
round robin technique=metoda cykliczna
round robin technique=metoda okrężna
round trip sample=próbka czasu podróży w obie strony
round-bottomed flask=Kolba kulista okrągłodenna
rounding error=błąd zaokrąglenia
round-robin scheduling=szeregowanie cykliczne
round-robin scheduling=szeregowanie okrężne
round-trip engineering=inżynieria w obie strony
route advertisement=oferta tras
route propagation=propagacja tras
routeable protocol=protokół stosujący wyznaczanie tras
router=przesyłacz
router=ruter
router=traser
router=trasowacz
routinely=proceduralnie
routing=trasowanie
routing=wyznaczanie tras
routing algorithm=algorytm trasowania
routing algorithm=algorytm wyznaczania tras
routing cycle=pętla w trasowaniu
routing domain=domena trasowania
routing information=informacja o trasach
routing information=informacja o trasowaniu
Routing Information Protocol=protokół informowania o trasach
routing loop=pętla w trasowaniu
routing slips=listy wysyłkowe
routing update=aktualizacja tras
row parity check=sprawdzenie parzystości wiersza
row-address selection=wybór adresu wiersza
rubber-banding method=metoda gumki
Rubidium=Rubid
rub-out key=klawisz usuwania
ruby crystal laser=laser rubinowy
ruinously=zrujnowanie
rule base=baza reguł
rule language=język deklaratywny
rule language=język reguł
rule-based analysis=analiza algorytmiczna
rule-based analysis=analiza regułowa
rule-based optimization=optymalizacja algorytmowa
rule-based system=system regułowy
ruled surface=powierzchnia generowana metodą przesuwania
rule-oriented programming=programowanie deklaratywne
run time=czas wykonania
run time=faza wykonania
run-lenght encoding=kodowanie blokowe
runnable thread=wątek uruchamialny
running key cipher=szyfr z bieżącym kluczem
running routine=program bieżący
running routine=program w języku maszynowym
running routine=program wykonywany
running routine=program wynikowy
running speed=szybkość działania
running task=zadanie bieżące
running task=zadanie wykonywane
run-time=wykonawczy
runtime environment=środowisko uruchomieniowe
runtime environment=środowisko wykonawcze
run-time library=biblioteka wykonawcza
runtime mode=tryb pracy

run-time module=moduł wykonawczy
runtime version=wersja uruchomieniowa
rush-hours=godziny największego natężenia ruchu
Ruthenium=Ruten
safeguarding character=znak protekcji
safeguarding character=znak zabezpieczający
safekeeping period=okres przechowywania
safely=bezpiecznie
safety cut-out=wyłącznik bezpieczeństwa
safety factor=współczynnik bezpieczeństwa
sample and hold=próbkowanie z pamięcią
sample and hold circuit=układ próbkujący z pamięcią
sample per second=próbka na sekundę
sample point=punkt próbkowania
sample program=program przykładowy
sample round trip time=próbka czasu podróży w obie strony
sample-and-hold circuit=układ próbkująco-zapamiętujący
sampler=próbnik
sampling=próbkowanie
sampling interval=okres próbkowania
sampling oscilloscope=oscyloskop samplingowy
sampling voltmeter=woltomierz samplingowy
sansserif=bezszeryfowy
satellite computer=komputer satelitarny
satisfiability problem=problem spełnialności
saturable core reactor=dławik nasycony
saturable reaktor=dławik nasycony
saturation current of p-n junetion=prąd nasycenia złącza p-n
saturation induction=indukcja nasycenia
saturation resistance=rezystancja nasycenia
saturation voltage=napięcie nasycenia
save as=zachować jako
save as=zapisać jako
sawtooth=piłokształtny
sawtooth generator=generator sygnałów piłokształtnych
sawtooth pulse=impuls piłokształtny
saw-tooth pulse=impuls piłokształtny
scalability=skalowalność
scalable=skalowalny
scalable font=czcionka skalowalna
scalar type=typ skalarny
scale factor=współczynnik skali
scaler=przelicznik
scan code=kod klawisza
scan code=kod konturu
scan code=odpowiednik kodowy
scan converter=konwerter skanujący
scanner=skaner
scanner port=port skanera
scanning=skanowanie
scanning=wybieranie
scanning Auger microanalysis=mikroanaliza skaningowa Augera
scanning electron microscope=mikroskop elektronowy skaningowy
scanning electron mirror microscope=zwierciadlany elektronowy mikroskop
skaningowy
scanning keyboard=klawiatura skaningowa
scanning laser acoustic microscope=mikroskop akustyczny skaningowy laserowy
scanning microwave spectrometer=spektrometr mikrofalowy skaningowy
scanning tool=narzędzie sprawdzające
scanning tool=narzędzie testujące
scatler=rozproszenie
scatler=rozrzucenie
scatter reading=czytanie rozproszone
scatter reading=odczyt rozproszony

scatter storage table=tablica rozproszona
scattered storage=zapamiętywanie rozproszone
scattering of carriers=rozpraszanie nośników ładunku
scavenging=wymiatanie
scene analysis=analiza scen
scene builder=modelator scen
scheduler=planista
scheduling class=klasa szeregowania
schema evolution=ewolucja schematu
schematically=schematycznie
Schmitt trigger=przerzutnik Schmidta
Schotky-barrier diode=dioda z barierą Schottkyego
Schottky defects=defekty Schottkyego
Schottky diode=dioda Schottkyego
Schottky effect=zjawisko Schottkyego
Schottky-barrier diode transistor=tranzystor z diodą o barierze Schottkyego
scientific and technical information=informacja naukowo-techniczna
scientific and technical-information=informacja naukowo-techniczna
scientific language=język do zastosowań naukowych
scientific language=język naukowy
scientific notation=notacja matematyczna
scientific researches=badania naukowe
scientific visualization=wizualizacja naukowa
scientific visualization=zobrazowanie dla celów naukowych
scientifically=naukowo
scintigraphy=scyntygrafia
scintillation chamber=komora scyntylacyjna
scintillation detector=detektor scyntylacyjny
scissoring=obcinanie
scissoring=okrawanie
scope pane=okienko zakresu
scope rules=reguły zakresu
scope rules=zasady widzialności
scoreboard=tablica wynikowa
scored card=karta dziurkowana krótka
scrambler=szyfrator
scrambling=zaszyfrowanie
scratch file=plik roboczy
scratch pad store=pamięć notatnikowa
scratchpad memory=pamięć notatnikowa
scratchpad memory=pamięć podręczna
scratchy pattern=deseń nierówny
screen blanking=wygaszanie ekranu
screen door transparency=przezroczystość ekranowa
screen dump=kopia ekranu
screen editor=edytor ekranowy
screen extent=prostokąt zakresu
screen grid=siatka ekranująca
screen memory=pamięć ekranu
screen mode=tryb ekranowy
screen mode=tryb pracy ekranu
screen overlay=nakładka ekranu
screen saver=wygaszacz ekranu
screen size=wielkość ekranu
screen split=podział ekranu
screen split=podzielność ekranu
screened host=host zamaskowany
screened host=host zatajony
screened network=sieć zamaskowana
screened network=sieć zatajona
screen-independent LCD display=wyświetlacz LCD niezależny od monitora wyświetla
screw dislocation=dyslokacje śrubowe
screwdriver=śrubokręt
scriber=rysik

script language=język skryptów
scripting=wykonywanie skryptów
scripting control=formant skryptowy
scripting tool=narzędzie do wykonywania skryptów
scripting tool=narzędzie skryptowe
scriptlet=skryptlet
scroll arrow=strzałka przewijania
scroll arrows=strzałki przewijania
scroll box=pole przewijane
scroll box=pole przewijania
scroll box=suwak przewijania
scroll mode=tryb przewijania
scroll mode terminal=terminal znakowy prosty
scroll rate=szybkość przewijania
scrollbar=suwak
scrolling=przewijanie
scruea grid=siatka dopasowująca
scrunch=spłaszczenie
sculptured surface=powierzchnia rzeźbiona
seamless integration=bezszwowa integracja
seamless integration=całkowita integracja
seamless integration=niewidoczna integracja
seamless integration=płynna integracja
search condition=warunek wyszukiwania
search engine=mechanizm wyszukiwawczy
search engine=serwis wyszukiwawczy
search index=indeks wyszukiwania
search index entry=pozycja indeksu wyszukiwania
search inquiry=zapytanie wyszukiwane
search key=klucz wyszukiwania
search path=ścieżka wyszukiwania
search query=kwerenda informacyjna
search word=podstawowe słowo kluczowe
search word=wejściowe słowo kluczowe
second harmonic distortion=zniekształcenia drugiej harmonicznej
second normal form=druga postać normalna
secondary electron=elektron wtórny
secondary electron conduction=przewodnictwo elektronów wtórnych
secondary electron multiplier=powielacz elektronów wtórnych
secondary emission factor=współczynnik emisji wtórnej
secondary index=indeks wtórny
secondary job=zadanie alternatywne
secondary key=klucz wtórny
secondary log=dziennik alternatywny
secondary log=kronika alternatywna
secondary memory=pamięć pomocnicza
second-class=drugorzędny
second-class citizen=obywatel drugiej kategorii
second-hand=używany
second-level cache memory support=obsługa pamięci podręcznej poziomu 2
secondrate=drugorzędny
secret defect=wada ukryta
secret key=klucz tajny
secret name=nazwa niepubliczna
secret name=nazwa tajna
secret sharing=dzielenie sekretu
secret trapdoor information=tajna informacja dodatkowa
section plane=płaszczyzna cięcia
section space=objętość obcinania
secure access list=chroniona lista dostępu
secure envelope=koperta zabezpieczająca
secure messaging=bezpieczna wymiana wiadomości
secure mode=tryb bezpieczny
secure mode=tryb zabezpieczony

security administrator=administrator ds. bezpieczeństwa
security administrator=administrator ds.ochrony
security administrator authority=uprawnienie administratora bezpieczeństwa
security administrator authority=uprawnienie administratora ochrony
security authorities=uprawnienia bezpieczeństwa
security authorities=uprawnienia do ochrony
security bracket=wspornik zabezpieczający
security capability user=użytkownik o uprawnieniach do ochrony
security capability user=użytkownik uprawniony do zabezpieczania
security certificate=certyfikat bezpieczeństwa
security context=kontekst bezpieczeństwa
security data=dane o bezpieczeństwie
security data=dane ochrony
security effect=skutek z punktu widzenia bezpieczeństwa
security effect=wpływ na bezpieczeństwo
security envelope=koperta bezpieczeństwa
security envelope=koperta zabezpieczająca
security environment=środowisko ochrony
security environment=środowisko zabezpieczeń
security equivalence=równoważność uprawnień
security equivalence=równoważność zabezpieczeń
security features=funkcje bezpieczeństwa
security flaw=wada w zabezpieczeniach
security flaw=wadliwe zabezpieczenie
security hole=dziura w zabezpieczeniach
security incident=incydent naruszenia bezpieczeństwa
security key=kluczyk blokady
security label=etykieta bezpieczeństwa
security layer=warstwa zabezpieczeń
security level=poziom bezpieczeństwa
security level=poziom ochrony
security mechanizm=mechanizm zabezpieczenia
security memo=wytyczne ochrony
security memo=wytyczne zabezpieczania
security module=moduł bezpieczeństwa
security officer=inspektor zabezpieczeń
security officer=szef ochrony
security perimeter=granica zabezpieczeń
security perimeter=strefa bezpieczeństwa
security policy=polityka bezpieczeństwa
security policy=polityka zabezpieczenia
security policy=strategia bezpieczeństwa
security policy=strategia ochrony
security policy=założenia bezpieczeństwa
security policy=zasady bezpieczeństwa
security problem=problem z bezpieczeństwem
security risk=ryzyko naruszenia bezpieczeństwa
security risk=ryzyko utraty zabezpieczeń
security scanning=badanie zabezpieczeń
security service=usługa zabezpieczenia
security threat=zagrożenie bezpieczeństwa
security tools=narzędzia ochrony
security tools=narzędzia zabezpieczające
security watch officer=inspektor ochrony
security zone=strefa bezpieczeństwa
sedimentation=osadzanie
Seebeck effect=zjawisko Seebecka
seed fill=wypełnienie metodą ziarna
seek time=czas odszukiwania
segment directory=katalog segmentów
segment monitor=monitor segmentu
segment register=rejestr segmentowy
segment switching=przełączanie segmentów
segmentations=segmentacja

segregation constant=stała segregacji
seismograph=sejsmograf
seismological=sejsmologiczny
seismology=sejsmologia
selected command=polecenie wybrane
selection cursor=kursor wyboru
selection rectangle=ramka zaznaczania
selection rules=reguły wyboru
selectivc confinement=selektywne zamknięcie
selective acknowledgement=wybiórcze potwierdzenie
selective amplifier=wzmacniacz różnicowy
selective dissemination of information=selektywna dystrybucja informacji
selective dump=zrzut selektywny
selective listing in combination=metoda selektywnego zestawiania kombinacji
selective voltmeter=woltomierz selektywny
selectively oxidized complementary MOS=selektywnie utleniana struktura
komplementarna MOS
selectivity=selektywność
selector=demultiplekser
selector=selektor
selector=wybierak
selector channel=kanał selektorowy
selector tube=lampa komutacyjna
selenium rectifier=prostownik selenowy
self aligned emitter=emiter samocentrowany
self aligned gate=bramka samocentrowana
self certificate=autocertyfikat
self test=autotest
self test=samotest
self-acting=automatyczny
self-acting=samoczynny
self-aligned thick oxide technology=metal-tlenek-pótprzewodniki z bramką
samocentrowaną
self-checking code=kod samokorekcyjny
self-control=samokontrola
self-correcting code=kod korekcyjny
self-correcting memory=pamięć samokorygująca
self-excitation=samowzbudzenie
self-excited oscillator=generator samowzbudny
self-extraction=samoodtwarzanie
self-healing application=samouzdrawiająca się aplikacja
self-help support tool=narzędzie samopomocy
self-identifying frame=samoopisująca się ramka
self-induction=indukcja własna
selfish scheduling algorithm=algorytm egoistyczny
self-loading program=program samoładujący
self-multimedia trainer tool=multimedialny samouczek
self-programming computer=komputer samoprogramujący się
self-recording=samo-zapisujący
self-reference=autoreferencjalność
self-reference=samo-referencja
self-referencing row=wiersz autoreferencyjny
self-referencing row=wiersz odwołujący się do siebie
self-referencing row=wiersz samoodniesieniowy
self-referencing table=tablica autoreferencyjna
self-referencing table=tablica odwołująca się do siebie
self-referencing table=tablica samoodniesieniowa
self-refreshed DRAM=samoodnawiająca się pamięć DRAM
self-service=samoobsługa
self-service=samoobsługowy
self-signed=samopodpisane
self-similarity=samopodobieństwo
self-support=samopomoc
self-sustained oscillator=generator samopodtrzymujący

self-timer=samowyzwalacz
self-triggering program=program samostartujący
semantic code=kod semantyczny
semantic data model=semantyczny model danych
semantic error=błąd przewidywany
semantic model=model semantyczny
semantic security=bezpieczeństwo semantyczne
semantics=semantyka
semiannual=półroczny
semi-automatic=półautomatyczny
semicircular=półkolisty
semicolon=średnik
semicompiled=półskompilowany
semiconduction=półprzewodnictwo
semiconductor=półprzewodnik
semiconductor capacitor=kondensator półprzewodnikowy
semiconductor diode=dioda półprzewodnikowa
semiconductor electronics=elektronika półprzewodnikowa
semiconductor functional block=półprzewodnikowy blok funkcjonalny
semiconductor glass=półprzewodnik szkło-podobny
semiconductor heat generating element=termogenerator półprzewodnikowy
semiconductor integrated circuit=półprzewodnikowy układ scalony
semiconductor laser=laser półprzewodnikowy
semiconductor laser amplifier=półprzewodnikowy wzmacniacz laserowy
semiconductor memory=pamięć półprzewodnikowa
semiconductor radiation detector=detektor półprzewodnikowy promieniowania
jonizującego
semiconductor rectifier=prostownik półprzewodnikowy
semiconductor store=pamięć pomocnicza
semiconductor-metal-semiconductor=półprzewodnik-metal-półprzewodnik
semiconductors=półprzewodnik
semi-connection=pseudopołączenie
semigraphical=semigraficzny
semiotics=semiotyka
semi-period=półokres
semipermanent storage=pamięć półtrwała
semi-permeable=półprzepuszczalny
semistatic memory=pamięć półstatyczna
semi-structured=półstrukturalne
semistructured data=dane półstrukturalne
semitransparent photocathode=fotokatoda półprzeźroczysta
send by post=wysłać pocztą
sender copy=kopia dla nadawcy
sending a message=wysłanie komunikatu
sense amplifier=wzmacniacz odczytu
sense amplifier-blocking oscillator=wzmacniacz odczytu oscylator blokujący
sense instruction=rozkaz odczytu fizycznego
sense switch=przełącznik pulpitowy
sense winding=uzwojenie odczytu
sensing=odczyt
sensing brush=szczotka odczytu
sensing pin=igła odczytu
sensing station=zespół odczytu
sensistor=sensystor
sensitive information=informacje niejawne
sensitive information=informacje wrażliwe
sensitivity analysis=analiza wrażliwości
sensitivity label=desygnator
sensitivity of a receiver=czułość energetyczna fotokatody
sent mail=poczta wysłana
sentential language=język wypowiedzi
sentential language=język wyrażeń
separate compilation=rozłączna kompilacja
separating=oddzielanie

separating character=znak rozdzielający
separating line=linia separująca
separating plane tree=drzewo płaszczyzn separujących
separation sheet=przekładka
separator=separator
separator page=strona separująca
separators=przekładka
sepatrix=przecinek w przedstawieniu liczby
seperate compilation=kompilacja rozłączna
September=wrzesień
sequence=sekwencja
sequence address=adres kolejny
sequence address=adres sekwencyjny
sequence diagram=diagram sekwencji
sequence error=błąd kolejności
sequence error=błąd porządku
sequence number=numer sekwencyjny
sequence of edges=ciąg krawędzi grafu
sequence register=licznik operacji
sequence register=rejestr sekwencji
sequence source value=wartość źródłowa porządku
sequencer=sekwenser
sequential=sekwencyjny
sequential access=dostęp sekwencyjny
sequential computer=komputer sekwencyjny
sequential control=sterowanie sekwencyjne
sequential file=plik sekwencyjny
sequential logic=logika sekwencyjna
sequential scanning=wybieranie kolejnoliniowe
sequential store=pamięć o dostępie sekwencyjnym
sequential store=pamięć sekwencyjna
sequential-access store=pamięć o dostępie sekwencyjnym
serial adder=sumator szeregowy
serial addressable multiplexer=szeregowy multiplekser adresowalny
serial cable=kabel szeregowy
serial communication port=szeregowy port komunikacyjny
serial communications=komunikacja szeregowa
serial computer=komputer szeregowy
serial data transmission=szeregowa transmisja danych
serial device=urządzenie szeregowe
serial impact dot matrix=drukarka igłowa
serial input/output=szeregowe wejście-wyjście
serial input/output interface=złącze szeregowe wejścia-wyjścia
serial input-output=szeregowe wejście-wyjście
serial interface=złącze szeregowe
serial number=liczba porządkowa
serial number=numer serii
serial number=numer seryjny
serial operation=operacja szeregowa
serial port=port szeregowy
serial port access=dostęp do portu szeregowego
serial processing=przetwarzanie szeregowe
serial store=pamięć szeregowa
serial transfer=przesyłanie szeregowe
serial transmission=transmisja szeregowa
serial-in paraller-out register=rejestr szeregowo-równoległy
serial-in serial-out register=rejestr szeregowo-szeregowy
serializability=szeregowalność
serialization=serializacja
serialize=serializować
serialize=szeregować
serialize=uszeregować
serialized object=obiekt uszeregowany
serial-parallel converter=konwerter szeregowo-równoległy

serial-parallel operation=praca szeregowo-równoległa
serial-paraller=szeregowo-równoległy
serials=seryjny
serial-to-parallel=szeregowo-równoległy
series magnetic pulse amplifier=szeregowy impulsowy wzmacniacz magnetyczny
series resonance=rezonans szeregowy
serif=szeryfowy
server application=aplikacja serwerowa
server capacity=przepustowość serwera
server capacity=wydajność serwera
server component=komponent serwera
server component=komponent serwerowy
server component=składnik serwerowy
server console=konsola operatorska
server consolidation=konsolidacja serwerów
server consolidation=scalanie serwerów
server diagnosis=diagnostyka serwera
server farm=zespół serwerów
server includes=pliki dołączane serwera
server management card=karta do administrowania serwerem
server management tools=narzędzia do administrowania serwerem
server mirroring=dublowanie serwera
server software=oprogramowanie serwera
server-side=serwerowy
service bureau=biuro usług
service mark=znak usługowy
service mark=znak zastrzeżony usługi
service monitor=monitor usług
service name=nazwa usługi
service processor=procesor serwisowy
service provider=operator usług
service regime=reżim pracy
service request=żądanie usługi
service routine=program obsługi
servlet=serwlet
servo amplifier=serwowzmacniacz
servomechanism=serwomechanizm
session direction=kierunek sesji
session key=klucz komunikacji
session key=klucz sesji
session key=klucz sesyjny
session layer=warstwa sesji
session limit=limit liczby sesji
session manager=menedżer sesji
session partner=partner sesji
session security=bezpieczeństwo sesji
session security=ochrona sesji
session services=usługi sesji
set theory=teoria mnogości
set theory=teoria zbiorów
set type=typ mnogościowy
set type=typ zbiorowy
setting up=konfigurowanie
settings=nastawy
settings=ustawienia
setup program=program konfiguracyjny
setup script=skrypt instalacyjny
set-up time=czas przygotowawczo-zakończeniowy
set-up time=czas ustalania
set-up time=czas wyprzedzenia informacji
setup utility=program instalacyjny
setup utility=program konfiguracyjny
setups=ustawianie
seven electrode tube=heptoda

severable=odłączalny
severe error=błąd istotny
severe error=poważny błąd
severity code=kod istotności
shading=cieniowanie
shading model=model cieniowania
shadow effect=efect cienia
shadow map=mapa cieni
shadow mask=maska zasłaniania
shadow register=rejestr testowania
shadow-mask picture tube=kineskop maskowy
shadow-mask picturetube=kineskop maskowy
shakeproof=odporny na wstrząsy
shallow comparison=porównanie płytkie
shape factor=współczynnik kształtu
shaped conductor=przewód profilowy
shaping circuit=układ korekcyjny
shaping circuit=układ kształtowania impulsów
share lock=blokada ze współużytkowaniem
shared architecture=architektura ze współużytkowaniem
shared attribute=atrybut dzielony
shared cache for dual processor=wspólna pamięć podręczna dla dwóch procesorów
shared control unit=współna jednostka sterująca
shared docking=wspólne dokowanie
shared file=plik współużytkowany
shared folder=folder współużytkowany
shared folder=udostępniany folder
shared library=biblioteka wspólna
shared print=wydruk współużytkowany
shared printer=drukarka współużytkowana
shared printer=udostępniana drukarka
shared vanishing point=wspólny punkt zbiegu
shared variable=zmienna dzielona
shared variable=zmienna wspólna
shared-weight sort table=tablica sortowania ze wspólnymi wagami
sharing=współdzielenie
sharing=współużytkowanie
sharing violation=naruszenie zasad współużytkowania
sharpening=wyostrzanie
sharpness of picture=ostrość obrazu
sharpness of picture=wyrazistość obrazu
shear=odcinanie
shear=pochylanie
sheet feed=podajnik papieru
sheet feeder=podajnik arkuszy
sheet feeder=podajnik papieru
sheeting=interpreter poleceń
sheffer stroke=dysjunkcja
Sheffer stroke=operacja Sheffera
shell account=konto powłokowe
shell prompt=zachęta interpretera
shell prompt=zachęta powłoki
shell prompt=zgłoszenie powłoki
shell prompt=znak zachęty powłoki
shell script=skrypt powłoki
shell script=skrypt powłokowy
shellac=szelak
sheriff=szeryf
shielded=ekranowany
shielded cable=kabel ekranowany
shielded transmission line=linia przesyłowa współosiowa
shift character=znak górnego rejestru klawiatury
shift instruction=rozkaz przesunięcia
shift key=klawisz zmiany rejestru

shift left=przesunięcie w lewo
shift register=rejestr przesuwny
shift right=przesunięcie w prawo
shifting=przesuwanie
shim=podkładka pod myszkę
shipment notification=awizo wysyłki
shipped=dostarczony
Shockley diode=dioda Shockleya
Shockley-Read-Hall=równanie Shockleya-Reada-Halla
shopping cart=koszyk na zakupy
shopping mall=centrum handlowe
short circuit=zwarcie
short circuiter=zwieracz
short edge=krótsza krawędź
short wave=fala krótka
short-channel effect=zjawisko krótkiego kanału
short-circuit=zwarcie
short-circuit form=warunkowy operator logiczny
short-circuiter=zwieracz
shortcut file=plik skrótu
shortcut key=klawisz skrótu
shortcut menu=menu skrótów
shortening=skracania
shortest path algorithm=algorytm znajdowania najkrótszej ścieżki
short-haul=krótkosiężny
shortlived=krótkotrwały
short-term=krótkoterminowy
shortwave interference=zakłócenia krótkofalowe
shredder=niszczarka
shunt capacitor=kondensator bocznikujący
shunting resonator=rezonator absorpcyjny
shut down=zakończyć sesję
shut up=zakończenie sesji
shutdown capability=możliwość wyłączenia
shutdown capability=możliwość zamknięcia
shutter glasses=okulary stereo
sibling=siostrzany
side effect=skutek uboczny
sidebands only=tylko wstęgi boczne
sideways=bokiem
sideways feed=podawanie bokiem
sideways feed=podawanie wierszowe
sifter=przesiewacz
sight check=kontrola przezierna
sign digit=cyfra znaku
sign off=wypisanie się
sign on=wpisanie się
sign position=pozycja znaku
signal conditioning=dopasowanie sygnałów
signal conversion=konwersja sygnału
signal electrode=elektroda sygnałowa
signal generator=generator sygnałowy
signal line=linia sygnałowa
signal oscillator=generator sygnałowy
signal processing=przetwarzanie sygnałów
signal quality=jakość sygnału
signal reading=odczytywanie zapisu sygnału
signal to noise ratio=stosunek sygnału do szumu
signalling=sygnalizacja
signal-to-noise ratio=stosunek sygnału do szumu
signature analysis=analiza sygnatur
signature file=plik podpisu
signature limit=układ składki
signature scheme=schemat podpisu

signature verification=weryfikacja podpisu
signed=oznaczony
signed=oznakowany
signed=podpisany
signed data=podpisane dane
signers=podpisany
significand=mantysa
significant digit=cyfra znacząca
significantly=znacząco
signing=podpisywanie
sign-magnitude notation=notacja znak-moduł
signon server=serwer wpisywania się do systemu
silencing=wyciszanie
silent installation=instalacja cicha
silent zone=strefa milczenia
silent-running=cichobieżny
silhouette edge=krawędź szkieletowa
silicate=krzemian
silicon=krzem
silicon bilateral switch=krzemowy przełącznik dwukierunkowy
silicon compiler=kompilator krzemowy
silicon epitaxial planar transistor=krzemowy tranzystor epitaksjalno-planarny
silicon gate transistor=tranzystor polowy o bramce krzemowej
silicon imaging device=krzemowy przetwornik obrazowy
silicon integrated circuit=krzemowy układ scalony
silicon integrated device technology=technologia krzemowych układów scalonych
silicon planar thyristor=krzemowy tyrystor planarny
silicon planar transistor=krzemowy tranzystor planarny
silicon power rectifier=krzemowy prostownik mocy
silicon surface alloy diffused base transistor=krzemowy tranzystor stopowodyfuzyjny
silicon unilateral diffused transistor=krzemowy dyfuzyjny tranzystor
jednokierunkowy
silicon unilateral switch=krzemowy przełącznik jednokierunkowy
silicon Zener voltage regulator=krzemowy regulator napięcia Zenera
silicone=silikon
silicon-on-sapphire=krzem na szafirze
silo=silos
silver plated=srebrzony
silver solder=lut srebrowy
simple algebraic language for engineers=prosty język algebraiczny dla inżynierów
simple attribute=atrybut prosty
simple Boolean expression=proste wyrażenie bulowskie
simple device=urządzenie proste
simple event=zdarzenie elementarne
Simple Gateway Monitoring Protocol=prosty protokół monitorowania bramek
simple key=klucz prosty
simple list=lista prosta
Simple Mail Transfer Protocol=prosty protokół przesyłania poczty
simple name=nazwa prosta
Simple Network Management Protocol=prosty protokół zarządzania siecią
simple security property=podstawowa własność bezpieczeństwa
simplex=jednokierunkowy
simplex=simpleks
simplex=simpleksowy
simplex channel=kanał simpleksowy
simplex telegraphy over radio=simpleksowa telegrafia przez radio
simulated emergency test=symulowany test zagrożenia
simulated program=program symulowany
simulation language=język modelowania
simulation language=język symulacyjny
simulator=symulator
simulator compiler=symulator-kompilator
simulator program=program symulujący

simulators=symulator
simultaneity=równoczesność
simultaneous computer=komputer równoległy
simultaneous processing=przetwarzanie równoczesne
simultaneous shipment=jednoczesne dostarczanie
simultaneous shipment=równoczesne dostarczanie
simultaneous transmission=transmisja równoczesna
sine=sinus
sine reverser=inwertor
sine-cosine multiplier=mnożnik trygonometryczny sin-cos
single=jednoosobowy
single assignment rule=reguła pojedynczego przypisania
single board computer=komputer jednopłytkowy
single channel per carrier=jeden kanał na częstotliwość nośną
single crystal=monokryształ
single density=pojedyncza gęstość
single dispatching=pojedyncza dyspozycja
single heterostructure=heterostruktura pojedyncza
single inheritance=dziedziczenie jednokrotne
single in-line package=obudowa jednorzędowa
single instruction multiple data=pojedyncze rozkazy działające na wielu danych
single instruction single data=pojedyncze rozkazy działające na pojedynczym
źródle danych
single integration delta modulation=modulacja delta z pojedynczym całkowaniem
single point of administration=jeden ośrodek administracji
single pole=biegun pojedynczy
single precision=pojedyncza dokładność
single precision=pojedyncza precyzja
single sideband=wstęga pojedyncza
single sideband amplitude modulation=jednowstęgowa modulacja amplitudy
single sideband frequency modulation=jednowstęgowa modulacja częstotliwości
single sideband modulation=modulacja jednowstęgowa
single sideband suppressed carrier=jednowstęgowy ze stłumioną falą nośną
single sign-on=jednokrotne zarejestrowanie się
single-address instruction=rozkaz jednoadresowy
single-beam colour picture tube=kineskop kolorowy jednowiązkowy
single-board computer=komputer jednopłytkowy
single-channel busmaster=jednokanałowy moduł zarządzający dostępem do magistrali
single-chip microcomputer=mikrokomputer jednoukładowy
single-ended=pojedynczy obwód
single-in-line package=obudowa jednorzędowa
single-linked list=lista jednokierunkowa
single-master replication=replikacja jedno nadrzędna
single-operand instruction=rozkaz jednoargumentowy
single-pass compiler=kompilator jednoprzebiegowy
single-phase half-wave=jednofazowy półfalowy
single-pole double-throw switch=przełącznik jednobiegunowy dwupołożeniowy
single-pole single-throw-switch=przełącznik jednobiegunowy jednopozycyjny
single-purpose=specjalizowany
single-purpose register=rejestr specjalizowany
single-sideband modulation=modulacja jednowstęgowa
single-sideband transmission=transmisja z jedną wstęgą boczną
single-sided=jednostronny
single-throw double-pole switch=wyłącznik dwubiegunowy dwupołożeniowy
single-track=jednotorowy
single-user=jednoużytkowy
single-valued=jednowartościowy
single-valued=jednoznaczny
single-wire line=linia jednoprzewodowa
singular solution=rozwiązanie osobliwe
sinusoid=sinusoida
site backbone=miejscowa sieć szkieletowa
site map=mapa ośrodka
site map=mapa witryny

site staging=publiczne udostępnianie witryn
situated=umieszczony
sizing handle=uchwyt zmiany rozmiaru
skating-rink=tor kamerowy
sketchbook=szkicownik
skew error=błąd spowodowany skośnym zapisem bitów na taśmie
skew transform=przekształcenie pochylające
skewed feeds=podawanie arkuszy krzywo
skip instruction=rozkaz przeskoku
skip variables=zmienne pomijania
slave computer=komputer podległy
slave display=monitor pomocniczy
slave process=proces podporządkowany
slave station=stacja podległa
sleep mode=tryb czuwania
sleep mode=tryb energooszczędny
sleep mode=tryb uśpienia
sleeping semaphore=semafor uśpiony
sleuth=śledzić
sleuth=tropić
slew=przesuw
slice architecture=architektura segmentowa
slice processor=procesor segmentowy
slide-in module=wsuwany moduł
slider=suwak
sliding window=okno przesuwne
sliding window=przesuwające się okno
slimline=niski
slimline=slimline
slimline=wąski
slot=gniazdo
slot antenna=antena szczelinowa
slot coupler=sprzęgacz szczelinowy
slotted card=karta szczelinowa
slotted-line=linia pomiarowa
slow convergence=powolna zbieżność
slow start=powolny start
slow storage=pamięć o długim dostępie
slow storage=pamięć powolna
slow-access storage=pamięć o długim czasie dostępu
slow-scan TV=telewizja z powolnym wybieraniem obrazu
slug tuner=wkładka strojeniowa
slugline=wiersz komunikatu
slug-type resistor=rezystor lity
small business computer=komputer dla potrzeb małego biznesu
small capacity memory=pamięć o małej pojemności
small core memory=mała pamięć rdzeniowa
small footprint=zajmujący mało miejsca
small infinity=mała nieskończoność
small scale integration=mały stopień scalenia
small signal gain=wzmocnienie małosygnałowe
smart card=karta elektroniczna
smart card=karta inteligentna
smart card=karta mikroprocesorowa
smart pop-up window=inteligentne okienko wyskakujące
smart terminal=terminal inteligentny
smooth shading=cieniowanie gładkie
snail mail=poczta konwencjonalna
snail mail=poczta ślimacza
snail mail=zwykła poczta
snaking columns format=format szpaltowy
snap location mark=punkt przyciągania
snap-in=wtyczka
snapshot dump=zrzut migawkowy

snap-to grid=siatka dopasowująca
sniffer=szperacz
socket=gniazdo
socket services=usługi gniazd
sodium=sód
soft copy=kopia kodowa
soft copy=kopia nietrwała
soft error=błąd oprogramowania
soft keyboard=klawiatura programowa
soft lock=miękka blokada
soft return=miękki koniec wiersza
soft return=miękki powrót karetki
softcopy library=biblioteka elektroniczna
soft-sectored disk=dysk sektorowany programowo
software=oprogramowanie
software=program
software change=wymiana oprogramowania
software compatibility=kompatybilność oprogramowania
software compatibility=wymienność oprogramowania
software component=komponent oprogramowania
software crisis=kryzys oprogramowania
software delivery=dostawa oprogramowania
software development=konstruowanie oprogramowania
software development=rozwój oprogramowania
software development cycle=cykl produkcyjny oprogramowania
software development support system=system wspomagający projektowanie
oprogramowania
software distribution system=system dystrybucji oprogramowania
software engineer=inżynier oprogramowania
software engineering=inżynieria oprogramowania
software engineering=technika programowania
software environment=środowisko programowe
software fault=defekt oprogramowania
software house=dom wydawniczy oprogramowania
software house=producent oprogramowania
software interface=interfejs programowy
software interface=sprzężenie programowe
software inventory=zasoby oprogramowania
software library=biblioteka oprogramowania
software license=licencja na oprogramowanie
software life cycle=cykl istnienia oprogramowania
software maintenance=pielęgnacja oprogramowania
software manufacturing support system=system wspomagania wytwarzania
oprogramowania
software metering=pomiar oprogramowania
software packet=pakiet programowy
software piracy=piractwo programowe
software protection=ochrona programowa
software protection=zabezpieczenie programowe
software prototyping=modelowanie opracowywanych programów
software prototyping=modelowanie programowe
software quality assurance=kontrola jakości oprogramowania
software quality assurance=zapewnienie jakości oprogramowania
software resource=zasoby programowe
software simulation=symulacja programowa
software specification=specyfikacja oprogramowania
software support=obsługa programowa
software support=realizacja programowa
software tool=narzędzie programowe
software tool=program narzędziowy
software tool=program serwisowy
software trace=śledzenie oprogramowania
software traversal=przeglądanie programowe
solar battery=bateria słoneczna

solar constant=stała słoneczna
soldering iron=lutownica
solderless=nielutowany
solicited=zapowiedziany
solid circuit=układ scalony monolityczny
solid color=kolor jednolity
solid error=błąd stały
solid fill=wypełnienie jednolite
solid line=linia ciągła
solid modelling=modelowanie brył
solid state circuit=monolityczny układ scalony
solid state relay=przekaźnik półprzewodnikowy
solid texture=tekstura objętościowa
solids modeling=modelowanie brył
solid-state=monolityczny
solid-state diffusion=dyfuzja w ciele stałym
solid-state electronics=elektronika półprzewodnikowa
solid-state laser=laser na ciele stałym
solion=dioda elektrochemiczna
solvents=rozpuszczający
son task=zadanie potomne
sonar=sonar
sonic pen=pióro ultradźwiękowe
sonic storage=pamięć akustyczna
sonic tablet=rysownica dźwiękowa
sonic tablet=tabliczka dźwiękowa
sort and merge=sortuj i łącz
sort key=klucz informacyjny
sort key=klucz sortowania
sort sequence=porządek sortowania
sorting key=klucz informacyjny
sorting key=klucz sortowania
sorting needle=igła sortownicza
sorting needle=wybierak igłowy
sorting program=program sortowania
sorting term=symbol sortowania
sortmerge generator=generator sortowania-łączenia
sound analyser=analizator akustyczny
sound card=karta dźwiękowa
sound chamber=komora akustyczna
sound generator=generator dźwięku
sound in sync synchronization=system przesyłania dodatkowego sygnału fonicznego
w sygnale synchronizacji
sound input=wejście akustyczne
sound level=poziom głośności
sound output=wyjście akustyczne
sound player=odtwarzacz dźwięku
sound pressure=ciśnienie akustyczne
sound recorder=zapisywacz dźwięku
sound recording=nagrywanie dźwięku
sound recording=zapisywanie dźwięku
sound reproducer=odczytywacz dźwięku
sound reproducing=odtwarzanie dźwięku
sound signal=sygnał dźwiękowy
sound spectrum=widmo akustyczne
source address=adres nadawcy
source code=kod główny
source code=kod źródłowy
source data automation=zautomatyzowany system udostępniający dane źródłowe
source document=dokument źródłowy
source field=pole źródłowe
source file=plik źródłowy
source language=język tekstu tłumaczonego
source language=język wyjściowy

source language=język źródłowy
source module=moduł źródłowy
source operand=argument źródłowy
source port=port źródłowy
source program=program pierwotny
source program=program źródłowy
source quench=tłumienie nadawcy
source route option=opcja trasowania według nadawcy
source server=serwer źródłowy
source statement=instrukcja kodu źródłowego
source table=tablica źródłowa
source type=typ źródłowy
sourced function=funkcja potomna
space bar=klawisz pojedynczego odstępu
space character=znak odstępu
space charge density=gęstość jamek trawienia
space charge limited=ograniczony ładunkiem przestrzennym
space charge limited diode=dioda o ograniczonym ładunku przestrzennym
space delimited file=plik rozdzielony spacjami
space size=szerokość odstępu
space suppression=eliminacja spacji
space suppression=supresja spacji
space suppression=usuwanie spacji
space-charge recontbination=rekombinacja ładunku przestrzennego
spacer=ochraniacz
spaghetti model=model danych dla map
spamming=spamowanie
spanning=łączenie programów standardowych
spanning=spinanie dysków w jeden
spanning tree algorithm=algorytm drzewa częściowego
spanning tree protocol=protokół drzewa częściowego
spanning-tree bridge=most drzewa częściowego
spare part=część zapasowa
spark chamber=komora iskrowa
spark gap=iskiernik
spark-gap oscillator=generator iskrowy
sparse array=rzadka tablica
special authority=uprawnienia specjalne
special build=wersja specjalna
special characters=znaki specjalne
special effect=efekt specjalny
special environment=środowisko specjalne
special profile=profil specjalny
special reply value=specjalna odpowiedź
specialization=specjalizacja
specialization=uszczegółowianie
special-purpose=specjalizowany
special-purpose computer=komputer specjalizowany
special-purpose processor=procesor szczególnego przeznaczenia
specific authority=uprawnienia swoiste
specific authority=uprawnienia szczegółowe
specific code=kod wewnętrzny
specific function name=specyficzna nazwa funkcji
specific function name=swoista nazwa funkcji
specific name=nazwa specyficzna
specific name=nazwa swoista
specific object=konkretny obiekt
specification check=sprawdzenie specyfikacji
specification limit=wartość dopuszczalna
specifications=sprecyzowanie
specifier=specyfikator
specters=spektrum
spectral boundwidth=szerokość pasma widmowego
spectral-response characteristic=charakterystyka widmowa

spectrograph=spektrograf
spectrometer=spektrometr
spectrophotometer=spektrofotometr
spectroscope=spektroskop
spectroscopy and optical methods of analysis=spektroskopia i metody optyczne
analizy
specular reflection=odbicie zwierciadlane
speech analyzer=analizator mowy
speech identification system=system identyfikacji mowy
speech input=wejście głosowe
speech recognition=rozpoznawanie mowy
speech synthesis=synteza mowy
speedometer=szybkościomierz
spell checker=korektor pisowni
spent=zużyty
sphere of control=sfera kontroli
sphere of control=sfera sterowania
spherical lead=wyprowadzenie kulkowe
spherical product surface=powierzchnia iloczynowa
spherical resonator=rezonator kulisty
spheroid=sferoida
spike electric pulse=impuls elektryczny
spin box=pole pokrętła
spin box=pole przewijane
spin box=przewijane pole danych
spin lock=blokada pętlowa
spin lock=rygiel pętlowy
spin wave=fale spinowe
spiral model=model spiralny
splash screen=obraz tytułowy
splash screen=winieta programu
spline=splajn
spline based modelling=modelowanie wielowypustowe
split bar=linia podziału
split bar=pasek podziału
split bar=pasek separujący
split box=pole podziału
split horizon update=uaktualnianie z podzielonym horyzontem
split-screen=poliekran
splitter=rozgałęźnik
spoiled=popsuty
spoiled=zepsuty
spoken=mówiony
spoof=fałszować
spoof=podrabiać
spoof=zwieść
spoofing=fałszowanie pakietów
spool directory=katalog buforowania
spool directory=katalog zadań
spool file=kolejka wydruków
spool file=plik kolejki wydruków
spooled file=plik w buforze
spooled file=poczta w kolejce
spooled output=plik w buforze
spooled output=wydruk w kolejce
spooler=bufor
spooler=nawijarka
spooling=wydruk
spot colors=kolory dodatkowe
spread spectrum=rozszerzone widmo
spreader=rozpórka
spreading resistance=rezystancja rozproszona
spreadsheet=arkusz
sprocket=bolec

sputtering=napylanie katodowe
square border=obramowanie prostokątne
square fill=wypełnienie kwadratowe
square root=pierwiastek kwadratowy
square wave=fala poprzeczna
square wave=fala powierzchniowa
square-law detector=detektor kwadratowy
stabilivolt=stabilizator napięcia
stabilized breakdown=przebicie stabilizujące
stabilizing amplifier=wzmacniacz stabilizujący
stable iterator=iterator stabilny
stable trigger=przerzutnik stabilny
stack backbone=magistrala stosu
stack frame=ramka stosu
stack pointer=wskaźnik stosu
stackable=wieżowy
stackable hub=koncentrator wieżowy
stack-based approach=podejście stosowe
stack-based parameter passing=przekazywanie parametrów przez stos
stacking cable=kable łączące kaskadowo
staging=przemieszczenie
staging memory=pamięć przekształcająca
staging server=serwer publicznie udostępniany
staging server=serwer publikujący
staging table=tablica etapowa
stain remover=środek czyszczący
staircaising=efekt radiacyjny
stamp color=kolor pieczątki
stamp placement=położenie pieczątki
stamp text=tekst pieczątki
stand-alone=samodzielny
stand-alone=wolnostojący
standalone installation=instalacja nienadzorowana
standalone machine=komputer wolnostojący
standalone workgroup=samodzielny zespół roboczy
standard byte order=standardowy porządek bajtów
standard cell=komórka standardowa
standard deviation=odchylenie standardowe
standard frequency and time signal=wzorcowy sygnał częstotliwości i czasu
standard interface=interfejs standardowy
standard interface=sprzęg standardowy
standard microphone=mikrofon wzorcowy
standard oscillator=oscylator wzorcowy
standard peripheral ports=porty urządzeń peryferyjnych standardu PC
standard routine=program standardowy
standard scale integration=integracja standardowa
standard signal generator=wzorcowy generator sygnałowy
standardized random variable=zmienna losowa standaryzowana
standardized random variable=zmienna standaryzowana
stand-by=gotowość
stand-by=oczekiwanie
stand-by=rezerwacja
standby database=rezerwowa baza danych
standby mode=tryb gotowości
standby mode=tryb oczekiwania
standby operation=stan gotowości
standing wave ratio=współczynnik fali stojącej
standingonnines carry=przeniesienie antycypowane
standing-on-nines carry=przeniesienie bezpośrednio przez dziewiątki
standing-wave detector=detektor fali stojącej
standing-wave ratio=współczynnik fali stojącej
star configuration=konfiguracja gwiaździsta
star coupler=sprzęgacz gwiazdowy
star topology=topologia gwiazdy

Stark effect=zjawisko Starka
start bit=bit rozpoczęcia
start bit=bit startowy
start bit=bit startu
Start of Authority=początek strefy wpływów
start of text=początek tekstu
start page=strona początkowa
start state=stan początkowy
start up=rozpocząć sesję
starter electrode=elektroda zapłonowa
starting menu=menu początkowe
startover=rozkaz oczekiwania
start-point server=serwer początkowy
start-point server=serwer startowy
start-stop gap=przerwa start-stop
startup=rozpoczęcie
startup checklist=lista kontrolna uruchamiania
startup dialog=początkowe okno dialogowe
startup dialog=startowe okno dialogowe
startup mode=tryb uruchomienia
startup options=opcje uruchomienia
startup password=hasło uruchamiania
state diagram=diagram stanów
state information=informacja o stanie
state machine=automat stanów
state machine=maszyna stanów
state machine diagram=ostate diagram
state machine diagram=state diagram
state space=przestrzeń stanów
state transition diagram=ostate diagram
state transition diagram=state diagram
state variable=zmienna stanu
state vector=wektor stanu
statement handle=uchwyt instrukcji
static attribute=atrybut statyczny
static binding=statyczne wiązanie
static checking=kontrola statyczna
static classification=klasyfikacja statyczna
static classification=statyczna klasyfikacja
static cling=przywieranie elektrostatyczne
static dump=zrzut statyczny
static field=pole statyczne
static inheritance=dziedziczenie statyczne
static invocation=wywołanie statyczne
static member function=statyczna funkcja członkowska
static member function=statyczna funkcja składowa
static memory=pamięć statyczna
static method=metoda statyczna
static object=obiekt statyczny
static polymorphism=statyczny polimorfizm
static scope=zakres statyczny
static storage=pamięć statyczna
static type checking=statyczna kontrola typu
static typing=statyczna kontrola typu
station address=adres stacji
statistical=statystyczny
statistical disclosure=ujawnienie statystyczne
statistical quality control=statystyczna kontrola jakości
stator=twornik
status bar=pasek stanu
status bar indicator=wskaźnik paska stanu
status bit=bit stanu
status field=pole stanu
status line=linia stanu

status line=linia statusu
status map=wykaz stanów
status message=komunikat o stanie
status panel=panel stanu
status register=rejestr stanu
status word=słowo stanu
steady state=stan ustalony
steady state Fermi level=poziom Fermiego w stanie ustalonym
steady state oscillation=oscylacje w stanie ustalonym
stealth virus=wirus utajniony
stealthness=niewidoczność
stealthness=skrytość
stealthness=utajnienie
Stearic acid=Kwas stearynowy
stearin=stearyna
stearine=stearyna
steels=stal
steelwork=konstrukcja stalowa
steelwork=stalownia
steganography=steganografia
stemming=tematyzacja
stencil plane=płaszczyzny powielane
step counter=licznik kroków
step down transformer=transformator obniżający
step-by-step operation=praca krokowa
stepless=bezstopniowy
stepped=stopniowany
stepped halftones=półtony stopniowe
stepping motor=silnik krokowy
step-recovery diode=dioda ładunkowa
stepwise refinement=uściślanie stopniowe
stereo=stereo
stereo-in port=wejście stereo
stereophonic=stereofoniczny
stereos=stereofoniczny
Stibitz code=kod o nadmiarze trzy
sticky keys=klawisze trwałe
sticky window=okno przyklejone
sticky window=okno przyszpilone
stiffener=usztywniacz
Stirring bar=Dipol do mieszadła magnetycznego
stochastic=stochastyczny
stochastic sampling=próbkowanie stochastyczne
stock store reserve=magazyn uprawnień
stop bit=bit stopu
stop bit=bit zakończenia transmisji
stop instruction=rozkaz zatrzymania
stop pulse=impuls zatrzymania
storage address=adres miejsca pamięci
storage area=obszar pamięci
storage block=blok pamięci
storage camera tube=lampa analizująca akumulująca
storage capacity=pojemność pamięci
storage cell=komórka pamięci
storage container=pojemnik do przechowywania
storage content=zawartość pamięci
storage core=rdzeń pamięciowy
storage cycle=cykl pamięciowy
storage cycle=cykl pracy pamięci
storage device=urządzenie pamięci masowej
storage device=urządzenie pamięciowe
storage dump=wyciąg z pamięci
storage element=element pamięci
storage element=jednostka pamięci

storage enclosure=obudowa pamięci masowej
storage fragmentation=fragmentacja pamięci
storage leak=wyciek pamięci
storage location=komórka pamięci
storage location=lokacja pamięci
storage location=miejsce pamięci
storage medium=nośnik danych
storage organization=organizacja pamięci
storage pool=pula pamięci
storage print routine=program drukowania zawartości pamięci
storage print-out=wydruk zawartości pamięci
storage protection=ochrona pamięci
storage read-out=odczytanie zawartości pamięci
storage register=rejestr pamięciowy
storage reuse=ponowne użycie pamięci
storage size=rozmiar pamięci
storage space=przestrzeń pamięci
storage time=czas zapamiętywania
storage tube=lampa pamięciowa
storage unit=jednostka pamięci
storage volatility=nietrwałość pamięci
store allocation=przydział pamięci
store capacity=pojemność pamięci
store cell=komórka pamięci
store channel=kanał z pamięcią
store cycle=cykl pamięci
store fragmentation=fragmentacja pamięci
store location=komórka pamięci
store operation=operacja pamięciowa
store protection=ochrona pamięci
store-and-forward=pamiętająco-wysyłający
stored carry multiplier=urządzenie mnożące z pamiętaniem przeniesień
stored charge diode=dioda ładunkowa
stored procedure=procedura przechowana
stored procedure=procedura przechowywana
stored procedure=procedura składowana
stored procedure=procedura zachowana
stored procedure=procedura zapisana w bazie
stored-program computer=komputer o zapamiętanym programie
stored-program control=sterowanie zaprogramowane w pamięci
store-to-store operation=operacja pamięciowa
straight receiver=odbiornik o wzmocnieniu bezpośrednim
straight-through cable=kabel bezpośredni
stranded=unieruchomiony
strategic phase=faza strategiczna
strategy=strategia
stratification=uwarstwienia
streaking=smużenie
stream cipher=szyfr strumieniowy
stream data object=obiekt danych strumieniowych
stream socket=gniazdko strumieniowe
stream socket=gniazdo strumieniowe
streaming=przesyłanie strumieniowe
streamline=ułatwić
streamline=ulepszyć
streamline=uprościć
streamline=uwydajnić
stream-oriented=potokowy
stream-oriented=strumieniowy
streams module=moduł strumieniowy
stress-test=test wytrzymałościowy
strict avalanche criterion=kryterium ścisłej lawinowości
strict avalanche criterion=kryterium silnej lawinowości
strict source routing=rygorystyczne trasowanie według nadawcy

strict source routing=rygorystyczny wybór trasy przez nadawcę
strikeout=przekreślenie
strikethrough=przekreślenie
strikethru=przekreślenie
striking current=prąd zapłonowy
striking potential=napięcie zapłonowe
striking voltage=napięcie zapłonowe
string comparison=porównywanie ciągów tekstowych
string comparison=porównywanie tekstów
string constant=stała napisowa
string constant=stała tekstowa
string galvanometer=galwanometr strunowy
string manipulation=przetwarzanie napisów
string processing=przetwarzanie napisów
string variable=zmienna łańcuchowa
string variable=zmienna napisowa
strip storage=pamięć masowa
strip transmission line=linia przesyłowa otwarta
striped set=zestaw przeplatany
striping=maskowanie
stripline resonator=rezonator paskowy
strobe=bramka
strobe=strob
strobe pulse=impuls elektryczny
strobe signal=sygnał bramkujący
strobe signal=sygnał strobujący
strobes=stroboskop
strobing=strobowanie
stroboscope=stroboskop
stroke display=monitor wektorowy
stroke text=tekst wektorowy
strong authentication=silne uwierzytelnienie
strong color=barwa mocna
strong primes=silne liczby pierwsze
strong type checking=ostrong typing
strong type checking=strong typing
strong typing=ścisła kontrola typów
structural=strukturalny
structural language=język strukturalny
structural type conformance=strukturalna zgodność typów
structural type equivalence=strukturalna zgodność typów
structure flow chart=schemat blokowy strukturalny
structure text=tekst zasadniczy
structured program=program strukturalny
structured programming=programowanie strukturalne
Structured Query Language=strukturalny język zapytań
stub card=karta dziurkowana krótka
stub network=krótka sieć
stub network=sieć szczątkowa
stub router=ruter pasywny
stuctural type conformance=strukturalna zgodność typów
style sheet=arkusz stylu
style sheet=format strony
style sheet=lista stylów
style sheet=wzorzec strony
style sheet=zestawienie stylów
stylus printer=drukarka igłowa
subaddress=podadres
subarray=podtablica
subatomic primitive=prymityw pośredni
subclass=podklasa
subcommand=podpolecenie
subcontext=podkontekst
subdirectory=podkatalog

subdirectory=podskorowidz
subdomain=poddomena
subdomain=poddziedzina
subdomain=podzakres
subfile=podplik
subgroup=podgrupa
subharmonics=podharmoniczne
subjunctive=tryb łączący
subliminal channel=kanał podprogowy
submenu=podmenu
submicrometer MOS=submikrometrowe struktury MOS
subminiature tube=lampa subminiaturowa
subnet=podsieć
subnet address=adres podsieci
subnet addressing=adresowanie z uwzględnieniem podsieci
subnet broadcast=rozgłaszanie do podsieci
subnet broadcast=transmisja do podsieci
subnet mask=maska podsieci
subnet prefix=prefiks podsieci
subnet routing=trasowanie z uwzględnieniem podsieci
subnetwork=podsieć
subobject=obiekt podległy
subobject=obiekt podrzędny
subobject=podobiekt
subordinate=podległy
subordinate=podporządkowany
subpixel=subpiksel
subpixel addressability=adresowalność subpikselowa
subprogram=podprogram
subquery=podzapytanie
subroutine=podprocedura
subroutine=podprogram
subroutine call=wywołanie podprogramu
subroutine library=biblioteka podprogramów
subroutine linkage=łączenie programów standardowych
subroutines=podprogram
subschema=podschemat
subscriber prefix=prefiks abonenta
subscriber system=system abonencki
subscript list=lista indeksowa
subscription list=lista subskrypcyjna
subsection=podsekcja
subsections=podsekcja
subset=podzbiór
subsets=podzbiór
subsonic=poddźwiękowy
substantive in plural=rzeczownik w liczbie mnogiej
substitutability=zamienialność
substitutability=zastępowalność
substitute character=podstaw znak
substitution box=skrzynka podstawieniowa
substitution character=znak zastępowania
substitution permutation network=sieć podstawieniowo-przestawieniowa
substitution value=wartość podstawiana
substitution variable=zmienna podstawiana
substract with borrow=odejmij z pożyczką
substract with borrow=odejmowanie z pożyczką
substring=podciąg
substring index file=plik indeksowy przybliżenia
subsystem=podsystem
subtask=podzadanie
sub-title=podtytuł
subtract with carry=odejmij z przeniesieniem
subtract with carry=odejmowanie z przeniesieniem

subtracter=subtraktor
subtractive color model=model barw subtraktywny
subtractive colour process=mieszanie koloru przez odejmowanie
subtrahend=odjemnik
subtype=podtyp
sub-window=okno podrzędne
succesive approximation=przybliżenia kolejne
successive approximation=przybliżenia kolejne
successively=stopniowo
sudden ionospheric disturbance=nagłe zakłócenie jonosferyczne
suffix notation=notacja przyrostkowa
suitability=odpowiedniość
suitability=przydatność
suite of programs=pakiet programów
Sulfamic acid=Kwas sulfaminowy
sulfamide=sulfamid
sulfur=siarka
Sulfuric acid=Kwas siarkowy
sulphur=siarka
sum of the squares=suma kontrolna
summary line=wiersz podsumowania
summation check=kontrola sum
Sunday=niedziela
super nudge=szybkie podsunięcie
super-beta transistor=tranzystor super-beta
superblack=superczerń
superblock=superblok
supercede=unieważniać
superclass=nadklasa
supercomputer=superkomputer
supercomputers=superkomputer
superconductive tunneling device=nadprzewodzący przyrząd tunelowy
superconductivity=nadprzewodnictwo
superconductor=nadprzewodnik
superconic curve=krzywa superstożkowa
superfluidity=nadciekłość
superheterodyne=superheterodyna
superheterodyne receiver=odbiornik superheterodynowy
super-high frequency=super wielka częstotliwość
supernet=nadsieć
supernet address=adres nadsieci
supernet addressing=adresowanie z uwzględnieniem nadsieci
superposition principle=zasada rozbicia na warstwy
superregenerative receiver=odbiornik superreakcyjny
supersampling=nadpróbkowanie
superscalar=superskalarny
superset=nadzbiór
supersonic frequency=częstotliwość ultradźwiękowa
super-thin client=super-mały klient
supertyp=nadtyp
superuser=administrator
superuser=superużytkownik
supervisory program=program nadzorczy
supervisory signal=sygnał nadzorujący
supervoltage=przepięcie
superwhite color=barwa superbiała
superword=supersłowo
supply-voltage rejection=eliminacja napięcia zasilania
support chip=układ pomocniczy
support engineer=inżynier pomocy technicznej
support options=pomoc techniczna
support processor=procesor wspomagający
supported=obsługiwany
supporting material=materiały pomocnicze

suppressor grid=siatka ekranująca
supressed carrier double sideband=dwie wstęgi boczne ze stłumioną falą nośną
sureties=niezawodność
surf=surfować
surface acoustic wave=akustyczna fala powierzchniowa
surface active agents=związki powierzchniowo czynne
surface alloy transistor=stopowy tranzystor z barierą powierzchniową
surface barrier=bariera potencjału
surface barrier diffused transistor=dyfuzyjny tranzystor z barierą
powierzchniową
Surface barrier transistor=tranzystor z barierą powierzchniową
surface charge-coupled device=powierzchniowy przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
surface doping=domieszkowanie powierzchniowe
surface mount=montaż powierzchniowy
surface normal=normalna do powierzchni
surface of revolution=powierzchnia obrotowa
surface phenomena=zjawiska powierzchniowe
surface recombination=rekombinacja powierzchniowa
surface states=stany powierzchniowe
surface treatment=obróbka powierzchniowa
surface wave antenna=antena o fali powierzchniowej
surface wave launcher=wzbudnica fali powierzchniowej
surface-charge transistor=tranzystor o ładunku powierzchniowym
surge absorber=pochłaniacz
surge voltage protector=bezpiecznik napięcia udarowego
surprint=przebitka
surveillance camera=kamera telewizji dozorowej
susceptance=susceptancja
suspension rail=prowadnica podtrzymująca
sustained oscillation=drgania niegasnące
sustained transfer rate=średnia szybkość transmisji
swap disk=dysk roboczy
swap disk=dysk wymiany
swap disk=dysk z plikiem wymiany
swap file=plik wymiany
swap partition=partycja wymiany
swapper=program ładujący
swapper=program wprowadzający
swimming effect=brak stabilności obrazu
switch meshing=interferencja przełączników
switch on=włączyć
switch port=port przełącznika
switch setting=ustawienie przełączników
switch-board=tablica rozdzielcza
switchboard manager=menedżer panelu przełączania
switchboards=łącznica telefoniczna
switched capacitor=kondensator przełączany
switched data network=sieć komutacji danych
switched hub=koncentrator przełączany
switched network=sieć komutowana
switched network=sieć przełączana
switched network backup feature=opcja zapasowego połączenia przez sieć
komutowaną
switched virtual circuit=komutowany obwód wirtualny
switched virtual circuit controller=wirtualny kontroler połączenia komutowanego
switching=komutacja
switching=przełączanie
switching algebra=algebra sieci przełączających
switching architecture=architektura przełączania
switching diode=dioda impulsowa
switching hub=koncentrator przełączający
switching transistor=tranzystor przełączający
swizzle=zamiana kolejności bitów
symbol set=zestaw symboli

symbol table=tablica symboli
symbolic address=adres symboliczny
symbolic addressing=adresowanie symboliczne
symbolic assembler=asembler symboliczny
symbolic assembly language=symboliczny język asemblerowy
symbolic code=kod symboliczny
symbolic computation=obliczenia symboliczne
symbolic debugging=debugowanie symboliczne
symbolic editor=edytor symboliczny
symbolic instruction=rozkaz symboliczny
symbolic language=język adresów symbolicznych
symbolic language=język symboliczny
symbolic link=dołączenie symboliczne
symbolic link=dowiązanie symboliczne
symbolic link=wskazanie symboliczne
symbolic logic=logika symboliczna
symbolic programming=programowanie symboliczne
symbolization=symbolizacja
symbol-manipulating language=język przetwarzania symboli
symmetric cryptography=kryprografia symetryczna
symmetric difference=różnica symetryczna
symmetric dual processing=symetryczna dwuprocesowość
symmetric encryption=szyfrowanie symetryczne
symmetric multiprocessing=symetryczna wieloprocesowość
symmetric multiprocessing=symetryczne wieloprzetwarzanie
symmetric multiprocessor=system z przetwarzaniem symetrycznym
symmetric transmission line=linia przesyłowa stożkowa
symmetrical cable=kabel symetryczny
sync character=znak synchronizacyjny
sync point=moment synchronizacji
synchrodyne receiver=odbiornik synchrodynowy
synchronization point=moment synchronizacji
synchronization point=punkt synchronizacji
synchronizing pulse=impuls synchronizacji
synchronizing pulse oscillator=generator synchroniczny
synchronous computer=komputer synchroniczny
synchronous data link control=sterowania łączem synchronicznym
synchronous flip-flop=przerzutnik synchroniczny
synchronous message=komunikat synchroniczny
synchronous operation=praca synchroniczna
synchronous protocol=protokół synchroniczny
synchronous request=żądanie synchroniczne
synchronous request=zlecenie synchroniczne
synchronous serial protocol=synchroniczny protokół szeregowy
synchronous transmission=transmisja synchroniczna
synchronous transmit-receive=synchroniczna transmisja-odbiór
synchronous transmit-receive=synchroniczne nadawanie-odbiór
synchroscope=synchroskop
syndication=syndykacja
synonym=synonim
syntactic error=błąd składniowy
syntactic error=błąd syntaktyczny
syntactic sugar=cukier syntaktyczny
syntactic sugar=lukier syntaktyczny
syntax analyser=analizator składni
syntax analyser=analizator syntaktyki
syntax checker=kontroler składni
syntax checker=kontroler syntaktyki
syntax diagram=diagram składniowy
syntax error=błąd składniowy
syntax-oriented editor=edytor syntaktyczny
syntax-oriented translator=translator ukierunkowany na składnię
synthesizer=syntezator
synthetic language=język sztuczny

synthetic language=język źródłowy
synthetizer=syntezator
sysop=administrator
sysop=sysop
system accounting=rejestracja zasobów systemowych
system accounting=rozliczanie wykorzystania zasobów systemu
system activity=działania systemowe
system board=płyta systemowa
system call=funkcja systemowa
system catalog=katalog systemowy
system catalog=katalog systemu
system clock=zegar systemowy
system configuration=konfiguracja systemu
system configuration list=lista konfiguracji systemu
system console=konsola systemowa
system crash=padnięcie systemu
system crash=upadek systemu
system crash=załamanie systemu
system deadlock=zakleszczenie systemu
system degradation=degradacja systemu
system degradation=pogorszenie się działania systemu
system distribution directory=kartoteka dystrybucyjna systemu
system distribution directory entry=pozycja kartoteki dystrybucyjnej systemu
system engeneering=inżynieria systemów
system evaluation=ocena działania systemu
system file=plik systemowy
system folder=folder systemowy
system generation=generowanie systemu operacyjnego
system intecarrier sound system=system różnicowego odbioru dźwięku
system integration=integrowanie systemu
system integrator=integrator systemów
system language=język systemowy
system log=dziennik systemowy
system macro=makropolecenie systemowe
system master tape=taśma źródłowa systemu
system monitor=monitor systemowy
system name=nazwa systemu
system network architecture=architektura systemu sieci
system network architecture=systemowa architektura sieci
system operator=operator systemu
system password=hasło systemowe
system policy=polityka systemowa
system policy=strategia systemowa
system policy=założenia systemowe
system power control network=sieć sterowania zasilaniem systemu
system processor=procesor sygnałowy
system prompt=systemowe zgłoszenie konwersacyjne
system queue=kolejka systemowa
system reliability=niezawodność systemu
system request=żądanie systemowe
system resource=zasób systemowy
system resource management=zarządzanie zasobami systemu
system security=bezpieczeństwo systemu
system security=ochrona systemu
system security officer=inspektor zabezpieczenia systemu
system setup=konfiguracja systemu
system software=oprogramowanie podstawowe
system software=oprogramowanie systemowe
system speedup=przyspieszenie pracy systemu
system status=stan systemu
system status=status systemu
system stored procedure=systemowa procedura przechowana
system stored procedure=systemowa procedura składowana
system stored procedure=systemowa procedura zachowana

system structure=struktura systemu
system subroutine=podprogram systemowy
system table=tabela systemowa
system time=czas systemowy
system under test=system testowany
system unit=jednostka systemowa
system value=wartość systemowa
system variable=zmienna systemowa
systematic error=błąd systematyczny
systematic rounding=zaokrąglanie systematyczne
systematical=uporządkowany
system-defined=zdefiniowane systemowo
systems analysis=analiza systemowa
systolic=systoliczny
systolic array=macierz systoliczna
tab delimited file=plik rozdzielony znakami tabulacji
tab ruler=linijka z tabulatorami
tab stop=pozycja tabulacyjna
tab stop=pozycja tabulatora
tab stop=punkt tabulacji
tabbed dialog box=okno dialogowe z kartami
table look-up=przeszukiwanie tablicowe
table look-up=przeszukiwanie tablicy
table of contents=spis treści
table space=obszar tablicowy
tabs=tabulator
tabular=tabelaryczny
tabular format=format tablicowy
tabular language=język tablicowy
tabulation=tabulacja
tabulations=tabulogram
tabulators=tabulator
tachometer=prędkościomierz
tachometer voltmeter=woltomierz tachometryczny
tactile feedback=sprzężenie dotykowe
tactor=element pamięciowy przełączający rezystancyjny
tag valid document=dokument z prawidłowymi znacznikami
tagged=zaznaczony
tagging=zestaw zasobów
takeover=przejęcie kontroli
tally roll=taśma rejestrująca
tamper evident=ujawniający penetrację
tamper proof=odporny na penetrację
tamper resistant=zabezpieczony przed penetracją
tampering=penetracja
tampering=zniekształcanie
tangent=styczny
tangent galvanometer=galwanometr tangensowy
tangential=styczny
tangents=styczny
tantalum=tantal
tantalum capacitor=kondensator tantalowy
tape backup drive=napęd do archiwizowania na taśmach
tape cartridge=kaseta magnetofonowa
tape certification=atestacja taśmy
tape device=napęd taśm
tape device description file=plik opisu napędu taśm
tape device file=plik opisu taśmy
tape drive=napęd taśm
tape dump=wydruk zawartości taśmy magnetycznej
tape dump=zrzut taśmy
tape feed=przesuw taśmy
tape file=plik na taśmie magnetycznej
tape file=plik opisu taśmy

tape leader=rozbiegówka
tape library=biblioteka taśm
tape mark=znacznik taśmy
tape memory=pamięć taśmowa
tape operating system=taśmowy system operacyjny
tape print-out=wydruk zawartości taśmy magnetycznej
tape punch=dziurkarka taśmy
tape reader=czytnik taśm
tape recording=zapis na taśmie magnetycznej
tape reproducer=powielacz taśmy
tape reproducer=reproduktor taśmy
tape set=zestaw taśm
tape station=jednostka pamięci taśmowej
tape streamer=streamer
tape transport=mechanizm przesuwu taśmy
tape transport=przesuw taśmy
tape unit=jednostka pamięci taśmowej
tape verifier=sprawdzarka taśmy
tape volume=wolumen taśmowy
tape volume name=nazwa taśmy
tape writing area=obszar zapisu taśmy
tape-recording=nagrywanie na taśmę
tape-to-card converter=konwerter zapisu z taśmy na karty dziurkowane
target ad=reklama docelowa
target computer=komputer docelowy
target drive=dysk docelowy
target file=plik docelowy
target file=zbiór docelowy
target language=język wynikowy
target object=obiekt docelowy
target system=system docelowy
task image=moduł ładowania
task image=obraz zadania
task level=poziom zadania
task management=zarządzanie zadaniami
task manager=menedżer zadań
task number=numer zadania
task scheduler=arbitrator zadań
task scheduler=program szeregujący zadania
task type=typ zadania
task type=typ zadaniowy
tasking=zarządzanie zadaniami
tautologically=tautologicznie
tautology=tautologia
taxation=nałożenie podatków
teaching machine=komputer dydaktyczny
teaching machine=maszyna ucząca
Technetium=Technet
technical reference=opis techniczny
technical white paper=dokument techniczny
technologically=technologicznie
tecnetron=teknetron
telecine=telekino
telecommunications=telekomunikacja
telecommunications satellite=satelita telekomunikacyjny
telecommuter=telepracownik
telecommuting=telekomutacja
telecommuting=telepraca
teleconference=telekonferencja
teleconferencing=telekonferencje
telecontrol=zdalne sterowanie
telegram wire=telegram
telegraph line=łącze dalekopisowe
telegraph line=łącze telegraficzne

telemeter transmitter=nadajnik telemetryczny
telemetric data converter=telemetryczny przetwornik danych
telemetry=telemetria
telemonitoring=monitorowanie zdalne
telemonitoring=nadzór zdalny
teleoperation=telesterowanie
telephone answering machine=telefoniczne urządzenie odpowiadające
teleprinter=dalekopis
teleprocessing=teleprzetwarzanie
telerobotics=telerobotyka
teletext=teletekst
teletypesetting=teleskład
teletypewriter exchange=centrala dalekopisowa
television broadcasting=telewizja programowa
television camera=kamera telewizyjna
television operations center=ośrodek telewizyjny
television picture tube=kineskop
television receiver=odbiornik telewizyjny
teleworker=telepracownik
telex=teleks
tellurium=tellur
temperature alerting=ostrzeganie o nadmiernej temperaturze
temperature coefficient=współczynnik temperaturowy
temperature coefficient breakdown voltage=temperaturowy współczynnik napięcia
przebicia
temperature coefficient of capacitance=temperaturowy współczynnik pojemności
temperature coefficient of resistance=temperaturowy współczynnik rezystancji
temperature coefficient of resistivity=temperaturowy współczynnik rezystywności
template class=klasa szablonowa
template matching=dopasowanie szablonu
template type=typ szablonowy
temporal data=dane temporalne
temporal logic=logika temporalna
temporary object=obiekt chwilowy
temporary register=rejestr tymczasowy
temporary store=pamięć tymczasowa
ten's complement=uzupełnienie dziesiątkowe
ten's order=pozycja dziesiątek
ten's place=miejsce dziesiątek
tent card=kartka zaginana
terabyte=terabajt
teraflop=teraflop
teraspace=teraprzestrzeń
term bank=bank terminologiczny
terminal block=łączówka
terminal emulation=emulacja terminala
terminal emulator=emulator terminala
terminal hijacking=porwanie terminala
terminal setup=ustawienia terminala
terminal symbol=symbol kończący
terminal symbol=symbol terminalny
terminal unit=urządzenie końcowe
termination=zakończenie
terminator=zakończenie
termless=bezterminowy
termo-couple=ogniwo termoelektryczne
termo-galvanometer=galwanometr termoelektryczny
terms of use=warunki stosowania
ternary association=asocjacja ternarna
ternary notation=notacja trójkowa
ternary notation=trójkowy system liczbowy
tessalate=kafelkować
tessalate=rozdrabniać
test data=dane testujące

test harness=system uruchamiania z testowaniem
test harness=uprząż testowa
test pattern=obraz kontrolny
test pattern=wzorzec testowy
test plan=plan testowania
test point=punkt kontrolny
test program=program testowy
test report=sprawozdanie z testowania
test routine=podprogram testowy
test run=przebieg testu
test suite=pakiet testów
test suite=zestaw do testowania
test vector=wektor testów
testability=testowalność
test-and-set instruction=rozkaz testowania i ustawiania
tester=tester
tetrad=tetrada
tetrode=tetroda
tetrode transistor=tranzystor tetrodowy
text box=pole tekstowe
text description=tekst opisu
text document=dokument tekstowy
text editor=edytor tekstów
text field=pole tekstowe
text file=plik tekstowy
text formatting=formatowanie tekstu
text frame=ramka tekstu
text mode=tryb tekstowy
text processing=przetwarzanie tekstu
text processing=przygotowywanie tekstu
text processing=redakcja tekstu
text processor=edytor tekstów
text processor=procesor tekstów
text string=ciąg tekstowy
text string=łańcuch tekstowy
text utility=narzędzie tekstowe
text utility=program narzędziowy do obróbki tekstów
text window=okno tekstowe
text-based browser=przeglądarka pracująca w trybie znakowym
text-based browser=przeglądarka tekstowa
textual=tekstowy
texture mapping=odwzorowanie tekstur
texture memory=pamięć tekstur
thermal breakdown=przebicie cieplne
thermal conductivity=przewodność cieplna
thermal dye transfer printing=drukowanie metodą termicznego nanoszenia barwy
thermal ionization=termojonizacja
thermal microphone=mikrofon cieplny
thermal printer=drukarka termiczna
thermal resistor=termistor
thermally sensitive resistor=termistor
thermally tuned=strojony cieplnie
thermionic cathode=termokatoda
thermionic emission=emisja promieniowania podczerwonego
thermistor=termistor
thermocouple=ogniwo termoelektryczne
thermocouple=termopara
thermocurrent=prąd termoelektryczny
thermoelectric=termoelektryczny
thermoelectric effect=zjawisko termoelektryczne
thermoelectric generator=generator termoelektryczny
thermo-element=ogniwo termoelektryczne
thermoluminescence=termoluminescencja
thermo-magneto-galvanic effect=zjawisko termomagnetogalwaniczne

thermophotovoltaic=termofotowoltaiczny
thermoplastic=termoplastyczny
thermostat=termostat
thermovision=termowizja
thick paper=gruby papier
thick paper=papier o dużej gramaturze
thick-film integrated circuit=układ scalony grubowarstwowy
thickfilm technique=technika cienkowarstwowa
thin client=klient minimalny
thin client=klient ubogo wyposażony
thin client=ubogi klient
thin coax=cienki koncentryczny
thin film=cienka warstwa
thin klient=chudy klient
thin paper=cienki papier
thin paper=papier o małej gramaturze
thin-film capacitor=kondensator cienkowarstwowy
thin-film resistor=rezystor cienkowarstwowy
thin-film technology=technika cienkowarstwowa
thin-film technology=technologia warstw cienkich
thin-film transistor=tranzystor cienkowarstwowy
thinning level=poziom rozliczania
third generation language=język trzeciej generacji
Third Normal Form=trzecia postać normalna
third party=firma niezależna
third-generation computer=komputer trzeciej generacji
Third-Generation Database System Manifesto=manifest systemów baz danych trzeciej
generacji
third-party book=książka autora niezależnego
Thomson effect=zjawisko Thomsona
thoriated cathode=katoda torowana
thread global data items=globalne dane wątków
thread group=grupa wątków
thread of control=wątek sterujący
thread of execution=wątek wykonawczy
thread safe=o bezpiecznych wątkach
thread safety=bezpieczeństwo wątków
threaded code=kod nizany
threaded code=kod wątkowy
three level differential phase shift keying=trzypoziomowe różnicowe kluczowanie
z przesuwem fazy
three way handshake=porozumienie trzyetapowe
three way handshake=trójetapowa wymiana komunikatów
three way handshake=trzystopniowa wymiana komunikató
three-address instruction=instrukcja trójadresowa
three-beam colour picture tube=kineskop kolorowy trójwiązkowy
three-dimensional=przestrzenny
three-dimensional=trójwymiarowy
three-dimensional sound=dźwięk trójwymiarowy
three-electrode tube=trioda lampowa
three-level laser=laser trój poziomowy
three-neck round-bottomed flask=kolba kulista okrągłodenna-trójszyjna
three-phase full-wave=trójfazowy pełnofalowy
three-phase half-wafe=trójfazowy półfalowy
three-plus-one address=instrukcja adresowa trzy plus jeden
three-stage gate=bramka trójstanowa
three-state logic=układ logiczny trójstanowy
three-tier architecture=architektura trzywarstwowa
three-tiered architecture=trzywarstwowa architektura
threshold element=element progowy
threshold frequency=częstotliwość drgań własnych
threshold limit value=graniczna wartość progowa
threshold scheme=schemat progowy
threshold voltage=napięcie progowe

thresholding=progowanie
throat microphone=mikrofon krtaniowy
throughput=przepływność
throughput=szybkość
throughput=wydajność
thumb wheel=przełącznik tarczowy
thumb wheel switch=przełącznik tarczowy
thumbprinting=znakowanie odciskiem cyfrowym
thunder-storm=burza transmisyjna
Thursday=czwartek
thwarting=pokrzyżowanie
thyratron=tyratron
thyristor=tyrystor
tidal basin=basen pływowy
tightly coupled=silnie powiązany
tilde=tylda
tiled=sąsiadująco
tiled windows=okna sąsiadujące
tiling=mozaikowanie
tilt and swivel base=podstawa uchylno-obrotowa
tilt feet=podstawa uchylna
time analyser=analizator czasu
time base=podstawa czasu
time constant=stała czasowa
time element compensator=kompensator błędów czasowych
time exceeded message=komunikat "przekroczenie terminu"
time format=format czasu
time format=format godziny
time interval=przedział czasu
time marker=znacznik czasowy
time meter=miernik czasu
time of life=okres trwania
time of life=por life
time of receipt=czas oczekiwania
time separator=separator godziny
time separator=separator godziny/czasu
time server=serwer czasu
time shared bus=szyna dzielona
time shared bus=wspólna magistrala
time sharing=podział czasu
time sharing operating system=system operacyjny z podziałem czasu
time slice=kwant czasu
time slice=odcinek czasu
time slice=przedział czasu
time slice=przekrój czasowy
time stamp=znacznik czasowy
time synchronization=synchronizacja czasowa
time to live=czas życia
time variant parameter=parametr zmienny w czasie
time zone=strefa czasowa
time-consuming=czasochłonny
timed=synchronizowany
time-division multiplexing=praca z podziałem czasowym
time-memory trade off attack=analiza czasowo-pamięciowa
time-out=przeterminowanie
time-out value=wartość limitu czasu
timer=czasomierz
timer=zegar
timer backoff=wydłużenie odczekiwania
time-sensitive application=aplikacja uwarunkowana czasowo
time-sharing service=usługa podziału czasu
time-sharing system=system z podziałem czasu
timestamp=znacznik czasowy
timestamp=znacznik czasu

timestamp duration=przedział datownika
timestamp request=żądanie datownika
timestamp request=żądanie znacznika czasu
timestamping=znakowanie czasem
time-table=harmonogram
time-to-live=czas życia
timing=synchronizacja
timing=taktowanie
timing circuit=układ czasowy
timing track=ścieżka synchronizacyjna
tinker=druciarz
tinkered=druciarz
tinkering=druciarz
tinned=cynowany
tips=sposobiki
tips=sztuczki
tips=wskazówki
title bar=pasek stanu
title bar=pasek tytułowy
title page=strona tytułowa
title text=tekst tytułu
titled=zatytułowany
to do=sprawa do załatwienia
to do=sprawa do zrobienia
tobacconist=właściciel obiektu
to-do list=lista spraw do załatwienia
to-do list=lista zadań
toggle flip-flop=przerzutnik dwustabilny
toggle switch=przerzutnik dwustabilny
Token Ring=pierścień z krążącym żetonem
Token Ring=pierścien z krążącym znacznikiem
toll fraud=oszustwo telefoniczne
toll fraud=pajęczarstwo telefoniczne
tomograph=tomograf
toner=toner
toner saving=oszczędzanie tonera
tool tips=etykietki narzędzi
toolbar=pasek narzędzi
toolbox=narzędzia
toolbox=przybornik
tool-free access=dostęp bez użycia narzędzi
tooling=oprzyrządowania
tools=narzędzia
top copy=oryginał tekstu
top level=szczytowy poziom
top level domain=domena wysokiego poziomu
top of form=początek strony
top of stack=szczyt stosu
top user=najbardziej aktywny użytkownik
top window border=górna krawędź okna
top-down=wsteczny
top-down=zstępujący
top-down programming=programowanie zstępujące
top-down strategy=strategia od góry do dołu
top-fold card=kartka zaginana od góry
topological=topologiczny
topological model=model topologiczny
topology=topologia
topology graph=graf topologii
topology limit=ograniczenie topologii
topper=cylinder
toroidal=toroidalny
torus=torus
total bandwidth=całkowita szerokość pasma

total development system=całkowity system uruchomieniowy
total internal reflection=całkowite odbicie wewnętrzne
total number=łączna liczba
total number=liczba sumaryczna
total peak loss=całkowite straty szczytowe
totalize=sumować
totalizer=licznik
totting=sumowanie
totting=zliczanie
touch activated programmer=programator sensorowy
touch panel=panel dotykowy
touch remote digital channel selector=dotykowy zdalny cyfrowy przełącznik
kanałów
touch tablet=tabliczka dotykowa
touchpad=tabliczka dotykowa
touch-sensitive keyboard=klawiatura dotykowa
touch-switch keybord=klawiatura dotykowa
touchtone unit=klawiatura z syntezatorem mowy
touch-type keyboard=klawiatura dotykowa
Townsend avalanche=przebicie lawinowe
Townsend discharge=wyładowanie lawinowe
trace back technique=techniki tropienia
trace packet=pakiet śladu
trace record=zapis śledzenia
trace routine=program śledzący
trace table=tablica śledzenia
trace trap=pułapka śledzenia
trace-driven simulation=symulacja śledząca
tracing routine=program śledzący
trackball=trackball
tracker=szperacz
tracker ball=manipulator kulowy
tracking=nadążanie
tracking=śledzenie
tracking=trasowanie
tracking application=aplikacja śledzenia tempa pracy
tracking application=aplikacja śledzenia toku pracy
tracking cross=wskaźnik pióra świetlnego
tracking symbol=kursor graficzny
tracking symbol=plamka śledząca
tracking symbol=symbol trasowania
trackpad=gładzik
tracks per inch=ścieżki na cal
tractor feed=podawanie papieru za pomocą traktora
trade-mark=znak gotowości
trademarks=znak sygnalizujący
traffic analysis=analiza strumienia ruchu
traffic flow=strumień ruchu
traffic gauge=wskaźnik ruchu
traffic intensity=nasilenie ruchu
traffic intensity=natężenie ruchu
traffic matrix=tablica ruchu
traffic monitoring=monitorowanie ruchu
traffic padding=zniekształcenie strumienia informacji
trailer encapsulation=hermetyzacja końcówek
trailer label=etykieta końca zbioru danych
trailing edge=zbocze opadające
tranquility principle=zasada spokoju
transaction abort=zerwanie transakcji
transaction backout=cofnięcie transakcji
transaction commit=potwierdzenie transakcji
transaction data=dane transakcyjne
transaction file=plik transakcji
transaction isolation level=poziom ochrony transakcji

transaction manager=menedżer transakcji
transaction processing=przetwarzanie transakcji
transaction processing council=rada przetwarzania transakcyjnego
transaction set=zbiór transakcji
transaction tracking=śledzenie transakcji
transadmittance=transadmitancja
transborder dataflow=międzypaństwowy przepływ danych
transceiver=nadajnik-odbiornik
transceiver=nadbiornik
transcendental=przestępny
transcendental=transcendentalny
transcoding=transkodowanie
transconductance=transkonduktancja
transducer=przetwornik
transductor=transduktor
transfer=przeniesienie
transfer address=adres przekazania
transfer function=funkcja przeniesienia
transfer function=funkcja transferu
transfer gate=bramka transmisyjna
transfer impedance=impedancja przejściowa
transfer instruction=rozkaz przesyłania
transfer operation=przesyłanie danych
transfer rate=prędkość przesyłania
transfer rate=szybkość transmisji
transferability=przenośność
transferred electron amplifier=wzmacniacz z elektronowymi przejściami
energetycznymi
transferred electron diode=dioda z elektronowymi przejściami energetycznymi
transfluxor=transfluksor
transformation ratio=przekładnia transformatora
transformational=przekształcalny
transformerless=beztransformatorowy
transience=krótkotrwałość
transient absorbing Zener diode=dioda Zenera pochłaniająca stany nieustalone
transient analyzer=analizator stanów przejściowych
transient area=obszar tymczasowy
transient multicast groups=tymczasowe grupy multiemisji
transient multicast groups=tymczasowe grupy rozsyłania
transient object=obiekt tymczasowy
transient response=odpowiedź automatyczna
transistance=tranzystancja
transistor converter=przetwornica tranzystorowa
transistor leakage current=prądy zerowe tranzystora
transistor parameters=parametry tranzystora
transistor tetrode=tranzystor tetrodowy
transistor under test=tranzystor badany
transistor voltmeter=woltomierz tranzystorowy
transistor-dip oscillator=falomierz absorpcyjny aktywny tranzystorowy
transistorized voltmeter=woltomierz tranzystorowy
transistor-magnetic pulse amplifier=wzmacniacz impulsowy tranzystorowomagnetyczny
transistor-resistor logic=układ logiczny tranzystorowo-rezystorowy
transistor-transistor logic=układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy
transit angle=kąt odchylania
transit network=sieć tranzytowa
transit time=czas przebiegu
transition table=tablica przejściowa
transitive closure=tranzytywne domknięcie
transitive synchronization=synchronizacja przechodnia
transitively=przechodnio
translatable=przetłumaczalne
translating progiram=program tłumaczący
translation table=tabela konwersji

translation table=tablica konwersji
transliterate=transliterować
transmission band=pasmo transmisyjne
Transmission Control Protocol=protokół sterowania transmisją
transmission electron microscope=mikroskop elektronowy prześwietlający
transmission electron microscope=mikroskop elektronowy transmisyjny
transmission layer=warstwa transmisyjna
transmission level=poziom synchronizacji
transmission line=linia przesyłowa
transmission line=linia transmisyjna
transmission line eccentricity=mimośrodowość linii przesyłowej
transmission loss=tłumienność przesyłania
transmission loss=tłumienność transmisji
transmission rate=szybkość transmisji
transmission retry=próba transmisji
transmission rule=reguła transmisji
transmission speed=szybkość przesyłania
transmit-receive switch=zwierak nadawanie-odbiór
transmittance=transmitancja
transmitter off=wyłączenie nadajnika
transmitter on=włączenie nadajnika
transmitter turn-off=wyłączenie nadajnika
transmitter-receiver=nadajnik-odbiornik
transmitting antenna=antena nadawcza
transmitting tube=lampa nadawcza
transparence=przezroczystość
transparent code=kod przezroczysty
transparent curl=zawijanie z przezroczystością
transparent mode=transmisja przezroczysta kodowo
transparent mode=tryb przezroczysty
transparent router=niewidoczny router
transponder=transponder
transport kernel=jądro szyny
transport kernel=jądro transportowe
transport layer=warstwa transportu
transportability=zdatność do przewozu
transportable=przenośny
transportable=przewoźny
transposition error=błąd przestawienia cyfr
transputer=transputer
transversal redundancy check=poprzeczna kontrola nadmiarowa
transverse electric field=poprzeczne pole elektryczne
trap door=boczne drzwi
trap door=boczne wejście
trap door=tajne przejście
trap door=tylne wejście
trap instruction=rozkaz pułapki
trap link=łącze-pułapka
trap manager=menedżer pułapek
trap system=system-pułapka
trapatt diode=dioda trapatt
trapdoor function=funkcja pułapkowa
trapdoor function=funkcja z zapadką
trapdoor one-way function=funkcja jednokierunkowa pułapkowa
trapdoor one-way function=funkcja jednokierunkowa z zapadką
trapezoids=trapezoid
trapped-plasma avalanche-triggered transit diode=dioda trampatt
trapping=pułapkowanie
trapping mode=tryb pułapkowania
traveling wave=fala bieżąca
traveling wave amplifier=wzmacniacz o fali bieżącej
traveling wave klystron=klistron o fali bieżącej
traveling wave magnetron=magnetron o fali bieżącej
traveling wave maser=maser o fali bieżącej

traveling wave optical maser=maser optyczny o fali bieżącej
traveling wave resonator=rezonator fali bieżącej
traveling wave tube=lampa o fali bieżącej
traveling wave tube amplifier=wzmacniacz z lampą o fali bieżącej
travelling wave=fala bieżąca
travelling-wave antenna=antena o fali bieżącej
travelling-wave resonator=rezonator o fali bieżącej
travelling-wave tube=lampa o fali bieżącej
traversal=przeglądanie
traversal path=ścieżka przeglądania
tree structure=struktura drzewiasta
triad=triada
trial routine=program próbny
trial visit=wizyta próbna
triangular=trójkątny
triangularly=trójkątnie
triangular-wave oscillator=generator przebiegu trójkątnego
triangulate=triangulyzować
triboluminescence=tryboluminescencja
tributary station=stacja pomocnicza
trichloroethylene=trójchlorek etylenu
trigatron=trygatron
trigger event=zdarzenie wyzwalające
trigger file=plik wyzwalaczy
trigger program=program wyzwalacza
trigger rule=reguła aktywna
trigger rule=reguła wyzwalania
trigger tube=lampa spustowa
triggered action=wyzwalane działanie
triggered update=wymuszone odświeżenie
trim curve=krzywa przyciągająca
trimmer=trymer
trimmer capacitor=kondensator dostrojczy
triode=trioda
tri-state=trójstanowy
trojan horse=koń trojański
trouble ticket=oznaczenie błędu
trouble ticket=symbol niedomagania
true ad=reklama docelowa
true ad=reklama właściwa
true color=barwa prawdziwa
true color=kolor rzeczywisty
truncated=obcięty
truncated=okrojony
truncated reverse path broadcast=rozgłaszanie przy użyciu skróconej odwrotnej
ścieżki
truncated reverse path broadcast=transmisja za pomocą skróconej ścieżki
powrotnej
truncation error=błąd obcięcia
truncation error=błąd z obcinania
truncation error=błąd z odrzucania
truncation of words=obcinanie słów
trunk cable=kabel dalekosiężny
trunk-call=rozmowa międzymiastowa
trust relationship=relacja niezmienna
Trusted Computing Base=godna zaufania baza komputera
trusted connection=połączenie wiarogodne
trusted connection=uwierzytelnione połączenie
trusted host=stacja godna zaufania
trusted host=węzeł godny zaufania
trusted path=wiarygodna ścieżka
trusted system=system godny zaufania
trusted system=system wiarogodny
trusted third party=zaufana trzecia strona

trusted third party cryptography=kryptografia kontrolowana
trusted third party cryptography=kryptografia z zaufaną stroną
trusted workstation=godna zaufania stacja robocza
trustee assignment=przypisanie powiernicze
trustee rights=prawa dysponenckie
trustee rights=prawa powiernicze
truth table=tablica prawdziwości
t-shirt transfer=nadruk na koszulkę
tube voltmeter=woltomierz lampowy
tunable magnetron=magnetron przestrajalny
tune up=przestrajać
tuned resonator=rezonator strojony
Tungstate=Wolframian
Tungsten=Wolfram
tuning capacitor=kondensator strojeniowy
tunnel diode=dioda tunelowa
tunnel effect=zjawisko tunelowe
tunneling breakdown=przebicie tunelowe
tunnelling=tunelowanie
tuple=krotka
tuple identifier=identyfikator krotki
Turing completeness=computational completeness
Turing completeness=ocomputational completeness
Turing machine system=system maszyny Turinga
Turing power=computational completeness
Turing power=ocomputational completeness
turnaround time=czas obrotu
turnaround time=długość cyklu przetwarzania
turnkey system=system pod klucz
turns ratio=przekładnia zwojowa
turn-screw=śrubokręt
turtle graphics=grafika żółwia
turtleneck=kołnierz falowodowy
tutorial=samouczek
tutorial=wprowadzenie
tweezers=pinceta
twin check=kontrola równoległym działaniem
twinning of lines=parowanie się linii
twisted=pokrętny
twisted pair=skrętka dwużyłowa
twisted pair telephone wiring=skrętka telefoniczna
twisted-pair cable=skrętka
twisted-pair connection=połączenie kablem typu skrętka
two-address instruction=rozkaz dwuadresowy
two-and-a-half dimensional graphics=grafika 2
two-and-a-half dimensional graphics=grafika dwu i pół wymiarów
two-core transformer=transformator dwurdzeniowy
two-dimensional=dwuwymiarowy
two-dimensional=płaski
two-phase commit=dwufazowe potwierdzenie
two-phase commit=dwufazowe zatwierdzanie
two-phase locking=dwufazowe blokowanie
two-port=dwuwrotnik
two's complement=uzupełnienie dwójkowe
two-sided=dwustronny
twostage oscillation=oscylacja dwustanowa
two-stage oscillation=oscylacja dwustanowa
two-step relay=przekaźnik dwustabilny
two-tier=dwuwarstwowy
two-tone modulation=modulacja dwutonowa
two-way list=lista dwukierunkowa
two-way transmission=transmisja dwukierunkowa
two-wire transmission line=linia przesyłowa dwuprzewodowa
txt=tekst

type checking=kontrola zgodności typów
type coercion=koercja typów
type conformance=zgodność typów
type constructor=konstruktor typu
type conversion=konwersja typów
type conversion=przekształcenie typów
type drum=bęben czcionkowy
type extent=ekstensja typu
type field=pole typu
type hierarchy=hierarchia typów
type inference rule=reguła wnioskowania o typie
type library=biblioteka typów
type of name=typ nazwy
type of service routing=trasowanie zależne od typu obsługi
type of service routing=wyznaczanie tras zgodne z typem obsługi
type polimorphism=polimorfizm typów
type polymorphism=polimorfizm typów
type safety=bezpieczeństwo typologiczne
type style=odmiana kroju pisma
type style=styl czcionki
type style=styl pisma
type union=unia typów
type valid document=dokument o prawidłowych typach
typecast=typować
typeface=krój czcionki
typeover=nadrukowywać
typeover=zastępować
typeover mode=tryb zastępowania
typescript=maszynopis
typewrite=pisać na maszynie
typewriter=maszyna do pisania
typical setup=instalacja standardowa
typing=pisanie na maszynie
typist=maszynistka
udecidable=nierozstrzygalny
ultra high frequency=bardzo wielka częstotliwość
ultra high frequency=częstotliwość ultrawielka
ultra-high frequency waves=ultrakrótkie fale
ultrahigh resistance=rezystancja ultrawielka
ultrahigh vacuum=próżnia ultrawysoka
ultralow frequency=częstotliwość ultraniska
ultramicrowave=ultramikrofala
ultrasonic delay line=linia opóźniająca ultradźwiękowa
ultrasonic frequency=częstotliwość ultradźwiękowa
ultrasonic interferometer=interferometr ultradźwiękowy
ultrasonic wave=fala ultradźwiękowa
ultrasound=ultradźwięk
ultrasound=ultrasonograf
ultraviolet=ultrafiolet
ultraviolet=ultrafioletowy
ultraviolet amplification by stimulated emission=wzmacnianie nadfioletu przez
stymulowaną emisję
ultraviolet erasable prograroraable ROM=programowalna pamięć stała kasowana
nadfioletem
ultraviolet lamp=promiennik nadfioletu
unacknowledged packet=pakiet niepotwierdzony
unalienable=nieprzekazywalne
unapproximable predicate=nieaproksymowalny predykat
unary message=komunikat unarny
unary operation=operacja jednoargumentowa
unassigned=nieprzydzielony
unattended backup=bezobsługowe tworzenie kopii zapasowej
unattended time=czas całkowitego wyłączenia
unauthorized access=dostęp nieautoryzowany

unauthorized security threat=zagrożenie bezpieczeństwa przez dostęp
nieautoryzowany
unauthorized use=nieuprawnione użycie
unavailable command=polecenie niedostępne
unbalanced=niezrównoważony
unbalanced line=tor niesymetryczny
unblind=odszyfrować
unblind=odtajnić
unchanged=niezmieniony
unclassified=niesklasyfikowany
uncommitted logic array=programowalna matryca logiczna
unconditional branch=rozgałęzienie bezwarunkowe
unconditional jump=skok bezwarunkowy
unconditional security=bezwarunkowe bezpieczeństwo
unconditionally secure=bezwarunkowo bezpieczny
unconnected socket=gniazdko niepodłączone
unconnected socket=gniazdo niepodłączone
uncontrolled=niekontrolowany
uncooked model=model niezmodyfikowany
uncooked model=model początkowy
uncooked model=model surowy
uncoupling=odsprzężenie
undecided=niezdecydowany
undeclared=niezadeklarowany
undeclared symbol=symbol niezadeklarowany
undefined symbol=symbol niezdefiniowany
undelete=odtworzyć
undelete=odzyskać
undelete=zrekonstruować
undeniable signature=niezaprzeczalny podpis cyfrowy
undent=występ
underflow=niedomiar
underload relay=przekaźnik nadmiarowy
underlying=dany
underlying=odnośny
underlying=odpowiedni
underlying=stosowany
underlying=ten
undersigned=podpisany
understandable=zrozumiały
understandably=zrozumiale
undervalue=zbyt nisko oszacować
underwater=podwodny
undesired output=wielkość wyjściowa niepożądana
undetectable=niewykrywalny
undetermined=nieokreślony
undirected=niezorientowany
undirectional current=prąd jednokierunkowy
undisturbed=niezakłócony
undivided=niepodzielny
undo=cofanie
undo/redo=cofanie/ponawianie
undo/redo=cofnij/powtórz
undocumented=nieudokumentowany
undo-redo=cofnij-powtórz
uneconomic=nierentowny
uneconomical=nieekonomiczny
unforeseen=nieprzewidziany
ungraceful close=zamknięcie wymuszone
ungrammatical=niegramatyczny
unharmed=nienaruszony
unicast=uniemisja
unicast address=adres jednostkowy
unicast address=adres transmisji pojedynczej

unicast rollover=przerzucenie adresu
unicasting=uniemisje
unicity distance=długość krytyczna
unidentified=niezidentyfikowany
unidirectional=jednokierunkowy
unidirectional association=asocjacja jednokierunkowa
unidirectional bus=magistrala jednokierunkowa
unidirectional link=powiązanie jednokierunkowe
unidirectional relationship=związek jednokierunkowy
Unified Modeling Language=zunifikowany język do modelowania
unifier=unifikator
uniform fill=wypełnienie jednorodne
uniform halftone pattern=jednolity odcień półcieni
uniform halftone pattern=jednolity wzorzec półtonowy
Uniform Resource Locator=jednolity lokalizator zasobów
uniform transparency=przezroczystość jednolita
unijunction transistor=tranzystor jednozłączowy
unijunction transistor oscillator=oscylator z tranzystorem jednozłączowym
unilateral=jednostronny
unilateral authentication=jednostronne uwierzytelnienie
uninstall=deinstalować
uninstall=dezinstalować
uninstall=odinstalować
unintelligible=niezrozumiały
union tracker=szperacz łączny
unipolar=jednobiegunowy
unipolar=unipolarny
unipolar transistor=tranzystor unipolarny
uniprocessor=jednoprocesorowy
uniprocessor system=system jednoprocesorowy
unique identifier=identyfikator niepowtarzalny
unique identifier=identyfikator unikatowy
unit control word=słowo sterujące
unit separator=blok separatora
unit separator=separator elementów
uniterm=uniterm
univalent=jednowartościowy
universal adapter=zasilacz uniwersalny
universal asynchronous receiver-transmiter=uniwersalny asynchroniczny odbiorniknadajnik
universal asynchronous receiver-transmitter=uniwersalny asynchroniczny
odbiornik-nadajnik
universal compiler=kompilator uniwersalny
universal data access=uniwersalny dostęp do danych
universal decimal classification=uniwersalna klasyfikacja dziesiętna
universal logic circuit=uniwersalny układ logiczny
universal power supply=zasilacz uniwersalny
universal product code=uniwersalny kod wyrobu
universal serial bus=uniwersalna magistrala szeregowa
universal server=uniwersalny serwer
universal synchronous receiver-transmitter=uniwersalny synchroniczny odbiorniknadajnik
universal synchronous-asynchronous receiver-transmitter=uniwersalny
synchroniczny-asynchroniczny odbiornik-nadajnik
universal time=czas trwania impulsu
universal time=czas uniwersalny
universal time sharing=uniwersalny podział czasu
universality=uniwersalność
univibrator=uniwibrator
unjustifiable=nieuzasadniony
unknown=nieznany
unlabeled=nieoznaczony
unlisted number=numer zastrzeżony
unlit=nieoświetlony

unmark=usunięcie zaznaczenia
unmarshalling=rozszeregowanie
unmodified=niemodyfikowany
unnesting=rozgnieżdżanie
unpacking data=rozpakowywanie danych
unpredictable=nieprzewidywalny
unpredictably=nieprzewidywalnie
unprintable=niedrukowalny
unreachable destination=cel nieosiągalny
unreachable port=port niedostępny
unreliable packet delivery=zawodne przenoszenie pakietów
unrepayable=bezzwrotny
unrestricted=nieograniczony
unrestrictedly=nieograniczenie
unscrambling=odszyfrowanie
unscrambling=zdekodowanie
unshielded cable=kabel nieekranowany
unshielded twisted-pair connection=połączenie nieekranowaną skrętką
unsigned=nieoznaczony
unsigned=niepodpisany
unsigned integer=liczba całkowita bez znaku
unsolicited=niezapowiedziany
unsolvable=nierozwiązywalny
unstable state=stan niestabilny
unstructured data=dane niestrukturalne
unsupported=niedostępny
unsupported=nieobsługiwany
up scroll arrow=strzałka przewijania w górę
up sizing=zwiększanie możliwości
update rate=szybkość aktualizacji
update trigger=wyzwalacz aktualizacji
up-down counter=licznik jednokierunkowy
upgradable=modernizować
upgradable=rozszerzać
upgradable=uaktualniać
upgradable=ulepszać
upgradable=usprawniać
upgrade path=możliwości rozbudowy
upgrade path=możliwości uaktualniania
upgrade policy=zasady aktualizacji
upgrade policy=zasady uaktualnień
uplink port=port łącza nadrzędnego
upper case=duże litery
upper control limit=górna granica sterowania
upper cut-off frequency of an amplifier=częstotliwość graniczna górna
wzmacniacza
upper memory=pamięć górna
upper sideband=górna wstęga boczna
upper sideband=wstęga górna
upsize=rozbudować
upsize=rozszerzyć
upward compatibility=kompatibilność w górę
upward compatibility=zgodność wstępująca
urgency of data=pilność danych
urgent data=dane pilne
urtforeseen=nieprzewidziany
usability=użyteczność
use bit=bit wykorzystania
use case=przypadek użycia
use case diagram=diagram przypadków użycia
use case instance=wystąpienie przypadku użycia
use case model=model przypadków użycia
user application=aplikacja użytkownika
user authentication=uwierzytelnianie użytkownika

user class=klasa użytkownika
user data=dane użytkownika
user datagram=datagram użytkownika
User Datagram Protocol=protokół datagramów użytkownika
user dependent=zależny od użytkownika
user details=szczegóły o użytkowniku
user enrollment=wpisanie użytkownika na listę
user environment=środowisko użytkowe
user exit=zakończenie pracy użytkownika
user group=grupa użytkowników
user hold=wstrzymanie użytkownika
user home workspace=główny obszar roboczy użytkownika
user identification=identyfikator użytkownika
user index=indeks użytkowników
user information=informacje o użytkowniku
user input=dane wprowadzone przez użytkownika
user input=informacje podane przez użytkownika
user input=polecenia wydane przez użytkownika
user input=wejście interaktywne
user interface=interfejs użytkownika
user interface=sprzęg użytkowy
user manual=podręcznik użytkownika
user number=kod użytkownika
user paging pool=pula stronicowania użytkowników
user password=hasło użytkownika
user pool=pula użytkowników
user procedure=procedura użytkownika
user profile=profil użytkownika
user register=rejestr użytkowy
user software=oprogramowanie użytkowe
user software=oprogramowanie użytkownika
user space=obszar użytkowników
user time=czas użytkowy
user-defined=zdefiniowany przez użytkownika
user-friendly=przyjazny
useware=oprogramowanie usługowe
u-tube=U-rurka
vacant drive bay=nie wykorzystywana kieszeń dysku
vacuometer=próżniomierz
vacuum capacitor=kondensator próżniowy
vacuum diode=dioda próżniowa
vacuum electronics=elektronika próżniowa
vacuum tube=lampa próżniowa
vacuum tube amplifier=wzmacniacz lampowy
vacuum tube voltmeter=woltomierz lampowy
valence band=pasmo walencyjne
valence bond=wiązanie walencyjne
valence electron=elektron walencyjny
valid document=dokument prawidłowy
validation suite=pakiet atestacyjny
validity check=kontrola parzystości
validity check=kontrola poprawności
validity checking program=program kontroli poprawności
validity checking requirements=reguły kontroli poprawności
valuator=taksownik
value-based=bazujący na wartościach
value-oriented=zorientowany na wartości
valve electrode=elektroda lampy elektronowej
vampire tap=rozgałęźnik-wampir
vanishing point=punkt zbiegu
vapotron=lampa o chłodzeniu wrzeniowym
vapour axial deposition=osadzanie osiowe z fazy lotnej
vapour density=gęstość pary
vapour deposite oxide=osadzanie tlenku z fazy lotnej

vapour deposition=naparowywanie próżniowe
vapour phase epitaxy=epitaksja z fazy gazowej
vapour pressure=ciśnienie pary
vapour-cooled transmitting tube=lampa o chłodzeniu wrzeniowym
vapour-liquid-solid=para-ciecz-ciało stałe
varactor diode=dioda parametryczna
varactor diode=waraktor
varactor tuned oscillator=oscylator strojony waraktorem
varactor variable reactor=waraktor
variable=zmienna związana
variable beat frequency oscillator=regulowany cyfrowy oscylator częstotliwości
variable capacitance diode=waraktor
variable capacitor=kondensator nastawny
variable crystal oscillator=regulowany generator dudnieniowy
variable format=format zmienny
variable frequency=częstotliwość zmienna
variable frequency beat oscillator=generator dudnieniowy o zmiennej
częstotliwości
variable gain amplifier=wzmacniacz o przestrajanym wzmocnieniu
variable length argument list=lista argumentów zmiennej długości
variable list=lista zmiennych
variable pulse repetition frequency=regulowana częstotliwość repetycji impulsów
variable resistance=rezystancja regulowana
variable scope=zasięg zmiennej
variable transformer=wariak
variable voltage=napięcie regulowane
variable voltage rectifier=prostownik o regulowanym napięciu
variable width pulse=regulowana szerokość impulsu
variable word length=regulowana długość słowa
variable word length=zmienna długość słowa
variable-frequency crystal oscillator=przestrajany oscylator kwarcowy
variables=zmienna
variable-voltage transformer=autotransformator
variac=wariak
variances=odchylenie średnie
variant function=funkcja wariantowa
variant record=rekord wariantowy
varicap=dioda pojemnościowa
varicap=warikap
varicap variable capacitance diode=dioda pojemnościowa dioda o zmiennej
pojemności
variometer=wariometr
varistor=rezystor sterowany napięciowo
varistor=warystor
varmeter=waromierz
vary configuration=udostępnienie konfiguracji
vary off=zablokowanie dostępu
vary on=udostępnienie
vector address=adres wektorowy
vector analog computer=analogowy komputer wektorowy
vector computer=komputer wektorowy
vector display=monitor wektorowy
vector dither=mikrowzór skierowany
vector font=czcionka wektorowa
vector graphics=grafika wektorowa
vector plotter=kreślarka wektorowa
vector plotter=ploter wektorowy
vector processor=procesor wektorowy
vector quantization=kwantowanie wektorowe
vector startup time=czas rozruchu operacji wektorowych
vector-based instruction=rozkaz wektorowy
vector-distance=wektor-odległość
vectored interrupt=przerwanie wektorowe
vectorgraphic display=monitor wektorowy

vectorial=wektorowy
vehicle routing=problem komiwojażera
Veitch diagram=diagram Veitcha
velocity modulation=modulacja szybkości
velocity-time=szybkosć-czas
velodyne=welodyna
veneer=okleina
Venn diagram=diagram Venna
verbose mode=tryb opisowy
verifiable=sprawdzalny
verification suite=pakiet weryfikacyjny
verified protection=sprawdzona ochrona
verifier=sprawdzarka
verifier=weryfikator
version control=kontrola wersji
version control system=system kontroli wersji
version level=wydanie wersji
version management=zarządzanie wersjami
version number=numer wersji
vertex normal=normalna w wierzchołku
vertical alignment=wyrównanie w pionie
vertical application=aplikacja branżowa
vertical application=aplikacja specjalistyczna
vertical direction=kierunek pionowy
vertical double diffused MOS transistor=pionowy polowy tranzystor złączowy o
bramce zagrzebanej
vertical market=rynek branżowy
vertical microcoding=mikrokodowanie pionowe
vertical MOS=struktura MOS z rowkiem w kształcie V
vertical paper guide=pionowa prowadnica papieru
vertical redundancy check=pionowa kontrola nadmiarowa
vertical resolution=rozdzielczość pionowa
vertical retrace=powrót pionowy
vertical ruler=linijka pionowa
vertical scroll bar=pasek przewijania pionowego
vertical scrolling=przeglądanie pionowe
vertical split bar=linia podziału pionowego
vertical tabulation=tabulacja pionowa
very high frequency=bardzo wielka częstotliwość
very large antenna=bardzo wielka antena
very large data base=bardzo wielka baza danych
very large scale integration=bardzo duży stopień scalenia
very low frequency=bardzo mała częstotliwość
very low impedance=bardzo mała impedancja
very-high frequency=bardzo wielka częstotliwość
very-large scale integration=integracja bardzo dużej skali
very-large scale integration=scalenie bardzo dużego stopnia
very-low frequency=bardzo mała częstotliwość
vestigial sideband=szczątkowa wstęga boczna
V-groove isolation with polysilicon backfill=izolacja z rowkiem w kształcie V z
wypełnieniem polikrzemowym
via point=punkt pośredni
vibrating-reed frequency meter=częstościomierz wibracyjny
vibration galwanometer=galwanometr wibracyjny
vibrations=oscylacje
vicious circle=błędne koło
victim machine=maszyna ofiarna
video=wizyjny
video adapter=karta graficzna
video amplifier=wzmacniacz wizyjny
video cassette=wideokaseta
video cassette recorder=magnetowid kasetowy
video detector=detektor wizyjny
video disk=dysk wizyjny

video disk=płyta wizyjna
video disk player=gramowid
video display terminal=terminal wizyjny
video display unit=monitor ekranowy
video editing=edycja obrazu wideo
video frequency=częstotliwość wizyjna
video frequency carrier=wizyjna częstotliwość nośna
video game=gra telewizyjna
video graphic resolution=rozdzielczość grafiki
video home system=domowe urządzenie magnetowidowe
video logic=wizyjne układy logiczne dla wizji
video memory=pamięć wideo
video processor=procesor wizyjny
video reproducing=odtwarzanie obrazów zarejestrowanych
video subsystem=podsystem wideo
video tape=taśma wideo
video tape recorder=magnetowid taśmowy
video terminal=terminal wizyjny
video traffic=przesyłanie danych wideo
video typewriter=ekranopis
videoconference=wideokonferencja
videodisc player=gramowid
videosonic=audiowizualny
videotext=wideotekst
vidicon=widikon
view updating=aktualizacja perspektyw
view-controller=widok-kontroler
viewing=podgląd
viewport=wziernik
virtual address=adres wirtualny
virtual attribute=atrybut wirtualny
virtual camera=kamera wirtualna
virtual circuit=kanał wirtualny
virtual circuit=obwód wirtualny
virtual circuit identifier=identyfikator obwodu wirtualnego
virtual communication=komunikacja wirtualna
virtual data=dane wirtualne
virtual device=urządzenie wirtualne
virtual device coordinate space=przestrzeń współrzędnych urządzenia wirtualnego
virtual device driver=sterownik urządzenia wirtualnego
virtual disk=dysk symulowany
virtual disk=dysk wirtualny
virtual display station=terminal wirtualny
virtual environment=środowisko wirtualne
virtual file=plik wirtualny
virtual function=funkcja wirtualna
virtual hardware monitor=wirtualny monitor sprzętowy
virtual machine=maszyna wirtualna
virtual member function=wirtualna funkcja składowa
virtual memory=pamięć wirtualna
virtual memory manager=menedżer pamięci wirtualnej
virtual memory sizes=wielkość pamięci wirtualnej
virtual object=obiekt wirtualny
virtual path identifier=identyfikator ścieżki wirtualnej
virtual printer=drukarka wirtualna
virtual private network=wirtualna sieć prywatna
virtual reality=rzeczywistość wirtualna
virtual root=wirtualny katalog główny
virtual storage=pamięć wirtualna
virtual table=tablica wirtualna
virtual terminal=terminal wirtualny
virtual variable=zmienna wirtualna
virus checking software=oprogramowanie antywirusowe
virus checking software=oprogramowanie do wykrywania wirusów

virus detection software=oprogramowanie antywirusowe
virus detection software=oprogramowanie do wykrywania wirusów
virus signature=sygnatura kodu wirusa
virus signature=sygnatura wirusa
visible light emitting diode=dioda elektroluminescencyjna na światło widzialne
visible light emitting diode=dioda świecąca
visual acuity=ostrość widzenia
visual card punch=dziurkarka kart z kontrolą wizualną
visual computing=obliczenia związane z obrazami
visual cryptography=kryptografia wizualna
visual display unit=ekranopis
visual display unit=monitor ekranowy
visual indicator=wskaźnik śledzący
visual output=wyjściowe urządzenie optyczne
visual programming=programowanie wizyjne
visual sensing=postrzeganie wzrokowe
visual tool=narzędzie wizualne
visualization=wizualizacja
visualization=zobrazowanie
vitreous-enamel capacitor=kondensator szkliwowy
vivid color=barwa jaskrawa
vivid color=barwa żywa
vocal cords=struny głosowe
vocal input=wejściowe urządzenie akustyczne
vocalization=wokalizacja
vocoder=wokoder
voice capability=funkcja głosowa
voice channel=kanał akustyczny
voice coder=wokoder
voice data entry=głosowe wejście danych
voice input=wejście akustyczne
voice mail=poczta głosowa
voice messaging system=system komunikacji głosowej
voice messaging system=system poczty głosowej
voice operation demonstrator=generator sztucznego głosu
voice output=wyjście akustyczne
voice recognition system=system rozpoznawania mowy
voice simulator=symulator mowy
voice simulator=syntetyzator mowy
voice synthesis=synteza mowy
voice-operation demonstrator=generator sztucznego głosu
volatge controlled fllter=filtr sterowany napięciowo
volatile memory=pamięć nietrwała
volatile memory=pamięć ulotna
volatile store=pamięć na strukturze półprzewodnikowej
volt=wolt
volt alternating current=wolt prądu przemiennego
volt per meter=wolt na metr
voltage amplification=wzmacnianie napięcia
voltage breakover=napięcie przełączania
voltage comparator=komparator napięcia
voltage controlled crystal oscillator=oscylator kwarcowy sterowany napięciowo
voltage controlled current source=źródło prądowe sterowane napięciem
voltage controlled current source=źródło prądowe sterowane napięciowo
voltage controlled oscillator=generator drgań sterowany napięciem
voltage controlled voltage source=źródło napięciowe sterowane napięciem
voltage controlled voltage source=źródło napięciowe sterowane napięciowo
voltage detector=detektor napięcia
voltage direct current=napięcie prądu stałego
voltage divider=dzielnik napięcia
voltage drop=spadek napięcia
voltage monitoring=monitorowanie napięcia
voltage multiplier=powielacz napięcia
voltage ratio=przekładnia napięciowa

voltage regulation=stabilizacja napięcia
voltage standing-wave ratio=współczynnik fali stojącej
voltage to frequency=napięcie-częstotliwość
voltage tunable filter=filtr strojony napięciowo
voltage tunable magnetron=magnetron strojony napięciowo
voltage working=napięcie pracy
voltage-controlled amplifier=wzmacniacz sterowany napięciowo
voltage-controlled oscillator=oscylator sterowany napięciowo
voltage-current characteristic=charakterystyka napięciowo-prądowa
voltage-to-digital-converter=konwerter napięciowo-cyfrowy
voltage-to-frequency=napięciowo-częstotliwościowy
voltage-to-voltage converter=konwerter napięciowo-napięciowy
voltaic cell=ogniwo galwaniczne
volt-ampere=woltoamper
volt-ampere reactive=jednostka mocy elektrycznej biernej
volt-coulomb=woltokulomb
voltmeter=woltomierz
volt-ohmmeter=woltoomomierz
volt-ohm-miliammeter=woltoomomiliamperomierz
volts=wolt
volume label=etykieta dysku
volume label=etykieta wolumenu
volume label=identyfikator dysku
volume label=nazwa dysku
volume name=nazwa wolumenu
volume recognition=identyfikacja wolumenu
volume recognition=rozpoznanie wolumenu
volume rendering=rendering objętościowy
volume segment=segment wolumenu
volume serial number=numer seryjny wolumenu
volume set=zestaw woluminowy
volume space=miejsce na wolumenie
volume space=przestrzeń wolumenu
volume space usage=użycie przestrzeni wolumenu
volume space usage=zużycie miejsca na woluminie
volume space usage information=informacja o zużyciu miejsca na wolumenie
volume statistics=statystyka wolumenu
volume storage=pamięć wolumenu
volume table=tabela woluminu
volume test=test wolumenu
Volumetric flask=Kolba miarowa
volute=osłona
voxel=woksel
vulnerability=podatność na atak
vulnerability=podatność na uszkodzenia
vulnerability analysis=analiza słabych punktów
wait before transmitting positive acknowledgement=sygnał oczekiwania przed
potwierdzeniem zgodności
wait instruction=rozkaz oczekiwania
wait loop=pętla oczekująca
wait operation=operacja oczekiwania
wait state=stan oczekiwania
waiting list=kolejka wejściowa
waiting list=lista oczekujących
waiting loop=pętla oczekiwania
waiting time=czas oczekiwania
walk down=utrata informacji
walkie-talkie=radiotelefon przenośny
wall mount=montowany na ścianie
wall socket=gniazdo w ścianie
war dialing attack=atak przez wybór kolejnych numerów telefonicznych
warm boot=gorący start
warm boot=wtórne uruchomienie systemu
warm boot=wznowienie z pamięci

warm restart=gorący start
warm restart=wtórne uruchomienie systemu
warm restart=wznowienie z pamięci
warm standby=aktywny stan pogotowia
warm standby=ciepła rezerwa
warm standby=rezerwa bezpośrednia
warm start=gorący start
warm start=wtórne uruchomienie systemu
warm start=wznowienie z pamięci
warm-up time=czas nagrzewania
warm-up time=czas przygotowywania do pracy
warning diagnostics=ostrzegawcze komunikaty diagnostyczne
warning message=komunikat ostrzegawczy
warning signal=sygnał ostrzegawczy
warranty period=okres gwarancyjny
warranty service=serwis gwarancyjny
waste instruction=rozkaz bezczynności
watch list=lista nadzoru
watchdog=sygnalizator
watchdog circuit=układ elektroniczny zabezpieczający pracę komputera
watchdog routing=program ochronny
watchdog timer=licznik zegarowy kontrolny
water cooled tube=lampa chłodzona wodą
water-cooled tube=lampa o chłodzeniu wodnym
waterfall model=model kaskadowy
waterfall model=model wodospadowy
watermark=filigran
waterworks=zakład wodociągowy
wather bath=łaźnia wodna
watt=wat
watt second=watosekunda
watt-hour=watogodzina
wattless power=moc elektryczna bierna
wave=fala
wave absorber=pochłaniacz fal
wave analyzer=analizator fali
wave impedance=impedancja falowa
wave interference=interferencja fal
waved=zafalowany
waveform distortion=zniekształcenie kształtu fali
waveguide=falowód
waveguide corner=załamanie falowodu
waveguide iris=przesłona falowodu
waveguide resonator=rezonator falowodowy
waveguide slotted line=linia pomiarowa falowodowa
waveguide window=okno falowodowe
wavelength=długość fali
wavelet=fala długa
wavemeter=falomierz
waves group velocity=prędkość grupowa fali radiowej
waves phase velocity=prędkość fazowa fali radiowej
wavetable lookup=tablica wzorców fal
weak authentication=słabe uwierzytelnienie
weak key=słaby klucz
weak typing=słaba kontrola typów
weakest link axiom=zasada najsłabszego ogniwa
weakly typed=słabo typowany
web channel=kanał informacyjny
web developer=konstruktor stron www
web developer=projektant stron
web hosting=prowadzenie serwerów www
web hosting=tworzenie serwerów www
web mining=badanie sieci
Web spoofing=podrabianie witryny www

Web spoofing=zwodzenie witryną www
webcam=kamera internetowa
weber per square meter=weber na metr kwadratowy
web-farm=kolektyw serwerów WWW
website=witryna WWW
Wednesday=środa
weighted average=średnia ważona
Weitek processor=koprocesor arytmetyczny weitek
welcome!=witamy!
welding technology=spawalnictwo
well-formed document=dokument dobrze zbudowany
well-known address=powszechnie znany adres
well-known port=zarezerwowany port
what-if analysis=analiza wariantowa
wheel printer=drukarka bębnowa
white backlight=białe podświetlenie
white box=biała skrzynka
white level=poziom bieli
white noise=biały szum
white out of black=druk z odwróceniem kolorów
whitespace=odstęp pomiędzy sąsiednimi rzędami dziurek na taśmie lub karcie
perforowanej
whole number=liczba całkowita
whole-file copying=dostęp przez kopiowanie
wide area collimation window=okno kolimacyjne
wide area network=sieć rozległa
wide range=szeroki zakres
Wide-Area Information Server=serwer informacji w sieciach rozległych
wide-area network=sieć rozległa
wide-band amplifier=wzmacniacz szerokopasmowy
wideband integrated optical fibre local telecommunications
network=szerokopasmowa zintegrowana lokalna telekomunikacyjna sieć światłowodowa
widow/orphan protection=ochrona przed wiszącymi wierszami
wildcard=wieloznacznik
wildcard expression=wyrażenie wieloznaczne
wildcard expression=wyrażenie z użyciem znaków szablonowych
winder=nawijarka
winding=uzwojenie
winding rule=reguła nawijania
window advertisement=propozycja okna
window background=tło okna
window border=krawędź okna
window corner=róg okna
window frame=ramka okna
window interface=interfejs okna
window manager=menedżer okien
window of a magnetic core=okno magnetowodu
window server=serwer okna
window size=rozmiar okna
window system=system okien
window title=tytuł okna
windowing=okienkowanie
windowing environment=środowisko pracy z oknami
Windows based terminal=terminal Windows
Windows-based terminal=terminal windows
wire frame representation=reprezentacja szkieletowa
wire storage=pamięć drutowa
wire wrap=owijanie końcówek
wired logic card=karta pamięciowa
wired television=telewizja przewodowa
wired-in=układowy
wire-frame graphics=grafika punktowo-liniowa
wireless faxing=bezprzewodowe przesyłanie faksów
wireless interface=złącze bezprzewodowe

wireless network=sieć bezprzewodowa
wireless telegraphy=telegrafia bez drutu
wiretapping=podpięcie się do kabla
wiretapping=podsłuchiwanie łączy
wire-wound resistor=rezystor drutowy
wiring=okablowanie
wiring closet=węzeł dystrybucji oprogramowania
wobbulator=wobulator
word count=statystyka wyrazów
word count=zliczanie wyrazów
word format=format słowa
word frequency=częstotliwość występowania słów
word length=długość słowa
word mark=znacznik słowa
word pattern=wzorzec wyrazu
word processing=obróbka tekstów
word processing=przetwarzanie tekstów
word processing application=aplikacja do przetwarzania tekstów
word processing application=edytor tekstu
word processing application=procesor tekstowy
word processor=edytor tekstu
word processor=procesor tekstowy
word processor=procesor tekstu
word rule=reguła słownikowa
word wrap=przenoszenie słów
word-addressing time=czas ustalania adresu słowa
words per minute=słowa na minutę
words per minute=słowa na sekundę
work area=obszar roboczy
work area=przestrzeń robocza
work environment=środowisko pracy
work file=plik roboczy
work memory=pamięć robocza
work sheet=arkusz kalkulacyjny
work space=obszar roboczy
work space=powierzchnia robocza
work space=przestrzeń robocza
work-around=obejście
workbook=skoroszyt
workflow=przepływ pracy
workflow analysis information=analiza organizacji pracy
workflow analysis information=informacja o analizie toku pracy
workflow analysis information=informacja o kolejności zadań
workflow application=aplikacja organizacji pracy
workflow application=aplikacja organizująca pracę
workgroup=zespół
workgroup administrator=administrator grupy roboczej
workgroup administrator=administrator zespołu
workgroup connection=połączenie grupy roboczej
workgroup connection=połączenie zespołowe
workgroup environment=środowisko grupy roboczej
workgroup environment=środowisko zespołowe
workgroup hub=koncentrator zespołu
workgroup manager=grupy roboczej
workgroup manager=kierownik zespołu
workgroup manager=menedżer zespołu
workgroup postoffice=węzeł pocztowy grupy roboczej
workgroup security=bezpieczeństwo zespołu
workgroup security=bezpieczeństwo zespołu roboczego
workgroup software=oprogramowanie zespołowe
workgroup solution=rozwiązanie dla grupy roboczej
workgroup solution=rozwiązanie do pracy zespołowej
working area=pamięć robocza
working area=pamięć tymczasowa

working area=przestrzeń robocza
working directory=katalog roboczy
working directory=skorowidz roboczy
working environment=środowisko pracy
working environment=środowisko robocze
working frequency=częstotliwość robocza
working hour=godzina pracy
working hour=godzina robocza
working set=zbiór roboczy
working set=zestaw roboczy
working space=pamięć robocza
working space=pamięć tymczasowa
working space=przestrzeń robocza
working storage=pamięć robocza
working storage=pamięć tymczasowa
working voltage=napięcie pracy
workload management=zarządzanie obciążeniem pracą
workplace=stanowisko pracy
workstation=terminal
workstation address=adres stacji roboczej
workstation component=składnik stacji roboczej
workstation connection number=numer połączenia ze stacją roboczą
workstation connection software=oprogramowanie połączeń stacji roboczych
workstation controller=kontroler stacji roboczych
workstation data=dane stacji roboczej
workstation environment=środowisko stacji roboczej
workstation function=funkcja stacji roboczej
workstation generation program=program generacyjny dla stacji roboczych
workstation hardware=sprzęt stacji roboczej
workstation hardware configuration=konfiguracja sprzętowa stacji roboczej
workstation memory=pamięć stacji roboczej
workstation number=numer stacji roboczej
workstation remote printer=zdalna drukarka stacji roboczej
workstation screen=ekran stacji roboczej
workstation software=oprogramowanie stacji roboczej
world coordinates=współrzędne globalne
world readable file=plik ogólnie dostępny do odczytu
worldwide communication=komunikacja ogólnoświatowa
worldwide synchronizing of atomic clocks=światowa synchronizacja zegarów
atomowych
worstation utilities=narzędzia programowe stacji roboczej
worstation utilities=programy usługowe stacji roboczej
wow=kołysanie dźwięku
wrapped=przeniesiony do nowego wiersza
wrapper class=klasa opakowania
wrapper class=klasa osłonowa
wrist rest=podpórka na nadgarstki
write after read=zapis po odczycie
write audit=kontrola zapisu
write enable=zezwolenie na zapis
write enable=zezwolenie zapisu
write enable ring=pierścień zapisu
write enable ring=pierścień zezwalający na zapis
write head=głowica zapisująca
write once read many=jednokrotny zapis
write once read many=wielokrotny odczyt
write optional memory=dodatkowa pamięć zapisywalna
write protect=ochrona przed zapisem
write protect=zabezpieczenie przed zapisem
write protect notch=wycięcie ochrony zapisu
write protect tag=nalepka ochrony zapisu
write protecting=zabezpieczający przed zapisem
write protection=zabezpieczenie przed zapisem
write rate=szybkość zapisywania

write right=prawo do zapisu
write speed=szybkość zapisu
write time=czas zapisu
write time=czas zapisywania
write verification=weryfikacja przy zapisie
write/read head=głowica uniwersalna
write/read head=głowica zapisująco-odczytująca
write-back cache memory=pamięć podręczna z opóźnionym zapisem
write-protected=zabezpieczony przed zapisem
write-read head=głowica uniwersalna
write-read head=głowica zapisująco-odczytująca
write-through cache=bufor podręczny bez wstrzymywania pisania
writing head=głowica zapisująca
writing surface=powierzchnia do zapisu
writing surface=powierzchnia robocza
written=napisany
written=pisemny
written permission=pisemne zezwolenie
xenon=ksenon
xero=ksero
xerographic=kserograficzny
Xerox Network Services=usługi sieci Xerox
X-ray tube=lampa rentgenowska
x-raying=prześwietlanie promieniami rentgenowskimi
xref=cross-reference
xref=ocross-reference
x-y recorder=rejestrator współrzędnych
x-y recorder=rejestrator xy
xylene=ksylen
Yagi antenna=antena Yagi
yellow indicating light=żółte światło sygnalizacyjne
yield good results=dawać dobre wyniki
ytterbium=iterb
yttrium=itr
yttrium iron garnet=ferrogranat itru
yttrium iron garnet oscillator=oscylator z ferrogranatu itru
Y-type address constant=stała adresowa typu Y
zatacode indexing=indeksowanie współrzędne
zatacoding system=system współrzędny
z-buffer=bufor
Zeeman effect=zjawisko Zeemana
Zener breakdown voltage=napięcie przebicia Zenera
Zener current=prąd Zenera
Zener diode=dioda Zenera
zero access=dostęp natychmiastowy
zero address=adres bezpośredni
zero address=adres bezwzględny
zero address=adres zerowy
zero address code=kod adresu bezpośredniego
zero address code=kod adresu zerowego
zero and add=wyzeruj i dodaj
zero balance=stan wyzerowania
zero bit=bit zerowy
zero check=kontrola zerowa
zero complement=dopełnienie do podstawy systemu liczbowego
zero complement=dopełnienie do zera
zero complement=uzupełnienie do podstawy systemu liczbowego
zero compression=kompresja zer
zero condition=stan zerowy
zero condition=warunek zerowy
zero constant=stała o wartości zerowej
zero constant=stała zerowa
zero count interrupt=przerwanie spowodowane zerowym stanem licznika
zero drift=pełzanie zera

zero elimination=eliminacja zer
zero fill=wypełnienie zerami
zero flag=flaga zerowa
zero input=sygnał zerowy na wejściu
zero input=wejście zerowe
zero insertion=wstawianie zer
zero insertion=wypełnianie zerami
zero latency=brak opóźnienia
zero level=poziom zera
zero line=linia zerowa
zero line=oś neutralna
zero output=sygnał zerowy na wyjściu
zero output=wyjście zerowe
zero page addressing=adresowanie strony zerowej
zero point=punkt zerowy
zero state=stan zerowy
zero stuffing=wstawianie zer
zero stuffing=wypełnianie zerami
zero suppression=eliminacja zer
zero suppression mode=tryb eliminacji zer
zero-access storage=pamięć o krótkim czasie dostępu
zero-access storage=pamięć szybkodostępna
zero-address=bezadresowy
zero-address instruction=rozkaz bezadresowy
zero-address instruction format=format rozkazu bezadresowego
zero-address instruction format=postać rozkazu bezadresowego
zero-dimensional=bezwymiarowy
zero-dimensional=zerowymiarowy
zero-displacement-error system=układ bez uchybu położeniowego
zerofilling=wypełnianie zerami
zero-knowledge proof=dowód wiedzy zerowej
zero-knowledge protocol=protokół wiedzy zerowej
zero-level address=adres bezpośredni
zero-level address=adres bezwzględny
zero-level address=adres o zerowym poziomie modyfikacji
zero-level addressing=adresowanie bezpośrednie
zero-level addressing=adresowanie o zerowym poziomie modyfikacji
zero-match gate=bramka jednoczesnego zaprzeczenia
zero-one system=system zero-jedynkowy
zero-suppression character=znak eliminacji zera
Z-fold paper=papier składanka
zig-zag fold paper=papier składanka
zinc=cynk
zinc oxide non-linear resistance=nieliniowy opornik z tlenku cynku
zincography=cynkografia
zip code=kod pocztowy
zip code information=informacja o kodzie pocztowym
zip file=plik archiwum skomprymowanego .zip
zip file=plik zip
zipper=postrzępienie
zirconia=tlenek cyrkonu
zonal=strefowy
zone bit=bit nieznaczący
zone code=kod strefowy
zone configuration=konfiguracja obszaru
zone configuration=konfiguracja strefy
zone file=plik obszaru
zone file=plik strefy
zone list=lista stref
zone melting=topienie strefowe
zone of authority=strefa autorytetu
zone of authority=strefa wpływów
zone of correct reading=obszar poprawnego odczytu
zone punch=dziurka w strefie

zone punching=dziurkowanie strefowe
zone root=obszar główny
zone transfer=przesłanie informacji o obszarze
zoned format=format rozpakowany
zoned format=postać rozpakowana
zones list=liczba obszarów
zones list=lista stref
zoom in=powiększać
zoom pyramid=piramida powiększania
zooming=przybliżanie
Z-type constant=stała dziesiętna rozpakowana

