EDB ordbog
Adobe

Et firma, som har udviklet et program til at læse pdf-filer med, samt en videoafspiller, Flash-player, der bruges til at se nogle af de videoer, der ligger
på hjemmesider.

Adressefelt

Det hvide felt i dit internetprogram hvor "adressen" på den internetside,
du besøger, står fx http://www.pckursushammel.dk

App

Forkortelse for application. Udtrykket bruges især om de små programmer,
som man kører på smartphones og tablets (fx iPad).

Applikation

Et program på pc’en, fx Word, Picasa og Skype

BCC

Blind Carbon Copy. Når man sender mail til flere modtagere, som ikke må
se hinandens mailadresser, vælger man at skrive alle mailadresserne i BBCfeltet.

Bibliotek

En måde at organisere mapperne på computeren på. En bestemt mappe
kan godt ligge i flere forskellige biblioteker på computeren.

Bit

Internt i computeren omsættes alle tal, bogstaver, billeder og lyde m.m. til
bits. En bit kan enten være 0 eller 1. En internetforbindelses hastighed opgives i, hvor mange bits, der kan sendes eller modtages pr sek.

Blue tooth

En trådløs forbindelse, fx mellem en computer og en mobiltelefon eller
mellem en mobiltelefon og et headset.

Bogmærke

I browseren har man mulighed for at gemme genveje til internetsider, som
man vil besøge igen engang.

Browser

Browseren = internetprogrammet. Det er det program, som man bruger til
at se hjemmesider med.

Brugernavn

Det navn, som man skriver, når man logger ind fx på sin mail eller på NemId.

Byte

En byte består normalt af 8 bits. En bit er grundenheden for elektroniske
data. 1024 bytes = 1 kilobyte (KB). 1024 KB = 1 megabyte (MB). 1024 MB =
1 gigabyte (GB). 1024 GB = 1 terrabyte (TB).

CC

Carbon copy. En kopi af meddelelsen/mailen sendes til modtageren, og
modtagerens navn er synligt for andre modtagere af meddelelsen/mailen.

Chat

Begrebet Chat betegner "at tale" med andre brugere af Internettet ved at
skrive tekst på skærmen til hinanden.

Chrome

Internet browser, der er udviklet af Google.

Cookie

En cookie er en lille tekstfil, som en hjemmeside sender til din pc, når du
besøger den. På din pc indsamler cookien information om f.eks., hvilke sider du har besøgt. Disse oplysninger bruger hjemmesidens ejer til at tegne
en profil af dig og dine vaner, så at de reklamer, der ofte financierer hjemmesiden, er målrettet til dig. Cookies kan også gøre det nemmere for dig at
finde rundt på hjemmesiden, næste gang du besøger den.
Hjemmesiden kan også, helt uden du bemærker det, registrere, hvor i verden dit opkald kommer fra, hvem din Internet-udbyder er, hvilken browser
og styresystem du bruger, og hvilke andre hjemmesider du har kigget på
før - ved at dykke ned i "cachen" i din browser.
Din browser vil som regel gøre dig opmærksom på det, når en internetside
bruger cookies, og du kan så nægte at acceptere cookies.
Du kan selv slette cookies fra din computer.

CPU

Central Processing Unit
Computerens hovedprocessor, som modtager input og udfører relevante
beregninger og sender resultatet tilbage.

Cursor

Den blinkende streg på skærmen, som viser, hvor du kan skrive. Cursoren
kan flyttes ved hjælp af musen.

Default

De standardopsætninger, som en pc eller et program har. Disse indstillinger
kan ændres til personlige indstillinger og normalt sættes tilbage til default
ved at klikke på en knap.

Dele

At give andre på det lokale netværk eller på internettet adgang til at se en
fil og evt. at ændre eller slette den.

Domænenavn

er den første del af en hjemmesides adresse, fx jp.dk amazon.com og
pckursushammel.dk

Download

At downloade betyder at hente noget ned fra internettet, fx et billede eller
et program.

Driver

En driver er et lille stykke software, der får din computer til at "kende" din
hardware, så hardwaren kører som den skal. Der bør altid følge en driver
med fra producenten, når du køber hardware.

Drop down menu

er det samme som en rullegardinsmenu.

Ekstern harddisk

En harddisk, som kan tilsluttes pc’ens usb-indgang. Den bruges ofte til at
lave en sikkerhedskopi af det arbejde (billeder, tekster, video), som man
har på sin computer.

Explorer

er det samme som stifinder.

FAQ

Frequently Asked Questions. En liste over de mest almindelige spørgsmål til
et givet emne og de tilhørende svar. Læs alle de FAQ'er du kan komme i
nærheden af! Du bliver klogere.

Fil

En fil kan fx være et billede, en tekst eller et musikstykke, men det er også
de programmer, som får computeren til ar fungere.

Firefox

Internet browser, der er udviklet af ulønnede frivillige.

Firewall

Betyder brandvæg. Det er en del af det system, der beskytter en pc mod
skadelige programmer udefra.

Flat rate

Med en bredbåndsforbindelse med flat rate har man ubegrænset datatrafik, der er altså ingen afregning efter hvor meget man bruger.

Genvej

På skrivebordet kan der ligge nogle ikoner, som kan klikke på for at åbne
programmer eller filer. Man kan selv oprette genveje og lægge dem på
skrivebordet.

Harddisk

Det er den del af en computer, hvor styresystemet og de andre programmer samt de data (billeder, musik m.m.), som du selv har lagt på computeren, lagres.

Hardware

Fra engelsk: isenkram. Det er betegnelsen for de håndgribelige dele af
computeren som selve computeren, musen, skærmen, højttalerne og printeren.

Hjemmeside

Kaldes også en homepage eller et web-sted. De fleste hjemmesider består
af flere internetsider, som man kan bladre mellem.

Hot spot

Et sted, hvor man gratis eller mod betaling kan komme trådløst på internettet med sin pc. Der er typisk hot spots i lufthavne og hoteller, men også
i nogle busser og tog.

Hyperlink

Typisk et understreget ord eller et billede, der med et museklik fører videre
til andre informationer.

Ikon

Et lille billede, som man kan klikke på for at komme videre til et program.

Internet Explorer

Internetprogram eller browser, der er udviklet af firmaet Microsoft

Intranet

Et lokalt netværk fx i et firma, som kun en begrænset gruppe af personer
har adgang til.

IP-adresse

Svarer stort set til et telefonnummer, men kun de færreste almindelige
brugere kender deres egen IP-adresse. En IP-adresse består af 12 cifre fx
257.334.901.432

Java

En programudvidelse, som man skal have for at kunne benytte NemId eller
Statens online arkivalier.

Karakterer

De forskellige tegn, som man kan skrive ved hjælp af tastaturet.

Keyboard

er det samme som tastaturet

Kryptering

Kodning af data så de kun kan læses ved hjælp af et kodeord.

LAN

Local Area Network. Et lokalnet består af to eller flere PC'er inden for
samme bygning. Mange private hjem med flere computere har sat deres
pc-er op, så de udgør et LAN. Derved kan man dele de filer, der ligger på
computerne, og man kan vær fælles om en printer.

Link

Tekst, knapper eller billeder på en internetside, som ved klik med en mus
bringer brugeren til en anden internetside - enten på samme hjemmeside
eller på en anden hjemmeside. Det er ved hjælp af disse links, at brugeren
får mulighed for let og hurtigt at navigere rundt på Internettet.

Login

Man logger almindeligvis ind ved hjælp af et brugernavn og en hemmelig
adgangskode, som kun en selv kender.

Mappe

Filer, som har noget med hinanden at gøre, kan puttes i mapper for at holde bedre orden på computeren.

Markør

Den pil, som man kan flytte rundt på skærmen ved hjælp af musen. Klikker
man et sted, hvor man kan skrive, laver markøren en cusor, som markerer
hvorfra man kan skrive.

Memory-stick

Er det samme som en usb-stick.

Menu

De muligheder, som man kan klikke på for at komme videre på computeren

Menulinje

Nogle vinduer har neden under titellinjen en linje med forskellige menuer,
fx: Filer, Rediger, Vis, Funktioner og Hjælp

Minimere

Man kan minimere et vindue ved at klikke på den venstre af de 3 knapper
øverst i vinduets højre hjørne. Derved bliver vinduet til en ikon nede på
proceslinjen.

Off-line

betyder, at computeren ikke har forbindelse til et netværk, fx internettet
eller et intranet.

On-line

betyder, at computeren har forbindelse til et netværk, fx internettet eller
et intranet.

Operativsystem

Computerens styresystem, fx Windows og Linux.

Papirkurv

Ikon på Skrivebordet, der anvendes til at opbevare slettede objekter. Sletningen kan fortrydes, indtil papirkurven tømmes.

Password

Engelsk for adgangskode.

Pc

Personlig Computer. I dag er alle almindelige computere personlige i modsætning til for 25 år siden, hvor der typisk var en central computer, som
blev betjent via computerterminaler, der ikke selv kunne behandle data.

PDF

Portable Document Format. Det er et filformat til formidling af tekst (og

billeder). Uden et specialprogram er det umuligt at ændre i filen. Derfor
benytter firmaer ofte dette format til at udsende forretningsbetingelser i,
og DSB bruger det til de billetter, som man kan købe på internettet og selv
printe ud.
Pixel

Et computerbillede er opbygget af små farvede firkanter kaldet pixels. De
svarer til de små farvede prikker, som et avisbillede besår af. Et digitalkamera kan fx være på 8 megapixels, hvilket betyder, at det kan tage billeder,
som deles op 8 millioner små firkanter.

Plug and play

Ekstraudstyr til en computer, der fungerer uden først at skulle installeres.

Plugin

Et tillægsprogram til et hovedprogram, der giver hovedprogrammet flere
faciliteter. F.eks. indsætter man et Shockwave-plugin i internetprogrammet, så det kan vise Shockwave-film på Internettet..

Print

= udskriv

Proceslinjen

Et aflangt bånd nederst på computerskærmen med ikoner for de programmer, som er åbne.

RAM

Random Access Memory. Computerens arbejdshukommelse. Når man åbner et program, kopieres programmets filer fra harddisken over i arbejdshukommelsen, hvorfra programmet derefter afvikles. Grunden til dette er,
at computerens kommunikerer meget hurtigere med RAM’en end med
harddisken.

Rulle

Når et vindue er for stort til at kunne vises i sin helhed på skærmen, opstår
der et rulleværktøj ude til højre på skærmen (og somme tider også i bunden af skærmen). Rulleværktøjet består af en knap for oven med en retvendt trekant og en knap for neden med en trekant på spidsen. Ved at klikke på disse kan man rulle skærmbilledet op og ned på skærmen. Desuden
er der en såkaldt rullebarre, som man kan tage fat i med musen og trække
op og ned og derved rulle med skærmbilledet.

Rullegardinsmenu

Undermenuer, der kommer frem, når man klikker på en ”hovedmenu”.
Ofte er rullegardinsmenuer markeret ved hjælp af en knap med en lille trekant, der står på spidsen.

Scrolle

På dansk at rulle.

Server

Stor computer som leverer data eller andre ressourcer til andre computere
eller programmer. Hjemmesider og web-mail ligger på servere. internetgiganter som Google, Microsoft og Apple tilbyder at gemme folks billeder
m.m på deres servere oppe i ”skyen”

Skrivebordet

Skrivebordet er det første, som kommer på skærmen, når computeren er
færdig med at starte op. (Gælder ikke for Windows 8, hvor der i opstartsbilledet er en genvej til skrivebordet).

Skype

Et program, som laver computeren om til en (video)telefon, som man kan
tale gratis i med alle i hele verden, som også har programmet installeret.

Software

Alle programmer og programmoduler, der benyttes i en computer.

Spam

Betegnelse for uønskede henvendelser via e-mail. Oftest for eksempel reklamer eller oplysninger om pyramidespil.

Sti

Vejen fra en overordnet mappe gennem en eller flere undermapper frem til
en bestemt fil.

Stifinder

Det program på computeren, der bruges til at se, hvilke mapper og filer,
der ligger på harddisken.

Styresystem

Computerens operativsystem, fx Windows eller Linux.

Søgemaskine

Fx Google og Yahoo, som har en hjemmeside, hvorfra man kan søge oplysninger om alt muligt, der ligger på internettet.

Thumbnail

Billede på størrelse med en tommelfingernegl. I programmet Stifinder kan
du vælge at få vist store ikoner. Disse kan også kaldes thumbnails.

Titellinjen

Den øverste (ofte blå) bjælke i et vindue, hvor programmets navn står
skrevet. Når vinduet ikke fylder hele skærmen, kan man med musen tage
fat i titellinjen og flytte vinduet rundt på skærmen.

Træ

Alle de grene (stier), der udgår fra en overordnet mappe til de underordnede mapper og videre til de underordnede mapper og videre til de underordnede mapper og videre til de underordnede mapper og videre til de
underordnede mapper.

Udklipsholder

Et midlertidigt lager i computerens hukommelse, hvor de sidste data, du
har kopieret eller klippet ud af en fil, opbevares. Data bliver liggende i Udklipsholderen, indtil du kopierer eller klipper noget andet, eller til du lukker
for programmet.

Upload

Overførsel af en fil fra ens egen computer til en anden computer på Internettet. Man oploader fx sine billeder til Bilka for at på dem printet ud.

URL

Uniform Resource Locator = en internetadresse fx
www.pckursushammel.dk, altså det, som man skriver i adressefeltet i
browseren.

USB

Universal Serial Bus. En tilslutningsform, som en pc er udstyret med. Pc’en
har et eller flere usb-indgange, hvortil man fx kan koble mus, printer, kamera, usb-hukommelse eller internet-dongle.

USB-stick

En ekstern hukommelse, som man kan sætte i en usb-indgang på pc’en. En
usb-stick bruges ofte til at flytte filer fra en computer til en anden.

Vindue

På skærmen kan man have et eller flere vinduer åbne samtidig. På proceslinjen nederst på skærmen kan man se ikoner for de vinduer, som er åbne.
Vinduerne kan dække for hinanden, men man kan kalde et vindue frem
forrest ved at klikke på dets ikon på proceslinjen. Man kan også minimere
et vindue, så det kun bliver til en ikon nede på proceslinjen ved at klikke på
minimer-symbolet øverst til højre i vinduet.
Et vindue kan lukkes ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne.

Web-hotel

Et firma med en server, hvor man mod betaling kan få udgivet sin hjemmeside, så at andre kan se den.

Webmaster

Redaktøren for en hjemmeside.

Webside

Internetside

Website

Hjemmeside, der som regel består af flere internetsider.

WiFi

Trådløs internetforbindelse. I private hjem kalder man det WiFi og i det
offentlig rum kalder man det Hot spot.

