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EBOOK ADALAH GUDANGNYA ILMU, KUNCINYA ADALAH MEMBACA 
 

Perhatian: Anda diperkenankan memperbanyak eBook ini dan menyebarkannya ke 
orang lain selama masih dalam format seperti ini. Untuk mendapatkan copy-nya 
anda bisa mendownload gratis di http://www.uang-otomatis.com/pintar_internet.zip  
 
Silahkan anda pelajari daftar istilah internet ini lebih dalam lagi, karena cepat atau 
lambat anda akan menemukan semua istilah ini di internet. Banyak ilmu dan 
pengetahuan yang akan anda dapatkan, semoga anda dapat menguasai ilmu 
internet dengan cepat.  
 
Print halaman ini agar anda bisa membacanya dengan nyaman. 

 
Alias  Nama lain untuk nickname yang digunakan pada 

program chat (ngobrol). 
 

Anonymous FTP Sebuah sesi FTP dimana seorang klien terkoneksi hanya 
sebagai pengunjung tamu (bukan pemilik account 
resmi). 
 

Archive  Beberapa file yang telah digabung menjadi satu file. 
 

ASCII Istilah lain untuk file teks. Pesan pada e-mail, 
newsgroups, dan dokumen HTML adalah contoh dari file 
ASCII. Selain file ASCII ada juga file Binary. ASCII = 
American Standard Code for Information 
Interchange. 
 

Bandwidth  Jumlah data yang bisa ditransfer melalui jaringan dalam 
jangka waktu tertentu. Bandwidth biasanya ditentukan 
dalam Megabytes per second (Mb/s). 
 

Beta Testing Sebuah software dimana masih dalam tahap 
pengembangan dan mungkin masih terdapat “bugs” 
(kesalahan kode pemograman). Disarankan untuk 
tidak mendownload/ menggunakan software beta 
testing kecuali jika anda seorang netter/ pengguna 
internet yang sudah berpengalaman. 
 

Binary File File apa saja yang berisi lebih dari sekedar huruf teks 
biasa. File gambar, suara, dokumen pengetikan (word 
processing), dan program aplikasi adalah beberapa 
contoh file binary. 
 

http://www.uang-otomatis.com/pintar_internet.zip
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Browser Singkatan untuk istilah Web Browser. Sebuah program 
komputer yang digunakan untuk menampilkan 
halaman-halaman web – offline atau online. Netscape 
dan Internet Explorer adalah internet browser yang 
paling popular. 
 

Button  Bentuk image kecil di halaman web yang bisa anda klik 
untuk menelusuri sesuatu di dalamnya. Button/Tombol 
biasa digunakan untuk submit informasi, proses formulir 
atau interaktif tool lainnya. 
 

Cache  Tempat penyimpanan lokal untuk file jaringan. 
 

Channel  Tempat bertemu di IRC dimana sebuah group yang 
terdiri dari beberapa orang dapat ngobrol. 
 

Chat Room Ruang Internet yang didasarkan pada program yang 
bisa digunakan setiap orang untuk dapat berkomunikasi 
secara langsung. Anda dapat menambahkan chat room 
sendiri ke dalam website anda. 
 

Client  Satu (individu) komputer (kemampuan lebih rendah) 
berinteraksi dengan komputer utama (kemampuan lebih 
tinggi) pada suatu jaringan. 
 

Community  Kumpulan dalam website yang mengijinkan setiap orang 
secara cepat mengeluarkan opini mereka dan berbagi 
masalah mereka melalui tool seperti forum, chat room, 
newsletter, daftar diskusi, dan sebagainya. 
 

Cookies  Suatu mekanisme yang dipakai dalam koneksi oleh 
komputer server untuk menyimpan dan mengambil 
informasi yang terdapat pada komputer client. 
 

Counter  Bisa juga sebagai “hit counter”, suatu catatan yang 
mewakili dari jumlah/ angka pengunjung website.    
 

Cracker  Seseorang yang memaksa masuk ke sistem jaringan 
resmi milik orang lain, yang biasanya dilakukan dengan 
mencoba kata password. 
 

Cursor  Garis lurus yang berkedip-kedip (|) untuk menunjukkan 
dimana teks dapat disisipkan/ diketik. 
 

Default  Jika anda tidak spesifik melakukan setting pada 
beberapa obyek, default secara otomatis menugaskan 
setting atau nilai yang sesuai. Sebagai contoh, jika anda 
tidak spesifik memasukan nilai pada lebar dari tabel 
pada halaman web anda, maka secara otomatis setting 
default pada “100%”. Atau jika anda tidak spesifik pada 
ukuran dari border sekitar image, maka secara otomatis 
setting default meletakannya pada ukuran 1. 
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Dial-up Program Sebuah software yang mengontrol modem anda, dan 
mengurusi semua proses komunikasi antara komputer 
dan ISP anda. 
 

Directory Semacam map/ folder yang berisikan file-file dan 
folder lainnya dalam sebuah sistem komputer. Anda 
dapat mengorganisir website anda ke dalam beberapa 
directories, sebagai contoh, dengan membuat folder 
khusus untuk menempatkan semua image anda di 
dalamnya dan meletakkan semua teks dokumen di 
tempat folder lainnya.  
 

DLL Dynamic Link Library. File yang menjelaskan 
sekumpulan perintah sejenis pada lebih dari satu 
program. Program setup biasanya menginstall file DLL 
di system directory, atau directory program. 
 

DNS Domain Name System. Sistem yang digunakan untuk 
penamaan alamat URL. 
 

Domain Name Bagian dari alamat website. Sebagai contoh dalam 
http://www.uang-otomatis.com, maka nama domainnya 
adalah uang-otomatis.com 
 

Domain Transfer Pengaturan untuk suatu host yang baru dan langsung 
merujuk ke domain anda. Anda juga dapat menanyakan 
perusahaan hosting baru anda untuk benar-benar 
melakukan transfer semua file ke dalam web server 
mereka.  
 

Download  Mentransfer file dari komputer Server ke komputer 
Client menggunakan program FTP. Tapi kadang proses 
mendowload artinya untuk mencopy/ menyalin sebuah 
file – image, program komputer, dll. Ketika anda 
mendapatkan eBook kamus ini, pertama anda telah 
melakukan download, untuk selanjutnya bisa anda 
baca. 
 

Download Time Waktu yang diperlukan untuk mendownload sebuah 
program, sebuah halaman web atau file komputer 
lainnya. Waktu download website anda seharusnya 
dibawah 10 detik, sebaliknya jika lebih, maka 
pengunjung anda akan meninggalkan website anda 
tanpa melihat isinya. 
 

e-Book  Electronic Book (buku elektronik). Layaknya sebuah 
buku biasa namun dalam format pdf, exe, dll. 
 

e-Mail Electronic Mail. Program aplikasi yang ampuh untuk 
komunikasi di internet. 
 

e-Zine  Electronic Magazine (majalah elektronik). Biasanya 
berada di World Wide Web. 

http://www.uang-otomatis.com/


eBook Pintar Internet 

Execute Melaksanakan suatu tindakan atau “run” sebuah 
program. Eksekusi program dapat ditampilkan saat 
mengerjakan pemograman yang telah dikerjakan. 
 

Extention  Akhir dari sebuah nama file. Biasanya terdiri dari 3 atau 
4 huruf dari nama file yang mengindikasikan type/jenis 
apa file tersebut. Sebagai contoh, setup.exe 
menerangkan kepada anda bahwa itu adalah sebuah file 
executable, index.html menerangkan kepada anda 
bahwa itu adalah sebuah halaman internet dan dapat 
ditampilkan di browser. 
 

FAQ Frequently Asked Questions. Dokumen penting yang 
berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari subyek 
tertentu. Biasakan untuk membaca dokumen FAQ 
sebelum bertanya ke pengguna internet lain mengenai 
masalah anda. 
 

File Format Cara khusus untuk menyimpan informasi ke dalam 
komputer, sehingga dapat digunakan kembali pada lain 
waktu – baik dengan program yang sama maupun yang 
berlainan. Sebagai contoh file gambar terdiri dari 
bermacam format, misalnya GIF, JPEG, PICT, TIFF, 
BMP, dlsb. 
 

Firewall  Hardware dan software untuk mencegah perusakan 
sistem keamanan (seperti pencurian data dan virus) 
pada sebuah LAN. 
 

Flame  Pesan yang isinya menghina dan bermusuhan yang 
dikirim lewat internet (biasanya lewat e-mail atau 
newsgroups). 
Pesan seperti ini lebih baik tidak ditanggapi. 
 

Form Sebuah dokumen yang diperlukan untuk diisi. Form 
dalam website yang digunakan pengunjung untuk 
melihat informasi yang akan disampaikan, feedback 
atau jawaban pertanyaan. 
 

Forum  Pesan khusus dari pengunjung website untuk 
menyampaikan pertanyaan, jawaban, dan saran. 
 

Frame  Potongan bingkai dalam jendela browser dalam 
beberapa bagian. Mereka sering digunakan untuk satu 
bagian web yang kelihatan terus menerus, bahkan 
ketika anda menggulung layar ke bawah. 
 

FTP File Transfer Protocol. Suatu protocol (aturan), yang 
anda gunakan untuk mengirimkan file-file anda ke 
dalam web server. Anda bisa menggunakan WS_FTP 
LE atau CuteFTP. 
 

GIF Graphical Interchange Format. Suatu format file 
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gambar yang digunakan secara luas di internet, karena 
ukuran filenya yang kecil. 
 

Home Page  Halaman awal (pertama) dari sebuah website. 
Homepage biasanya berisi beberapa link ke bagian 
penting dari suatu website.  
 

Host  Sebuah komputer yang dapat diakses oleh user dari 
lokasi yang berbeda. Sebuah web server adalah host 
dimana anda dapat menyimpan file-file website anda. 
 

HTML HyperText Mark-up Language, adalah bahasa 
program yang digunakan untuk membuat dokumen 
untuk website. Biasanya menggunakan tags untuk 
menggambarkan teks, image dan dokumen. 
 

HTML Source Lihat source code. 
 

HTTP HyperText Transport Protocol. Salah satu protocol 
(aturan) yang digunakan untuk bertukar informasi di 
World Wide Web. 
 

Image  Beberapa grafis yang digunakan pada website anda 
seperti gambar, clipart, logo, dll. 
 

Image Editor Sebuah program komputer yang digunakan untuk 
membuat dan merubah image. Contoh Image Editor 
adalah PaintShop Pro dan Adobe PhotoShop. 
 

Index.html Ini seharusnya adalah nama file web utama anda. 
Jika namanya yang lain, sebagai gantinya dari halaman 
web anda, anda akan melihat sebuah daftar semua file 
dalam directory web anda. 
 

Install  Untuk install sebuah program artinya untuk 
membuatnya berfungsi dalam komputer dan 
melaksanakan tugas-tugas yang telah diprogram untuk 
dilaksanakan. Instalasi biasanya membutuhkan sebuah 
program eksekusi (*.exe). 
 

Interactive Tools Corak dalam website yang digunakan pengunjung untuk 
memasukkan informasi,  bermain game, menjawab 
pertanyaan, berbagi opini atau sesuatu yang lebih 
daripada hanya sekedar browsing. 
 

Internet Adderss Lihat URL. 
 

Internet Explorer Internet browser yang paling popular. 
 

ISP (Internet Service 
Provider) 

Perusahaan yang menyediakan jasa layanan koneksi ke 
internet. Perusahaan tersebut memberikan anda sebuah 
password dan nomor telepon untuk di dial. Jika anda 
mempunyai sistem modem komputer, maka anda dapat 
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terkoneksi ke internet. 
 

Javascript  Bahasa scripting (kode program tambahan). 
 

JPEG Joint Photographic Experts Group. Format dari file 
gambar. JPEG digunakan luas di internet karena 
ukurannya yang kecil. 
 

LAN Local Area Network. Suatu jaringan komputer yang 
jaraknya berdekatan. LAN biasanya terkoneksi ke 
internet melalui gateway. 
 

Launch  Sama dengan “Start”. 
 

Link  Kependekan dari Hypertext Link atau Hyperlink. Teks 
atau grafis yang dapat anda klik untuk menuju/ loncat 
ke website lain. Biasanya berwarna dan digarisbawahi. 
 

Mailing List Daftar alamat e-mail yang dapat anda kumpulkan dan 
meletakannya di website anda atau daftar beberapa 
alamat e-mail yang digabung menjadi satu alamat email 
(untuk memudahkan proses pengiriman pesan). 
 

Mb  Megabytes, 1 Mb = 1024 Kb = 1048576 bytes. 
 

Mbps  Megabits per second (1024 bits per second). 
 

mIRC Program klien IRC (Internet Relay Chat) yang popular 
untuk windows. Huruf “m” berarti Mardam-Bey, nama 
akhir dari pembuat software. 
 

Mirror  Merupakan penjelasan duplikasi dari web lain dengan 
tujuan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi pada 
suatu jaringan. 
 

Modem  Modulator/ Demodulator. Hardware yang 
memungkinkan komputer dapat bertukar informasi 
dengan menggunakan saluran telepon biasa dan 
langsung akses internet. 
 

MPEG Moving Picture Experts Group. Salah satu bentuk 
nama format file gambar. 
 

Name Server Sebuah program yang bisa menterjemahkan nama dari 
form ke dalam form yang lain. Sebagai contoh internet 
dalam Domain Name Server (DNS) yang 
menterjemahkan nama domain ke dalam IP address. 
 

Navigation  Sistem menu yang digunakan setiap orang untuk 
menemukan dokumen lain di website anda. 
 

Netiquette  Net Etiquette (etika ber-internet). Kumpulan 
peraturan, sopan santun dan ketentuan yang diterapkan 
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sehingga tercipta keteraturan bersosialisasi melalui 
internet. 
 

Netscape Composer Sebuah Web Editor yang biasa digunakan untuk 
membuat halaman web. 
 

Newbie  Pendatang (user/pengguna) baru di dunia internet. 
 

Off-line  Memutuskan koneksi dari internet (atau jaringan 
komputer lainnya. Kebalikan dari On-line (tersambung 
ke internet). 
 

Overwrite  Mengganti file yang lama dengan file yang baru. 
 

Password Protection Kemampuan website untuk membatasi hanya pada 
pengunjung yang mengetahui password. Password 
tersebut digunakan untuk situs pribadi, situs anggota 
dan untuk alasan keamanan.    
 

Pop-Up Window Sebuah window yang tiba-tiba muncul di layar anda. 
Biasanya ukurannya kecil daripada windows lain yang 
terbuka dan menarik perhatian anda seketika. Biasanya 
berisi iklan atau form isian. 
 

RAM Random Access Memory atau lebih dikenal dengan 
Memori. Hardware di dalam komputer yang fungsinya 
untuk menyimpan data sementara. Data ini akan hilang 
ketika komputer dimatikan. 
 

Reload  Untuk memulai lagi sebuah halaman web dengan 
tampilan yang sama namun data loading lebih lengkap, 
atau melakukan refresh halaman web setelah anda 
melakukan perubahan dan upload file ke dalam web 
server anda. 
 

Search Engine Sebuah program di internet yang dapat mencari 
dokumen info tertentu di World Wide Web dan 
menemukan kata atau prase yang spesifik. Contohnya 
search engine Yahoo dan Google. 
 

Server  Merupakan pasangan dari Client. Jenis komputer yang 
memiliki kemampuan lebih tinggi dan cepat dari 
komputer klien. 
 

Shareware  Software yang dapat di-download dan dicoba sebelum 
anda beli. Jika anda suka dan ingin memiliki 
sepenuhnya, anda tinggal membayar biaya registrasi 
kepada si pembuat software. Sedangkan Freeware 
adalah software yang bisa dipakai secara GRATIS 
 

Shopping Cart Sebuah halaman web yang digunakan pengunjung 
untuk melakukan pembelian secara online dan 
pembayaran melalui sistem yang terjamin aman. 
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Perbedaan antara shoping cart dengan sistem e-
commerce lainnya adalah pelanggan dapat membeli 
lebih dari satu item dalam satu kali transaksi. 
 

Site Map Peta Situs, Daftar isi dari sebuah website. Anda dapat 
menggunakannya jika anda memiliki lebih dari 10 
halaman, untuk memudahkah setiap orang yang ingin 
melihat apa isi penawaran dari website anda. 
 

Smiley  Gambar sederhana yang dibuat menggunakan lambang 
yang ada di keyboard untuk menunjukkan perasaan si 
pembuatnya. :-)    adalah contoh gambar untuk 
menunjukkan perasaan senang. Cara melihatnya 
dengan memutar ebook ke kanan 90 derajat. Contoh 
smiley (emoticon) yang lain: 
 

 ;-) 
:-( 
:,-( 
:-o 
: | 
:() 
:-* 
:-p 
 
>-) 
>:( 
>-< 
>>:-<< 
(:-& 
%-( 
%-} 

tersenyum manis sambil mengedipkan mata. 
sedih 
menangis 
terkejut 
bosan 
mulut lebar berteriak 
sebuah ciuman di pipi 
menjulurkan lidah, atau meledek (main-
main) 
kedipan setan 
mengerutkan dahi (berfikir) 
naik darah 
marah besar 
marah 
bingung 
jenaka   … dan masih banyak lagi. 
 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protocol 
yang terlibat dalam proses pertukaran e-mail. 
 

Source Code Sumber Kode HTML setiap halaman web. 
 

Spam  Istilah internet untuk menjelaskan segala macam pesan 
atau berita menjengkelkan, seperti: e-mail tak penting, 
iklan yang tidak diminta, e-mail berantai, iklan di 
newsgroups bukan kategori iklan, dan sebagainya. 
 

Text Editor Program komputer yang anda gunakan untuk membuat, 
merubah dan menyimpan sebuah teks dokumen. Anda 
memerlukan text editor untuk mengerjakan kode HTML 
pada setiap halaman web anda. 
 

Traffic  Jumlah orang-orang yang datang ke sebuah website. 
Semakin banyak traffic semakin bagus. Anda dapat 
menemukan berapa banyak traffic yang telah anda 
dapatkan dengan menampilkan dan memantau log files 
di web server anda. 
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Upload  Upload artinya transfer file dari satu komputer ke 
komputer lain. Anda dapat upload file-file yang telah 
dibuat ke dalam website anda, lewat web server. 
Sebelum anda upload semua file, website anda tidak 
akan bisa diakses dari internet. 
 

URL Uniform Resource Locator. Sistem penamaan alamat 
dari website. URL biasanya dimulai dengan 
“http://www.” Contoh URL adalah “http://www.uang-
otomatis.com”  
 

Web Hosting 
Company 

Perusahaan penyedia ruang penyimpanan website. 
Beberapa perusahaan memberikan jasa mereka dengan 
memberikan web tool gratis dan utility. 
 

Web Page Halaman Web. Dokumen yang bisa anda lihat di 
internet, yang mengandung teks, image dan link ke 
halaman web lain.  
 

Web Page Editor Program komputer yang anda gunakan untuk membuat 
halaman web secara langsung. Anda dapat 
menambahkan teks, gambar, link, table, dan obyek lain 
ke dalam halaman web anda dengan cara klik sebuah 
tombol. Tidak diperlukan pengetahuan HTML. Sebagai 
contoh web editor adalah Netscape Composer dan 
Homesite. 
 

Web Server  Suatu remote komputer yang digunakan setiap orang 
untuk menyimpan websitenya. Perusahaan web hosting 
memberikan anda alamat, username dan password 
yang bisa diakses setiap saat. Anda memerlukan akses 
ke web server untuk upload file-file website anda. 
 

Website  Situs Web. Kumpulan dari halaman web yang 
berhubungan satu dengan yang lain. Bisa milik 
perusahaan, organisasi atau perorangan/ pribadi.  
 

World Wide Web Salah satu cara (fasilitas) bagaimana kita dapat saling 
bertukar informasi di internet. WWW adalah dunianya 
sedangkan internet adalah nama jaringannya. 
 

WYSIWYG What You See Is What You Get. Istilah ini  dipakai 
untuk program pembuat halaman web yang dapat 
membuat dan memanipulasi elemen pada lembar kerja 
dimana hasilnya sama jika dilihat dengan browser 
internet explorer. 
 

Yahoo  Kependekan dari Yet Another Hierarchically 
Organized Oracle. Salah satu nama perusahaan dan 
situs web search engine yang terkenal. 

 
 
 

http://www./
http://www.uang-otomatis.com/
http://www.uang-otomatis.com/
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