
LZA Terminoloģijas komisijas 

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas 

apakškomisijas sēdes 
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Sēde notiek 2011. g. 17. novembrī. Sēdē piedalās: Eduards Cauna, Ilze Ilziņa. Inārs 

Jēkabsons, Ligita Kauķe, Dzintars Skarbovskis. 

 

Sēde sākas 14.00. 

 

Sēdes sākumā pieņemti divi vēstkopā iesūtītie termini: 

termination resistor – slodzes pretestība; 

caret browsing  – taustiņpārlūkošana. 

 

No standarta ISO 2382-25 pieņemtie termini. 

 
25.01.01 

local area network 

LAN (abbreviation) 

 
lokālais tīkls 

LAN 

25.01.02 

baseband LAN 
 
pamatjoslas lokālais tīkls 

pamatjoslas LAN 

25.01.03 

broadband LAN 
 
platjoslas lokālais tīkls 

platjoslas LAN 

25.01.04 

LAN broadcast 
 
lokālā tīkla apraide 

LAN apraide 

25.01.05 

LAN multicast 
 
lokālā tīkla multiraide 

LAN multiraide 

25.01.06 

token 
 
marķieris 

25.01.07 

token passing protocol 

token passing procedure 

 
marķiera nodošanas protokols 

 
25.01.09 

bus network 
 
maģistrāles tīkls 

25.01.10 

repeater 

 

 

atkārtotājs 

retranslators 

25.01.11 

LAN server 
 
lokālā tīkla serveris 

LAN serveris 

25.01.12 

bridge 
 
tilts 

25.01.13 

LAN gateway 
 
lokālā tīkla vārteja 

LAN vārteja 

25.01.14 

LAN individual address 
 
lokālā tīkla individuālā adrese 

LAN individuālā adrese 

25.01.15  



LAN group address lokālā tīkla grupas adrese 

LAN grupas adrese 

25.01.16 

LAN multicast address 

 

 
lokālā tīkla multiraides adrese 

LAN multiraides adrese 

25.01.17 

LAN broadcast address 

LAN global address 

 

lokālā tīkla apraides adrese 

LAN apraides adrese 

lokālā tīkla globālā adrese 

LAN globālā adrese 

25.01.18 

address administration 
 
adrešu pārvaldība 

25.01.19 

local address administration 
 
lokālo adrešu pārvaldība 

25.01.20 

universal address administration 

global address administration 

 
universālā adrešu pārvaldība 

globālā adrešu pārvaldība 

25.01.21 

null address 
 
nulles adrese 

25.01.22 

medium access control 

MAC (abbreviation) 

 
fiziskās piekļuves vadība 

MAC 

25.01.23 

trunk cable 
 
maģistrālais kabelis 

25.01.24 

trunk coupling unit 

trunk connecting unit 

TCU (abbreviation) 

 
maģistrālā pieslēgierīce 

 

25.01.25 

drop cable 
 
atzarkabelis 

25.01.26 

abort sequence 
 
priekšlaicīgas pārtrauces virkne 

25.01.27 

medium interface connector 

MIC (abbreviation) 

 
fiziskās saskarnes savienotājs 

 
25.01.28 

medium attachment unit 

MAU (abbreviation) 

 
fiziskā pieslēgierīce 

 
25.01.29 

medium dependent interface 

MDI (abbreviation) 

 
videsatkarīga saskarne 

25.02.03 

contention 
 
konfliktsituācija 

25.02.04 

collision 
 
sadursme 

25.02.05 

jam signal 
 
sastrēgumsignāls 

25.02.06 

collision enforcement 
 
sadursmju regulēšana 

25.02.07 

truncated binary exponential backoff 
 

aprautā bināri eksponenciālā aizture 
25.02.08 

jabber 
 
ieilgusi pārraide  

25.02.09 

jabber control 
 
ieilgušas pārraides vadība 

25.02.10 

deference 
 

http://termini.lza.lv/term.php?term=konfliktsituācija&list=konfliktsituācija&lang=LV


piekāpšanās 

25.02.11 

slot time (in a CSMA/CD network) 
 
laiksprauga (CSMA/CD tīklā) 

25.02.12 

round-trip propagation time 
 
aprites laiks 

 

Sēde beidzas 16.00. 

 

Sēdes vadītājs:                                  Eduards Cauna 

 

Protokolē:                                         Ilze Ilziņa   

 


