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Türkçe İngilizce

5G ağında veri modeli : data model in 5G network

açık kaynak verisi : open-source data

açık veri : open data

açık veri : public data

açık veri ağı : public data network

açık veribağı arabirimi : open data-link interface

açık veritabanı bağlanırlığı : open database connectivity

adli veri inceleme : data forensics

adli veritabanı : forensic database

adsız veri : anonymous data

adsızlaştırılmış veri : anonymized data 

ağ veritabanı : network database

akıllı büyük çoklu ortam veritabanı : intelligent big multimedia database

akıllı çoklu ortam veritabanı : intelligent multimedia database

akıllı veri çözümleme : intelligent data analysis

akıllı veritabanı : intelligent database

akıllı veritabanı dizgesi : intelligent database system

akış verisi : stream data

akış verisi depolama : warehousing stream data

algılanan veri : perceived data

algılayıcı verisi : sensor data

algılayıcı verisi depolama : warehousing sensor data

algılayıcı veritabanı : sensor database

algısal veri : sensory data

algısal veri dönüşümü : sensory data conversion

amaç veri : target data

ana veri : master data

anahtar değer veritabanı : key value databases

anahtarlanmış sıralı veri öbeği : keyed sequenced data set

anlamı belirsiz veri : ambiguous data

anlamsal olarak artırılmış üstveri : semantically augmented metadata

anlamsal olarak zengin üstveri : semantically rich metadata

anlamsal üstveri : semantic metadata

anlamsal veri modeli : semantic data model

arama verisi : mining data

ayarlama verisi : calibration data

      Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

                      Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu

Terim Salkımları



ayarlanmış veri : calibrated data

ayrık veri : discrete data

ayrıntılı veri : detailed data

bağlantılı açık veri : linked open data

bağlantılı araba verisi : connected car data

bağlantılı çalıştırma verisi : runtime linked data

bağlantılı veri : linked data

bağlantılı veri yönetimi : linked data management

başvuru verisi : reference data

belge veritabanı : document store databases

belgin veri : unambiguous data

belirgin veri : unambiguous data

belirsiz veri : ambiguous data

belirsiz veri : uncertain data

benzetim arası veri : intrasimulation data

benzetim içi veri : intersimulation data

benzetim tabanlı veri arama : simulation-based data mining

benzetim verisi : simulation data

benzetim verisi yönetimi : simulation data management

benzetimlenmiş veri : simulated data

benzetimlenmiş verinin uygunluğu : simulated data acceptability

betimsel veri : descriptive data

Bilgiağı ve veri madenciliği : Web and data mining

Bilgiağı veri yönetimi : Web data management

bilgilendirici veri : informative data

bilgilendirici veri tabanı : informational database

bilgisayar kaynaklı veri : computer generated data

bilgisayar verisi : in silico data

bilgisayar veritabanı : computer database

bilimsel veritabanı : scientific database

bilişim dizgesinde (BD) büyük veri uygulaması : big data application in IS (Information System)

birincil veri : primary data

birlikte çalışabilir veritabanı : interoperable database

Boole verisi (verileri) : Boolean data

Boole verisi modeli : Boolean data model

boyutlu veri : dimensional data

boyutsal veri modelleme : dimensional data modeling

bölümlenmiş veri öbeği : partitioned data set

bulanık veri : fuzzy data

bulut bilişim altyapısında veri : data in cloud computing infrastructure

bulut hizmet müşteri verisi : cloud service customer data

bulut hizmet sağlayıcı verisi : cloud service provider data

bulut hizmeti kaynaklı veri : cloud service derived data

bulut veri merkezi : cloud datacenter

bulut verisinin taşınabilirliği : cloud data portability



büyük benzetim veri öbeği : large simulation dataset

büyük ölçekli veri çözümleme : large-scale data analysis

büyük ölçekli veri madenciliği : mining large scale data

büyük ölçekli veri öbeği : large-scale dataset

büyük ölçekli veriler için iş işlemleri : business transactions for large-scale data

büyük ve çok büyük veriler : big and huge data

büyük veri : big data 

büyük veri arakatmanı : middleware in big data

büyük veri bilimcisi : big data scientist 

büyük veri bütünleştirme : big data fusion

büyük veri çatı sağlayıcısı : big data framework provider

büyük veri çatısı : big data framework 

büyük veri çerçevesi : big data framework 

büyük veri çerçevesi sağlayıcısı : big data framework provider

büyük veri çözümleme : big data analytics

büyük veri çözümleme : big data analytics 

büyük veri çözümlemesi için bilinçli uyum : self-aware adaptation for analyzing big data

büyük veri dizgesi : big data system

büyük veri ekosistemi : big data ecosystem

büyük veri etiği : big data ethics

büyük veri girişimi : big data startup 

büyük veri güvenliği : big data security

büyük veri güvenliği : security for big data

büyük veri hizmeti : big data service

büyük veri için gizlilik : privacy for big data

büyük veri iş akışı : big data workflow

büyük veri işleme : big data processing

büyük veri madenciliği : mining big data

büyük veri merkezi : big data center

büyük veri mimarisi : big data architecture

büyük veri modeli : big data model

büyük veri mühendisliği : big data engineering

büyük veri uygulama sağlayıcısı : big data application provider

büyük veri uygulaması : big data application

büyük veri yaklaşımı : big data paradigm

büyük veri yönelimli bilişim : big data-oriented computing

büyük veri yönelimli içerik : big data-oriented content

canlı Bilgiağı verisi : live Web data

canlı veri : live data

canlıdan veri : in vivo data

cansızdan veri : in vitro data

coğrafi veri : geodata

coğrafi veri çözümü : geodata solution

coğrafi veri danışmanı : geodata consultant

coğrafi veri hizmeti : geodata service



coğrafi veritabanı : geodatabase

coğrafi veritabanı dosyası : geodatabase file

coğrafi veritabanı özelliği : geodatabase feature

çalıştırma verisi : runtime data

çevredostu verimerkezi : green datacenter

çevresel veri : environmental data

çevrimiçi veritabanı : online database

çıkış verisi : output data

çift yönlü yüksek hızlı veri : duplex high speed data

çift veri hızlı rasgele erişim belleği : double data rate random access memory

çizge veritabanı : graph databases

çok boyutlu veri görselleştirme : multidimensional data visualization

çok boyutlu veri modeli : multidimensional data model

çok boyutlu veri öbeği : multidimensional data set

çok boyutlu veritabanı : multidimensional database

çok büyük veritabanı : very large database

çoklu algılayıcı veri bütünleştirme : multisensor data fusion

çoklu değerli veritabanı : multivalue database

çoklu komut/çoklu veri : multiple instruction/multiple data

çoklu ortam veritabanı : multimedia database

çoklu ortam veritabanı : multimedia database

çoklu veri modeli : multiple data model

çoklu yayınla veri iletimi : multicast data transmission

dağıtımlı veri işleme : distributed data processing

dağıtımlı veri tabanı : distributed database

dağıtımlı veri yönetimi : distributed data management

davranış veritabanı : behavior database

debi verisi : rate data

değerlendirilmiş veri : assessed data

değerlendirme veri öbeği : evaluation data set

değerlendirme verisi : evaluation data

denetim verisi : audit data

denetim verisi : control data

denetlenebilir veri : auditable data

denetlenmiş veri : authenticated data

deneysel veri : empirical data

deneysel veri : experimental data

deniz taktik veri dizgesi : naval tactical data system

devingen büyük veri : dynamic big data

devingen veri : dynamic data

devingen veri değişimi : dynamic data exchange

devingen veri güdümlü benzetim : dynamic data-driven simulation

devingen veri güdümlü uygulama dizgesi : dynamic data-driven application system

devingen veri güncelleme : dynamic data-update

devingen veri yapısı dizgesi : dynamic data-structure system



devingen veribağı : dynamic data linking

devingen veritabanı yönetim dizgesi : dynamic database management system

dış veri gösterimi : external data representation

dizin verisi : index data

doğal yerinden veri : in situ data

doğru veri : correct data

doğrulama verisi : verification data

dokunmalı veri : haptic data

dönüştürülmüş algısal veri : converted sensory data

Dublin core üstveri şablonu : Dublin core metadata template

durağan olmayan veri : nonstationary data

durağan veri : static data

durağan veri depolama : cold data storage

durağan veritabanı yönetim dizgesi : static database management system

duyarlı veri : sensitive data

duyu verisi : sense data

düz kütük veritabanı : flat-file database

düzgün veri : smooth data

eğitim veri öbeği : training data-set

eğitim verisi : training data

eksik veri : incomplete data

eksik veri : missing data

elde hazır veri : available data

elektronik veri değişimi : electronic data interchange

elektronik veri işleme : electronic data processing

elektronik veritabanı : electronic database

elverişsiz veri : inadequate data

enaz veri öbeği : minimum data set

endüstriyel veri madenciliği : industrial data mining

eniyelenmiş evrimsel veri : optimized evolution data

erişilebilir veri : accessible data

eski veri : legacy data

eşzamanlı veri : synchronous data

eşzamanlı veri bağlantı denetimi : synchronous data link control

etkileşimli veri dili : interactive data language

etkileşimli veri girişi : interactive data entry

etkileşimli veri şifreleme algoritması : international data encryption algorithm

etkileşimli veri şifreleme çözümyolu : international data encryption algorithm

evrimsel veri : evolutionary data

eylemsiz veri : passive data

fiziksel bağlantılı veri : hard-wired data

fiziksel veri modeli : physical data model

gecikmeli veri besleme : delayed data feed

geçerleme verisi : validation data

geçerleme verisi gereksinimleri : validation data requirements



geçersiz veri : obsolete data

geçmiş veri : historic data

geçmiş veri : historical data

geçmiş veri geçerlemesi : historical-data validation

geçmiş veri geçerliliği : historical-data validity

geleneksel olmayan veri : nontraditional data

gelişigüzel veri öbeği : arbitrary dataset

gelişmiş veri koruma : advanced data guarding

genişletilebilir veritabanı : extensible database

geometrik veri yapısı : geometric data structure

gerçek sistem verisi : real-system data

gerçek sistem verisinin değerlendirimi : assessment of real-system data

gerçek sistem verisinin uygunluğu : real-system data acceptability

gerçek veri : real-world data

gerçek zamanda veri yakalama : data capture in real-time

gerçek zamanlı veri : real-time data

gerçek zamanlı veri görselleştirme : real-time data visualizing

gezer veritabanı : mobile database

girdi çözümlemesi : input data analysis

giriş sıralı veri öbeği : entry sequenced data set

giriş verisi : input data

giriş verisi çözümleme : input data analysis

göreceli veri kayıt öbeği : relative record data set

görüntü veritabanı : image database

gözden geçirilmiş veri : revised data

gözle izleme verisi : eye gaze data

gözlemleme verisi : monitoring data

gözlemsel veri : observational data

güncellenmiş veri : updated data

gürültülü veri : noisy data

güvenilir veri : authoritative data

güvenilir veri kaynağı : authoritative data source

güvenilir veri kuralı : reliable data protocol

güvenli veri iletimi : secure data transmission

ham veri : raw data

hasta verileri : patient data

hata verisi : error data

hizmet olarak veri : data-as-a-service

Hizmet Olarak Veri Depolama (HOVD) : Data Storage-as-a-Service (DSaaS)

hizmet olarak veritabanı : Database-as-a-Service 

hukuki veri uyumu : juridical data compliance

hücresel sayısal veri paketi : cellular digital packet data

ızgara üstverisi : grid metadata

içerik veri modeli : content data model

iki değişkenli veri : bivariate data



ikili veri : binary data

ikincil veri : secondary data

ilaç veri madenciliği : medicine data mining

ilgili veri : relevant data

ilgisiz veri : irrelevant data

ilişkisel olmayan veri : nonrelational data

ilişkisel olmayan veritabanı : non-relational database

ilişkisel veri modeli : relational data model

ilişkisel veritabanı : relational database

ilişkisel veritabanı yönetim sistemi : relational database management system

insan beyni verisi : human brain data

internet tabanlı veri toplama : internet-based data collection

istatistiksel veri : statistical data

istatistiksel veri sıkıştırma : statistical data compression

iş büyük verisi çözümleme : business big data analytics

iş verisi arama : business data mining

iş verisi işleme : business data processing

iş verisi madenciliği : business data mining

işlemsel veritabanı : operational database

işletimsel veri deposu : operational data store

işletimsel veritabanı : operational database

işlevsel veri yöneticisi : functional data administrator

işlevsel veritabanı : functional database

işlevsiz veri : dark data

ivmeölçer verisi : accelerometer data

iyileştirici veri : therapeutic data

izleme verisi : trace data

Java veritabanı bağlanırlığı : Java database connectivity

kaba veri : coarse data

kaba veri : rough data

kalan veri : retained data

kalıcı veri : persistent data

kamusal veri ağı : public data network

kamuya açık veri : public data

karar ağaçlarıyla veri madenciliği : data mining with decision trees

karar destek veritabanı : decision support database

karmaşık veri : complex data

karmaşık yapısal veri : complex structured data

kavramsal veri modeli : conceptual data model

kayıpsız veri sıkıştırma : lossless data compression

kaynak veri : source data

kesintisiz veri : stream data

kesintisiz veri : streaming data

keşif amaçlı veri arama : explorative data mining

Kıdemli Veritabanı Yöneticisi : Senior Database Administrator



kızılötesi veri : infrared data

kimlik doğrulama verisi : authentication data

kişisel veri : personal data

kitle kaynak veri madenciliği : data mining for crowdsourcing 

kitle kaynaklı veri : crowdsourced data

kitle kaynaklı veri çözümleme : crowdsourced data analysis

kitle kaynaklı veri girişi : crowdsourced data entry

kitle kaynaklı veri toplama : crowdsourced data collection

kitlesel veri çözümlemesi : massive-data analysis

konum verisi : geodata

konum verisi : location data

konumsal veri modelleme : spatial data modeling

kullanıcı veri birimi kuralı : user datagram protocol

kullanıcı veri kuralı (KVK) : User Data Protocol (UDP) 

kullanılmayan verinin işlemesi : dark data processing

kural veri birimi : protocol data unit

kural veri birimi standardı : protocol data unit standard

kuraldışı veri : anomalous data

kuramsal veri : notional data

kuramsal veri : theoretical data

kurumsal hizmet olarak veri bütünleştirme : data fusion as an enterprise service

kurumsal veri madenciliği : corporate data mining

kültürel özellik verileri : cultural features data

kümelenmemiş veri : unaggregated data

laboratuvar verisi : wet-lab data

malzeme güvenliği veri formu : material safety data sheet

mantıksal veri modeli : logical data model

mantıksal veri modelleme : logical data modeling

masaüstü veritabanı : desktop database

Merkezi Denetleme ve Veri Toplama : SCADA (supervisory control and data 

acquisition)metin verisi : text data

mikro veri : microdata

mikro veri hizmeti : microdata service

mikro veri hizmeti merkezi : microdata service center

nadir veri : sparse data

nano veri merkezi : nano data center

nesne veri yönetim grubu : object data management group

nesne veritabanı : object database

nesne veritabanı : object database

nesne yönelimli veritabanı : object-oriented database

nesnel veri : objective data

nesnelerin İnterneti veri çözümlemesi : IoT data analytics

nesnelerin İnternetinde insan ve veri etkileşimi : human-data interaction with IoT

nicel veri : quantitative data

nitel veri : qualitative data



olasılıksal veritabanı : probabilistic database

olay verisi : event data

olay verisi kaydı : event data recorder

onaylama verisi : certification data

onaylanabilir veri : acceptable data

onaylanmış veri : accepted data

onaylı veri : certified data

oran verisi : rate data

ortak veri : shared data

ortak veritabanı : common database

öbekzinciri veritabanı : blockchain database

öğrenme veri öbeği : learning data set

öğrenme verisi : learning data

ölçeklenebilir veri : scalable data

ölçülü veri : measured data

öncelikli kuyruk veri yapısı : priority queue data structure

önemli veri : significant data

öngörülebilir veri : predictable data

öngörülemeyen veri : unpredictable data

öngörülemez veri : unpredictable data

öngörülen veri : predicted data

öngörülmemiş veri : unpredicted data

öngörülmüş veri : predicted data

örnek veri : model data

örnek veritabanı : model database

örneklenmiş veri denetim dizgesi : sampled-data control system

örneklenmiş veri dizgesi : sampled-data system

örüntüler için veri madenciliği : data mining for patterns

özel veri : specific data

özgül veri : specific data

özgün veri : original data

öznel veri : subjective data

patent ve marka veritabanı : patent and trademark database

paylaşımlı gizli veri rasgele değişkeni : shared secret data random variable

paylaşımlı veri : shared data

piyasa verileri : market data

programlanmış veri işlemcisi : programmed data processor

rasgele veri : random data

sağlık veri değişimi : health data exchange

sağlık verisi paylaşımı : health data sharing

sanallaştırılmış veri merkezi : virtualized datacenter

savunma veri ağı : defense data network

sayısal eşanlı ses ve veri : digital simultaneous voice and data

sayısal olmayan veri : non-numeric data

sayısal ses verisi sıkıştırma : digital audio data compression



sayısal veri : digital data

sayısal veri : numeric data

sayısal veri hizmeti : digital data service

seyrek veri : sparse data

sınama veri öbeği : testing data set

sınama verisi : test data

sınama verisi : testing data

sıradüzensel veri biçimi : hierarchical data format

sıradüzensel veri yapısı : hierarchical data structure

sıradüzensel veritabanı : hierarchical database

sırasal veri : ordinal data

sis bilişimde veri depolama : data storage in fog computing

sis bilişimde veri işleme : data processing in fog computing

somut veri yapısı : concrete data structure

sosyal ortam platformlarında veri madenciliği : data mining on social media platforms

soyut veri : abstract data

soyut veri türü : abstract data type

sözcüksel veritabanı : lexical database

sözel veri : verbal data

sözelleştirilmiş veri : verbalized data

sözverilmiş veri hızı : committed data rate

standart dışı veri öğesi : nonstandard data element

sürekli veri : continuous data

süzülmüş veri : filtered data

şifreleme verisi : encryption data

şifrelenmiş alanda veri işleme : data processing in encrypted domains

şifrelenmiş veri : encrypted data

tarafsız veri : unbiased data

tarama verisi : screening data

taramalı veri : raster data

tek komut - çok veri : single instruction/multiple data

tek program – çok veri : single program/multiple data

teknik veri : technical data

tıpta büyük veri : big data in medicine

toplumsal ağlar için büyük veri : big data for social networks

toplumsal ağlar için büyük veri çözümlemesi : big data analytics for social networks

toplumsal ortam platformlarında veri madenciliği : data mining on social media platforms

tutarlı veri : consistent data

tüketici verisi : consumer data

tüm veri : all data

tümdengelim veritabanı : deductive database

tümleşik veri-işlem : integrated data processing

tümleşik veritabanı yönetimdizgesi : integrated database management system

tümleştirme verisi : integration data

tümveri : complete data



türdeş olmayan veri : heterogeneous data

türdeş veri : homogenous data

uçtan uca veri yönetimi : peer-to-peer data management

uçtan uca veritabanı : peer-to-peer database

uçuş veri kaydedicisi : flight data recorder

ulusal iklim veri merkezi : national climatic data center

ulusal uzaysal veri altyapısı : national spatial data infrastructure

ulusal veritabanı dili : national database language

uyarlanır veri çözümleme bilişimi : adaptive data analysis computation

uyarlanır veri çözümlemesi : adaptive data analysis 

uydu veri iletim tekniği : satellite data transmission technique

uygulama başarım verisi : application performance data

uygulamalı sayısal veri dizgesi : applied digital data system

uygulamalı veri bilimi : applied data science

uzaktan bilgi işlem : remote-access data processing

uzaktan veritabanı erişimi : remote database access

uzamsal veri modelleme : spatial data modeling

üstveri : metadata

üstveri : metadata 

üstveri kalıbı : metadata template

üstveri standardı : metadata standard

varlıkbilim güdümlü veri girişi : ontology-driven data input

veri : data

veri adı : data name

veri adresi üreteci : data address generator

veri ağı : data network

veri akış çizeneği : data flow diagram

veri akış makinesi : data flow machine

veri akış mimarisi : dataflow architecture

veri akış modeli : data flow model

veri akış sınaması : data flow testing

veri akış şeması : data flowchart

veri akışı : data feed

veri akışı : data flow

veri akışı : data stream

veri akışı çözümlemesi : data flow analysis

veri akışı değişkeni : data flow variable

veri akışı değişkeni : data-flow variable

veri akışı modelleme : data flow modeling

veri akışları tümleştirmesi : data streams integration

veri aktarım hızı : data transfer rate

veri aktarımı : data transfer

veri alanı : data field

veri alanı : data space

veri algılayıcı : data sensor



veri alıcı : data receiver

veri alma : data reception

veri alma düzeneği : data reception mechanism

veri alma tekniği : data reception technique

veri ambarı : data warehouse

veri ambarı evrimi : data warehouse evolution

veri ambarlama : data warehousing

veri anayolu : data highway

veri anlambilimi : data semantics

veri anlamı : data meaning

veri aracılığı : data mediation

veri arayıcı : data miner

veri arayüzü : data interface

veri arayüzü sınaması : data interface testing

veri ayarlama : data adjustment

veri aykırılığı saptaması : data anomaly detection

veri azaltma : data reduction

veri bağı bağlantısı : data link connection

veri bağımlılığı çözümlemesi : data dependency analysis

veri bağımsızlığı : data independence

veri bağlaşımı : data coupling

veri bakımı : data maintenance

veri bankası : data bank

veri bankası : databank

veri belgelendirme : data certification

veri belgesi : data certificate

veri biçim dönüştürücüsü : data format converter

veri biçimi : data format

veri biçimlendirme : data formatting

veri Bilgiağı : Web of Data

veri bilimci : data scientist

veri bilimi : data science

veri birimi : data unit

veri bozulması : data corruption

veri bozulmazlığı : data integrity

veri bölütleme : data segmentation

veri bölütü : data segment

veri buluşu : discovery of data

veri bütünleştirme : data fusion

veri bütünleştirme ve kümeleme : data fusion and aggregation

veri bütünleştirme ve tümleştirme : data fusion and integration

veri çekiciliği : data gravity 

veri çekimi : data harvesting

veri çerçevesi : data frame

veri çeşitliliği : data variety



veri çıkarma : data extraction

veri çoğaltma : data farming

veri çoklayıcı : data multiplexer

veri çözümleme : data analysis

veri çözümleme : data analytics

veri çözümleme tekniği : data-analysis technique

veri çözümleyici : data analyst 

veri çözünürlüğü : data resolution

veri dağıtıcısı : data dispenser

veri dağıtım yönetimi : data distribution management

veri dağıtımı : data distribution

veri değeri : data value

veri değişim biçimi : data interchange format

veri değişkenliği : data variability

veri değiş-tokuşu : data exchange

veri denetimi : data checking

veri depolama : data warehousing

veri deposu : data warehouse 

veri dizgesi : data system

veri doğrulama : data verification

veri doğrulama ve geçerleme : data verification and validation

veri doğrulama, geçerleme ve onaylama : data verification, validation and certification

veri doğruluğu : data correctness

veri dönüştürme : data conversion

veri dönüştürücü : data converter

veri dönüşüm tekniği : data-transformation technique

veri dönüşümü : data transformation

veri düzeni : data organization

veri editörü : data editor

veri eldiveni : data glove

veri eldiveni : dataglove

veri erişimi : data access

veri eşzamanlama : data synchronization

veri etiği : data ethics

veri etiği ilkeleri : data ethics principles

veri etiği istatistikleri : data ethics statistics

veri etiği kılavuzu : data ethical guidelines

veri etiği kurulu : data ethics commission

veri etiği politikası : data ethics policy

veri etiği sorunu : data ethics issue

veri etiketi : data label 

veri etiketleme satıcısı : data labeling vendor

veri etkileşimi : interaction of data

veri evresi : datastage

veri geçerlemesi : data validation



veri geçerliliği : data validity

veri gerçekliği : data veracity

veri gerikazanımı : data retrieval

veri giriş hatası : data-entry error

veri giriş işletmeni : data entry operator

veri girişi : data entry

veri girişi : data input

veri girmek : enter data (v)

veri gizleme : data concealment

veri gizleme : data hiding

veri göçü : data migration

veri gölü : data lake

veri görselleştirme : data visualization

veri görselleştirme : visualization of data

veri görüntüleme : data display

veri gösterim modeli : data-representation model

veri gösterim tekniği : data-representation technique

veri gösterimi : data representation

veri güdümlü : data driven

veri güdümlü : data-driven

veri güdümlü akıl yürütme : data-driven reasoning

veri güdümlü araştırma : data-driven research

veri güdümlü benzetim : data-driven simulation

veri güdümlü bulanık denetleme : data-driven fuzzy control

veri güdümlü bulanık karar verme : data-driven fuzzy decision making

veri güdümlü çözümyolu tasarımı : data-driven algorithm design

veri güdümlü dizge : data-driven system

veri güdümlü etkinlik : data-driven campaign

veri güdümlü evrimsel sinir dizgeleri : data-driven evolutionary neural systems

veri güdümlü gazetecilik : data-driven journalism

veri güdümlü hizmet : data driven service

veri güdümlü karar : data-driven decision

veri güdümlü modelleme : data-driven modeling

veri güdümlü öğrenme : data-driven learning

veri güdümlü sayısal pazarlama : data-driven digital marketing

veri güdümlü süreç : data-driven process

veri güdümlü us : data-driven intelligence

veri güdümlü uygulama : data driven application

veri güdümlü yöntem : data-driven method

veri güdümlü yöntembilim : data-driven methodology

veri güdümlü zekâ : data-driven intelligence

veri güncelleme : data update

veri günlüğü : data log

veri günlüğü tutma : data logging

veri güvenilirliği : data reliability

veri güvenliği : data security



Veri Güvenliği Uzmanı : Data Security Expert

veri hatası : data error

veri hattı : data line

veri havuzu : data repository

veri hazırlama aracı : data preparation tool

veri hırsızlığı : data theft

veri hızı : data rate

veri hizmet birimi : data service unit

veri ızgarası : data grid

veri ihlali : data breach

veri iletim başarım değerlendirmesi : performance evaluation of data transmission

veri iletim denetimi : data transmission control

veri iletim dizgesi : data transmission system

veri iletim donatımı : data transmission equipment

veri iletim düzeneği : data transmission mechanism

veri iletim hızı : data transmission rate

veri iletim standardı : data transmission standard

veri iletim tekniği : data transmission technique

veri iletimi : data transmission

veri iletiminde bozulmazlık : integrity in data transmission

veri iletiminde gizlilik : privacy in data transmission

veri iletişim çözümleyicisi : data communications analyst

veri iletişim yolu : data-transmission route

veri iletişimi : data communication

veri iletişimi : datacom

veri ilişkilendirme : data association

veri indirme bağlantısı : data downlink

veri isterleri : data requirements

veri işlemci : data processor

veri işleme : data manipulation

veri işleme : data processing

veri işleme dili : data manipulation language

veri işleme dizgesi : data processing system

veri işleme merkezi : data processing center

veri izi : data track

veri kaçağı : data leakage

Veri Kalite Yöneticisi : Data Quality Manager

veri kanalı : data channel

veri kapısı : dataport

veri katmanı : data layer

veri kaybı : data loss

veri kaybı önleme : data loss prevention

veri kaydedici : data logger

veri kaydedici : data recorder

veri kaydı : data record

veri kayıt ortamı : data recording medium

veri kaynağı : data provenance

veri kaynağı : data resource

veri kaynağı : data source

veri kimliklendirme : data-labeling



veri kimliklendirme endüstrisi : data-labeling industry

veri kipi : data modality

veri kitaplığı : data library

veri kodlama : data encoding

veri kodu : data code

veri koruma : data protection

veri koruma kurumu : Data Protection Authority (DPA)

veri koruma yasası : data protection act

veri kullanıcısı : data user

veri kullanılabilirliği : data availability

veri kurtarma : data recovery

veri kümeleme : data clustering

veri kümeleme araçları : data aggregation tools 

veri kümesi : data set

veri kümesi düzenleme : data set organization

veri kütüğü : datafile

veri madenciliği : data mining

veri madenciliği algoritması : data mining algorithm 

veri madenciliği çözümyolu : data mining algorithm 

veri madenciliği platformu : data mining platform

veri madenciliği süreci : data mining process

veri madenciliği tümleştirmesi : data mining integration

veri madenciliğinde gizliliğin korunması : privacy preserving data mining

veri madenciliğinin yasal yönü : legal aspect of data mining

veri mahremiyeti : data privacy

veri mahremiyeti günü : data privacy day

veri mahremiyeti teknolojisi : data privacy technology

veri maliyeti : data cost

veri marketi : data mart

veri merkezi : data center

Veri Merkezi Destek Uzmanı : Data Center Support Specialist

veri merkezi katmanı : data center layer

Veri Merkezi Yöneticisi : Data Center Manager

veri merkezi yönetimi : data center management

veri merkezli : data centric

veri merkezli : data-centric

veri merkezli denetim : data-centric control

veri merkezli denetimde uyum : adaptation in data-centric control

veri merkezli hesaplama : data-centric computing

veri merkezli yaklaşım : data-centric approach

veri metni : data text

veri mimarı : data architect

veri mimarisi : data architecture

veri modeli : data model

veri modeli dönüşümü : data model transformation

veri modelleme : data modelling

veri modelleme yöntemi : data modeling method

veri mühendisliği : data engineering 

veri mühendisliği : datanomics

veri niteliği : data quality

veri niteliği güvencesi : data quality assurance

veri noktası : data point

veri oltalama : data fishing



veri ortamı : data medium

veri öbeği : data block

veri öbeği : data set 

veri öbeği düzeni : organization of data set

veri öğesi : data element

veri öğesi : data item

veri öğesi standartlaştırma : data element standardization

veri ölçekleme : data scaling

veri öngörebilme tekniği : data predictability technique

veri özelliği : data characteristic

veri özniteliği : data attribute

veri özümseme : data assimilation

veri özümseme tekniği : data assimilation technique

veri paketi : data packet

veri paylaşımı : data sharing

veri pazarı : data marketplace 

veri raporlama : data reporting

veri sağlayıcısı : data provider

veri saklama : data storage

veri saklama birimi : data storage unit

veri saklama ortamı : data storage medium

veri saklama politikası : data retention policy

veri saklama yoğunluğu : data strorage unit

veri sanallaştırma : data virtualization

veri sayfası : data sheet

veri sıkıştırma : data compaction

veri sıkıştırma : data compression

veri sınıflandırma : data classification

veri sıradüzeni : data hierarchy

veri sızıntısı : data leak

Veri Sistem Mühendisliği : Datanomics Systems Engineering

veri sorumlusu : data custodian

veri soyutlama : data abstraction

veri sözcüğü : data word

veri sözlüğü : data dictionary

veri sözlüğü dizgesi : data dictionary

veri standardı : data standard

veri standartlaştırma : data standardization

veri sürekliliği : data continuity

veri sürümlü hata : data-driven error

veri süzme : data filtering

veri süzme düzeneği : data-filtering mechanism

veri şifreleme : data encryption

veri şifreleme anahtarı : data encryption key

veri şifreleme standardı : data encryption standard

veri tabanlı : data based

veri tabanlı model : data-based model

veri tabanlı modelleme : data-based modeling

veri takımı : data suite

veri tanımlama dili : data definition language

veri taşınabilirliği : data portability

veri taşıyıcı : data carrier

veri temizleme : data cleaning



veri temizleme : data cleansing

veri temizleme : data scrubbing

veri toplama : data acquisition

veri toplama : data collection

veri toplama : data gathering

veri toplama etiği : data collection ethics

veri toplama evresi : data collection phase

veri toplama uçbirimi : data collection terminal

veri toplayıcı : data collector

veri trafiği : data traffic

veri tutarlılığı : data consistency

veri tüketicisi : data consumer

veri tümleştirme : data integration

veri türü : data type

veri uçbirimi : data terminal

veri uçuculuğu : data volatility

veri uyarlama birimi : data adapter unit

veri uygunluğu : data appropriateness

veri uyumsuzluğu : data discrepancy

veri uzmanlığı : data expertise

veri üreteci : data generator

veri üreteci : data producer

veri üreteci onayı : data-producer certification

veri üstmodeli : data metamodel

veri varlığı : data entity

veri ve bilgi bütünleştirme : data and knowledge fusion

veri ve uygulama güvenliği : data and application security

veri yakalama : data capture

veri yanlısı : data proponent

veri yapılandırma : data integration

veri yapılandırma : data structuring

veri yapılı bağlaşım : data-structured coupling

veri yapısı : data structure

veri yapısı dili : data structures language

veri yayını : data broadcasting

veri yayınlama : data broadcast

veri yayınlama : datacasting

veri yazbozu : data-flip-flop

veri yedekleme : data backup (v)

veri yığılması : data deluge

veri yığını : data dump

veri yığma : data dumping

veri yoğun : data intensive

veri yoğun : data-intensive

veri yoğun benzetim : data-intensive simulation

veri yoğun dizge : data-intensive system

veri yoğun hesaplama : data intensive computing

veri yoğun hesaplama : data-intensive computing

veri yoğun sınıflandırma dizgesi : data-intensive classification system

veri yoğun yazılım dizgesi : data intensive software system



veri yoğunluğu : data density

veri yolu : data bus

veri yolu : data path

veri yönelimli : data-oriented

veri yönelimli içerik : data-oriented content

veri yöneticisi : data administrator

veri yönetim dili : data management language

veri yönetimi : data administration

veri yönetimi : data management

veri yönetimi : management of data

veri yönetişimi : data governance

veri yönlendirmeli : data-directed

veri yönlendirmeli çıkarsama : data-directed inference

veri yükleme bağlantısı : data uplink

veri/bilgi/kazanılmış bilgi modelleri : data/information/knowledge models

veri/bilgi/öğrenilmiş bilgi modelleri : data/information/knowledge models

veri/dizge bozulmazlığı : data/system integrity

veri/metin birleştirme : data/text merge

veriağı dizgesi : dataweb system

veriağı modeli : dataweb model

veribağı : data link

veribağı anahtarlama : data link switching

veribağı denetimi : data link control

veribağı denetleyicisi : data link controller

veribağı düzeyi : data link level

veribağı katmanı : data link layer

veribağı sağlayıcı arabirimi : data link provider interface

veriden bilgi bulgulama : knowledge discovery in data

verikartı : datacard

veriler : data

verileştirme : datafication

verileştirmek : datafy (v)

verimerkezi : datacenter

verimerkezi yöneticisi : datacenter manager

verinin geçerlenebilirliği : data validatability

verinin kalıcılığı : data perenniality

verinin onanabilirliği : data acceptability

verisiz yönetim hizmeti : dataless management services

verisiz yönetim hizmeti : dataless management utility

veritabanı : database

veritabanı çözümleyici : database analyst

veritabanı dizgesi : database system

veritabanı dizini : database directory

veritabanı geliştirme : database development

veritabanı güvenliği : database security

veritabanı hatası : database error

veritabanı makinesi : database machine

veritabanı motoru : database engine

Veritabanı Mühendisi : Database Engineer

veritabanı mühendisliği : database engineering



veritabanı programlama : database programming

veritabanı sorgulama dili : database query language

veritabanı sorgusu : database query

veritabanı sunucusu : database server

veritabanı tasarımı : database design

veritabanı teknoloji uygulaması : database technology application

veritabanı teknolojisi : database technology

veritabanı teknolojisi uygulama güvenliği : database technology application security

veritabanı uygulaması : database application

Veritabanı Yöneticisi : Database Administrator

veritabanı yöneticisi : database manager

veritabanı yönetim dizgesi : database management system

veritabanı yönetimi : database administration

veritabanı yönetimi : database management

veriyle etkinleştirilmiş : data-enabled

veriyle etkinleştirilmiş bulgu : data-enabled discovery

veriyle etkinleştirilmiş buluş : data-enabled discovery

veriyolu : databus

video veritabanı : video database

yansız veri : unbiased data

yapay çevre verisi : synthetic environment data

yapılandırılmamış veri : unstructured data

yapılı veri : structured data

yararsız veri : useless data

yargısal veri : judgmental data

yarı yapılandırılmış veri madenciliği : mining semi-structured data

yarı yapısal veri : semi-structured data

yaşambilimsel veritabanı : biological database

yaşamölçüm verisi : biometric data

yaygın veri yönetimi : ubiquitous data management

yaygınlık verisi : prevalence data

yazılım betimleme veritabanı : software description database

yeterli veri : adequate data

yönetimsel veri işleme : administrative data processing

yüksek değişken veri : hypervariable data

yüksek düzey veri bağlantı denetimi : high-level data link control

yüksek hızlı algılama verisi hesaplama : computing high speed sensing data

yüksek hızlı devre anahtarlamalı veri : high speed circuit switched data

yüksek hızlı veri : high-velocity data

yüksek hızlı veri aktarımı : high-speed data transfer

yüksek hızlı veri iletimi : high speed data transmission

yüksek işlem hacimli veri çözümleme : high-throughput data analysis

yürütüm verisi : runtime data

yürütümde veri mahremiyeti güvencesi : data privacy guarantee at runtime

zaman dizinli veri : time-indexed data

zaman serilerinde veri madenciliği : data mining in time series

zaman serisi verileri : time-series data

zaman yönetimi verisi : time-management data

zamansal veritabanı : temporal database


