
Παράρτημα Εʹ

Μεταφράσεις Αγγλικών Όρων

Πίνακας Μετάφρασης Όρων
Σε αυτό το παράρτημα παρατίθενται για λόγους πληρότητας, οι αντιστοι-

χίες των αγγλικών όρων με τους ελληνικούς που χρησιμοποιήθηκαν (ή θα χρη-
σιμοποιηθούν στην επόμενη έκδοση).

0,25-micron CMOS τεχνολογία 0,25μ CMOS
10x longer 10 φορές περισσότερο
API προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογής
ASIC ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικού σκοπού εφαρμο-

γών
Altera DE-series board πλακέτα της σειράς Altera DE
Byte-lane selections επιλογές ανά γραμμή Byte
CMOS Multidrain Logic λογική CMOS πολλαπλών υποδοχών
Cascade Voltage Switch Logic -
CVSL

διαδοχική λογική διακοπτικής τάσης

Commercially licensed IP cores εμπορικοί πυρήνες πνευματικής ιδιοκτησίας
FLOPS πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο
FPGA προγραμματιζόμενες συστοιχίες πυλών στο πεδίο
Finite State Machine μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων
Hardware Description Language γλώσσα περιγραφής υλικού
Integrated Development
Environments (IDE)

ολοκληρωμένα αναπτυξιακά περιβάλλοντα

Interrupt Descriptor Table πίνακας περιγραφής διακοπής
Karnaugh map χάρτης Karnaugh
LCD real estate επιφάνεια χρήσης του LCD
MPI communicator επικοινωνιοφορέας MPI ή αντικείμενο επικοινωνίας

MPI
Maskable ROM ROM που μπορεί να χρησιμοποιήσει μάσκα
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Maverick Lock κλείδωμα τύπου Maverik
Message Passing Protocols πρωτόκολλα μεταβίβασης μηνυμάτων
Message passing routines ρουτίνες μεταβίβασης μηνυμάτων
Non-reentrant code μη επαναεισαγόμενος κώδικας
Post Metal Programming προγραμματισμός μετά την υλοποίηση
Register Transfer Level, RTL επίπεδο μεταφοράς καταχωρητών
Schedulability ικανότητα χρονοπρογραμματισμού
UNIX pipe διασωλήνωση διεργασιών UNIX
Unsynthesisable μη συνθέσιμη
[..arduino..] shield πλακέτα επέκτασης [..arduino..]
a priory εκ των προτέρων
abstract level αφαιρετικό επίπεδο
abupt junction απότομη επαφή
acceptor αποδέκτης
accumulation συσσώρευση
address register καταχωρητής διεύθυνσης
addressable μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί
allocating and deallocating δέσμευση και αποδέσμευση
aluminum αλουμίνιο
animation κινησιομοίωση ή ψηφιακά κινούμενα σχέδια
annihilation gate πύλη εξολόθρευσης
annotation method τεχνική υποσημειώσεων
appendix παράρτημα
application-specific συγκεκριμένης εφαρμογής
arbiter κριτής
arbitration διαιτησία
area επιφάνεια
argument όρισμα [αν αναφερόμαστε σε προγράμματα]
arithmetic product αριθμητικό γινόμενο
array διάταξη
assemble συμβολομετάφραση (για το compile)
assembler συμβολομεταφραστής
assembly συμβολική γλώσσα
assert ύψωση
asynchronous resettable latch ασύγχρονος επαναφερόμενος μανδαλωτής
atomics, atomic operations ατομικές λειτουργίες
augmented αυξημένο
automatic test pattern generation αυτόματη δημιουργία διανυσμάτων δοκιμών
avalanche breakdown χιονοστιβάδα
back annotation επαναπροσδιορισμός παραμέτρων σχεδίασης
back-end τελικής επεξεργασίας
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back-gate coupling σύζευξη στην πλάτης της πύλης
back-to-back σύνδεση εξόδου σε είσοδο
backed υποστηρίζεται από
background υπόβαθρο
backtrace οπίσθια ιχνηλάτιση
backwards and forwards οπίσθια και εμπρόσθια
ball grid array σφαιρικό πλέγμα πίνακα
bandwidth εύρος ζώνης
bank conflict σύγκρουση πρόσβασης συστοιχίας
barrel processor κυλινδρικός επεξεργαστής
barrel shifter ολισθητής τύπου “βαρελιού”
base βάση
baseband βασικής ζώνης
batch operation λειτουργίες δεσμίδας
batches δεσμίδες
battery attack στοχεύει στη μπαταρία
become the bottleneck λαιμόκοψη
behavioral συμπεριφορά
behavioural level επίπεδο συμπεριφοράς
benchmarks μετροπρογράμματα
binary file δυαδικό αρχείο
bind σύνδεση
bipolar integrated injection logic διπολική ολοκληρωμένη λογική έγχυσης
bipolar διπολικά
bit lanes γραμμές των bit
bit-reversals αντιστροφές bit
blocking communication δεσμευτική επικοινωνία
board πλακέτα, τυπωμένο κύκλωμα
boards πλακέτες
body effect φαινόμενο σώματος
bond-out ακροδέκτης
bootstrap αρχικοποίηση
bootstrap merge συγχώνευση αρχικοποίησης
bootstrapping φυλακισμένο φορτίο
bounce κλυδωνισμός
bound δεσμευμένος
branch διακλάδωση
breadboard προτυποποιημένη πλακέτα
broadcast ευρεία εκπομπή (ή ευρυεκπομπής)
broken version προβληματική έκδοση (όχι σπασμένη)
bubble-pushing ώθηση φούσκας
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buffer προσωρινή μνήμη, απομονωτική βαθμίδα, απομονω-
τής

buffered αποθηκευμένο σε προσωρινή μνήμη
buffering αποθηκεύεται σε προσωρινή μνήμη
bugs σφάλματα
building block δομικό στοιχείο
built-in ενσωματωμένος
bulk κύρια σώμα, μάζα
burn-in καυτή λειτουργία.
burst transaction μεταφορά ριπής
bursts modes ρυθμοί ριπής
bus specifications προδιαγραφές διαύλου
bus standards πρότυπα διαύλων
bus systems δίαυλοι συστήματος
bus wrappers συσκευαστές διαύλου
bus διάδρομος
busy wait ενεργός αναμονή
byte-stream ροή από Bytes
cache constant memory κρυφή μνήμη σταθερών
cache hit επιτυχία κρυφής μνήμης
cache line γραμμή κρυφής μνήμης
cache miss αστοχία κρυφής μνήμης
cached σκιώδη αντίγραφα ή αντίγραφα στην κρυφή μνήμη
capacitance χωρητικότητα
carrier φορέας
carry look ahead adder αθροιστής πρόβλεψης κρατουμένου
cell κύτταρο
cellular κυψελωτό , κύτταρο
charge neutrality ουδέτερη φόρτιση
charge sharing noise θόρυβος από κοινά φορτία
charge sharing διαμοιρασμού φορτίου
charge sharing διαμοιρασμός τάσης
checksum άθροισμα ελέγχου
child παιδί
chip ολοκληρωμένο κύκλωμα
clock domain περιοχή ρολογιού
clock race συναγωνισμός ρολογιού
clocked circuits κυκλώματα με διαφορετικές καταστάσεις ρολογιού
clocked deracer χρονισμένος αποσυναγωνιστής
clocked transistor χρονισμένο τρανζίστορ
clocking ρολόι
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cluster συστοιχία
co-synthesis συ-σχεδιασμός
coalesced συνεχόμενες και ενιαίες
coalescing συγχώνευση
coarse grain architecture χρονοδροκομένη αρχιτεκτονική
coarse-grained αδρόκοκκος / αδροκοκκιότητα
coarse αδρά
codebase προγραμματιστική βάση
codec κωδικοποιητής
codesign / co-design συσχεδιασμός
collector συλλέκτης
column-wise accesses προσβάσεις ανά στήλη
command prompt προτροπή εντολών
commit history ιστορικό τροποποιήσεων
common Mode Gain κοινός τύπος κέρδους
common Mode Rejection Ratio λόγος απόρριψης κοινού τύπου
compilation συμβολομετάφραση
compiler based run-time bounds
checking

έλεγχοι του μεταγλωττιστή για τα όρια, κατά το
χρόνο εκτέλεσης

compiler μεταγλωττιστής
complementary συμπληρωματικός
completion ολοκλήρωση
component συστατικό
compound gates σύνθετες πύλες
compute-accelerator υπολογίζω-επιταγχύνω
compute-intensive εντατικών υπολογισμών
concurrency model μοντέλο ταυτοχρονισμού
concurrent software ταυτόχρονα προγράμματα
conditional keeper εξαρτώμενος διατηρητής
conductor αγωγός
conent-addressable memories
(CAMs)

διευθυνσιοδοτούμενες από το περιεχόμενο

configuration ρυθμίσεις
conjunction ένωση
connection stub υποδοχή σύνδεσης
connectivity συνδετικότητα
constant memory μνήμη σταθερών
constant propagation διάδοση σταθεράς
consumption κατανάλωση
contact επαφή
contamination delay καθυστέρηση μόλυνσης
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contamination μόλυνση
contention current ρεύμα συναγωνισμού
contributors συνεισφέροντες
control logic λογική ελέγχου
control έλεγχος
core-dump αποθήκευση μνήμη πυρήνα
corners γωνίες
coupling σύζευξη
cracker κακόβουλος χρήστης
crash κατάρρευση
criss-crossed διασταυρωμένες
critical paths κρίσιμα μονοπάτια
cross-compile ετερομεταγλωτιστής
cross-couple διαζευγμένο
cross-debugger εκσφαλμάτωση σε άλλη αρχιτεκτονική, ετερο-

αποσφαλματωτής
cross-hatch διαγραμμισμένο
cross-section διατομή, εγκάρσια τομή
cross-verify επιβεβαίωση
crossover διασταύρωση
crowd-funding ανώνυμη συμμετοχική χρηματοδότηση
current-starved inverter αντιστροφέας απορρόφησης ρεύματος
custom design ειδική σχεδίαση
custom ειδικής λειτουργίας
cut off αποκοπή
cut-off region περιοχή αποκοπής
cycle-budget προϋπολογισμός κύκλων
daemon δαίμονας
daemon process διεργασία δαίμονα
datapath χειριστής δεδομένων
datapaths δίαυλοι δεδομένων
daytime client/server πελάτης/διακομιστής ώρας και χρόνου
deallocation ελευθέρωση
dedicated logic αφοσιωμένη λογική
demand-paging σελιδοποίηση κατά απαίτηση
depletion αραίωση
deposition απόθεση
deprecated απαρχαιωμένο
descriptor περιγραφέας
design diversity σχεδιαστική ποικιλομορφία
design house οίκος σχεδιασμού
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design-rule checker ελεγκτής κανόνων σχεδιασμού
developer δημιουργός, προγραμματιστής
device switch table πίνακας μεταγωγής συσκευών
device συσκευή
die ψηφίδα
differential Gain διαφορικό κέρδος
differential inverter διαφορικός αντιστροφέας
differential keeper διαφορικός διατηρητής
differential διαφορικός
diffs διαφορές
diffusion διάχυση
dimmer ρεοστάτης φωτισμού
dirty ακάθαρτo
dispatcher αποστολέας
dissipation κατανάλωση
distributed-processing chip-
building techniques

τεχνικές κατασκευής chip κατανεμημένης επεξεργα-
σίας

documentation τεκμηρίωση
domain-specific συγκεκριμένης περιοχής
domain πεδίο
domino effect φαινόμενο διαδοχικής επίδρασης
done signal σήμα ετοιμασίας
donor δότης
dopants υλικά νόθευσης ημιαγωγού
doping νόθευση
dotted-decimal δεκαδικό με τελεία (ή τελείες)
downstream debugging συρρευματική αποσφαλμάτωση
drain υποδοχέας
drift ολισθαίνω
dual-rail διπλής γραμμής
dummy εικονικός
dump αποθήκευση, διατήρηση
dynamic Scheduling Policies πολιτικές δυναμικού χρονοπρογραμματισμού
dynamic best effort δυναμικός χρονοπρογραμματισμός καλύτερου φόρ-

του
dynamic planning based approach προσέγγιση του καλύτερου δυναμικού σχήματος
earliest Deadline First χρονοπρογραμματισμός της συντομότερης προθε-

σμίας
echo διεργασία ηχούς
edge-triggered register ακμοπυροδότητος καταχωρητής
edges ακμές
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effective current ενεργό ρεύμα
effective resistance φαινομενική αντίσταση
electric current ηλεκτρικό ρεύμα
electro-mechanical strike plate ηλεκτρο-μηχανικό κυπρί
electron beam lithography λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης
electrons ηλεκτρόνια
emitter εκπομπός
enhanced mode εμπλουτισμένος (ή βελτιωμένος) ρυθμός
enhancement πύκνωση
epitaxy επίταξη
estabished εγκαθιδρυμένη
etching χάραξη
exascale System συστήματα exascale
expansion headers αναμονές επέκτασης
explicit instantiation άμεση υλοποίηση
extraction εξαγωγή
extrapolated προβολή (ή εξαγωγή)
fall time χρόνος καθόδου
falling καθοδικές
fan-in βαθμός εισόδου
fan-out βαθμός οδήγησης
feedback ανάδραση
feedthrough διατροφοδότηση
file creation mode mask μάσκα δικαιωμάτων κατά τη δημιουργία αρχείων
file permission mask μάσκα δικαιωμάτων αρχείου-0
file-backed virtual memory εικονική μνήμη που υποστηρίζεται από αρχείο απο-

θήκευσης
film μεμβράνη, λεπτή στρώση
fine grain λεπτοκομμένη
fine grained privileges λεπτομερή δικαιώματα
firmware σταθερολογισμικό
fixed or static priority scheduling
policies

πολιτικές σταθερής ή στατικής προτεραιότητας

flat-band voltage τάση επίπεδης ζώνης
floating gate αιωρούμενη πύλη
floating-point κινητής υποδιαστολής
floorplanning χωροθέτηση
footed με πόδι
footprint αποτύπωμα
foreground προσκήνιο
forks διχάλες
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formal verification επίσημος τρόπος επιβεβαίωσης λειτουργίας
format μορφότυπο
frame buffer προσωρινή μνήμη πλαισίου
framework πλαίσιο
friendly-ish front-end to the info
program

φιλικό εμπρόσθιο περιβάλλον για το πρόγραμμα
info

front-end προ-επεξεργασίας
front-side bus εμπρόσθιος δίαυλος
full custom σχεδίαση σε επίπεδο τρανζίστορ
full feauture set ομάδα πλήρων δυνατοτήτων
full-custom εξατομικευμένος σχεδιασμός
fully restored logic πλήρως αποκαταστάσιμη λογική
fully-associative πλήρους συσχέτισης
function wrapper συνάρτηση συσκευασίας
functional description λειτουργική περιγραφή
fuse ασφάλεια
gain access επίτευξη πρόσβασης
gain factor παράμετρος κέρδους
ganged συνδυασμένος
gate arrays δίκτυο πυλών
gate oxide οξείδιο πύλης
gate-level επίπεδο πυλών
generator γεννήτρια
generic hardware/software co
design process flow

γενικευμένο σχεδιαστικό διάγραμμα ροής υλικού-
/λογισμικού

generic γενικός
glitch ανεπιθύμητη αλλαγή κατάστασης κόμβου
glitch μεταβασματικός ρύπος
global καθολική
glue logic λογική συγκόλλησης
graded junction διαβαθμισμένη επαφή
granularity κοκκιότητα
guard rings δακτύλιοι φύλαξης
guts εσωτερική δομή
hands on πρακτική εργασία
hard links σκληροί δεσμοί
hardware υλικό
hardwire συρματωμένο / καλωδιομένο
hash table πίνακας σύνοψης
head-seek αναζήτηση της κεφαλής
header file αρχείο κεφαλίδας
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heap-based τύπου στοίβας
heat-manageable διαχείριση θερμότητας
heterogeneous ετερογενή
high-end υψηλών επιδόσεων
high-level υψηλού επιπέδου
histogram ιστόγραμμα
history effect φαινόμενο ιστορικού
hold time χρόνου συγκράτησης
holes οπές
home directory προσωπικός κατάλογος χρήστη
hooks άγκιστρο
hostname όνομα κόμβου
hot spots θερμές περιοχές
hot θερμός
hotpatching άμεση επιδιόρθωση
housekeeping tasks περιοδικές εργασίες συντήρησης και διαχείρισης
hub διανομέας
immunity ανοσία
impact ionization επίδραση ιονισμού
impedance σύνθετη αντίσταση
implantation εμφύτευση
implemented υλοποιείται
impurity πρόσμειξη
in public smart spaces σε κοινόχρηστους ’έξυπνους’ χώρους
inconsistently ασυνεπής
index ευρετήριο ή κατάλογος (αναλόγως την περίπτωση)
inferred latches υπαινισσόμενοι μανταλωτές
ingot ράβδος
input/output values τιμές εισόδου / εξόδου
input είσοδος
instance περίπτωση
instantiate υλοποιώ
instruction cache memory κρυφή μνήμη εντολών
insulator μονωτής
insurgent technology ανατρεπτική τεχνολογία
integer linear programming μοντέλο προγραμματισμού ακεραίων
interleaving τεχνικές πλέξης (για τη μνήμη) ή διεμπλοκή
internationalization διεθνοποίηση
interprocess διαδιεργασιακή
interrupt handlers χειριστές διακοπών
intrinsic ενδογενής
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inversion αντιστροφή
inverter αντιστροφέας
jail functionality λειτουργία ενφυλάκισης
jumper διακλαδωτήρας
keeper διατηρητής
kernel πυρήνας
key tasks σημαντικές εργασίες
kink effect φαινόμενο στρέβλωσης
large scale integrated μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης
latch μανδαλωτής
latchup άνω μανδάλωσης
latency καθυστέρηση
laxity χαλαρότητα
layer επίπεδο [π.χ. 7 OSI layers]
layer στρώση
layout-versus-schematic κατάστρωση προς σχηματικό πλάνο
layout κατάστρωση, φυσικό σχέδιο, φυσική σχεδίαση
lead συνδετήρας
leaf cells στοιχεία φύλλου
leaker διαρροέας
lean ισχνή
least slack scheduling χρονοπρογραμματισμός τoυ μικρότερου υπολείμμα-

τος
legacy κληρονομημένα ή παλαιού τύπου
level-sensitive latch μανδαλωτής ευαίσθητος σε στάθμη
levelized επιπεδοποιείται
likelihood πιθανότητα
linear γραμμικός
linefeed αλλαγή γραμμή
link σύνδεση (για το compile)
live-lock ζωντανό αδιέξοδο
loaded kernel modules δομοστοιχεία πυρήνα προς φόρτωση
loader φορτωτής
local memory banks τοπικές συστοιχίες μνήμης
localization τοπικοποίηση
lockstep συγχρονισμένο βήμα εκτέλεσης
logic level λογική στάθμη
logical block addressing λογική διευθυνσιοδότηση μπλοκ
logical effort λογικός φόρτος
loop tiling transformations μετασχηματισμοί τεμαχισμού βρόχων
loop unrolling ξετύλιγμα βρόγχων
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low-volume χαμηλού όγκου χρήσης
macro σύνολο στοιχείων
macros μακροεντολές
mainline code βασικός κώδικας
maintainer συντηρητής
maintainership αρμοδιότητα συντήρησης
majority-carrier device στοιχείο φορέων πλειονότητας
mandate υποχρεώνει
manually χειρωνακτικά
manuals εγχειρίδια
manufacturability κατασκευασιμότητα
manufacturing plant εργοστάσιο κατασκευής
margin περιθώριο
margins of slack for hardware αχρησιμοποίητο περιθώριο υλικού
market-specific εξατομικευμένες στην αγορά
mask out απομάκρυνση με χρήση μάσκας
mask-programmed προγραμματιζόμενο με μάσκα
mask μάσκα
master indentifier κυρίαρχος προσδιοριστής
master/slave αφέντης/σκλάβος
master κύριος
math coprocessor μαθηματικός συνεπεξεργαστής
medium scale integrated μεσαίας κλίμακας ολοκλήρωσης
memory fragmentation κατακερματισμό μνήμης
memory mapped χαρτογραφημένης μνήμης
memory padding Byte συμπλήρωσης μνήμης
memory-intense systems συστήματα με απαιτήσεις στη μνήμη
merged transistor logic λογική συγχωνευμένων τρανζίστορ
meta-syntax σύνταξη τύπου meta
metal migration μετανάστευση μετάλλου
metal-1 μέταλλο-1
microprobes μικρο-εξεταστές
mirror technique τεχνική καθρέπτης
mirror-current καθρέπτης ρεύματος
mobility κινητικότητα
mode ρυθμός λειτουργίας
modularity τμηματοποίηση
module generator γεννήτρια μονάδων
module δομοστοιχείο
monitor program πρόγραμμα παρακολουθητής ή πρόγραμμα παρακο-

λούθησης
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monotonic scheduling μονοτονική ρυθμού χρονοδρομολόγηση και χρονο-
δρομολόγηση μονοτονικής προθεσμίας

monotonicity μονοτονικότητας
multiplexer πολυπλέκτης
multitasking πολυδιεργασιακό
multithreading πολύμιτες
naive απλοποιημένο
narrow bus στενός δίαυλος
negative level-sensitive latch μανδαλωτής ευαίσθητος σε αρνητική στάθμη
negedge κατερχόμενη ακμή
nested interrupts φωλιασμένες διακοπές
netlist κομβικός κατάλογος, κατάλογος κόμβων
netlists λίστες/κατάλογοι δικτύων
network contention διαμάχη πρόσβασης δικτύου
network-aware με επίγνωση του δικτύου ή με υποστήριξη δικτύου
nibble τετράμπιτο (ή αφήνεται χωρίς μετάφραση)
node κόμβος
noise immunity ανοσία θορύβου
noise margin περιθώριο θορύβου
noise tolerant precharge προφόρτιση με ανοχή θορύβου
non-tiled χωρίς πλακίδια
nonsaturated μη-κορεσμένος
number-crunching languages γλώσσες για αριθμητικές πράξεις
object-file αρχείο αντικειμένου
objective function αντικειμενική συνάρτηση
observability παρατηρητικότητα
odds and ends αρκετά, διάφορα, ποικίλα
of memory chunks περιοχών μνήμης
off-the-shelf από το ράφι
offset μετατόπιση ή αντιστάθμιση
on-chip buses δίαυλοι εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος
on-chip εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος
open source hardware and software ανοικτού κώδικα υλικού και λογισμικού
operator-level detail λεπτομέρειες επιπέδου διαχειριστή
outlook προοπτική
output έξοδος
outsold ξεπουλήθηκε
outsourcing εξωτερική ανάθεση
overhead of a cycleaccurate
simulation

επιβάρυνση της προσομοίωσης με ακρίβεια κύκλου

overhead επιβάρυνση
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overrun stack υπέρβαση σωρού
overshoot υπερ-ακόντιση
oxidation οξείδωση
packaging συσκευασία
packet-switched Δίκτυα μεταγωγής πακέτων
packing πακετάρισμα, συσκευασία
pad ακροδέκτης ολοκληρωμένου,εξωτερική επαφή
page-blocked memory μνήμη ομαδοποιημένη σε σελίδες
pane περιοχή εργασίας
pane splitting bindings συντομεύσεις για διαίρεση της περιοχής εργασίας
parent γονέας
partition διαμερισματοποίηση ή διαμέρισμα
pass gate πύλη περάσματος
pass-gate leakage διαρροή περάσματος πύλης
past the end of an array μετά το τέλος του πίνακα
patching διόρθωση
patterning σχηματοποίηση
pay-as-you-go strategy στρατηγική πληρωμής κατά την πορεία
peak performance ακραίες αποδόσεις
percentage activity ποσοστό δραστηριότητας
performance απόδοση
periphery περιφερειακά
persistence επιμονή, παραμονή, μόνιμη ύπαρξη (εξαρτάται από

το context)
photoresist φωτοαντίσταση
physical level φυσικό επίπεδο
pin ακροδέκτης
pin grid array πλέγμα πίνακα ακροδεκτών
pin ακίδα ολοκληρωμένου
pinging a node έλεγχος λειτουργίας του κόμβου
pinned memory μνήμη κλειδωμένων σελίδων
pinout περιγραφή ακίδων
pipeline transaction μεταφορά διαδοχικής διοχέτευσης
pipeline διοχέτευση
pipelining διαδοχική διοχέτευση
place-and-route τοποθέτηση και διασύνδεση
placement τοποθέτηση
plastic quad flat packs πλαστικά επίπεδα τετράγωνα πακέτα
plugin regions περιοχές επιπρόσθετων (στοιχείων?)
polling περιόδευση ή σταθμοσκόπηση
polysilicon πολυπυρίτιο
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pontential δυναμικό
poor encapsulation φτωχή ενθυλάκωση
poor logic ελλιπή λογική
port θύρα
porting / to port μετατροπή σε άλλη αρχιτεκτονική
positional notation θεσιακός συμβολισμός (ή σημειογραφία θέσης)
positive level-sensitive latch μανδαλωτής ευαίσθητος σε θετική στάθμη
postcharge μεταφόρτωσης
power dissipation κατανάλωση ενέργειας
power estimation module δομοστοιχείο εκτίμησης κατανάλωσης
pre-emption προ-εκχώρηση
predefined computer system προκαθορισμένο υπολογιστικό σύστημα
predicate self-resetting κατηγορηματικές πύλες με αυτό-επαναφορά
preemption of resources προεκχώρηση πόρων
preemptive scheme προ-εκχωρητικό σχήμα
preliminary set-up code προκαταρκτική αρχικοποίηση του κώδικα
preloaded προφορτισμένα
preset προ-τοποθέτηση
primer πρωταρχικό
primitive […gate…] θεμελιώδη [..πύλη..]
process fork διπλασιασμός της διεργασίας
process gain factor συντελεστής κέρδους επεξεργασίας
process διεργασία
program representations διαφορετικές μορφές του προγράμματος
program-controlled polling σταθμοσκόπηση ελεγχόμενη από λογισμικό
properly ιδιότητα
property ιδιότητα
proprietary bus documentation έγγραφα ιδιωτικών (ή αποκλειστικών) διαύλων
prototyping προτυποποίηση
pseudorandom ψευδοτυχαία
pull down menu αναδιπλούμενο μενού
pull down χαμηλή οδήγηση, έλξη προς τη γείωση
pull up υψηλή οδήγηση, έλξη προς την πηγή
pulse width modulation διαμόρφωση πλάτους παλμών
pulsed latches παλμικοί μανδαλωτές
punch-through διάτρηση
punchthrough condition συνθήκη διάτρησης
push thumbwheel μοχλός πίεσης αντίχειρα
quickturn design approach γρήγορη σχεδιαστική προσέγγιση
quiet time χρόνος ησυχίας
race conditions συνθήκες συναγωνισμού
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race συναγωνισμός
ramp-up διάκλιση προς τα πάνω
range απόσταση
rank τάξη
ratioed circuits κλιμακωτά κυκλώματα
ratioed λόγος διαστάσεων
ratioing constraints σταθερές που κυματίζουν
read burst access πρόσβαση ανάγνωσης ριπής
real time support υποστήριξη πραγματικού χρόνου
realize υλοποίηση
rebind συσχέτιση ή επανασύνδεση
reconfigurable επαναπρογραμματιζόμενα, επαναδιαμορφώσιμα
register spill υπερχείλιση (ή διάχυση) καταχωρητών
register καταχωρητής
regulator ρυθμιστής
relay ηλεκτρονόμος [ως ρήμα: διακόπτει ηλεκτρομαγνη-

τικά ]
request/grant interface αίτηση/αποδοχή διασύνδεσης
reset επαναφορά
resistance αντίσταση
resistive ωμικός
resistivity ειδική αντίσταση
resistor αντίσταση
resizable κλιμακούμενο
resourses πόροι
responsive system ανταποκρινόμενο σύστημα
restore αποκατάσταση
reverse breakdown voltage ανάστροφη τάση κατάρρευσης
reverse engineering αντίστροφη μηχανική
rigor later μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αργότερα
ripple carry adder αθροιστής διάδοσης κρατουμένου
rise time χρόνος ανόδου
rising ανοδικές
roadmap σχέδιο δράσης ή σχέδιο εκτέλεσης
rogue programs προβληματικά προγράμματα
root complex συγκρότημα ρίζας
root directory/folder ριζικός κατάλογος
root διαχειριστής (όταν αναφερόμαστε στα δικαιώματα

υπερ-χρήστη στο UNIX)
round-robin εκ περιτροπής
route διασυνδέω
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router διασυνδετής, μονάδα διασύνδεσης
routing διασυνδέσεις
row-nominated επιλεγμένη γραμμή
run-time loader φορτωτής κατά το χρόνο εκτέλεσης
runtime patching επιδιόρθωση κατά το χρόνο εκτέλεσης
saturated load inverter κορεσμένου φορτίου αντιστροφέας
saturated κορεσμένος, στο κόρο
saturation κόρος
scalar variable βαθμωτή μεταβλητή
scale κλιμακώνω
scaling effect φαινόμενο κλίμακας
scan-chain insertion εισαγωγή στην αλυσίδα ανίχνευσης σφαλμάτων
schedulable entities οντότητες που μπορούν να χρονοδρομολογηθούν
scheduling policies πολιτικές χρονοπρογραμματισμού
schematic σχηματικός
scratch pad memory πρόχειρη μνήμη
scribe γραμμή χάραξης
script εντολές σε δέσμη
scripting προγραμματισμός εντολών σε δέσμη
scrutinous outlook επιμελής προοπτική
secondary precharge devices συσκευές δευτερεύουσας προφόρτισης
segmentation fault σφάλμα κατάτμησης
segmented memory κατατμημένη μνήμη
segments τμήματα
self-aligned αυτο-ευθυγραμμισμένος
self-biasing αυτοπόλωση
self-bypass path αυτό-παράκαμψης μονοπατιού
self-loading αυτοφόρτωση
semiconductor company εταιρία μικροεπεξεργαστών
semiconductor ημιαγωγοί
semicustom μερικά ειδική σχεδίαση
sense amplifier ενίσχυση σήματος
sentinels στοιχεία φύλαξης
sequential ακολουθιακά
sequential design/circuit ακολουθιακή σχεδίαση/κύκλωμα
sequential σειριακό
session συνεδρία
set-associative συσχέτιση κατά ομάδες
set θέτω
setup time χρόνος προετοιμασίας
shared κοινόχρηστη
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shell device driver κέλυφος οδηγού συσκευής
shifter ολισθητής
signal flow graph γράφος ροής σήματος
signalling σηματοδοσία
silicide τοποθέτηση πυριτίου
silicon planar process επίπεδη επεξεργασία πυριτίου
silicon πυρίτιο
simple/burst/split transaction απλή/ριπής/διαχωρισμένη συναλλαγή
single polarity μιας πολικότητας
single-core μονού πυρήνα
sink συλλέκτης
skew στρέβλωση, χρονική απόκλιση, λόξωση
slave σκλάβος
slider switch διακόπτης κύλισης
small scale integrated μικρής κλίμακας ολοκλήρωσης
sneak κρυφά
socket aware scheduling χρονοδρομολόγηση με γνώση των υποδοχέων (ή θυ-

ρών)
software events λογισμικά συμβάντα
software interrupt διακοπή λογισμικού
software λογισμικό
source file πηγαίος κώδικας για το αρχείο
source follower pull-up logic λογική οδήγησης «πάνω» ακολούθου πηγής
source πηγή
source πηγαίο
spawn παράγονται
specific συγκεκριμένης
spike αιχμή ρεύματος
ssh keys κλειδιά ssh
stall καθυστέρηση
standard cell τυποποιημένο κύτταρο
state [σε διαγράμματα] κατάσταση
status-interval διάστημα κατάστασης
stimuli ερέθισμα
stop bit bit τερματισμού
stray capacitance παρασιτική χωρητικότητα
stream ροή ή ρεύμα
string macros μακροεντολές συμβολοσειρών
stripe λουρίδα
structural level δομικό επίπεδο
substrate-bias effect επίδραση πόλωσης υποστρώματος
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substrate υπόστρωμα
subsystem υποσύστημα
subthreshold region περιοχή υπο-κατωφλίου
superimpose υπέρθεση
superuser υπερχρήστης
surface mount επιφανειακής συγκόλλησης
swing ταλαντεύσεις
switched input διακοπτόμενη είσοδος
switching noise θόρυβος μεταγωγής
switching μεταγωγή
synthesisable συνθέσιμη
synthesized έχει συνθεθεί/να συνθεθεί
system-include files συμπεριλαμβανόμενα αρχεία του συστήματος
system-level houses Οίκοι σχεδιασμού επιπέδου συστήματος
tag ετικέτα
target στόχος
task διεργασία
taxononomy ταξινόμηση
test έλεγχος
testable ελέγξιμο
testablity ελεγξιμότητα
testing δοκιμή
texture memory μνήμη υφής
the bare minimum το άκρως ελάχιστο
thread νήμα
threshold κατώφλι
through hole devices συσκευές διαμέσου οπής
through-hole οπή διαμέσου (ή διαμπερής)
tiled σε πλακίδια (δλδ, σε δισδιάστατες ορθογώνιες επι-

φάνειες)
time borrowing δανειζόμενου χρόνου
time slice θυρίδα χρόνου
time to market cost κόστος του χρόνου εισαγωγής του προϊόντος στην

αγορά
timeouts ticking away ενεργά όρια χρόνου
timing χρονισμός
to compile-time χρόνος μετάφρασης
to ship να στείλουν
toggle αντιστρέφεται
token σύμβολο
toolchain αλυσίδα εργαλείων
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tools integration method εργαλεία μεθοδολογίας ολοκλήρωσης
top-level entity οντότητα υψηλότατου επιπέδου
trade off συμβιβασμός, συγκερασμός
transaction συναλλαγή / μεταφορά
transconductance διαγωγιμότητα
transmission gate πύλη μετάδοσης
trap SIGABRT παγιδεύσει το σήμα SIGABRT
traversed διασχίζει
tri-state buffer τρίσταθμος απομονωτής
trimmer resistor μειωτήρας αντίστασης (ή αντίσταση
triple modular redudancy τριπλή πλεονάζουσα δομή
tristate τρισταθής
troughput utilization of the bus ρυθμός απόδοσης του διαύλου
tunneling διόδευση
tutorial οδηγός εκμάθησης
twin-tub δίδυμος κάδος
ultraviolet light υπεριώδης ακτινοβολία
undershoot υπο-ακόντιση
unified cache ενοποιημένη κρυφή μνήμη
uniprocessor μονός επεξεργαστής
unit inverter μοναδιαίος αντιστροφέας
unsaturated load inverter μη-κορεσμένου φορτίου αντιστροφέας
upper and lower halves of the
device driver

ανώτερο και κατώτερο μισό τμήμα

uptime χρόνος λειτουργίας
utilities προγράμματα
variables are accessed οι μεταβλητές προσπελάζονται
vector variable διανυσματική μεταβλητή
velocity saturation κορεσμό εύρους
velocity saturation κορεσμός ταχύτητας
vendor προμηθευτή
very large scale integrated πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης
via διαμέσου
volatile πτητικός
voting systems συστήματα πλειοψηφίας
wafer δισκίο
watchdog timers χρονομετρητές των επιτηρητών (ή επαγρύπνησης)
wave pipeline διαδοχική διοχέτευση κυμάτων
waveform κυματομορφή
weak αδύναμος, ασθενής
well πηγάδι
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wherease ενώ
wider paths ευρύ μονοπάτια
wire καλώδιο
wiring καλωδιώσεις
working draft σχέδιο εργασίας
working prototype Πρωτότυπο εργασίας
worst case δυσμενής περίπτωση
wraparound γύρω γύρω
write-back μεταχρονολογημένη εγγραφή ή εγγραφή με καθυ-

στέρηση ή ετερόχρονη εγγραφή
write-through άμεση εγγραφή
yield απόδοση (υλικού)
zipper φερμουάρ
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