INFORMACIJE

Iz Islovarja
Islovar je spletni terminološki slovar informatike, ki ga objavlja jezikovna sekcija Slovenskega društva INFORMATIKA na naslovu http://www.islovar.org. Slovar je javno dostopen za vpoglede in vnašanje novih izrazov.
ávdiodatotéka -e ž (angl. audio file) datoteka, ki
vsebuje zvočni posnetek; sin. zvočna datoteka
cíljno oddájanje -ega -a s (angl. narrowcasting,
narrowcast oddajanje za določeno publiko, ciljno
skupino; prim. oddajanje
digitálni médij -ega -a m (angl. digital media) medij, ki
omogoča zapis, prenos in shranjevanje digitalnih
podatkov

4. sredstvo javnega komuniciranja in obveščanja
múltimédija -e ž (angl. multimedia) medij (3), ki
ima zmožnost hkratne predstavitve podatkov z
besedilom, sliko, gibljivo sliko, zvokom
nàdbesedílo -a s (angl. hypertext) besedilo, ki vsebuje
hiperpovezave na druga besedila, slike, objekte;
sin. hipertekst; prim. hipermedij

drúžbeni médij -ega -a m (angl. social media) spletna
tehnologija, ki se uporablja za ustvarjanje in
izmenjavo digitalnih vsebin v virtualni skupnosti

oddájanje -a s (angl. broadcast, broadcasting)
razpošiljanje avdio- ali videovsebin razpršenemu
občinstvu po elektronskih medijih; prim. ciljno
oddajanje

elektrónski médij -ega -a m (angl. electronic media)
medij v elektronski ali elektromehanski obliki za
predstavitev analognih ali digitalnih vsebin, npr.
televizija, radio, internet; prim. digitalni medij

pódkast -a m (angl. podcast, POD) digitalna vsebina,
ki jo je mogoče v obliki avdio- ali videodatotek
prenašati s spleta na računalnik ali prenosno
napravo

ènovrstno oddájanje -ega -a s (angl. unicast,
unicasting) oddajanje sporočila izbranemu
prejemniku; sin. unikast; prim. večvrstno
oddajanje

protokól za vèčvrstno oddájanje -a -- -- m (angl.
multicast protocol) protokol za sočasno pošiljanje
sporočila, podatkov izbrani skupini prejemnikov;
prim. protokol za enovrstno oddajanje

hípermédij -a m (angl. hypermedia) multimedija s
hiperpovezavami; prim. nadbesedilo

protokól za ènovrstno oddájanje -a -- -- -- m (angl.
unicast protocol) protokol za pošiljanje sporočila,
podatkov izbranemu prejemniku; prim. enovrstno
oddajanje, protokol za večvrstno oddajanje

hkrátno oddájanje -ega -a s (angl. simultaneous
broadcast, simulcast) istočasno predvajanje
programov ali dogodkov v več kot enem mediju
ali storitvi, npr. prek radia in televizije hkrati; sin.
simultano oddajanje
médij -a m (angl. media)
1. snov, na katero je mogoče zapisati podatke, npr.
papir, magnetni trak
2. sredstvo, ki omogoča zapisovanje, shranjevanje
in prenos podatkov, npr. USB ključ
3. kar omogoča predstavljanje informacij, npr.
besedilo, slika, videoposnetek
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vèčpredstávnost -i ž (angl. multimedia) predstavitev
vsebine istočasno v obliki besedila, slike, zvoka
vèčvrstno oddájanje -ega -a s (angl. multicast,
multicasting) hkratno oddajanje sporočila,
podatkov izbranim prejemnim računalnikom;
prim. enovrstno oddajanje
vídeodatotéka -e ž (angl. video file) datoteka, ki
vsebuje videoposnetek
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