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======================================================================
TLDR1: Du får det här för jag tror a7 du kanske kan ﬁnna det roligt/användbart.
TLDR2: (nästan) alla 682 ord du behöver kunna för "cyber" ﬁnns i bifogad excel/word!
I excel-ﬂiken ”Tabell Nya Ord” ﬁnns e7 50-tal hiUlls ej deﬁnierade ord
======================================================================
·

Hej,
E7 av mina små sidoprojekt är a7 ”på e7 överskådligt sä7 sammanställa och förklara de
termer, begrepp, egennamn och förkortningar som främst förekommer inom svensk
försvarsindustri i samband med framtagningen/dri[en av IT-miljöer som kan bearbeta
sekretessklassad informa\on” då jag är väldigt trö7 på a7 många blandar ihop äpplen med
päron och beskriver saker dåligt
Som Nixu-VD Petri brukar säga ”because words ma7er”.
Källorna för de7a (se Referenser) är \ll största del FM/FMVs egna publika\oner.
Arbetet är ”on-going”, bedrivs mest kvälls\d och klassiﬁcerat ”Nixu Public” i sy[e a7
underlä7a spridningen. Jag använder resultatet i de kundprojekt jag är verksam i och brukar
införa e7 dokument som jag kallar ”Termer, begrepp och namngivning”. Sy[et är a7 ha en
”single source of truth” avseende deﬁni\oner för projektet/IT-systemet.
“The rec\ﬁca\on of names is the most important business of government.
If names are not correct, language will not be in accordance with the truth of things.”
- Michael Hayden, “The Future of Things ‘Cyber’”, freely quo\ng Confucius
Bilagor:
1.

Termer och begrepp återﬁnns i bifogad excelﬁl. Enklast är a7 copy/paste:a
in (från ﬂiken ”tabell”) tabellen med kolumnerna A-G in i word (landscape).
Mao är arbetsunderlaget själva excelﬁlen men ”leveransen” är
worddokumentet.

2.

Egennamnsförteckningen ger förslag på hur internt namngivna system och
komponenter kan struktureras och namnges för a7 tydliggöra IT-miljöns
olika delar i dokumenta\onen som beskriver densamme. Den återﬁnns i
bifogad pptx. Enklast är a7 modiﬁera i pptx och sedan copy/paste:a in slide
3 och 4 i word som bilder.

3.

Worddokumentet för ”leverans” (använd kundens mall). Jag har bifogat e7
resultat i en nixu-mall som inspira\on. Blir ca 207 sidor om man skriver ut
det.

4.

PDF-versionen av Worddokumentet om någon bara vill använda min
version.

All feedback mo7ages med glädje (jag förväntar mig ingen\ng), framförallt om ni saknar
någon deﬁni\on eller begrepp, alterna\vt a7 ni anser en beﬁntlig deﬁni\on otydlig. Bäst är

någon deﬁni\on eller begrepp, alterna\vt a7 ni anser en beﬁntlig deﬁni\on otydlig. Bäst är
a7 skriva feedback i excelﬁlens ﬂik "Tabell" i kolumnen "Audit comments" och highlighta
cellen med gult så a7 jag lä7 ser a7 en ändring ske7 eller bör ske. Alterna\vt kan man
kommentera i wordﬁlen mha spåra ändringar eller words inbyggda kommentarsfunk\on.
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