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enska íslenska skýring            
    
Vefheimar
web page vefsíða kv. Upplýsingar sem safnað hefur verið á einn stað á vefnum, líkt og kafli í bók.    
web site vefsetur  hk. Samsafn af vefsíðum, líkt og bók með mörgum köflum.       
www, world wide web veraldarvefur kk., vefur kk. Samsafn vefsetra, líkist bókasafni.         
browser vefsjá kv., vafri kk. Forrit til þess að sækja og skoða efni á vefnum. Dæmi: Explorer, Safari, Firefox    
browse vafra so. Nota vafra til þess að sækja og skoða efni á vefnum.        
surf spranga so., rápa so. Vafra um netið í leit að efni.          
url veffang hk., vefslóð kv. Auðkenni vefsíðu. Dæmi: www.arnastofnun.is        
address bar veffangsstika kv. Lína ofarlega í viðmóti vafra þar sem veffang er ritað til þess að sækja vefsíðu.    
blogsite, blog bloggsíða kv., blogg hk. Vefsíða þar sem maður getur birt hugleiðingar og annað efni.      
blogentry, blogg bloggfærsla  kv., blogg hk. Það sem er fært inn á bloggsíðu í eitt skipti.        
blog blogga so. Skrifa blogg.            
link no. tengill kk., krækja kv.  Tengivísir sem smellt er á til að flytjast á þann stað á vefnum sem vísað er til.    
chat spjall hk. Orðaskipti á vefnum þar sem svarað er um hæl.        
pop-up windoow sprettigluggi kk. Gluggi sem sprettur upp á skjánum og fellur ofan á annan glugga.     
             
Ritvinnsla
document skjal hk. Texti og annað efni sem er vistað sem eining og fengist við í ritvinnsluforriti.    
save vista so.  Geyma eintak af skjali eða skrá í varanlegu minni.       
delete eyða so.  Eyða gögnum úr skjali eða heilu skjali.         
copy afrita so. Taka afrit af gögnum í heild eða að hluta.        
cut  klippa so.  Nema burt afmörkuð gögn á einum stað til að koma þeim fyrir annars staðar eða farga þeim.  
paste líma so.  Koma klipptum eða afrituðum gögnum fyrir á nýjum stað í skjali.     
select velja so.  Afmarka gögn til að fást við, t.d. textabút í skjali eða heilt skjal.     
insert skjóta inn Setja gögn á tiltekinn stað í skjali.         
find leita so. Hafa uppi á tilteknum staf eða stafaröð, t.d. orðinu  skóli.      
scroll skruna so.  Hliðra efni á skjá.           
zoom þysja so. Stækka (þysja að) eða minnka (þysja frá) efni á skjá.       
font leturgerð kv.  t.d. Times New Roman, Arial, Courier.         
              
Tölvupóstur
e-mail 1 tölvupóstþjónusta kv., tölvupóstur kk.               
e-mail 2 tölvuskeyti hk., tölvupóstur kk.                
e-mail 3 senda tölvupóst               
login innskráning kv. Það að skrá sig inn í tölvupóstþjónustu, tölvukerfi eða vefsvæði.     
logout útskráning kv. Það að skrá sig úr tölvupóstþjónustu, tölvukerfi eða vefsvæði.      
username notandanafn hk.                 
password aðgangsorð  hk., lykilorð hk.                
forward framsenda so. Senda tölvuskeyti áfram til nýs viðtakanda.        
attachment fylgiskjal hk. Skjal sem er sent samhliða tölvuskeyti og tengt við það.      
            
Ýmislegt
computer nerd, nerd tölvunörður kk., nörður kk. Einhver sem hefur óvenjulega mikinn áhuga og þekkingu á tölvutækni.     
Internet lýðnet hk., Netið hk. Samskiptakerfi milli tölva og nær til flestra ríkja jarðar.       
  Veraldarvefurinn er upplýsingasafn á lýðnetinu og þar má einnig spjalla og senda tölvupóst.  
server miðlari kk., þjónn kk. Sérstök geymslutölva sem margar tölvur geta sótt efni til og sett efni inn á.    
file skrá kv. Texti eða önnur gögn, vistuð sem nafngreind eining.       
download hlaða niður, sækja so. Sækja skrá af miðlara eða af vefnum og koma fyrir í eigin tölvu.     
download niðurhlað hk. Það að hlaða niður.           
load hlaða so. Flytja gögn af einum stað á annan svo að þau séu aðgengileg til notkunar.     
  Dæmi: Flytja tónlist úr tölvu í spilara.         
crash  hrynja so. Verða óvirkur eða svara ekki (um tölvu eða forrit).       
restart endurræsa so. Ræsa tölvu eða forrit að nýju.          
                
                

Orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands (Baldur Jónsson, Sigrún 
Helgadóttir,Þorsteinn Sæmundsson og Örn Kaldalóns) tók saman.

Sérstakar þakkir fá Hjördís Stefánsdóttir, Elín Jóhannsdóttir og Sæbjörg 
Einarsdóttir og Birgitta Ýr Eyþórsdóttir, nemendur í Álftanesskóla.


