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Adobe et veldig bra datafirma som har utviklet de åpne standardene postscript og pdf. Adobe
har mange gode program, bl.a. Acrobat for generering av pdf-dokumenter, og Photoshop
for bildemanipulering/bildebehandling

Apache den mest brukte webservern (kan kjøres på flere plattformer, bl.a. Unix (Linux) og NT)

ASP Active Server Pages, “Microsoft sin versjon av PHP”

ASCII American Standard Code for Information Interchange, standard tegnsettet. Teksteditorer
jobber bare med ascii-tekst

CGI Common Gateway Interface, programmer som du kan kalle fra websiden din for å få utført
spesielle oppgaver (f.eks. dialogboks for å sende mail)

Eudora den mailklienten vi bruker på HiG

Excel regnearkprogrammet til MSOffice

Flash en teknologi fra Macromedia for å lage fancy websider, krever at man har en plug-in (som
er gratis)

DDE Dynamic Data Exchange, teknologien MSOffice bruker for å lage linker mellom programmene
i Office pakka

Fri Programvare programmer som lar kildekoden være åpen

FTP File Transfer Protocol, en protokoll (en standard) for overføring av filer

GIF (Graphics Interchange Format) bildeformat spesielt godt for knapper og bilder med lite farg-
er og skarpe kanter, men litt lisensproblemer for de som bruker det i utstrakt grad

GNU GNU’s Not Unix er betegnelsen på prosjektet som driver fremover all fri programvare

GPL GNU Public Licence, en lisens som følger det meste som er fri programvare

HTML Hyper Text Mark-up Language, filformatet som benyttes på WWW, en makro av SGML

HTTP Hyper Text Transfer Protocol, protokollen som benyttes på WWW

IMAP Internet Message Access Protocol, vil ta over for POP i fremtiden

Java i hovedsak et programmeringsspråk hvor ideen er at programmene som skrives i java skal
være plattformuavhengige, dvs. et java-program skal kunne kjøres på et hvilket som helst
operativsystem (MSWindows, Mac eller Unix eller noe annet)

Javascript et script-språk for å få til bl. a. interaktivitet (f.eks. at noe lyser opp når markøren
flyttes over et punkt i siden)
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Java applets programmer som kan kjøres på websiden din (f.eks. dataspill). Disse programmene
lastes ned og kjøres på maskina di, dvs de kjøres på klientsiden

Java servlets programmer som kan kjøres på websiden din men som kjøres på webservern i
motsetning til java applets

JPG (Joint Photographic expert Group) bildeformat som tar lite plass, mest brukte bildeformat

KDE K Desktop Environment, et vindussystem med en masse tilhørende programmer for Linux
(fri programvare, GPL lisens)

Klient program et program som kobler seg opp mot en server for å gjøre sine oppgaver (f.eks.
hente mail, hente websider, el.l.)

Linux En Unix-kloning som er fri programvare

Lynx En webleser som bare leser teksten på websider

MS forkortelse for Microsoft

Notepad (Notisblokk) en teksteditor under MSWindows

OLE Object Linking and Embedding, teknologien MSOffice bruker for å sette inn et objekt fra et
program i et annet program

PDF Portable Document Format, den beste standarden for alle dokumenter som ikke skal editeres
(endres på) videre

PHP Professional Home Pages, et programmeringsspråk/scriptspråk som brukes for å lage dy-
namiske websider (dvs sider som genereres i det du henter dem til webleseren)

Pico PIne COmposer, teksteditor på linux som brukes bl.a. i mailprogrammet Pine

Pine mailklient på linux

PNG (Portable Network Graphics) fremtidens åpne standard som vil ta over for GIF

POP Post Office Protocol, mest brukte protokoll for å hente mail fra en mailserver

Postscript det språket som de fleste skrivere bruker, dvs, det siste filformatet som benyttes før
skriveren behandler filen. Postscript er et komplett programmeringsspråk egentlig selv om
det stort sett bare brukes som et sidebeskrivelsesspråk. PDF er en strippet postscript variant

Server program et program som kjører på en server og tar imot henvendelser fra et klient pro-
gram

SGML Standard Generalized Mark-up Language, en veldig generell standard for dokumenter

StarOffice Office pakke fra SUN som kan lastes ned på både Unix (Linux) og Windows gratis for
ikke-kommersiell bruk

Unix en familie av operativsystemer, bl.a. SunOS, HP-UX, Ultrix, FreeBSD, osv

URL Universal Resource Locator, betegnelsen på en adresse av typen http:// eller ftp:// el.l.

XML eXtensible Mark-up Language, en bedre versjon av gamle SGML
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