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SŁOWNICZEK: 
 

Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. 

utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). 

Najczęściej abonament płaci się miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.  

 

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z 

dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.  

 

Adres IP - unikalny w skali świata numer, który ma każdy komputer podłączony do 

Internetu (patrz IP). 

 

Adres URL (Uniform Resource Locator) - są to informacje potrzebne przeglądarce 

WWW do łączenia się z określonym hostem WWW. Adres URL zwykle rozpoczyna się 

przedrostkiem 'http://. Z adresami URL często łączą się frazy w rodzaju "strona domowa", 

"witryna internetowa", "można znaleźć pod adresem..." i "strona WWW".  

 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - asymetryczna cyfrowa linia 

abonencka: stanowi narzędzie wykorzystywane przy tworzeniu szerokopasmowych linii 

abonenckich. Znana również jako realizacja ostatniej mili – zapewniające przesyłanie 

sygnałów cyfrowych a pośrednictwem tradycyjnego kabla miedzianego lub 

światłowodowego. Jej cechą jest brak symetrii przepływności łącza: transmisja danych z sieci 

do klienta (downstream – w dół sieci) jest najczęściej dziesięciokrotnie wyższa niż w  

kierunku transmisji danych od klienta do sieci (upstream – w górę sieci). Takie podejście 

wynika z tego, że klient głównie ściąga dane z sieci a zdecydowanie mniejszą ich część 

wysyła do sieci. 

 

Akumulator - Źródło energii dla urządzeń przenośnych, w tym telefonów 

komórkowych. Rozróżniamy kilka rodzajów akumulatorów: niklowo-kadmowe NiCd (z 

efektem pamięci i najbardziej szkodliwe dla środowiska), niklowo wodorkowe NiMH 

(również z efektem pamięci), litowo-jonowe Li-Ion (bez efektu pamięci i najbardziej 

ekologiczne) i litowo-polimerowa stosowana w telefonach najwyższej klasy.  

 

Aktywne pole - strona WWW może zawierać tzw. aktywne pola (hotspots), takie jak 

np. listy wyboru, pola edycji i różnego rodzaju przyciski, które razem pozwalają korzystać z 

zasobów Internetu. 

Algorytm - Skończony ciąg jasno zdecydowanych czynności koniecznych do 

wykonania zadania.  

Algorytm szyfrowania - To sposób zabezpieczania rozmów i przesyłania danych na 

falach radiowych przed podsłuchem.  

 

Alias - dodatkowy adres konta pocztowego. Umożliwia utworzenie adresu e-mail dla 

tego samego konta. W cenie pojedynczego konta pocztowego użytkownik często otrzymuje 

kilka adresów e-mail przypisanych do tego samego konta. Alias nie jest ograniczony (jak 

login) długością znaków i brakiem dużych liter, pozawala więc tworzyć bardziej czytelne i 

eleganckie adresy. Alias nie jest odrębnym kontem - wszystkie przesyłki będą przychodziły 

na jedno, wspólne dla wszystkich aliasów konto pocztowe. 
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AMPS – (Advanced Mobile Phone System) rozpowszechniony w Ameryce 

analogowy system telefonii komórkowej pierwszej generacji (1G) działający w paśmie 823-

894 MHz (patrz NMT) 

 

Anonimowy FTP wydzielona publiczna części serwera, która pozwala na 

udostępnienie jej zawartości (np. umieszczonych na niej plików) każdemu zainteresowanemu 

użytkownikowi odwiedzającemu serwer 

 

AOC (Advice of Carge) - Informacja o opłacie za połączenie, koszty można 

kontrolować nawet w czasie rozmowy 

 
Aplet - To niewielki program napisany najczęściej w językach Java lub Active-X, 

wykorzystywany na stronach www. Zadaniem apletów jest wykorzystywanie animacji, 

przeprowadzanie obliczeń czy wielu innych prostych obliczeń. Programy te wysyłane są na 

dysk twardy komputera, po odwiedzeniu witryn  na których są umieszczone. Dzięki temu nie 

ma potrzeby kontaktowania się ze stronami zawierającymi oryginalne aplety. 

 
ASP (Application Service Provider) – operator usług aplikacyjnych, czyli 

udostępniający usługi IT przez sieć. 

 

ATM (Asynchronus Transfer Mode) - Tryb transmisji asynchronicznej, technologia 

transmisji szerokopasmowej umożliwiająca transmisję głosu, danych i wideo poprzez podział 

strumienia informacji na komórki o stałej długości przez sieci LAN i WAN z możliwością 

tworzenia połączeń wirtualnych. 

 

Audioteks - Usługa umożliwiająca korzystanie z usług rozrywkowych i 

informacyjnych przez telefon.  Najczęściej spotykana forma to sextelefony i horoskopy (są to 

usługi o specjalnej stawce opłat za połączenie). 

 

Audiotele - usługa polegająca na telefonicznym głosowaniu na podane wcześniej 

numery telefoniczne. 

 

Autoresponder - program, który pozwala na automatyczne wysyłanie wcześniej 

przygotowanych tekstów lub plików np. informacji o czasowej nieobecności adresata, 

cenników lub materiałów informacyjnych. 

 

AVI (Audio Video Interleaved) – format pliku multimedialnego, w którym można 

zapisać jednocześnie dźwięk i obraz. Pliki z rozszerzeniem .avi są charakterystyczne dla 

środowiska Windows, w którym jest wbudowany odtwarzacz umożliwiający ich przeglądanie.  

 

 

B 

 

B2B - internetowy sposób prowadzenia biznesu i budowania relacji między 

przedsiębiorstwami. Więcej informacji znajdziesz [tutaj](http://pl.wikipedia.org/wiki/B2B) 
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Backup - tworzenie kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa) na nośnikach 

zewnętrznych o dużej pojemności. Jest to sposób ochrony danych komputerowych przed 

zniszczeniem. 

 

Bajt – jeden bajt składa się z ośmiu bitów. Jeden bajt pozwala na zakodowanie 256 

znaków, liczb lub kolorów. 

 

 

Banner - pasek reklamowy (najczęściej animowany) wyświetlany na stronach WWW; 

najpopularniejsza forma reklamy w Internecie. Klikniecie w banner przenosi użytkownika do 

wybranej strony WWW ogłoszeniodawcy. 

 

Baza danych - to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach 

odpowiadających założonemu modelowi danych. Może zawierać zbiory rozmaitego typu, jak 

informacje numeryczne, pliki tekstowe, zbiory obrazowe, fragmenty wideo. Baza danych 

może więc pełnić funkcje multimedialne. 

 

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej - zapewnienie poufności danym przesyłanym 

pocztą elektroniczną w sieci Internet lub poprzez ogólnodostępną sieć publiczną. 

 

Bezpieczeństwo sieci - pojęcie związane z bezpieczeństwem informacji krążącej w 

sieci jak i bazami danych dostępnymi za jej pośrednictwem. Do największych zagrożeń 

należy podsłuch, włamania, wprowadzenie wirusów, wysyłanie spamu, podszywanie się pod 

osobę uprawnioną, blokowanie dostępu. 

 

Bezpieczne zasilanie - termin określający stabilne zasilanie elektryczne urządzeń 

komputerowych niezależnie od wszelkich możliwych zmian parametrów sieci elektrycznej 

takich jak brak zasilania, chwilowe wahania napięcia, szumy elektroniczne, zakłócenia 

implusowe itp.  

 

Billing – automatyczna taryfikacja usług telekomunikacyjnych za zainicjowane usługi 

telekomunikacyjne. Taryfikacja opiera się na indywidualnym zliczaniu impulsów 

taryfikacyjnych niezależnie dla każdego abonenta oraz oddzielnie dla każdej usługi 

telekomunikacyjnej. Billig może być udostępniony klientowi w formie papierowej lub 

elektronicznej.  

 

Binarny system – Zwany też dwójkowym systemem liczbowym. Jest to 

matematyczny system kodowania liczb z użyciem tylko zer i jedynek powszechnie stosowany 

w elektronice cyfrowej.  

 

BIOS (Basic Input/Output System) - Podstawowy system wejścia-wyjścia stosowany 

w komputerach klasy PC. Jest to zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur 

pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. Program zapisany jest w 

pamięci ROM (Read Only Memory – pamięć tylko do odczytu) płyty głównej oraz innych 

urządzeń takich jak karta graficzna. Obecnie większość BIOS-ów zapisywana jest w 

pamięciach typu flash, co umożliwia ich późniejszą modyfikację. 

 

Bit – Najmniejsza ilość danych, jaką może przetworzyć komputer. Może przyjmować 

tylko dwa stany (0 lub 1) zwane także „włączone” lub wyłączone”. W skanerach zazwyczaj 

wykorzystywanych jest wiele bitów w celu przedstawienia informacji o każdym pikselu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_bazy_danych
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obrazu. Skanowanie jedno-bitowe pozwala przechowywać tylko dwa kolory informacji o 

pikselu: czarny lub biały. Dwubitowe może zawierać cztery różne odcienie szarości. Obrazy 

15- i 16-bitowe zawierają odpowiednio 32 767 i 65 535 kolorów, natomiast 24-bitowe 

odwzorowują 16,8 miliona kolorów. 

 

Bluetooth – Standard szybkiej, bezprzewodowej transmisji danych o niewielkim 

zasięgu (najczęściej do 10 m). Umożliwia komunikację i wymianę danych pomiędzy 

urządzeniami elektronicznymi bez konieczności ich fizycznego połączenia za pomocą kabla. 

Bluetooth działa w paśmie 2,4 GHz ISM (Industrial, Scientific, Medical - Przemysłowe, 

Naukowe, Medyczne), a urządzenia wyposażone w Bluetooth powinny móc wymieniać dane 

z prędkością 720kb/s na odległość do 10 metrów. Uzyskiwane jest to dzięki mocy nadawania 

rzędu 1 mW oraz zmiennej częstotliwości w celu uniknięcia zakłóceń. 

 

bps lub b/s (bit per second) - jest to jednostka określająca ilość danych przesyłanych 

w czasie jednej sekundy pomiędzy dwoma urządzeniami (w dosłownym tłumaczeniu bitów na 

sekundę). W praktyce używa się większych jednostek miary określających ilość przesłanych 

danych. 

 

BMP (Bitmap) – Format grafiki bez kompresji. Sposób zapisywania informacji 

odwzorowujący obraz punkt po punkcie, bit po bicie.  

 

Bramka SMS - Oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego, 

pozwalające na przesyłanie wiadomości SMS ze strony WWW lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 

BSC (Base Station Controller) - Kontroler stacji bazowych sieci bezprzewodowych. 

Może sterować i sprawować nadzór nad jednym lub kilkoma BTS-ami. 

 

BSIC (Base Station Identity Code) - Numer identyfikujący danego BTS-a. Jeżeli 

jego wartość zapiszemy binarnie (dwójkowo), to trzy pierwsze cyfry (oczywiście w zapisie 

dziesiątkowym) stanowić będą jego BCC, następne trzy NCC. Przyjmuje wartości z zakresu 

od 0 do 63. 

 

BTS (Base Transceiver Station) - Stacja bazowa telefonii bezprzewodowej. Składa 

się z kilku zestawów anten. Każdy zestaw zawiera jedną antenę nadawczą i odbiorczą oraz 

urządzenia do pomiaru siły sygnału (wykorzystywane m.in. przy przełączaniu rozmowy z 

jednej komórki do innej). Zasięg sygnału z jednego BTS-a stanowi komórkę sieci. 

 

 

C 

 

Call-back (oddzwanianie) - Usługa telekomunikacyjna świadczona przez operatora, 

polegająca na tym, że klient dzwoni pod określony numer telefonu, po czym operator 

oddzwania do telefonującego, umożliwiając mu nawiązanie połączenia lub łączy klienta z 

docelowym numerem abonenta. 

 

CDMA (Code Division Multiple Access) – Technologia bezprzewodowa, która 

przekształca głos w cyfrową informację, która następnie jest transmitowana jako sygnał 
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radiowy przez sieć cyfrową. Metoda polega na przypisaniu poszczególnym użytkownikom 

korzystającym z tego samego kanału do przesyłania danych, sekwencji rozpraszających, 

dzięki którym, odbiornik jednoznacznie zidentyfikuje przeznaczoną dla niego transmisję. 

CDMA okazała się szczególnie przydatna w telefonii komórkowej, niektóre standardy drugiej 

i trzeciej generacji wykorzystują ją jako metodę dostępu do sieci. 

 

 

CENTREX – usługa telekomunikacja realizująca funkcję centrali abonenckiej w 

publicznej centrali telefonicznej lub publicznym systemie komutacji. Polega ona na tym, że 

wewnętrzne połączenia abonenckie są automatycznie przekierowane do centrali publicznej, 

gdzie są zestawiane i zawracane bezpośrednio do firmy lub na inne uzgodnione numery. 

Centrex zapewnia: skrócony plan numeracji, prywatną numerację abonentów, indywidualne 

programowanie wywołań i – co najważniejsze – obniżoną lub wręcz bezpłatną taryfikację 

między numerami wewnętrznymi. 

 

Cell broadcast - usługa polegająca na rozsyłaniu informacji do abonentów sieci 

znajdujących się w zasięgu jednej stacji bazowej BTS. Mogą to być informacje na temat 

sytuacji na drogach, prognoza pogody, informacje o lokalizacji najbliższego postoju 

taksówek, posterunku policji, szpitala itp. W Polsce występuje w ograniczonej formie zwanej 

Cell info - wyświetlana jest tylko nazwa miejscowości, w której znajduje się BTS. 

 

Certyfikat - Elektronicznie poświadczenie za pomocą którego dane służące do 

weryfikacji podpisu są przyporządkowane ściśle określonej osobie i potwierdzają jej 

tożsamość. Certyfikat weryfikuje tożsamość osoby, która loguje się na chronionym serwerze.  

 
CF (Calling Forwarding) - grupa usług dodanych oferowanym klientom sieci cyfrowej 

polegająca na przekierowywaniu połączeń pod inne numery końcowe. Rozróżniamy trzy typy 

przekierowań 

 CFB (Calling Forwarding Busy) - Przekazywanie wywołań w przypadku, gdy 

linia jest zajęta  

 

 CFNR (Calling Forwarding no Replay) - Przekazywanie wywołań w przypadku 

nieobecności abonenta (braku zgłoszenia) 

 

 CFU (Calling Forwarding Unconditional) - Natychmiastowe przekazywanie 

wywołań na inny numer wszystkich wywołań skierowanych do abonenta 

docelowego 

 

CLIP (Calling Line Identyfkation Presentation) - Jedna z usług dodanych w sieciach 

cyfrowych, która polega na tym, że na ekranie naszego telefonu wyświetla się numer 

abonenta wywołującego połączenie. Odwrotnością tej usługi, czyli blokowanie prezentacji 

numeru jest CLIR, czyli Calling Line Identyfikation Restriction. 

 

CLIR (Calling Line Identyfikation Restriction) - Jedna z usług dodanych w sieciach 

cyfrowych polegająca na tym, że na ekranie telefonu zablokowana zostaje prezentacja numeru 

użytkownika wywołującego połączenie. Usługa o funkcji odwrotnej nazywa się CLIP. 

 

CMTS (Cable Modem Termination System) – modem po stronie operatora, kończący 

linie abonenckie 
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CompactFlash - to rodzaj nośnika pamięci dla aparatów cyfrowych i innych urządzeń 

komputerowych. Popularnie zwany kartą CompactFlash. 

 

.com – oznaczenie domeny internetowej, oznaczające jej komercyjny charakter. Skrót 

zaczerpnięty z angielskiego od company – przedsiębiorstwo lub commercial – komercyjny 

 

.gov – oznaczenie domeny internetowej agendy rządowej. Od angielskiego 

government oznaczającego rząd. 

 

.int – rzadko spotykane oznaczenie domeny internetowej oznaczającej agendy 

międzynarodowe lub zawierające międzynarodowe bazy danych. Skrót od angielskiego 

international – międzynarodowy 

 

.mil – oznaczenie domeny internetowej amerykańskiej armii, instytucji wojskowej lub 

policji. Skrót od angielskiego military – wojskwy 

 

.net – oznaczenie domeny internetowej firmy zajmującej się nadzorowaniem lub 

tworzeniem sieci internetowych. Skrót od angielskiego net – sieć.  

 

CSD (Circuit Switched Data) – zdefiniowana w standardzie GSM usługa 

umożliwiająca transmisję danych. Przesyłanie danych odbywa się z wykorzystaniem jednego 

kanału rozmównego, który jest zarezerwowany na cały czas trwania połączenia, niezależnie 

od tego czy dana aplikacja wymaga ciągłego trwania połączenia czy nie. Dlatego za 

przesyłanie danych naliczane są opłaty za czas trwania połączenia a nie ilość wysłanych 

informacji (patrz GPRS i HSCSD).  

 

Czytnik kodów kreskowych - Urządzenie przenośne do szybkiego odczytywania 

kodów kreskowych umieszczonych na produktach handlowych. Identyfikacja odbywa się za 

pomocą widzialnego promienia światła (czerwonego) lub promienia podczerwieni.  

 

 

D 

 

DCS 1800 - standard stosowany w cyfrowej telekomunikacji komórkowej w paśmie 

1800 MHz, oparty na standardzie GSM. Obecnie nazywany już standardem GSM 1800. 

 

DDI (Direct Dialing In) - wybieranie bezpośrednie. Umożliwia bezpośrednie 

połączenie z wybranym abonentem sieci prywatnej, na przykład centrali abonenckiej, bez 

pośrednictwa telefonistki. Sieć przekazuje część numeru wybranego abonenta, która 

identyfikuje go w obrębie centrali abonenckiej (sieci prywatnej). Minimalna liczba numerów 

którą dostarcza operator wynosi 10 szt., co oznacza, że 10-ciu użytkowników wewnętrznych 

może mieć numery miejskie. 

 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) – standard cyfrowej telefonii 

bezprzewodowej działającej w paśmie 1880-1900 MHz. Obecnie stosowany jako 

podstawowy system bezprzewodowych central abonenckich. Maksymalnie jedna stacja  

bazowa jest w stanie obsłużyć 120 klientów. Podstawowe zastosowanie systemu obejmuje: 

centralki domowe, automaty telefoniczne, centrale zakładowe, faks i współprace z sieciami 
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ISDN. Maksymalny zasięg w terenie otwartym wynosi 250 m, w pomieszczeniach 

zamkniętych – 50 m. 

 

Defragmentacja - patrz fragmentacja. 

 

Depesza - wiadomość tekstowa przesyłana kanałami telegraficznymi. Obecnie 

przyjmuje inne formy, jaką są na przykład wiadomości SMS używane w telefonii 

komórkowej.  

 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – protokół dynamicznej konfiguracji 

hostu internetowego, wykorzystywany przez operatorów Internetu w łączności z abonentami. 

 

DNS (Domain Name Service) - system nazw domen. Usługa sieciowa, która 

przekształca nazwy domen typu www.forumszerokopasmowe.pl na adresy IP, czyli takie jak 

np. 192.100.124.196. Nazwy domen są łatwiejsze do zapamiętania, jednak Internet opiera się 

na IP więc ich przekształcanie jest konieczne.   

 

Domena - niepowtarzalny adres identyfikujący użytkowników sieci, niezbędny 

każdemu, kto chce aktywnie zaistnieć w Internecie, np.: zamieszczać strony WWW czy 

korzystać ze skrzynki e-mail. Właściciel domeny może samodzielnie zarejestrować w niej 

(konieczny jest tylko wpis do systemu DNS) dowolną liczbę poddomen. 

 

Dostęp głosowy -  usługa umożliwiająca odsłuchiwanie wiadomości e-mail nawet 

wówczas, gdy abonent usługi nie ma dostępu do Internetu (np. podczas jazdy samochodem). 

Przy pomocy Dostępu Głosowego możliwe jest odsłuchanie wiadomości elektronicznych, a 

także głosowa odpowiedź na wiadomość e-mail. Dostęp Głosowy korzysta z unikalnej 

technologii zamiany tekstu na głos (ang. Text to speech). Mechanizm jest w stanie przeczytać 

praktycznie dowolny tekst w języku polskim i angielskim. System potrafi również rozpoznać, 

na bazie kilku wyrazów, w jakim języku jest napisana wiadomość i automatycznie przestawia 

się podczas czytania.  

 

DPI – rozdzielczość drukarek i skanerów wyrażona w punktach na cal. Im większa 

wartość tym dokładniejsze jest skanowanie lub drukowanie. W przypadku drukarki 

atramentowej wynik zależy od kropelki tuszu. 

 

DSL (Digital Subscriber Line) - cyfrowa linia abonencka. To technologia cyfrowego 

dostępu do Internetu za pomocą modemów szerokopasmowych. Standardowa prędkość 

odbierania danych waha się od 128 kb/s do 50000 kb/s. 

 

DSP (Digital Signal Processor) - układ scalony zajmujący się cyfrową obróbką 

sygnałów. Występuje m.in. w kartach muzycznych komputerów. W telefonach odpowiada za 

kodowanie i dekodowanie głosu. 

 

DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) - system wykorzystywany w telefonach z 

przyciskami wybierania tonowego. DTMF przypisuje do każdego klawisza określoną 

częstotliwość lub ton, co umożliwia ich łatwą identyfikację przez mikroprocesor. Sygnały 

DTMF pozwalają komunikować się z pocztą głosową, skomputeryzowanymi systemami 

telefonii, itp.  
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DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing) - metoda przesyłania wielu fal 

świetlnych o różnej długości poprzez jeden światłowód, co umożliwia uzyskanie wielokrotnie 

wyższej przepustowości transmisji. 

 

Dwuzakresowość - aparaty oraz infrastruktura sieci GSM mogą działać z 

wykorzystaniem dwóch częstotliwości – 900 i 1800 MHz. Pierwsze sieci i telefony 

dwuzakresowe powstały w Europie w 1997 roku. Umożliwiając płynne przejście pomiędzy 

obu częstotliwościami technologia przynosi wiele korzyści w zakresie zwiększenia 

wydajności i optymalizacji dochodu płynącej z wprowadzania nowych usług. 

 

DVB (Digital Video Broadcasting) - standard opracowany przez EBU (Europejską 

Unię Radiodyfuzyjną) dla rozsiewczej telewizji cyfrowej normujący przesyłanie cyfrowych 

sygnałów wizyjnych w sieciach naziemnych, kablowych i satelitarnych.  

 

 

E 

e-biznes - internetowy model prowadzenia działalności polegający na bezpośredniej 

wymianie informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług. 

 

e-mail (electronic mail) - poczta elektroniczna. 

 

EBITA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) - Przychód 

przedsiębiorstwa (operatora telekomunikacyjnego) przed potrąceniem odsetek od 

zaciągniętych kredytów, odliczeniem podatków i przed amortyzacją. 

EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment) - Elektroniczna Prezentacja 

Rachunków i Płatności. 

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) – specjalny system szybkiej 

transmisji danych dedykowany operatorom, którzy nie dostali koncesji na UMTS a obecnie 

wykorzystywany na obszarach, gdzie budowa sieci trzeciej generacji jest nieopłacalna. EDGE 

wykorzystuje schemat modulacji umożliwiający osiągnięcie prędkości przesyłania danych od 

384 kb/s do 1 Mb/s przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury GSM. 

 

e-filmy - krótkie filmy, które można rejestrować w aparatach cyfrowych i telefonach 

komórkowych.  

 

EFR (Enbanced Full Rate) - ulepszony sposób kodowania głosu w kanałach 

głosowych  GSM o pełnej przepływności (22,8 kb/s). Zapewnia lepszą jakość 

transmitowanych sygnałów mowy przy zachowaniu dotychczasowej przepływności kanału 

radiowego. Niestety – zwiększa się pobór mocy o około 5 proc, więc w telefonie bateria może 

częściej wymagać doładowania.  

 

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Services) - rozszerzona wersja transmisji 

pakietowej GPRS. Dzięki niej uzyskuje się przepływności w granicach 8,4-59,2 kb/s w jednej 

szczelinie czasowej kanału radiowego systemów trzeciej generacji. 
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Ekran dotykowy - specjalnej konstrukcji monitor komputerowy lub wyświetlacz w 

telefonach komórkowych. Umożliwia użytkownikowi wybieranie prezentowanych na nim 

ikon przez dotknięcie powierzchni ekranu. Coraz częściej stosowany przy produkcji 

telefonów komórkowych.  

 

Ekstranet - technologa pochodna Internetowi. To rozszerzenie komputerowej sieci 

wewnętrznej LAN lub Internetu w danej firmie. Ekstranet umożliwia szybszą orientację w 

sytuacji przedsiębiorstwa, łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji i danych dla stałych 

partnerów handlowych, a także łatwiejsze zarządzanie przedsiębiorstwem. 

 

Elixir - krajowa usługa transmisji danych wykorzystywana przez banki przekazujące 

sobie przelewy w formie elektronicznej.  

 

EMS (Enhanced Message Service) - system umożliwiający przesyłanie ilustrowanych 

komunikatów tekstowych w telefonach komórkowych. 

 

Emotikony - specjalnie konstruowane symbole interpunkcyjne stosowane do 

wyrażania nastroju nadawcy w trakcie rozmowy się przez komunikatory sieciowe lub w 

poczcie elektronicznej. W założeniu mają one odzwierciedlać wyraz twarzy lub emocje 

niewidocznego rozmówcy. Najczęściej stosowane emotikony to: ;-), :-), :-( 

 

Emulator - samodzielne urządzenie lub program komputerowy, który naśladuje i 

działa identycznie jak pierwowzór. Mówimy wtedy, że jeden program lub urządzenie emuluje 

drugie. Jedną z form emulatorów są programy, które umożliwiają uruchamianie aplikacji na 

komputerze lub systemie operacyjnym innym niż ten na który zostały napisane. 

 

ETSI (Europan Telecommunications Standards Institute) - Europejski Instytut 

Standaryzacji Telekomunikacji utworzony w celu standaryzacji rynku telekomunikacyjnego 

w zakresie sprzętu, sieci i usług komunikacyjnych. ETSI skupia około 300 członków głównie 

operatorów sieci, dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i administracji 

telekomunikacyjnej. Jej członkiem może zostać każda organizacja zainteresowana w 

opracowaniu norm i działająca w Europie. 

 

 

 

F 

 

Faks (fax, telefaks faksmodem) - urządzenie, dzięki któremu istnieje możliwość 

przekazu kopii obrazów graficznych i dokumentów na odległość łączem telefonicznym. 

Standardowa rozdzielczość skanowania dokumentów faksowych wynosi 150 dpi. 

 

 Firewall  (zapora ogniowa lub zapora osobista) - urządzenie lub oprogramowanie 

(częściej) zapobiegające niepowołanemu dostępowi do komputera. Ma na blokowanie działań 

niechcianych z punktu widzenia użytkownika komputera na straży którego stoi. Zapobiega 

włamaniom i infekcjom wirusowym.  

 

Flash - najnowszy rodzaj pamięci nieulotnej, zwany również pamięcią błyskową. 

Pozwala na kasowanie lub zapisywanie wielu komórek pamięci na raz przez co jest znacznie 
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szybsza niż standardowe pamięci. Pamięci flash mają ograniczoną ilość cykli kasowania po 

której następuje ich uszkodzenie - zwykle jednak można je kasować 100 000 razy.  

 

Format pliku - sposób, w jaki dana aplikacja przechowuje informację na twardym 

dysku. 

 

Frame relay - protokół komunikacyjny wykorzystujący przełączanie pakietów, 

stosowany w sieciach rozległych. Szybszy od podobnego w założeniach X.25. W odróżnieniu 

od X.25 nie gwarantuje jednak spójności przesyłanych danych, oferuje natomiast większą 

niezawodność i elastyczne wykorzystanie zasobów pakietowych sieci transportowych. 

Główne zastosowania: łączenie odległych od siebie sieci LAN, przesyłanie dużych plików 

danych pomiędzy stacjami roboczymi wysokiej rozdzielczości, praca interaktywna pomiędzy 

terminalami oraz komunikacja interaktywna do przesyłania krótkich komunikatów o 

nieznacznym czasie opóźnienia.  

 

Fragmentacja - niekorzystne zjawisko w czasie zapisywania plików na dysku 

komputerowym polegająca na nieciągłym powstaniu sektorów zapisanych i niezapisanych. 

Skutkuje to zmniejszoną szybkością pracy komputera. Tym samym terminem określa się 

proces przebiegający w sieciach pakietowych i sieciach IP, gdy przed transmisją duże pakiety 

dzielone są na mniejsze. Odwrotny proces scalania nazywa się defragmentacją 

 

FTP (File Transfer Protocol) - protokół umożliwiający przesyłanie dowolnych plików 

przez Internet między komputerami. Transmisja może odbywać się w obie strony - można 

zarówno pobrać pliki (ang. download), jaki i przesłać je do innego komputera w sieci (ang. 

upload). Użytkownik łączy się z serwerem FTP za pomocą specjalnego programu, 

nazywanego klientem FTP. Po uzyskaniu dostępu do odległej stacji (potrzebny jest 

identyfikator użytkownika oraz hasło zarejestrowanego klienta) użytkownik sieci może 

przeglądać katalogi obcego komputera i nawet wykonywać ograniczone funkcje zarządzające 

tymi plikami. 

 

Freeware – program komputerowy oferowany całkowicie bezpłatnie przez jego autora 

lub właściciela. Zwykle dostępny jest do ściągnięcia w sieci. Może to być zarówno wersja 

testowa konkretnego programu z ograniczonymi niektórym funkcjami jak również 

pełnowartościowa wersja programu. 

 

 

G 

 

Galileo - projekt europejskiego systemu nawigacji satelitarnej, niezależny od 

amerykańskiego rozwiązania GPS.  

 

Gatekeeper – serwer połączeń czyli urządzenie spełniające w publicznej sieci VoIP 

rolę centrali telefonicznej  

 

Gateway – brama – urządzenie zapewniające translację protokołów i treści pomiędzy 

sieciami różnego rodzaju, często nie kompatybilnymi. Gateway zapewnia konwersję co 

najmneij dwóch różnych protokołów sieciowych. Najczęściej spotykane to na przykład bramy 

z PSTN do IP, ze stacjonarnej do komórkowej, z IP do ATM itp. 
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GIF (ang. Graphics Interchange Format) - popularny format pliku graficznego z 

kompresją bezstratną stworzony w 1987 r. Pliki tego typu są powszechnie używane na 

stronach internetowych i obsługiwane są przez wszystkie przeglądarki (również WAP), gdyż 

pozwalają na tworzenie animacji z dwustanową przezroczystością. 

 

GPRS (General Packet Radio Service) - technologia bezprzewodowej transmisji 

danych w systemach komórkowych drugiej generacji. W odróżnieniu od usług opartych na 

połączeniach komutowanych (CSD i HSCSD) GPRS zapewnia stałe połączenie bez 

konieczności wydzwaniania. GPRS to transmisja pakietowa, co umożliwia stosowanie opłat 

za wielkość wysyłanych plików a nie czas połączenia. Maksymalna prędkość połączenia to 

171,2 kbit/s.  

 

 

GSM (Global System for Mobile Communication) – system komórkowy drugiej 

generacji (2G) bazujący na technologii modulacji cyfrowej. Takie rozwiązanie gwarantuje 

powiększenie pojemności systemu (niemożliwe w NMT), większe bezpieczeństwo (poufność) 

rozmów i przesyłanych informacji. Od 1992 r. jest to najpopularniejszy standard na świecie 

operujący w trzech pasmach radiowych: 900 (GSM), 1800 (dawniej zwana DCS) oraz 1900 

MHz (zwany jako PCN 1900 lub PCS 1900).  

 

GSM 900 - Standard telefonii komórkowej funkcjonującej w paśmie częstotliwości 

900 MHz. 

 

GSM 1800 (wcześniej zwany DCS) - system cyfrowej telefonii komórkowej 

działający w paśmie 1800 MHz o trzykrotnie większej liczbie kanałów radiowych w stosunku 

do GSM 900.  

 

GSM 1900 - wersja standardu komórkowego GSM przystosowana do warunków 

amerykańskich. Nie znormalizowana przez ETSI w Europie zwana jest również DCS 1900, 

PCN 1900 lub PCS 1900). Wykorzystuje częstotliwości radiowe 1850-1910 MHz oraz 1930-

1990 MHz. 

 

 

H 

 

Haker - osoba o wysokich kwalifikacjach informatycznych szukająca słabych 

punktów w zabezpieczeniach sieci komputerowych lub komputerach i korzystająca z nich bez 

wiedzy właściciela. Najbardziej znane działania hakerskie to  tworzenie wirusów 

komputerowych, koni trojańskich lub zmiana wyglądu witryn internetowych.  

 

HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) - jest to technologia umożliwiająca 

budowę symetrycznych łączy do transmisji danych na tradycyjnych parach miedzianych w 

kablach telefonicznych. Łącza takie mają przepustowość 2 Mbit/s i są zestawiane na jednej, 

dwóch lub trzech parach miedzianych, w zależności od rodzaju modemów jakie zostały użyte 

do budowy takiego łącza. 
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Hiperłącze (hyberlinks) - łącze na stronie WWW, które prowadzi do innej strony 

WWW (witryny) lub też innego miejsca na tej samej stronie. Hiperłącza są zwykle 

podkreślone lub mają inny kolor niż sąsiadujący z nimi tekst. Hiperłączami mogą być również 

obrazy.  

 

Host - centralny komputer o wielkiej mocy z którym komunikują się zdalnie inne 

komputery. Pozwala na zdalny dostęp do baz danych i ich przetwarzanie przez zdalne 

terminale.  

 

HL (Hot Line) - gorąca linia – jeśli po podniesieniu słuchawki nie zostanie wybrany 

żaden numer, osoba podnosząca słuchawkę zostanie automatycznie połączona z określonym 

wcześniej numerem telefonu (np. numerem alarmowym). 

 

HR (Half Rate) - odwrotność EFR, system obniżający nieco jakość rozmowy bo nie 

wykorzystuje całego pasma transmisji przeznaczonego dla GSM, ale pozwala na wolniejsze 

rozładowanie się akumulatora, nawet o 30 proc.  

 

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) – szybka, bezprzewodowa, transmisja 

danych, jedna z usług wprowadzanych w fazie 2+. Szybka transmisja danych definiuje, za 

sprawą jednoczesnego dostępu do kilku szczelin czasowych, maksymalne prędkości na 

poziomie 57,6 kbit/s. W praktyce jednak zarezerwowanie czterech kanałów na potrzeby 

jednego abonenta jest  prawie niemożliwe i wiąże się z dużymi kosztami (patrz CSD i GPRS).  

 

HSDPA (ang. High Speed Downlink Packet Access) - to technologia stosowana w 

sieciach operatorów komórkowych, która umożliwia pobieranie danych w kierunku do 

komputera z sieci z prędkością do 7,2 Mb/s bez użycia kabli.  

 

HSPA (High Speed Packet Access) - technologia jest rozwinięciem istniejących sieci 

WCDMA/GSM.. Dzięki temu posiada potencjał, aby obsłużyć duże ilości użytkowników 

sieci bezprzewodowej, tworząc masowy rynek dla mobilnych sieci szerokopasmowych. 

Ponad połowa mobilnych połączeń szerokopasmowych opiera się na tej technologii. 

Użytkownicy są w stanie pobierać dane średnio 20 razy szybciej niż przy użyciu połączenia 

GSM/GPRS. W kolejnych krokach ewolucji HSPA zostanie zwiększona prędkość pobierania 

danych do 42Mbps oraz wysyłania do 12 Mps. 

 

HSUPA (ang. High Speed Uplink Packet Access) - to mobilna technologia stosowana 

w sieciach telefonii komórkowej, która umożliwia wysyłanie danych w kierunku z komputera 

do sieci z prędkością do 1,9 Mb/s, czyli ponad pięciokrotnie większej od osiąganej w sieci 

3G. 

 

HTML (Hypertext Markup Language) – język używany do tworzenia i edycji stron 

WWW zawierający mechanizmy (zwane wyróżnikami) dotyczące stylu nagłówków i treści 

tekstu oraz sterujące innymi funkcjami, takimi jak wyświetlanie rysunków czy uruchamianie 

programów Java. Wyróżniki składniowe określają sposoby formatowania tekstu, tabele, 

grafikę i inne obiekty wraz z łącznikami do innych stron lub plików. Interpretacja języka 

opisowego jest w dużej mierze zależna od używanej przeglądarki, rozmiaru ekranu oraz 

preferencji użytkownika, co w praktyce oznacza, że ten sam skrypt HTML rzadko wygląda 

tak samo na dwóch różnych komputerach.  
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HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - protokół bezpołączeniowy wykorzystywany 

między przeglądarką internetową a serwerem w celu otwarcia strony internetowej. Chociaż 

wymagają żmudnej pracy zyskują popularność.  

 

Hub (koncentrator) - to urządzenie służącym do łączenia, rozgałęziania lub 

koncentracji strumieni przepływu danych w sieciach komputerowych LAN. Rozróżniamy trzy 

rodzaje hubów: pasywne (przekazuje sygnały odbierane z każdego dołączonego do niego 

portu na wszystkie pozostałe porty), inteligentne (przetwarza odbierane sygnały i przekazuje 

do innych portów), przełączające (przełączające porty i segmenty). 

 

 

 

I 

 

IAP (Internet Access Point) - punkt dostępu do Internetu. Punkt, w którym urządzenie 

bezprzewodowe łączy się z siecią Internet na zasadzie transmisji danych. Punkt dostępu do 

Internetu przydzielany jest przez dostawcę usług internetowych (ISPJ lub administratora 

wewnętrznej sieci firmy).  

 

IMAP (Internet Mail Access Protocol) - Współczesny protokół stosowany przy 

uzyskiwaniu dostępu do zdalnej skrzynki pocztowej, działający bardziej efektywnie od 

dotychczasowego POP3. Zapewnia większą sprawność przesyłanych komunikatów. 

Umożliwia selekcjonowanie przesyłek pocztowych i ich odbiór w sposób częściowy lub 

wybiórczy według potrzeb użytkownika. Umożliwia też zarządzanie folderami na serwerach 

pocztowych. 

 

IMEI (International Mobile Equipment Identity) - unikalny numer identyfikujący 

telefon komórkowy. IMEI zawiera kod homologacji danego modelu sprzętu,  kod producenta, 

numer seryjny sprzętu i pozwala operatorowi na śledzenie, które terminale korzystają w danej 

chwili z zasobów oraz na zablokowanie skradzionych lub niehomologowanych terminali. W 

większości aparatów można wyświetlić numer IMEI po wpisaniu sekwencji *#06#. 

 

i-mode – serwis wprowadzony przez japońskiego operatora NTT DoCoMo w 1999 

roku, który analogicznie do WAP umożliwia dostęp do informacji i usług za pomocą telefonu 

komórkowego. Pierwsze serwisy umożliwiające dostęp do usług bankowych, turystycznych, 

rozkładów jazdy, pogody, zakupu biletów i książek, wykorzystania poczty elektronicznej 

dzięki niemu powstały w Japonii i tylko tam zyskał popularność. Stworzony w oparciu o 

pakietowy system transmisji danych PDCP.  

 

Impuls - przedział czasu połączenia, za który klient obciążany jest podstawową 

jednostką taryfikacyjną. 

 

Infolinia - jedna z najbardziej popularnych usług dodanych sieci inteligentnych 

udostępniona w sieciach publicznych. Umożliwia ona bezpłatne (w Polsce 0-800) lub 

symbolicznie płatne bez względu na długość rozmowy (0-801) połączenia dla użytkownika 

wywołującego. Koszty połączenia ponosi abonent wywoływany. 
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INMARSAT (International Maritime Satellite) - międzynarodowa organizacja będąca 

właścicielem i operatorem globalnego satelitarnego systemu łączności dysponująca 

dwunastoma własnymi satelitami. Świadczy głównie usługi w komunikacji morskiej. 

 

Internet - komputerowa sieć o ogólnoświatowym zasięgu operująca protokołem IP 

(Internet Protocol). Łączy ona rozsiane po całym świecie setki tysięcy lokalnych sieci 

komputerowych agencji i instytucji edukacyjnych, badawczych, prywatnych i 

przemysłowych. Łączy również serwery webowe. Poza tym Internet to również wszelkie 

usługi świadczone przez wyżej wymienione sieci. Współczesny Internet stanowi konglomerat 

wzajemnie połączonych i komunikujących się podsieci, oraz niezliczonych serwerów 

webowych pajęczyn www (World Wide Web). Początkowo przewidziana była tylko do 

przekazu danych, ale z czasem stała się medium do transportu głosu (VoIP) i treści 

multimedialnych w czasie rzeczywistym. 

 

Intranet  - to rozwiązanie funkcji sieci Internetu obejmujące swym zasięgiem biuro, 

pojedynczy zakład lub co najwyżej grupę przedsiębiorstw. Elementy Intranetu oparte są 

głównie na protokole TCP/IP. Największym i najbardziej pewnym zabezpieczeniem 

połączenia Intranetu z Internetem jest tzw. zapora ogniowa (firewall).  

 

Internetowe usługi - usługi świadczone przez Internet wykorzystujące zestaw 

protokołów sieciowych TCP/IP. Najpopularniejsze usługi to poczta e-mail, wymiana danych 

między dwoma komputerami za pomocą protokołu FTP, wideokonferencje.  

 

Internetowe płatności - forma zapłaty za towary zakupione w sklepach 

internetowych. Najczęściej wykorzystuje się sposób płacenia kartą kredytową lub za pomocą 

e-przelewu, czyli szybkiego przelewu internetowego. Dla klientów regulujących niskie opłaty 

stworzono system mikropłatności.  

 

IP (Internet Protocol) - to zestaw protokołów komunikacyjnych utworzonych dla 

potrzeb sieci Internet, ustalających zasady przesyłania danych i podstawowe formaty danych 

przesyłanych w sieci rozległej (WAN), gdyż został specjalnie zaprojektowany do pracy z 

sieciami o zmiennej strukturze, gdzie pakiety niekiedy giną lub docierają z opóźnieniem. 

Dzieli on informację na kilka pakietów i przypisuje do każdego pakietu nagłówek zawierający 

informacje o adresie. Ponieważ pakiety są traktowane jako osobne obiekty, chociaż mogą być 

częścią większej całości, IP określa się mianem bezpołączeniowego protokołu komutacji 

pakietów. 

 

IrDA (Infrared Data Association) - to port na podczerwień wykorzystujący długość fal 

200-1500nm. Umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami, np. 

telefonami komórkowymi lub telefonem komórkowym i komputerem czy telefonem 

komórkowym a drukarką z szybkością 1-4 Mb/s. Obecnie ta technologia jest coraz rzadziej 

wykorzystywana.  

 

ISDN (Integrated Services Digital Nework czyli sieć cyfrowa z integracją usług) -

System telefonii cyfrowej umożliwiający jednoczesne prowadzenie rozmów i przesyłanie 

danych zwykłymi liniami telefonicznymi. Gwarantuje realizację usług oferowanych 

dotychczas w sieciach analogowych oraz wprowadzenie przekazów cyfrowych, opartych na 

technice cyfrowego przetwarzania informacji, komutacji kanałów i komutacji pakietów. 

Potencjalne możliwości sieci ISDN, umożliwiają tworzenie lokalnych podsieci 
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telekomunikacyjnych, zastępując w ten sposób niewielkie centralki domowe (do ośmiu 

urządzeń), dyspozytorskie czy zakładowe dla większej liczby abonentów. 

 

ISP (Internet Service Provider) - operator usług internetowych oferujący je na 

zasadach komercyjnych. 

 

I-Tap -  funkcja oferowana przez telefony komórkowe Motoroli pomagająca we 

wpisywaniu tekstu do aparatu. Dzięki niej użytkownik wciska przycisk reprezentujący daną 

literę tylko raz. Korzystając z wbudowanego słownikowa telefon podpowiada słowo, które ma 

zostać wpisane. 

 

 

 

J 

 

Java - Opracowany przez firmę Sun Microsystems w roku 1995 język programowania 

obiektowego, pomyślany pierwotnie dla urządzeń przenośnych, jest dzisiaj językiem 

ogólnego przeznaczenia. Java jest językiem podobnym do C++, ale pozbawionym elementów 

będących przyczyną częstych błędów programowania. Ponieważ interpretery oraz środowisko 

Java istnieją w większości skompilowany kod tego języka można uruchomić w prawie 

każdym komputerze. Aplikacje Java mogą być przesyłane w postaci tekstu i umieszczane na 

stronach HTML w postaci prezentacji multimedialnych. 

 

Java aplety - uniwersalne aplikacje napisane w języku Java i przechowywane po 

stronie serwera aplikacji w sieci. Każdy może te niewielkie aplikacje uruchomić u siebie. Są 

one uniwersalne, to znaczy można je uruchomić w różnych środowiskach: Windows, 

Macintosh, Linuks, OS. 

 

Język HTML (Hypertext Mark-up Lanuage) – język programowania używany do 

tworzenia i kształtowania dokumentów www.  

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – najbardziej popularny sposób efektywnej 
kompresji obrazu cyfrowego. Nazwa to skrót od konsorcjum, które opracowało i 
rozpowszechniło ten format na świecie. Ten format obsługuje 24-bitową skalę kolorów i 
redukuje rozmiar pliku przez selektywne odrzucanie danych obrazu.  

Junk-mail - patrz spam 

 

 

K 

 

Karta PC – zwana także karta PCMCIA. Większość komputerów przenośnych 

posiada jedno lub dwa gniazda na karty PC. Najczęściej używa się ich do szybkiego 

przesyłania do komputera danych z inteligentnych nośników, na przykład karty pamięci. 
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Karta SIM (Subscriber Identity Module) - karta wyposażona w chip (mikroprocesor 

wtopiony w plastik), która zawiera wszystkie niezbędne informacje do identyfikacji 

użytkownika sieci komórkowej. Na karcie SIM znajdują się też dane związane z systemem 

zabezpieczeń. Jej użytkowanie wiąże się ze znajomością sekwencji cyfr - kodu PIN bez 

którego karta SIM jest bezużyteczna.  

 

Klasy SMS – są cztery klasy wiadomości tekstowych 0, 1, 2, 3. „Zwykłe” wiadomości 

wysyłane między abonentami to klasa 1. Wiadomości klasy 0 pojawiają się bezpośrednio na 

wyświetlaczu telefonu adresata. Klasa 2 określa, że wiadomość ma być interpretowana przez 

kartę SIM. Klasa 3 to wiadomość, których interpretacją zajmuje się urządzenie zewnętrzne 

dołączone do telefonu.  

 

Kod blokady - jest najczęściej 5-cyfrowym kodem, potrzebnym do blokowania i 

odblokowywania telefonu komórkowego. Kod ten bywa też niezbędny do zmiany niektórych 

ustawień. Kod blokady to z reguły sekwencja kilku cyfr, fabrycznie ustawiona przez 

producenta i możliwa do zmiany przez użytkownika.  

 

Kod dostępu - ciąg znaków alfanumerycznych uzgodnionych pomiędzy partnerami 

usługi komunikacyjnej. Jego znajomość otwiera dostęp do danych systemu cyfrowego.  

 

Kod kreskowy - jest kombinacją następujących po sobie jasnych i ciemnych kresek 

odzwierciedlających ciąg znaków (w zależności od standardu - cyfr, liter lub wszystkich 

znaków ASCII). Kreski te zwane są elementami kodu. Kody te są naklejane lub drukowane na 

produktach handlowych - odczytanie kodu pozwala na szybką identyfikację produktu i 

uzyskanie o nim informacji (np. zapasu w magazynie lub ceny). Na świecie istnieje około 400 

rodzajów kodów kreskowych, ale najczęściej wykorzystuje się jedno lub dwuwymiarowe.  

 

Kodowanie (kompresja głosu) - metoda konwersji głosu do postaci cyfrowej w celu 

zawężenia kanałowego pasma transmisji, wymaganego do przesyłania sygnałów mowy przez 

medium transmisyjne. 

 

Kod PIN (Personal Identity Number) - kod ten uniemożliwia osobom postronnym 

korzystanie z telefonu komórkowego. Kod PIN jest dostarczany wraz z kartą SIM. Jeśli 

żądanie kodu PIN zostanie uaktywnione, po każdym włączeniu telefonu karta SIM będzie 

żądać wprowadzenia tego kodu. Kod PIN musi składać się z 4 do 8 cyfr.  

 

Kod PIN2 - jest dostarczany z niektórymi kartami SIM. Jest on potrzebny do 

uzyskiwania dostępu do niektórych funkcji karty SIM. Kod ten składa się z 4 do 8 cyfr. 

 

Kod PUK (PIN Unblocking Key) - Kod PUK jest 8-cyfrowym kodem dostarczanym 

wraz z kartą SIM. Kod ten jest wymagany w przypadku zmiany kodu PIN. Jeśli dziesięć razy 

z rzędu wprowadzi się błędny kod PUK, karta SIM zostanie zablokowana i za pomocą 

telefonu będzie można nawiązywać wyłącznie połączenia alarmowe. Jeśli  karta SIM zostanie 

zablokowana, użytkownik będzie potrzebował nowej karty. Kodu PUK nie da się zmienić. 

Jeśli kod zostanie zgubiony konieczny jest kontakt się z operatorem sieci komórkowej.  

 

Kod PUK2 - jest dostarczany z niektórym i kartami SIM. Kod ten jest potrzebny do 

zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli dziesięć razy z rzędu wprowadzi się nieprawidłowy 
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kod PUK2, dostęp do funkcji wymagających kodu PIN2 będzie niemożliwy. Aby móc 

ponownie korzystać z tych funkcji, musisz otrzymać nową kartę SIM od operatora sieci. Nie 

ma możliwości zmiany kodu PUK2.  

 

Kod źródłowy - ciąg instrukcji zapisany w języku programowania opisujący operacje, 

jakie powinien wykonać komputer przy pomocy skończonej liczby ściśle zdefiniowanych 

rozkazów. Kod źródłowy zapisany jest w formie nieakceptowalnej przez komputer. Aby 

maszyny mogły wykonywać zawarte w nim polecenia kod źródłowy musi być podany 

translacji na kod wynikowy. 

 

Kompresja plików - celowe zmniejszenie wielkości zapisywanych plików 

multimedialnych (tekstu, dźwięku, obrazu, filmu, grafiki) w celu łatwiejszego ich przekazania 

lub archiwizowania w pamięci dysku. Kompresja może być stratna (częściowe utrata  

informacji źródłowej) lub bezstratna.  

 

Komutacja łączy - sposób łączenia i rozdzielania kanałów rozmównych między 

abonentami sieci telekomunikacyjnej. W systemach z komutowaniem łączy cały trakt 

komunikacyjny jest zajęty przez cały czas trwania sesji wyłącznie przez jedno połączenie 

(dwóch abonentów sieci). 

 

Komutacja pakietów - technika transmisji równoważna przełączaniu pakietów. 

Maksymalizuje ona wykorzystanie dostępnej infrastruktury transportowej. W przypadku 

systemów wykorzystujących przełączanie pakietów łącze komunikacyjne jest zajmowane 

częściowo, co pozwala na korzystanie z tego samego traktu komunikacyjnego przez wielu 

użytkowników systemu jednocześnie. 

 

Konto internetowe (Internet Account) - jest to wydzielona przestrzeń dyskowa na 

serwerze np. dostawcy usług internetowych. Na przestrzeni tej użytkownik może mieć 

skonfigurowaną skrzynkę pocztową, jak również zamieszczać serwisy WWW. 

 

Konwergencja (łac. convergere, zbierać się, upodabniać się) – procesy obejmujące 

kojarzenie zjawisk znajdujących się na pograniczu działów telekomunikacji, informatyki i 

multimediów. 

 

Konwersja plików - program przekształcający plik zapisany w jednym formacie na 

inny. Konwersja może dotyczyć formatów sterowanych jednym systemem operacyjnym jak 

też między aplikacjami różnych systemów.  

 

Koń trojański - program umożliwiający zdalne przejęcie kontroli nad komputerem 

bez wiedzy jego właściciela. Najczęściej wykorzystywane działania konia trojańskiego to 

wykorzystanie zarażonego komputera do wysyłania niechcianej poczty elektronicznej 

(spamu), zdobywanie poufnych danych i haseł, utrudnianie pracy programom 

antywirusowym, niszczenie części plików. Koń trojański bywa też nazywany trojanem.  

 

 

 

L 
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LAN (Local Area Network) - sieć komputerowa obejmująca mały obszar, na przykład 

biura lub zakładu pracy. W sieciach tych najczęściej wykorzystywany jest standard Ethernet. 

 

LBS (Location Based Service) – technologia pozwalająca na automatyczną lokalizacje 

telefonu komórkowego. Stopień dokładności lokalizacji zależy od gęstości rozmieszczenia 

nadajników telefonii komórkowej i wynosi od 50 do 500 metrów w miastach i od 500 metrów 

do kilku kilometrów na terenach niezabudowanych.  

 
LCD (liquid crystal display - wyświetlacz ciekłokrystaliczny) - technologia 

wyświetlaczy ciekłokrystalicznych wykorzystywanych w aparatach fotograficznych, 
komputerach przenośnych i telefonach komórkowych. Jego cechą charakterystyczną jest mały 
pobór mocy dlatego też możliwe jest ich zasilanie z baterii. 

 
Linia dzierżawiona  - bezpośrednie łącze pomiędzy dwiema lokalizacjami klienta, 

pozwalające na transmisję informacji niezależnie od formatu i stosowanego protokołu. 

 

Lista dyskusyjna - usługa pozwalająca na stworzenie zautomatyzowanego systemu 

dystrybucji poczty; przyjmowanie i wypisywanie użytkowników oraz rozsyłanie przesłanej na 

adres listy wiadomości do wszystkich zapisanych na nią dyskutantów. Lista dyskusyjna 

umożliwia wymianę informacji, przekazywanie wiadomości lub prowadzenie dyskusji na 

określony temat pomiędzy subskrybentami listy ponieważ list wysłany przez jednego z 

uczestników listy trafia do pozostałych, którzy są zapisani na tę listę 

 

Lista dystrybucyjna - zasada działania jest taka sama jak listy dyskusyjnej ,z tą 

różnicą, że lista dystrybucyjna jest jednokierunkowa, to znaczy, że nikt poza jej właścicielem 

nie może wysyłać wiadomości do subskrybentów. Lista dystrybucyjna służy np. do rozsyłania 

prenumeraty elektronicznych czasopism internetowych albo komunikatów różnych instytucji i 

organizacji.  

 

LLU (Local loop unbundling ) - to dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, 

umożliwiający świadczenie usług szerokopasmowych oraz głosowych w nieograniczonym 

zakresie klientom, korzystającym z analogowych linii telefonicznych będących własnością 

TP. 

 

LTE (Long Term Evolution) - to technologia, która pozwala na bezprzewodową 

transmisję danych z prędkością do 300 Mb/s. Umożliwi powszechne korzystanie z 

zaawansowanych usług, takich jak interaktywna telewizja, nowe formy rozrywki czy 

rozwiązania dla biznesu. Według firmy Ericsson, LTE będzie podstawowym standardem dla 

sieci 4G i stanie się naturalnym następcą technologii GSM/WCDMA/HSPA. 

 

Łącze komutowane nazywane również połączeniem wybieranym, modemowym lub 

dodzwanianym. Realizowane jest poprzez zwykłą sieć telefoniczną przy użyciu normalnego 

abonenckiego łącza telefonicznego i modemu. Podstawową wadą tego typu połączenia jest 

zdecydowanie mniejsza prędkość transmisji danych niż w łączu stałym. Przy użyciu 

połączenia komutowanego możliwy jest dostęp do wszystkich usług internetowych, jednak 

korzystanie z niektórych jest bardziej uciążliwe dla użytkownika, gdyż pobieranie plików 

danych odbywa się dosyć wolno. Obecnie standardem są połączenia w oparciu o protokół 

V.90 (maksymalna prędkość transmisji: 56 Kb/s). 

 



19 

 

Łącza podczerwone (patrz irda) - kanały transmisyjne z zakresu podczerwieni, 

emitowane w otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach budynków. Zasadniczą zaletą łączy 

w podczerwieni jest brak potrzeby zezwolenia (uzyskiwania licencji) na ich stosowanie przez 

odpowiednie agencje rządowe, oraz możliwość stosunkowo łatwego kreowania kierunkowej 

wiązki transmisyjnej o wysokim skupieniu przesyłanej energii. 

 

Łącze równoległe/szeregowe – w łączu szeregowym dane w przewodzie 

połączeniowym są przesyłane szeregowo czyli bit po bicie, równoległe pozwala komputerowi 

na wykonywanie kilku zadań na raz. Dane są przesyłane równolegle, w porcjach po 8 bitów. 

W ten sposób zwiększa się prędkość transmisji.  

 

Łącze stałe - linia telefoniczna wydzielona na wyłączny użytek danego odbiorcy, 

która łączy bezpośrednio sieć wewnętrzną użytkownika z siedzibą dostawcy usług 

internetowych. Stały dostęp do Internetu możliwy jest za pomocą łącza specjalnie 

wybudowanego do tego celu (kabel, światłowód, łącze radiowe, łącze satelitarne), lub częściej 

- z wykorzystaniem tzw. linii dzierżawionej. Łącze stałe, choć dość kosztowne, jest 

najbardziej korzystne dla dużych firm wykorzystujących Internet do zastosowań 

profesjonalnych. Dziki niemu użytkownik jest zawsze połączony z Internetem. Nie ma 

konieczności każdorazowego, jak w przypadku łącza komutowanego, łączenia się z serwerem 

za pomocą telefonu. Łącze stałe zapewnia szybszy przepływ danych niż przy korzystaniu z 

modemu, dzięki czemu czas przesyłania znacznie się skraca 

 

Łącze telekomunikacyjne główne - każde łącze telekomunikacyjne, zakończone u 

użytkownika urządzeniem końcowym. Istnieją dwa rodzaje zakończeń łączy 

telekomunikacyjnych: terminal indywidualny (aparat telefoniczny, fax, modem, komputer 

osobisty, wideokonferencyjne i multimedialne aparaty abonenckie) oraz zespół terminali w 

zakończeniu grupowym (centrale abonenckie PABX). 

 

 

M 

 

Magistrala szkieletowa - cyfrowa sieć komputerowa przewidziana do zarządzania 

dużym ruchem danych.  

 

MAN (Metropolitan Area Network) - jest to miejska lub kampusowa sieć tworząca 

rdzeń dla innych sieci, tworząc sieć szkieletową o zasięgu do 100 km. Dziś budowana jest już 

na bazie kabli światłowodowych o wyższej przepływności i wyższej jakości transmisji. 

 

Makrokomórka - element bezprzewodowych sieci komórkowych pokrywający 

swoim zasięgiem obszar o promieniu od 1 do 35 km z jednej stacji bazowej BTS. Zwykle 

obejmuje obszary słabo zaludnione, poza miastami.  

 

Metadane – przy ich pomocy opisywane są dokumenty elektroniczne, w 

szczególności dokumenty dostępne poprzez sieci komputerowe, np. strony World Wide Web, 

a także dokumenty tworzące nowoczesne biblioteki cyfrowe. Metadanymi są również 

informacje na temat danych (plików, katalogów) zapisanych w systemie plików na dysku. 

Metadane plików graficznych często zawierają informacje o sposobach ich prezentacji. 
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MHz - Megaherc, jednostka miary częstotliwości, czyli częstości powtarzania 

jakiegoś zdarzenia w ciągu sekundy. Jeden megaherc odpowiada milionowi powtórzeń na 

sekundę. 

 

Midlet - to niewielki program napisany w języku Java, spełniający wymogi 

standardów MIDP (Mobile Device Information Profile) oraz CLDC (Connected Limited 

Device Information) opracowanych przez firmę Sun. Midlety mogą być uruchamiane w 

urządzeniach lub emulatorach obsługujących standard Java 2 Micro Edition. 

 

Mikrokomórka - jeden z mniejszych elementów hierarchicznej struktury telefonii 

komórkowej  używana w gęsto zaludnionych obszarach, gdzie natężenie ruchu jest duże. 

Najczęściej pokrywa obszary w promieniu do 100 do 1000 m na terenach miejskich.  

 

MMS (Multimedia Messaging Service) – bogatszy SMS. Pozwala nie tylko wysyłać 

krótkie informacje tekstowe, ale również zdjęć, grafiki, klipów audio i wideo, fragmenty 

rozmów telefonicznych w podobny sposób jak teraz SMS.  

 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) - standardowy format umożliwiający 

wysyłanie wielu obiektów w jednej wiadomości. Takimi obiektami mogą być na przykład 

sformatowane wiadomości tekstowe, a także inne obiekty w rodzaju obrazów lub plików 

dźwiękowych.  

 

MMS Centrum (Multimedia Messaging Service Center - MMSC) - podobnie jak w 

przypadku SMS-ów centrum SMS, tak w przypadku wiadomości multimedialnych MMSC 

pełni rolę pośrednika, który odpowiada za dostarczenie wiadomości od nadawcy do odbiorcy. 

Jest ono niezbędne zwłaszcza, gdy odbiorca wiadomości nie może jej w danym momencie 

odebrać. Wówczas centrum MMS ją przechowuje. Nie można jednak postrzegać MMSC jak 

serwera poczty elektronicznej, gdyż nie posiada on oddzielnych skrzynek pocztowych, a 

przechowywanie wiadomości odbywa się tylko do czasu, gdy terminal odbiorcy będzie mógł 

ją odebrać. Jednocześnie centrum MMS może pełnić wiele różnych funkcji, stać się 

integratorem wielu systemów. W skład MMSC mogą wchodzić: MMS Proxy-Relay, WAP 

gateway, WWW gateway, e-mail gateway, voicemail gateway, legacy gateway, SMSC, 

system bilingowy, system zarządzania siecią, system obsługi abonentów, content converter 

oraz wiele innych. 

 

 

Modem (zespół komunikacyjny typu DCE ) - służy do konwersji  sygnału cyfrowego 

komputera na sygnał analogowy przesyłany przez łącze telekomunikacyjne  

i odwrotnie. W rzeczywistości sygnał w postaci cyfrowej jest jedynie upodobniony do 

sygnału analogowego tak, aby mógł on być transmitowany w kanale telefonicznym 

(modulacja). Do najważniejszych modemów mających na celu upodobnienie sygnału 

cyfrowego do analogowego należą modem 56 kb/s, modem kablowy, modem 

szerokopasmowy DSL. 

 

Modem szerokopasmowy - szereg rozwiązań modemów stosowanych po stronie 

abonenta traktowanych jako zakończenie sieci telekomunikacyjnych. Jego zadaniem jest 

zapewnienie usług o dużych przepływnościach danych.  
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Mora - to niepożądany wzór spowodowany przez interferencję rastrów o różnej 

gęstości. Powstaje często podczas próby zeskanowania obrazu, który wcześniej został już 

zrastrowany (ponieważ pierwotny raster obrazu jest inny niż rozdzielczość, z jaką pracuje 

skaner).  

 

MPEG-1 - Format kompresji danych efektywnie zapisujący cyfrowe filmy. Przy 

małych wymiarach obrazu (160 x 112 punktów) można zapisać krótki film o długości do 1 

minuty. W przeciwieństwie do standardu PAL (25 obrazów na sekundę), rejestrowanych jest 

tylko 8 obrazów na sekundę. 

 

MPEG2 - (Moving Picture Experts Group) - skrót od nazwy komitetu ekspertów 

zajmujących się standardem ruchomego obrazu. MPEG2 jest udoskonaloną wersją standardu 

MPEG przyjętego w 1991 roku. MPEG 2 przyjęto w 1994 roku jako uniwersalny system 

kodowania obrazów w systemach łączności i transmisji,  a także na nośnikach danych. 

 

MPEG3 - standard kompresji danych używany w telewizji o podwyższonej jakości 

HDTV. 

 

MPEG4 - standard kodowania obrazów o małej szybkości transmisji lub do 

przechowywania danych o małej pojemności. 

 

MPEG EX - System MPEG EX eliminuje ograniczenia czasu nagrywania związane z 

filmami o formacie MPEG-1 Kamera może rejestrować obraz i równocześnie zapisywać go 

na karcie Memory Stick. Dzięki temu w karcie o pojemności 128 MB może się zmieścić film 

trwający nawet 85 minut. 

 

MSISDN – unikalny w skali całego świata numer telefonu abonenta. Dzięki niemu 

możliwe jest budowanie mechanizmów personalizacji i autoryzacji dla wielu usług. 

 

MSN (Multiple Subscriber Number) - jest to usługa polegająca na umożliwieniu 

abonentom sieci ISDN przypisanie kilku numerów telefonicznych do numeru głównego  -

maksymalnie 8 numerów MSN. 

 

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) - operator, który nie ma własnej sieci i 

infrastruktury sieciowej, a do świadczenia własnych usług wykorzystuje sieci istniejących 

operatorów. 

 

 

N 

NAT (Network Address Translation) - metoda oddzielenia sieci LAN od Internetu. Do 

Internetu zgłaszany jest jedynie adres bramy, niezależnie od rzeczywistego adresu IP 

komputera w sieci. Router NAT zajmuje się przyporządkowaniem pakietów IP do 

właściwych odbiorców. 

 

Nazwa domeny i hosta - terminy "nazwa domeny" oraz "nazwa hosta" są niekiedy 

błędnie uważane za synonimy. W przypadku pełnej nazwy domeny jej pierwszą część stanowi 

nazwę hosta, a pozostała - nazwy domen, do których ten host należy. Każda nazwa hosta 
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odpowiada pewnemu adresowi IP. Zwykle używane są nazwy hostów, ponieważ łatwiej je 

zapamiętać niż adresy IP. 

 

Net monitor - to specjalny tryb telefonu, po włączeniu którego telefon podaje różne 

informacje o sieci, oraz o pracy i stanie własnych podzespołów, karty SIM, itp. Funkcja jest 

mało zrozumiała dla użytkownika, wiele cennych informacji są z niej w stanie przeczytać  

fachowcy, ponieważ dane wyświetlane są w postaci ciągle zmieniających się literek i cyfr. W 

wersji okrojonej Net monitor ma 19 funkcji, zaś w wersji rozszerzonej jest ich wiele więcej - 

można się doliczyć nawet 133. Net monitora należy używać ostrożnie, ponieważ można 

doprowadzić do awarii telefonu. 

 

NGN (Next Generation Network) – Sieć Następnej Generacji o zupełnie nowej 

strukturze i logice ruchu telekomunikacyjnego, zdolna transmitować wszelkie usługi 

multimedialne we wszelkich protokołach i technologiach z gwarancją jakości przesyłanych 

danych. 

 

NMC (Network Management Center) - to centrum zarządzania siecią, czyli miejsce, w 

którym gromadzona jest informacje o aktualnym stanie sieci. Podstawowym zadaniem NMC 

jest szybkie reagowanie na stany awaryjne pojawiające się w sieci, a także prowadzenie analiz 

w trybie ciągłym w celu wyeliminowania problemów sieciowych mogących wpływać na 

jakość świadczonych usług. 

 

NMT (Nordic Mobile Telephone) – system komórkowy pierwszej generacji (1G) 

bazujący na technice modulacji analogowej. W zasadzie oferuje więc jedynie usługi głosowe. 

Przez kilka lat, w fazie swojej szczytowej popularności w krajach skandynawskich system 

zapewniał łączność dla około pięciu procent populacji tych krajów. Był to zarazem kres 

pojemności sieci. Podobnym rozwiązaniem jest AMPS.  

 

Node B – stacja bazowa UMTS. 

 

Notebook - przenośny komputer zasilany z akumulatora o takich samych 

możliwościach obliczeniowych i sieciowych jak komputer stacjonarny. Z siecią LAN łączy 

się  za pomocą kabla, drogą radiową (karty PCMCIA), za pomocąWI-Fi. Obecnie notebooki 

wykorzystują też połączenia bezprzewodowe z sieciami GSM.  

 

NT (Network Termination) -  urządzenie stanowiące zakończenie linii abonenckiej w 

danej sieci. 

 

Numery 700 - Numery Audioteks (numery o specjalnej stawce opłat za połączenie, 

tzw. premium rate numbers). 

 

O 

 

Obrazy wewnętrzne i zewnętrzne - obrazy zamieszczone na stronach WWW 

określane są nieraz mianem obrazów wewnętrznych. Duże obrazy są często umieszczane poza 

stroną i muszą być oglądane osobno. Stąd nazwa: obrazy zewnętrzne.  
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OCB (Outgoing Call Barring) - ograniczenie możliwości wykonywania niektórych 

typów połączeń wychodzących np.: na 700 (audioteks), międzynarodowych itd. 

 

off-line (odłączony) - sytuacja, w której zewnętrzne urządzenie techniczne nie jest 

podłączone do sieci telekomunikacyjnej lub systemu komputerowego i nie może podjąć 

natychmiastowej współpracy. 

 

on-line (przyłaczony) - sytuacja, w której zewnętrzne urządzenie techniczne jest 

podłączone do sieci telekomunikacyjnej lub systemu komputerowego i może podjąć 

natychmiastową współpracę. Dotyczy zarówno urządzeń peryferyjnych systemu 

komputerowego jak i zdalnych terminali.  

 

.org – oznaczenie domeny internetowej organizacji nie komercyjnej. Nazwa .org 

zaczerpnięta od angielskiego słowa organization. 

 

Overbooking - parametr jakości usług związany z obciążeniem zbiorczego łącza 

internetowego, którym dysponuje operator. Określa wielkość odsprzedanego klientom pasma 

i występuje, gdy jest ono większe niż pasmo w rzeczywistości kupowane przez operatora. 

 

 

P 

 

PABX (Private Automated Branch Exchange) - to centrala abonencka będąca 

lokalnym, telefonicznym systemem komutacji przeznaczonym dla wydzielonych biur lub 

przedsiębiorstw. Do zalet systemu należy połączenie z dowolnym numerem spośród 

przyłączonych do centrali PABX bez ponoszenia kosztów taryfikacji, zwiększanie bez 

ograniczeń liczby abonentów w obrębie centrali prywatnej, rozszerzenie funkcji centrali 

abonenckiej o nowe usługi, wprowadzenie usług transmisji danych w środowisku i na 

obszarze objętym siecią abonencką według własnych potrzeb. Do centrali telefonicznej 

PABX mogą być również podłączone bramki VoIP (poprzez porty analogowe centrali) 

umożliwiające wykonywanie rozmów telefonicznych za pośrednictwem Internetu. 

 

Pager - urządzenie, które zapewniało najprostsze usługi przywołań w zasięgu 

kilkudziesięciu kilometrów. Dzięki prostej konstrukcji, niewielkiemu rozmiarowi i małemu 

ciężarowi odbiorniki te produkowane były w milionach egzemplarzy, a koszty zakupu i 

eksploatacji były niewielkie.  

 

Palmtop - niewielkie (mieszczące się w dłoni) urządzenie przenośne o masie kilkuset 

gramów z wyświetlaczem i klawiaturą. Wyposażony jest w system operacyjny (najczęściej 

Windows Mobile, Palm OS i Nokia Internet Tablet OS) i w ograniczonym zakresie spełnia 

większość funkcji komputerów stacjonarnych. Możliwe jest instalowanie programów 

zakupionych w Internecie. Może być wykorzystany do rozmów, wysyłania wiadomości, 

współpracy z GPS, obsługi poczty elektronicznej itp. 

 

Patchcord - to przewód o znormalizowanej długości dwustronnie zakończony 

znormalizowanymi złączami, który służy do łączenia ze sobą poszczególnych elementów 

osprzętu telekomunikacyjnego. 
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PBX -  Centrala prywatna. Centrala zlokalizowana w siedzibie klienta, zapewniająca 

na ogół¸ połączenia komunikacyjne na liniach wewnętrznych klienta, połączenie z siecią 

publiczna i szereg usług specjalistycznych. 

 

PC (Personal Computer) - najbardziej popularny komputer osobisty, wyposażony we 

własny procesor, pamięć, system operacyjny, klawiaturę, monitor, dysk twardy. 

 

PDCP (Personal Digital Cellular Packet) – wdrożony przez japońską sieć NTT 

DoCOMo system pakietowej transmisji danych, podobny do GPRS. Użytkownik, który chce 

z niego korzystać musi kupić specjalny telefon. 

 

PE (Provider Edge) - są to urządzenia znajdujące się w węzłach sieci transmisji 

danych i wyznaczające drogę pakietom IP, kierując je do odpowiedniego portu lub karty 

sieciowej. 

 

Pętla abonencka -  to para miedzianych przewodów (dwie żyły) łączące centralę 

telefoniczną operatora z gniazdem telefonicznym abonenta (terminalem abonenckim). 

 

Piksel - najmniejszy element obrazu. 

 

Piksele na cal (ppi - pixels per inch) - liczba pikseli, które mogą być wyświetlone w 

jednym calu, zazwyczaj odnosząca się do rozdzielczości skanowanego obrazu lub 

rozdzielczości obrazu, wyświetlanego na monitorze. 

 

Ping – nazwa diagnostycznego programu używanego w sieciach komputerowych 

TCP/IP. Pozwala na sprawdzenie czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującym i 

testowanym. Umożliwia on także określenie jakości połączenia między nimi poprzez 

mierzenie liczby zgubionych pakietów oraz czasu potrzebnego na ich transmisję. 

 

Pliki cookies - to zapisane w pamięci urządzenia informacje wysyłane przez serwer do 

użytkownika. Zazwyczaj zawierają one dane dotyczące odwiedzin na danej stronie. Jeśli 

umożliwisz zapisywanie plików cookies, oprogramowanie serwera będzie mogło w 

przybliżeniu określić zakres twoich zainteresowań, a więc rodzaj ulubionych stron WWW. 

 

Plug-in - to dodatkowe oprogramowanie, które można pobierać z sieci WWW. W 

komunikatorze służy ono do wyświetlania dokumentów, których aplikacja WWW nie jest w 

stanie pokazać 

 

Poczta elektroniczna (e-mail) - to najbardziej popularna usługa internetowa, która 

umożliwia przesyłanie za pośrednictwem Internetu wiadomości, które przechowywane są w 

skrzynkach pocztowych serwera poczty Internetu aż do momentu ich pobrania przez odbiorcę 

- dysponenta skrzynki. Tą drogą przesyła się wiadomości tekstowe i pliki multimedialne, 

które do wiadomości można dodać w formie załącznika.  

 

Poczta głosowa - usługa wykorzystywana do pozostawiania wiadomości (w formie 

komunikatów słownych) abonentom centrali, w sytuacji gdy są oni niedostępni w chwili 

kierowania do nich wywołania. Poczta głosowa umożliwia również pozostawienie 

komunikatów w skrzynce tylko do odsłuchu jako ogłoszeń lub informacji dla osób 

dzwoniących do danego abonenta. 
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PoE (Power over Ethernet) - to technologia, dzięki której nie jest konieczne 

stosowanie zewnętrznego źródła zasilania w urządzeniach sieciowych (np. telefony VoIP, 

punkty dostępowe, kamery IP). Zasilanie urządzeń jest realizowane poprzez podłączenie 

jednego kabla LAN, który umożliwia zasilanie urządzenia sieciowego i transmisję danych, 

dzięki czemu oprócz uproszczenia instalacji, możliwa jest instalacja urządzeń w miejscach, 

gdzie doprowadzenie zasilania elektrycznego jest utrudnione lub niemożliwe. 

 

Polecenia AT - umożliwiają sterowanie faks-modemem. Polecenia te dają do ręki 

doświadczonego użytkownika pełną kontrolę nad funkcjami modemu.  

 

Polkom 400 - Usługa poczty elektronicznej X.400, oferowana przez TP S.A. dla 

obsługi przekazu wymagającej podwyższonego bezpieczeństwa. Oferta skierowana została do 

instytucji państwowych, banków, policji, urzędów celnych, wojska, firm spedycyjnych itp.  

 

Połączenia ISDN - umożliwiają transmisję danych między telefonem komórkowym i 

punktem dostępu do Internetu. Połączenia ISDN są całkowicie cyfrowe, a jako takie 

zapewniają szybszy dostęp i większą szybkość transmisji danych niż połączenia analogowe. 

Aby móc korzystać z połączeń ISDN, dostawca usług internetowych i operator sieci 

komórkowej muszą takie połączenia obsługiwać 

 

POLPAK - sieć pozwalająca na realizację usług transmisji danych opartych na 

protokole X.25, oferowana przez TP S.A. Udostępniona w 1992 roku pokryła swoim 

zasięgiem cały kraj.  

 

POLPAK-T - sieć pozwalająca na realizację usług transmisji danych opartych na 

protokołach Frame-Relay i ATM, oferowana przez TP S.A. Udostępniona w 1996 r., 

Powszechnie dostępną usługą jest szybszy dostęp do internetu z przepływnościa danych do 2 

Mb/s.   

 

Połączenie z odwrotną płatnością - Połączenie umożliwiające uiszczenie opłaty 

przez klienta wywoływanego. 

 

POP (Point of Presence) - punkt dostępu do usług, stanowiący brzegowy węzeł 

istniejącej sieci telekomunikacyjnej, w którym jest zlokalizowana inteligencja do dostarczania 

nowoczesnych usług o wartości dodanej. 

 

POP3 (Post Office Protocol, wersja 3) - popularny protokół pocztowy używany do 

uzyskiwania dostępu do zdalnych skrzynek pocztowych. Pozwala on na dostarczenie 

wiadomości odbiory, nawet jeśli w momencie wysyłki jest on nieobecny lub wyłączony.  

 

Port - to miejsce, w którym następuje fizyczne przyłączenie urządzeń lub sieci klienta 

z siecią operatora. 

 

Port TCP -  identyfikuje port danych komputera docelowego.  

 

Post-paid – standardowa usługa telekomunikacyjna oparta na abonamencie. 
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POTS (Primary Old Telephone Services) - to podstawowa usługa telefoniczna, 

pozwalająca na realizację analogowych połączeń telefonicznych, często w ten sposób 

nazywana jest linia analogowa, w której rozmowy telefoniczne realizowane są w paśmie 300 

÷ 3400 Hz.  

 

Pre-paid – usługi telekomunikacyjne oparte na zasadzie przedpłaty (klient nie jest 

zobowiązany od płacenia abonamentu, ale za wykorzystywane usługi musi zapłacić z góry). 

 

Protokół - zestaw zasad określających reguły przesyłania danych między co najmniej 

dwoma urządzeniami. Z powodu dużej różnorodności urządzeń ważne jest by w momencie 

kontaktu oba posługiwały się tymi samymi protokołami.  

 

Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – używany w WWW protokół 

przesyłania dokumentów. 

 

Protokół PPP (Point-to-Point Protocol) - popularny protokół sieciowy do łączenia 

komputera z Internetem poprzez modem i linię telefoniczną.  

 

Protokół SSL (Secure Socket Layer) - protokół bezpieczeństwa. który uniemożliwia 

przechwytywanie, manipulację i fałszowanie przesyłanych przez Internet wiadomości. 

Dokumenty zabezpieczone protokołem SSL są oznaczone prefiksem HTTPS.  

 

Protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protokół 

umożliwiający przesyłanie danych przez Internet i sieci TCP/IP. 

 

Proxy - w niektórych sieciach połączenia z pewnymi witrynami WWW są 

zablokowane przez tzw. „firewall”. Zabezpieczenie to chroni sieć przed nieautoryzowanym 

dostępem z zewnątrz. Proxy to program umożliwiający pośrednie uzyskanie dostępu do takich 

witryn. Proxy może także służyć jako sieciowa pamięć cache, która przyspiesza proces 

sprowadzania danych.  

 

Prywatna sieć wirtualna - Usługa oparta na inteligentnej sieci, umożliwiająca 

klientowi lub grupie klientów korzystanie z funkcji porównywalnych z dostępnymi w sieciach 

prywatnych. 

 

Przekierowanie (Forwarding) – usługa umożliwiająca stworzenie i przypisanie 

nowego adresu dla już istniejącej strony WWW, a następnie automatyczne przekazywanie 

kierowanych pod ten adres zapytań na właściwą stronę. W ten sposób witryna o długim i 

trudnym do zapamiętania adresie może być widoczna pod krótszym adresem. Usługa 

przekierowania wykorzystywana jest też w poczcie e-mail. Posiadacz wielu skrzynek 

pocztowych może przekierować wiadomości przychodzące na poszczególne skrzynki tak, by 

wszystkie spływały do jednej skrzynki pocztowej. 

 

Przepustowość (przepływność)  kanału - zdolność kanału do przenoszenia informacji 

binarnej, to znaczy określenia, ile bitów danych można przesłać w ciągu 1 sekundy przez 

konkretne medium transmisyjne. Przepływność binarna jest wrażana w bitach na sekundę 

(b/s, kb/s, Mb/s, Gb/s). 

 

 PSTN (Public Switching Telephone Network) – Publiczna Komutowana Sieć 

Telefoniczna. Jest to publiczna sieć telefoniczna wykorzystująca technologię komutacji łączy 
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(łączenia ze sobą rozmówców na liniach telefonicznych). W sieci tej następuje automatyczne 

łączenie ze sobą kanałów rozmównych pomiędzy abonentami za pośrednictwem central 

telefonicznych. Komutacja kanałów jest realizowana w samej sieci PSTN, z sieciami ISDN, z 

sieciami GSM (komórkowymi), a także z abonentami VoIP. 

 

Punkt dostępu do usług WAP - swego rodzaju "przedłużenie" punktu dostępu do 

Internetu które zawiera dodatkowe informacje potrzebne przeglądarce WAP do łączenia się z 

usługami WAP.  

 

Punkty na cal (dpi - dots per inch) - rozdzielczość obrazu, wyrażona za pomocą 

liczby pikseli lub punktów wydruku w jednym calu.  

 

 

Q 

 

QoS (Quality of Services) – jakość usługi, czyli parametry, jakie muszą być 

zachowane w przekazie usługi w danym środowisku sieciowym, aby użyteczność usługi nie 

odbiegała od normy. 

 

 

R 

 

RADSL (Rate-adaptive Digital Subscriber Line) - to technologia umożliwiająca 

realizację szerokopasmowej transmisji danych o zmiennej szybkości, której maksymalna 

wielkość jest negocjowana na bieżąco przez komunikujące się modemy. 

 

RAM (Random Accses Memory) - ulotna, operacyjna pamięć komputerowa o 

swobodnym dostępie. Zapamiętane w niej informacje nikną po odłączeniu zasilania.  

 

RDS (Radio Data System) - system identyfikacji stacji radiowej, od kilku lat używany 

również w Polsce. Polega on na przekazywaniu w czasie audycji radiowych, w kanałach 

radiofonii UKF/FM, zakodowanych cyfrowo informacji tekstowych możliwych do odczytania 

na sprzęcie posiadającym system RDS. Wśród wiadomości są między innymi: nazwa stacji 

radiowej, rodzaj nadawanych audycji, tytuł odtwarzanego utworu, nazwisko wykonawcy, 

godzina itp. 

 

Roaming – usługa telekomunikacyjna pozwalająca na korzystanie z własnego numeru 

telefonu komórkowego podczas pobytu za granicą, również w sieciach korzystających z 

innych standardów niż GSM 

 

Ruter (router) - urządzenie komunikacyjne wraz z oprogramowaniem łączące ze sobą 

sieci LAN (sieć komputerowa obejmująca mały obszar) i WAN (rozległa sieć np. Internet). 

Ruter dysponuje informacja o adresach miejsc przeznaczania i może samodzielnie 
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podejmować decyzje o wyborze optymalnych tras przesyłania – jeśli tylko ma wybór kilku 

dróg transportowych.  

 

Rozdzielczość - liczba punktów, z których składa się obraz lub mówiąc inaczej - 

liczba pikseli, którą może zapisać aparat cyfrowy lub skaner. Im większa rozdzielczość, tym 

obraz będzie dokładniejszy Rozdzielczość VGA (640 x 480) idealnie nadaje się do małych 

wydruków i komputerowego przetwarzania. Rozdzielczości XGA (1024 x 768) i SXGA 

(1280 x 960) zapewniają jeszcze większą ilość szczegółów Rozdzielczość UXGA (1600 x 

1200) gwarantuje jakość bliską tradycyjnej fotografii.  

 

 

S 

 

Satelita telekomunikacyjny - sztuczny satelita Ziemi przeznaczony do  przekazów 

telekomunikacyjnych i umożliwiający łączność (telefoniczną, telewizyjną, transmisji danych 

itp) pomiędzy odległymi miejscami na Ziemi.   

 

SDI (Szybki Dostęp do Internetu) – usługa umożliwiająca stały dostęp do Internetu, z 

możliwością niezależnej realizacji połączeń telefonicznych na tym samym łączu głównym 

działająca w oparciu o rozwiązania firmy Ericsson. W Polsce oferowała ją Telekomunikacja 

Polska. 

 

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) - technologia umożliwiająca budowę 

symetrycznych łączy do transmisji danych (pasmo dostępne w kierunku od sieci do klienta 

jest takie samo jak od klienta w stronę sieci) na tradycyjnych parach miedzianych w kablach 

telefonicznych na jednej parze przewodów miedzianych. 

 

Serwer - element instalowany w sieci komputerowej, który świadczy klientom 

określone usługi. Składa się z dwu elementów: komputera dysponującego określonymi 

urządzeniami oraz oprogramowania. Serwer zapewnia przyłączonym do niego stacjom 

roboczym (komputerom) obsługę ich żądań typu: archiwizacja, pliki typu baza danych, 

współużytkowanie drukarek, skanerów i dysków, usługi katalogowe i komunikacyjne. 

 

Sesja komunikacyjna - w telekomunikacji to czas aktywnego połączenie pomiędzy 

serwerem a samym komputerem.  

 

Serwis lokalizacyjny (LBS – Location Based Services) – usługi na bazie lokalizacji 

pozwalają na uzyskanie informacji o położeniu abonenta w przestrzeni geograficznej, czyli 

określenie jego współrzędnych, które nałożone na mapę terenu pozwalają na przygotowanie 

dla niego odrębnej informacji i infrastrukturze. Dokładność lokalizacji zależy od gęstości 

stacji bazowych i wynosi około 100 m w mieście i 1500 m w terenie niezabudowanym. 

 

Serwis Społecznościowy (Social Networking Service) - niekiedy zwany portalem 

społecznościowym. Rodzaj interaktywnych stron WWW, które są współtworzone przez osoby 

posiadające wspólne zainteresowania lub chcą poznać zainteresowania innych. Większość 

portali społecznościowych dostarcza użytkownikom wielu sposobów komunikacji, np.: czaty, 

komunikatory, listy dyskusyjne, blogi, fora dyskusyjne, 
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Shareware - program lub aplikacja, którego instalacja na własnym komputerze 

możliwa jest po spełnianiu pewnych warunków dodatkowych jak np. nie używanie programu 

do działalności komercyjnej. Stanowią często uboższą wersję pełnowartościowego 

oprogramowania.  

 

Sieć dostępu - zbiór środków teleinformatycznych obejmujący urządzenia 

komunikacyjne i media transportowe mający zdolność przenoszenia usług 

telekomunikacyjnych. 

 

Sieć pakietowa - sieć o charakterze korporacyjnym lub publicznym. Tworzona jest z 

systemów komutacji (także routerów), organizujących przesyłanie pakietów informacji do 

miejsca przeznaczenia. Starsza sieć pakietowa X 25 nie ma wielkich wymagań jakości łączy,  

nowsza sieć pakietowa (Fame Relay), tworzona jest w oparciu o trakty światłowodowe. 

 

Sieć światłowodowa - sieć doprowadzona do mieszkania abonenta po kablach 

światłowodowych. Zastępuje tradycyjny dostęp abonencki prowadzony po kablach 

miedzianych.  

 

Sieć VSAT - Satelitarny system transmisji danych wykorzystujący stacjonarne 

terminale o średnicach anten do 2.4 m. 

 

SIM (Subscriber Identity Module) - to inteligentna plastikowa karta z wbudowanym 

układem scalonym identyfikującym abonenta. Na karcie zapisany jest m.in. numer telefonu 

abonenta, usługi objęte abonentem, własny spis telefonów i zabezpieczenia. W użyciu są małe 

karty SIM, typu Plug-in, oraz o rozmiarach karty kredytowej, typu ISO. Oba typy kart 

działają tak samo. 

 

SIM Aplication Toolkits - to określony w normach ETSI TS 101 267 pakiet poleceń i 

usług wdrożony w fazie 2+. Generalnie polega to na wyprodukowaniu karty SIM mającej 

odpowiednio dużą pamięć i rozszerzone możliwości oraz odpowiednim jej oprogramowaniu. 

Wprowadzanie aplikacji odbywa się przez operatora (w następnej fazie przez abonenta). 

Generalnie służy to do "miękkiej" obsługi infoserwisów w konfiguracjach zgodnych z 

życzeniem abonenta, obsługi przesyłania SMS  na email, obsługi serwisów bankowych itp. 

 

SIM-Lock - to elektroniczna blokada, wgrywana przez operatora do oprogramowania 

telefonu komórkowego. Po jej założeniu do telefonu posiadającego blokadę karty SIM, można 

włożyć tylko kartę tego operatora, który sprzedał nam telefon z aktywacją do swojej sieci. 

Usunięcie blokady możliwe jest w salonach firmowych i indywidualnie, za pomocą 

specjalnych programów komputerowych. 

 

SIP (Session Initiation Protocol) - protokół w telefonii VoIP umożliwiający 

zestawianie połączenia pomiędzy jednym lub wieloma użytkownikami sieci IP, PSTN lub 

ISDN. Z pośród obecnie stosowanych protokołów, SIP jest protokołem dominującym, 

wypierając stopniowo protokół H.323. 

 

Smart Messaging - technologia dzięki której możliwe jest przesyłanie przez 

urządzenia przenośne m.in. grafik, dzwonków i animacji. Opracowana m.in. przez firmę 

Nokia technologia stosowana była jedynie w telefonach tej firmy. Obecnie często 
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wykorzystywana jest również przez innych producentów do przesyłania wizytówek, logo 

grup, logo operatora, wiadomości graficznych, dzwonków, notatek kalendarza.  
 

SMS – krótka wiadomość tekstowa umożliwiająca przesłanie komunikatu w sieciach 

komórkowych o maksymalnej długości 160 znaków jak i wiadomości binarnych 

(maksymalnie 140 bajtów). Usługa umożliwia wymianę widomości tekstowych między 

użytkownikami telefonów komórkowych i korzystanie z serwisów informacyjnych. 

 

SMSC (SMS Center) - centrum zarządzające przesyłaniem wiadomości SMS. Każda 

wiadomość wysłana z komórki jest przesyłana najpierw do SMSC, a następnie SMS Center 

kieruje wiadomość do odpowiedniego operatora GSM, a ten do konkretnego telefonu 

komórkowego (lub od razu do telefonu komórkowego). Jest to o tyle ważne, że wysyłając 

SMS-a, trzeba podać: - numer telefonu docelowego - numer centrum (SMSC). Wbrew 

pozorom, nie jest istotne z jakiego SMSC korzystamy. Wybór SMSC nie wpływa na cenę, ale 

na dostęp do pewnych usług, jak i ma wpływ na zmienny zasięg i liczbę potencjalnych 

krajów, do których można wysłać SMS. Żeby skorzystać z zagranicznego SMSC trzeba mieć 

aktywne rozmowy międzynarodowe. 

 

SMTP (Simple Mail Transport Protocol) - protokół internetowy umożliwiający 

przesyłanie poczty elektronicznej.  

 

Software - pojęcie określające programy uruchamiane na komputerze. Do software'u 

należy system operacyjny, programy użytkowe i pomocnicze. 

 

Spliter - urządzenie umożliwiające jednoczesne podłączenie do linii telefonicznej 

modemu ADSL i telefonu. 

 

Spam - to niezamówiona przez adresata wiadomość przychodząca pocztą 

elektroniczną, zazwyczaj będąca reklamą. Jest on wysyłany hurtowo od firmy reklamującej 

się do wielu nadawców w celu odnalezienia potencjalnego klienta. Wysyłanie spamu nie jest 

mile widziane przez odbiorców poczty elektronicznej. Synonimem spamu jest junk-mail. 

 

SSL (Secure Sockets Layer) – protokół transportowy zapewniający bezpieczeństwo 

transmisji danych w transakcjach internetowych pomiędzy klientem a witryną WWW. 

Protokół szyfruje dane w dwu kierunkach z numerem karty kredytowej włącznie i innymi 

informacjami o dokonywanych zakupach. W sieciach bezprzewodowych wykorzystuje się 

protokoły WTLS.  

 

Stacja bazowa - zespół urządzeń radiokomunikacyjnych wykorzystywany do 

odbierania i nadawania danych w ramach określonego obszaru. 

 

Stacja robocza (workstadion) - obecnie ogólna nazwa komputera przyłączonego do 

sieci. Dawniej mianem stacji roboczej określano komputer o dużej mocy obliczeniowej 

przeznaczony do pracy naukowej lub graficznej. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej 

komputerów klasy PC określenie stacja robocza objęło również te urządzenia. 

 

 



31 

 

System operacyjny - oznacza program, który powinien być zainstalowany w 

komputerze i jest odpowiedzialny za przydzielanie zasobów systemowych komputera (w tym 

pamięci). Do obecnych systemów operacyjnych należą na przykład Windows, XP, Windows 

Vista, Windows 7, Linux. Systemy operacyjne coraz częściej instalowane są w telefonach 

komórkowych. Należy do nich Android, Symbian, Windows Mobile. 

 

Szablon - plik lub formularz, w którym zdefiniowano układ tworzonego dokumentu. 

W szablonie można określić parametry dokumentu, np. rozmiar strony, marginesy i czcionkę. 

Jeden szablon (arkusz stylu) może służyć do tworzenia wielu dokumentów. Można na 

przykład zdefiniować jeden szablon dla listów prywatnych, inny dla listów oficjalnych, a 

kolejny dla raportów. 

 

Szerokie pasmo - Pasmo umożliwiające świadczenie usługi za pośrednictwem 

dostępowej linii o przepustowości co najmniej 2 megabitów na sekundę. 

 

Szybkość transmisji (bit rate) - inaczej przepływność binarna. Określa ilość 

przesłanych bitów informacji w czasie 1 sekundy. Przepływność mierzy się w bitach na 

sekundę (b/s) lub bajtach na sekundę (B/s, 8 b/s = 1 B/s) i ich krotnościach (kb/s, Mb/s, Gb/s, 

kB/s, MB/s itd.). 

 

Szyfrowanie (encryption) - sposób transformacji jawnych danych do postaci 

niejawnej, uniemożliwiający ich odczyt bez odpowiedniego klucza deszyfrującego. 

Umożliwia to bezpieczne informacji poufnych lub tajnych przez publiczną sieć ogólnie 

dostępną. 

 

 

Ś 

 

Światłowód – przewód z włókien szklanych, pozwalający na transmisję sygnałów w 

postaci fal świetlnych. Transmisja polega na prowadzeniu przez włókno szklane promieni 

optycznych generowanych przez laserowe źródła światła. Ze względu na znikome zjawisko 

tłumienia, a także odporności na zewnętrzne pola elektromagnetyczne, światłowód stanowi 

najlepsze medium transportowe stosowane w telekomunikacji.  

 

Świadectwo homologacji - to pozwolenie na sprzedaż i używanie danego urządzenia 

telekomunikacyjnego na terenie kraju, przyznawane przez instytucję do tego uprawnioną 

danym kraju. Jest to dokument potwierdzający zgodność stosowanych rozwiązań w danym 

urządzeniu z obowiązującymi normami. 

 

T 

 

Taryfikacja usług - patrz billing 
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Telefonia internetowa – sposób transmisji sygnałów mowy w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem sieci stosującej protokół IP (VoIP - Voice over Internet Protocol). Połączenia 

telefoniczne telefonii internetowej IP odbywać się mogą w relacji: komputer PC - komputer 

PC, komputer PC - telefon oraz telefon - telefon. Dużą zaletą tejże telefonii są znacznie niższe 

opłaty taryfikacyjne w porównaniu z tradycyjną telefonią długodystansową. 

 

Telefonia komórkowa - sieć łączności radiowej, coraz częściej wyłącznie cyfrowej, 

pokrywająca swoim zasięgiem obszar obsługi użytkowników ruchomych lub stacjonarnych - 

korzystających z telefonów komórkowych. Istotą tej telefonii jest struktura składająca się z 

komórek radiowych różnej wielkości - stąd jej nazwa. 

 

Telegraf – wychodzące z użytku urządzenie telekomunikacyjnym służące do odbioru i 

nadawania informacji za pomocą kodu telegraficznego. Możemy wyróżnić dwa rodzaje 

aparatów telegraficznych: aparaty piszące (np. aparat Morse'a) i aparaty drukujące (np. 

teleks). 

 

Telekonferencja - pierwotnie to była usługa telekomunikacyjna polegająca na 

możliwości jednoczesnego połączenia trzech lub więcej abonentów. Obecnie telekonferencje 

coraz częściej przeprowadza się przy pomocy urządzeń i terminali multimedialnych a 

wykorzystywanym medium jest sieć internetowa. 

 

Telepraca - forma pracy w której pracownicy (telepracownicy) wykonują swoje 

obowiązki poza tradycyjnym miejscem pracy. Pracownicy kontaktują się z siedziba swojej 

firmy za pomocą telekomunikacyjnych środków technicznych jak Internet, komunikatory 

internetowe, poczta elektroniczna, telefon komórkowy. Często mają również dostęp do sieci 

komputerowej przedsiębiorstwa.  

 

TMC (Traffic Message Channel) - informacja o korkach nadawana drogą radiową. 

 

Transmisja danych (teledacja) - rodzaj techniki telekomunikacyjnej zapewniającej 

przesyłanie na odległość sygnałów o dyskretnym charakterze w postaci znaków, bajtów, bądź 

strumieni cyfrowych. Transmisja danych między komputerami i urządzeniami 

komputerowymi wymaga stosowania specjalizowanych sieci teleinformatycznych bądź sieci 

komputerowych.  

 

Trojan - patrz koń trojański 

 

 

U 

 

UDSL (Universal Digital Subscriber Line) - to technologia umożliwiająca realizację 

symetrycznych łączy do transmisji danych z jedną z dwóch przepustowości łącza: 1 Mbit/s 

lub 2 Mbit/s. Wybór przepustowości uzależniony jest od odległości dzielącej użytkownika od 

dostawcy łącza. 

 

Ucyfrowienie (dygitalizacja) sieci - Proces wymiany central i wyposażenia 

transmisyjnego z analogowego na cyfrowe. 
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UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - to europejska wersja 

telefonii komórkowej trzeciej generacji. UMTS pozwala na osiągnięcie szybkości transmisji 

danych dostępnych dotychczas dla łączy szerokopasmowych (liczonych w Mb/s), dzięki 

czemu możliwe jest przesyłanie danych takich jak obraz (wideokonferencje, telewizja 

interaktywna, video on demand) i dokonywanie operacji bankowych czy zakupów. Określany 

też mianem telefonii komórkowej trzeciej generacji (3 G). 

 

USB (Universal Serial Bus) - oznacza szybką magistralę danych w komputerach i 

urządzeniach peryferyjnych. USB pozwala na przesłanie danych z bardzo dużą prędkością - 

na przykład z kamery cyfrowej do komputera 

 

UPS - źródło zasilania dla komputerów i systemów komputerowych zapewniających 

ciągłe i nieprzerwane zasilanie energią prądu przemiennego o odpowiednich parametrach. 

Stosowanie urządzeń UPS ma na celu minimalizowanie strat spowodowanych 

nieprawidłowym zasilaniem i przerwą w dostawie prądu elektrycznego.  

 

URL (Universal Resourse Locator) - niepowtarzalny identyfikator adresowy każdego 

dokumentu krążącego w sieci WWW, w istocie lokalizującym zasoby sieci. Adres URL 

składa się z trzech części: identyfikatora (np. http:) nazwy domeny (np. 

forumszerokopasmowe.pl) oraz ścieżki dostępu. Wadą adresowania URL jest jego 

nietrwałość. Zmiana położenia dokumentu w systemie katalogów powoduje utratę ważności 

wszystkich odniesień do niego. 

 

Usługi multimedialne - usługi teleinformatyczne kojarzone z przesyłaniem co 

najmniej dwóch rodzajów informacji przez jedno medium transmisyjne. W skład widomości 

multimedialnej wchodzi głos, tekst, dane, grafika i obrazy ruchome.  

 

USSD (Unstructured Supplementary Service) – usługa pozwalająca na definiowanie z 

poziomu telefonu przekierowań dla połączeń głosowych, danych i faksowych, czasem 

porównywalna do SMS, ale mało rozpowszechniona. Maksymalna długość komunikatu 

wynosi 160 bajtów (182 znaki). Rozwiązanie nie pozwala na bezpośrednią łączność między 

użytkownikami, ale pozwala na nawiązanie sesji z aplikacją. Taki sposób umożliwia 

zapamiętywanie poszczególnych serwisów w książce adresowej telefonu czy karty SIM.  

 

 

V 

 

VoD (Video on Demand) - czyli wideo na żądanie. Usługa pozwalająca na oglądanie 

nadawanych materiałów telewizyjnych w czasie dogodnym dla odbierającego, późniejszym 

niż czas emisji. Usługa pozwala na zwolnienie przebiegu transmisji, zatrzymanie jej (stop 

klatka), cofnięcie lub przewijanie akcji w przód (ominięcie reklam), powtórzenie audycji. W 

skład usługi wchodzi też, osobno płatna, wirtualna wypożyczalnia filmów wideo. VoD jest 

jedna z najbardziej zaawansowanych usług telekomunikacyjnych. 

 

VoIP (Voice over Internet Protocol) – to technologia umożliwiająca kodowanie mowy 

(dźwięku) i przesyłanie go za pośrednictwem sieci z komutacją pakietów (np. Internet) do 
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innego użytkownika tej sieci lub też do użytkownika tradycyjnej telefonii). Patrz też telefonia 

internetowa. 

 

VPN (Virtual Private Network) - to wirtualna sieć prywatna tworzona przez firmy i 

instytucje na bazie sieci publicznych takich jak Internet, poprzez kreowanie ścieżek 

dostępowych pomiędzy urządzeniami końcowymi w których dane mogą być kompresowane i 

szyfrowane. Działanie polega na właściwym połączeniu metod kryptograficznych z 

odpowiednią konfiguracją sprzętu (zapory ogniowe, routery, karty szyfrujące). 

 

 

W 

 

WAP (Wirless Application Protocol) – protokół aplikacji bezprzewodowych 

opracowany w 1998 roku. Jest rozwiązaniem umożliwiającym telefonom komórkowym bądź 

innym urządzeniom bezprzewodowym komunikację z siecią Internet.   

 

WAP Gateway – bramka konwertująca informacje pobierane za pośrednictwem 

protokołu HTTP na protokoły WAP, które z kolei umożliwiają wykorzystywanie do 

transportu danych takie technologie jak SMS, USSD, CSD, GPRS. 

 

Warstwa transportowa - protokół zabezpieczeń podobny do SSL, ale służący do 

szyfrowania i ustalenia autentyczności połączeń. Serwer, z którym nawiązano połączenie, jest 

identyfikowany za pomocą odpowiednich certyfikatów. Bezpieczne przesyłanie danych 

zapewniają algorytmy szyfrowania. (patrz także Protokół SSL) 

 

WCDMA (ang. Wideband Code Division Multiple Access) - jest szerokopasmową 

technologią dostępu radiowego wybraną w styczniu 1998 roku przez ETSI dla dostarczania 

usług multimedialnych w systemach trzeciej generacji. Technologia pozwala na dostarczanie 

usług o dużej przepływności danych dla abonentów ruchomych, poczynając od usług 

głosowych, poprzez szybki dostęp do Internetu lub wideokonferencje, a skończywszy na 

usługach wymagających 2 Mbit/sekundę.  W zakresie częstotliwości WCDMA (5 MHz) 

nośna pozwala dostarczać jednocześnie usługi od 8 kbit/s do 2Mbit/s, co oznacza, że terminal 

UMTS-owy użytkownika jest w stanie obsługiwać kilka różnych usług w tym samym czasie, 

np. podczas przeprowadzania rozmowy telefonicznej terminal może pobierać dla nas 

informacje z Internetu. Obecna maksymalna przepływność danych wynosi 2 Mbit/s, jednak 

przyszłość technologii WCDMA związana jest z zapewnieniem transmisji danych do 8 

Mbit/s. 

 

Węzeł komutacyjny - centrala telekomunikacyjna, utworzona przez zespół 

pomieszczeń, w których znajdują się: łącznica, doprowadzone łącza, urządzenia zasilające, 

urządzenia pomiarowe. 

 

Wideokonferencja – system łączności w czasie rzeczywistym pozwalający na 

przesyłanie w jednym czasie sygnału fonii i wizji na dowolną odległość. Wykorzystuje się do 

tego sieci analogowe, cyfrowe (ISDN), lokalne LAN, a nawet łącza naziemne bądź 

satelitarne. Usługa wideokonferencyjna może być realizowana za pomocą ulepszonych 

komputerów klasy PC lub za pomocą zestawów multimedialnych (kamery internetowej i 

mikrofonu z głośnikami, ewentualnie słuchawek). 
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Wideotelefonia - najprostsza usługa telefonii obrazowej, stanowiąca element obsługi 

telekonferencyjnej. Najprostszą formą wideofonii jest wideotelefon stacjonarny (telefon, 

modem, kamera, procesor do zarządzania i synchronizacji głosu z obrazem, ekran), 

umożliwiający realizację łączności przez kanały publicznej, komutowanej sieci telefonicznej.  

 

Wideo na żądanie - patrz VoD 

 

Wi-Fi - patrz WLAN 

 

WiMAX (World Interoperability for Microwave Access) - grupa standardów 

bezprzewodowej, szerokopasmowej transmisji danych wspierana przez takie firmy jak Nokia, 

Intel, Motorola i Samsung. Zasięg stacji bazowej teoretycznie może wynosić do 50 km, 

natomiast prędkość transmisji może osiągnąć 75 Mbit/s. 

 

Wirus komputerowy - niepożądany program komputerowy którego działanie polega 

na zmianie fragmentu kodu w programie na własne kopie tych programów. Powodują jego 

samoczynne rozprzestrzenianie się w oprogramowaniu i rozmnażanie w systemach 

operacyjnych sterujących pracą komputera. Wirusy mogą mieć złośliwe działanie 

przybierające rożne formy: zmuszanie komputera do wykonywania zbędnych operacji, 

blokowanie niektórych operacji, zamazywanie ekranu, przeformułowywanie rozkazów, 

zniekształcanie danych, wprowadzanie chaosu w magazyny pamięci komputera, kasowanie 

danych itp. W skrajnych przypadkach uniemożliwiają użytkowanie pamięci dyskowej 

komputera. 

 

WLAN (Wireles LAN) -bezprzewodowe sieci lokalne LAN w których połączenie 

następuje drogą radiową z wykorzystaniem pasma 2,4 GHz lub 5 GHz. Urządzenia pracujące 

w obrębie sieci WLAN mogą się ze sobą komunikować bez instalacji kabli. Stosowanych jest 

kilka standardów związanych z maksymalną prędkością połączenia. Najpopularniejszymi są 

802.11b - prędkość do 11 Mbit/sek oraz 802.11g - prędkość do 54 Mbit/sek. Najnowszym 

wdrożonym standardem jest 802.11n z prędkościami do 300 Mbit/sek. 

 

WML (Wireless Markup Language) – język programistów wykorzystywany do 

tworzenia serwisów WAP, bazujący na internetowym języku HTML.  

 

Worm - robak. Forma wirusa komputerowego wysyłająca zainfekowane kopie za 

pośrednictwem sieci. Program typu worm do rozmnażania się potrzebuje odpowiedniego 

środowiska sieciowego. Uaktywnia się po spełnieniu odpowiednich okoliczności (np. 

czasowych).  

 

WPBM – standard graficzny pozwalający na zapis obrazów w technologii WAP. 

Pozwala jednie na zapis dwóch kolorów – białego i czarnego. 

 

Wskaźnik gęstości linii dostępowych - miara dostępności usług telefonicznych, 

obliczana jako iloraz liczby łączy głównych i liczby mieszkańców. 

 

WSP (Wirless Service Provider) – dostawca usług WAP, odpowiedzialny za 

utrzymywanie usług dostarczanych klientom decydującym się na dzierżawę rozwiązań.  
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WTA (Wireless Telephony Aplication) – aplikacje serwera WAP mające m.in. 

pozwolić na integrację WAP z klasycznymi usługami głosowymi. Bardzo mało 

rozpowszechnione. 

 

WTLS – protokół, który zapewnia bezpieczną komunikację pomiędzy telefonem a 

serwerem WAP. Po stronie internetowej szyfrowana transmisja z serwerem WWW odbywa 

się z wykorzystaniem protokołu SSL.  

 

WWW (World Wide Web) - podstawowa usługa internetowa w chwili obecnej 

służąca do rozpowszechniania informacji w formie tekstowej, graficznej, dźwiękowej lub 

filmowej. Do skorzystania z usługi WWW w komputerze potrzebna jest przeglądarka 

internetowa. 

 

Wyszukiwarka internetowa - program lub zespół programów pomagający 

wyszukiwać wszelkie potrzebne informacje na zadany konkretnie temat w rozległych 

zasobach sieciowych. Podstawowa zasada wyszukiwarek polega na nieustannym 

penetrowaniu zasobów sieci WWW.  

 

 

X 

 

X.25 - Protokół transmisji danych wykorzystujący metodę komutacji pakietów z 

bardzo mocnymi mechanizmami ochrony przed błędami. 

 

X.400 - Protokoły określające sposób realizacji usług poczty elektronicznej. 

 

XDSL - Rodzina systemów dostępu abonenckiego, umożliwiających przesył¸ danych 

z większa prędkością niż tradycyjnym miedzianym przewodem dwużyłowym. 

   

 

Z 

 

Zdalny dostęp (remote accsess) - określenie zdolności do uzyskania dostępu do 

serwera przez komputer nie podłączony bezpośrednio do niego, ale za pomocą sieci 

teleinformatycznej.  

 

0-1 

 

112 - Europejski numer alarmowy jest numerem obowiązującym na terenie wszystkich 

krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby 
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przebywające na terenie całej UE wybierając numer 112, mają gwarancję połączenia się ze 

służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy. Jednym z istotnych elementów 

przyspieszających działania służb ratowniczych jest posiadanie przez nie informacji o 

lokalizacji osoby dzwoniącej. 

 

1G (first Generation) - najwcześniejsza wersja sieci komórkowych działająca w 

systemie analogowym. Zalicza się do nich systemy NMT (europejski), AMPS (amerykański) i 

PDC/PHS (japoński). 

 

2G (secend Generation) - druga generacja sieci komórkowych, synonim GSM. 

Obejmuje m.in. systemy GSM 900, 1800, 1900 i CDMA. Wyparły z rynku sieci 1G. 

 

2G+ - zmodernizowana i ulepszona sieć 2G. Rozwiązanie wyposażono przede 

wszystkim w możliwości szybszej transmisji danych typu GPRS lub EDGE.  

 

3G (third Generation) - trzecia generacja rozwoju sieci cyfrowych systemów telefonii 

komórkowej o zasięgu globalnym.  Dzięki poszerzonej pojemności sieci umożliwia ona 

wprowadzenie dodatkowych usług wykorzystujących transmisję wideo oraz transmisję 

pakietową. W odróżnieniu od drugiej generacji, która stworzona była głównie z myślą o 

połączeniach głosowych w trzeciej postawiono zarówno na głos jak i transmisję danych.  

 

4G (4th Generation) - czwarta generacja sieci komórkowych, która w nieokreślonej 

przyszłości ma zastąpić 3G. Wspólną cechą systemów określanych jako 4G jest przesyłanie 

głosu i danych za pomocą komutacji pakietów opartej na protokole IP, uproszczona 

architektura sieci szkieletowej oraz polepszona przepływność w sieci radiowej (w stosunku do 

obecnie wykorzystywanych standardów). Może zapewnić prędkość transmisji nawet do 1G/s. 

 

802.11 - to grupa standardów opisujących sposób dostępu do sieci z wykorzystaniem 

dostępu radiowego. Standard ten obejmuje kilka szybkości transmisji danych z 

wykorzystaniem różnych częstotliwości: 

    * standard 802.11 szybkość transmisji 1 oraz 2 Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 

GHz, 

    * standard 802.11a szybkość transmisji 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 Mbit/s, 

pasmo częstotliwości 5,0 GHz, 

    * standard 802.11b szybkość transmisji 1, 2, 5.5 oraz 11 Mbit/s, pasmo 

częstotliwości 2,4 GHz, 

    * standard 802.11g szybkość transmisji 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 54 

Mbit/s, pasmo częstotliwości 2,4 GHz, 

    * standard 802.11n szybkość transmisji 100, 250 oraz 540 Mbit/s, pasmo 

częstotliwości 2,4 GHz. 


