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Adathalászat lásd phishing.
API: többnyire ingyenes alkalmazásprogramozási felület vagy interfész, amelynek segítségével a felhasználó alkalmazásokat fejleszthet.
Baidu: kínai keresõmotor.
Benchmarking: a Xerox munkatársai által kitalált technika. A teljesítmény javítása érdekében alkalmazott eljárás, amely két vagy több vállalat módszereinek szisztematikus összehasonlításából áll.
Blog: igen könnyen frissíthetõ és megosztható online napló; a kifejezés a web és
a log (eredetileg hajónapló az amerikai tengerészetnél) szavak összetételébõl
rövidült.
Blogoszféra: a blogokat író és olvasó internetfelhasználók közössége.
Boole-típusú mûvelet: a matematikus George Boole által kidolgozott logikai koordinációs mûveletek az ÉS, VAGY, KIVÉVE szavak segítségével. A dokumentációs szoftverekben a dokumentumok kiválasztásához használják õket.
Business angels (üzleti angyalok): olyan pénzemberek, akik a fejlett technológiára szakosodott cégeket indulásuktól végigkísérik.
Cloaking (álcázás): olyan technika, amely a keresõmotorok által hivatkozott oldal helyett egy másik oldalra irányítja a felhasználókat.
Cookie-k (sütik): egy http-szerver által észrevétlenül a webböngészõre küldött
fájlok, amelyek a felhasználó merevlemezén tárolódnak, és minden újbóli
csatlakozáskor megint el lesznek küldve. E fájlok lehetõvé teszik a látogatók
felismerését és például látogatásaik számlálását.
CPA: cost-per-action, cselekvésalapú árazás. A hirdetések után az internetezõ
által elvégezett bizonyos cselekvések (érdeklõdés, kérdõív kitöltése, vásárlás stb.) alapján számláznak.
CPC: cost-per-click, egy kattintásra jutó költség, hirdetési díjszabási technika.
A hirdetõnek számláznak, valahányszor egy internetfelhasználó a hirdetésre kattint.
CPM: cost-per-thousand (ezres költség), hirdetési díjszabási technika, amely az
internetezõk által tett oldallátogatások számán alapul.
Dark fibers (sötét üvegszálak): telepített, de még használaton kívüli optikai
szálak.
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Diszruptív technológia: egy ágazatot teljesen felforgató, a korábbi megoldásokkal szakító technológia.
Egalizálás: tipográfiai eljárás, melynek során az optikailag harmonikus szókép
kialakítása érdekében egységesre igazítják a betûközöket.
Fields-érem: négyévente odaítélt elismerés a negyven év alatti matematikusoknak. Ebben a tudományágban a Nobel-díj megfelelõje.
Geek (kockafej): az informatika szerelmese (lásd még hacker).
Google bombing (Google-bombázás): technika, amely abban áll, hogy linkek
használatával befolyásolják az oldalak rangsorolását.
Googlerek: a Google munkatársai. Az ex-googlerek a vállalat volt munkatársai,
a nooglerek pedig az újonnan jöttek (new – új).
Hacker: a számítástechnika egy vagy több ágát magas szinten mûvelõ szakember. A kifejezést olykor pejoratív értelemben használják.
Keresõmotor lásd search engine.
Kockázati tõke lásd venture capital.
Linkfarm: olyan weboldalak köteléke, amelyek kölcsönösen egymásra mutató
linkekbõl állnak. Céljuk a keresõmotorok algoritmusának becsapása és az
oldalak rangsorának javítása.
Moore-törvény: Gordon Moore, az Intel egyik alapítója által felállított törvény,
mely szerint változatlan méretû chipen a tranzisztorok száma körülbelül 18
hónaponként megduplázódik, ezáltal arányosan csökkentve az árakat.
MSN: a Microsoft internetes portálja, amely tartalmazza a honlaptulajdonos valamennyi internetes szolgáltatását: a Microsoft keresõmotorját, az elektronikus levelezést és a közvetlen üzenetküldést.
Nepotistic linking: a linkfarm egyik változata.
Noise (zaj): a kommunikációelméletbõl kölcsönzött szó, a dokumentációs informatika specialistái használják azoknak a nem helytálló válaszoknak a leírására, amelyeket egy adatbázis lekérdezése során kapnak.
Nyitott forráskód lásd Open Source.
Ontológus: azoknak a munkatársaknak az elnevezése a Yahoo!-nál, akik tartalmuk alapján manuálisan osztályba sorolják a honlapokat.
Open Source (nyitott forráskód): olyan fejlesztõk mozgalma, akik az általuk kifejlesztett szoftverek forráskódját bárkinek, aki kéri, rendelkezésre bocsátják, ami egyrészt lehetõvé teszi a fejlesztések megosztását (bárki hozzájárulhat), másrészt biztosítja a tesztelésüket. Az Open Source-mozgalom közösségekben szervezõdik, melyek kódjuk minõségének garantálására különbözõ módszereket fejlesztettek ki.
Peer to peer: olyan számítógépes hálózat, amely csakis az éppen résztvevõk
eszközein alapul, és nem szervergép(ek) felhasználásán, tehát mindenki
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egyszerre potenciális kliens és kiszolgáló. Ad hoc kapcsolódások szerkezete,
amely például fájlmegosztásra (letöltés) vagy adatközlésre (telefonálás) alkalmas.
PhD: latin Philosophia Doctor, a doktorátusnak megfelelõ tudományos fokozat.
Phishing (adathalászat): bizalmas információk (pl. jelszó) megszerzésére irányuló technika, alkalmazói megbízható személynek adják ki magukat. Nem
összekeverendõ az adatbányászattal (data mining)!
Podcast: audiofájlok webes terjesztésére szolgáló technika. Így nevezik a számos audiofájlt tartalmazó oldalakat.
Poliszémia: azokat a szavakat nevezzük így, amelyeknek kontextustól függõen
különféle jelentéseik lehetnek.
Portál: olyan internetes oldal, amely kiindulópontként egyszerre több szolgáltatáshoz nyújt hozzáférést (keresés, e-mail, különbözõ tartalmak, adatbázisok stb.).
Potlacs: ünnepség, melynek során ajándékokat cserélnek; alkalmanként igazi
presztízscsaták színtere Észak-Amerika társadalmaiban.
Potyautas: a közgazdaságtanban annak a magatartásnak a leírására használják,
amikor valaki részesedik a közös erõfeszítések eredményeibõl anélkül, hogy
õ maga hozzájuk járulna. Az élõsködõ szinonimája (dead head manager).
Search engine (keresõmotor): a világhálón lévõ adatbázisokban felhasználói
utasításra keresést végzõ szoftver. A keresõmotorok folyamatosan indexelik,
adatbázisukba mentik a legtöbb honlap tartalmát, a felhasználói kérésnek
megfelelõ találatokat ezek alapján listázzák.
SEC: US Security and Exchange Commission; az Egyesült Államokban a tõzsdepiac szabályozásával és ellenõrzésével megbízott szervezet.
SEO: search engine optimization, keresõoptimalizálás. A hirdetések keresõprogramokon nyújtott teljesítményének optimalizálása, láthatóbbá tétele.
Több tucat társaság kínál ilyen szolgáltatásokat.
Serial entrepreneur lásd venture capital.
Spam: a címzett által nem kért, elektronikusan, elsõsorban e-mailen küldött
hirdetés, felhívás, reklámüzenet.
Stakeholder (érintett): a vállalat döntéshozatalában közvetlenül vagy közvetetten részt vevõ szereplõk.
Sütik lásd cookie-k.
Szerver log: a szerverrõl lekért adatok nyomát megõrzõ naplófájl.
Tezaurusz: olyan, szigorú rendbe sorolt kulcsszavak szótára, amelyekkel a dokumentátorok leírnak egy szövegtestet.
Üzleti angyalok lásd business angels.
Zaj lásd noise.

www.interkonyv.hu

© Bernard Girard

237

© Typotex Kiadó

238 ·

GLOSSZÁRIUM

Venture capital (kockázati tõke): újonnan alapított vállalatok finanszírozási technikája. Megfelelõ anyagi eszközöket juttatnak nekik, amelyek már azt megelõzõen lehetõvé teszi számukra a fejlõdést, hogy belépnének a tõzsdepiacra.
Wiki: olyan weboldal, amelyet nagy számú felhasználó tud igen gyorsan frissíteni. Ebbõl fejlõdtek ki például a Wikipediához (magyar változata a Wikipédia) hasonló enciklopédiák.
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