CISA Exam Terminology List
ENGLISH

HEBREW

Abrupt changeover
Acceptable use policy
Acceptance testing
Access control
Access path
Access rights
Accountability
Address
Administrative controls
Adware
Alternative routing
Analogue, analog
Annual loss expectancy (ALE)
Anonymous File Transfer Protocol (FTP)
Antivirus software
Application control
Application layer
Application program
Application programmer
Application service provider (ASP)
Asset provisioning lifecycle
Asymmetric key (public key)
Asynchronous attack
Asynchronous transmission
Attenuation
Attribute sampling
Audit evidence
Audit objective
Audit program
Audit risk
Audit trail
Authentication

© 2015-2016 ISACA All rights reserved.

ת/תמורה פתאומי/מהפך
מדיניות שימוש מקובלת
מבחני קבלה
בקרת גישה
נתיב גישה
הרשאות גישה
נשיאה באחריות
כתובת
בקרות ניהול
(Adware) פרסומה
ניתוב חלופי
אנלוגי
(ALE) תוחלת הפסד שנתי
פרוטוקול העברת קבצים אנונימית
וירוס-תוכנת אנטי
בקרת יישומים
שכבת יישום
תוכנת יישום
מתכנת יישומים
(ASP) ספק שירות יישומים
מחזור חיים של אספקת נכס
(מפתח אסימטרי )מפתח ציבורי

סינכרונית-מתקפה א

סינכרוני-שידור א
הפחתה
דיגום תכונות
ראיית ביקורת
יעד ביקורת
תוכנית ביקורת
סיכון ביקורת
נתיב ביקורת
אימות

CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH

HEBREW

Authorization
Backbone
Back door
Backup
Badge
Balanced scorecard
Bandwidth
Barcode
Baseline
Bastion host
Batch control
Batch job
Batch processing
Benchmark
Benefits realization document
Best practice
Binary code
Biometric locks
Biometrics
Black box testing
Blade server
Bridge
Breakeven-point analysis
Broadband
Brownout
Browser
Browser caches
Brute force attack
Buffer
Buffer capacity
Buffer overflow
Business case
Business continuity plan (BCP)
Business impact analysis (BIA)
Business intelligence
Business process reengineering (BPR)
Business resumption plan
Business risk

הרשאה
תשתית פיזית מרכזית
דלת אחורית
גיבוי
תג
גליון תוצאות מאוזן
פס-רוחב
ברקוד
נקודת ייחוס
שרת מגן
בקרת מנות
תהליך אצווה
עיבוד מנות
מבחן ביצועים

מסמך מימוש יתרונות
נוהל מיטבי
קוד בינארי
חסמים ביומטריים
ביומטריקה
בדיקת קופסה שחורה
(Blade Server) שרת להבים
גשר

איזון-ניתוח נקודת

רחב-פס
(נפילת מתח )בתחנת כוח
דפדפן
זיכרונות מטמון של דפדפן
(Brute Force) מתקפה כוחנית
(Buffer) מאגר
(Buffer) קיבולת מאגר
(Buffer overflow) גלישת מאגר
(Business case) מקרה עסקי
תוכנית רציפות עסקית
ניתוח השפעה עסקית

בינה עסקית

(BPR) מחדש של תהליכים עסקיים-תכנון
תוכנית התחדשות עסקית
סיכון עסקי
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ENGLISH
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יחידה עסקית
מעקף עיבוד תוויות
עץ קריאות
(CMM) מודל ְבּשֵׁלוּת היכולת
בדיקת עומס קיבולת
כרטיס מפתח
גיהוץ כרטיסים

Business unit
Bypass label processing (BLP)
Call tree
Capability maturity model (CMM)
Capacity stress testing
Card key
Card swipes
Cascading deletes
Central communication processor
Central processing unit (CPU)
Centralized data processing
Certification authority (CA)
Certification revocation list (CRL)
Chain of custody
Challenge/response token
Change control log
Check digit
Checklist
Checkpoint restart procedures
Checksum technique
Chief information officer (CIO)
Ciphertext
Circuit-switched network
Circular routing
Client-server
Closed circuit television (CCTV)
Cloud
Cloud computing
Cluster controller
Clustered architecture
Coaxial cable
Cold site
Common gateway interface (CGI)
Communications controller
Compensating control
Compiler
Completeness check
Compliance tests

רצף מדורג של מחיקות

מעבד תקשורת מרכזי
יחידת עיבוד מרכזית
עיבוד נתונים מרוכז
סמכות מאשרת
(CRL) רשימת אישורים מבוטלים
שרשרת של משמורת
תגובה/אסימון דרישת זיהוי
יומן בקרת שינויים
ספרת ביקורת
רשימת תיוג
נוהלי אתחול מנקודת ביקורת
שיטת סיכומי בקרה
(CIO) מנהל מערכות מידע
טקסט מוצפן
ממותגים-רשת מעגלים
ניתוב מעגלי
לקוח/שרת
(CCTV) טלביזיה במעגל סגור
ענן
מחשוב ענן
בקר אשכול
ארכיטקטורת אשכולות
כבל קואקסיאלי
אתר קר
(CGI) ממשק שעת משותף
בקר תקשורת
בקרה מפצה
מהדר
בדיקת שלמות
מבחני ציות
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Comprehensive audit
Computer emergency response team (CERT)
Computer forensics
Computer fraud
Computer sequence checking
Computer virus
Computer-aided software engineering (CASE)
Computer-assisted audit technique (CAAT)
Concentrator
Concurrency control
Concurrent access control
Confidentiality
Configuration
Console log
Contingency plan
Continuous auditing approach
Control
Control risk
Control self-assessment
Cookies
Core dumps
Corporate governance
Corrective action
Corrective control
Cost-effective controls
Critical path method (CPM)
Cross-site scripting
Customer relationship management (CRM)
Cyclic redundancy checks
Data at rest
Data center
Data classification
Data custodian
Data dictionary
Data diddling
Data Encryption Standard (DES)
Data flow
Data in transit

ביקורת מקיפה
(CERT) צוות תגובת חירום למחשוב
זיהוי עברות מחשב
הונאת מחשב
בדיקת רצף ממוחשבת
וירוס מחשב
(CASE) הנדסת תוכנה בעזרת מחשב
(CAAT) טכניקות ביקורת בסיוע מחשב
מרכזת
זמניות-בקרת בו
זמנית-בקרת גישה בו
סודיות
תצורה
יומן מסוף
תוכנית מגירה
גישת ביקורת רציפה
בקרה
סיכון בקרה
(CSA) עצמית של בקרה-הערכה
עוגיות
(core dumps) הטלות זכרון
ממשל תאגידי

פעולה מתקנת

בקרה מתקנת
(תועלת/בקרות אפקטיביות )מבחינת עלות
(CPM) שיטת המסלול הקריטי
(XSS) סקריפט חוצה אתרים
(CRM) ניהול קשרי לקוחות
בדיקות יתירות מחזורית
(נתונים במנוחה )לא פעילים
מרכז נתונים

סיווג נתונים

אחראי על נתונים
מילון נתונים
הונאת נתונים
תקן הצפנת נתונים
זרימת מידע
נתונים במעבר
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Data leakage
Data loss prevention (DLP) system/controls
Data mart
Data mirroring
Data owner
Data repository
Data sanitization
Data structure
Database
Database administrator (DBA)
Database management systems (DBMS)
Database replication
Database specifications
Data-oriented systems development
Deadman door
Decentralization
Decision support systems (DSS)
Decryption
Decryption key
Degauss
Demilitarized zone (DMZ)
Demodulation
Denial of service attack
Denormalization
Desktop
Detection risk
Detective control
Dial-up
Digital certificate
Digital signature
Disaster recovery plan
Discovery sampling
Diskless workstations
Distributed data processing network
Domain name server
Download
Downtime report
Dry-pipe fire extinguisher system

דליפת נתונים

(DLP) בקרות למניעת אובדן נתונים/מערכת

מרכול נתונים
שיקוף נתונים
בעל נתונים
אגירת נתונים
טיהור נתונים
מבנה נתונים
מסד נתונים
מנהל מסד נתונים
מערכות ניהול מסדי נתונים
שכפול מסד נתונים
מפרטי מסד נתונים
פיתוח מערכות מונחה נתונים
תא בטחון
ביזור
מערכות תומכות החלטה
פענוח
מפתח פענוח
מחיקת מגנוט
שטח מפורז
גילוי אפנון
מתקפת מניעת שירות

נורמליזציה-דה
שולחן עבודה

סיכון גילוי
בקרת גילוי
חיוג
אישור דיגיטלי
חתימה דיגיטלית
תוכנית התאוששות מאסון
דיגום תגליות
עבודה ללא כונן-תחנות
רשת עיבוד נתונים מבוזרת
שרת שמות דומיין
הורדה
דו"ח זמן דמימה
אש באמצעות צינור יבש-מערכת כיבוי
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Dry-pipe sprinkler system
Due diligence
Duplex routing
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Earned value analysis
Eavesdropping
Echo checks
E-commerce
Edit controls
Editing
Electronic cash
Electronic funds transfer (EFT)
E-mail
Embedded audit modules
Encapsulation
Encapsulation (objects)
Encryption
Encryption key
Enterprise resource planning (ERP)
Enterprise risk management
Environmental control
Equal-error rate (EER)
Escrow agent
Escrow agreement
Ethernet
Exception reports
Executable code
Expected error occurrence
Exposure
Extensible Markup Language (XML)
Failover service
Fallback procedures
False authorization
False enrollment
False negative
False positive
False-acceptance rate (FAR)
False-identification rate (FIR)

מערכת מתזים יבשה
שקידה נאותה
כיווני-ניתוב דו
(DHCP) מארח דינמית-פרוטוקול תצורת שרת
ניתוח ערך שהושג
סתר-האזנת
בדיקות הד
אלקטרוני-מסחר
בקרות עריכה
עריכה
כסף אלקטרוני
העברת כספים אלקטרונית
דואר אלקטרוני
מודולי ביקורת משובצים
אנקפסולציה
(שיבוץ )של עצמים
הצפנה
מפתח הצפנה
(ERP) ארגוני-תכנון משאבים כלל
ארגוני-ניהול סיכונים כלל
בקרת סביבה
(EER) שווה-שיעור שגיאה
סוכן של צד שלישי
הסכמי צד שלישי
אתרנט
דוחות חריגים
(קוד הפעלה )הרצה
שיעור שגיאה צפוי
חשיפה
(XML) הרחבה-שפת סימון בת
(Failover) כשל-שירות אל
נהלי שחזור
אישור שגוי
הרשמה שגויה

שלילה כוזבת

שלילה חיובית
(FAR) שגויה-שיעור קבלה
(FIR) שגוי-שיעור זיהוי
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False-rejection rate (FRR)
Fault-tolerant
Feasibility study
Fiber optic cable
Fiber optics
File
File allocation table (FAT)
File layout
File server
File Transfer Protocol (FTP)
Filter
Financial audit
Firewall
Firmware
Follow-up audit
Force majeure agreement
Forensic
Format checking
Frame relay assembler/disassembler (FRAD) device
Frame-relay
Fraud risk
Full duplex
Function point analysis
GANTT chart
Gap analysis
Gateway
Generalized audit software
Go-live
Governance
Hacker
Hacking
Half duplex
Handover
Handprint scanner
Hardening (the operating system)
Hardware
Hash totals
Help desk

(FRR) שגויה-שיעור דחייה
עמידה בפני תקלות
חקר היתכנות
כבל סיבים אופטיים
סיבים אופטיים
קובץ
(FAT) טבלת הקצאת קובץ
מבנה קבצים
שרת קבצים
(FTP) פרוטוקול העברת קבצים
מסנן
ביקורת פיננסית
חומת אש
קושחה

מעקב-ביקורת המשך
הסכם כוח עליון

זיהוי פלילי
בדיקת פורמט
(FRAD) הרכבת ממסר מסגרת/התקן פירוק
ממסר מסגרות
סיכון הונאה
דופלקס מלא
ניתוח נקודות פונקציה
"תרשים "גאנט
ניתוח פערים
שער
תוכנת ביקורת כללית
 התחלת העבודה בפועל/ מעבר לייצור
ממשל
(פורץ מחשבים )האקר
פריצת מחשבים
חצי דופלקס
חפיפה
יד-סורק טביעת כף
(הקשחת )מערכת ההפעלה
חומרה
סכומי גיבוב
מחלקת תמיכה
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Heuristic filter
Hexadecimal
Hierarchical database
Honeypot
Host
Hot site
Hotline
Hypertext Markup Language (HTML)
Image processing
Incident
Incremental testing
Independence
Indexed sequential access method (ISAM)
Indexed sequential file
Industry standards
Inference engine
Information processing facility (IPF)
Information security
Information security manager
Information technology (IT)
Inherent risk
Inheritance (objects)
Initial program load (IPL)
Input controls
Instant messaging
Integrated service digital network (ISDN)
Integrated test facility (ITF)
Integrity
Interface
Interface testing
Internal control
Internal storage
Internet
Internet packet (IP) spoofing
Internet protocol
Internet service provider (ISP)
Interval sampling
Intranet

מסנן היוריסטי
הקסדצימלי
מסד נתונים הירארכי
מלכודת דבש
שרת מארח
אתר חם
"קו "חם
(HTML) טקסט-שפת סימון היפר
עיבוד תמונה
אירוע
בדיקה מדורגת
תלות-אי
גישה סדרתית לפי אינדקס
קובץ סדרתי לפי אינדקס

בענף/תקנים בתעשייה

מנוע היקש
מתקן עיבוד מידע
אבטחת מידע
מנהל אבטחת מידע
(IT) טכנולוגיית המידע
סיכון טבוע
(הורשת תכונות )של עצמים
טעינת תוכנה ראשונית
בקרות קלט
(IM) הודעות מיידיות
רשת ספרתית לשירות משולב
מתקן בדיקה משולב
שלמות
ממשק
בדיקת ממשק
בקרה פנימית
אחסון פנימי
אינטרנט
הונאה במנות אינטרנט
פרוטוקול אינטרנט
ספק שירותי אינטרנט
דיגום במרווחים
אינטראנט
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(IDS) מערכת זיהוי חדירות
(IPS) מערכת למניעת חדירות
חריגים
מבקר מערכות מידע
ניהול סוגיות
גליון תוצאות מאוזן של טכנולוגיית המידע
ממשל טכנולוגיית המידע
תשתית טכנולוגיית המידע
סינרגיה של טכנולוגיית המידע

Intrusion detection system (IDS)
Intrusion prevention system (IPS)
Irregularities
IS auditor
Issues management
IT balanced scorecard
IT governance
IT infrastructure
IT synergy
IT value analysis
Judgmental sample
Key controls
Key performance indicator (KPI)
Key stakeholders
Key success factor (KSF)
Knowledge management
Leased lines
Lessons-learned exercise
Librarian
Limit check
Line conditioner
Link editor (linkage editor)
Literals
Load balancing
Local area network (LAN)
Log
Logic bombs
Logical access
Logical access controls
Logical access right
Logoff
Logon
Magnetic card reader
Malicious code
Malware
Man-in-the-middle attack
Mapping
Masking

ניתוח ערך טכנולוגיית המידע
מדגם ביקורתי

 ראשיות/ בקרות מרכזיות
(KPI) מדד ביצוע ראשי

בעלי עניין ראשיים

(KSF) גורם המפתח להצלחה

ניהול ידע
קווים חכורים
לקחים-תרגיל הפקת
ספרן
בדיקת גבולות

משפר קו

לינקר
 ככתבו,מילולי
איזון עומסים
רשת תקשורת מקומית
יומן רישום
פצצה לוגית
גישה לוגית
בקרות גישה לוגית
זכות גישה לוגית
התנתקות
התחברות
קורא כרטיסים מגנטי
קוד זדוני
זדונה

(man-in-the-middle) באמצע-מתקפת אדם

מיפוי
הסתרה
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קובץ אב
מהותיות
מודלים של בשלות
(MTOs) משך הפסקות שירות נסבל
(MTBF) זמן ממוצע בין כשלים
(MAC) בקרת גישה למדיה
חמצון מדיה
הצבת )שפיכת( זיכרון
תמצית הודעה
מיתוג הודעות
נתונים-מטה
תגיות-מטא
תוכנת מדידה
תיכונה
יישום עסקי קריטי
מודם
אפנון
דיגום יחידת מטבע
ריבוב
מרבב
ריבוי עיבודים
(NAT) תרגום כתובת רשת
מנהל רשת

Master file
Materiality
Maturity models
Maximum tolerable outages (MTOs)
Mean time between failures (MTBF)
Media access control (MAC)
Media oxidation
Memory dump
Message digest
Message switching
Metadata
Meta-tags
Metering software
Middleware
Mission-critical application
Modem (modulator-demodulator)
Modulation
Monetary unit sampling
Multiplexing
Multiplexor
Multiprocessing
Network address translation (NAT)
Network administrator
Network congestion
Network diversity
Network hubs
Network protocol
Network topology
Node
Noise
Noncompliance
Nondisclosure agreement
Nonrepudiation
Normalization
Numeric check
Object code
Objectivity
Object-oriented

גודש ברשת

גיוון רשת
צירי רשת
פרוטוקול רשת
טופולוגיית רשת
צומת
רעש
ציות- אי/ העדר ציות
הסכם סודיות
התכחשות-אי
נירמול
בדיקה מספרית
קוד מטרה
אובייקטיביות
מונחה עצמים
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Offsite storage
On-demand computing
Online data processing
Open source
Open systems
Operating system
Operational audit
Operational control
Operator console
Optical character recognition (OCR)
Optical scanner
Outbound data transmission
Output analyzer
Outsourcer
Outsourcing
Packet
Packet switching
Parallel run
Parallel simulation
Parallel testing
Parity check
Partitioned file
Passive assault
Password
Patch management
Payroll system
Penetration test
Performance measurement
Performance testing
Peripherals
Personal identification number (PIN)
Personally identifiable data
Personally identifiable information (PII)
Phishing
Piggybacking
Pilot
Plaintext
Platform for Internet Content Selection (PICS)

אחסון מחוץ לאתר
שרותי מחשוב לפי דרישה
עיבוד נתונים מקוון
קוד פתוח
מערכות פתוחות
מערכת הפעלה
ביקורת תפעולית
בקרה תפעולית
מסוף מפעיל
זיהוי תווים אופטי
סורק אופטי
שידור נתונים כלפי חוץ
מנתח פלט

ספק במיקור חוץ

חוץ-מיקור
מנה
מיתוג מנות
הרצה במקביל
סימולציה מקבילה
בדיקה מקבילה
בדיקת זוגיות
קובץ עם מחיצות
תקיפה פסיבית
סיסמה
(patch) ניהול טלאים
מערכת שכר
מבחן חדירה
מדידת ביצועים
בדיקת ביצועים
ציוד היקפי
מספר זיהוי אישי
נתונים המאפשרים זיהוי אישי
(PII) מידע המאפשר זיהוי אישי
(phishing) מתקפת דיוג
גב-כניסה על
מקדים-ניסוי
טקסט לא מוצפן
פלטפורמה לבחירת תוכן אינטרנט
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Point-of-sale (POS) systems
Polymorphism (objects)
Port
Post-implementation review
Posting
Power conditioning
Power distribution unit (PDU)
Preventive control
Private branch exchange (PBX)
Private key cryptosystems
Privileged mode
Privileged password
Production programs
Production software
Program change request (PCR)
Program evaluation and review technique (PERT)
Program flowcharts
Program narratives
Programming walk-through
Project management
Project portfolio
Protocol
Protocol converter
Prototyping
Proxy server
Proximity card
Public domain software
Public key cryptosystem
Public key infrastructure (PKI)
Public switched network (PSN)
Quality assurance
Quality management system (QMS)
Quality of service (QoS)
Queue
Random access memory (RAM)
Range check
Real-time processing
Reasonable assurance

מכירה-מערכות בנקודות
( צורתיות )של עצמים-רב
יציאה
סקירה לאחר יישום
קליטת רישומים
ייצוב מתח
(PDU) יחידת חלוקת כוח
בקרה מונעת
(PBX) רשת טלפוניה פרטית
מערכות הצפנה עם מפתח פרטי
מצב מיוחס

סיסמה מיוחסת

תוכניות ייצור
תוכנת ייצור
(PCR) בקשה לשינוי תוכנה
(PERT) טכניקת סקירה והערכה של תוכנית
זרימת תוכנית-תרשימי
תיאורי תוכנית
סקירת תכנות מודרכת
ניהול פרויקטים
תיק פרויקטים
פרוטוקול
ממיר פרוטוקולים
טיפוס-פיתוח אב
"שרת "פרוקסי
כרטיס קירבה
תוכנה ציבורית
מערכות הצפנה עם מפתח ציבורי
(PKI) תשתית מפתחות ציבוריים
רשת מיתוג ציבורית
הבטחת איכות
(QMS) מערכת ניהול איכות

(QoS) איכות השירות

תור
זיכרון גישה אקראית
בדיקת טווח
אמת-עיבוד בזמן
ביטחון במידה סבירה
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CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH

HEBREW

Reasonableness check
Reciprocal agreement
Reconciliation
Record
Recovery point objective (RPO)
Recovery testing
Recovery time objective (RTO)
Redundancy
Redundancy check
Redundant array of inexpensive disks (RAID)
Reengineering
Reference check
Referential integrity
Registration authority (RA)
Regression testing
Relational database
Remote access service (RAS)
Remote logon
Remote wipe
Replay attack
Replication
Repository
Request for proposal (RFP)
Requirements definition
Residual risk
Resilience
Return on investment (ROI)
Reverse engineering
Right-to-audit
Risk
Risk analysis
Risk appetite
Risk register
Role-based access control (RBAC)
Rollback
Rollout
Root cause
Rounding down

בדיקת סבירות
הסכם הדדי
התאמה
רשומה
(RPO) יעד נקודת התאוששות
בדיקת התאוששות
(RTO) יעד משך התאוששות
יתירוּת
(בדיקת יתירות )או בדיקת עודף
(RAID) מערך יתיר של דיסקים זולים
מחדש-תכנון
בדיקת ממליצים
שלמות ייחוסית
(RA) סמכות רישום
בדיקת רגרסיה
(RDBMS) מסד נתונים יחסי
(RAS) שרות גישה מרחוק
התחברות מרחוק

מרחוק-מחיקה

מתקפת שידור חוזר

שכפול

מאגר
בקשה להצעות
הגדרת דרישות
סיכון שיורי

כושר התאוששות

(ROI) החזר על השקעה
הנדסה לאחור
ביקורת-לביצוע-זכות
סיכון
ניתוח סיכונים

תאבון לסיכון
מרשם סיכון

(RBAC) תפקיד-בקרת גישה מבוססת
חזרה למצב קודם
פריסה
גורם השורש
הונאה באמצעות עיגול סכומים כלפי מטה
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CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH

HEBREW

Router
Router rule
Run-to-run totals
Salami technique
Scalability
Scanning
Scheduling
Scope creep
Screened subnet
Screening routers
Secure hash algorithm 1 (SHA-1)
Secure Sockets Layer (SSL)
Security administrator
Security policy
Security software
Security testing
Segregation of duties
Sensitive
Separation of duties
Sequence check
Sequential file
Service bureau
Service level agreement (SLA)
Service set identifiers (SSIDs)
Service-oriented architecture (SOA)
Shield twisted cable
Sign-off
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Simultaneous peripheral operations online (Spool)
Single sign-on process
Slack time
Smart card
Sniffing
Sociability
Social engineering
Software as a Service (SaaS)
Source code
Source code compare programs

נתב
כלל נתב
להרצה-סיכומי הרצה
הונאה בשיטת הסלמי
מדרגיות
סריקה
תזמון
גלישה מהיקף מתוכנן
רשת ממודרת-תת
נתב מיסוך
(SHA-1) 1 אלגוריתם גיבוב מאובטח
(SSL) שכבת שקע מאובטחת
מנהל אבטחה
מדיניות אבטחה
תוכנת אבטחה
בדיקת אבטחה
הפרדת תפקידים
רגיש
הפרדת תפקידים
בדיקת רצף
קובץ סדרתי
לשכת שירות
(SLA) הסכם רמת שירות
(SSID) מזהי שרות
(SOA) שרות-ארכיטקטורה מוכוונת
כבל מסוכך

בחתימה-לאשר

(SOAP) פרוטוקול פשוט לגישה לאובייקטים
פעולות סימולטניות של ציוד היקפי בצורה מקוונת
(SSO) פעמי-תהליך הזדהות חד
(זמן פנוי )שאינו מעכב את הפרויקט
"כרטיס" חכם
ריחרוח

חברותיות

הנדסה חברתית

(SaaS) תוכנה כהסכם שירות

קוד מקור
תוכניות להשוואת קוד מקור
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CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH

HEBREW

Source documents
Spam
Spoofing program
Spooling program
Spyware
Stakeholders
Statistical sampling (SP)
Steering committee
Steganography
Stop or go Sampling
Storage area network (SAN)
Strategic alignment
Stratified sampling
Striped disk array
Structured programming
Structured Query Language (SQL)
Substantive test
Succession planning
Surge protector
Surge suppression
Switch
Symmetric key encryption
Synchronous
Synchronous data link
Synchronous transmission
System edit routine
System flowcharts
System initialization log
System software
System testing
Systematic sampling/selection
Systems analyst
Systems development life cycle (SDLC)
Table look-ups
Tape library
Tape management system (TMS)
Telecommunications
Telecommunications network

מסמך מקור
"דואר "זבל
תוכנית הונאה
תוכנית ספולינג
רוגלה

בעלי עניין

דיגום סטטיסטי
ועדת היגוי
(Steganography) סטגנוגרפיה
"דיגום בשיטת "עצור או דגום
(SAN) רשת אזור אחסון
תאימות אסטרטגית
בחירת מרובדת/דגימה
מערך דיסקים מרוקן
תכנות מבני
שפת שאילתות מבנית
מבחן מבסס
(תכנון רציפות )בעלי תפקידים
מתח-מגן בפני עליית
מתח-דיכוי עליית

מתג

הצפנה עם מפתח סימטרי
סינכרוני
קישור נתונים סינכרוני
שידור סינכרוני
שגרת עריכה במערכת
תרשימי זרימת מערכת
לוג אתחול מערכת
תוכנת מערכת
בדיקת מערכת
בחירה שיטתית/דגימה
מנתח מערכות
מחזור חיים של פיתוח מערכת
חיפוש נתונים בטבלה
ספריית סרטים מגנטיים
מערכת ניהול סרטים מגנטיים
תקשורת
רשת תקשורת
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CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH

HEBREW

Template
Terminal
Test data
Test generators
Test programs
Thin client architecture
Third-party reviews
Throughput
Throughput index
Time bomb
Token
Total cost of ownership (TCO)
Transaction
Transaction log
Transmission Control Protocol (TCP)
Transport layer security (TLS)
Trap door
Trojan horse
Trunks
Tunneling
Turnaround time
Twisted pairs
Twisted pairs cable
Two-factor authentication
Two-way replication
Uninterruptible power supply (UPS)
Unit testing
Uploading
User awareness
User service levels
Utility programs
Utility script
Vaccine
Validity check
Value added activity
Value added chain
Value added network (VAN)
Value delivery

תבנית
מסוף
נתוני מבחן
מחוללי מבחנים
תוכניות מבחן
"ארכיטקטורת לקוח "דק
ביקורות צד שלישי
תפוקה
אינדקס תפוקה
פצצת זמן
אסימון

(TCO) עלות בעלות כוללת
טרנזקציה
לוג טרנזקציות
TCP פרוטוקול
TLS פרוטוקול הצפנה
מלכודת
סוס טרויאני
ערוץ ראשי
מנהור

זמן סבב

זוגות מוליכים מפותלים
כבל זוג מוליכים מפותלים
אימות באמצעות שני גורמים
כיווני-שכפול דו
אל פסק
בדיקת יחידה
העלאה
מודעות משתמשים
רמות שירות למשתמש
תוכניות שרות
שגרת שרות
חיסון
בדיקת תוקף
פעילות עם ערך מוסף
שרשרת ערך מוסף
רשת ערך מוסף
אספקת ערך
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CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH

HEBREW

Variable sampling
Variables estimation
Verification
Version stamping
Virtual local area network (VLAN)
Virtual memory
Virtual private network (VPN)
Virtual storage access method (VSAM)
Virus
Voicemail
Vulnerability scan
Walk-through
Warm site
Watermark
Web server
Wet-pipe sprinkler systems
White box testing
Wide area network (WAN)
Wi-Fi Protected Access (WPA)
Wired Equivalency Privacy (WEP)
Wiretapping
Work breakdown structure
Workflow model
Worm program

דיגום משתנה
הערכת משתנים
אימות
ביול גרסאות

(VLAN) רשת תקשורת מקומית וירטואלית

זיכרון וירטואלי
רשתות פרטיות וירטואליות
שיטת גישה לאחסון וירטואלי
וירוס
דואר קולי
סריקה אחר נקודות פגיעות

חזרה

אתר חמים
סימן מים
שרת אינטרנט
מערכת מתזים רטובה
בדיקת קופסה לבנה
רשת תקשורת רחבה
(WPA) פרוטוקול גישה אלחוטית מאובטחת
(WEP) פרוטוקול פרטיות מקבילה לתקשורת קווית
האזנת סתר

תרשים חלוקת עבודה
עבודה-מודל זרימת
תוכנית זחל
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