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Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Önerilen Tüm Terimler
Türkçe

(1767 terim)

İngilizce

A-acil hizmetler
ActiveX veri nesneleri
açık adres
açık bulut
açık öbek zinciri
açık veri
açık veri ağı
açık veribağı arabirimi
açık veritabanı bağlanırlığı
açıklamalı gerçeklik
açıklanan değişken
açıklayıcı değişken
adli bilişim
adli bilişim
adli veri inceleme
adli veritabanı
ağ bölümleme
ağ çözümleme
ağ duyurma
ağ geçidi
ağ işlevi
Ağ Mimarı
Ağ Mühendisi
ağ paylaşımı
Ağ Sistem Yöneticisi
ağ tetiklemeli
Ağ ve Bilgisayar Sistem Yöneticisi
ağ veritabanı
Ağ Yöneticisi
ağ zekası
akıllı bilişim
akıllı bilişim
akıllı sözleşme
akıllı veritabanı
akış değişkeni

emergency services
ActiveX data objects
public address
public cloud
public blockchain
public data
public data network
open data-link interface
open database connectivity
annotated reality
explained variable
explanatory variable
computer forensics
digital forensics
data forensics
forensic database
network slicing
network analysis
network exposure
gateway
network function
Network Architect
Network Engineer
network sharing
Network Systems Administrator
network triggered
Network and Computer Systems Administrator
network database
Network Administrator
Web Intelligence
intelligent informatics
smart computing
smart contracts
intelligent database
flow variable

akış şifreleme
aksama
aksamak
aktarım
alan adı
Alan Adı Sistemi
alan değişkeni
algılanan veri
algılayıcı verisi
algısal veri
algısal veri dönüşümü
altlık
altyapı yetenek türü
amaç değişken
amaç veri
ana defter
ana değişken
ana veri
anahtar değer veritabanı
anahtarlanmış sıralı veri öbeği
anlambilimsel artırılmış üstveri
anlambilimsel bilişim
anlambilimsel üstveri
anlambilimsel veri modeli
anlambilimsel zengin üstveri
anlamı belirsiz veri
anlık
anlık görüntü
anlık görüntüleyici
anonimleştirme
ara denek değişkeni
arabellek
arabellek taşması
arabellekleme
arama
arama verisi
arıza
arkakapı
arkaplan değişkeni
artık
artıklık
artırılmış gerçeklik gözlüğü
arttırılmış gerçeklik
asılsız söylenti
aşırı değişken
aşırı değişken veri
aşırı yüklenme
atanmış değişken

stream ciphers
failure
fail (v)
handover
domain name
Domain Name System (DNS)
domain variable
perceived data
sensor data
sensory data
sensory data conversion
platform
infrastructure capabilities type
goal variable
target data
central ledger
host variable
master data
key value databases
keyed sequenced data set
semantically augmented metadata
semantic computing
semantic metadata
semantic data model
semantically rich metadata
ambiguous data
snapshot
snapshot
snapshot viewer
anonymization
between-subject variable
buffer
buffer overflow
buffering
exploration
mining data
failure
backdoor
background variable
redundant
redundancy
augmented reality glass
augmented reality
hoax
hypervariable
hypervariable data
overload
allocated variable

ayarlama verisi
ayarlanmış veri
ayırdedici çözümleme
ayırdedici değişken
aykırı değer algılama
aykırılık saptama
aykırımsı değişken
ayrık değerli değişken
ayrık değişen değişken
ayrık değişken
ayrık denetim değişkeni
ayrık durum değişkeni
ayrık rasgele değişken
ayrık veri
ayrık zamanlı değişken
ayrıklaştırılmış değişken
ayrıntılı veri
ayrıştırılmış

calibration data
calibrated data
discriminant analysis
discriminant variable
outlier detection
anomaly detection
antithetic variable
discrete-valued variable
discrete-change variable
discrete variable
discrete control variable
discrete state-variable
discrete random variable
discrete data
discrete-time variable
discretized variable
detailed data
decomposed

ayrıştırma

decomposition

ayrıştırmak

decompose (v)

B-bağımlı değişken
bağımsız değişken
bağlam
bağlam değişkeni
bağlama
bağlama noktası
bağlanım çözümleme
bağlantı çözümlemesi
bağlantı çözümlemesi
bağlantılı veri
bağlantılı yürütüm verisi
bağlaşık
bağlaşım
bağlaşımı ayırma
bağlaşımı ayırmak
bağlaşımlı
bağlaştırıcı
bağlaştırmak
bağlı değişken
basamaklı
baskın değişken
başvuru verisi
baz istasyonu rasgele değişkeni
belge veritabanı
belgin veri
belirsiz veri

dependent variable
argument variable
context
context variable
anchor
anchor point
regression analysis
connection analytics
link analysis
linked data
runtime linked data
coupled
coupling
decouple (v)
decoupling
coupled
coupler
couple (v)
bound variable
cascading
dominant variable
reference data
base station random variable
Document Store Databases
unambiguous data
ambiguous data

belirsiz veri
belirsizlikte hesaplama
bellekiçi işlem
bellekte
benzetim arası veri
benzetim içi veri
benzetim tabanlı veri arama
benzetim verisi
benzetim verisi yönetimi
benzetimlenmiş veri
benzetimlenmiş verinin uygunluğu
Bernoulli değişkeni
Bernoulli rasgele değişkeni
beta değişkeni
betimsel çözümleme
betimsel değişken
betimsel veri
beyin bilişimi
beyin modeli
beyin-bilgisayar arabirimi
beyin-makine arabirimi
biçimsel değişken
bildirilmiş değişken
bildirilmiş rasgele değişken
bileşen tabanlı yazılım mühendisliği
bilgi düşkünlüğü
bilgi güvenliği
Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi
bilgilendirici veri
bilgisayar
Bilgisayar Ağı Mimarı
bilgisayar destekli
bilgisayar destekli yazılım mühendisliği
bilgisayar iletişimi
bilgisayar kaynaklı veri
bilgisayar mimarisi
Bilgisayar Programcısı
Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi
Bilgisayar Sistem Yöneticisi
bilgisayar verisi
bilgisayar veritabanı
bilişim
Bilişim Baş Yöneticisi
Bilişim Bilimcisi
bilişim hizmeti
bilişim ortamında bulabilme
Bilişim Sistemleri Yöneticisi
bilişimin matematiksel temelleri

uncertain data
computation under uncertainty
in-memory computing
in-memory
intrasimulation data
intersimulation data
simulation-based data mining
simulation data
simulation data management
simulated data
simulated data acceptability
Bernoulli variable
Bernoulli random variable
beta variable
descriptive Analytics
descriptive variable
descriptive data
brain informatics
brain model
brain-computer interface
brain-machine interface
formal variable
declared variable
declared random variable
component-based software engineering
infomania
information security
Chief Information Security Officer (CISO)
informative data
computer
Computer Network Architect
computer-supported
computer-supported software engineering
computer communication
computer generated data
computer architecture
Computer Programmer
Computer Systems Analyst
Computer Systems Manager
in silico data
computer database
computation
Chief Information Officer (CIO)
Computer and Information Research Scientist
computing service
ambient findability
Computer and Information Systems Manager
mathematical foundations of computing

bilişimsel
bilişimsel altyapı
bilişimsel bilgi toplama
bilişimsel bilim
bilişimsel biyoloji
bilişimsel düşünme
bilişimsel farkındalık
bilişimsel geometri
bilişimsel görüntüleme
bilişimsel öğrenme
bilişimsel sinirbilim
bilişimsel toplum bilimi
bilişimsel toplumbilim
bilişimsel yaşam bilimleri
bilişimsel zekâ
bilişsel arttırma
bilişsel bilgi işlem
bilişsel bilim
bilişsel bilişim
bilişsel model
bilişsel yardımcı
bilişsel yetenek
bilişsel zekâ
birimsel
birimsellik
birincil veri
birlikte çalışabilir veritabanı
birlikte çalışabilirlik
bitiş imi
Bizans bozulmaya dayanıklılığı
bluetooth kablosuz algılayıcı ağı
bluetooth kablosuz eyleyici ağı
Boole cebiri
Boole cebiri bilgisayarı
Boole damgası
Boole değişkeni
Boole deyimi
Boole eşitliği
Boole halkası
Boole hesabı
Boole işleci
Boole işlemi
Boole işlevi
Boole komutu
Boole mantığı
Boole modeli
Boole terimi

computational
computational infrastructure
computational intelligence
computational science
computational biology
computational thinking
computational awareness
computational geometry
computational imaging
computational learning
computational neuroscience
computational social science
computational sociology
computational life sciences
computational intelligence
cognitive augmentation
cognitive computing
cognitive science
cognitive computing
cognitive model
cognitive assistant
cognitive capacity
cognitive intelligence
modular
modularity
primary data
interoperable database
interoperability
end marker
Byzantine fault tolerance
bluetooth wireless sensor network
bluetooth wireless actuator network
Boolean algebra
Boolean algebra computer
Boolean character
Boolean variable
Boolean expression
Boolean equation
Boolean ring
Boolean calculus
Boolean operator
Boolean operation
Boolean function
Boolean instruction
Boolean logic
Boolean model
Boolean term

Boole toplaması
Boole verisi (verileri)
Boole verisi modeli
boş
boyuna görünüş
boyutlu veri
boyutsal veri modelleme
bozukluk
bozulma
bozulmaya dayanıklılık
bozulmazlık
bozulmazlık korunması
bölümlenmiş veri öbeği
Brontobayt
Brontosekizli
BT (Bilişim Teknolojisi)
BT Başkanı
BT Çözümleyicisi
BT Destek Uzmanı
BT Destek Yöneticisi
BT Güvenlik Uzmanı
BT Koordinatörü
BT Sistem Yöneticisi
BT Yöneticisi
BT Yönetişim Müdürü
bulanık değişken
bulanık mantık
bulanık mantık cebiri
bulanık veri
buluşsal yöntem
bulut bellek
bulut bilişim
Bulut Bilişim Danışmanı
bulut bilişim güvenliği
Bulut Bilişim Mimarı
bulut denetçisi
bulut etkinleştirme
bulut güvenliği
bulut hazırlığı
bulut hizmet aracısı
bulut hizmet bölümü
bulut hizmet kullanıcısı
bulut hizmet müşteri verisi
bulut hizmet müşterisi
bulut hizmet ortağı
bulut hizmet sağlayıcı
bulut hizmet sağlayıcı verisi
bulut hizmeti

Boolean addition
Boolean data
Boolean data model
idle
portrait
dimensional data
dimensional data modeling
fault
fault
fault tolerance
integrity
integrity protection
partitioned data set
Brontobytes
Brontobytes
IT (Information Technology)
IT Director
IT Analyst
IT Support Specialist
IT Support Manager
IT Security Specialist
IT Coordinator
IT Systems Administrator
IT Manager
IT Governance Manager
fuzzy variable
fuzzy logic
fuzzy logical algebra
fuzzy data
heuristics
cloud storage
cloud computing
Cloud Consultant
cloud computing security
Cloud Architect
cloud auditor
cloud enablement
cloud security
cloud provisioning
cloud service broker
cloud service category
cloud service user
cloud service customer data
cloud service customer
cloud service partner
cloud service provider
cloud service provider data
cloud service

bulut hizmeti kaynaklı veri
Bulut Hizmetleri Geliştiricisi
bulut konuşlandırma modeli
bulut mimarisi
bulut ortamı
Bulut Sistem Yöneticisi
Bulut Sistemi Yönetcisi
bulut taşınabilirliği
bulut uygulaması
bulut uygulamasının taşınabilirliği
bulut uyumu
Bulut Ürün ve Proje Yöneticisi
bulut verisinin taşınabilirliği
Bulut Yazılım ve Ağ Mühendisi
bulut yedekleme
bulut yeteneği türü
bulut yönetimi
buluta aktarım
bulutta depolama
bütüncül bilişim
bütünlük
büyük benzetim veri öbeği
büyük ölçekli paralel işlem
büyük ölçekli veri çözümleme
büyük ölçekli veri madenciliği
büyük ölçekli veri öbeği
büyük veri
büyük veri bilimcisi
büyük veri çözümleme
büyük veri ekosistemi
büyük veri etiği
büyük veri girişimi
büyük veri hizmeti
büyük veri işleme
büyük veri madenciliği
büyük veri modeli
büyük veri mühendisliği
büyük veri uygulama sağlayıcısı
büyük veri uygulaması
büyük veri yaklaşımı
büyük veri yapısalı
büyük veri yapısalı sağlayıcısı
büyük veri yönelimli bilişim
C-canlandırma değişkeni
canlı veri
canlıdan esinlenmiş bilişim
canlıdan esinlenmiş devre

cloud service derived data
Cloud Services Developer
cloud deployment model
cloud architecture
cloud environment
Cloud System Administrator
Cloud System Engineer
cloud portability
cloud application
cloud application portability
cloud compliance
Cloud Product and Project Manager
cloud data portability
Cloud Software and Network Engineer
cloud backup
cloud capabilities type
cloud management
cloud migration
cloud storage
rebooting computing
integrity
large simulation dataset
Massively Parallel Processing (MPP)
large-scale data analysis
mining large scale data
large-scale dataset
big data
big data scientist
big data analytics
big data ecosystem
big data ethics
big data startup
big data service
big data processing
mining big data
big data model
big data engineering
big data application provider
big data application
big data paradigm
big data framework
big data framework provider
big data-oriented computing
animation variable
live data
bio-inspired computing
bio-inspired circuit

canlıdan esinlenmiş dizge
canlıdan veri
cansızdan veri
Cauchy değişkeni
cebirsel değişken
cep uyumlu bölüm
coğrafi veri
coğrafi veri çözümü
coğrafi veri danışmanı
coğrafi veri hizmeti
coğrafi veritabanı
coğrafi veritabanı dosyası
coğrafi veritabanı özelliği
cüzdan
Ç-çaba değişkeni
çağrı
çatal
çatallaşma
çatallaşmak
çekirdek ağ
çerçeve
çerçeve yapısı
çevik yazılım geliştirme
çevik yöntem
çevre
çevre değişkeni
çevresel bilişim
çevresel değişken
çevresel veri
çevrimiçi çözümsel işleme
çevrimiçi çözümsel işleme tümleştirmesi
çevrimiçi veritabanı
çevrimsel zaman ölçekli değişken
çıkış verisi
çift yönlü yüksek hızlı veri
çift veri hızlı rasgele erişim belleği
çifte değişken
çifte harcama
çiğ bilişim
çizge veritabanı
çok boyutlu veri görselleştirme
çok boyutlu veri modeli
çok boyutlu veri öbeği
çok boyutlu veritabanı
çok büyük ölçekli tümleştirme
çok büyük veritabanı
çok izlekli

bio-inspired system
in vivo data
in vitro data
Cauchy variable
algebraic variable
mobisode
geodata
geodata solution
geodata consultant
geodata service
geodatabase
geodatabase file
geodatabase feature
wallet
effort variable
paging
fork
fork
fork (to)
core network
framework
framework
agile software development
agile method
ambient
environment variable
ambient computing
environmental variable
environmental data
OLAP (online analytical processing)
OLAP integration
on-line database
cyclical time-scale variable
output data
duplex high speed data
double data rate random access memory
dual variable
double spend
dew computing
graph databases
multidimensional data visualization
multidimensional data model
multidimensional data set
multi-dimensional database
Very Large Scale Integration
very large database
multithreaded

çok izlekli çalışma
çok izlekli programlama
çoklu değerli mantık
çoklu değerli veritabanı
çoklu imza
çoklu kimlik doğrulama
çoklu komut/çoklu veri
çoklu kullanım
çoklu ortam bilişimi
çoklu ortam madenciliği (ses/video)
çoklu veri modeli
çokluişlemci görevi
çözümleme
çözümleme düzlemi
çözümyolu
D-dağıtık ağ
dağıtık dosya dizgesi
dağıtık hizmet engelleme saldırısı
dağıtık işlem
dağıtık kayıt defteri
dağıtık özerk örgüt
dağıtık uygulama
dağıtık veri işleme
dağıtık veri tabanı
dağıtık veri yönetimi
davranış değişkeni
davranış veritabanı
davranışsal çözümleme
debi
debi verisi
değerlendirilmiş veri
değerlendirme veri öbeği
değerlendirme verisi
Değişim Yöneticisi
denetim değişkeni
denetim düzlemi
denetim verisi
denetimli değişken
denetlenebilir değişken
denetlenebilir girdi değişkeni
denetlenebilir veri
denetlenmiş veri
deney değişkeni
deneyimsel değişken
deneysel değişken
deneysel veri

multiple threads of execution
multithreaded programming
multiple-valued logic
multivalue database
multi-signature (multisig)
multi-factor authentication
multiple instruction/multiple data
multi-tenancy
multimedia computing
multimedia mining (audio/video)
multiple data model
thread
analytics
analytics platform
algorithm
distributed network
distributed file system
ddos (distributed denial of service)
distributed processing
distributed ledgers
DAO (Decentralized Autonomous Organization)
dApp
distributed data processing
distributed database
distributed data management
behavior variable
behavior database
behavioural analytics
rate
rate data
assessed data
evaluation data set
evaluation data
Change Manager
control variable
control plane
control data
controlled variable
controllable variable
controllable input variable
auditable data
authenticated data
experimentation variable
experiential variable
experimental variable
experimental data

deniz taktik veri dizgesi
derin öğrenme
Destek Uzmanı
devingen bağlı değişken
devingen kapsamlı değişken
devingen veri
devingen veri değişimi
devingen veri güdümlü benzetim
devingen veri güdümlü uygulama dizgesi
devingen veri güncelleme
devingen veri yapısı dizgesi
devingen veribağı
devingen veritabanı yönetim dizgesi
dış değişken
dış tehdit
dış veri gösterimi
dışkaynaklı değişken
dinleyerek saptama
dizin verisi
doğal dil işleme
doğal yerinden veri
doğru veri
doğrulama verisi
dokunsal veri
dolaşım
döngüsel değişken
dönüştürülmüş algısal veri
Dublin core üstveri şablonu
durağan olmayan veri
durağan veri
durağan veri depolama
durağan veritabanı yönetim sitemi
duyarlı veri
duygu tabanlı bilişim
duyu verisi
düğüm
düşünsel güvenlik
düz kütük veritabanı
düzgün veri
düzmetin
E-e-devlet
eğitim veri öbeği
eğitim verisi
ekli değişken
eksik veri
eksik veri

naval tactical data system
deep learning
Support Specialist
dynamically bound variable
dynamically scoped variable
dynamic data
dynamic data exchange
dynamic data-driven simulation
dynamic data-driven application system
dynamic data-update
dynamic data-structure system
dynamic data linking
dynamic database management system
external variable
outside(r) threat
external data representation
exogenous variable
acoustic snooping
index data
natural language p
in situ data
correct data
verification data
haptic data
roaming
circular variable
converted sensory data
Dublin core metadata template
nonstationary data
static data
cold data storage
static database management system
sensitive data
affective computing
sense data
node
neurosecurity
flat-file database
smooth data
plaintext
e-government
training data-set
training data
attached variable
incomplete data
missing data

ekzabayt, ekzasekizli
elektronik veri değişimi
elektronik veri işleme
elektronik veritabanı
elverişsiz veri
en iyi
en iyi
enaz veri öbeği
endüstriyel veri madenciliği
enine görünüş
eniyelenmiş evrimsel veri
eniyileme
eniyileme çözümlemesi
eniyileyici
erişebilirlik
erişilebilir veri
erişim
erişim ağı
erişim denetimi
erişim ve kimlik yönetimi
Erlang rasgele değişkeni
esas değişken
eski sistem
eski veri
ESM (Eteryum Sanal Makinesi)
ESM kod
eş değişken
eşanlı sayısal sıradüzen
eşdeğişken
eşgüdüm değişkeni
eşleme
eşleşmiş veri
eşzamanlı bilgi işlem
eşzamanlı bilgi işlem
eşzamanlı mantıksal değişken
eşzamanlı veri
eşzamanlı veri bağlantı denetimi
eşzamanlılık
Eter
Eteryum
etkilenme değişkeni
etkileşimli veri dili
etkileşimli veri girişi
etkileşimli veri şifreleme algoritması
etkileyen değişken
etkinleştirme değişkeni
etmen destekli
etmen tabanlı

exabyte
electronic data interchange
electronic data processing
electronic database
inadequate data
optimal
optimum
minimum data set
industrial data mining
landscape
optimized evolution data
optimization
optimization analysis
optimizer
reachability
accessible data
access
access network
access control
access and identity management
Erlang random variable
base variable
legacy system
legacy data
EVM (Ethereum Virtual Machine)
EVM code
concomitant variable
synchronous digital hierarchy
covariable
coordination variable
mapping
paired data
concurrency computing
concurrent computing
concurrent logic-variable
synchronous data
synchronous data link control
concurrency
Ether
Ethereum
exposure variable
interactive data language
interactive data entry
international data encryption algorithm
affecting variable
activation variable
agent-supported
agent-based

etmen tabanlı teknik
etmen yönlendirmeli
etmenle gözlenen
evrimsel hesaplama
evrimsel veri
eylem değişkeni
eylemsiz veri

agent-based technique
agent-directed
agent-monitored
evolutionary computation
evolutionary data
action variable
passive data

F-farkındalık
fiyatlandırma
fiziksel bağlantılı veri
fiziksel güvenlik
fiziksel veri modeli
G-gama rasgele değişkeni
Gauss değişkeni
Gauss rasgele değişkeni
gecikme
gecikmeli veri besleme
geçerleme verisi
geçerleme verisi gereksinimleri
geçersiz veri
geçmiş veri
geçmiş veri
geçmiş veri geçerlemesi
geçmiş veri geçerliliği
geleneksel olmayan veri
gelişigüzel değişken
gelişmiş kalıcı tehdit
gelişmiş şifreleme standardı
gelişmiş veri koruma
Geliştirici Yardımcısı
Geliştirici
genel değişken
Genelağ Yöneticisi
Genelağ Yöneticisi
genelleştirilmiş değişken
genişletilebilir veritabanı
geometrik rasgele değişken
gerçek sistem verisi
gerçek sistem verisinin değerlendirimi
gerçek sistem verisinin uygunluğu
gerçek veri
gerçek zamanlı sistem
gerçek zamanlı veri
gerçekleştirilmiş görüntü tablosu
gerekli değişken
gereksiz

awareness
charging
hard-wired data
physical security
physical data model
gamma random variable
gaussian variable
gaussian random variable
latency
delayed data feed
validation data
validation data requirements
obsolete data
historic data
historical data
historical-data validation
historical-data validity
nontraditional data
arbitrary variable
advanced persistent thread (APT)
advanced encryption standard (AES)
advanced data guarding
Associate Developer
Developer
global variable
Web Administrator
Webmaster
generalized variable
extensible database
geometric random variable
real-system data
assessment of real-system data
real-system data acceptability
real-world data
real-time system
real-time data
materialized view table
essential variable
unnecessary

gereksiz değişken
geri getirilebilirlik
gerileme
girdi
girdi
girdi çözümlemesi
giriş
giriş sıralı veri öbeği
giriş verisi
giriş verisi çözümleme
gizli dinleme
gizlilik
gizlilik
göreceli veri kayıt öbeği
görgül veri
görselleştirme
gösterge bölümü
gözden geçirilmiş veri
gözlemci
gözlemsel veri
grafik
Gumbel rasgele değişkeni
güçlendirme
güncellenmiş veri
günlük
gürültülü veri
güven derecelendirmesi
güvenilir bilişim
güvenilir veri
güvenilir veri iletişim kuralı
güvenilir veri kaynağı
güvenli özetlem algoritması 256
güvenli sayısal
güvenlik
güvenlik açığı sömüren yazılım
güvenlik duvarı
güzel a "@"
H-ham veri
hareketlilik
hasta verileri
hata
hata bulucu
hata verisi
hataya dayanıklı tasarım
havuz
hesaplama
hesaplama modeli

extraneous variable
reversibility
regression
input
input data
input data analysis
input
entry sequenced data set
input data
input data analysis
eavesdropping
confidentiality
privacy
relative record data set
empirical data
visualization
dashboard
revised data
cookie
observational data
graphics
Gumbel random variable
hardening
updated data
log
noisy data
credit scoring
dependable computing
authoritative data
reliable data protocol
authoritative data source
SHA 256 (Secure Hash Algorithm)
secure digital
security
exploit
firewall
at "@"
raw data
mobility
patient data
error
bug bounty hunter
error data
fault-tolerant design
pool
computation
computational model

hipergeometrik rasgele değişken
hizmet bilişimi
hizmet niteliği
Hizmet Olarak Ağ (HOA)
Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY)
Hizmet olarak bilgişlem (HOBİ)
Hizmet Olarak İletişim (HOİ)
hizmet olarak platform
Hizmet Olarak Platform (HOP)
Hizmet olarak Veri depolama (HOVD)
hizmet olarak veritabanı
Hizmet Olarak Yazılım (HOY)
Hizmet Seviyesi Anlaşması (HSA)
hizmet tabanlı
hizmet tabanlı mimari
hizmet veriyolu
hukuki veri uyumu
hücresel değişken
hücresel sayısal paket verisi
I-IP sahteciliği
ızgara hesaplama
İ-içerik veri modeli
içkaynaklı değişken
iki aşamalı kimlik doğrulama
iki değerli değişken
iki değişkenli veri
iki ögeli kimlik doğrulama
iki yönlü
iki yönlü dönüşüm
ikil debisi sınırlaması
ikili değişken
ikili veri
ikilpara
ikincil kimlik doğrulama
ikincil kimlik yetkilendirme
İkincil para
ikincil veri
ikiterimli rasgele değişken
ilaç veri madenciliği
ileti zinciri
iletişim
iletişim kuralı
iletişim kuralı veri birimi
iletişim kuralı veri birimi
iletişim kuralı veri birimi standardı
İletişim Uzmanı

hypergeometric random variable
services computing
quality of service
Network as a Service (NaaS)
Infrastructure as a Service (IaaS)
Compute as a Service (CompaaS)
Communications as a Service (CaaS)
Platform-as-a-Service
Platform as a Service (PaaS)
Data Storage as a Service (DSaaS)
Database-as-a-Service
Software as a Service (SaaS)
service level agreement (SLA)
service based
service based architecture
service bus
juridical data compliance
cellular variable
cellular digital packet data
IP spoofing
grid computing
content data model
endogenous variable
two phase authentication
dichotomous variable
bivariate data
two factor authentication
bidirectional
bidirectional transformation
bit rate enforcement
binary variable
binary data
Bitcoin
secondary authentication
secondary authorization
Litecoin
secondary data
binomial random variable
medicine data mining
thread
communication
protocol
protocol data unit
protocol data unit
protocol data unit standard
Telecommunications Specialist

ilgili veri
ilgisiz veri
ilinti çözümlemesi
ilintili değişken
ilintili rasgele değişken
ilişkisel cebir
ilişkisel model
ilişkisel olmayan model
ilişkisel olmayan veri
ilişkisel olmayan veritabanı
ilişkisel veri modeli
ilişkisel veritabanı
ilişkisel veritabanı yönetim sistemi
İlk Para Sürümü (İPA)
inanç ağı
insan zekâsının bilişsel arttırılması
insansı bilişim
İnternet
İnternet tabanlı veri toplama
irdelenmiş değişken
istatistiksel veri
istatistiksel veri sıkıştırma
isteğe bağlı hizmet
iş kanıtı
iş verisi arama
iş verisi işleme
iş verisi madenciliği
iş zekâsı
işbirliksel süzme
işlem bedeli
işlem öbeği
işlemsel veritabanı
işlenmemiş ikilpara
İşletim Baş Yöneticisi
işletimsel veri deposu
işletimsel veritabanı
işletme bilişimi
işlevsel veri yöneticisi
işlevsel veritabanı
izin koşullu kayıt defteri
izin koşulsuz kayıt defteri
izlek
izleme verisi
izleme verisi
J-Java Geliştiricisi
Java veritabanı bağlanırlığı
jeton

relevant data
irrelevant data
correlation analysis
correlated variable
correlated random variable
relational algebra
relational model
non-relational model
nonrelational data
non-relational database
relational data model
relational database
relational database management system
Initial Coin Offering (ICO)
belief network
cognitive augmentation of human intellect
human computing
Internet
Internet-based data collection
elaborated variable
statistical data
statistical data compression
on-demand self-service
proof of work
business data mining
business data processing
business data mining
business intelligence
collaborative filtering
transaction fee
transaction block
operational database
virgin Bitcoin
Chief Operating Officer (COO)
operational data store
operational database
business informatics
functional data administrator
functional database
permissioned ledger
unpermissioned ledger
thread
monitoring data
trace data
Java Developer
Java database connectivity
token

jetonsuz kayıt defteri

tokenless ledger

K-kaba kuvvet saldırı
kaba küme
kaba veri
kaba zaman ölçekli değişken
kağıt cüzdan
kalan veri
kalıcı
kalıcı hata
kalıcı veri
kalıcılık
kalmak
kamuya açık veri
kapsamlı Boole modeli
kapsamlı değişken
karaliste
karar ağacı
karar değişkeni
karar destek veritabanı
karınca kolonisi eniyilemesi
karıştırıcı değişken
karma bulut
karma pay ve iş kanıtı
karmaşık
karmaşık ağ
karmaşık değerli değişken
karmaşık değişken
karmaşık dizge
karmaşık veri
karmaşık yapısal veri
karmaşıklık
karşı koymak
karşı saldırı
karşılaştırmalı çözümleme
katmanlı yönlendirme
kavramsal veri modeli
kaydedici
kayıpsız veri sıkıştırma
kayıt
kayıt defteri
kaynak gösterimi
kaynak havuzlama
kaynak havuzu
kaynak veri
kendi cihazını getir
kesintili değişen değişken
kesintili değişken

brute force attack
rough sets
coarse data
coarse time-scale variable
paper wallet
retained data
persistent
persistent error
persistent data
persistence
persist (v)
public data
extended Boolean model
extensive variable
blacklist
decision tree
decision variable
decision support database
ant colony optimization
confounding variable
hybrid cloud
hybrid PoS/PoW
complex
complex network
complex-valued variable
complex variable
complex system
complex data
complex structured data
complexity
countering attack
counter attacks
comparative analysis
tor (the onion routing)
conceptual data model
logger
lossless data compression
registration
ledger
reference point represantation
resource pooling
resource pool
source data
bring your own device (BYOD)
discontinuous-change variable
discontinuous variable

kesintili durum değişkeni
keşif amaçlı çözümleme
keşif amaçlı veri arama
Kıdemli Ağ Mimarı
Kıdemli Ağ Mühendisi
Kıdemli Ağ Sistem Yöneticisi
Kıdemli BT Güvenlik Uzmanı
Kıdemli Çözümleyici Programcı
Kıdemli Destek Uzmanı
Kıdemli Genelağ Geliştiricisi
Kıdemli Genelağ Yöneticisi
Kıdemli Programcı
Kıdemli Proje Yöneticisi
Kıdemli Sistem Çözümleyici
Kıdemli Sistem Çözümleyici
Kıdemli Sistem Mimarı
Kıdemli Sistem Tasarımcısı
Kıdemli Sistem Yazılımı Mühendisi
Kıdemli Sistem Yöneticisi
Kıdemli Uygulama Mühendisi
Kıdemli Ürün Yöneticisi
Kıdemli Veritabanı Yöneticisi
Kıdemli Yazılım Mühendisi
kısıtlama
kısıtlı değişken
kızılötesi veri
ki-kare rasgele değişken
kiloözetlem/s
kimlik denetleme
kimlik doğrulama
kimlik doğrulama verisi
kimlik gizleme
kişisel veri
kitlekaynaklı veri
kitlekaynaklı veri çözümleme
kitlekaynaklı veri girişi
kitlekaynaklı veri toplama
kitlesel veri çözümlemesi
kolay çatallaşma
komşu istem
konum
konum verisi
korsan kullanıcı
koşul değişkeni
koşullu değişken
koşulsuz değişken
koşut işlem
kotarmak

discontinuous state-variable
exploratory analysis
explorative data mining
Senior Network Architect
Senior Network Engineer
Senior Network System Administrator
Senior Security Specialist
Senior Analyst Programmer
Senior Support Specialist
Senior Web Developer
Senior Web Administrator
Senior Programmer
Senior Project Manager
Senior System Analyst
Senior Systems Analyst
Senior System Architect
Senior System Designer
Senior Systems Software Engineer
Senior System Administrator
Senior Applications Engineer
Senior Product Manager
Senior Database Administrator
Senior Software Engineer
restriction
constrained variable
infrared data
chi-squared random variable
kilohashes/s
authentication
authentication
authentication data
de-identification
personal data
crowdsourced data
crowdsourced data analysis
crowdsourced data entry
crowdsourced data collection
massive-data analysis
softfork
neighbour solicitation
location
location data
piggybacker
condition variable
conditional variable
categorical variable
parallel processing
finalization

köken
köksüz öbek
köle ağ
köprü değişken
kötücül yazılım
kritik değişken
kukla değişken
kullanıcı
kullanıcı donanımı
kullanıcı düzlemi
kullanıcı veri birimi kuralı
kullanılabilirlik
kullanılmayan veri
kural öğrenen
kuralcı çözümleme
kuramsal veri
kuramsal veri
kurul yaklaşımı
kurumsal veri madenciliği
küçük işlem
kültürel özellik verileri
küme
küme bilişim
küme çözümlemesi
kümeleme
kümeleme çözümlemesi
kümelenmemiş veri
L-laboratuvar verisi
M-madencilik
makine anlaması
makine öğrenmesi
makine zekâsı
makineler arası
Mali İşler Baş Yöneticisi
malzeme güvenliği veri formu
mantıksal adres
mantıksal arama
mantıksal cebir
mantıksal değişken
mantıksal eşitlik
mantıksal hesap
mantıksal işleç
mantıksal işlem
mantıksal işlev
mantıksal komut
mantıksal terim

provenance
orphan block
botnet
across variable
malicious code
critical variable
dummy variable
tenant
user equipment
user plane
user datagram protocol
availability
dark data
rule learner
prescriptive Analytics
notional data
theoretical data
committee approach
corporate data mining
dust transaction
cultural features data
cluster
cluster computing
cluster analysis
clustering
clustering analysis
unaggregated data
wet-lab data
mining
computational understanding
machine learning
machine intelligence
Machine2Machine
Chief Financial Officer (CFO)
material safety data sheet
logical address
Boolean search
logical algebra
Boolean variable
Boolean equation
logical calculus
logical operator
logical operation
logical function
logical instruction
Boolean term

mantıksal toplama
mantıksal tür
mantıksal veri modeli
mantıksal veri modelleme
Masaüstü Destek Uzmanı
Masaüstü Destek Yöneticisi
masaüstü veritabanı
maviağ
mavigasp
mavisaldırı
megaözetlem
mesajlaşırken sürüş
mesajlaşma
metin madenciliği
mikrobilgisayar
mikroişlemci
mikromimari
mikroprogramlama
Müşteri Destek Uzmanı
Müşteri Destek Yöneticisi
müşteri ilişkileri yönetimi
müzik aleti sayısal arabirimi
N-nadir veri
neredeyse eşanlı sayısal sıradüzen
nesne veri yönetim grubu
nesne veritabanı
nesne veritabanı
nesne yönelimli veritabanı
nesnel veri
nesnelerin İnterneti
nesne-tabanlı görüntü çözümleme
nicel veri
niceliksel öz
nitel veri
O-olasılıksal veritabanı
olay
olay dosyası
olay işleyici
olay kaydı
olay müdahale
olay tabanlı akıl yürütme
olgunluk
oltalama
onanabilir veri
onanmış veri
onay

logical addition
Boolean type
logical data model
logical data modeling
Desktop Support Specialist
Desktop Support Manager
desktop database
piconet
bluejacking
bluejacking
megahashes
driving while texting (DWT)
texting
mining text
microcomputer
microprocessor
microarchitecture
microprogramming
Customer Support Specialist
Customer Support Administrator
customer relationship Management
musical instrument digital interface
sparse data
plesiochronous digital hierarchy
object data management group
object database
object database
object-oriented database
objective data
Internet of Things (IOT)
object-based image analysis
quantitative data
quantified self
qualitative data
probabilistic database
event
log file
event handler
event register
incident response
case based reasoning
maturity
phishing
acceptable data
accepted data
confirmation

onaylama verisi
onaylı defter
onaylı veri
ortak veri
ortak veritabanı
oturum
oturum yönetimi
oyunlaştırma

certification data
attestation ledger
certified data
shared data
common database
session
session management
gamification

Ö-öbek
öbek izleyici
öbek ödülü
öbek şifreleme
öbek yüksekliği
öbekzinciri
öbekzinciri kurulu
ödül avcısı
öğrenme teknolojisi
öğrenme veri öbeği
öğrenme verisi
ölçeklenebilir bilişim
ölçeklenebilir veri
ölçülen hizmet
ölçüm seçenekleri
ölçüm seçenekleri
ölçüt değişkeni
ölü değişken
ön madencilik
önceki alan bilgisinin tümleştirilmesi
önceliklendirme
öncelikli kuyruk veri yapısı
öncül değişken
önemli veri
öneri motoru
öngörülebilir veri
öngörülemez veri
öngörülen veri
öngörülmeyen veri
öngörülü çözümleme
öngörülü çözümleme
örnek veri
örnek veritabanı
örneklenmiş veri denetim dizgesi
örneklenmiş veri dizgesi
örnekseli sayısala
örnekseli sayısala dönüştürme
örnekseli sayısala dönüştürücü
örüntü çözümleme

block
block explorer
block reward
block ciphers
block height
blockchain
consortium blockchain
bug bounty hunter
learning technology
learning data set
learning data
scalable computing
scalable data
measured service
alternative metrics
altmetrics
criterion variable
dead variable
premining
integration of prior domain knowledge
prioritization
priority queue data structure
antecedent variable
significant data
recommendation engine
predictable data
unpredictable data
predicted data
unpredicted data
predictive analysis
predictive Analytics
model data
model database
sampled-data control system
sampled-data system
analog-to-digital
analog-to-digital conversion
analog-to-digital converter
pattern analysis

örüntü tanıma
özdengeleme değişkeni
özel anahtar
özel bulut
özel öbek zinciri
özerk bilişim
özerk örgüt
özerk sorun çözme
özerk sürüş teknolojisi
özetlem
özetlem desteği
özetlem hızı
özgül veri
özgün veri
öznel veri
P-paket inceleme
paralel işlem
parola
pasif saldırı
patent ve marka veritabanı
pay kanıtı, hisse kanıtı
petabayt, petasekizli
piyasa verileri
platform yetenekleri türü
politika denetleme
Programcı
programlanmış veri işlemcisi
R-rasgele veri
Ripple
rol
S-saat değişkeni
sabit değişken
sabit rasgele değişken
sabitlenmiş değişken
sağduyu değişkeni
sahiplik
saklı değişken
saldırı önleme sistemi
saldırı tespit sistemi
sanal para
sanal para
sanal para
sanal para
sanal para adresi
sapma

pattern recognition
homeostatic variable
private key
private cloud
private blockchain
autonomic computing
autonomous organization
automated problem solving
autonomous driving technology
hash
hashcash
hashrate
specific data
original data
subjective data
packet inspection
parallel processing
password
passive attack
patent and trademark database
proof of stake
petabytes
market data
platform capabilities type
policy control
Programmer
programmed data processor
random data
Ripple
role
clock variable
constant variable
constant random variable
fixed variable
common-sense variable
ownership
hidden variable
intrusion prevention system
intrusion detection system
crypto money
cryptocurrency
virtual currency
virtual money
cryptocurrency address
deviation

satoşi
savunma veri ağı
savunmasız bölge
saydam
sayıcılş doğuştan sayısal
sayısal
sayısal abone hattı
sayısal abone hattı erişim birimi
sayısal ağ
sayısal ağda yazdırma yazılımı
sayısal akım
sayısal alet
sayısal alıcı
sayısal altlık
sayısal anahtar
sayısal anahtarlamalı ağ
sayısal araştırma
sayısal ateşkes
sayısal ayakizi
sayısal aygıt
sayısal bağ
sayısal bağlam
sayısal bağlantı
sayısal başarı
sayısal beceri
sayısal beklenti
sayısal belge
sayısal belgelik
sayısal benzetim dili
sayısal bilgi
sayısal bilgi saklayıcı
sayısal bilgisayar
sayısal cüzdan
sayısal çaba
sayısal çağ
sayısal çağcıl
sayısal çevre
sayısal çıkış
sayısal çıktı
sayısal çocuk yetiştirme
sayısal çoğullama çözücü
sayısal çoğullama sıradüzeni
sayısal çoğullayıcı
sayısal çoğullayıcı
sayısal çözüm
sayısal dağıtım çerçevesi
sayısal değer

satoshi
defense data network
Demilitarized Zone (DMZ)
transparent
born digital
digital
digital subscriber line
digital subscriber line access module
digital network
digital network printing software
digital trend
digital tool
digital receiver
digital platform
digital switch
digital switched network
digital research
digital truce
digital footprint
digital device
digital link
digital context
digital connection
digital success
digital skill
digital expectation
digital document
digital archive
digital simulation language
digital information
digital information storage
digital computer
digital wallet
digital effort
digital age
digital native
digital environment
digital output
digital output
digital parenting
digital demultiplexer
digital multiplex hierarchy
digital multiplex equipment
digital multiplexer
digital solution
digital distribution frame
digital commodity

sayısal değişim
sayısal değişim
sayısal denetim
sayısal denetim sistemi
sayısal deney
sayısal devlet
sayısal devlet etkisi
sayısal devlet stratejisi
sayısal devre
sayısal devre Boole cebiri
sayısal devre Boole cebiri
sayısal devre mantıksal cebiri
sayısal dil
sayısal dizge benzetimi
sayısal dolgu
sayısal dönüştürücü
sayısal dönüşüm
sayısal dünya
sayısal eğilim
sayısal ekonomi
sayısal ekran
sayısal elektronik
sayısal eskime
sayısal eşanlı ses ve veri
sayısal eşitsizlik
sayısal eşleme
sayısal etiket
sayısal fırsat
sayısal fotoğrafçılık
sayısal fotoğrafçılık
sayısal gelecek
sayısal gelişme
sayısal girdi
sayısal giriş
sayısal girişim
sayısal göçebe
sayısal göçmen
sayısal görüntü
sayısal görüntü
sayısal görüntü arayüzü
sayısal görüntü kaydedici
sayısal görüntü tekeri
sayısal görüntüleme
sayısal görünüş
sayısal gösterge
sayısal göstergelik
sayısal gündem

digital change
digital exchange
digital control
digital control system
digital experiment
digital government
digital government impact
digital government strategy
digital circuit
digital circuit Boolean algebra
digital circuit Boolean algebra
digital circuit Boolean algebra
digital language
simulating digital systems
digital filling
digital transducer
digital transformation
digital world
digital trend
digital economy
digital screen
digital electronics
digital obsolescence
digital simultaneous voice and data
digital inequality
digital mapping
digital label
digital opportunity
computational photography
digital photography
digital future
digital development
digital input
digital input
digital initiative
digital nomad
digital immigrant
digital image
digital video
digital video interface
digital video recorder
Digital Video Disk (DVD)
digital imaging
digital landscape
digital display
digital dashboard
digital agenda

sayısal güvenlik
sayısal haklar
sayısal hakların yönetimi
sayısal hat bağı
sayısal hat bölümü
sayısal hizmet
sayısal iletim
sayısal iletişim
sayısal iletişim sistemi
sayısal iletişim teknolojisi
sayısal imza
sayısal imza standardı
sayısal iş
sayısal işgücü
sayısal işyeri
sayısal kablo
sayısal kamera
sayısal kamera
sayısal kanal
sayısal kaydetme
sayısal kayıt
sayısal kimlik
sayısal kimlik
sayısal kişisel yardımcı
sayısal kitaplık
sayısal kitaplık girişimi
sayısal kök
sayısal kurumsal işletme
sayısal kültür
sayısal kültür
sayısal mantık
sayısal müzik
sayısal negatif (fotoğrafçılık)
sayısal nesne belirleyici
sayısal okuryazarlık
sayısal olarak
sayısal olgunluk
sayısal olgunluk
sayısal olgunluk çerçevesi
sayısal olgunluk değerlendirme aracı
sayısal olgunluk değerlendirme çerçevesi
sayısal olgunluk değerlendirme soruları
sayısal olgunluk değerlendirmesi
sayısal olgunluk dizini
sayısal olgunluk modeli
sayısal olmayan
sayısal olmayan dil

digital security
digital rights
digital rights management
digital line link
digital line section
digital service
digital transmission
digital communication
digital communication system
digital communications technology
digital signature
digital signature standard
digital business
digital workforce
digital workplace
digital cable
computational camera
digital camera
digital channel
digital recording
digital record
digital Id
digital identity
personal digital assistant
digital library
digital library initiative
digital root
digital enterprise
digital culture
digital culture
digital logic
digital music
digital negative
digital object identifier
digital literacy
digitally
digital maturity
digital maturity
digital maturity framework
digital maturity assessment tool
digital maturity assessment framework
digital maturity assessment questionnaire
digital maturity assessment
digital maturity index
digital maturity model
non-digital
non-digital language

sayısal olmayan veri
sayısal onay belgesi
sayısal ortam
sayısal öğrenme
sayısal öğrenme altlığı
sayısal ölçer
sayısal ölçü aleti
sayısal öncesi kişi
sayısal önderlik
sayısal örgüt
sayısal para
sayısal para
sayısal para
sayısal parmakizi
sayısal pazar
sayısal pazar ortamı
sayısal pazarlama
sayısal proje
sayısal radyo
sayısal radyoculuk
sayısal saat
sayısal sağlık
sayısal santral
sayısal sayaç
sayısal seçenek
sayısal ses
sayısal ses bandı
sayısal ses yayını
sayısal sesli yayın
sayısal sıklıkölçer
sayısal sınıf düzeni
sayısal sıradüzen
sayısal sinyal
sayısal sinyal işlemci
sayısal sinyal işleme
sayısal sinyal işleme dili
sayısal sözlük
sayısal strateji
sayısal süzgeç
sayısal tarayıcı
sayısal tasarım
sayısal taşıyıcı
sayısal teker
sayısal teknoloji
sayısal temsil
sayısal terimler dizgesi
sayısal toplam

non-numeric data
digital certificate
digital media
digital learning
digital learning platform
digital measuring instrument
digital multimeter
digital immigrant
digital leadership
digital organization
digital cash
digital currency
digital money
digital fingerprint
digital market
digital market environment
digital marketing
digital project
digital radio
digital radiography
digital clock
digital health
digital exchange
digital counter
digital option
digital audio
digital audio tape
digital audio broadcast
digital audio broadcasting
digital frequency meter
digital stratification
digital hierarchy
digital signal
digital signal processor
digital signal processing
digital signal processing language
digital dictionary
digital strategy
digital filter
digital scanner
digital design
digital carrier
digital disc
digital technology
digital representation
digital terminology
digital sum

sayısal uçurum
sayısal uğraş
sayısal uydu dizgesi
sayısal uygulama
sayısal varlık yönetimi
sayısal veri
sayısal veri
sayısal veri hizmeti
sayısal yakınlaştırma
sayısal yankesicilik
sayısal yatırım
sayısal yayımcılık
sayısal yenilikçilik
sayısal yetenek
sayısal yeterlilik
sayısal yineleyici
sayısal yönelim
sayısal yönetim
sayısal yönetişim
sayısal yöntem
sayısal yüzölçümü
sayısal zarf
sayısal zirve
sayısaldan örneksele dönüşüm
sayısalı örneksele dönüştürme
sayısalı örneksele dönüştürücü
sayısalı örneksele dönüştürücü
sayısalı örneksele dönüştürücü
sayısalı örneksele dönüştürücü
sayısallaşmış
sayısallaştırıcı
sayısallaştırılmış
sayısallaştırılmış bilgi
sayısallaştırma
sayısallaştırma
sayısallaştırmak
sayısıl
sayısıl etkinleştirilmiş
sayısıl etkinleştirilmiş deneyim
sayısıl etkinleştirilmiş katılım
sayısıl görüşlü
sayısıl güçlendirilmiş
sayısıl kültürlü
sayısıl olgun
sayısıl olgunlaşan birim
sayısıl olgunlaşan şirket
sayısıl olgunlaşma

digital divide
digital endeavor
digital satellite system
digital application
digital asset management
digital data
numeric data
digital data service
digital zoom
digital pickpocketing
digital investment
digital publishing
digital innovation
digital talent
digital capability
digital repeater
digital trend
digital management
digital governance
digital method
digital footprint
digital envelope
digital summit
digital to analog conversion
digital analogue conversion
digital analog converter
digital analogue converter
digital to analog converter
digital to analog transducer
digitalized
digitizer
digitized
digitized information
digitalization
digitize
digitize (to)
digitally
digitally enabled
digitally enabled experience
digitally enabled participation
digitally minded
digitally empowered
digitally minded culture
digitally mature
digitally maturing entity
digitally maturing company
digitally maturing

seçik değişken
serbest değişken
ses madenciliği
sesli günlük
sesli günlük tutma
sesli günlükçü
seyrek veri
sınama teknolojisi
sınama veri öbeği
sınama verisi
sınama verisi
sınıf değişkeni

crisp variable
free variable
audio mining
audioblog
audioblogging
audioblogger
sparse data
test technology
testing data set
test data
testing data
class variable

sınıflandırma
sınıflandırma çözümlemesi
sınırlı değişken
sıradüzensel veri biçimi
sıradüzensel veri yapısı
sıradüzensel veritabanı

classification
classification analysis
bounded variable
hierarchical data format
hierarchical data structure
hierarchical database

sırasal veri
sızma testi
sızma testi
siber dayanıklılık
siber güvenlik
siber muhalif
siber taciz
Sistem Mimarı
Sistem Yazılımı Mühendisi
sohbet
sohbet robotu
sohbet robotu
Solidity
somut veri yapısı
sonlandırma
sonuçlandırmak
sorgu
sosyal ağ oluşturma
sosyal bilişim
soysal tür değişkeni
soyut veri

ordinal data
pen test
penetration testing
cyber resillience
cyber security
hacktivist
cyberstalking
System Architect
Systems Software Engineer
chat
chat bot
chat robot
Solidity
concrete data structure
termination
finalization
query
social networking
social computing
generic type-variable
abstract data

soyut veri türü
sözcüksel veritabanı
sözel veri
sözelleştirilmiş veri
Sözleşmeler Yöneticisi
sözverilmiş veri hızı
standart dışı veri öğesi
sunucu-istemci

abstract data type
lexical database
verbal data
verbalized data
Contracts Manager
committed data rate
nonstandard data element
server-client

süregelen
süregelen hata
sürekli artan değişken
sürekli bağımlı değişken
sürekli değerli değişken
sürekli değişen değişken
sürekli değişken
sürekli rasgele değişken
sürekli sırasal değişken
sürekli veri
sürekli zamanlı değişken
süreklilik
sürmek
sürücü değişken
süzme
süzülmüş veri
Ş-şans değişkeni
şifre
şifre çözme
şifre çözmek
şifre çözücü
şifre çözümleme
şifre üreten gereç
şifre üreten yazılım
şifreci
şifreleme
şifreleme
şifreleme bilimi
şifreleme verisi
şifrelemek
şifrelemek
şifrelenmiş veri
şifreli

persistent
persistent error
continuously increasing variable
continuous dependent variable
continuous-valued variable
continuous-change variable
continuous variable
continuous random variable
continuous ordinal variable
continuous data
continuous-time variable
persistence
persist (v)
driving variable
filtering
filtered data
chance variable
password
decryption
decrypt (to)
cryptoanalyst
cryptoanalysis
hard token
soft token
cipher
ciphering
encryption
cryptography
encryption data
cipher (to)
encrypt (to)
encrypted data
crypto

T-Takım Lideri
tanımlanmış değişken
taraf
tarafsız veri
tarama verisi
taramalı veri
tasarım değişkeni
taşıyıcı
taşıyıcı
tek hatlı sayısal abone hattı
tek komut - çok veri
tek kullanımlı şifre

Team Lead
defined variable
party
unbiased data
screening data
raster data
design variable
bearer
carrier
single-line digital subscriber line
single instruction/multiple data
One Time Password (OTP)

tek program - çok veri
Teknik Destek Mühendisi
Teknik Destek Uzmanı
Teknik İşler Görevlisi
Teknik Uzman
teknik veri
Teknoloji Baş Yöneticisi
Teknoloji Yöneticisi
temel değişken
ters eğik çizgi "\"
test ağı
tıkanıklık
toplu işlem
toplu zekâ
toplulaştırma
topluluk bulutu
topluluk yaklaşımı
trafik yönlendirme
Turing yeterliği
tuş kaydedici
tutarlı veri
tuzak
tüketici verisi
tüm düğüm
tüm veri
tümdengelim veritabanı
tümleşik hizmetler sayısal ağı
tümleşik veri-işlem
tümleşik veritabanı yönetim sistemi
tümleştirme verisi
tümsel değişken
tümveri
türdeş olmayan veri
türdeş veri
U-uçtan uca
uçuş veri kaydedicisi
ulusal iklim veri merkezi
ulusal konumsal veri altyapısı
ulusal veritabanı dili
uygulama
uygulama
Uygulama Destek Çözümleyicisi
Uygulama Geliştirici
Uygulama Mühendisi
Uygulama Yazılımı Mühendisi

single program/multiple data
Technical Support Engineer
Technical Support Specialist
Technical Operations Officer
Technical Specialist
technical data
Chief Technology Officer (CTO)
Director of Technology
basic variable
backslash "\"
testnet
congestion
batch processing
collective intelligence
aggregation
community cloud
ensemble approach
traffic steering
Turing complete
keylogger
consistent data
honeypot
consumer data
full node
all data
deductive database
integrated services digital network
integrated data processing
integrated database management system
integration data
holistic variable
complete data
heterogeneous data
homogenous data
Peer-to-peer (P2P)
flight data recorder
national climatic data center
national spatial data infrastructure
national database language
application
implementation
Application Support Analyst
Application Developer
Applications Engineer
Aplication Software Engineer

uygulama yeteneği türü
uygulamaya özgü tüm devre
uyumluluk
uzaktan bilgi işlem
uzaktan erişim
uzaktan veritabanı erişimi
uzamsal veri modelleme
uzlaşma defteri
uzlaşma süreci, uzlaşım süreci
uzlaşma, uzlaşım
Ü-üssel rasgele değişken
üst buluşsal yöntem
üstveri
üstveri kalıbı
üstveri standardı
V-varlıkbilim
ve simgesi
vekil
vekil olmak
veri
veri
veri adı
veri adresi üreteci
veri ağı
veri akış çizeneği
veri akış makinesi
veri akış mimarisi
veri akış modeli
veri akış sınaması
veri akış şeması
veri akışı
veri akışı
veri akışı
veri akışı çözümlemesi
veri akışı değişkeni
veri akışı değişkeni
veri akışı modelleme
veri aktarım hızı
veri aktarımı
veri alanı
veri alanı
veri algılayıcı
veri alıcı
veri anayolu
veri anlambilimi

application capabilities type
ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
compliance
remote-access data processing
remote-access
remote database access
spatial data modeling
agreement ledger
consensus process
consensus
exponential random variable
meta heuristics
metadata
metadata template
metadata standard
ontology
ampersand "&"
proxy
proxying
data
data; datum
data name
data address generator
data network
data flow diagram
data flow machine
dataflow architecture
data flow model
data flow testing
data flowchart
data feed
data flow
data stream
data flow analysis
data flow variable
data-flow variable
data flow modeling
data transfer rate
data transfer
data field
data space
data sensor
data receiver
data highway
data semantics

veri anlamı
veri aracılığı
veri arayıcı
veri arayüzü
veri arayüzü sınaması
veri ayarlama
veri azaltma
veri bağı bağlantısı

data meaning
data mediation
data miner
data interface
data interface testing
data adjustment
data reduction
data link connection

veri bağımlılığı çözümlemesi
veri bağımsızlığı
veri bağlaşımı
veri bakımı
veri bankası
veri belgelendirme
veri belgesi
veri biçim dönüştürücüsü
veri biçimi
veri biçimlendirme
veri bilimci
veri bilimi
veri birimi
veri bozulması
veri bölütleme
veri bölütü
veri çekiciliği
veri çekimi
veri çerçevesi
veri çeşitliliği
veri çıkarma
veri çoğaltma
veri çoklayıcı
veri çözümleme
veri çözümleme
veri çözümleme tekniği
veri çözümleyici
veri çözünürlüğü
veri dağıtıcısı
veri dağıtım yönetimi
veri dağıtımı
veri değeri
veri değişkenliği

data dependency analysis
data independence
data coupling
data maintenance
data bank
data certification
data certificate
data format converter
data format
data formatting
data scientist
data science
data unit
data corruption
data segmentation
data segment
data gravity
data harvesting
data frame
data variety
data extraction
data farming
data multiplexer
data analitics
data analysis
data-analysis technique
data analyst
data resolution
data dispenser
data distribution management
data distribution
data value
data variability

veri değiş-tokuşu
veri denetimi
veri depolama
veri deposu
veri doğrulama
veri doğrulama ve geçerleme

data exchange
data checking
data warehousing
data warehouse
data verification
data verification and validation

veri doğrulama, geçerleme ve onaylama
veri doğruluğu
veri dönüştürme
veri dönüştürücü
veri dönüşüm tekniği
veri dönüşümü
veri düzeni
veri eldiveni
veri erişimi
veri eşzamanlama
veri etiği
veri etiği ilkeleri
veri etiği istatistikleri
veri etiği kılavuzu
veri etiği kurulu
veri etiği politikası
veri etiği sorunu
veri etiketi
veri evresi
veri geçerlemesi
veri geçerliliği
veri gerçekliği
veri gerikazanımı
veri giriş hatası
veri giriş işletmeni
veri girişi
veri girişi
veri girmek
veri gizleme
veri gizleme
veri göçü
veri gölü
veri görselleştirme
veri görüntüleme
veri gösterim modeli
veri gösterim tekniği
veri gösterimi
veri güdümlü
veri güdümlü akıl yürütme
veri güdümlü benzetim
veri güdümlü dizge
veri güdümlü etkinlik
veri güdümlü hata
veri güdümlü karar
veri güdümlü modelleme
veri güdümlü süreç
veri güdümlü yöntem

data verification, validation and certification
data correctness
data conversion
data converter
data-transformation technique
data transformation
data organization
dataglove
data access
data synchronization
data ethics
data ethics principles
data ethics statistics
data ethical guidelines
data ethics commission
data ethics policy
data ethics issue
data label
datastage
data validation
data validity
data veracity
data retrieval
data-entry error
data entry operator
data entry
data input
enter data (v)
data concealment
data hiding
data migration
data lake
data visualization
data display
data-representation model
data-representation technique
data representation
data-driven
data-driven reasoning
data-driven simulation
data-driven system
data-driven campaign
data-driven error
data-driven decision
data-driven modeling
data-driven process
data-driven method

veri güdümlü yöntembilim
veri güdümlü zekâ
veri güncelleme
veri günlüğü
veri günlüğü tutma
veri güvenliği
veri hatası
veri hattı
veri havuzu
veri hazırlama aracı
veri hırsızlığı
veri hızı
veri hizmet birimi
veri ihlali
veri iletim dizgesi

data-driven methodology
data-driven intelligence
data update
data log
data logging
data security
data error
data line
data repository
data preparation tool
data theft
data rate
data service unit
data breach
data transmission system

veri iletimi
veri iletişim çözümleyicisi
veri iletişimi
veri iletişimi
veri ilişkilendirme
veri indirme bağlantısı
veri isterleri
veri işlemci
veri işleme
veri işleme
veri işleme dili
veri işleme merkezi
veri işleme sistemi
veri izi
veri kabul edilebilirliği
veri kaçağı
Veri Kalite Yöneticisi
veri kanalı
veri kapısı
veri katmanı
veri kaybı
veri kaybı önleme
veri kaydedici
veri kaydedici
veri kaydı
veri kayıt ortamı
veri kaynağı
veri kitaplığı
veri kodu
veri koruma
veri koruma yasası
veri kullanıcısı

data transmission
data communications analyst
data communication
datacom
data association
data downlink
data requirements
data processor
data manipulation
data processing
data manipulation language
data processing center
data processing system
data track
data acceptability
data leakage
Data Quality Manager
data channel
dataport
data layer
data loss
data loss prevention
data logger
data recorder
data record
data recording medium
data resource; data source
data library
data code
data protection
data protection act
data user

veri kurtarma
veri kümeleme
veri kümeleme araçları
veri kümesi
veri kümesi düzenleme
veri kütüğü
veri madenciliği
veri madenciliği algoritması
veri madenciliği süreci
veri madenciliği tümleştirmesi
veri madenciliğinin yasal yönü
veri maliyeti
veri marketi
veri merkezi
Veri Merkezi Destek Uzmanı
veri merkezi katmanı
Veri Merkezi Yöneticisi
veri merkezli
veri merkezli hesaplama
veri merkezli yaklaşım
veri metni
veri mimarı
veri mimarisi
veri modeli
veri modeli dönüşümü
veri modelleme
veri modelleme yöntemi
veri mühendisliği
veri niteliği
veri niteliği güvencesi
veri noktası
veri oltalama
veri ortamı
veri öbeği
veri öbeği
veri öbeği düzeni
veri öğesi
veri öğesi
veri öğesi standartlaştırma
veri ölçekleme
veri özelliği
veri özniteliği
veri paketi
veri paylaşımı
veri pazarı
veri sağlayıcısı
veri saklama
veri saklama birimi

data recovery
data clustering
data aggregation tools
data set
data set organization
datafile
data mining
data mining algorithm
data mining process
data mining integration
legal aspect of data mining
data cost
data mart
data center
Data Center Support Specialist
data center layer
Data Center Manager
data centric
data-centric computing
data-centric approach
data text
data architect
data architecture
data model
data model transformation
data modelling
data modeling method
data engineering
data quality
data quality assurance
data point
data fishing
data medium
data block
data set
organization of data set
data element
data item
data element standardization
data scaling
data characteristic
data attribute
data packet
data sharing
data marketplace
data provider
data storage
data storage unit

veri saklama ortamı
veri saklama politikası
veri saklama yoğunluğu
veri sanallaştırma
veri saydamlığı
veri sayfası
veri sıkıştırma
veri sıkıştırma
veri sınıflandırma

data storage medium
data retention policy
data strorage unit
data virtualization
dat transparency
data sheet
data compaction
data compression
data classification

veri sıradüzeni
veri sızıntısı
veri sistemi
veri sorumlusu
veri soyutlama
veri sözcüğü
veri sözlüğü
veri sözlüğü dizgesi
veri standardı
veri standartlaştırma
veri sürekliliği

data hierarchy
data leag
data system
data custodian
data abstraction
data word
data dictionary
data dictionary
data standard
data standardization
data continuity

veri süzme
veri süzme düzeneği
veri şifreleme
veri şifreleme anahtarı
veri şifreleme standardı
veri tabanlı
veri tabanlı model
veri tabanlı modelleme
veri tanımlama dili
veri taşınabilirliği
veri taşıyıcı
veri temizleme
veri temizleme
veri toplama
veri toplama
veri toplama
veri toplama etiği
veri toplama evresi
veri toplama uçbirimi
veri toplayıcı
veri trafiği
veri tutarlılığı
veri tükecisi
veri tümleştirme
veri türü
veri uçbirimi
veri uçuculuğu

data filtering
data-filtering mechanism
data encryption
data encryption key
data encryption standard
data based
data-based model
data-based modeling
data definition language
data portability
data carrier
data cleansing
data scrubbing
data acquisition
data collection
data gathering
data collection ethics
data collection phase
data collection terminal
data collector
data traffic
data consistency
data consumer
data fusion
data type
data terminal
data volatility

veri uyarlama birimi
veri uygunluğu
veri uyumsuzluğu
veri uzmanlığı
veri üreteci
veri üreteci
veri üreteci onayı
veri üstmodeli
veri varlığı
veri yakalama

data adapter unit
data appropriateness
data discrepancy
data expertise
data generator
data producer
data-producer certification
data metamodel
data entity
data capture

veri yanlısı
veri yapılandırma
veri yapılı bağlaşım
veri yapısı
veri yapısı dili
veri yayını
veri yayınlama
veri yayınlama
veri yazbozu
veri yedekleme
veri yoğun
veri yoğun benzetim
veri yoğun dizge
veri yoğun hesaplama
veri yoğunluğu
veri yolu
veri yöneticisi
veri yönetim dili
veri yönetimi
veri yönetimi
veri yönetişimi
veri yönlendirmeli
veri yönlendirmeli çıkarsama
veri yükleme bağlantısı
veri/metin birleştirme
veribağı
veribağı anahtarlama
veribağı denetimi
veribağı denetleyicisi
veribağı düzeyi
veribağı katmanı
veribağı sağlayıcı arabirimi
verikartı
veriler
verimerkezi
verimerkezi yöneticisi
verinin geçerlenebilirliği

data proponent
data structuring
data-structured coupling
data structure
data structures language
data broadcasting
data broadcast
datacasting
data-flip-flop
data backup (v)
data-intensive
data-intensive simulation
data-intensive system
data-intensive computing
data density
data bus; data path
data administrator
data management language
data administration
data management
data governance
data-directed
data-directed inference
data uplink
data/text merge
data link
data link switching
data link control
data link controller
data link level
data link layer
data link provider interface
datacard
data
datacenter
datacenter manager
data validatability

verinin kalıcılığı
verisiz yönetim hizmeti
verisiz yönetim hizmeti
veritabanı
veritabanı çözümleyici
veritabanı dizini
veritabanı geliştirme
veritabanı hatası
veritabanı makinesi
veritabanı motoru
veritabanı programlama
veritabanı sistemi
veritabanı sorgulama dili
veritabanı sorgusu
veritabanı sunucusu
veritabanı tasarımı
veritabanı uygulaması

data perenniality
dataless management services
dataless management utility
database
database analyst
database directory
database development
database error
database machine
database engine
database programming
database system
database query language
database query
database server
database design
database application

Veritabanı Yöneticisi
veritabanı yöneticisi
veritabanı yönetim sistemi
veritabanı yönetimi
veritabanı yönetimi
veriyolu
Y-yama
yama yönetimi
yanlış yönlendirme
yapay akıllı
yapay akıllı makine
yapay akıllı robot
yapay çevre verisi
yapay değişken
yapay olarak
yapay sinir ağı
yapay us
yapay yaşam
yapay zekâ
yapılandırılmamış veri
Yapılandırma Yöneticisi
yapısal veri
yararsız veri
Yardım Masası Teknisyeni
Yardım Masası Uzmanı
yardımcı değişken
Yardımcı Yazılım Mühendisi
yargısal veri
yarı yapılandırılmış veri madenciliği

Database Administrator
database manager
database management system
database administration
database management
databus
patch
patch management
pharming
artificially intelligent
artificially intelligent machine
artificially intelligent robot
synthetic environment data
artificial variable
artificially
artificial neural network
Artificial Intelligence (AI)
artificial life
Artificial Intelligence (AI)
unstructured data
Configuration Manager
structured data
useless data
Help Desk Technician
Help Desk Specialist
auxiliary variable
Junior Software Engineer
judgmental data
mining semi-structured data

yarılanma
yasaklı bağımlı değişken
yasal dinleme
yaşam döngüsü
yatay ölçekleme
yaygınlık verisi
yazılım betimleme veritabanı
Yazılım Geliştirici
Yazılım Mimarı
Yazılım Mühendisi
yazılım mühendisliği
yeniden tanımlama
yerdeğişim değişkeni
yetenek
yeterli veri
yetki kanıtı
yetkilendirme
yetkisiz erişen
yön yönelimli programlama
Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticisi
Yönetim Kurulu Başkanı
yönetimsel veri işleme
yönlendiren değişken
yönlendirme
yönlendirme çözümlemesi
yöntem
yük dengeleme
yük dengeleme
yük devretme
yükleme-indirme bağlantısı
yüksek başarımlı bilişim
yüksek düzey veri bağlantı denetimi
yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri
yüksek hızlı veri aktarımı
yüksek ikil debili sayısal abone hattı
yüksek kullanılabilirlik
yürütüm verisi

halving
censored dependent variable
lawful intercept
lifecycle
horizontal scaling
prevalence data
software description database
Software Developer
Software Architect
Software Engineer
software engineering
re-identification
displacement variable
capability
adequate data
proof of authority
authorization
hacker
aspect-oriented programming
Management Information Systems Director
Chief Executive Officer (CEO)
administrative data processing
coenetic variable
routing
routing analysis
procedure
load balance
load balancing
failover
uplink-downlink
high performance computing
high-level data link control
high speed circuit switched data
high-speed data transfer
high bit-rate digital subscriber line
highly available
runtime data

Z-zaman dizinli veri
zaman serisi verileri
zaman yönetimi verisi
zamansal veritabanı
zararlı yazılım
zincir bağlama
zincirleme
zincirlenmiş
zincirlenmiş dosya

time-indexed data
time-series data
time-management data
temporal database
malware
chain linking
threading
threaded
threaded file

zor çatallaşma
zorluk

hard fork
difficulty

