MINIGLOSAR INTERNET
Acronim
Şir de litere întrebuinŃat pentru a reduce timpul de tastare a diferitelor expresii într-o
conversaŃie electronică. Exemplu: IMO are semnificaŃia In my opinion (după părerea
mea).
Adresă e-mail
Adresă care identifică un utilizator de Internet. Are trei părŃi: numele utilizatorului,
semnul convenŃional @ şi numele serverului.
Adresă IP
Adresă Internet Protocol care identifică un calculator conectat la Internet
pentru a comunica prin transfer de pachete. Adresa IP este exprimată prin “tetradă cu
puncte”.
ADSL
Prescurtare de la Asymmetric Digital Subscriber Line. Tehnologie care permite o
mare viteză a transmisiei de date, dar numai pentru navigare şi descărcare. Nu necesită
cablare suplimentară, utilizând linia telefonică.
Archie
Instrument de căutare a fişierelor în Internet, pe baza cunoaşterii numelui fişierului.
Attach
Capacitatea de a ataşa un document extern unui mesaj e-mail cu ajutorul unei aplicaŃiiclient.
Background
Culorile, texturile, modelele şi imaginile care formează fundalul unei pagini Web.
Banieră
Poligon clicabil, animat sau nu, situat în antetul paginii.
Bară de navigare
Într-o pagină Web, set de hiperlegături care permit navigarea într-un site Web.
Bcc
Acronim pentru blind carbon copy (copie la indigo necunoscută). Caracteristică a
programelor de e-mail care permite utilizatorului să trimită o copie a mesajului unui
destinatar de care ceilalŃi destinatari nu ştiu.
Bit
Prescurtare de la binary digit. Cea mai mică unitate de informaŃie pe care o poate
manipula calculatorul.
Bps
Prescurtare de la bits per second ( biŃi pe secundă ). Viteza cu care un modem poate
transfera datele.
Browser
Program specializat care permite navigarea pe Internet.
Cal troian
Program care ascunde un virus.
Cc
Acronim pentru carbon copy (copie la indigo). Directiva cc permite transmiterea unei
copii complete a mesajului e-mail unui alt destinatar, trimiterea fiind cunoscută tuturor

celorlalŃi destinatari.
Chat
ConversaŃie în timp real , şuetă realizată cu ajutorul calculatorului.
Ciberiană
Limbaj special utilizat în zona IRC şi în forumurile de discuŃii.
CiberspaŃiu
SpaŃiu virtual creat de totalitatea calculatoarelor din Internet şi din alte reŃele informatice.
Client
Într-o reŃea, calculator care utilizează resursele partajate oferite de server.
Codec
Prescurtare de la comprimator-decomprimator. Componentă hardware sau software
care poate comprima şi decomprima datele audio sau video.
Coduri de stare HTTP
Coduri trimise de un server HTTP pentru a indica rezultatele unei cereri. Codurile sunt
formate din trei cifre: cele care încep cu 1 indică o cerere incompletă, cele care încep cu
2 semnalează o cerere rezolvată, cele care încep cu 3 arată necesitatea unor acŃiuni
suplimentare ale clientului, cele care încep cu 4 indică o cerere eşuată din cauza unei erori
a clientului, iar cele care încep cu 5 semnalează o cerere eşuată din cauza serverului.
Comunitate on-line
Ansamblul utilizatorilor din Internet şi WWW sau membrii unui grup de informare, ai unei
liste de difuzare etc.
Cont
Metodă de înregistrare folosită de furnizorul de servicii Internet pentru identificarea
abonaŃilor şi evidenŃa utilizării serviciilor în vederea stabilirii taxei.
Contor de pagină
Mic program care numără vititatorii unui site şi afişează acest număr.
Cookie
În WWW, bloc de date pe care un server Web îl stochează într-un calculator-client.
Copyright
Drept de autor. Metodă de protejare prin lege a drepturilor de autor.
Culori de navigare
Culori utilizate pentru evidenŃerea legăturilor active.
CU-seeme
Sistem de videofonie disponibil în Internet.
Demo
Versiune parŃială a unui pachet software , distribuită gratuit, în scopuri publicitare.
Dial-up
Conexiune temporară prin telefon la reŃeaua Internet.
Director Web
Listă de site-uri Web, care oferă pentru fiecare o adresă URL şi o scurtă descriere.
Download
Proces prin care un document este descărcat sau copiat de pe un server.
Editor HTML
Program pentru crearea şi modificarea paginilor Web care permite inserarea etichetelor
HTML fără scrierea explicită a fiecărei etichete.
Emoticon
Constrângerea termenilor Emotion şi Icon.FaŃă care exprimă o anumită emoŃie.
.Emoticonul este utilizat în mesajele e-mail şi în grupurile de informare, ca un comentariu
la textul care urmează.
Error 404
Mesaj trimis de serverul HTTP, cu semnificaŃia Not Found (lipsă), atunci când cererea

unui client nu poate fi satisfăcută pentru că nu poate fi găsită adresa URL solicitată.
Etichetă
În HTML, cod care identifică un element dintr-un document (un titlu, un paragraf), în
scopul formatării, indexării şi înlănŃuirii informaŃiilor.
e-zine
Magazin electronic.
FAQ
Prescurtare de la Frequently Asked Questions (întrebări puse frecvent). SecŃiune care
prezintă întrebările cele mai frecvente în legătură cu un anumit subiect şi răspunsurile
corespunzătoare.
Forum
Mediu asigurat de serviciile on-line pentru discuŃiile scrise privind un anumit subiect.
Frame
SecŃiune dreptunghiulară a unei pagini Web care reprezintă un document separat.
Freeware
Program distribuit gratuit.
FTP
Prescurtare de la File Transfer Protocol. Protocol Internet pentru transferul fişierelor
de pe un calculator pe altul.
Gateway
Poartă de acces, sistem de compatibilizare. Dispozitiv care permite conectarea reŃelelor
ce utilizează protocoale de comunicaŃii diferite.
Hipermedia
CombinaŃie de texte, grafică, animaŃie, secvenŃe sonore şi video integrate într-un sistem
care permite utilizatorului să sară de la un subiect la altul în căutarea informaŃiei dorite
Hiperlegătură
Zonă de text sau de imagine clicabilă prin care se face saltul la altă pagină sau la alt site.
HiperspaŃiu
Ansamblul tuturor documentelor accesibile prin hiperlegături în WWW.
Hipertext
Concept care desemnează un mod de gestiune a informaŃiei, sub formă de blocuri de text
sau unităŃi de informaŃie, numite noduri, conectate între ele prin legături.
History
Lista paginilor Web vizitate, dispuse în ordine cronologică.
Home page
Pagină de bază, pagină principală. Pagină care constituie punctul de plecare într-un sistem
hipertext , în WWW.
Host
Server.
Hosting
Serviciu prin care se asigură găzduirea unei pagini sau a unui site, pe un server performant
Htm
Extensie html redusă la trei litere, în mediile MS-DOS şi Windows 3x, care nu recunosc
extensii mai lungi de trei caractere.
html
Extensie pentru fişierele HTML, care reprezintă pagini Web.
HTML
Prescurtare de la Hypertext Markup Language. Limbaj de marcare pentru
documentele din WWW. HTML utilizează etichete pentru a marca elementele
documentului şi pentru a indica browser-ului Web modul în care să afişeze aceste
elemente şi în care trebuie să răspundă la acŃiunile utilizatorului.

HTTP
Prescurtare de la Hypertext Transfer Protocol. Protocol client-server care permite
accesul la informaŃiile din WWW.
HTTP-NG
HTTP Next Generation. Versiune mai rapidă a protocolului HTTP.
Inbox
Cutie poştală, în care sunt stocate e-mail-urile primite.
Internaut
Utilizator de Internet.
Internet Explorer
Browser Web, disponibil pentru Windows şi Macintosh, care oferă capacitatea de a
încorpora caracteristici de animaŃie şi de proiectare avansată în paginile Web.
InterNIC
Prescurtare de la Internet Network Information Center. Centrul de informaŃii al reŃelei
Internet.
IRC
Prescurtare de la Internet Relay Chat. Program pentru discuŃii în Internet.
ISDN
Prescurtare de la Integrated Services Digital Network. ReŃea digitală de comunicaŃii
realizată prin înlocuirea reŃelei telefonice actuale(care necesită conversii digital-analogice)
cu echipamente speciale pentru comutările şi transmisiile digitale.
ISP
Prescurtare de la Internet Service Provider. Furnizor de servicii Internet.
Java applets
MiniaplicaŃii rulate de orice browser Web capabil să interpreteze limbajul Java, utilizate
pentru a adăuga efecte multimedia şi caracteristici de interactivitate paginilor Web
LAN
Prescurtare de la Local Area Network. ReŃea locală alcătuită din servere, staŃii de
Lucru, sistem de operare de reŃea şi o modalitate de comunicare între acestea.
Linie dedicată
Magistrală performantă care face direct legătura dintre server şi calculatorul care se
conectează la Internet.
Listă de difuzare
Listă de utilizatori subscrişi. Gestionarul de liste trimite copii ale mesajelor editate de un
moderator tuturor abonaŃilor.
Metacăutătoare
Programe de căutare superioare, care folosesc,simultan, mai multe motoare de căutare.
mIRC
Program IRC.
Modem
Prescurtare de la modulator/demodulator. Dispozitiv care permite unui calculator să
transmită informaŃii printr-o linie telefonică, convertind semnalele digitale în semnale
analogice şi invers.
Multimedia
Subset din hipermedia, care combină grafică, animaŃie, sunet şi secvenŃe video.
Muzeu virtual
Un ansamblu de opere artistice prezentate pe suport digital.
Navigator off-line
Soft pentru descărcarea documentelor Web, mesajelor e-mail sau articolelor din
grupurile de informare şi copierea lor pe un disc local, pentru a fi afişate fără ca
utilizatorul să mai plătească timpul de conectare la Internet.

Netichetă
Prescurtare de la network etiquette. Etichetă în Internet, etică a reŃelei, cod de politeŃe
privind transmiterea mesajelor.
Netizen
Persoană care participă la comunicaŃiile on-line din Internet, mai ales prin serviciile de
conversaŃie şi de conferinŃe.
Netscape Navigator
Cea mai răspândită familie de browsere Web, având la bază browser-ul Mosaic.
Netstorm
Probleme tehnice în Internet.
Net surfing
Explorarea Internetului fără un scop precis.
Newsgroup
Grup de informare cu nume format din cuvinte separate prin puncte, care indică subiectul
de interes. Grupul de informare constă în articole şi texte de continuare.
Newsletter
Informări care parvin abonaŃilor în mod regulat, via e-mail.
Nickname
Pseudonim utilizat în locul unei adrese e-mail.
NSFnet
Coloana vertebrală a Internetului până în 1995.
OSPF
Protocol care permite unui ruter să stabilească cea mai scurtă cale până la serverul căruia
îi expediază pachetul de informaŃie.
On-line
Conectat la reŃea, în reŃea.
Pagină Web
Un document HTML şi fişierele asociate, situate într-un anumit director al unui server.
PDF
Prescurtare de la Portable Document Format. Documente codificate care necesită,
pentru afişare şi tipărire, programul freeware Acrobat Reader.
Ping
Prescurtare de la Packet Internet Groper. Protocol cu care se verifică dacă un
calculator este conectat la Internet.
Plug-in
Soft de extensie care permite browserului Web să execute fişiere incluse în
hiperdocumente care utilizează formate nerecunoscute în mod normal de browser.
PoliŃie de reŃea
Persoane care încearcă să impună neticheta.
POP3
Prescurtare de la Post Office Control. Protocol de schimb în poşta electronică.
Protocol
Set de reguli care guvernează transmisia de date, incluzând iniŃializarea, verificarea,
adresarea şi corectarea erorilor.
Router
Ruter. Calculator care primeşte mesaje şi le expediază spre destinaŃie pe traseul cel mai
eficient.
Semn de carte
Adresa unui site preferat, memorată în server pentru viitoare vizite.
Semnătură digitală
Certificat care împiedică falsificarea adresei de e-mail a expeditorului.

Server
Într-o reŃea, calculator sau program care răspunde comenzilor transmise de un client.
Shareware
Program distribuit gratuit pentru o perioadă de probă, după care trebuie plătit.
SHTML
HTML analizat de server. Documentele SHTML sunt citite, analizate şi modificate în
întregime de server înainte de a fi transmise browser-ului.
Site-oglindă
Site cu copii ale fişierelor originale.
Site Web
Set de documente HTML acoperind un anumit subiect, interconectate prin hiperlegături,
oferit de server HTTP.
Spam
Mesaj e-mail nesolicitat, echivalentul electronic al fluturaşilor publicitari trimişi prin
poşta obişnuită, considerat ca o utilizare abuzivă a Internetului.
SQL
Prescurtare de la Structured Query Language ( limbaj structurat de interogare).
Standardul programelor pentru baze de date.
Standardul Z39.50
Limbaj de interogare bazat pe SQL, utilizat pentru a căuta fişiere după cuvinte-cheie şi
pentru accesul de la distanŃă la cataloagele bibliotecilor.
Streaming
Unitate de bandă cu derulare continuă.
Telnet
Protocol inclus în suita TCP/IP care permite internautului să dea comenzi unui calculator
conectat aflat la distanŃă.
TCP/IP
Prescurtare de la Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Suită de
Protocoale pentru comunicaŃiile între calculatoare; standard pentru transmisiile prin reŃele,
inclusiv pentru Internet.
URL
Prescurtare de la Uniform Resource Locator. Adresa Internet a unui site.
Usenet
Componentă a Internetului, alcătuită din mii de grupuri de informare, fiecare fiind interesat
de o anumită tematică.
User name
Numele sub care este cunoscut un utilizator într-o reŃea de comunicaŃii.
VideoconferinŃă
Întâlnire virtuală mai bogată, pentru că adaugă schimburilor în timp real dimensiunea
vizuală.
WAN
Prescurtare de la Wide Area Network. ReŃea de mare suprafaŃă.
Web
Abreviere pentru WWW (World Wide Web).
Webmaster
Persoană care răspunde de crearea, funcŃionarea şi actualizarea unui site Web.
Zip
Zipare, comprimare a dimensiunilor unui fişier pentru transferul prin modem sau pentru
eliberarea spaŃiului pe disc.

