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abone döngüsü,,,Fra. boucle d'abonné, ing. subscriber loop) Bir teleiletişim abonesinin yerleşkesinden ilk santrala değin 

yer alan iletişim ortamı.  

abone döşemi,,,Fra. installation d'abonné, ing. subscriber's installation) Abonenin binasında yer alan hatlar, uçbirimler 

ve uzantıları, özel santrallar, denetim birimleri ve kullanılan herhangi başka donatım.  

abone hattı,,,Fra. ligne d'abonné, ing. subscriber's line) Santral ile abone durağı arasındaki telefon hattı. 

abone santralı,,,Fra. commutateur de rattachement, ing. subscriber serving exchange) Bir bölgedeki aboneleri 

birbirlerine bağlantılayan ya da bu abonelerle diğer santrallar arasında bağlantılar kuran santral. 

açık ağ mimarisi,,,Alm. offene Netzarchitektur, ONA, Fra. architecture de réseaux ouverts, ONA, ing. open network 

architecture, ONA) Bütün kullanıcılara ve katma hizmet sağlayıcılarına ağın temel yeteneklerine eşitçe bağlantılanma 

olanağı sağlayan ağ mimarisi.  

açık aralık,,,Alm. offene Intervalle, Fra. intervalle ouvert, ing. open interval)  a, b ŒR sayıları verildiğinde {x e R, 

a<x<b} kümesi. 

açık devre,,,Alm. offener Stromkreis, Fra. circuit ouvert, ing. open circuit) Akım yolunun sürekliliğinin kesildiği devre.  

açık devre akımı,,,Alm. Leerlaufstrom, Fra. courant à vide, ing. open circuit current) Bir devrenin çıkış uçlarında 

herhangi bir yük olmadığında giriş akımının değeri.  

açık devre çalışması,,,Alm. Leerlaufbetrieb, Fra. fonctionnement à vide, ing. open-circuit operation) Sıfır çıkış akımlı 

yüksüz çalışma.  

açık döngü aktarım işlevi,,,Alm. Übertragungsfunktion des offenen Kreises, Fra. fonction de transfert en boucle 

ouverte, ing. open loop transfer function) Çıktının girişe geribeslendiği kapalı döngülü bir dizgede ileri yolun aktarım 

işlevi ile geribesleme yolunun aktarım işlevinin çarpımı. 

açık döngü kutupları,,,Alm. Pole des offenen Kreises, Fra. pôles en boucle ouverte, ing. open loop poles) Açık döngü 

aktarım işlevindeki payda çokterimlisinin kökleri.  

açık döngü sıklık yanıtı,,,Alm. Frequenzgang des offenen Kreises, Fra. réponse fréquentielle en boucle ouverte, ing. 

open loop frequency response) Kapalı döngülü bir dizgede ileri yolun sıklık yanıtı ile geribesleme yolunun sıklık 

yanıtının çarpımı.  

açık döngülü denetim,,,Alm. Steuerung im offenen Kreis, Fra. commande en boucle ouverte, ing. open loop control) 

Denetimin yürütülmesinde denetlenen değişkene ilişkin herhangi bir ölçümün kullanılmadığı denetim türü.  

açık döngülü dizge,,,Alm. System mit offenen Kreis, Fra. système en boucle ouverte, ing. open loop system) 

Geribesleme yolunun girişe bağlantılanmadığı dizge.  

açık döngülü oyun,,,Alm. Spiel beim offenen Kreis, Fra. jeu à boucle ouverte, ing. open loop game) Oyun kuramında 

bir oyunun her aşamasında oyuncuların bilgi dağarcığının oyunun başındaki bilgi kümesinden farklı olmadığı oyun.   

açık gönderim,,,Alm. offene Abbildung, Fra. représentation ouverte, ing. open mapping ) X, Y ilingesel -topolojik- 

uzayları verildiğinde, X içindeki her bir açık kümenin f altındaki görüntüsü Y içinde bir açık küme olan eşleme . 

açık konum -mekanik anahtar-,,,Alm. geöffnete Stellung, Fra. position d'ouverture, ing. open position) Aygıtın ana 

devresindeki açık kontaklar arasında önceden belirlenmiş yalıtma aralığının sağlandığı konum.  
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açık sistem arabağlaşımı,,,Alm. Zusammenschaltung des offenes System, Fra. interconnection de systèmes ouverts, ing. 

open systems interconnection) Bir şebeke ve sunduğu hizmetler arasındaki ilişkilerin bir protokol katmanları sıradüzeni 

ile modellendiği sistem.  

açık uçlu,,,Fra. évolutif, extensible, ing. open-ended) Yeni terimlerin, konu başlıklarının ya da sınıflandırmaların daha 

önceki sistemi değiştirmeme niteliğine ilişkin. 

açık uçlu soru,,,Alm. freibeantwortbare Frage, Fra. quéstion ouverte, ing. open-ended question) Yanıtları sınırlı sayıda 

olmayan soru.  

açık yol,,,Alm. offener Pfad, Fra. chemin ouvert, ing. open path) Bir çizgede düğümlere bir kezden çok uğramayan yol.  

açıklama,,,Alm. Kommentar, Bemerkung, Fra. commentaire, ing. comment) Bilgisayar programcılığında kaynak dilinin 

deyimleri arasında serpiştirilmiş ama amaç kodunun üzerinde hiç bir etkisi olmayan betimleme, tanımlama, dayanak 

deyimleri. 

açıkorur gönderim,,,Alm. konforme Abbildung, Fra. représentation conforme, ing. conformal mapping) Açıların 

değerlerini koruyan dönüşüm  öteleme, dönme, bakışım, benzerlik, evirme dönüşümleri ya da bunların bazılarının 

bileşkesi.  

açılım,,,Alm. Entwicklung, Fra. expansion, ing. expansion) Matematiksel bir öğeyi kimi özellikleri daha iyi bilinen 

öğelerin bir toplamı olarak belirleme .  

açılma akımı,,,Alm. Auslösestrom, Fra. courant de déclenchement, ing. release current) Bir bağlağın –rölenin-  açıldığı 

en büyük akım değeri. 

açımlama,,,Alm. Zerlegung von Mischverteilungen, Fra. dissection, ing. dissection) ‹ki ya da ikiden çok dağılımın 

birleşimi olan bir dağılımı bileşenlerine ayırma. 

açımlama,,,Fra. explication, ing. explication) Bir bilimsel sürecin, tanıtlayıcı bilgilerden yola çıkarak ve olaylar 

arasında kurduğu nedensellik bağlarını gözlemle sınayıp geçerleyerek genellemelere ve yasalara varıp olayları 

nedenlere bağlama işlevi. 

açınsama,,,Fra. exploration, ing. exploration) Varlığı bilinmeyen olgusal bir durumu ya da olgular arasındaki bir ilişkiyi 

açığa çıkararak bilgi konusuna dönüştürme; örneğin açınsayıcı veri analizi. 

açıortay,,,Alm. Bisetrix, Fra. bissectrice, ing. bisector) Bir açının köşesinden geçen ve kollara eşit uzaklıkta kalarak 

açıyı eşit iki açıya bölen yarıdoğru. 

açısal hız,,,Alm. Winkelgeschwindigheit, Fra. vitesse angulaire, ing. angular velocity) Radyan/sn olarak ölçülen açısal 

yer değişim hızı. 

açısal sıklık,,,Alm. Kreisfrequenz, Winkelfrequenz, Fra. pulsation, ing. angular frequency) Sinüzoidal bir büyüklüğün 

sıklığının 2¹ çarpanıyla çarpımı.  

açkı,,,Alm. Schalter, Fra. commutateur, interrupteur, ing. switch) Bir devrenin bağlantısını değiştiren ya da açıp 

kapayan aygıt, anahtar.   

açkılamak,,,Alm. schalten, Fra. commuter, ing. to switch) Devrenin bağlantısını açıp kapama eylemi, anahtarlamak 

açmak,,,Alm. entpacken, Fra. décondenser, ing. unpack) Bilgi işlemde verileri yoğunlaştırılmış biçimden özgün 

biçimlerine getirmek. 
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adçekme örneklemesi,,,Alm. Auslosungs-Stichprobenverfahren, Fra. échantillonage par lotterie, ing. lottery sampling)

 Adçekimi ile yapılan bir örnekleme yöntemi.  

adım,,,Alm. Schlaglänge, Fra. pas d'assemblage, ing. length of lay) Kablo bileşeninin oluşturduğu bir tam sarmal 

sarımın eksenel uzunluğu; hatve. 

adım adım işlem,,,Fra. fonctionnement en pas à pas, ing.  single-step operation) Bilgisayarda hata bulma amacıyla bir 

dış sinyal uyarısıyla tek bir bilgisayar komutunun işleme konması. 

adımlı motor,,,Fra. moteur pas à pas, ing. stepping motor) Dönmenin sayısal denetlenen ayrık adımlar şeklinde 

gerçekleştiği motor. 

adla çağırım,,,ing. call by name) Bir yazılım modülünün bir diğerini çağırırken parametreleri simgesel bir ifadeyle 

geçirmesi, ve bir hizmet altprogramının bu ifadeyi işleyerek parametre değerlerini bulması.  

adres,,,Alm. Adress, Fra. adresse, ing. address) Bilgisayar belleğinde bir bilgi biriminin saklandığı yeri belirten sayı ya 

da kod. 

adres değişikliği,,,Fra. modification d'adresse, ing. address modification) Bir adres üzerinde yürütülen herhangi bir 

aritmetik, mantıksal, ya da sözdizimsel işlem. 

adres veriyolu,,,Alm. Adressbus, Fra. bus d'adresse, ing. address bus) Bilgisayar donanımında adres bigilerinin 

gönderilip alındığı veri iletim yolu  

adres yazmacı,,,Alm. Adressenregister, Fra. registre d'adresse, ing. address register) Bir adresin kısa bir süre saklanması 

için kullanılan saklayıcı ya da  bellek alanı; adres saklayıcısı. 

adresle çağırım,,,ing. call by address) Bir yazılım modülünün bir diğerini çağırırken parametreleri bir adres aracılığı ile 

geçirmesi.  

adresleme,,,Alm. Adressierung, Fra. adressage, ing. addressing) Özdeş tür öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli 

bir öğeyi seçme olanağı sağlayan ve içerisinde adres denilen verinin fiziksel olarak oluşturulup bu amaçla kullanılması. 

Örn. bir bellek sözcüğünün, bir saklayıcının, bir çevre biriminin adreslenmesi.  

adreslenir,,,Alm. adressierbar, Fra. adressable, ing. addressable; e.g., addressable register, addressable clock, 

addressable bus) Bilgisayar donanımında bir adres bilgisiyle erişilebilme özelliği taşıyan örn. adreslenir saklayıcı, 

adreslenir saat, adreslenir veriyolu.  

adressiz komut,,,Alm. Befehl ohne Adress, Fra. instruction sans adresse, ing. zero-address instruction) Adresin örtük 

biçimde belirlendiği ya da adresin gereksemediği komut. Hiçbir adres alanı olmayan bilgisayar komutu. 

ağ,,,Alm. Netzwerk, Fra. réseau, ing. network) 1) Birçok nokta ile bunlar arasındaki bağlantılarla gösterilebilen bir 

dizgeye ilişkin yapı. örn. karayolu ağı, bilişim ağı. 2) Elektrik öğelerinin, aygıtların, aygıt takımlarının, kaynakların, 

dönüştürücülerin vb. arabağlantılanması; şebeke.  

ağ adresi,,,Fra. adresse d'un réseau, ing. network address) Paket anahtarlamada, veri uçbirimi, ana bilgisayar, santral, 

yoğunlaştırıcı gibi her bir aygıtı ağ üzerinde belirlemede kullanılan kimlik.  

ağ arayüzü,,,Fra. interface de réseau, ing. network interface) Uçbirimlerin ağa bağlandıkları, ve jak, bağlama bloğu 

türünden fiziksel olarak gerçekleştirilen nokta; ağ arabağı. 

ağ bileşenleri,,,Fra. composants d'un réseau, ing. network components) Anahtarlama santralları, yoğunlaştırıcılar, 

bilgisayarlar gibi bir iletişim ağını oluşturan öğeler. 
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ağ bilgisayarı,,,Fra. ordinateur central, ing. host system) Bir ağın bağlı olup iletişim kurduğu veri işleme bilgisayarı. 

ağ düğümü,,,Fra. noeud d'un réseau, ing. network node) Bir ağ üzerindeki anahtarlama, bilgi işleme, yoğunlaştırma vb. 

işlemlerini yürüten merkez. 

ağ geçidi,,,Alm. Gateway, Fra. passerelle, ing. gateway) Yönetimleri, yapıları, hız ve erişim protokolları farklı olabilen 

bilgi iletişim ağları arasında bilgi akışını sağlayan birim. Birbirleriyle bağdaşmayan ağları, ağ düğümlerini, ağ 

bölütlerini iletişim kuracak şekilde bağlantılayan protokol çeviriciler ve paket kurma açma PAD birimleri örneklerinde 

olduğu gibi  yazılım ve donanım. 

ağ gözetimi,,,Fra. surveillance d'un réseau, ing. network monitoring) Bir ağ üzerindeki bazı seçilmiş etkinliklerin 

gözlenmesi ve analiz amacıyla kaydının tutulması. 

ağ güvenliği,,,Fra. securité des réseaux informatiques, ing. network security) Yetkisiz kişilerin erişimini, bilgileri 

değiştirmesini ya da açığa vurmasını engellemek amacıyla yürütülen bilgisayar ağlarının ve ilişkin hizmetlerin 

korunması.  

ağ işleticisi,,,Fra. gestionnaire de réseau, ing. network manager) 1) Bir ağ üzerindeki problemleri tanılayan, ağı gözeten 

ve işleten programlar topluluğu;  2) Ağı işleten kişi. 

ağ işletim bilgisayarı,,,Fra. processeur de gestion de réseau, ing. network processor) Bir ağ düğümündeki trafiği 

denetlemek, gereğinde protokol çevirisi, çoğullama, veri depolama gibi işleri yapmakla yükümlü özel bilgisayar. 

ağ işletimi,,,Fra. gestion de réseau, ing. network management)  1) Ağın işletmesinin gözetim ve denetimi;  2) Bir 

iletişim ağının maliyet-etkinlik kısıtı altında planlanması, örgütlenmesi, denetimi ve geliştirilmesi. 

ağ kuramı,,,Fra. théorie de réseaux, ing. network theory) ‹letişim, bilgisayar başarımı, yol atama, proje yönetimi gibi 

sorunları irdeleyen ve modelleyen kuram. 

ağ saydamlığı,,,Fra. tranparence de réseau, ing. network transparency) Bir ağın üzerindeki bilgisayar ve uçbirimlerin 

özelliklerinden bağımsız olarak çalışabilme yeteneği. 

ağ topolojisi,,,Fra. topologie d'un réseau, ing. network topology) Bir ağdaki düğümlerin arasındaki fiziksel ve mantıksal 

ilişki. 

ağ yöneticisi,,,Fra. administrateur de réseau, ing. network administrator) Bir bilgisayar ağının kullanım ve bakımını 

yürüten kişi. 

ağ yönetim bölgesi,,,Fra. domaine réseau, ing. network domain) Merkezi denetim altında belirli sayıda kullanıcıya 

hizmet veren iletişim sistemi özkaynakları. 

ağ yönetimi,,,Fra. gestion de réseau, ing. network management) Ağın işlemesini en iyi düzeyde tutabilmek için ağ 

özkaynaklarının planlanması, kullanımı ve denetimi. 

ağaç,,,Alm. Baum, Fra. arbre, ing. tree) 1) Bir döngü oluşturmadan bir devrenin bütün düğümlerini bağlantılayan dallar 

kümesi. 2) Çizimsel gösterimi, bir dizi dallanmalardan oluşması bakımından, bir ağaca benzeyen veri yapısı. 

ağaç tipi ağ,,,Fra. réseau en arbre, ing. tree network) Bilgisayar ağlarında birçok veriyolunun dallanmasıyla oluşmuş, 

ancak herhangi iki bilgisayar arasında tek bir yolun bulunduğu ağ. 

ağaç topolojisi-ilingesi-,,,Fra. topologie en arbre, ing. tree topology) Herhangi iki ağ düğümü arasında tek bir yolun 

bulunduğu topoloji. 
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ağdalık,,,Alm. Viscosität, Zähflussigkeit, Fra. viscosité ing. viscosity) Akışkanların kendi içlerindeki bağıl devinime 

gösterdikleri direnme özelliği.   

ağırlık,,,Alm. Gewicht, Fra. poids, ing. weight, significance) 1) Bir konumsal gösterimde, her bir basamağın, gerçek 

sayıya eklenen katkısının değerini belirtmek üzere, o basamaktaki sayı değerinin çarpılacağı katsayı.  2) Bir nesnenin, 

bulunduğu kümedeki öteki nesnelere göre önemi. 

ağırlıklama katsayısı,,,Alm. Gewichtungskoeffizient, Fr. coefficient de pondération, ing. weighting coefficient) 

Ağırlıklandırmayı içeren bir işlemde bir gözleme ağırlık olarak verilen katsayı.    

ağırlıklandırma,,,Alm. Gewichts, Fra. pondération, ing. weighting; e.g., weighting function; weighting matrix) 

‹statistiksel gözlemlerin önem ya da güvenilirliklerini vurgulamak üzere kullanılan çarpım katsayıları, örn. 

ağırlıklandırma işlevi, ağırlıklandırma matrisi. 

ağlararası iletişim,,,Fra. interconnexion des réseaux, ing. internetworking) ‹ki ya da daha fazla ağ arasındaki iletişim. 

ak ışınım,,,Alm. weisses Strahl, Fra. radiation blanche, ing. white radiation) Mordan kırmızıya değin tüm görünür 

renklerden oluşan sürekli izgeyi -spektrum- veren ışınım; beyaz ışınım.  

akı,,,Alm. Fluss, Fra. flux, ing. flux)  Bir alan içinde bulunan bir yüzey için yüzey vektörü ile alan vektörünün sayıl –

skalar- çarpımı. 

akıllı,,,Alm. intelligent, Fra. intelligent, ing. intelligent; e.g.,  intelligent sensor, intelligent modem) Programlanabilme 

ve kimileyin de özerkçe karar verebilme yetisi olan aygıta ilişkin; anlaklı, örn. akıllı duyucu, akıllı modem.  

akıllı kart,,,Fra. carte intelligent, ing. smart card) Kredi kartı görünümünde plastik bir kart olup taşıdığı bellek ve 

mikroişlemci yongaları sayesinde bir uçbirimde birçok işlevi yerine getirebilen kart. 

akıllı uçbirim,,,Alm. intelligentes Terminal, Fra.terminal intelligent, ing. intelligent terminal) Bellek ve veri işlem 

olanakları bulunan, dolayısıyla programlanabilir uçbirim; anlaklı uçbirim. 

akılsız uçbirim,,,Fra. terminal non-intelligent, ing. dumb terminal) Bellek ve veri işlem olanakları bulunmayan, 

dolayısıyla programlanamayan uçbirim.  

akım,,,Alm. Strom, Fra. courant, ing. current) 1) Belirli bir yönde sürekli olarak hareket eden akışkan madde,  2) Belirli 

bir yönde hareket eden elektrik yükleri.   

akım bağlağı,,,Alm. Stromausgleichsrelais, Fra. relais comparateur de courant, ing. current balance relay) Açılıp 

kapanması karşılaştırılmakta olan iki akımın farkına bağlı olan bağlak; akım rölesi.   

akım kaynağı,,,Alm. Stromquelle,  Fra. source de courant, ing. current source) Çıkış akımı, uçları arasındaki gerilimin 

değerinden hemen hemen bağımsız olan iki uçlu devre öğesi.  

akım sınırlayıcı,,,Alm. Strombegrenzer, Fra. limiteur de courant, ing. current limiter) Güç kaynaklarında yükün 

azalması ile yük akımının aşırı artmasını önleyen koruyucu düzenek.  

akım sınırlayıcı bağlak,,,Alm. Pilgerschritt-Relais, Fra. relais limiteur de courant, ing. step-back relay) Bir elektrik 

motorunda armatür ya da hat akımı arttığında akımın doruklarını sınırlayan bağlak; akım sınırlayıcı röle. 

akım sınırlayıcı direnç,,,Alm. Strombegrenzender Widerstand, Fra. résistance limitatrice de courant,  ing. current 

limiting resistor) Akımı belirli bir değerde sınırlayan direnç.  
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akım trafosu,,,Alm. Stromwandler, Fra. transformateur de courant, ing. current transformer) Birincil sargısı ölçülmesi 

ve/ya da denetlenmesi istenen akımı taşıyan iletken öğeye dizisel biçimde bağlanan değiştirgeç; akım transformatörü.   

akım yeğinliği,,,Alm. Stromstärke, Fra. intensité de courant, ing. current intensity) Bir çevrim boyunca birim zamanda 

akan yüklerin amper birim olarak tutarı.   

akım yoğunluğu,,,Alm. Stromdichte, Fra. densité de courant,  ing. current density) Bir iletkenin birim kesitinden geçen 

akım. 

akımölçer,,,Alm. Amperemeter, Strommessgerät, Fra. amperemètre, ing. ammeter) Elektrik akımının büyüklüğünü 

ölçen aygıt; ampermetre.  

akıölçer,,,Alm. Flussmeter, Fra. fluxmètre, ing. fluxmeter) Manyetik akıyı ölçen alet.    

akış çizeneği,,,Alm. Ablaufschema, Fra. organigramme,  ing. flowchart) Bir sorunun tanımı, çözümlenmesi ya da 

çözüm yönteminin çizimsel bir gösterimi. Akış çizeneğinde işlemler, veriler, bunların akışı, donanım vb. öğeler 

çizimsel simgeler kullanılarak gösterilir.   

akış çizeneği simgesi,,,Alm. Ablaufschemazeichen, Fra. symbole organigramme,  ing. flowchart symbol) Bir akış 

çizeneği üzerinde işlemleri, veriyi, akışı ya da donanımı göstermek üzere kullanılan simgelerin herbiri.  

akış verim katsayısı,,,Alm. Strömungskoeffizient, Fra. coefficient de débit,  ing. flow coefficient) Bir akışölçerde 

daraltma oranı ve boşaltma katsayısını içeren bir verim katsayısı.  

akış yönü,,,Alm. Strömungsausrichtung, Fra. direction d'organigramme,  ing. flow direction) Bir akış çizeneği üzerinde 

simgeler arasında öncül-ardıl ilişkisi.  

akışkan,,,Alm. flüssigkeit, Fra. fluide,  ing. fluid) Belirli bir biçimi olmayan, kuvvet etkisinde oylumu –hacmi- 

değişmeyen akıcı madde. 

akışölçer,,,Alm. Strömungmessgeräts, Fra. débitmètre, ing. flowmeter) Akış hızını ölçen aygıt.  

akıtma,,,Fra. défiler, ing.  scrolling) Yazı işlemde metnin ekranda, belgenin aşağı, yukarı, sağ ya da sol yönde taranıyor 

izlenimini yaratacak şekilde gösterilmesi. 

akkor,,,Alm. Weissglühend, Fra. incandescent,  ing. incandescent) Yüksek sıcaklık etkisi ile ışıklı duruma giren 

cisimlerin özelliği.  

akkor boşalma,,,Alm. Glimmentladung, Fra. décharge luminescent, ing. glow discharge) Daha çok pozitif iyon veya 

foton bombardımanı ile katottan serbest hale çıkan elektronların gazın türüne göre oluşturduğu parlak kızarıklıktaki gaz 

boşalması. 

akma,,,Fra. défilement, ing. scrolling) Bir bilgi işlem dizgesinde henüz göstericide olmayan bilgiyi gösterici 

belleğinden alıp gösterici alanına kullanıcı açısından bir süreklilik içinde taşıma. Örneğin, akmalı ekran.   

aksama,,,Alm. Ausfall, Fra. défaillance, ing. failure) Bir öğenin istenen bir işlevi yerine getirme yeteneğinin sona 

ermesi.  

aksama göstergesi,,,Alm. Fehlerindikator, Fehleranzeige, Fra. indicateur d'erreur, ing. fault indicator) Bozukluk ya da 

bozukluğa yolaçan koşullar ortaya çıktığında işitilebilir bir alarm ya da görsel bir uyarma üreten aygıt.   

aksama nedeni,,,Alm. Ursache des Ausfall, Fra. cause de défaillance,  ing. failure cause) Bir aksamaya yolaçan tasarım, 

yapım ya da kullanım koşulları.  
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aksama oranı,,,Alm. Ausfallrate, Fra. taux de défaillance, ing. failure rate) Bir sistemdeki birim zaman başına 

bozulmaların sayısı.  

aksama süresi,,,Alm. Ausfallzeit,  Fra. durée de la panne, ing. downtime) Bir aygıt ya da dizgenin çalışmadığı süre. Bir 

dizgenin herhangi bir nedenle kullanılamaz durumda bulunduğu toplam süre.  

aksamadan bağışık,,,Fra. à sécurité integré, ing. fail safe) Bir devre ya da aygıtın, arızalandığı durumda bile zarara 

yolaçmaması ya da işleme sürekliliğinin korunması özelliği. 

aksamalararası ortalama süre,,,Fra. temps moyen entre les défaillances, ing. mean time between failures, MTBF) Bir 

öğenin zamanda rasgele olagelen aksamaları arasındaki sürelerin ortalaması.  

aktarganlık,,,Alm. Transmittanz, Fra. transmittance, ing. transmittance) Bir çizgedeki iki düğüm arasındaki kazanç ya 

da kazanç işlevi.  

aktarım,,,Alm. Transfer, Übertragung, Fra. transfert, ing. transfer) Bilgi işlem dizgelerinde bir yerden veri gönderip 

başka bir yerden almak ya da veriyi bir dış bellekten başka bir dış belleğe aktarmak. Elektriksel dizgelerde bir sinyalin 

giriş ucundan çıkış ucuna gönderilmesi 

aktarım işlevi,,,Alm. Übertragungsfunktion, Fra. fonction de transfert, ing. transfer function) Doğrusal ve zamanla 

değişmeyen bir dizgede, tüm başlangıç koşulları sıfır varsayıldığında çıkış sinyalinin Laplace dönüşümünün giriş 

sinyalinin Laplace dönüşümüne oranı.  

aktarım sözdizimi,,,Alm. Transfersyntax, Fra. syntaxe de transfert, ing. transfer syntax) ‹ki açık bilgi işlem dizgesi 

arasındaki bilgi aktarımında kullanılan sözdizim –sentaks- kuralları.   

aktarım süresi,,,Alm. Transferdauer, Fra. temps de transfert, ing. transfer time) Kullanıcıdan gelen veri biriminin 

şebekeye uçbirimi tarafından sunulması ile aynı verilerin alıcı uçbirime gelmesi arasında geçen zaman süresi.  

aktif risk,,,Fra. risque actif, ing. active risk) Bir bilgiişlem sistemini tahrip ya da sabote etmek amacıyla girişilen 

eylemden doğan risk. 

aktif tehdit,,,Fra. menace active, ing. active threat) Bir bilgiişlem sisteminin durumunda yapılan yetkisiz ve amaçlı 

değişiklik.   

aktif yasadışı erişim,,,Fra. accès clandestin actif, ing. active wiretapping) Bir bilgiişlem sistemindeki bilgileri 

değiştirmek ya da sahte işaretler sokuşturmak amacıyla yapılan erişim. 

akustik,,,Alm. akustisch, Fra. acoustique, ing. acoustic; acoustic coupling, acoustic delay line) örn. akustik bağlaşım, 

akustik gecikme hattı.   

akustik bağlaşım,,,Alm. akustische Kopplung, Fra. couplage acoustique, ing. acoustic coupling) Bilgi işleme birimleri 

arasındaki veri aktarımının akustik yolla sağlanması.  

alan,,,Alm. Feld, Fra. champ, ing. field)  1) Bir bölgenin her bir noktasında tanımlanmış olan fiziksel büyüklük.  2) Bir 

araştırma konusu ya da sorununun taşıyıcısı olan ve belli karakteristikleri bulunan gözlem birimlerinden oluşmuş 

araştırma evreni ya da bu evrenin içinde gözlendiği gerçek yaşam bağlamı  

alan,,,Alm. Feld, Fra. zone,  ing. field ) Bir kayıtta belirli bir sınıftaki verilere atanmış alan; örneğin bir bordro 

kayıtında vergi dilimini belirleyen alan.  

alan adresi,,,Alm. Bereichsadresse, Fra. adresse de zone, ing. area address) Bir tutanakta, özel bir veri türüne ayrılmış 

belirli bir bölgenin adresi.   
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alan araştırması,,,Fra. recherce de champs, ing. field research) Bir toplumsal konu ya da sorunun tek tek birimlerin 

gözlenmesiyle araştırılması    

alan çalışması,,,ing. area work) Gözlem yordamlarına başvurularak alanda gerçekleştirilen bilgi derleme işlemi.  

alan çizgisi,,,Alm. Feldlinie, Fra. ligne de champs, ing. field line) Her bir noktada, o noktadaki alan vektörüne 

(yöneyine) teğet olan çizgi.  

alan denetimi,,,Alm. Feldsteuerung, Fra. commande de champ, ing. field control) Bir elektrik motorunda alan akımının 

büyüklüğünü değiştirerek elde edilen denetim. 

alan koruması,,,Alm. Feldschutz, Fra. protection de champ, ing. field protection) Bir elektrik motorunda alan uyarma 

sargısının aşırı ısınmasını önlemek amacıyla alan uyarmasını azaltmak ya da kesmek işlemi.  

alan ölçümü,,,Alm. Planimetrie, Fra. planimétrie, ing. planimetry) Düzlemsel yüzeylerin ölçümü.  

alan örneklemesi,,,Alm. Flächenstichprobenverfahren, Fra. échantillonage d'exploitation, ing. area sampling) 

Başvurulacak bir örnekleme çerçevesi olmadığında kullanılan daha çok harita, taslak vb. nesneler üzerinde yapılan 

örnekleme yöntemi.  

alan verileri,,,Alm. Einsatzwerte, Felddaten, Fra. relevé des observations en service, données d'exploitation, ing. field 

data ) Alan koşullarında gözlemlenen veriler.  Alan işletmesinde elde edilen gözlem verileri.  

alçak düzeyli dil,,,Alm. niedrige Sprache, Fra. language à niveau bas; langage lié au calculateur, ing. low level 

language; computer-oriented language) Belirli bir bilgisayarın ya da belirli bir bilgisayar sınıfının yapısını yansıtan, her 

komutun genellikle bir tek makina komutunu karşıladığı simgesel programlama dili.   

alçak geçen süreç,,,Alm. Tiefpassprozess, Fra. procéssus passe-bas, ing. lowpass process) Enerjisinin büyük kısmının 

alçak sıklıklarda yoğunlaştığı rasgele süreç. 

alçak geçiren süzgeç,,,Alm. Tiefpassfilter, Fra. filtre passe-bas, ing. lowpass filter) Belirli bir kesim sıklığının üstündeki 

sıklıkları söndürüp, altındakileri en az bozulmayla geçiren süzgeç.  

alçak sıklık,,,Alm. Weiderfrequenz, Fra. basse fréquence, -ing. low frequency- 30 - 300 kHz sıklık aralığında bulunan 

elektromanyetik titreşimlerin ve dalgaların sıklığı.   

alçak yörünge,,,ing. low earth orbit) Uydu iletişiminde dairesel olup 150 - 300 kilometre yüksekliğindeki yörünge. 

alçak-yüksek eylem,,,Alm. Hoch-Tief-Verhalten, Fra. action par tout ou peu, ing. high-low action) ‹ki değerli olan bir 

çıkış değişkeninin değerlerinin her ikisinin de ya artı ya da eksi olduğu iki basamaklı davranış.  

aldatıcı ilinti,,,Alm. Scheinkorrelation, Fra. correlation apparante, ing. illusory correlation) Aralarında anlamlı ilinti 

olmayan iki değişken için bulunan ilinti.   

alet -ölçme-,,,Alm. Instrument, Fra. instrument, ing. instrument) Gözlemlenen bir niceliği ölçmek için kullanılan aygıt.   

alet düzeni,,,Alm. Instrumentation, Fra. instrumentation, ing. instrumentation) Fiziksel koşulları, devinimleri ya da 

başka özellikleri sınamak, gözlemek, ölçmek, değiştirmek, üretmek, kaydetmek, ayarlamak ya da denetlemek amacıyla 

kullanılan tüm kimyasal, elektriksel, hidrolik, manyetik, mekanik, optik ya da havalı aygıtlar.  

alet sabiti,,,Alm. Geratekonstante, Fra. constante d'un instrument, ing. instrument constant ) Ölçme aygıtının gösterge 

değerini elde etmek için doğrudan gösterge değeri ile çarpılması gereken katsayı.   



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

alet trafosu,,,Alm. Messwandler, Fra. transformateur d'instrument ing. instrument transformer) ‹kincil ucundaki gerilim 

ya da akımın birincil uçtaki gerilim ya da akıma orantılı olan ve evre özelliklerinin de mümkün olduğu kadar 

korunduğu değiştirgeç; alet değiştirgeci.   

alfabe,,,Alm. Alphabet, Fra. alphabet, ing. alphabet) Belirli bir sırayı izleyen damga kümesi, abece.  

alfabetik damga,,,Alm. alphabetisches Zeichen, Fra. caractère alphabétique, ing. alphabetic character) Harfleri, kimi 

kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayıları dışarıda bırakan damga; 

abecesel damga; alfabetik karakter.  

alfabetik dizgi,,,Fra. chaîne de caractères alphabétiques, ing. alphabetic string) Salt alfabetik damgalardan oluşmuş 

dizgi. 

alfabetik kod,,,Alm. alphabetischer Kode, Fra. code alphabétique, ing. alphabetic code) Verilerin bir abecesel –

alfabetik- damga takımı kullanılarak gösterildiği kod; abecesel kod.  

alfabetik sözcük,,,Alm. alphabetisches Wort, Fra. mot alphabétique,  ing. alphabetic word) Yalnız bir abecenin -

alfabenin- harflerinden oluşan sözcük; abecesel sözcük.  

alfasayısal damga,,,Alm. alphanumerisches Zeichen, Fra. caractères alphanumérique, ing. alphanumeric character) 

Harfleri, rakamları, bazan da güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga; abecesayısal 

damga; alfasayısal karakter.  

alfasayısal veri,,,Alm. alphanumerische Daten, Fra. donnée alphanumérique, ing. alphanumeric data) Harfler, rakamlar 

bazan da özel damgalar ve boş damga ile gösterilmiş veri; abecesayısal veri.  

algı,,,Alm. Wahrnehmung, Fra. perception, ing. perception) Dış dünyanın duyusal etkilemelerinin bilinçte uyandırdığı 

izlenimler.  

algılama,,,Alm. Detektion, Fra. détection, ing. detection) Gürültülü ve/ya da tam olmayan gözlem verilerinden 

yararlanarak sonlu ve ayrık değerler alan bir değişkenin varlığını saptamak; sezim.   

algılanabilir,,,Alm. abfühlbar, Fra. détectable, ing. detectable) Algı eşiğinin üzerinde bulunan; sezimlenebilir.  

algılanmamış hata oranı,,,ing. residual error rate) Tüm gönderilen bitler, damgalar, bloklara göre hata düzeltici sistem 

tarafından düzeltilemeyen ya da sezilemeyen hatalı bit, damga ve blokların oranı; sezilmemiş hata oranı.  

algılayıcı,,,Alm. Detector, Fra. détecteur, ing. detector) Algılama işlemini gerçekleştiren elektronik aygıt; sezici. 

algılayıcı alet,,,Alm. Detektionsgerät, Fra. appareil détecteur, ing. detecting instrument) Değerini saptamaktan çok bir 

niceliğin varlığını belirlemeyi amaçlayan alet; sezici alet. 

algılayıcı işletim eğrisi,,,ing. receiver operating characteristics, ROC) Bir sezicinin hatalı sezim olasılığının sahte alarm 

olasılığına karşı çizdirilen grafiği.  

algoritma,,,Alm. Algorithmus, Fra. algorithme,  ing. algorithm) Özgül bir soruna çözüm sunan ayrıntılı mantık 

yordamı.  

algoritmik dil,,,Alm. algorithmische Sprache, Fra. langage algorithmique, ing. algorithmic language) Algoritmaları 

ifade etmek için kurulan yapay dil.   

algoritmik dil,,,Fra. langage algorithmique, ing. algorithmic language) ALGOL gibi algoritmaları ifade etmeye yönelik 

dil. 
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alıcı,,,Alm. Empfänger, Fra. récepteur, ing. receiver; receiver terminal) Bir iletişim dizgesinde gönderilen iletileri alan 

donanım ya da yazılım aygıtı; almaç; örn. alıcı uçbirim.  

alıcı düzeyi,,,Alm. Akzeptorniveau, Fra. niveau accepteur, ing. acceptor level) Katışkılı yarıiletken olmayan bir madde 

veya cismin enerji diyagramında normal banda komşu olan ara düzey. 

alındı damgası,,,Alm. Erkennungszeichen, Fra. caractère accusé de réception positif,  ing. acknowledge character, 

ACK) Bir duraktan, bağlantı kurulan başka bir durağa, karşıdan gönderilen iletinin başarılı biçimde alındığını bildirmek 

üzere, olumlu yanıt olarak gönderilen bir denetim işareti.  

alındılamak,,,Alm. Rückmelden, Fra. accuser de réception; announcer en retour, ing. to acknowledge) alındıyı 

bildirmek.  

alırlık,,,Fra. récéptivité, ing. receptivity) Duyusal uyarımları alabilme yeteneği. 

alış,,,Alm. Empfang, Fra. réception, ing. receive, reception; e.g., receive data, receive buffer, reception power) Bir 

iletişim dizgesinde alıcı tarafındaki etkinliklere ilişkin, örn. alış verisi, alış yastığı, alış gücü.  

alış noktası,,,Fra. destination; zone réceptrice, ing. destination) Bir bilgi işlem ağında verilerin gönderilmesi amaçlanan 

düğüm, durak, uçbirim gibi herhangi bir nokta ya da yer; erek.   

almaşan,,,Alm. veränderlich, Fra. alternant, ing. alternating) ‹ki seçenek değerden önce birini sonra değerini periyodik 

olarak alan, almaşık. 

almaşan evirmeli kodlama,,,Alm. bipolare Kodierung, Fra. code bipolaire, ing. alternate mark inversion) ‹kili iletimde, 

sıfırların sıfır genlikli işaretleşme öğeleri ile, birlerin ise artı ve eksi değerleri almaşan eşit genlikli işaretleşme öğeleri 

ile gösterilen üç işaretleşme öğeli hat kodu. 

almaşan kutupluluk çatışkısı,,,Fra. violation de bipolarité, ing. alternate mark inversion violation) Almaşan evirmeli 

kodlamada sıfır olmayan bir işaretleşme öğesinin kutupluluğunun bir önceki sıfır olmayan işaretleşme öğesi ile aynı 

kutupluluğa sahip olması.  

almaşık işaret evirmeli,,,Alm. Umkehrende Ersatzmarke, Fra. inversion alternative des marques, ing. alternate mark 

inversion, AMI) Ardışık gelen '1' değerlerinin işaretlerinin almaştığı, '0'ların ise hep sıfır gerilimle gönderildiği hat 

kodlaması.  

almaşık işlev,,,Alm. Wechselfunktion, Fra. fonction alternative,  ing. alternating function) Almaşan değerler alan ve bir 

dönemi boyunca ortalaması sıfır olan dönemli işlev.   

almaşık seri,,,Alm. alternierende Reihe, Fra. série alternée, ing. alternating series) Ardışık terimleri ters imli olan seri .    

almaşmak,,,Fra. alterner, ing. to alternate) ‹ki değer arasında gidip gelmek, değişmek.  

alt değer doğrusallığı,,,Alm. nullgestützte Linearität, Fra. linéaritè à base de zéro, ing. zero-based linearity) Görünür alt 

erim noktasından geçen ve enbüyük sapmayı enküçültecek şekilde konumlanmış olan bir doğrudan, görünür ölçüm 

eğrisinin enbüyük sapması.  

alt değer hatası,,,Alm. Nullfehler, Fra. erreur de zéro, ing. zero error) Belirli kullanma koşullarında çalışan bir aygıtın 

giriş değeri eriminde en alt değeri aldığı zamanki hata.   

alt-ağ,,,Alm. Unternetz, Fra. sous-réseau, ing. subnet) Bir ağın parçası olan öğelerin bazılarından oluşmuş ağ.   
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alta sıralama,,,Alm. Unterordnung, Fra. subordination, ing. subordination) Bir kavramın, kapsamı daha geniş başka bir 

kavramın altında yer alması. 

altadres,,,Alm. Subadresse, Fra. sous-adresse, ing. sub-address) Kamusal anahtarlama düzeni tarafından işlenmeyip 

abonenin uçbirimi tarafından kullanılan ve uçbirim öbekleri, uçbirimin belirli bir işlevi gibi bilgileri taşıyan adres 

parçası. 

altband kodlaması,,,Fra. codage à sous-bandes, ing. subband coding) Bir giriş sinyalini mümkün olduğu kadar az 

örtüşen alt sıklık bantlarına ayırarak ve altbantların enerji içeriğine göre seçici biçimde yürütülen kodlama.   

altbelirten,,,Alm. Unterdeterminante, Fra. mineur, ing. minor) Kare bir matrisin i ve j konumlarındaki satır ve dikeci 

çıkartıldıktan sonra arta kalan matrisin belirteni.  

altçerçeve,,,Alm. Subrahmen (unterrahmen), Fra. sous-trame,  ing. subframe) Zaman paylaşımlı çoğullama 

dizgelerinde, daha büyük bir çerçeve içinde yer alan zaman dilimleri altkümesi.  

altçizge,,,Fra. sous-graphe, ing. subgraph) Daha büyük bir çizgenin düğümlerinin altkümesi olan çizge. 

altdizge,,,Alm. Untersystem, Fra. sous-système, ing. subsystem) Bir dizge oluşturmak üzere başka nesneler ya da 

altdizgelerle etkileşen ve kendi başına bir dizge niteliği taşıyan nesne.  

altdizi,,,Alm. Teilfolge, Fra. sous-suite, ing. subsequence ) Verilen bir X[n], n e N dizisi için, k1<k2<.... <k[n] < .... 

olmak üzere [Xk]n)), n e N dizisi .  

altgerilim,,,Alm. Unterspannung, Fra. subtension,  ing. under-voltage) En düşük atanmış değerin altındaki gerilim 

değeri.  

altkanal,,,Alm. Subkanal, Fra. sous-voie, ing. sub-channel) Standart bir kanal hızının belirli bir oranına sahip kol 

kanallardan biri. Örneğin standart zaman paylaşımlı darbe kod kiplenimi (pCM) içindeki otuz kanaldan her biri.  

altkatsıklık,,,Alm. Unterschwingung, Subharmonische, Fra. sous-harmonique,  ing. sub-harmonic) Sıklığı, uyarım 

sıklığının tamsayı alt-katı olan dönemli büyüklük; altharmonik.  

altmatris,,,Alm. Untermatrix, Fra. sous-matrice, ing. submatrix) Bir dizeyin –matris- bazı satır ve dikeçleri 

çıkarıldığında elde edilen matris, altdizey.  

altmatris,,,Alm. Untermatrix, Fra. sous-matrice, ing. submatrix) Bir matrisin bazı satır ve dikeçleri çıkarıldığında elde 

edilen matris, altdizey. 

altörneklem,,,Alm. Unterstichprobe, Fra. sous-échantillon, ing. subsample) Bir örneklemden seçilerek oluşturulan yeni 

örneklem.    

altprogram,,,Fra.sous-programme, ing. subprogram) Bir bilgisayar programının ayrı derlenebilir ve yürütülür bileşeni. 

altsimge,,,Alm. Index, Fra. indice, ing. subscript) Bir dizinin belirli bir öğesini göstermek üzere dizideki boyutlara 

uygun sayıda bir ya da birkaç sıra sayısından oluşan gösterge. Bir kümedeki belirli bir öge ya da altkümeyi göstermekte 

kullanılan simge; indis.  

altsimgeli,,,Alm. indiziert, Fra. indicé, ing. subscripted; e.g., subscripted variable, subscripted program) örn. altsimgeli 

değişken, altsimgeli izlence.  

altuzay,,,Alm. Unterraum, Fra. sous-éspace, ing. subspace) Bir ilingesel –topolojik- uzaya ilişkin bir altküme üzerinde 

tanımlanmış ilingesel uzay.  
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altüçgenel matris,,,Alm. unten dreieckige Matrix, Fra. matrice triangulaire inférieure, ing. lower triangular matrix) 

Köşegenin  üstündeki bütün öğeleri sıfır olan matris; altüçgenel dizey.   

altyordam,,,Alm. Unterprogramm, Fra. sous-programme, ing. subroutine, subprogram) 1) Bir programda gereksenen 

belli bir işlevi, parametreler aracılığıyla kendisine verilen değişkenlerden yararlanarak, bunlara uygun işlem dizilerini 

yürüterek gören bir yordam ya da program kesimi. 2) Bir ya da daha çok programda kullanılabilen ve bir programda bir 

ya da daha çok yerde çağrılabilen bir komut dizisi, altprogram.  3) Kendisini çağıran program ya da alt programa 

kontrolu iade eden yordam. 

amaç birimi,,,Alm. Objektmodul, Fra. module résultant, ing. object module) Bilgisayarda bir derleyici ya da çeviricinin 

çıktısı olup bağ düzenleyicisine –linker- verilmeye hazır durumda olan program birimi.  

amaç dil,,,Alm. Objektsprache, Fra. langage résultant, langage-objet, ing. target language, object language) Deyimlerin 

çevrilip yerleştirildiği dil; komutların çevrildiği dil.   

amaç işlevi,,,Alm. Zielfunktion, Fra. fonction de but, ing. objective function) Herhangi bir eniyileme –optimization- 

probleminde eniyilenmesi istenen işlev.  

amaç program,,,Alm. Objektprogramm, Fra. logiciel objet, ing. object program) Derlenmiş ya da çevrilmiş ve 

bilgisayara yüklenmeye hazır durumdaki program. Bir programlama dilinde yazılmış kaynak programın derlenmesiyle 

elde edilen program. 

amper-saat ölçer,,,Alm. Amperestundenmeter, Fra. ampèreheuremètre, ing. ampere-hour meter) Zamana göre akımın 

tümlevini –integral- alarak elektrik miktarını ölçmeye yarayan alet.   

ana,,,Alm. Haupt-, Stemm, Fra. principle, maitre, ing. master; e.g., master memory, master clock, master library, master 

list ) Esas, birinci, en büyük, en önemli,; örn. ana bellek, ana saat, ana kitaplık, ana liste.  

ana besleme hattı,,,Alm. Netzanschluss, Fra. alimentation sur secteur, ing. main circuit connection) Ana anahtar, üreteç 

barası ya da çevirgeç barasından ana dağıtım özeğine gelen besleme hattı.  

ana bileşenler,,,Alm. Hauptkomponenten, Fra. composants principaux, ing. principal components) X1.... Xp 

değişkenlerinden doğrusal bir dönüşümle elde edilen ve kendi aralarında bağımsız olan Y1 ....Yp gibi yeni değişkenler. 

Y1 toplam değişintinin en büyük bölümünü, Y2 kalan değişintinin en büyük bölümünü vb. belirler. .   

ana bilgisayar,,,Alm. Zentralrechner, Fra. ordinateur central,  ing. host computer) Çok bilgisayarlı bir düzende birincil 

ya da denetleyici durumdaki bilgisayar. Bir veri iletişim sisteminde veri tabanlarına erişim, veri işleme, özel 

programların yürütümü gibi işleri yükümlenmiş merkezi bilgisayar.  

ana bilgisayar arayüzü,,,Fra. interface du système central, ing. host interface) Ana bilgisayar ile ağ arasındaki arabağ. 

ana bilgisayar düğümü,,,Fra. noeud central, ing. host node) Bir ağda ana bilgisayarın durduğu düğüm. 

ana Boole işlevleri,,,Fra. fonctions Boole principaux, ing. primary Boolean function) Diğer bütün Boole işlevlerinin 

kendilerinden üretilebileceği Boole işlevleri. 

ana bölüt,,,Fra. segment principal, ing. main segment) Bölütlenmiş bir izlencede yerpaylaşır –relocatable- bölütleri 

çağırmak üzere sürekli olarak bellekte tutulan kesim. 

ana dağıtım çatısı,,,Alm.Hauptverteilungsrahmen, Fra. répartiteur d'entrée, ing. main distribution frame) Bir cephesinde 

santralın dışındaki hatların bağlantılandığı, öbür cephesinde ise santral içi kablo bağlantılarının yer aldığı dağıtım çatısı.   
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ana devre,,,Alm. Haupstromkreis, Fra. circuit principal, ing. main circuit) Elektrik enerjisinin iletilmesini amaçlayan bir 

devreyi içeren bir ünitenin iletken bölümlerinin tamamı. 

ana düğüm,,,Alm. Hauptknoten, Fra. noeud principal, ing. host node) Ana işlemcinin ya da bilgisayarın yer aldığı 

düğüm.  

ana geribesleme yolu,,,Alm. Hauptrückkopplungspfad, Fra. chaîne de rétroaction principale, ing. main feedback path) 

Denetlenen dizgenin çıktısını dizgenin girişine en yakın olan karşılaştırıcı öğeye ileten geribesleme yolu.   

ana istasyon,,,Fra. poste maîtresse, ing. master station)  1) Çoklu düğümlü bilgisayar ağlarında düğümleri sorgulayan / 

yanıtlayan birim;  2) Noktadan noktaya iletişimde yamak istasyonu kontrol eden birim;  3) Andaçlı –token- yerel alan 

ağı teknolojisinde ağ gözetimi ile yetkili bilgisayar. 

ana kontak,,,Alm. Hauptkontakt, Fra. contact principal, ing. main contact) Bir mekanik anahtarlama aygıtının ana 

devresinde bulunan ve kapalı konumda ana devrenin akımını taşıması amaçlanan kontak. 

ana kütük,,,Alm. Stamm-Kartei, Fra. file principale; fichier des cartes maîtresses, ing. master file, main file) Bilgi 

işlemde bir işte başvurulacak yetkili kütük olarak kullanılan ve içeriği değişebilse de göreli olarak sürekliliği olan 

kütük.    

ana program,,,Fra. programme principal, ing. main program)  1) Bir işte devreye giren en üst düzeydeki program,  2) 

Bir program yürütülürken denetimi ele alan ilk program kesimi. 

ana saat,,,Alm. Taktgeber, Fra. horloge mère, rythmeur, ing. master clock) Sayısal bir dizgede tüm diğer saatlerin 

kendisinden türetildiği saat  

anahtar,,,Alm. Schalter, Fra. commutateur, interrupteur, ing. switch) Bir devrenin bağlantısını değiştiren ya da açıp 

kapayan aygıt, açkı.  

anahtar alanı,,,Am. Schlüsselfeld, Fra. champ de clé,  ing. key field) Bir veri kümesi içerisinde ya da buna bağlı olarak 

duran ve veri kümesini tanıtıcı bilgileri içeren alan. 

anahtar dağıtım merkezi,,,Fra. centre distributeur de clès, ing. key distribution center) Güvenli iletişim kurmak isteyen 

taraflara anahtar dağıtımını sağlayan merkez. 

anahtar sözcük,,,Alm. Schlüsselwort, Fra. mot de clé, ing. keyword) Bilgi erişiminde, bir deyim ya da metin içinde yer 

alan ve konu ya da kavram belirtici nitelik taşıyan sözcük ya da damga dizisi.  

anahtar teslim,,,Fra. clés à main, ing. turn-key) Bir bilgisayar sisteminin kurulmasının, döşenmesinin yazılım ve 

donanım sınanmasının üstelenici şirket tarafından yürütüldüğü sözleşme. 

anahtar üretimi,,,Fra. géneration de clès, ing. key generation) Kriptografide kullanılan anahtarların yaratılma süreci.  

anahtar yönetimi,,,Fra. gestion des clès,  ing. key management) Bir güvenlik politikası gereği kripto anahtarlarının 

üretimi, saklatımı, dağıtımı, ortadan kaldırılması, arşivlenmesi ve uygulanması. 

anahtarlama,,,Alm. Kommutation, Fra. commutation, ing. switching) Bir dizi giriş ve bir dizi çıkış arasında istenen bir 

girişten istenen bir çıkışa bilgi aktarımı amacıyla bağlantı kurulması.  

anahtarlama değişkeni,,,Alm. Schaltvariabel, Fra. variable logique, ing. switching variable, logic variable) Olanaklı 

durum ya da değerlerden sadece sonlu tanesini alabilen değişken; mantık değişkeni.  
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anahtarlama imleşimi,,,Alm. Kommutationssignal, Fra. signal de commutation, ing. switching signal) ‹ki santral 

arasında ya da bir santral ile bir uçbirim arasında iletilen ve bir çağrının kurulmasını ya da çözülmesini amaçlayan 

imleşim; anahtarlama işaretleşmesi.   

anahtarlama işlemcisi,,,Fra. processeur de commutation, ing. switching processor) Bir ağda mesaj ve ya da paketleri 

anahtarlamaya özgü kılınmış iletişim işlemcisi.  

anahtarlama işlevi,,,Alm. Schaltfunktion, Fra. fonction logique,  ing. switching function) Gerek çıktılarnın, gerekse 

girdilerinin sonlu sayıda değerlerden birisini alabildiği işlev.  

anahtarlama matrisi,,,Alm. Kommutationsmatrix, Fra. matrice de commutation,  ing. switching matrix) Uzam 

bölüşümlü bir santralda kavşak öğeleri dizilimi; anahtarlama dizeyi.  

anahtarlama merkezi,,,Fra. centre de commutation, ing. switching center) Bir iletişim sisteminde bir merkezde kurulan 

ve iletişim devrelerini arabağlantılamakta kullanılan düzen. 

anahtarlama tesisleri,,,Alm. Schaltanlagen für Energieverteilung, Fra. appareillage de connexion, ing. switchgear) 

Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtımı ve dönüştürülmesine bağlı olarak kullanılması amaçlanan anahtarlama 

aygıtları, ve bunların çalışmasında görev alan kumanda, ölçme, koruma ve ayarlama düzenlerinin bileşimi; şalt tesisleri. 

anahtarlanmış bağlantı,,,Alm. geschaltete Verbindung, Fra. connexion commutée, ing. switched connection) 

Anahtarlama yolu ile oluşturulan bağlantı.  

analiz,,,Fra. calcul, ing. calculus) Türevsel ve tümlevsel yöntemleri içeren matematiksel yordamlar  

analog,,,Alm. analog, Fra. analogique, ing. analog) Verinin sürekli bir fiziksel değişkenle gösterimine ilişkin.   

analog bilgisayar,,,Alm. Analogrechner, Fra. calculateur analogique, ing. analog computer) Elektriksel gerilim, akım, 

mekanik şaft dönmeleri vb. türünden analog büyüklüklerle çalışan otomatik –özişler- hesaplama aygıtı.  

analog dönüştürücü,,,Alm. analoger Messumformer, Fra. transducteur analogique, ing. analog transducer) Giriş ve çıkış 

sinyalleri birer sürekli zaman işlevi olan dönüştürücü.   

analog eşzamanlama,,,Alm. analoge Synchronisation, Fra. synchronisation analogique,  ing. analogue clock control) 

Saatler arasındaki gerçek evre hatası ile hata denetim işareti arasındaki ilişkinin sürekli bir işlev olduğu eşzamanlama 

denetimi; analog saat denetimi.  

analog girdi,,,Alm. Analogeingabe, Fra. donnée analogique d'entrée, ing. analog input data) Bir dizge ya da aygıtın 

girişine uyarlanmış analog sinyal.  

analog giriş,,,Alm. Analogeingang, Fra. entrée analogique,  ing. analog input) Bilgisayara başka aygıtlardan gelen 

analog bilgilerin yüklenmesini sağlayan düzenek.  

analog gösterim,,,Alm. Analogdarstellung, Fra. représentation analogique, ing. analog representation) Bir değişkenin 

değerinin bir süreklilik (sürey) içinde değiştiği düşünülen bir fiziksel büyüklükle gösterimi. Fiziksel büyüklüğün 

genliği veriye oranlı tutulabilir ya da verinin uygun bir işlevi olabilir.  

analog iletim,,,Alm. Analogesendung, Fra. transmission analogique, ing. analog transmission) Giriş sinyalinin bir 

elektriksel dalga biçimini genlik ve sıklığına göre sürekli biçimde değiştirerek gerçekleştirilen iletim.  

analog model,,,Alm. analoges Modell, Fra. modèle analogique, ing. analog model) Fiziksel değişkenlerle aynı biçimde 

davranan başka bir değişkenler kümesi kullanılarak elde edilen model.   
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analog ölçme aleti,,,Alm. analoges Meßgerät, Fra. appareil de mesure analogique, ing. analog measuring equipment) 

Bilgiyi ölçülen niceliğin sürekli bir işlevi olarak sergileyen ölçme aleti.  

analog ölçme aygıtı,,,Alm. Meßgerät mit Analogausgabe oder Skalenanzeige, Fra. appareil de mesure analogique, ing. 

analogue measuring instrument) Ekran görüntüsünün veya çıktının, ölçülen büyüklük değerinin sürekli bir işlevi olan 

ölçme aygıtı..  

analog sinyal,,,Alm. analoges Signal, Fra. signal analogique, ing. analog signal) Bilgi parametresi bir değer erimindeki 

tüm değerleri süreklice alabilen sinyal; analog işaret.    

analog veri,,,Alm. Analogdaten, Fra. donnée analogique,  ing. analog data) Bir süreklilik (sürey) içinde değiştiği 

düşünülen ve fiziksel büyüklükle gösterilmiş veri. 

analog veri kanalı,,,Am. analoger Datenkanal,  Fra. voie de données analogique, ing. analogue data channel) Veri 

işaretleri için bir ses bandı kanalı ve ilişkin kipleyici ile kipçözücüden oluşan yol.  

analog yineleyici,,,Alm. analoger Repetitor, Fra. répéteur analogique, ing. analog repeater) Analog ya da sayısal 

işaretleri yükselten ya da sayısal işaretlerin yeniden üretimi dışında başka görevler de yapabilen yineleyici.    

analog-sayısal çevirgeç,,,Alm. Analog-Digital Umsetzer, Fra. convertisseur analogique-numérique, ing. analog-to-

digital converter) Analog bir niceliği sayısal bir gösterime dönüştüren aygıt.  

analog-sayısal dönüştürücü,,,Alm. analog-digital Umformer, Fra. convertisseur analogique-numérique, ing. analog-to-

digital transducer) Giriş işareti analog, çıkış işareti sayısal olan dönüştürücü.   

analog-sayısal kanal,,,Alm. digiloger Kanal,  Fra. voie digilogique, ing. digilogue channel) Bilginin bir ucunda sayısal 

olarak gösterimlendiği ve aynı bilginin öbür ucunda analog biçimde yer aldığı kanal.  

ancak algılanabilen fark,,,Fra. difference à peine détéctable, ing. just discernible difference) Ölçüm konusunu oluşturan 

çeşitli nesneler ya da ölçek sürekliliğini oluşturan çeşitli konumlardan birbirini izleyenler arasındaki ancak ayırdına 

varılabildiği değerler 

andaç,,,Alm. Token, Fra. jeton,  ing. token) Belirli hizmetleri edinmek ve kullanmak amacıyla bir oturumda 

kullanıcılara dinamik bir paylaşım planına göre atanan -örneğin bir bayrak ya da öykünülmeyen bir bit dizisi gibi) 

özgül bit örüntüsü.  

andaçlı halka,,,Fra. anneau à jeton, ing. token ring) Duraktan durağa peşpeşe aktarılan bir andaç kullanan veriyolu 

teknolojisi. 

andaçlı veriyolu,,,Fra. bus à jeton, ing. token bus) Bir veriyolu üzerinde erişim için andaç kullanan yerel alan ağı 

teknolojisi. 

anımsatıcı,,,Alm. mnemonisch, Fra. mnémonique, ing. mnemonic) Anımsatma özelliği olan; örn. anımsatıcı kod, 

anımsatıcı ad, anımsatıcı simge.  

anlak,,,Alm. Intelligenz, Fra. intelligence, ing. intelligence) Kavrama ve yargılama yetisi; zeka. 

anlaklı uçbirim,,,Alm. intelligentes Terminal, Fra. terminale intelligent, ing. intelligent terminal) Bellek ve birtakım 

veri işlem olanaklarıyla donatılmış bilgisayar uçbirimi; akıllı uçbirim.  

anlam,,,Alm. Sinn, Bedeutung, Fra. sens, signification, ing. meaning, sense, signification) Bir önermenin, tasarımın, bir 

düşüncenin ya da yapıtın anlatmak istediği şey. 
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anlambilim,,,Alm. Semantik, Fra. semantique, ing. semantics) 1) Bir dildeki yapıların yorumlanışı ve anlam 

atamalarına ilişkin kural ve uzlaşımların tümü. 2) Dilleri oluşturan simgelerle anlamları arasındaki ilişkileri inceleyen 

bilim.  

anlambilimsel hata,,,Fra.  erreur sémantique, ing.   semantic error) Belirli bir dilde simgelerin ya da simge gruplarının 

ilişkilerinin yanlış anlaşılmasından doğan hata. 

anlamlılık,,,Alm. Signifikanz, Fra. signification, ing. significance) ‹statistikte boş hipotezdeki parametreye ilişkin 

koşulun örnekleme dalgalanmalarından ileri gelmemesi. Eğer istatistiksel sınama gerçek yaşamda önemli olan bir 

sonuç veriyorsa, anlamlılık aynı zamanda önemliliği de getirir.  

anlamlılık düzeyi,,,Alm. Signifikanzniveau, Fra. niveau de signification, ing. level of significance) ‹statistikte boş 

hipotezi red etmek için seçilen olasılık . 

anlamsız ilinti,,,ing. nonsense correlation) Değişkenler arasında gözlenmiş olan ve tam ilinti durumuna karşılık düşen 

değerden önemli ölçüde uzak düşen ilinti  

anlamsızlık,,,ing. non-significance) Anlamlılık sınamasından geçirilmiş bir ölçümün varsayılan değer sınırını 

aşamayarak salt rastlantıya bağlanabilir olması  

anlık değer,,,Alm. Istwert, Augenblickwert, Momentanwert, Fra. valeur instantanée, ing. instantaneous value) Zamana 

bağımlı bir büyüklügün belirli bir andaki değeri.  

anlık yitim işlevi,,,Alm. momentane Verlustfunktion, Fra. fonction de perte instantanée, ing. instantaneous loss 

function) Bir denetim dizgesinde belirli bir durumda bulunmanın ve belirli bir denetim işareti kullanmanın bir zaman 

noktasındaki maliyetini belirleyen işlev.  

anma değeri,,,Am. Sollwert, Fra. valeur nominale, valeur de dénomination, Alm. Nennwert, Fra. valeur nominale, ing. 

nominal value) Bir bileşen, aygıt ya da donatım tanımlamakta ya da nitelemekte kullanılan uygun bir yaklaşık nicel 

değer. 

anma erimi,,,Alm. Anzeigebereich, Fra. calibre, ing. nominal range) Ölçme aygıtının  belirli ayarlı konumlarında, 

ölçebildiği en büyük ve en küçük değerlerin farkı.  

anten dizilimi,,,Alm. Antennennetz, Fra. réseaux d'antennes, ing. antenna array)   Uzamda belirli bir dizilime göre 

konumlanmış anten öğeleri. 

anten kaportası,,,Alm. Radarkuppe, Fra. radome, ing. radome) Antenleri hava koşullarından koruyan, ancak radyo 

sıklığındaki dalgalara saydam olan örtü.    

apaçık çözüm,,,Alm. triviale Lösung, Fra. solution triviale, ing. trivial solution) Tüm bilinmeyenleri için sıfır değerini 

alan özel çözüm. 

ara,,,Alm. zwischen, Fra. intermédiair, ing. intermediate; e.g., intermediate amplifier, intermediate file, intermediate 

storage area) örn. ara yükselteç, ara kütük, ara saklama alanı.   

ara kablo,,,Fra. fiche de connexion, ing. patch cord) Bir bağlantı panosunda devreleri birbirine bağlantılamak üzere 

kullanılan her iki ucu bağlaçlı, kısa tel ya da kablo. 

ara sıklık,,,Alm. Zwischenfrequenz, Fra. fréquence intermédiaire, ing. intermediate frequency, IF) Süperheterodin alıcı 

ya da vericilerinde süzgeçleme, dağıtım, kipleme ve kipçözme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan katın 

sıklığı.  
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arabağ,,,Alm. Trennstelle, Fra. interface, ing. interface) 1) Değişik işlevlere ait iki aygıt takımı arasındaki bağlantı. 2) 

‹ki dizge ya da altdizge arasında öngörülen ilişki ya da iletişimi sağlama amacıyla tasarlanmış herhangi bir bağdaştırıcı 

birim ya da olanak.  

arabağ uyarlayıcısı,,,Alm. Interfaceadapter, Fra. adaptateur d'interface, ing. interface adapter) Elektriksel ya da 

mantıksal davranışları birbirine tümüyle uymayan iki arabağın farklılıklarını gideren aygıt   

arabağlantı,,,Alm. Zusammenschluss, Zusammenschaltung, Fra. interconnexion, ing. interconnection) Ayrı devrelerin 

birbirine bağlantısı.  

araç değişken,,,Alm. instrumentelle Veränderliche, Fra. variable instrumentale, ing. instrumental variable) Sisteme 

ilişkin parametrelerin tutarlı kestiricilerini ortaya çıkarmak için kullanılan önceden saptanmış değişken.   

aradeğerleme,,,Alm. Interpolation, Fra. interpolation, ing. interpolation) Bir işlevin bir ayrık noktalar kümesi üzerindeki 

değerleri verildiğinde, işlevin bu noktalar arasındaki değerlerini hesaplayabilmek amacıyla, verilmiş değerlerin aynısını 

ya da yakınını alıp aradaki noktalarda da özgün işleve belirli bir ölçüte göre yaklaşıklayan bir işlev bulma yordamı.  

aralık,,,Alm. Intervall, Fra. intervalle, ing. interval) Matematikte gerçek eksen üzerindeki dışbükey küme.   

aralık damgası,,,Alm. Füllziffer, Fra. chiffre de remplissage, ing. gap character) Teknik nedenlerle bir bilgisayar 

sözcüğünde yer alan fakat veri gösterim değeri bulunmayan damga.  

aralık damgası,,,Fra. caractère blanc, ing.  space character) Bir dizi grafik simge arasında boşluk olarak yer açan grafik 

simge. 

aralık kestirimi,,,Alm. Intervallschätzung, Fra. éstimation d'intervalle, ing. interval estimation) Parametrenin, bir alt ve 

üst sınırla belirlenen bir aralıkla kestirimi.  

aralık zamanlayıcısı,,,Fra. rhythmeur d'intervalle, ing. interval timer) Belirli bir aralıktan sonra bir işkesme üreten 

zamanlayıcı. 

aralıksız liste,,,Alm. kompakte Liste, Fra. liste compacte,  ing. compact list) Boşluk alanları içermeyen liste. 

arama anahtarı,,,Alm. Suchschlüssel, Fra. clé de recherche, ing. search key) Bir arama yürütülürken her bir öğenin 

belirlenmiş bir kesimi ile karşılaştırılacak olan ve aranan öğeyi tanımlayan damga dizgisi -character string- 

arama çevrimi,,,Alm. Suchenzyklus, Fra. période de recherce, ing. search cycle) Bilgi işlemede bir aramanın, bir öğenin 

yerini bulup bunun üzerinde bir takım karşılaştırmalar yapmaktan oluşan ve başka öğeler için yinelenen bölümü.  

aramalı hat,,,Alm. kommutierbare Leitung, Fra. ligne commutable, ing. dialed line) Numara çevrilerek ve hat üzerinde 

anahtarlanarak erişilen abone hattı   

aramalı uçbirim,,,Alm. kommutierbare Endschlussgerät, Fra. appareil terminal commutable, ing. dial-up terminal) 

Anahtarlanan bir hattın üzerindeki uçbirim. 

araya sokma,,,Alm. Einfügung, Fra. insertion, ing. insertion) Bilgi işlemede bir veri kümesini var olan bir kayıt düzeni 

içine koyma  

arayüz,,,Alm. Trennstelle, Fra. interface, ing. interface) 1) Değişik işlevlere ait iki aygıt takımı arasındaki bağlantı. 2) 

‹ki dizge ya da altdizge arasında öngörülen ilişki ya da iletişimi sağlama amacıyla tasarlanmış herhangi bir uyarlayıcı 

birim ya da olanak. Arabirim, arabağ. 
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arayüz testi,,,Fra. contrôle d'interface, ing. interface testing) Bilgiişlem sistemi ya da bileşenleri arasındaki veri ve 

kontrol bilgilerinin alışverişinin doğru yapıldığının sınanması. 

arayüz uyarlayıcısı,,,Alm. Interfaceadapter, Fra. adaptateur d'interface, ing. interface adapter) Elektriksel ya da 

mantıksal davranışları birbirine tümüyle uymayan iki arabağın farklılıklarını gideren aygıt   

ardarda bağlamak,,,Alm. verketten, Fra. enchaîner, ing. concatenate) Sistemleri, program parçalarını vb. peşpeşe 

bağlamak  

ardarda denetim,,,Alm. Kaskadenregelung, Fra. commande en cascade, ing. cascade control) ‹kincil denetim dizgesinin 

dayanak değişkeninin ana denetim dizgesince oluşturulduğu denetim türü. 

ardıl,,,Alm. Nachfolger,  Fra. successeur,  ing. successor) Arkadan gelen, izleyen 

ardışık,,,Alm. sequentiel, Fr. sequentiel,  ing. sequential) Birbirleriyle ilintili bir şekilde belirli bir sırayı izlemeğe 

ilişkin  

ardışık arama,,,Fra. recherce séquentielle, ing.  sequential search) Bir kümedeki öğelerin, birinci öğelerin başlanarak 

veya aranan öğeye rastlanana ya da küme sonuna değin sürdürülen arama türü. 

ardışık denetim,,,Alm. Folgeregelung, Fra. commande séquentielle, ing. sequential control) Komutların, bir atlama 

komutu gelmediği sürece peşpeşe işleme koyulduğu bilgisayar çalışma kipi ve böyle bir programın güdümündeki 

denetim.  

ardışık devre,,,Alm. sequentielle Schaltung, Fra. circuit séquentiel, ing. sequential circuit) Herhangi bir andaki çıkış 

değerlerinin, o andaki giriş değerlerine ve içsel durumuna bağımlı olduğu sayısal devre.   

ardışık erişim,,,Alm. sequentieller Zugriff, Fra. accès séquentiel, ing. sequential access) Bilginin sırayla ve ancak 

ardarda elde edilebilme düzeni; sıralı erişim.  

ardışık program,,,Alm. sequentielles Programm, Fra. programme séquentiel, ing. sequential program) Uygulanacak 

karar ve eylemlerin bazılarının önceki bazı karar ve eylemlerin yerine getirilmesine ya da bazı koşulların 

gerçekleşmesine bağlı olan program; sıralı program.    

ardışık sınama,,,Alm. folge Prüfung, Fra. essai séquentiel, ing. sequential test) Her örneğin incelenmesinden sonra 

eldeki hipotezi reddetme ya da kabul etme ya da bir başka örneği kabul etme kararının verildiği sınama.   

ardışık sıralı bilgisayar,,,Fra. ordinateur consequtif séquentiel, ing. consecutive sequence computer) Uygulanacak bir 

sonraki komutun bellek yerini belirten bir sapma komutu bulunmadıkça, komutların sırayla yürütüldüğü bilgisayar. 

ardışıl yaklaşıklama,,,Alm. schrittweise Näherung, Fra. approximation sucessive, ing. successive approximation) Bir 

yaklaşıklama probleminde sonuca değer aralığını kıstırarak erişme   

ardışım sayısı,,,Fra. numéro d'ordre, ing. sequence number) Peşpeşe gelen veri öbeklerini ya da çerçevelerinin sırasını 

belirlemek için kullanılan sayı alanı. 

ardıştırıcı,,,Fra. ordonneur, ing.  sequencer) Bir kümedeki öğeleri sıraya koyup ardarda getiren bilgisayar programı ya 

da mekanik aygıt. 

ardıştırma,,,Fra. ordonner, mettre en séquence, ing. sequencing) Bir kullanıcı iletisini, her birine bir ardışım –sıra- 

numarası vererek iletimlerini kolaylaştıracak şekilde daha küçük öbeklere, çerçevelere ya da paketlere bölüntüleme. 
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arılık,,,Alm. Reine, Fra. purité, ing. purity) Bir olayın başka olayların etkileri ya da, ikincil özelliklerinden yalıtılmış 

olma ya da ölçme aracının çeşitli uygulamalarında aynı boyuta ilişkin ölçümler verme özelliği  

arıza,,,Alm. Störung, Fehler, Fra. erreur, faute, panne, ing. fault) Bir aygıt, bileşen ya da öğenin tasarlanan biçimde 

işlememesine yolaçan fiziksel durum. Koruyucu bakım ya da dış özkaynakların eksikliğinden başka nedenlerden ötürü 

bir öğenin istenen işlevi yerine getirememesi durumu; bozukluk.    

arıza akım kesicisi,,,Alm. Fehlerausschalter, Fra. interrupteur d'erreur, ing. fault interrupter) Bir arıza durumunda 

oluşan aşırı elektrik akımını kesen aygıt.   

arıza arama,,,Alm. Störungssuche, Fra. recherce de pannes, ing. trouble shooting) Bir aygıt ya da sistemdeki 

bozukluğun yerinin saptanması işlemi    

arıza bulgulama,,,Am. Fehlerdetektion, Fra. détection des fautes, des pannes, ing. fault detection)  Bir birimde herhangi 

bir bozukluk, çapar ya da yanlış bulunup bulunmadığını belirlemek üzere yürütülen bir sınama ya da sınama dizisi.  

aritmetik kaydırma,,,Alm. arithmetische Verschiebung, Fra. décalage arithmétique, ing. arithmetic shift)  Herhangi bir 

sayısal veriyi, sayı dizgesinde kullanılan tabana bölmek ya da tabanla çarpmak üzere, sağa ya da sola kaydırma. Bir 

yazmaçtaki işaret basamağı dışındaki diğer bütün sayamakların yerini değiştiren kaydırma. 

aritmetik ortalama,,,Alm. arithmetisches Mittel, Fra. moyenne arithmétique, ing. arithmetic mean) Veri değerlerinin 

cevirsel toplamının veri sayısina bölünmesiyle elde edilen büyüklük.   

aritmetik-mantık birimi,,,Alm. arithmetische und logische Einheit, Fra. unité aritmétique et logique, ing. arithmetic 

logic unit, ALU) Bilgisayardaki merkezi işlem biriminde aritmetik ve mantıksal işlemleri yapan bölüm.   

ark hücresi,,,Alm. Lichtbogenkammer, Fra. boîte de soufflage, ing. arc cell) Arkın sönmesini sağlamak için içerisine 

iletilmiş olduğu hücre. 

ark kontağı,,,Alm. Lichtbogenkontakt, Fra. contact d'arc, ing. arcing contact) Üzerinde ark oluşması amaçlanan kontak. 

arkaplan,,,Alm. Hintergrund, Fra. arrière-plan, ing. background) 1) ‹ş çizelgelemesinde düşük öncelikli ya da kullanıcı 

etkileşiminin gerekmediği işler. 2) Basılı belgelerde harf ya da başka simgelerin bulunmadığı alanlar. 3) ‹mge işlemede 

ilgi odağı olan nesneyi kuşatan kapalı bölge. 

arşiv kütüğü,,,Fra. fichier d'archive, ing. archival file) Güvenlik, inceleme, doğrulama gibi amaçlardan biri için diğer 

kütüklerden ayrılarak başka bir yerde saklanan kütük. 

artı geribesleme,,,Alm. positive oder regenerative Rückkopplung, Fra. contreréaction positive, ing. positive or 

regenerative feedback) Bir dizgede çıkış sinyalinin tümünün ya da bir bölümünün giriş sinyaline eklenmesi.  

artı yanlılık,,,Alm. Verzerrung nach oben, Fra. bias vers haut, ing. upward bias ) Bir büyüklüğü gerçek değerinden 

büyük yapan yanlılık .  

artı yarıdönem,,,Alm. positive Halbschwingung,  Fra. alternance positive, ing. positive half-wave) Almaşan –

alternating- bir büyüklüğün bir dönem içinde artı olduğu sürece aldığı anlık değerler. 

artı-eksi eylem,,,Alm. Positiv-Negativ Verhalten, Fra. action par plus ou moins, ing. positive-negative action) Çıkış 

basamak değerlerinin birinin artı, ötekinin eksi olduğu iki basamaklı işlev.  

artı-eksi üç basamaklı eylem,,,Alm. positiv-negativ-dreipunkt Verhalten,  Fra. action avec plus ou moins encadrèe, ing. 

positive-negative three-step action) Çıkış basamak değerlerinin birinin sıfır, diğer iki değerin de artı ve eksi işaretli 

olduğu çok basamaklı işlev.  
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artık bilgi,,,Alm. redundante Information, Fra. information redondante, ing. redundant information) Gösteriminde 

artıklık bulunan bilgi.    

artık kısıt,,,Alm. redundante Nebenbedingung, Fra. contrainte redondante, ing. redundant constraint) Doğrusal 

programlama problemlerinde bir kümedeki öteki kısıtların doğrusal bileşimi olarak ifade edilen kısıt.   

artıklı kod,,,Alm. Kode mit Überfluss, Fra. code redondant, ing. redundant code) Bilgi içeriğini gösterimlemek için 

gerekenden daha fazla işaret öğesi kullanan kod.  

artıklık,,,Alm. Redundanz, Fra. redondance, ing. redundancy) Bir verinin doğruluğunun korunup korunmadığını sınama 

olanağı veren, gereksiz olmakla birlikte veriyle tümleşmiş biçimde kullanılmak üzere eklenmiş veri öğesi, örn. eşlik 

biti, sağlama sayısı, eşlik damgası;  ortadan kaldırıldığında bilgi sürecinde duyumsanır bir bilgi yitimine yolaçmayan 

işaretler. 

artım,,,Alm. Zuwachs, Fra. incrément, augmentation, ing. increment) Bir nicelikteki, örneğin, bir sayıdaki artışın 

miktarı;  

artım yazmacı,,,Fra. registre d'incrément, ing.increment register) Bilgisayardaki bir büyüklükteki artış miktarını 

saklayan bellek.  

artımlı bilgisayar,,,Alm. incrementeller Rechner, Fra. calculateur incrémentiel, ing. incremental computer) 

Değişkenlerdeki farklılıkları, değişkenlerin mutlak değerleri yerine artımlarıyla gösteren bilgisayar. 

artımlı gösterim,,,Alm. incrementelle Darstellung, Fra. représentation incrémentale, ing. incremental representation) 

Değişkenlerin, değerleriyle değil de, değerlerindeki değişmelerle gösterildiği bir gösterim yöntemi.  

artımlı yedekleme,,,Fra. sauvegarde incrémentiel, ing. incremental backup) Sadece son bilginin güncellendiği 

yedekleme tarzı.  

artısız sayı,,,Fra. nombre non-positive, ing. nonpositive number) x² 0 olan x gerçek sayısı. 

artmayan işlev,,,Fra. fonction nonagrandissante, ing. non-increasing function)  x<y olduğunda f[x] ³ f(y) olan f işlevi . 

arttıran yapay değişken,,,Alm. lose Variabel, Fra. variable lâche, ing. slack variable) Doğrusal izlenceleme sorunlarında 

'küçüktür ya da eşittir' şeklindeki bir eşitsizlik kısıtını eşitlik kısıtına dönüştürmeye yarayan yapay değişken.   

asal altbelirten,,,Alm. Hauptunterdeterminante, Fra. mineur principal, ing. principal minor) Bir matriste, ana köşegenin 

ilk öğesinden başlayarak,  ana köşegen ile çakışacak biçimde oluşturulan bir altmatrisin belirteni. 

asalak virüs,,,Fra. virus parasite, ing. parasitic virus) Bir programa asalak olarak takılan ve ancak programın 

yürütümünde ortaya çıkan virüs. 

asıltı,,,Alm. Emulsion, Fra. émulsion, ing. emulsion) Karışmaz iki sıvıdan birinin öbürünün içinde çok küçük 

damlacıklar halinde asılı kaldığı incelmiş karışım.   

aslına uygunluğun kanıtlanması,,,Fra. validation, authentication, ing. authentication) ‹letilen bir mesajın ya da iletimde 

bulunan bir istasyonun, bir uçbirimin, bir kişinin yetkisinin geçeriliğinin saptanması ve bu yöndeki yöntemler  

aslına uygunluk bilgisi,,,Fra. information d'authentication, ing. authentication information) Bilgi işlemede bildirilen bir 

kimliğin geçerliliğini değerlendirmede kullanılan veriler. 

aslına uygunluk kodu,,,Fra. authenticateur, ing. authentication) Alıcı ve gönderici tarafların uzlaştığı ve bilginin 

kaynağı ile iletilen mesajın türünü ya da bir kısmını doğrulayan bir kod. 
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aslına uygunluk süresi,,,Fra. intervalle d'authentication, ing. authentication period) Bilgi işlemede iki aslına uygunluk 

saptaması arasında kabul edilebilen en uzun süre. 

aşağı yönde,,,ing. downstream) Hizmeti sunan birimden uçtaki kullanıcıya doğru giden bilgiye ilişkin. 

aşağı yuvarlama,,,Fra. arrondir à l'unité inférieure, ing. round down) Bir sayıyı daha az basamakla gösterirken kırpma.  

aşağıdan yukarı tasarım,,,Alm. Bottom-up Entwurf, Fra. concéption de bas en haut, ing. bottom-up design) Bir tasarım 

sürecinde öğelerden ve araçlardan başlayıp daha genele ve sonunda kavramsal tasarıma varma 

aşırı akım,,,Alm. Überstrom, Fra. surintensité, ing. over-current) En yüksek atanmış akım değerini aşan akım değeri.  

aşırı gerilim,,,Alm. Überspannung, Fra. surtension, ing. over-voltage)  En yüksek atanmış gerilim değerini aşan gerilim 

değeri.  

aşırı hız koruyucusu,,,Alm. Übergeschwindigkeitschutzgerät, Fra. protection de survitesse, ing. overspeed protection 

device) Bir motorda hızın belirli bir değerin üstüne çıkmasıyla güç bağlantısını kesmeye yarayan düzenek.  

aşırı iletkenlik,,,Alm. Supraleitfähigkeit, Fra. supraconductivité, ing. superconductivity) Bir metalin belirli ve düşük bir 

sıcaklığın altında tüm elektriksel direnilliğini yitirerek tam iletken hale gelmesi. 

aşırı sönüm,,,Alm. überkritische Dämpfung, Fra. amortissement surcritique, ing. overcritical damping, overdamping) 

Doğrusal zamanla değişmeyen ikinci dereceden bir dizgede sönüm oranının birden büyük olması sonucunda ortaya 

çıkan salınımsız sönüm. 

aşırı sönümlü dizge,,,Alm. übergedämpftes System, Fra. système suramorti, ing. overdamped system) Sönüm oranının 

birden büyük olduğu dizge.  

aşırı yük,,,Alm. Überlastung während des Betriebs, Fra. surcharge operationnelle,  ing. operating overload) Tam yükün 

üzerindeki gerçek yük fazlalığı.  Elektrik aygıtlarının olağan çalışma koşullarında karşılaştıkları aşırı akım durumu.  

aşkın işlev,,,Alm. transzende Funktion, Fra. fonction transcendante, ing. transcendental function) Değişken(ler) ve –

parametreler- yardımıyla cebirsel olarak belirtilemeyen işlev.  

aşma,,,Alm. Überschwingweite oder Übersteuerung, Fra. dépassement, ing. overshoot) Basamak türü bir giriş uyarması 

ile davranan bir dizgenin çıktısının kalıcı çıkış değerinden en büyük sapması. Bu sapma sondaki kalıcı değerin bir 

yüzdesi olarak ifade edilir.  

aşma-önler,,,Alm. Übersteuerungsbegrenzung, Fra. anti-dépassement, ing. anti-overshoot) Geçici bir aşma olayını 

azaltan bir denetim işlevi ya da bunu gerçekleştiren aygıtın davranışı.  

ata düğüm,,,Fra. noeud parent, ing. ancestor node) Bir ağaçta kendi soyundan başka düğümlerin de bulunduğu öncül 

düğüm.  

ataletli güdüm,,,Alm. Trägheitslenkung, Fra. guidage à inertie, ing. inertial guidance)  Bir uçak, ya da füzede hızların 

ve veya uzaklıkların karşılaştırmalı olarak ölçülen ivmelerden hesaplandığı güdüm sistemi. 

atamak,,,Alm. zuorden, Fra. assigner, ing. to assign) Bir görev ya da posta göndermek; belirtmek; değer yüklemek, 

görev yüklemek  

atanmış ,,,Fra. spécialise, exclusif, ing. dedicated) Özgü kılınmış, özgül; özel ya da sürekli kullanım için tasarımlanmış 

ya da ayırtılmış makina, program, özkaynak. 
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atanmış değer,,,Fra. valeur assignée, ing. rated value) Bir bileşen, aygıt ya da donatım için çoğunlukla yapımcısı 

tarafından atanmış ve belirli çalışma koşullarında geçerli nicel değer. 

ateşleme açısı ,,,Alm. Zündwinkel, Fra. angle d'allumage, ing. angle of ignition) Anot geriliminin artı yarı çevriminin 

başladığı andan anot akımının akmaya başlamasına değin evre açısı. 

atık,,,Alm. Makulatur, Fra. maculature, ing. garbage; e.g., garbage collection) Bir bilgi işlem ortamında geçerli bir 

programın ve veya veri kümesinin parçası olmayan veri ya da program parçası; örn. atık toplama.  

atımlı,,,Fra. pulsatoire, ing. pulsating) Ortalama değeri sıfır olmayan dönemli bir büyüklüğe ilişkin.  

atımlı büyüklük,,,Alm. Impulsefolge, Fra. grandeur pulseé,  ing. pulsed quantity) Sıfır olmadığı sürelere görece uzun 

süre sıfır değerinde kalan nicelik.  

atlama,,,Alm. überspringen, Fra. sauter, ing. to skip) Bir bilgisayar izlencesindeki komut dizisinden bir ya da birkaçının 

işlenmeden geçilmesi. 

atlama kablosu (teli),,,Fra. cavalier, jarretière, ing. jumper) Sınama ya da arıza bulgulama için geçici olarak yapılan bir 

kablo –tel- bağlantısı. 

atom çekirdeği,,,Alm. Atomkern, Fra. noyau atomique, ing. atomic nucleus) Bir element atomunun, birbirine bağlı 

proton ve nötronlardan meydana gelen, pozitif yüklü merkezi kısmı. 

atom numarası,,,Alm. Atomnummer, Fra. nombre atomique, ing. atomic number) Bir atomun çekirdeğindeki elemanter 

pozitif yüklerin sayısı. 

ayak anahtarı,,,Alm. Fußschalter, Fra. interrupteur à pédale, ing. foot switch) Ayakla çalıştırılması amaçlanan bir 

kumanda elemanı bulunan kumanda anahtarı. 

ayakizi  (empreinte de lobe d'antenne, ing. footprint)  Bir uydunun yayınının etkili olduğu yeryüzü alanı.  

ayar,,,Alm. justieren, Fra. ajustage, ing. adjustment )  Bir ölçme aygıtını, kullanımda olası bir eğilim hatasından 

bağımsız ve doğru işler duruma getirmek için yapılan işlem .   

ayarlama,,,Alm. Abstimmen, Fra. accord -d'un dispositif-, ing. tuning (of a device)) Bir aygıtın bir ya da daha çok 

sayıda parametresini ayarlayarak çınlama sıklıklarından birini uyumlama.  

ayarlamak,,,Alm. einstellen, Fra. ajuster, ing. to set) ‹stenen çalışma davranışını elde etmek üzere ayarlayıcı öğeleri 

konumlamak.   

ayarlanan değişken,,,Alm. manipulierte Grösse, Fra. variable manipulée, ing. manipulated variable) Denetlenen 

değişkenin değerini istek değerine ulaştırmak için denetim değişkeni tarafından ayarlanan giriş değişkeni.  

ayarlanır direnç,,,Alm. einstellbarer Widerstand, Fra. résistance ajustable, ing. adjustable resistor) Direnişi belirli 

değeçleri -değme öğelerini- konumlayarak değiştirilebilen direnç. 

ayarlanır sığaç,,,Alm. einstellbarer Kondensator, Fra. condensateur ajustable, ing. adjustable capacitor) Sığası 

değiştirilebilen sığaç.   

ayarlayıcı,,,Alm. Einsteller, Fra. ajusteur, ing. adjuster) Denetlenen değişkenin düzenini elle ayarlamak için kullanılan 

ve bir geribeslemeli denetim dizgesinin parçası olabilen öğe ya da öğeler topluluğu.   
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ayarlı jak,,,Fra. connexion moue, ing. programmable jack) Bir modemin çıkış gücünü, istenen düzeye düşürüp 

çıkarabilmek için kullanılan ve ayarlanabilir bir direnç içeren jak. 

aygıt,,,Alm. Apparat, Gerät, Fra. appareil, dispositif, ing. device, apparat)  Yararlı bir amaç için tasarlanmış mekanik ya 

da elektriksel düzenek.   

aygıta bağımlı,,,Fra. tributaire du type d'unité, ing. device dependent) Bilgisayarda uygulama programlarının belirli bir 

aygıtın fiziksel özelliklerine bağımlı yazılma zorunluluğu.   

aygıttan bağımsız,,,Fra. non tributaire du type d'unité, ing. device independent)    Uygulama programlarının belirli bir 

aygıtın fiziksel özelliklerinden bağımsızca yazılabilmesi niteliği.  

ayıklama anahtarı,,,Fra. fichier de tri, ing.  sort key) Ayıklanan bir kütükte öğelerin seçilip sıralanmasına kılavuzluk 

eden anahtar alanı. 

ayıklama geçişi,,,Fra. passage de tri, ing.  sort pass) Bir ayıklama algoritmasında bir kümedeki bütün öğelerin bir kere 

işlenmesi. 

ayıklamak,,,Alm. sortieren,  Fra. trier, classer, ing. to sort) Öğeleri belirlenmiş ölçütlere göre öbeklere ayırmak, 

sınıflandırmak. Ayıklamak bir düzenlemeyi gerektirir, ama zorunlu olarak bir sıralamayı gerektirmez; öbekler herhangi 

bir biçimde düzenlenebilir. Bir bilgi işlem kütüğünde belirli bir anahtara göre öğeleri seçme. 

ayırgan,,,Alm. streuend, dispergierend, Fra. dispérsif,  ing. dispersive) Geçirdiği ışınları birbirinden ayıran dalga 

taşıyıcı ortam.  

ayırgan ortam,,,Alm. dispergierendes Medium, Fra. milieu dispersif, ing. dispersive medium)  Geçirdiği ışınları 

birbirinden ayıran dalga taşıyıcı ortam. Bir dalganın evre hızının sıklığa bağımlı olduğu ortam; saçıcı ortam. 

ayırıcı,,,Alm. Trennschalter, Fra. sectionneur, ing. disconnector) Açık konumda, belirlenmiş şartlara uygun olarak bir 

yalıtma aralığı sağlayan mekanik anahtarlama aygıtı; seksiyoner. 

ayırıcı çözümleme,,,Alm. Diskriminanzanalyse, ing. discriminatory analysis) Sınıflandırma sorunlarını çözmek üzere, 

gözlemlerin ayırtaç –discriminator- işlevi kullanılarak en küçük yanılgıyla belirli sayıda evrene dağıtılması. 

ayırıcı özellik,,,Alm. Charakteristik, Fra. caractèristique, ing. characteristic) Belirli bir topluluk içindeki bireyleri ayırt 

etmeye yarayan nicel –değişkenler- ya da nitel –öznitelikler- özellikler; karakteristik. 

 

ayırma duyarlılığı,,,Alm. Auflösung, Fra. résolution, ing. resolution) Bir aygıtın ölçülmesi istenilen bir niceliğin 

yaklaşık eşit genlikli en yakın değerlerini ayırt edebilme derecesi; çözünürlük.  

ayırma eki,,,Alm. Isoliermuffe, Fra. jonction de sectionnement, ing. sectionalising joint) Kablonun metal kılıfının ya da 

yalıtım ekranının elektriksel olarak kesilmiş olduğu ek. 

ayırma sığacı,,,Alm. Blockkondensator, Fra. condensateur de blocage, ing.  blocking capacitor) Özellikle atımlı ve 

dalgalı bir akımın doğru bileşeninin geçmesini önlemek için kullanılan sığaç. 

ayırt edici zil,,,Fra. sonne distinctif, ing. distinctive ringing) Telefon işletmeleri ve özel santrallar tarafından verilen, ve 

farklı çağrılar arasında ayırt etme olanağı tanıyan değişik zil sesleri hizmeti. 

ayırtaç,,,Alm. Diskriminator, Fra. discriminateur, ing. discriminator) Bir dalga biçimindeki sıklık ya da evre 

değişmelerinin genlik değişmeleri olarak ortaya çıktığı aygıt.  
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ayırtaç işlevi,,,Alm. Diskrimanzfunktion, ing. discriminant function) Bir gözlemi iki ya da ikiden çok evrenden birine 

yerleştirmek için bulunan ve gözlemdeki değişkenlerin işlevi olan bir işlev.  

ayırtım,,,Alm. Disjunktion, logische Addition, Fra. union, réunion, ing. disjunction, OR operation) Ancak bütün 

bağımsız değişkenleri 0 olduğunda sonucun da 0 olduğu Boole işlemi, mantıksal toplam, VEYA işlemi, YADA işlemi.  

aykırı değerler  Alm. Ausreisser, Fra. valeurs hors norme, ing. outliers)  Bir örneklem kümesinde rasgele nedenlerle 

ortaya çıkan, öteki gözlemlerden çok farklı olan ve kestirim sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen az sayıdaki gözlem 

değeri.  

aykırı gözlem,,,Alm. Ausreisserbeobachtung, Fra. observation aberrante, ing. outlier observation) Bir istatistiksel 

nüfusta bir gözlemin değerinin, nüfus davranışıyla bağdaşamayacak denli farklı olması.  

aylak süre,,,Alm. unwirksame Zeit, Fra. temps mort,  ing. idle time) ‹şlemsel bir birimin yararlanılır süresi içinde 

kullanılmayan kısmı.  

ayna görüntüsü,,,Alm. Spiegelbild, Fra. image au mirroir, ing. mirror image) Bir cismin sağ-sol tersliği gösterecek 

şekilde görüntüsünün aynada yansıması. 

ayrık,,,Alm. diskret, Fra. discret, ing. discrete) Damgalar ya da yalnız ayrı değerler alabilen fiziksel büyüklükler gibi 

ayrı öğeler biçimindeki verilere ilişkin.  

ayrık Fourier dizisi,,,Alm. diskrete Fourier Reihe, Fra. série Fourier discrete, ing. discrete Fourier series) Bir dizinin 

ayrık Fourier dönüşümü ile elde edilmiş sıklık bölgesi gösterimi.  

ayrık Fourier dönüşümü,,,Alm. diskrete Fourier Transform, Fra. transformée Fourier discrete, ing. discrete Fourier 

transform) Sonlu uzunlukta bir dizinin sıklık bölgesi gösterimi.  

ayrık gösterim,,,Alm. diskrete Darstellung,  Fra. représentation discrete, ing. discrete representation) Her damganın ya 

da damga kümesinin belli seçeneklerden birini işaret ettiği bir veri gösterim şekli.  

ayrık olaylı sayısal benzetim,,,Alm. digitale Simulation von Einzelereignissen, Fra. simulation numérique à événements 

discrets, ing. discrete event digital simulation) Sayısal bilgisayarda durum değişkenlerinin bir ayrık olaylar kümesi ile 

gösterildiği bir modelle yapılan benzetimi.  

ayrık örneklem uzayı,,,Alm. discreter Stichprobenraum, Fra. éspace d'échantillons discrets, ing. discrete sample space) 

Sonuçları ayrık olan deneylerden oluşan örneklem uzayı.   

ayrık seri,,,Fra. série discrete, ing. discrete series) Ardışık seri öğeleri arasındaki farkların sonlu bir kümeden seçildiği 

seri. 

ayrık veri,,,Alm. diskrete Daten, Fra. donnée discrete, ing. discrete data) Damgalarla gösterilen veri.  

ayrıksı,,,Alm. pathologisch, Fra. pathologique, ing.pathological) Sık görülen ya da olağan sayılan oluşum, süreç ve 

davranışlardan sapma durumu   

ayrılabilir çokterimli,,,Alm. separables Polynom,  Fra. polynome séparable, ing. separable polynomial) Çok katlı 

kökleri var olmayan çokterimli; ayrılabilir polinom.  

ayrımsal darbe kod kiplenimi,,,Alm. differentiale Puls-Code-Modulation, Fra. modulation à impulsions et codage 

différentiel, MICD,  ing. differential pulse code modulation, DPCM) Bir işaretin örneklenmesi, her örnekle o örneğin 

kestirilen değeri arasındaki farkın nicemlenmesi ve bir sayısal işarete kodlanması ile yürütülen kaynak kodlama işlemi.  
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ayrımsal kodlama,,,Alm. Differentialkodierung, Fra. codage différentiel, ing. differential encoding) Kodlama kararının 

peşpeşe gelen simgelerin farkına göre verildiği hat kodlaması.  

ayrımsal ölçme,,,Alm. Differenzenmessung, Fra. mesurage différentiel, ing. differential measurement) Ölçülecek 

niceliğin değerine yakın ve aynı türden bir nicelikle ölçülmesi istenen niceliğin karşılaştırılarak  cebirsel farkının 

bulunduğu ölçme yöntemi.  

ayrımsal sinyalleşme,,,Fra. signalisation différentielle, ing. differential signalling) Birbirlerine göre iki tel üzerinde 

karşıt değerli gerilimle beslenerek bilgiyi iletme yöntemi. 

ayrımsal trafo,,,Alm. Differentialtransformator, Fra. transformateur différentiel, ing. differential transformer) Bir ya da 

daha fazla birincil sargı ile sınırlı açısal devinimler yapabilen bir göbekten oluşan değiştirgeç.  

ayrımsal yankı bastırma,,,Alm. differential Echounterdrücker, Fra. suppresseur d'écho différentiel, ing. differential echo 

suppressor) Telefon ağlarında kullanılan ve çalışması her iki ses yolundaki işaretlerin düzeyleri arasındaki fark 

tarafından güdülen yankı bastırıcı.   

ayrımsama eşik değeri,,,Alm. Ansprechschwelle, Fra. seuil de mobilité, ing. discrimination threshold) Ölçme aygıtının 

tepkisinde algılanabilir bir değişiklik yaratan uyarımdaki en küçük değişiklik.  

ayrımsama gücü,,,Alm. Ansprechvermögen, Fra. mobilité, ing. discrimination) Ölçme aygıtının uyarım değerindeki 

küçük değişikliklere tepki verebilme yeteneği..  

ayrışık kümeler,,,Alm. elementfremde Mengen, Fra. ensembles disjoints, ing. disjoint sets) Kesişimi boş kümeye eşit 

olan kümeler. 

ayrışım,,,Alm. Zerlegung, Fra. décomposition, ing. decomposition) Bir zaman dizisini, istatistiksel yöntemler 

kullanarak yönseme –trend-; salınım vb. öğelerine ayrıştırma işi.  

ayrıştırılabilir süzgeç,,,Alm. trennbarer Filter, Fra. filtre séparable, ing. separable filter) Çokboyutlu aktarım işlevinin 

her boyutundaki tanımlanmış süzgeçlerin aktarım işlevlerinin çarpımı olarak yazılabilen süzgeç. 

ayrıştırmak,,,Alm. analysieren, Fra. analyser, ing. parse, to) Bir tümceyi, dilin biçimbilgisi, sözdizimi, gerekirse 

anlambilgisi kurallarına göre, basamak basamak işlevsel öğelerine ayırmak amacını güden bir algoritma ya da 

bilgisayar izlencesi.  

ayrıştırmak,,,Fra. découpler, ing. decouple) Bağlaşmış dizgeleri birbirlerinden ayırmak.  

ayrıt,,,Alm. Kante, Fra. contour, ing. edge) 1) Bir katı hacmin düzlemsel iki yüzünün arakesit doğrusu 2) Bir çizgede 

köşeleri ya da boğum noktalarını birleştiren doğru parçası  3) Bir şeklin kıyısının bir parçası olan doğru parçası. 4) 

Sayısal bir imgede, bir taraftaki imge öğelerinin belirli bir öznitelik ya da özniteliklerinin, diğer taraftakilerden 

yeterince farklı olduğu kiriş  

ayrıt imgesi,,,Fra. image de contours,  ing. edge image) Herbir pikselin ya ayrıt pikseli olduğu ya da ayrıt pikseli 

olmadığı imge. 

ayrıt işleci,,,Fra. opérateur de contour, ing. edge operator) Bir imgede hangi piksellerin ayrıt pikseli olduğunu 

belirleyen komşuluk işleci. 

ayrıt sezimi,,,Alm. Randdetektion, Fra. détection des contours,  ing. edge detection) ‹mgelerdeki ani karartı 

değişikliklerinin yani ayrıtların yer aldığı bölgelerin saptanması. 
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azalım miktarı,,,Alm. Dekrement, Fra. décrément, ing. decrement) Bir nicelikteki, örneğin, bir sayıdaki azalmanın 

miktarı  

bacak,,,Alm. Stifte, Fra. broche, ing. pin) Bir elektron tüpünün veya yarıletken öğenin dış elektriksel bağlantılarını 

sağlayan metal çubuk. 

bağ,,,Alm. Verbindung, Fra. lien, ing. link, linkage) Bir bilgisayar programının değişik kesimleri arasında denetimi ve 

parametreleri geçirmeye yarayan komut, adres, ya da program parçası.  

bağ düzenleyicisi,,,Alm. Programmverbinder, Fra. éditeur de liens, ing. linkage editor, linker) Bağımsız olarak 

çevrilmiş amaç dildeki birimlerden tek bir yüklenecek program birimi yaratan bilgisayar programı .  

bağ erişim protokolu,,,Fra. protocole d'accès de couche de liaison, ing. link access protocol, LAP) Açık Sistemler 

Arabağlaşım sisteminde veri bağı katmanının erişim protokolu.  

bağ protokolu,,,Alm. Verbindungsprotokol, Fra. protocole liaison, ing. link protocol) Mantıksal bir veri bağının 

oluşturulması, bakımının yapılması ve sonlandırılması için kullanılan kurallar topluluğu. 

bağ sınırı (marjı),,,Fra. marge de liaison, ing. link margin) Bir optik lif sisteminde, bütün sinyal yitimlerini gözönüne 

aldıktan sonra fotosezicinin eşiğinin üstünde kalan sinyal gücü. 

bağdan bağa imleşim,,,Fra. signalisation de liaison en liaison, ing. link-to-link signalling) Çağrı denetimi ve 

imleşiminin bağlantıya her yeni katılan santrala devredildiği imleşim türü. 

bağdan bağa kriptolama,,,Fra. chiffrement de liasion, ing. link-by-link encipherment) Bir iletişim sisteminin her bir 

bağında ayrı ayrı yürütülen kriptolama. 

bağdaşık denklemler,,,Alm. verträgliche Gleichungen, Fra. équations compatibles, ing. compatible equations) Çözümü 

var olan denklemler dizgesi.  

bağdaşırlık,,,Alm.Kompatibilität, Fra. compatibilité, ing. compatibility) Bir bilgisayar dizgesinde geliştirilmiş yazılım 

ürünlerinin başka bir bilgisayar dizgesinde değiştirilmeden kullanılabilmesi durumunda iki dizge arasındaki kullanım 

bakımından geçiş kolaylığı; uyumluluk.  

bağdaşmayan,,,Alm. unvereinbar, Fra. incompatible, ing. incompatible) Aralalarında uyuşum olmayan yazılım ya da 

donanıma ilişkin.    

bağıl hata,,,Alm. Relative Meßabweichung, Fra. erreur relative, ing. relative error) Mutlak ölçüm hatasının ölçülen 

büyüklüğün konvansiyonel gerçek değerine oranı.  

bağımlı akım kaynağı,,,Alm. gesteuerte Spannungsquelle, Fra. source de courant dépendante, ing. controlled current  

source; dependent source) Devrenin başka bir yerindeki akım ya da gerilimle denetlenen akım kaynağı.  

bağımlı değişken,,,Alm. abhängige Variable, Fra. variable dépendente, ing.dependent variable) Bir ya da birden çok 

değişkendeki değişimlerden etkilenen ve böylece bu değişkenlerle arasında bağıntı kurulan değişken.  

bağımlı gerilim kaynağı,,,Alm. gesteuerte Stromsquelle, Fra. source de tension dépendante, ing. controlled voltage 

source; dependent source) Devrenin başka bir yerindeki akım ya da gerilimle denetlenen gerilim kaynağı.  

bağımlı kütük,,,Alm. Zusatzdatei, Fra. fichier auxiliair,  ing. slave file) Ana kütük olarak adlandırılan bir başka kütüğe 

başvurulmaksızın kullanılamayan herhangi bir kütük.  
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bağımsız akım kaynağı,,,Alm. unabhängige Stromquelle, Fra. source de courant indépendante, ing. independent current 

source) Düşüncel bir akım kaynağı olarak gösterimlenebilen ve devredeki diğer bütün akım ve gerilimlerden bağımsız 

olup, edilgen bir devre öğesi ile koşut bağlantılı etkin elektriksel öğe.    

bağımsız değişken,,,Alm. unabhängige Variable, Fra. variable indépendante, ing. independent variable) 1) Bağlanım 

çözümlemesinde -regresyon analizi- bağımlı değişkeni açıklayan ve birbirleriyle ilişkili olmayan değişkenlerden her 

biri;  2) Bir işlev için, tanım kümesini taradığı varsayılan ve belirli bir imle gösterilen öğe.  

bağımsız denemeler,,,Alm. unabhängige Versuche, Fra. essais indépendents, ing. independent trials) Ardışık olarak 

yapılan denemelerde, herhangi birinin sonuç olasılığının öteki sonuçlardan bağımsız olduğu denemeler.  

bağımsız geçerlilik sınaması,,,Fra. validation croisée, ing. cross-validation) Bir deneyi bağımsız koşullarda yineleyerek 

sonuçların geçerliliğinin sınanması. 

bağımsız olaylar,,,Alm. unabhängige Ereignisse, Fra. événements indépendents, ing. independent events) ‹kisinden 

birisinin oluşu ya da olmayışı ötekinin oluş olasılığını değiştirmeyen iki olay.   

bağımsız özdeşçe ayrılmış,,,Fra. avec répartition indépendente et identique, ing. independent identically distributed, iid) 

‹statistikselce bağımsız olup aynı tür dağılıma sahip rasgele değişkenler topluluğu.  

bağlaç,,,Alm. Junktor, Fra. connecteur, ing. connective) Önermeleri birbirine bağlayan "ya da, ve, ise, ancak ve ancak 

değil" sözcüklerinden biri.  

bağlaç,,,Alm. Konnektor, Fra. connecteur, ing. connector, connecter) Elektriksel bağlantı kuran öğe  

bağlak,,,Alm. Relais, Fra. relais, ing. relay) Giriş işaret ya da koşullarına önceden tasarlanmış biçimde tepki gösteren ve 

bu koşullar gerçekleştiğinde elektrik devrelerinde ani değme ya da kesme işlemleri yapan aygıt; röle.    

bağlak eyleyicisi,,,Alm. Relais Tätiger, Fra. actuateur d'un relais, ing. relay actuator)  Bir bağlakta elektrik enerjisini 

mekanik işe dönüştüren kısım.  

bağlam,,,Alm. Kontext, Fra. context, ing. context) 1) Bir sözcüğün, tümce içinde birlikte geçtiği ve anlamının belirmesi 

için incelenmesi gerekebilen tümce kesimleri. 2) Bir bilgisayar dizgesindeki görevlerin işletilebilmeleri için işletim 

dizgesinin sağladığı ortam.  

bağlama adresi,,,Alm. Verbindungsadress, Fra. adresse de retour, ing. link address)  Bir veri tutanağını başka bir veri 

tutanağına bağlamak üzere kullanılan ve birinci tutanakta yer alıp ikincinin adresini gösteren veri öğesi.  

bağlamsal,,,Alm. textabhängig, Fra. contextuel, ing. contextual) Belirli bir bağlam içinde yer alan    

bağlanım,,,Alm. Regression, Fra. regréssion, ing. regression) Bir değişkeni öteki değişkenlere bağımlı kılma işi ve 

biçimi.  

bağlanım denklemi,,,Alm. Regressionsgleichung, Fra. relation régressive, ing. regression equation) Bir rasgele 

değişkenin beklentisini bir ya da daha çok başka değişkene ilişkilendiren denklem.  

bağlanım doğrusu,,,Alm. Regressionslinie, Fra. ligne de regréssion, ing. regression line) Yalnızca doğrusal bağlanımı 

gösteren bağlanım eğrisi.  

bağlanım eğrisi,,,Alm. Regressionskurve, Fra. courbe de regréssion, ing. regression curve) Bir rasgele değişkenin 

beklentisini bir ya da daha çok başka değişkene doğrusal-olmayan biçimde ilişkilendiren denklem.Bağlanım eşitliğinin 

grafik (çizitsel) gösterimi üç boyutlu olduğunda bağlanım yüzeyi adını alır..   
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bağlantı,,,Alm. Verbindung, Schaltung, Fra. connexion, couplage, ing. connection) a) ‹letkenler arası bağlantı, b) Uçları 

bağlantılayan devre ya da iletken, c) Aygıt ya da iletkenleri bağlantılama yöntemi; örneğin yıldız, üçgen, dizisel, koşut 

bağlantı.  

bağlantı çizeneği,,,Alm. Schaltplan, Fra. diagramme de connexion, schéma, ing. connection diagram) Bir düzeni 

oluşturan aygıtlar, denetleyiciler ve diğer donatım birimleri arasındaki bağlantıları gösterir çizenek.   

bağlantı kutusu,,,Alm. Abschlußkasten, Fra. coffret d'extrémité, ing. terminal box) ‹çerisine kablo bağlantı uçları 

yerleştirilmek üzere yapılmış kutu; kofra. 

bağlantı panosu,,,Fra. tableau de connexions, ing. patch panel) Teknik olmayan personel tarafından bile kullanılmak 

üzere hazırlanmış ara kablolar, hat sonlandırıcılar ve bağlantı düzeni.  

bağlantı ucu,,,Alm. Klemme, Fra. borne, ing. terminal) Bir iletken düzenin dış iletkenlere bağlanması için öngörülen 

bileşen. 

bağlantılamak,,,Alm. Verbinden, Fra. connecter, ing. to connect) Devre öğeleri ya da ağlar arasında bağlantılar kurmak  

bağlantılı,,,Fra. connexe, ing. connected) Bir imgede aralarında kümenin içinde kalacak şekilde olan bir yayın 

bulunduğu iki noktanın özelliği.  

bağlantılı bileşen,,,Alm. Komponente, Fra. composante connexe, ing. connected component) X ilingesel (topolojik) 

uzayında bir noktayı içeren en büyük bağlantılı altküme.  

bağlantılı devre,,,Alm. geschlossesenes Netzwerk, Fra. réseau connexe, ing. connected network) Sadece kendi 

dallarından oluşan sürekli bir yol üzerinden bir düğümünden herhangi başka bir düğümüne gidilebilen devre.    

bağlantısallık,,,Fra. connectivité, ing. connectivity) Bir ağın ya da devrenin öğelerini (düğümler, bağlar) kopardıkça 

ağın ya da devrenin herhangi iki ucu arasındaki bilgi akışının sürebilme yetisi. 

bağlantısız devre,,,Alm. offenes Netzwerk, Fra. réseau non-connexe, ing. nonconnected network) Sadece kendi 

dallarından oluşan sürekli bir yol üzerinden bir düğümünden herhangi başka bir düğümüne gidilemeyen devre.   

bağlantısız hizmet,,,Fra. service non-connexe, ing. connectionless service) Paket anahtarlamada uçtan uca bir bağlantı 

kurulmadan bir veri çerçevesinin ağ üzerinde taşınması. 

bağlantıyı çözme sinyali,,,Fra. signal de déconnexion, ing. disconnect signal) Bir çağrıyı sonlandırmak ve ağdan 

çıkmak üzere gönderilen damga dizisi; Merkezi bilgisayardan uçbirime hat bağlantısının sonlandırılması için 

gönderilen sinyal.. 

bağlantıyı kesmek,,,Alm. Abshalten, Fra. déconnecter, ing. disconnect)  Devreler arasındaki elektriksel bağlantıyı ya da 

ağlar arasındaki bilgi akışını koparmak  

bağlaşım,,,Alm. Kopplung, Fra. accouplement, ing. coupling) Bir dizge ya da altdizgenin başka bir dizge üzerindeki 

etkisi.   

bağlaşım işlevi,,,Alm. Kopplungsfunktion, Fra. fonction de couplage, ing. coupling function) Bir altdizge ya da öğenin 

başka bir altdizge ya da öğe üzerindeki etkisinin matematiksel, çizitsel (grafik) ya da çizgesel -graf aracılığı ile- ifadesi.  

bağlaşım sığacı,,,Alm. Koppelkapazität, Fra. capacité de couplage, ing. coupling capacitor)  ‹ki ya da daha çok 

devrenin ortak bir sığaç ile bağlaşımı.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

bağlaşım yitimi,,,Fra. perte de couplage, ing. coupling loss) Optik iletişimde lazer gibi bir optik darbe üreteci ile optik 

lif arasındaki güç yitimi. 

bağlaşımı koparma,,,Alm. Entkoppelung, Fra. découplage, ing. decoupling) ‹ki ya da daha çok dizge arasındaki 

bağlaşımı ayırma, enerji alışverişini kesme.  

bağlaştırıcı,,,Fra. coupleur, ing. coupler) ‹ki devrenin ortak bir öğe aracılığı ile elektriksel bağlantılarının sağlanması  

bağlayıcı,,,Alm. Programm-verbinder, Fra. éditeur de liaison, ing. linkage editor, linker) Bir programın ayrı ayrı yazılıp 

derlenmiş kesimlerini birleştiren program.  

bağlı elektron,,,Alm. gebundenes Elektron, Fra. éléctron lié, ing. bound electron) Atom çekirdeğine elektrostatik 

çekimle bağlı bulunan elektron. 

bakılabilirlik,,,Fra. maintenabilité, ing. maintenability) ‹şlevsel bir birimin bakımının kolaylığı. Bir yazılım programı ya 

da bilgisayar sisteminin arızalar olduktan ya da program hataları ortaya çıktıktan sonra tekrar çalışır duruma getirilmesi 

için gerekli çaba. 

bakım,,,Alm. Wartung, Instandhaltung, Fra. entretien, ing. maintenance) Herhangi bir dizgenin, işlemini sürdürmesi, 

olanaklıysa en yüksek verimle çalışmasını sağlamak için gerekli düzeltmeleri uygulamak amacıyla gerçekleştirilen 

hizmetler bütünü.  

bakım sınaması,,,Alm. Wartungsprüfung, Fra. essai de maintenance, ing. maintenance test) Bir aygıt ya da donatımın 

başarımının belirtilmiş sınırlar içinde kalmasını sağlamak ve ayarlamalar yapabilmek üzere yürütülen dönemli sınama.   

bakımlararası ortalama süre,,,Alm. mittlerer Wartungsabstand, Fra. temps moyen entre visites, ing. mean time between 

maintenance, MTBM) Düzelti ya da koruyucu bakım etkinlikleri arasındaki sürenin dağılımının ortalaması  

bakışık şekiller,,,Alm. symmetrische Figuren,  Fra. figures symétriques, ing. symmetric figures) Bir noktaya, bir 

doğruya ya da bir düzleme göre bakışık olan iki şekil.  

bakışım,,,Alm. Symmetrie, Fra. symétrie, ing. symmetry) Düzlemde bir şeklin bir nokta ya da doğru çevresinde 

döndürüldüğünde kendi üzerine çakışması   

bakışım ekseni,,,Alm. Symmetrieachse, Fra. axe de symétrie, ing. axis of symmetry) Bir şekildeki her noktanın 

kendisine göre bakışığını yine şekil içinde bırakan doğru. 

bakışımlı,,,Alm. symmetrisch, Fra. symétrique, ing. symmetric) Simetrik  

bakışımlı akış,,,Fra. flot symétrique, ing. symmetric flow) Her bir düğüm çifti için bir uçtan diğerine akışın ters 

yöndeki akışa eşit olduğu trafik matrisi. 

bakışımlı dağılım,,,Alm. symmetrische Verteilung, Fra. distribution symétrique, ing. symmetrical distribution) Merkezi 

bir değerden eşit uzaklıktaki değişken değerlerinin eşit sıklıkta olduğu sıklık dağılımı.  

bakışımlı fark,,,Alm. symmetrischer Unterschied, Fra. différence symétrique, ing. symmetric difference) A, B kümeleri 

için [A / B]  U  [B / A] kümesi.  

bakışımlı iki-kapılı devre,,,Alm. längssymmetrisches Zweitor, Fra. biporte symétrique, ing. symmetrical two-port 

network) Giriş uçlarının çıkış uçları ile yer değiştirmesi sonucunda kendisine bağlantılanmış dış devrelerin çalışmasının 

etkilenmediği iki-kapılı devre. 
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bakışımlı işlev,,,Alm. symmetrische Funktion, Fra. fonction symétrique, ing. symmetric function) Bağımsız 

değişkenlerden herhangi ikisi yer değiştirdiğinde aldığı değerlerin değişmediği işlev.  

bakışımlı kanal,,,Alm. symmetrisches Kanal, Fra. voie symétrique, ing. symmetrical channel) Alış ve veriş 

yönlerindeki veri hızları aynı olan iletişim kanalı.    

bakışımlı matris,,,Alm. symmetrische Matrix, Fra. matrice symétrique, ing. symmetric matrix) Devriği kendisine eşit 

olan matris; bakışımlı dizey.  

bakışımlı öğe,,,Alm. stromrichtungsunabhängiges Element, Fra. élément symétrique, ing. symmetric element) 

Parametreleri, akımın doğrultusundan ve gerilimin ucayından [kutbundan) bağımsız olan iki-uçlu elektrik devre öğesi.  

bakışımlı şifre,,,Fra. chiffrement symétrique, ing. symmetric cipher) Şifrelerken kullanılan anahtarın aynısı ile şifrenin 

çozülebildiği sistem. 

bakışımsız,,,Alm. asymmetrisch, Fra. asymétrique, ing. asymmetric) Asimetrik    

bakışımsız öğe,,,Alm. stromrichtungsabhängiges Element, Fra. élément asymétrique, ing. asymmetric element) En 

azından bir parametresi gerilimin ucayına -kutbuna- ya da akımın doğrultusuna bağımlı olan iki-uçlu devre öğesi.   

bakışımsızlık,,,Alm. Asymmetrie, Fra. asymmétrie, ing. asymmetry)  Bakışım ya da oranlılık özelliği taşımayan 

bakir ortam,,,Fra. support vierge, ing.  virgin medium) Üzerine henüz hiçbir veri kaydı yapılmamış ortam. 

balistik miniakımölçer,,,Alm. ballistisches Galvanometer, Fra. galvanomètre balistique, ing. ballistic galvanometer) 

Elektrik akımının değerini devinir öğesinin ilk savrumuyla ölçen miniakımölçer.  

bankamatik,,,Fra. guichet automatique, ing. automated teller machine, ATM) Hesap hareketleri, para çekme, havale 

gibi işlemler için kullanılan ve insansız çalışan uçbirim aygıtı.  

bant geçen süreç,,,Alm. Bandpassprozess, Fra. procéssus passe-bande, ing. bandpass process) Enerjisi, belirli bir 

taşıyıcı sıklığın etrafındaki bantta yoğunlaşmış rasgele süreç.   

bant geçiren süzgeç,,,Alm. Bandpassfilter, Fra. filtre passe-bande, ing. bandpass filter) Alçak ve yüksek sıklıkları 

söndürüp, belirli bir taşıyıcı sıklığın etrafındaki sıklıkları en az bozulmayla geçiren süzgeç.   

bantdışı imleşim,,,Alm. Ausserband-Signalisierung, Fra. signalisation hors bande, ing. out-of-band signaling)  Telefon 

sistemlerinde denetim imleşimi için, ses ya da verilerin olağan iletim bandının dışındaki bir bandı kullanan imleşim.  

bantiçi imleşim,,,Alm. Innerband-Signalisierung, Fra. signalisation en bande, ing. in-band signaling) Telefon 

sistemlerinde denetim imleşiminin ses ya da verilerin iletildiği bantta yer alması.  

bara,,,Alm. Sammelschiene, Fra. barre omnibus, ing. busbar) Birkaç elektrik devresinin ayrı ayrı bağlanabileceği düşük 

çelili -empedanslı- iletken; toplayıcı çubuk. 

basamak dengelemesi,,,Alm. Stufenkompensation, Fra. compensation indicielle, ing. step compensation) Önceden 

belirlenmiş bir duruma varıldığında bir öğe ya da değişkende basamak türü bir değişmeye yolaçan denetim işlevi ya da 

bu işi gerçekleştiren aygıt.  

basamak eylemi,,,Alm. Mehrpunktverhalten, Sprungaktion, Fra. action par échelons, ing. step action) Denetleyiciye 

ilişkin çıkış değişkeninin yalnız sonlu sayıda değerler alabildiği davranış türü.  
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basamak yanıtı,,,Alm. Sprungantwort, Fra. réponse indicielle, ing. step response)  Bir dizgede giriş değişkenlerinin 

birindeki basamak türünden bir değişmenin yarattığı zaman yanıtı.  

basamaklı matris,,,Alm. Stufenmatrix, Fra. matrix échelonnée, ing. echelon matrix) Yalnızca sıfırlardan oluşan satır 

kalana dek her bir satırında sıfırdan farklı ilk terimin önündeki sıfırların sayısının, satırların sıra sayısı arttıkça giderek 

arttığı matris.  

basılı form,,,Alm. gedrucktes Formular, Fra. formulaire imprimé,  ing. printed form) Verilerin işleneceği yerlerin, 

basılmış başlıklarıyla belirtilmiş bulunduğu belge örneği. 

basılı kopya,,,Alm. Druckkopie, Fra. imprimé, ing. hard copy) Genellikle kağıt üzerinde basılı bilgisayar çıktısı.  

basınç anahtarı,,,Alm. Druckschalter, Fra. commutateur de pression, ing. pressure switch) ‹çindeki gaz ya da sıvının 

belirli bir basınç değerine ulaştığında değeçlerin konum değişiminin gerçekleştiği anahtar.  

basınç farkı,,,Alm. Differenzialdruck, Fra. pression différentiel, ing. differential pressure) Bir basınç aygıtında iki işaret 

girişindeki basınçların farkı.  

basınç gerikazanımı,,,Alm. Druckrückgewinnung, Fra. recouvrement de pression, ing. pressure recovery) Bir 

akışölçerde akışkanın engeli aşmasından sonra akışkan basıncındaki artış.  

basınçla çekilmiş yalıtkan,,,Alm. extrudierte Isolierung, Fra. isolation extrudée, ing. extruded insulation) Genel olarak 

bir termoplastik ya da termoset malzemeden ve basınçla çekme işlemi uygulanarak elde edilmiş olan bir katmandan 

oluşan yalıtım.  

basınçölçer,,,Alm. Barometer, Fra. baromètre, ing. barometer) Atmosferin basıncını ölçmeye yarayan aygıt.  

basıölçer,,,Alm. Manometer, Fra. manomètre, ing. manometer) Gazların basıncını ölçmeye yarayan aygıt.  

baskı devre kartı,,,Alm. Printschaltung, Fra. circuit imprimé, ing. printed circuit board) Bilgisayar, santral gibi 

dizgelere takılmak üzere hazırlanmış, çoğunlukla plastik bir gerecin üzerinde oluşturulmuş su yollarına bağlantılanan 

yonga ve diğer elektronik bileşenlerden oluşan kurgu; plaket.  

baskın kapalı döngü kutupları,,,Alm. dominierende Pole im geschlossenen Regelkreis, Fra. pôles dominants en boucle 

fermée, ing. dominant closed loop poles) Geçici davranışları öteki kutupların geçici etkilerine göre daha uzun süren 

kapalı döngü kutupları.  

baskın strateji,,,Alm. dominierende Strategie, Fra. stratégie dominante, ing. dominating strategy) Bir A stratejisinde 

oyuncuların her bir ediminde en az B strateji kadar iyi ise, A, B'ye baskın bir stratejidir; baskın gengüdüm   

basma düğmesi,,,Alm. Druckknopf, Fra. bouton poussoir, ing. pushbutton) Bir işlemi başlatmak için basılması gereken 

düğme.  

bastırma yitimi,,,Alm. Unterdrückungsverlust, Fra. affaiblessement de blockage, ing. suppression loss) Telefon 

ağlarında yankı bastırıcının gönderme yolunda oluşturacağı belirtilmiş en küçük yitim.  

baş katsayı,,,Alm. Anfangskoeffizient, Fra. coéfficient dominant, ing. leading coefficient) Tek değişkenli bir 

çokterimlide -polinomda- en yüksek kerteli terimin katsayısı.  

başarılı çağrı,,,Alm. erfolgreicher Anruf, Fra. appel ayant abouti, ing. successful call) Telefon ağlarında istenen 

numaraya erişen ve konuşmanın yapılabildiği çağrı.  

başarım,,,Alm. Fähigheit, Fra. performance, ing. performance) Bir düzeneğin çalışma biçimi ya da düzeyi; performans.  
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başarım ölçümü,,,Alm. Leistungsmessnahme, Fra. mesure de performance, ing. performance measurement) Bir 

dizgenin, altdizgeleri arasındaki etkileşimi de gözönünde tutarak, toplam işletim verimliliğinin ölçülmesi.  

başarım ölçütü,,,Alm. Güteindex, Fra. indice de performance, ing. performance index) Denetim dizgelerinin, kodlama 

algoritmalarının vb. davranışını niteleyen matematiksel deyim.  

başarım sınaması,,,Fra. épreuve de performance, ing. performance testing) Bir teleiletişim hizmetinin genel iş çıkarma 

yeteneği, gecikme ve güvenilirlik isterlerini karşılayıp karşılamadığının saptanması. 

başat dal,,,Alm. Hauptprinzipale, Fra. branche principale, ing. principal branch) Karmaşık değişkenler kuramında çoklu 

değerli bir karmaşık işlevin istenilen kimi iyi koşulları sağlayan bir tek değerli işlev olarak belirlendiği değerler.  

başat terim,,,Alm. Anfangsglied, Fra. terme principal, ing. leading term) Birlikte bulunduğu öteki terimlere göre belli 

bir özellikçe baskın olan terim, baskın terim. 

başat yönler,,,Alm. Hauptrichtungen, Fra. directions principaux, ing. principal directions) Üç boyutlu geometride S 

yüzeyi üzerindeki bir P noktası için, normal eğrilikleri en büyük ve en küçük olan iki yön. 

başı damgası,,,Alm. Startzeichen, Fra. caractère début, ing. start of character, start of text) Bilgi işlemde bir bilgi 

biriminin başını belirleyen damga; örneğin metin başı damgası.  

başlama,,,Alm. Beginn, Fra. de départ, ing. start; e.g., start address, starting microinstruction, start position) Örn. 

başlama adresi, başlama mikrokomutu, başlama konumu.  

başlama öğesi,,,Fra. élement de départ, ing. start element) Eşzamanlamaya olanak tanımak üzere kullanılan bazı dizisel 

iletim yöntemlerinde kullanılan ilk iletim öğesi. 

başlangıç,,,Alm. Anfangs, Fra. initial, ing. initial; e.g., initial error, initial loader, initial selection routine) -bilgisayarda-  

örn. başlangıç hatası, başlangıç yükleyicisi, başlangıç seçme yordamı. 

başlangıç koşulu,,,Alm. Anfangsbedingung, Fra. condition initiale, ing. initial condition)  1) Bir değişkenin hesaplama 

işlemlerinin başındaki değeri.  2) Süreydeki -continuum- bir türevsel denklemin genel çözümleri arasından, istenen 

belirli bir özel çözümünü buldurmaya yarayan ve süre başlangıcında bu özel çözüm eğrisinin konumunu belirten 

özellikler. 

başlatma komutu,,,Alm. Start Signal, Fra. signal de départ, ing. start signal) Bir bilgi işleme düzeninde gelen bilgileri 

ve damgaları alıp kaydetmeye hazırlayan işaret. 

başlık kayıdı,,,Alm. Kopfzeile, Fra. label début, ing. header record) Bilgi kayıtlarının önüne konup gelen bilgiyi 

tanımlamaya yarayan kayıt. 

başnokta,,,Alm. Anfangspunkt, Fra. origine, ing. origin) Bir Kartezyen konaç [koordinat) dizgesi için, eksenlerin ortak 

kesişme noktası .  

başucu,,,Alm. Zenit, Fra. zénith, ing. zenith) Yeryüzünde ayakta duran bir insanın tepesi doğrultusunda sonsuz uzakta 

bulunan nokta, zenit. 

batarya yükleci,,,Alm. Batteryladegerät, Fra. chargeur d'accumulateur, ing. battery charger)  Genellikle dalgalı akımı 

doğru akıma çevirerek bir birikeç -akümülatör- gözesi takımını yükleyen aygıt.  

baud,,,Alm. Baud, Fra. baud, ing. baud)  Zaman birimi başına gönderilen ayrık işaret (dalgabiçimi) sayısı ile belirtilen 

bilgi gönderme hızı. 
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Baudot kodu,,,Fra. code Baudot, ing. Baudot code) Damgaların beş bitli öbeklerle gösterildiği eşzamansız iletim 

yöntemi. 

bayağı türevsel denklem,,,Alm. gewöhnliche Differentialgleichung, Fra. équation différentialle ordinaire, ing. ordinary 

differential equation) Bir ya da daha çok bağımlı değişkenin bir tek bağımsız değişkene göre türevlerini) içeren türevsel 

denklem.  

Bayes çözümü,,,Alm. Bayessche Lösung, Fra. solution Bayesienne, ing. Bayes solution) Herhangi bir olasılık 

dağılımına göre çekinceyi en küçük yapan karar işlevi.  

Bayes istatistiği,,,Fra. statistique Bayesienne, ing. Bayesian statistics) Bayes denkleminden yararlanarak önsel 

olasılıklar ve yeni gözlemleri kullanarak sonsal olasılıkların türetimiyle kestirimleri elde etme. 

Bayes kestirimi,,,Alm. Bayessche Schätzgung, Fra. estimation Bayesienne, ing. Bayes estimation) Parametrelerin, önsel 

olasılık yöntemleri ve özellikle Bayes savı kullanılarak kestirilmesi.   

Bayesçi karar kuramı,,,Alm. Bayessche Untscheidungstheorie, Fra. théorie Bayesienne de décision, ing. Bayesian 

decision theory) Olasılık bilgilerinin ışığında bir maliyet işlevini enküçülterek karar üretme kuramı.  

bayılma,,,Fra. évanouissement, ing. fading) Bir sinyalin belirli bir iletim ortamından geçerken uğradığı cılızlama; 

sönümlenme. Bu zayıflama tüm sıklık bileşenlerini eşit miktarda ya da belirli sıklık bileşenlerini ayrımsal olarak 

etkiliyebilir. 

bayır,,,Alm. Gradient, Fra. gradient, ing. gradient) Yönü, bir alanın sabit değerli yüzeyine dik olan ve genliği de alanın 

türevine eşit olan ve artan büyüklük doğrultusunda bir vektörel (yöneysel) büyüklük; gradyan.    

bayrak,,,Alm. Flagge, Fra. fanion, ing. flag) Bilgi işlemede belirleme amacıyla kullanılan herhangi bir gösterge.   

bayrak dizisi,,,Alm. Flaggesequenz, Fra. séquence de drapeau, ing. flag sequence) Bayrak olarak kullanılan özel ve veri 

içinde yinelenmesine izin verilmeyen dizi; örneğin veribağı protokollarında bir çerçevenin -01111110- örüntüsüne 

sahip ilk ve son sekizlileri.  

bayt dolgulaması,,,Fra. octet de bourrage, ing. byte stuffing) Sekizli katarı içine, veri hızını kanalınkine çıkarmak üzere 

boş sekizlilerin eklenmesi. 

bekleme durumu,,,Alm. Warteszustand, Fra. état d'attente, ing. wait condition) Bilgisayarda işlemcinin, belirli bir işaret 

ile yine başlatılıncaya değin, çalışmadığı durum.  

beklenmedik durum,,,Fra. cas d'urgence, ing. contingency) Bir bilgi işlemde teknolojik sisteminin kullanılabilirliğini 

etkileyen herhangi beklenmedik olay. 

beklenmedik durum planı,,,Fra. plan anti-catastrophe, ing. contingency plan) Güvenlik programının parçası olarak bir 

elektronik bilgiişlem biriminin felaket karşısında yedekleme işlemleri ve daha sonraki kurtarma çalışmalarının planı. 

beklenti,,,Alm. Erwartung, Fra. espérance mathématique, ing. expectation) Bir rasgele değişkenin aldığı sayısal 

değerlerin olasılık kütle ya da yoğunluk işleviyle ağırlıklandırılarak hesaplanan toplamı ya da tümlevi.  

beleş giriş,,,Fra. accès en resquille, accès a califourchon, ing. between-the-lines entry) Bir bilgisayar sistemine başka 

birinin yasal bağlantısı üzerinden yapılan yasadışı giriş. 

belge,,,Alm. Beleg, Fra. document, ing. document) Genellikle kalıcı nitelikte ve kişi ya da makinece okunabilen bir veri 

ile bunun yazılı olduğu veri ortamı.   
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belge biçimi,,,Alm. Belegenformular, Fra. formulaire des documents, ing. document format) Bir belgenin yerleşim 

planı  

belge işleme,,,Fra. documentation, ing. documentation) a) Belgelerin adlandırılması, elde edilmesi, işlenmesi, 

saklanması, yayılması vb. eylemler; belgelerin yönetimi. b) Belli bir konuda bir belgeler topluluğu. c) Bir bilişim 

dizgesinde kullanılan donanım ve yazılımı tanıtan, dizgenin kullanımını ve bakım için gerekli tüm ayrıntıları, yapılan 

değişikliklerin de güncelleştirilmesiyle, ayrıntılı ve güvenilir biçimde içeren belgelerin topu; bu belgelerin üretilmesi ve 

bakımı ile ilgili çalışma alanı.  

belge işleme dizgesi,,,Fra. système de documentation, ing. documentation system) Bir bilişim dizgesinde, bir bilgi 

erişim dizgesine ya da genel olarak herhangi bir dizgeye ilişkin belgeleme hizmetiyle ilgili yaklaşım, yöntem ve 

olanakların tümü.  

belge okuyucu,,,Alm. Belegleser, Fra. lecteur des documents, ing. document reader)  Kağıt yaprak ortamındaki 

belgeleri optik damga tanıma ya da optik işaret okuma gibi yöntemlerle okuyan bir bilgisayar çevre donatımı.  

belgelik,,,Alm. Archiv, Fra. archive, ing. archive) Belgelerin ya da bunların mikrofiş / mikrofilm ortamındaki 

kopyalarının saklandığı örgütleşim, arşiv.   

belgelik programları,,,Alm. Bibliotheksprogramm, Fra. logiciels en archive, ing. library routines) Program belgeliğinde 

-arşiv- bulundurulan sınanmış ve kullanışlı yordamlar.   

belgin tümlev,,,Alm. bestimmte Integral, Fra. intégrale définie, ing. definite integral) Belli üst ve alt limitlere göre 

hesaplanan tümlev  

belgisiz tümlev,,,Alm. unbestimmte Integral, Fra. intégrale indéfinie, ing. indefinite integral)  Bir f işlevi için, türevi f'e 

eşit olan işlevlerin hepsi.  

belirlenmiş ölçme erimi,,,Alm. Meßbereich, Fra. étendue de mesure specifiée, ing. specified measuring range, specified 

working range) Ölçme aygıtına ait hatanın, belirli sınırlar içinde kalacağı öngörülen ölçülen büyüklük değerleri kümesi.  

belirsizlik ilkesi,,,Alm. Unschärferelation, Fra. principe d'incértitude, ing. uncertainty principle) Fiziksel ölçümlerde 

giderilmesi olanaksız bir temel belirsizlik bulunduğunu bildiren ilke .  

belirsizlik katsayısı,,,Alm. Unbestimmtheitsmass, Fra. coefficient de variation, ing. coefficient of variation) ‹ki 

değişken arasındaki ilişki katsayısı r olmak üzere 1-r2'ye verilen ad. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerce 

açıklanamayan kesimi.  

belirten,,,Alm. Determinant, Fra. déterminant, ing. determinant) Kare bir matriste her bir satır ve dikeçten tek bir öğe 

içeren ve öğe devşirimlerine -permutation- göre artı ya da eksi işaret alan çarpım terimlerinin toplamı ile ifade edilen 

büyüklük. 

belirtev,,,Alm. characteristische Funktion, Fra. fonction caractéristique, ing. characteristic function) i) Bir A kümesi ele 

alındığında küme öğeleri için K[a] = 1, küme dışı öğeler için K,,,a)= 0 veren A  ->   R gönderimi;  b) Bir olasılık 

yoğunluk işlevinin Laplace dönüşümü.  

belirtim,,,Fra.  cahier des charges, ing.  specification) Bir sistem ya da bileşenin isterlerini, tasarım, davranış ya da 

başka özelliklerini tam, kesin ve kontrol edilebilen şekilde içeren belge. 

belirtim dili,,,ing.  specification language) Bir sistem ya da bileşenin isterlerini, tasarım, davranış, ya da diğer 

özelliklerini ifade etmekte kullanılan ve doğal dil deyimleriyle bilgisayara işlenebilir dilin karışımı olan dil.  

belit,,,Alm. Axiom, Fra. axiom, ing. axiom) Bir matematik dizgesi kurulurken doğru olduğu varsayılan, buna karşın 

sözkonusu dizge içinde kanıtlanamayan deyim, ilke ya da önerme  
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belitsel,,,Alm. axiomatisch, Fra. axiomatique, ing. axiomatic; axiomatic definition)  Bir belite ilişkin, örn. belitsel 

tanım.  

belleği derleyip toplama,,,ing. memory compaction) Bütün atanmış bellek içeriklerinin toparlanıp bellek alanının başına 

taşındığı, geri kalan bölgelerin de tek bir blok halinde derlendiği işlem. 

bellek,,,Alm. Speicher, Fra. mémoire, ing. memory) Veri ve işlem dizileri saklatılabilen herhangi bir aygıt ya da 

düzenek.  

bellek adres yazmacı,,,Alm. Speichenadressenregister, Fra. registre d'adresses de la mémoire, ing. memory address 

register) Veri alma ya da veri aktarma yapılacak bellek konumuna ilişkin adresin bulunduğu saklayıcı.  

bellek atama,,,Alm. Speicherzuteilung, Fra. allocation de mémoire, ing. storage allocation) Bir bilgisayar dizgesinin 

bellek kaynaklarını görevlerin gereksinmelerine göre kullanma yöntemi.  

bellek çevrimi,,,Alm. Speicherzyklus, Fra. cycle de mémoire, ing. memory cycle) Bellekten bilgiyi okuyup yeniden 

yerine koyma süresi.  

bellek dökümü,,,Alm. Speicherabzug, Fra. extrait de mémoire, ing. memory dump) Belli bir programa atanmış bir 

bellek kesiminin, program durdurulduktan sonra, kağıt ya da herhangi bir veri saklama ortamına abecesayısal -

alfanümerik- damgalar ya da örn. sekizli, onaltılı vb. sayısal gösterimle olduğu gibi yazdırılması.  

bellek gözesi,,,Fra. cellule de mémoire, ing. storage cell) ‹kili göze, onlu göze gibi bir temel bellek birimi. 

bellek haritalaması,,,Fra. mappage en mémoire, ing. memory mapping) Bir bilgisayarın ana belleğinin belirli 

bölgelerini belirli bir programın isterlerine göre paylaştırmak. 

bellek korunumu,,,Alm. Speicherschutz, Fra. protection de mémoire, ing. memory protection) Bir bilgisayarda, bir 

programa atanmış bellek alanlarının, dizgede birlikte çalışan başka işlerce / programlarca erişilmesini, dolaylı bir 

programdaki bir yanlışın başka bir programı bozma olasılığını önleyen teknik.  

bellek sayfası,,,Alm. Speicherseite, Fra. page de mémoire, ing. memory page) Sayfalama düzenli bellek atama 

yöntemini uygulayan bir işletim dizgesinin, bellek atamada birim olarak gördüğü, 2K, 4K gibi belirlenmiş boyda bellek 

bölütü.    

bellek serpiştirimi,,,Alm. Speicherverschachtelung, Fra. imbrication de mémoire, ing. memory interleaving) Bellekteki 

ardışık adreslerin ayrı bellek birimlerinde yer alacak biçimde düzenlenmesi, böylece bellek erişim sürelerinin üstüste 

bindirilmesi tekniği.   

bellek sığası,,,Alm. Speicherkapazität, Fra. capacité de mémoire, ing. memory capacity) Bellekte saklanabileceği 

öngörülen verinin bellek yeri olarak ölçüsü.  

bellek yeri,,,Alm. Speicherplatz, Fra. position de mémoire, ing. memory location)  Genellikle bir sekizli [kimi 

bilgisayar dizgesinde bir onaltılı) saklanabilecek bellek öğesinin konumu.  

bellek yerleştirme,,,Fra. affectation de la mémoire, ing.  storage allocation) Bilgisayar depolama özkaynaklarının belirli 

işlere verilmesi ve gerekli aktarımların yapılması süreci. 

bellekte yerleşik program,,,Fra. programme resident en mémoire, ing. memory resident program) Bellekte kalan, ve 

özel bir tuş ya da sinyal ile hemen canlandırılabilen program. 

bellekte yerleşik virüs,,,Fra. contaminant résident en mémoire, ing. memory resident infection) Sürekli bellekte yaşayan 

ve her an canlandırılabilen virüs. 
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bellenim,,,Fra. micrologiciel, ing. firmware) Makina komutları temel mikrokomutlardan oluşan mikroprogramlanır bir 

bilgisayar donanımının, genellikle salt okunur belleğe işlenmiş bir mikroprogramı zincirleme yürütmesiyle sağlanan ve 

bilgisayar donanım, yazılım öğeleri karşıtlığında kullanılan öğelerin tümü. 

bellenir simge,,,Alm. mnemonisches Symbol, Fra. symbole mnémonique, ing. mnemonic symbol)  Kullanıcı belleğine 

yardımcı olmak üzere seçilmiş simge.  

bellenmiş,,,Alm. gespeichert, Fra. mémorisé, ing. stored; e.g., stored data, stored return address, stored path 

information) Saklanmış, önceden değer ve yeri belirlenmiş; örn. bellenmiş veri, bellenmiş dönüş adresi, bellenmiş yol 

bilgisi.  

beneğin parıldaması,,,Alm. Überstrahlung, Fra. hyperluminosité de spot, ing. blooming) Bir katot ışınlı tüpte beneğin, 

aşırı demet akımı nedeniyle, aşırı parıldaması. 

benek,,,Alm. Lichtfleck, Fra. punctiforme, ing. spot) Bir elektron ışınının çarpması ile ışıldayan yer.   

benek bozulması,,,Alm. Fleckverzerrung, Fra. distorsion de spot, ing. spot distortion) Bir katot ışın tüpünde, saptırılmış 

bir beneğin biçiminde veya boyutunda, astigmatizmin, küresel şekil bozukluğunun, görüntü halkalarının vb. 

oluşturduğu istenmeyen bakışımlılık kaymaları veya bozukluğu. 

benekli grafik,,,Fra. graphique par points, ing. dot graphics) Benek örüntüleri ile oluşturulmuş grafik tasarımı. 

benzer şekiller,,,Alm. ähnliche Figuren, Fra. figures semblables, ing. similar figures) Bir benzerlik dönüşümü altında 

iki şeklin birbirlerine dönüşmesi.  

benzeş matrisler,,,Alm. ähnliche Matrizen, Fra. matrices similaires, ing. similar matrices) A ve B dizeyleri için B=P-

1AP eşitliğini sağlayan tekil olmayan bir P matrisi bulunabildiğinde A ve B matrisleri benzeştir; benzeş dizeyler.  

benzeşim,,,Alm. Ähnlichkeit, Fra. similitude, ing. similarity) Fiziksel yapıları, özellikleri ya da matematiksel 

davranışları açısından benzerlik gösteren nesneler ya da olaylar. 

benzeşim dönüşümü,,,Alm. perspektivische Ähnlichetransformation, Fra. transformation homothétique, ing. homothetic 

transformation) Düzlemde sabit bir 0 noktası ve sabit bir kş0 gerçek sayısı için, düzlemin her P noktasını OP'=k OP 

vektörel eşitliğini sağlayan P' noktasına gönderen dönüşüm.  

benzetici,,,Alm. Simulator, Fra. simulateur, ing. simulator) Bir dizge ya da koşulu benzetimlemeye yarayan yazılım, 

program ya da aygıt, benzetim düzeni.  

benzetim,,,Alm. Simulation, Fra. simulation, ing. simulation)  Bir model aracılığı ile gerçek bir dizge hakkında bilgi 

edinmek için yapılan deneyler.  

benzetim oyunu,,,Fra. jeu de simulation, ing.  simulation game) Savaş oyunu, yönetim oyunu gibi gibi katılımcıların 

belirli kurallar içinde tasarlanan hedeflere varmaya çalıştığı benzetim. 

benzetim yürütümü,,,Alm. Simulationdurchlauf, Fra. exécution de simulation, ing. simulation run)  Denetlenebilen 

değişkenlerin aldığı belirli bir değer kümesi için dizge davranışının kesintisiz bir gözlemi ya da kayıdı.  

benzetimlemek,,,Fra. simuler, ing.  simulate, to) Bir sistemi onun gibi davranan bir model ile göstermek. 

Bernouilli denemeleri,,,Alm. Bernouilli-Schema, Fra. essais Bernouilli, ing. Bernoulli trials) Aynı koşullarda yinelenen, 

ve her yinelemede değişmeyen olasılıkla iki sonuçtan birinin ortaya çıktığı bağımsız denemeler dizisi.  
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besleme,,,Alm. Speise, Fra. alimentation, ing. supply; supply voltage, supply frequency) Elektriksel dizgelerde girişe 

verilen akım, enerji gibi büyüklükler, örn. besleme gerilimi, besleme sıklığı.   

besleme basıncı,,,Alm. Speisedruck, Fra. pression d'alimentation, ing. supply pressure) Bir ölçme aygıtının besleme 

girişinde sağlanması gerekli basınç.  

besleme gerilimi,,,Alm. Speisespannung, Fra. tension d'alimentation, ing. supply voltage) Bir aygıtın elektrik besleme 

uçlarında istenen gerilim.  

beşten ikisi kodu,,,Fra. code deux sur cinque, ing. two-out-of-five code) Her bir onlu sayamağın ikisi bir türden -

genellikle 1'ler-, üçü öteki türden -genellikle 0'lar- olan beş ikili rakam ile gösterilen onlu sayıların ikili yazımı. 

beşyüzlü,,,Alm. Fünfflach, Fra. pentaèdre, ing. pentahedron) Beş yüzü olan çokyüzlü.  

beta sınaması,,,Fra. essai pilote, ing. beta testing) Bir ürün prototipinin sınanması ya da bir ürünün genel ölçekte 

pazarlanmadan önce belirli müşterilerin yerinde sınamaya tabi tutulması. 

betimleme,,,Alm. Beschreibung, Fra. déscription, ing. description) Deneyim sahibi olunan ya da duyumsanan bir olay 

hakkında zihinsel bir imge yaratmaya yönelik söylem.   

betimleyici istatistikler,,,Alm. beschreibende Statistiken, Fra. statistique de déscription, ing. descriptive statistics) 

Verileri açıklamaya ya da özetlemeye yarayan ortalama, standart sapma gibi istatistikler.  

betimsel geometri,,,Alm. deskriptive Geometrie, Fra. géométrie déscriptive, ing. descriptive geometry) Üç boyutlu 

uzayda nokta, doğru ve düzlem ile ilgili sorunların grafik çözümünü araştıran geometri dalı.   

betimsel istatistik,,,Alm. beschreibende Statistik, Fra. statistique descriptive, ing. descriptive statistics) Verilerin 

toplanması, bölümlendirilmesi, özetlenmesi ve sunulmasıyla ilgili yöntemleri konu edinen istatistik dalı.  

bırak komutu,,,Alm. Freigabekommando,  Fra. commande de libération, ing. release command) Bilgisayarda 

yürürlükteki bir görevin kullanmak üzere tuttuğu bir çevre biriminin ya da bir bellek alanının, programdaki bir komut, 

işletmenin karışması ya da işletim dizgesince uygulanan herhangi bir komut nedeniyle görevle ilişkisini kesmek, 

bunları herhangi bir başka görev için kullanıma açık duruma getirmek.  

biçim,,,Alm. Form, Fra. forme, ing. shape, form) Uzamsal şekil  

biçim,,,Alm. Format, Fra. format, ing. format) Verinin önceden düzenlenmiş görünümü.  

biçim değiştirme,,,Alm. Deformierung, Fra. déformation, ing. deformation) Bir fiziksel yapının ya da ses, ışık ve 

alanlarla ilgili bir olayın dıştan gelen etkilerle biçiminin bozulması, deformasyon.    

biçim katsayısı,,,Alm. Formfaktor, Fra. facteur de forme, ing. form factor)  Dönemli bir işaretin doğrultulmuş biçiminin 

etkin değerinin, büyüklüğün kendisinin etkin değerine oranı.  

biçimbilim,,,Alm. Morphologie, Fra. morphologie, ing. morphology) Varlıkların ve nesnelerin yapılarındaki 

biçimlenmeyi inceleyen bilim dalı; morfoloji.. 

biçimcilik,,,Alm. Formalismus, Fra. formalisme, ing. formalism)  1) Özü, içeriği yeterince önemsenmeden salt biçim 

üzerinde duran;  2) Matematikte bir çözümün biçim olarak başka bir soruna uygulanması. 

biçimsel dil,,,Alm. formale Sprache, Fra. langage formelle, ing. formal language)  Sözdizim kuralları hiç bir belirsizlik 

içermeksizin tanımlanmış, bilgisayar programlamada da kullanılabilecek nitelikte kesin dil.  
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biçimsel mantık,,,Alm. formale Logik, Fra. logique formelle, ing. formal logic) Akıl yürütmelerin anlam içeriklerini 

gözardı ederek yapıları ve biçimlerini gözönüne alan mantık. 

bildirim,,,Alm. Deklaration, Vereinbarung, Fra. pseudo-instruction, directive, ing. declaration, directive) Bir 

programlama dilinde başka deyimlerin yorumlanışını etkileyen anlamlı ifade.   

bildirim deyimi,,,Alm. beschreibende Anweisung, Fra. instruction déclarative, ing. declarative) Açık bir şekilde bilgi 

veren deyim  

bileşen,,,Alm. Komponent, Fra. composant, ing. component) Bir bilgisayar donanımını oluşturan en küçük herhangi bir 

öğe.  

bileşen endüstrisi,,,Fra. industrie de composants, ing. component industry) Elektrik ve elektronik, direnç, sığaç, 

tümdevre gibi, bileşenlerin üretimiyle uğraşan endüstri dalı.  

bileşen kontrolü,,,Fra. contrôle de composants, ing. component testing) Birbirleriyle ilişkili donanım ya da yazılım 

bileşenlerinin teker teker testi.  

bileşen olasılık yoğunluk işlevi,,,Alm. Randdichtefunktion, Fra. fonction de densité de probabilité marginale, ing. 

marginal probability density function) Bir n-boyutlu birleşik olasılık yoğunluk işlevinin bileşenine göre tümlevi 

alındığında elde edilen bir değişkenli olasılık yoğunluk işlevi; marjinal olasılık yoğunluk işlevi.  

bileşik eylem,,,Alm. Zusammengesetztes Verhalten, Fra. action composée, ing. composite action) Bir denetim 

dizgesinde iki ya da  daha çok sürekli davranış türünün toplamsal bileşimi.  

bileşik sayı,,,Alm. zusammengesetzte Zahl, Fra. nombre composit, ing. composite number) Asal olmayan ve 1 den 

büyük olan tamsayı.   

bileşik standart,,,Alm. Kollektivnormal, Fra. étalon collectif, ing. collective standard) Beraber kullanımları sayesinde, 

bir standardın görevini yerine getiren benzer  maddi ölçütler veya ölçme aygıtları grubu.  

bileşik video işareti,,,ing. composite video signal) Katod ışın tüplerinde resim sinyali, karartma darbeleri ve 

eşzamanlama darbelerinden oluşan video sinyali. 

bileşke,,,Fra. résultant, ing. resultant)  Belirli sayıdaki vektörün toplamından oluşan vektör 

bileşkik işlevi,,,Alm. zusammengesetzte Funktion, Fra. fonction composée, ing. composite function) f işlevi E 

kümesinden F kümesine, g işlevi de F kümesinden G kümesine bir gönderme olduğunda, E kümesinden G kümesine 

göndermeyi sağlayan f[g].) işlevi bileşke işlevidir.  

bilgi,,,Alm. Information, Fra. information, ing. information) Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan 

yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.    

bilgi ayırma damgası,,,Fra. séparateur, ing. information separator) Belli bir bilginin bulunduğu, genellikle değişken 

boyda bir veri alanının başladığı ya da bittiğini belirtmek üzere kullanılan herhangi bir özel damga.  

bilgi biti,,,Fra. bit utile, ing. information bit) Destek bitlerinden farklı olarak bilgi taşıyan bit. 

bilgi erişim dizgesi,,,Alm. Informationswiederauffindungssystem, Fra. système de recherche d'information, ing. 

information retrieval system) Belli bir kapsam içine giren belgeler sürekli biçimde taranarak bunlara ilişkin bilgilerin 

bilgisayar ortamında derlenmesi sonucunda, özel gereksinmelerini karşılamak isteyen kullanıcıya doğal dille ya da özel 

olarak tasarlanmış bir dizinleme diliyle tanımladığı konu ve kavramlara ilişkin belgelerin derlemede bulunup 
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bulunmadığını araştırma olanağı sağlayan, araştırılan konu ve kavramlarla ilişkili belgelerin tanıtım bilgilerini 

genellikle bir özetini ve nerede bulunabileceğini bildiren bir bilişim dizgesi.  

bilgi erişimi,,,Alm. Informationsrückgewinn, Fra. récupération d'information, ing. information retrieval) 1) Daha 

önceden kütüğe geçirilmiş bilginin yeniden elde edilmesi. 2) Bir bilgi erişim dizgesini kullanarak, içerik bakımından 

araştırılan konu ve kavramlarla ilgili olabilecek, genellikle varlığı bile bilinmeyen belgelerin izini bulmayı amaçlayan 

araştırma.  

bilgi güvenliği,,,Alm. Informationszicherheit, Fra. securité informationnelle, ing. information security) Bilginin 

yetkilendirilmemiş aktarımlara, değişimlere, örselenmesine ya da açığa vurulmasına karşı korunması.  

bilgi hızı,,,Alm. Informationsfluss, Fra. débit d'information, ing. information rate)  Simge başına taşınan bilgi içeriği ile 

saniyede iletilen simge sayısının çarpımı, bilgi debisi. . 

bilgi hizmeti,,,Fra. service informatique, ing. information service) Elektronik posta, banka işlemleri, seyahat yer 

ayırtımı, büyük veri tabanlarına erişim gibi çeşitli hizmetleri sağlayan aramalı ticari servis. 

bilgi içeriği,,,Alm. Informationsinhalt, Fra. contenu d'information, ing. information content) Bir ileti ya da simgenin 

kaynaktan üretilme olasılığının logaritmasının eksi işaretlisi.  

bilgi isteği duyurusu,,,ing. request for information, RFI) Bir kuruluşun bilgisayar ya da iletişim donatımı alma niyetini 

ilan ettiği belge. 

bilgi işlem dizgesi,,,Alm. Informationsverarbeitungssystem, Fra. système du traitement des informations, ing. 

information processing system) Belirli bir takım bilgi işlem görevlerini sağlamak üzere örgütlenmiş ve donanım, 

yöntem ve giderek kişileri kapsayan topluluk.  

bilgi işlem merkezi,,,Alm. Informationsverarbeitungszentrum, Fra. centre du traitement d'information, ing. data 

processing center, information processing center) Bilgisayar donanım ve yazılım olanakları ve başta veri hazırlama 

donatımı olmak üzere öngörülen bilgi işlem hizmetleri için gerekli tüm öteki yardımcı makinalarla donatılmış, yönetici 

insan gücünün yanısıra dizge çözümleyiciler, programlayıcılar, işletmenler vb gibi bilişim insan gücünden oluşan ve 

içinde bulunduğu örgüte ya da dışarıya bilgiişlem hizmeti sunmayı amaçlayan örgüt.  

bilgi ölçüsü,,,Fra. mesure informationnelle, ing. information measure) Bilişim kuramında, belirli olaylar kümesi 

içindeki bir olayın sıklığının uygun bir işlevi.   

bilgi sırdaşlığı,,,Fra. confidentialité d'information, ing. privacy) Sistem kullanıcılarının belirli sistem bilgilerine 

erişimini önleyen teknikler. 

bilgi sözcüğü,,,Fra. mot d'information, ing. information word) Bilgisayar tarafından tek bir birim olarak ele alınan, 

anlam taşıyan  sıralı damgalar -karakter- kümesi -karşıtı komut sözcüğü). 

bilgi trafiği,,,Fra. trafic d'information, ing. information traffic) Bir örgüt içindeki bilgi akışı. 

bilgiişlem denetim tarihçesi,,,Fra. analyse rétrospective, piste de vérification,  ing. audit trail) Bir bilgiişlem tutanağının 

üzerinde bilgi hareketlerinin elle ya da bilgisayarlı bir yöntemle izlenmesi. 

bilgiişlem sisteminin denetlenmesi,,,Fra. audit d'un système informatique, ing. computer system audit) Bir bilgiişlem 

sistemindeki yordamların doğruluğu ve etkinliği açısından incelenmesi. 

bilgisayar ağı,,,Alm. Rechnernetz, Fra. réseau de calculateur, ing. computer network) Birçok bilgisayar çevresinde yer 

alan donanım, yazılım ve veri kaynaklarının bu bilgisayarlar arasında çok yönlü veri iletişim olanaklarının 

sağlanmasıyla, her türlü olası bilgisayar kullanıcısının çok amaçlı hizmetine sunulduğu bir ağ. 
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bilgisayar aracılı iletişim,,,Fra. communication à moyenne d'ordinateur, ing. computer mediated communication) 

Bilgisayarlarla donatılmış ve videofon, videotoplantı, tıpkıbasım, teleyazma, görsel imge bellekleri gibi araçlara 

dayanan insanlararası iletişim türü; bilgisayar dolayımlı iletişim.   

bilgisayar başarım analizi,,,Fra. métrologique informatique, ing. computer performance evaluation) Bilgisayarların 

başarımlarını ölçen ve iyileştirme için analizler yapan mühendislik dalı. 

bilgisayar destekli,,,Alm. rechnergestützt, Fra. assisté par ordinateur, ing. computer-aided; e.g., computer-aided design, 

computer-aided education, computer-aided manufacture) Tasarım, eğitim, imalat gibi etkinliklerde bilgisayar 

desteğinin varlığına ilişkin, örn. bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli eğitim, bilgisayar destekli imalat.  

bilgisayar destekli dizgi,,,Fra. composition assistée par ordinateur, ing. computer aided typesetting) Bir belgenin 

basıma hazırlanmasında ve dizilmesinde yazı işleme ve otomatik sayfa düzenleme gibi işler dahil bilgisayar yardımının 

kullanılması.  

bilgisayar destekli imalat,,,Fra. fabrication assistée par ordinateur, ing. computer-aided manufacturing, CAM) 

Robotbilim, test otomasyonu, yönetim işleri ürün denetim ve kurgusu gibi imalat işlerinde bilgisayar ve nümerik 

kontroldan yararlanma.  

bilgisayar destekli mühendislik,,,Fra. ingénierie assistée par ordinateur, ing. computer aided engineering)  Matematiksel 

problemlerin çözümü, süreç denetimi, sayısal denetim, karmaşık ve sürgit hesaplamaların yürütümünde bilgisayardan 

yararlanarak yapılan mühendislik çalışması.  

bilgisayar destekli öğretim,,,Fra. enseignement assisté par ordinateur, ing. computer-aided instruction) Öğretilecek 

malzemenin bilgisayar tarafından sunulması ve öğrenci başarımın ölçümünde bilgisayardan yararlanma.  

bilgisayar destekli tasarım,,,Alm. rechnergestützter Entwurf, CAD, Fra. concéption assistée par ordinateur, CAO, ing. 

computer aided design; e.g., CAD hardware, CAD software, CAD instruction) Bir tasarım eyleminin bilgisayarda hazır 

ya da uyarlanan yazılımlar aracılığı ile yürütülmesi, BDT; örneğin BDT donanımı, BDT yazılımı, BDT komutu.   

bilgisayar destekli test,,,Fra. essai assisté par ordinateur, ing. computer-aided testing) ‹mal edilen parçaların bilgisayar 

desteği ile test edilmesi.  

bilgisayar destekli yazılım mühendisliği,,,Fra. ingénierie logicielle assistée par ordinateur, ing. computer-aided 

software engineering, CASE) Yazılım tasarımı, kod üretimi, sınama, belge üretimi, isterlerin izlenmesi gibi yazılım 

mühendisliği süreçlerinde bilgisayar desteğinin kullanılması.  

bilgisayar destekli yönetim,,,Fra. gestion assistée par ordinateur, ing. computer aided management) Bilgi gerikazanımı, 

raporlama, veritabanı yönetimi gibi islerde iş yönetim işlerinde bilgisayar uygulaması. 

bilgisayar döşemi,,,Alm. Rechnerinstallation, Fra. installation d'ordinateur,  ing. computer installation) Bilgisayar 

donanımlarının ve yazılımlarının yerleştirilmesi, işler hale getirilmesi, bağlantılanması vb. işlerine verilen genel ad  

bilgisayar ekranı,,,Alm. Rechnerbildschirm, Fra. écran d'ordinateur, ing. computer display)  Bilgisayardaki program 

satırı, veri, grafik, imge gibi bilgileri görselleştiren insan-makina arabağı  

bilgisayar felaketi,,,Fra. désastre informatique, ing. computer disaster) Bir bilgisayar sistemine ya da döşemine büyük 

ölçüde zarar veren amaçlı ya da rasgele yürütülen, doğal nedenlerden ya da insanlardan kaynaklanan olay ya da 

koşullar.  

bilgisayar günlüğü,,,Fra. journal de l'ordinateur, ing. computer log) Bilgisayar faaliyetlerinin ve kullanıcılarının 

istatistiksel ve güvenlik amacıyla tutulan zamandizinsel günlüğü. 
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bilgisayar güvenliği,,,Fra. sécurité des ordinateurs, ing. computer security) Bir bilgisayar sistemine yetkisiz 

kullanıcılarca girilip bilginin erişimini, bozulmasını vb. önlemek amacıyla uygulanan donanım, bellenim,,,firmware) ve 

yazılım özellikleri. Bilgi işleme donanımının, yazılımının ve verileri tesadüfi ya da amaçlı eylemlerden, aşırmalardan, 

hasarlardan, kullanımdan, değişimlerden korumak için alınmış teknik, fiziksel, mantıksal ve işletme önlemleri. 

bilgisayar güvenliğinin ihlali,,,Fra. atteinte à la securité des ordinateurs, ing. computer security violation) Bilgilerin 

tehlikeye atılması ya da sistem öğelerinin yitirilmesi gibi sonuçlara yolaçabilecek veri güvenliğinin bozulması, ihlali.  

bilgisayar hilesi,,,Fra. fraude informatique, ing. computer fraud) Bilgisayardaki bilgi ya da verilerin değiştirilmesi ya da 

bozulmasına yol açan, çoğunlukla para kazancını amaçlayan,  hile. 

bilgisayar korsanı,,,Fra. pirate informaticien, ing. computer hacker) Belirli bilgileri edinme, tahrip etme ya da 

değiştirme niyeti olsun ya da olmasın yasadışı yollarla bilgisayar sistemine giren kişi.  

bilgisayar kurdu,,,Fra. programme de ver, ing. computer worm) Bir bilgisayar belleğinden ya da diskinden kendini 

üreterek hareket eden, ve yolu üzerinde karşılaştığı her türlü veriyi değiştiren özerk program.  

bilgisayar mimarisi,,,Alm. Rechnerarchitectur, Fra. architecture d'ordinateur, ing. computer architecture) Bir bilgisayarı 

oluşturan merkezi işlem birim, bellek öğeleri, saklayıcılar (register), çevre birimleri gibi öğelerin göreli konumlanışı ve 

görev paylaşımının planı    

bilgisayar okuryazarlığı,,,Fra. connissance de l'informatique, ing. computer literacy) Bilgisayarların yetenek, uygulama 

ve işlemelerinin anlayabilme düzeyi.  

bilgisayar özkaynakları,,,Fra. ressources d'ordinateur,  ing. computer resources) Belirli bir iş için elde bulunan 

bilgisayar donatımı, programlar, belgeler, hizmetler, olanaklar, personel.  

bilgisayar programı,,,Alm. Rechnerprogramm, Fra. logiciel d'ordinateur, ing. computer program)  Belirli bir işin 

yapılması için gerekli olan işlemlerin belirli bir program dilinde yazılan metin bilgisayar izlencesi.  

bilgisayar sözcüğü,,,Alm. Rechnerwort, Fra. mot d'information, ing. computer word, machine word) Belli bir veri 

işleyici için belirli sayıda bitten ya da damgadan oluşan aritmetiksel, mantıksal vb. veri saklama ve erişim birimi.   

bilgisayar suçu,,,Fra. acte de criminalité informatique, ing. computer crime) Bir bilgisayar ya da bilgisayar ağına 

yönelik ya da onları kullanarak (bilgisayar teknolojisi bilgilerinden yararlanılarak) gerçekleştirilen yasadışı eylem. 

bilgisayar tipinden bağımsız,,,Fra. non lié à un type de machine particulière, ing. machine independent) Belirli bir 

bilgisayar donanımının özelliklerini kullanmayan, dolayısıyla farklı bilgisayarlar üzerinde çalıştırılabilen yazılıma 

değin.  

bilgisayar tipine bağımlı,,,Fra. lié à un type de machine particulière, ing. machine dependent) Belirli bir bilgisayar 

donanımının özelliklerini kullanan, dolayısıyla sadece o makina üzerinde çalıştırılabilen yazılıma değin. 

bilgisayar tutkunu,,,Fra. mordu de l'informatique, ing. computer addict) Bilgisayarla aşırı derecede ilgili olup, donanımı 

ya da yazılımı hakkında çok fazla bilgili de olmayabilen kişi.  

bilgisayar virüsü,,,Fra. programme-virus, ing. computer virus) Kendi kendine yayılma özelliği olup yürütülen program 

kodlarına ya da işletim sistemi komutlarına bulaşan ve sonuçta amaçladığı bozukluğu, örselemeyi yaratan bilgisayar 

program.  

bilgisayarın kötüye kullanımı,,,Fra. malveillance informatique, ing. computer abuse) Amaçlı ya da dikkatsizlik sonucu 

bilgisayar özkaynaklarının gizliliğini, tamlığını ya da kullanılırlığını tehlikeye atan etkinlikler. 
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bilgisayarla benzetim,,,Alm. Rechnersimulation, Fra. simulation par ordinateur, ing. computer simulation) Bir benzetim 

çalışmasının bilgisayar üzerinde ya da desteği ile yürütülmesi  

bilgisayarla görme,,,Alm. künstliches Sehen, Fra. vision artificielle, visionique, ing. computer vision) Nesnelerin bir ya 

da daha çok imgesini oluşturma, edinilen imgeleri işleme, inceleme, ölçme ve yararlı kararlar üretecek biçimde 

yorumlar yapma süreci.  

bilgisayarla öğrenme,,,Fra. apprentissage avec ordinateur, ing. machine learning) Bir problemin çözümünde yapay 

zekaya dayanarak bir bilgisayarın başarımını geçmişteki hatalarına dayanarak iyileştirebilmesi. 

bilgisayarla tümleşik üretim,,,Alm. rechnerintegrierte Fertigung, Fra. fabrication integrée par ordinateur, ing. computer-

integrated manufacturing, CIM)  Tasarımlama, tedarik, üretim makinalarına bilginin aktarılması, robot kollarına 

eylemlerin gönderilmesi gibi üretimdeki işlevlerin tümleşik olarak, ve bilgisayar desteği ile yürütülmesi  

bilgisayarlı,,,Alm. rechnergeführt, Fra. guidé par ordinateur, ing. computerized; computerized automatic testing, 

computerized measurement assembly) Örn. bilgisayarlı otomatik sınama, bilgisayarlı ölçme düzeni. 

bilgisayarlı tomografi,,,Fra. tomographie assistée par ordinateur, ing. computed tomography) Bedenin bir kesitinden 

geçen Röntgen ışınlarının zayıflamasını bilgisayar yardımıyla kullanarak kesit resimlerini tanı tekniği. 

bilgiyazıcı,,,Alm. Drucker, Fra. imprimeuse, ing. printer) Sonuçları kağıt üzerine yazan bilgisayar çıkış birimi, yazıcı.   

bilimsel gösterim,,,Fra. notation scientifique, ing. scientific notation) Onlu virgülünün solunda bir sayamak bırakarak 

bir sayıyı 10 un üstü ile çarpım biçiminde gösterme, örn. 137,5 = 1.375x10xx2.  

bilinmeyen numaralar servisi,,,Fra. assistance d'annuaire, ing. directory assistance) Telefon şirketinin abonelerine 

bilinmeyen numaraları bildirme servisi. 

bilişim,,,Alm. Informationswissenschaft, Fra. informatique, ing. informatics)  ‹nsanoğlunun teknik, ekonomik ve 

toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makinalar 

aracılığıyla düzenli ve rasyonel biçimde işlenmesi bilimi.  

bilişim dizgesi,,,Alm. Informationssystem, Fra. système d'information, ing. information system) Belli bir konuya ya da 

örgüte ilişkin verilerin bir düzen içinde bilgisayar ortamında saklandığı ve kullanıcı olarak tanımlanan kişilerin bilgi 

gereksinmelerini karşılamak üzere dönem dönem ya da başvuruldukça raporlar üreten ya da gereksenen veriye 

onanabilecek kısa bir süre içinde erişim olanağı sağlayan belli bir donanım üzerinde işletimsel durumda yazılım ve 

veriler topluluğu.  

bilişim kuramı,,,Alm. Informationstheorie, Fra. théorie d'information, ing. information theory)  Kullanılan iletişim 

kanalı türüne göre, bir iletişim ağındaki bilgi gönderiminin hızı ve etkinliği ya da doğru gönderim ve iletimi ile ilgili 

kuram.  

bilişimsel dilbilim,,,Fra. informatique linguistique, ing. computational linguistics) Genellikle bilgisayar kullanımıyla 

gerçekleştirilen istatistiksel dilbilim çalışmalarıyla, biçimbilgisi, sözdizim, anlambilim düzeylerinde otomatik 

çözümlemeleri içeren ve doğal dilden doğal dile otomatik çeviri çalışmalarını, otomatik biçem araştırmalarını kapsayan 

çalışma alanı.  

bindirme,,,Alm. Überlagerung, Fra. chevauchement, ing. overlay; e.g., overlay supervision, overlay technique, overlay 

program)  Verilen bir ağ, düzen, çerçeve vb., üzerinde, ve onun özkaynaklarından yararlanarak, yeni bir ağ, düzen, 

çerçeve kurmak, işletmek, örn. bindirme gözetimi, bindirme tekniği, bindirme programı.  

bindirmeli,,,Alm. Überlagerungs, Fra. chevauchement, ing. overlay; e.g., overlay segment, overlay network) Örn. 

bindirmeli bölüt, bindirmeli ağ.   
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bir büyüklüğün değeri,,,Alm. Gröbenwert, Fra. valeur d'une grandeur, ing. value of a quantity) Bir büyüklüğün, bir 

rakam ve uygun bir ölçüm birimiyle ifadesi.  

bir büyüklüğün gerçek değeri,,,Alm. wahrer Wert einer Gröbe, Fra. valeur vraie d'une grandeur, ing. true value of a 

quantity) Tam olarak tanımlanmış bir büyüklüğü ele alındığı koşullarda belirleyen değer.  

bir büyüklüğün sayısal değeri,,,Alm. Zahlenwert einer Gröbe, Fra. valeur numérique d'une grandeur, ing. numerical 

value of a quantity) Bir büyüklüğün değerindeki rakam.  

bir büyüklüğün uzlaşılmış gerçek değeri,,,Alm. konventionell Richtiger Wert, Fra. valeur conventionnellement vraie 

d'une grandeur, ing. conventional true value of a quantity)  Belirli bir amaç için, bir büyüklüğün gerçek değerinin yerini 

alabilen büyüklüğün değeri.  

bir büyüklük veya özelliğin dayanak değer ölçeği,,,Alm. Referenzwertskale einer Gröbe oder Eigenschaft, Fra. échelle 

de reperage d'une grandeur on d'une proprieté, ing. reference-value scale of a quantity or property) Belirli bir büyüklük 

veya özellik için, belirli bir yöntemle tanımlanmış ve bir uzlaşımla kabul edilmiş değerler serisi.  

bir geri almak,,,Alm. rücksetzung, Fra. pas en arrière, ing. backspace) Elektronik yazı aygıtlarında imleci, mekanik yazı 

aygıtlarında da kağıt konumunu sola kaydırmak  

birbaşına denge durumu,,,Alm. isolierter Gleichgewichtzustand, Fra. état d'équilibre isolé,  ing. isolated equilibrium 

state) Durum yöneyinin türevinin tüm t anlarında sıfır olduğu ve durum uzayında bitişik başka hiçbir denge durumu 

bulunmayan durum noktası.  

birbiçimli rasgele sayı,,,Fra. nombre aléatoire uniforme, ing. uniform random number)  Birbiçimli olasılık dağılımına 

sahip sayı dizisinin herhangi bir öğesi.  

birbiçimsiz nicemleme,,,Alm. ungleichmässige Quantisierung, Fra. quantification nonuniforme, ing. nonuniform 

quantization) Basamakların eşit olmadığı nicemleme eylemi; düzgün olmayan nicemleme. 

bire bir işlev,,,Alm. eineindeutig Funktion, Fra. fonction bi-univoque, ing. one-to-one function) f[x] = f[y] olması x=y 

olmasını gerektiren işlev. 

bire bir örten işlev,,,Fra. application bi-univoque, ing. one-to-one and onto mapping) Hem bire bir hem de örten olan 

işlev. 

bire tümler,,,Alm. Einerkomplement, Fra. complément à un, ing. one's complement) ‹kili sayı dizgelerinde bir sayıyı 

birden çıkararak bulunan ve eksi işaretli sayıları anlatmak için kullanılan gösterim.  

birikeç,,,Alm. Akkumulator, Fra. accumulateur, ing. accumulator) Bir sayıyı tutabilen, bir sayıyı başka bir sayıya 

toplayıp yerine toplamı koyabilen ya da sayıyı sağa sola kaydırabilen düzenek; biriktirici. 

birikimsel sıklık eğrisi,,,Alm. kumulative Häufigkeitskurve, Fra. courbe de fréquence cumulative, ing. cumulative 

frequency curve) Dağılım işlevinin, yatay eksende değişken değerleri, düşey eksende birikimsel sıklıklar alınarak 

çizilen eğri.  

birim basamak,,,Alm. Einheits-Sprungfunktion, Heaviside-Funktion, Fra. échelon unité, fonction de Heaviside, ing. 

unit step, Heaviside step) Bağımsız değişkenin eksi değerleri için sıfır olup artı değerleri için artı bire eşit olan işlev. 

birim dikey küme,,,Alm. orthonormale Menge, Fra. ensemble orthonormale, ing. orthonormal set) Bir Hilbert uzayının 

her i için, <ei, ei> = 1 koşulunu gerçekleyen dikey kümesi.  

birim dizgi,,,Alm. Einheitskette, Fra. chaîne unité, ing. unit string) Yalnız bir öğeden oluşan dizgi.  
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birim dürtü,,,Alm. Einheits-Stoss, Dirac-Funktion, Fra. impulsion unité, distribution de Dirac, ing. unit impulse, Dirac 

function)  Artı değerli bir işlevin limiti olarak düşünülebilen başnoktanın yanındaki küçük bir aralığın dışında sıfır 

olup, bu aralık sıfıra daraşsa bile tümlevi bir kalan genelleştirilmiş işlev.  

birim matris,,,Alm. Einheitsmatrix,  Fra. matrice unité, ing. unit matrix, identity matrix) Köşegeni birlerden oluşup 

öteki öğeleri sıfır olan matris; birim dizey. 

birim uzaklıklı kod,,,ing. unit distance code) Sözcükler arasındaki uzaklığın bir Hamming uzaklığı olduğu kod.  

birim vektör,,,Alm. Einheitsvektor, Fra. vécteur unitaire, ing. unit vector) Uzunluğu bire eşit olan vektör; birim yöney.  

birim yokuş,,,Alm. linearer Anstiegsvargang, Fra. rampe unitaire, ing. unit ramp)  Bağımsız değişkenin eksi değerleri 

için sıfır olup, artı değerleri için doğrusalca artan ve bağımsız değişkenin birim değeri başına birim artışın sağlandığı 

sürekli işlev. 

birimcil matris,,,Alm. unitäre Matrix, Fra. matrice unitaire, ing. unitary matrix) Devriğinin eşleniği kendisinin evriği 

olan dizey; birimcil dizey.  

birimsel programlama,,,Fra. programmation modulaire, ing. modular programming) Yazılımın modüller halinde 

geliştirildiği yazılım tekniği. 

birimsellik,,,Fra. modularité, ing. modularity) Bir bilgisayar sisteminin ya da programının birbirlerini minimum 

düzeyde etkileyecek şekilde parçalara ayrılabilmesi özelliği. 

birinci kuşak bilgisayar,,,Fra. première génération d'ordinateurs, ing. first generation computer) Tranzistorun ve öteki 

yarıiletken birleşenlerin bulunmasından önce 1940'ların ortalarında gerçekleştirilip ilk tecimsel satışı 1953'te yapılan, 

yalnızca çevirici dili bulunan, yüksek düzeyli programlama dillerinden yoksun, lambalı ilk bilgisayar kuşağına giren bir 

bilgisayar.  

birinci tür hata,,,Alm. Fehler erster Art, Fra. erreur de première espèce, ing. error of the first kind; false alarm error)  

Boş varsayımı doğru iken boş varsayımının yadsınması hatası; yanlış alarm hatası.  

birinci tür hata olasılığı,,,Alm. Signifikanzniveau, Fra. niveau de signification, ing. level of significance) Gürültünün 

yanlışlıkla olgu olarak algılanmasından kaynaklanan sahte alarm olasılığı.  

birincil,,,Alm. primär, Fra. primair, ing. primary; e.g., primary memory, primary input) Örn. birincil bellek, birincil 

girdi.   

birincil grup,,,Fra. groupe primair, ing. primary group) Sayısal çoğullamada 24 ya da 30 PCM kanalının birlikteliği ile 

oluşturulan 2.048 kbit/s hızındaki kanal. 

birincil renkler,,,Fra. couleurs principaux, ing. primary colors) Televizyonda renkleri oluşturan mavi, kırmızı ve yeşil 

renkleri. 

birincil röle,,,Alm. Primärrelais, Fra. relais primaire, ing. primary relay) Araya bir ölçü transformatörü, şönt ya da 

dönüştürücü konulmadan doğrudan bir ana devredeki akım ya da gerilimle enerjilenen röle. 

birincil sargı,,,Alm. Primärwicklung, Fra. enroulement primaire, ing. primary winding) Bir makina ya da değiştirgecin 

güç hattına bağlantılanmış bölümünün sargıları.  

birincil standart,,,Alm. Primarnormal, Fra. étalon primaire, ing. primary standard) Belirli bir alanda en yüksek 

metrolojik niteliğe sahip standard.   
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birincil yayın alanı,,,ing. primary service area) Karışmaların ve yansımaların yol açtığı sönümlenmelerin etkisiz olduğu, 

dolayısıyla yer dalgası ile nitelikli alış yapılan yayın bölgesi. 

birleşik,,,Alm. kombiniert, Fra. combiné, ing. combined; e.g., combined file, combined read-write head)  Örn. birleşik 

kütük, birleşik okuma-yazma kafası.  

birleşik dağılım,,,Alm. gemeinsame Verteilung, Fra. répartition jointe, ing. joint distribution) ‹ki ya da ikiden çok 

değişkenin ortak dağılımı.  

birletim,,,Alm. Konjunktion, logisches Produkt, Fra. intersection, multiplication logique,  ing. conjunction, AND 

operation) Ancak bütün bağımsız değişkenleri 1 olduğunda sonucun da 1 olduğu Boole işlemi; mantıksal çarpım, VE 

işlemi.  

birletimli arama,,,Fra. recherce conjunctive, ing. conjunctive search) Mantıksal çarpım olarak yürütülen arama. 

birletimli sorgu,,,Fra. interrogation avec intersection,  ing. conjunctive query) Veritabanı sorgulamasında VE işleminin 

kullanımı.  

birli,,,Fra. unaire, ing. monadic) Tek bir işleneni olan işlemlere ilişkin.  

birli işlem,,,Fra. opération unaire, ing. monadic operation) Kare kök alma örneğinde olduğu gibi tek bir işleneni olan 

işlem. 

birlikte yerleşik,,,Fra. corésident, ing. co-resident) Bir başka programla beraber bellekte kalıcı olarak tutulan programa 

ilişkin  

birliktelik,,,Alm. Verbundenheit, Fra. association, ing. association) Genel anlamda, nicel ya da nitel olarak ölçülen iki 

ya da ikiden çok değişken arasındaki bağımlılığın derecesi.  

birliktelik katsayısı,,,Alm. Verbundenheitskoeffizient, ing. coefficient of association) ‹ki öznitelik arasındaki 

birlikteliğin bir ölçüsü. 

bit,,,Alm. Bit, Fra. bit, élement binaire, ing. bit) a) ‹kili sayı dizgesinde her bir basamak; ikil. b) ‹kili bir alfabe ile 

yapılan bilgi iletimindeki harfler. 

bit dizgisi,,,Fra. train binaire, ing. bit string) ‹kili sayamaklardan oluşan dizgi; örneğin 1001101. 

bit hata oranı,,,Alm. Bitfehlerrate, Fra. taux d'erreurs de bits, ing. bit error rate) Bir veri dizisinde hatalı bitlerin tüm 

iletilen bitlerin sayısına oranı; ikil hata oranı.  

bit hızı,,,Alm. Bit-Rate, Fra. débit binaire, taux de bit, ing. bit rate) Birim zamanda iletilen ya da işlenen bitlerin sayısı; 

ikil hızı. 

bit işlemi,,,Alm. Bitoperation, Fra. opération de bit, ing. bit operation) ‹kil işlemi, bit üzerine işlem.  

bit katarı,,,Fra. train de bits, ing. bit stream) Damga grupları gözardı edilerek ele alınan ikili sinyaller. 

bit konumu,,,Alm. Bitstelle, Fra. position de bit, ing. bit position) ‹kili yazımda bir sözcükteki ikili damga konumu; ikil 

konumu.  

bit örüntüsü,,,Alm. Bitmuster, Fra. image de bit, ing. bit pattern; e.g., bit pattern generator) ‹kil örüntüsü; örn. bit 

örüntüsü üreteci.  
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bit serpiştirme,,,Fra. chauvechement de bits, ing. bit interleaving) Düşük hızdaki kanalların bitlerinin biniştirilerek 

yüksek hızdaki çoğullama kanalının elde edildiği teknik. 

bit-dizisel,,,Alm. bitseriell, Fra. bit-sérial, ing. bit-serial; e.g., bit-serial transmission, bit-serial input) Bitlerin tek bir 

dizi halinde düzenlenişi; ikil-dizisel; örn. bit-dizisel iletim, bit-dizisel girdi; bit-seri.  

bit/saniye,,,ing. bit/s, bps) Veri iletim hızının bir ölçüsü. 

bite yönelik,,,Alm. bitorientiert, Fra. orienté sur le bit, ing. bit-oriented; e.g., bit-oriented protocol, bit-oriented 

memory) ‹kile yönelik, bit tabanlı; örn. bite yönelik protokol, bite yönelik bellek.  

bite yönelik protokol,,,Fra. protocole orienté vers bit, ing. bit-oriented protocol) Asal veri birimi olarak ikile dayanan 

protokol.  

bitirme komutu,,,Alm. Ende des Programms, Fra. fin de programme, ing. end of program) Bilgi-işlemde bir işin 

bittiğini belirten im ya da kod.  

bitiş,,,Alm. Beendigung, Fra. achèvement, ing. completion; e.g., completion flag)  Tamamlama, tamamlanma; örn. bitiş 

bayrağı.  

bitişik,,,Alm. benachbart, Fra. adjacent, ing. adjacent, contiguous) Bir nokta ya da bir sınır boyunca temas halinde olan.  

bitişiklik matrisi,,,Fra. matrice d'adjacence, ing. adjacency matrix) Öğelerin bitişikliğini, birbirlerine tek bir bağ ile 

bağlanırlığını gösteren matris. 

bloğun destek bitleri,,,Fra. bits de service de bloc, ing. block overhead) Bir veri bloğundaki bilgi bitleri dışında kalan 

hata denetimi, eşzamanlama, sınır belirteci, adres, yapı bilgisi gibi olabilen bitleri. 

bloğun yararlı yükü,,,Fra. charge utile de bloc, ing. block payload) Bir veri bloğunun içindeki bilgi bitleri. 

blok,,,Alm. Block, Fra. bloc, ing. block) 1) Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan, bir bütün oluşturan; 2) 

‹statistiksel deney tasarımında işlem ya da gözlem altındaki olabildiğince türdeş öğeler topluluğu, bölük.   

blok blok iletim,,,Fra. mode bloc, ing. block mode) Verinin önce bir uçbirim belleğinde biriktirildiği, daha sonra 

bloklar halinde ekrana ya da bir başka uçbirime gönderildiği veri iletim yöntemi. 

blok işlemi,,,Fra. opération en bloc, ing. block operation) Yazı düzenlemede blok taşıma, blok silme vb. gibi tüm bir 

yazı bloğunu etkileyen işlem. 

blok şifreleme,,,Fra. chiffrement de bloc, ing. block encryption) Bir metin ya da veri bloğunun bir bütün olarak 

şifrelenmesi. Peşpeşe gelen bloklar böylece bağımsızca şifrelenmiş olurlar. 

blok yapılı dil,,,Fra. langage de programmation structurée, ing.  structured programming language) Yapısal 

programlamanın araçları ile donatılmış dil. 

blok zincirlemesi,,,Fra. enchaînement de blocs, ing. block chaining) Daha etkin bellek kullanımı için ileti veri 

bloklarının işaretçiler aracılığı ile ilintilendirilmesi. 

bobin,,,Alm. Spule, Fra. bobine, ing. coil) Genellikle eşeksenli olan seri bağlanmış sarımlar topluluğu. 

Bode çiziti,,,Alm. Bode-Diagramm,  Fra. diagramme de Bode, ing. Bode diagram) Doğrusal bir dizgede kazanç ya da 

kazancın logaritmasının ve evre açısının sıklığın ya da sıklığın logaritmasının birer işlevi olarak çizitsel gösterimi.  
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boğum,,,Alm. Knoten, Fra. noeud, ing. node) Duran dalganın bulunduğu bir uzayda, genliğin sıfır olduğu uzamsal 

konum.  

boğum noktası,,,Alm. Knotenpunkt, Fra. noeud, ing. node) Kendi kendisini kesen bir eğride, çakışmayan iki teğetin var 

olduğu çok katlı nokta.   

Boole cebri,,,Alm. Boolesche Algebra, Fra. algèbre de Boole, ing. Boolean algebra) Simgesel biçimde gösterilen 

mantıksal ilişkilerin cebri.  

Boole işlemi,,,Alm. boolesche Operation,  Fra. opération booléenne, ing. Boolean operation) ‹şlenenlerin ve sonucunun 

iki değerden birini alabildiği herhangi bir işlem.  

Boole işlevi,,,Alm. boolesche Funktion, Fra. fonction booléenne, ing. Boolean function) Gerek çıktısının, gerekse 

girdilerinin değerlerinin ikili olduğu işlev.  

boruhattı,,,Alm. Pipeline, Fra. pipe-line, ing. pipeline; e.g., pipeline architecture, pipeline processing) ‹şlenen bilgilerin 

bir işlem biriminden diğerine doğrudan ve dizisel biçimde aktarıldığı bilgi işlem aygıtı ya da çalışma biçimi, örn. 

boruhattı mimarisi, boruhattında işleme.    

boruhattında işleme,,,Alm. Pipelineverarbeitung, Fra. traitement à pipeline, ing. pipeline processing) Bir algoritmayı 

gerçekleyen bir sinyal işleme sürecinde vektör halinde derlenen verilerin aşamalar halinde işlem görmesi ve her 

aşamanın çıktılarının bir sonraki aşamanın girdilerini oluşturması.  

boş bant,,,Alm. leeres Energieband, Fra. bande vide, ing. empty band) Sıfır derece Kelvin sıcaklığında, enerji 

seviyelerinin hiçbirinde elektron bulunmayan, elektronlara açık bir banttır.  

boş damga,,,Fra. caractère inactif, ing. idle character) Gönderilecek bilgi olmadığı zaman gönderilen denetim damgası.  

boş dizgi,,,Alm. Nulkette, Fra. chaîne nulle, ing. null string) Hiçbir nesneyi içermeyen bir dizgi.  

boş küme,,,Alm. Leeremenge, Fra. ensemble vide, ing. empty set) Hiç bir öğe içermeyen küme.  

boş, boşluk,,,Alm. leer, Zwischenraum, Fra. blanc, vide, intervalle, ing. blank) Bir bilgi işlem metnindeki damgalar 

arasındaki boşluklar  

boşa çabalama,,,Fra. emballement, ing. thrashing) Bir bilgi işlem sisteminde işlem gücünün ve zamanın çoğunun 

işlemcilerin denetimine harcandığı ve yararlı iş çıkarılamadığı durum. Bilgisayarın vaktinin çoğunu verileri birincil 

bellekle ikincil bellek arasında götürüp getirmesi örneğinde olduğu gibi ek işlemlere harcadığı çalışma durumu.  

boşalım,,,Alm. Entladung, Fra. décharge, ing. discharge) Elektriksel potansiyeli çevresinden yüksek olan yüklü bir 

cismin yük yitirmesi.  

boşaltmak (enerji),,,Alm. entladen, Fra. décharger, ing. to discharge) Bir aygıtın depolanmış enerjisinin bir kısmını ya 

da tümünü boşaltması; bir aygıttan depolanmış bulunan enerjinin bir kısmını ya da tümünü almak.    

boşluk basıncı,,,Alm. Unterdruck, Vakuumdruck, Fra. pression de vide, ing. vacuum pressure) Değeri atmosfer 

basıncından az olan bir basınç ile atmosfer basıncı arasındaki fark.  

boşluk kodu,,,Alm. Abstandskode, Fra. code d'espace, ing. space code) Bir damgalar dizisinde, genellikle boş bir 

konumla gösterilen damga.  

Bourdon borusu,,,Alm. Bourdonische Rohre, Fra. tube Bourdon, ing. Bourdon tube) Bir ucu kapalı olup, enine kesidi 

daireselden farklı biçimde bükülmüş ya da sarılmış boru.  
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boy,,,Alm. Grösse, Fra. grandeur, ing. size) Herhangi bir veri öğesinin ya da veri yapısının uzunluğu, örn. tutanak boyu.  

boylamasına eşlik denetimi  (contrôle de parité longitudinale, ing. longitudinal parity check) Bir öbek oluşturan damga 

dizgisi üzerinde tüm öbeği kapsayacak biçimde boylamasına eklenen bir eşlik damgası kullanılarak yapılan sağlama.  

boyuna dalga,,,Alm. longitudinale Welle, Fra. onde longitudinale, ing. longitudinal wave) Yayılım yönünde bir vektör 

ile gösterimlenen dalga; titreşimleri yayılım doğrultusunda olan dalga.  

boyunduruk,,,Alm. Joch, Fra. culasse, ing. yoke) Temel amacı ana manyetik devreyi kapatmak olan, genel olarak bir 

sargı taşımayan sabit ferromanyetik bölüm. 

boyutlandırma,,,Fra. dimensionnement, ing.  sizing) Bir bilgisayar programı için gerekecek kod satırı sayısının ya da 

bellek hacminin kestirimi. 

boyutsal çözümleme,,,Alm. Dimensionalanalysis, Fra. analyse dimensionelle, ing. dimensional analysis) Fiziksel 

denklemlerdeki boyutların tektürelliği -homojenliği- ilkesine dayalı olan ve  tutarlı biçimde kullanıldığında herhangi 

büyüklükteki birimlerle eksiksiz bir fiziksel denklemin her zaman doğru ve geçerli olduğu koyutuna -postulate- bağlı 

olan çözümleme yöntemi.    

boyutsuz büyüklük,,,Alm. Größe der Dimension 1,  Fra. grandeur sans dimension, ing. dimensionless quantity) Belirli 

bir sistemde, temel büyüklüklerin üstel değerlerinin sıfır olduğu büyüklük.   

bozanetken,,,Alm. Störgrösse, Fra. pérturbation, ing. disturbance) Bir giriş değişkeninde ya da dizge parametrelerinden 

birinde ortaya çıkan istenmeyen ve çoğun değeri kestirilemiyen bozucu etken.  

bozuk,,,Alm. defect, Fra. défectif, ing. defective; e.g., defective memory area, defective disk track) Kusurlu, 

çalışmayan, örn. bozuk bellek alanı, bozuk teker izi.  

bozuk disk,,,Fra. disque abimé, ing. crashed disk) Yıldırım, statik elektrik, enerji hattındaki ani gerilim artışı, donatımın 

bozulması, işletmen hatası gibi nedenlerden ötürü üzerindeki veri ve programlar kullanılamaz olan disk. 

bozukluğa dayanıklı bilgisayar,,,Fra. ordinateur à tolerance aux pannes, ing. fault-tolerant computer) Bir bozukluğa 

rağmen olağan çalışmasını tasarım özelliğinden dolayı sürdürebilen bilgisayar. 

bozukluk süresi,,,Alm. Ausfallzeit, Fra. temps de panne, ing. down-time) Aksama süresi  

bozulma,,,Alm. Ausfall, Fra. panne, ing. breakdown) Bir dizgenin işleyişini engeller nitelikte herhangi bir bozukluk. 

bozunum,,,Alm. Verzerrung, Fra. distorsion, ing. distortion) Bir dalga biçimindeki istenmeyen değişiklik.  

bölen,,,Alm. Divisor, Fra. diviseur, ing. divisor) Bir bölme işleminde bölünenin bölündüğü sayı ya da nicelik.  

bölücü,,,Alm. Teiler, Dividiereneinrichtung, Fra. diviseur, ing. divider) 1) Bir değişkeni başka bir değişkene bölen 

aygıt; 2) Bir değişkeni değişmez ya da ayarlanabilir miktarlarda cılızlatan aygıt.    

bölüm,,,Alm. Quotient, Fra. quotient, ing. quotient) Bölünenin bölene bölünmesi ile ortaya çıkan sonuçlardan biri.  

bölünen,,,Alm. Dividend, Fra. dividende, ing. dividend) Bir bölme işleminde bölünen sayı ya da nicelik.  

bölünmüş ekran,,,Fra. écran divisé, ing. split screen) Bir ekranı yarı yarıya paylaşan, biri üstte diğeri altta ya da biri 

solda diğeri sağda olmak üzere, iki ayrı görüntü. 
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bölüntülenmiş matris,,,Alm. partitionerte Matrix, unterteilte Matrix,  Fra. matrice partitionnée, ing. partitioned matrix) 

Öğeleri alt matrisler biçiminde öbeklenmiş matris; bölüntülenmiş dizey.  

bölüt,,,Alm. Segment, Fra. segment, ing. segment)  1) Bir programı oluşturan, bir ölçüde birbirinden bağımsız 

çalışabilen yordamlardan her biri; tüm bilgisayar programının iç bellekte tutulmasına gerek olmadan yürütmeye 

konabilen bilgisayar program parçası; 2) Bir sinyalin ya da imgenin kendi içinde tutarlı sayılabilen kesimlerinden biri. 

3) Bir bilgisayar programının, tümünü alt bellekte saklamadan yürütülebilen kendi içinde bir bütün olan kısmı; 4) Bir 

birim olarak saklanan ya da iletilen veri topluluğu; 5) Veritabanlarında saklanabilen ya da geri edinilen en küçük veri 

birimi. 

bölütleme,,,Alm. Segmentierung, Fra. segmentation, ing. segmentation) 1) Bir programı gerektikçe çağrılabilecek 

birbirinden bağımsız kesimlere ayırma.  2) Bir sinyali, bilgi içerikleri, dokuları, izgel yapıları vs. farklı olabilen 

yörelere ayırma işlemi.  

bulandırma,,,Fra. flue, ing. blurring) Bir imgenin bir başka iki-boyutlu işlev ile evrişimi sonucu netliğini yitirmesi.  

buluşsal,,,Alm. heuristisch,  Fra. heuristique, ing. heuristic) Bir soruna, bir dizi sınama ve yanılmanın 

değerlendirilmesini izleyerek yapılan buluşlarla çözüm arayan bir bilgisayar programına ya da herhangi bir yaklaşım ya 

da yönteme ilişkin. 

buluşsal yolatama,,,Fra. acheminement heuristique, ing. heuristic routing) Bir düğümden değişik linklerden gelen 

paketlerin gecikme istatistiğinin, o düğüme gönderilecek paketlerin yol seçimi için kılavuz bilgi oluşturduğu yöntem. 

burgaç,,,Alm. Wirbel, Fra. tourbillon, ing. vortex) Bir akışkanın bir bölgesinin kendi yüzeyine dik bir eksen çevresinde 

dönmesi. 

burgaç akımı,,,Alm. Wirbelstrom, Fra. courant de Foucault, ing. eddy current)  Som bir iletkende, değişen mıknatıssal 

alanın doğuşturumla (endüksiyon) uyardığı, kendi üzerine kapalı, içiçe eğriler üzerinde  dolanan akım. 

Bush matrisi,,,Alm. Bush Matrix, Fra. forme compagnon d'une matrice, ing. Bush matrix, companion form of a matrix) 

n'inci dereceden doğrusal, olağan bir türevsel denklemin durum değişkenleriyle ifadesinde, dizge matrisinin köşegen 

üstü öğelerinin birlerden, sonuncu satırın türevsel denklemin katsayılarından oluştuğu ve öteki öğelerin de sıfır olduğu 

matris, Bush dizeyi.   

bükülgen iletken,,,Alm. flexibler Leiter, Fra. âme souple, ing. flexible conductor) Çapları oldukça küçük olan telleri, 

iletkenin bir bükülgen kabloda kullanmak için uygun olacağı biçimde bir araya getirilmiş olan örgülü iletken. 

bükülü tel çifti,,,Alm. verdrillte Doppelleitung, Fra. pair torsadée, ing. twisted pair) Tipik olarak bir telefon ile telefon 

şirketinin en yakın donatımı arasında döşenen ve iki yalıtılmış bakır telin birbirlerine bükülmesiyle oluşturulan iletim 

yolu. 

bürotik,,,Alm. Büroautomatisierung, Fra. automation de bureau, ing. office automation) Bilgi alışverişinin yapıldığı, 

temasların kurulduğu, etkinliklerin eşgüdümlendiği bir ortamda bilginin elektronik olarak ve bilgisayar desteği ile 

işlenmesi, büro otomasyonu, ofis otomasyonu. 

büyük çapta tümleşim,,,Fra. intégration à grande échelle, ing. large scale integration) 2,000 - 40,000 birleşenden oluşan 

bir devrenin bir tek yarıiletken yonga üzerinde tümleştiği, 1970-75 yıllarında uygulanan teknoloji aşaması. 

büyük harf,,,Alm. Grossbuchstabe, Fra. lettre majuscule, ing. upper case letter)   

büyük sayılar yasası,,,Alm. das Gesetz der grossen Zahlen, Fra. loi des nombres grands, ing. law of large numbers) mk 

beklenen değerli Xk olasılıksal değişkenler için ş(xk - mk)/n toplamının n sonsuza gittiğinde sıfıra yakınsaması.  
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büyük-küçük harfe duyarlı,,,Fra. fait de distinguer miniscule et majiscule, ing. case sensitive) Bir bilgi işlem aygıtının 

büyük ve küçük harf ayrımına duyarlı olması. 

büyükboy bilgisayar,,,Alm. Universalrechner, Fra. unité centrale de traitement, ing. mainframe computer) Büyük veri 

hacimlerini işlemek ya da birçok uçbirime birden hizmet vermek üzere tasarımlanmış bilgisayar, anaçatı bilgisayar.   

büyüklüğün boyutu,,,Alm. Dimension einer Gröbe, Fra. dimension d'une grandeur, ing. dimension of a quantity) Bir 

büyüklükler sistemine ait büyüklüğün, o sisteme ait temel büyüklüklerin kuvvetlerinin çarpımı olarak gösterimi.  

büyüklük,,,Alm. Grösse, Fra. grandeur, ing. magnitude)  Uzunluk, alan, hacim gibi bir ölçüye göre sıralanışta, söz 

konusu öğenin yeri.  

büyüklük kertesi,,,Alm. Grössenordnung, Fra. ordre de grandeur, ing. order of magnitude) Büyüklük mertebesi; 

çoğunlukla on çarpanıyla ifade edilen göreli büyüklük.   

büyüme eğrisi,,,Alm. Wachstumkurve, Fra. courbe de croissance, ing. growth curve) Bir evrenin büyüklüğünü   zaman 

değişkeninin işlevi olarak veren eğri.  

büyürlük,,,Fra. extensibilité, ing. expandability) Bir bilgisayar dizgesinin ana işlem birimi değiştirilmeksizin 

eklenebilecek donanım birimleriyle büyüyebileceği en büyük dizge görünümü için öngörülen sınır değerler.  

c-biçimli Bourdon tübü,,,Alm. c-förmige Bourdonische Röhre, Fra. tube Bourdon en c, ing. c-type Bourdon tube) Bir 

daire yayı biçiminde bükülmüş Bourdon tübü. 

canlandırıcı,,,Alm. Aktivator, Fra. activateur, ing. activator) Bir maddenin ışıma verimini arttıran bir yabancı madde 

veya yer değiştirmiş bir atom. 

cayırtı,,,Fra. pointe de courant, ing. spike) Bir elektronik devrede ani ve geçici bir gerilim yükselişi. 

cebirsel deyim,,,Alm. algebraischer Ausdruck, Fra. expression algébrique, ing. algebraic expression) Yalnızca cebirsel 

simgeler ve cebirsel işlemler içeren deyim.  

cebirsel işleme,,,Fra. manipulation algébrique, ing. algebraic manipulation) Matematiksel ifadelerde, simgelerin 

taşıdıkları sayısal değerleri gözardı ederek yapılan işlemler. 

cep bellek,,,Fra. mémoire caché, ing. cache memory)  Ana bellek ile ana işlem birimi arasında kimi makinalarda yastık 

bellek olarak kullanılan küçük sıralı, büyük erişim hızlı bellek.  

cılızlama katsayısı,,,Alm. Abschwachungskoeffizient, Fra. coefficient d'affaiblessement, ing. attenuation coefficient) a) 

Elektromanyetik yayılımda yayılım katsayısının gerçek kısmı; b) Optik liflerde birim uzunluğa göre cılızlama; 

zayıflama katsayısı.  

COBOL,,,ing. COBOL, Common Business Oriented Language) Tecimsel ve yönetimsel bilgiişlem uygulamalarına 

dönük, ingilizce tümcelere benzer deyimlerden oluşan yüksek düzeyli bir programlama dili.  

çağırma,,,Alm. Aufruf, Fra. appel, ing. call) a) Bir programın bir altyordama saptırılması; Bilgisayarda kontrolün bir 

modülden diğerine, işin bitiminde tekrar çağıran modüle geri verilmek üzere, geçirilmesi.  b) Teleiletişimde bir 

bağlantının kurulma isteği. 

çağırmak,,,Alm. aufrufen, Fra. appeler, ing. to call)   1) Giriş koşullarını belirterek ya da giriş noktasına atlayarak bir 

bilgisayar programını ya da altyordamını yürütüme koymak. 2) Bir teleiletişim bağlantısını kurmaya girişmek  

çağrı aktarımı,,,Fra. transfer d'appel, ing. call transfer) Abonenin bir çağrıyı başka bir numaraya aktarabilmesi özelliği. 
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çağrı başarısızlık oranı,,,Fra. taux d'appels non aboutis, ing. call failure ratio) Başarısızlıkla sonuçlanan çağrı kurulma 

girişimlerinin tüm çağrı isteklerine oranı.  

çağrı boşaltma,,,ing. call pre-emption) Bir teleiletişim bağlantısının o bağlantının özkaynaklarını kullanabilmek üzere 

daha üstün öncelikli bir çağrı isteği sonucunda sökülmesi.  

çağrı çizgesi,,,Fra. graphe d'appels, ing. call graph) Bir sistem ya da bilgisayar programında birbirlerini çağıran 

modülleri gösteren çizenek.  

çağrı ekleme,,,ing. call add-on) Bir PBX ya da santral üzerinde sürmekte olan bir çağrıya üçüncü bir aboneyi katma. 

çağrı istemi,,,Fra. demande d'appel, ing. call request) ‹ki ağ öğesi arasında bir çağrının kurulmasını isteyen veri paketi. 

çağrı işleme,,,Fra. traitement d'appel, ing. call processing) Bir anahtarlama sistemi tarafından bir çağrının kabulünden 

sonlandırılmasına değin geçen işlemler dizisi. 

çağrı kısıtlama,,,Fra. restriction d'appels, ing. call restriction) Belirli abonelerin şehirlerarası çağrı başlatmalarına 

getirilen kısıtlama. 

çağrı kotarılma tonları,,,Fra. indicatif de progres d'appel, ing. call progress tones) Kotarılmakta olan bir çağrının 

aşamalarını kullanıcıya işitilebilir sesler üreterek bildiren tonlar. 

çağrı kurulma süresi,,,Fra. durée d'établissement d'appel, ing. call set-up time) Bir çağrının kurulmasına başlandığı 

andan çağrının kurulduğuna ya da kurulamıyacağına ilişkin ilk imin geldiği ana kadar geçen süre. 

çağrı paketi,,,Fra. paquet d'appel, ing. call packet) Paket anahtarlama sisteminde bir ana devre kurmakla yükümlü ve 

üzerinde adres gibi bilgileri taşıyan paket. 

çağrı sayışımı,,,ing. call accounting) Bireysel çağrıların hesabını tutma, sayışımını yürütme ve ilişkin tutanakları 

hazırlama. 

çağrı sistemi,,,Fra. système téléappel, ing. paging; paging system) Belirli bir coğrafi yörede tek yönlü olarak abonelere 

erişip, onları işitilebilir bir tonla uyarma sistemi. 

çağrı sonuçlanma oranı,,,Fra. taux d'efficacité d'appels, ing. call completion ratio) Bir şebekede belirli bir noktadaki 

yapılan ölçümlerde sonuçlanan çağrıların tüm çağrı girişimleri sayısına oranı.  

çağrı sökme,,,Fra. déconnexion d'appel, ing. call disconnection) Bir teleiletişim bağlantısının sökülmesi.  

çağrı süresi,,,Fra. durée d'appel, ing. call duration) Bir çağrının başladığı andan çağıran abonenin çağrıyı söktüğü ana 

kadar geçen süre. 

çağrı terk olasılığı,,,Alm. Anrufkündigungswahrscheinlichkeit, Fra. probabilité d'abandon d'appel, ing. call 

abandonment probability) Bir kullanıcının bir teleiletişim şebekesindeki çağrı çabasını terketme olasılığı.  

çağrı tıkama,,,Fra. blocage d'appel, ing. call blocking) Bir teleiletişim dizgesinin özkaynaklarının yeni çağrı isteklerine 

hizmet veremiyecek durumda olduğunda, yeni gelen çağrıların reddedilmesi.  

çağrı tutma,,,ing. call hold) Abonenin bir çağrıyı, başka bir çağrıya yanıt vermek ya da başka bir işi kotarmak üzere, 

"bekleme" durumuna sokması. 

çağrı yönlendirme,,,Fra. renvoi d'appel, ing. call diversion) Bir çağrının adreslendiği numaradan başka bir belirli 

çağrıya yönlendirilmesi. 



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

çağrışımsal bellek,,,Alm. assoziativer Speicher, Fra. mémorisation associative, ing. associative storage) Erişim 

sürecinin bir bellek adresine göre değil de bellek yerinin içerdiği verinin değerine göre gerçekleştirildiği bellek türü.   

çağrışımsal çizge,,,Fra. graphe associative, ing. associative graph) Bilgi içeriğine göre kurulan çizge  

çakışım,,,Alm. Koinzidenz, Fra. coincidence, ing. coincidence ) Olayların görünürde tesadüfi olarak, ancak bazan 

birbirleriyle bağlantılı olarak da aynı anda ve veya aynı yerde oluşması  

çakışma devresi,,,Alm. Koinzidenznetz, Fra. réseau de coincidence, ing. coincidence circuit)  ‹ki ya da daha fazla 

kaynaktan sinyallerin hemen hemen aynı anda üremesini sağlayan devre  

çalışamazlık durumu,,,Fra. état  d'incapacité, ing. disabled state) Bir öğenin herhangi bir nedenden ötürü beklenen işlevi 

yerine getirememesi durumu.   

çalışamazlık süresi,,,Fra. temps d'incapacité, ing. disabled time) Bir öğenin çalışamaz durumda olduğu süre.  

çalışır,,,Fra. en fonctionnement, ing. up)  Çalışır, işlevini yerine getirir durumda olan bir öğe ya da sisteme ilişkin; işler.  

çalışırlık sınaması,,,Alm. Nachprüfung, Fra. vérification, ing. checkout)  Bir aygıt ya da dizgenin, amaçlanan işlem ya 

da işlevi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini saptamak üzere uygulanan bir dizi sınam.  

çalışırlık süresi,,,Fra. période de fonctionnement, ing. up time) Bir sistem ya da bileşenin iş yürüttüğü süre ile ısler 

durumdayken boş kaldığı sürelerin toplamı.  

çalışma alanı,,,Alm. Arbeitsspeicher, Fra. mémoire de travail, ing. working storage, work area) Bir işlem sırasında, veri 

öğelerinin, üzerinde çalışmak üzere geçici olarak saklandığı bellek alanı.   

çalışma doluluk oranı,,,Alm. relative Einschaltdauer, Fra. facteur de marche, ing. duty ratio) Bir çalışma çevriminde 

dolu sürelerin toplam süreye oranı.    

çalışma etkilenimi,,,Alm. Betriebseinwirkungen, Fra. influences operationelles, ing. operating influences) Diğer tüm 

koşullar dayanak sınırları içinde tutulurken, çalışma koşullarının birindeki bir değişmenin dizgenin davranışına etkisi.  

çalışma koşulları,,,Alm. Betriebsbedingungen, Fra. conditions de fonctionnement, ing. operating conditions) Bir ölçme 

aygıtının çalışması sırasında ölçülen değişkenin dışında aygıtı etkileyebilecek ortam koşulları  -Örneğin ortam sıcaklığı, 

ortam basıncı, titreşim v.b-  

çalışma noktası kayması,,,Alm. Arbeitspunktsverschiebung, Fra. dérivé ponctuelle, ing. point drift)  Belirli dayanak 

çalışma koşullarında değişmez bir giriş değeri için belirli bir zaman aralığında çıktıda gerçekleşen değişme.  

çalışma ömrü,,,Alm. Betriebslebendauer, Fra. durée de vie, ing. operating life) Bir öğenin belirtilen başarımla çalıştığı 

sürelerin toplamı .  

çalışma sınırları,,,Alm. Betriebsgrenzen, Fra. limites de fonctionnement, ing. operating limits) Bir aygıtın çalışma 

özelliklerini kalıcı bir örselenmeye uğratmadan çalıştırılabileceği koşulların sınırları.  

çalışma standardı,,,Alm. Gebrauchsnormal, Fra. étalon de travail, ing. working standard) Ölçme aygıtını veya maddi 

ölçütü kalibre veya kontrol etmek için rutin olarak kullanılan, ve genelde dayanak standart ile kalibre edilmiş standart   

çalkantı,,,Alm. Flackend, Fra. vacillation, ing. unsteadiness) Bir enerji kaynağında gözlenen ve doğal salınım 

sıklıklarıyla ilgili olmayan düzensiz değişimler. 
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çan eğrisi,,,Alm. Glockenkurve, Fra. courbe à cloche, ing. bell-shaped curve) Genellikle sürekli bir sıklık dağılımının 

oluşturduğu, çana benzeyen bakışımlı sıklık eğrisi.   

çapar,,,Alm. Fehler, Fra. erreur, ing. bug) Bir program ya da aygıtın istenildiği gibi çalışmamasına yolaçan yanlış ya da 

bozukluk; hata.    

çapar ayıklama,,,Alm. Fehler beseitigen, Fra. corriger, mettre au point, ing. debug)  Bir bilgisayardaki bozukluğun ya 

da programlardaki yanlışların bulunması, yerlerinin saptanması ve giderilmesi işlemi, hata ayıklama.  

çapar ayıklama programı,,,Alm. Ausprüfung, Fra. programme de dêbuggage, ing. debugger)  Çapar giderme programı  

çapraz başvuru listesi,,,Alm. Symbolnachweis, Fra. référence croisée, ing. cross-reference )  Bir kitap ya da dosyalama 

sisteminde bir başka yerdeki bilgiye ilişkin bir yerde bulunan simgelem ya da yöneltme  

çapraz çevirici,,,Fra. assembleur croisé, ing. cross-assembler) Birbilgisayarda yürütülen fakat başka bir bilgisayar için 

kod üreten çevirici.  

çapraz çoğullayıcı,,,Alm. Transmultiplexer, Fra. transmultiplexeur, ing. transmultiplexer) Bir sıklık bölüşümüyle 

çoğullanmış sinyali karşıdüşen bir zaman bölüşümlü çoğullanmış sinyale dönüştüren ve bu dönüşümün tersini de 

gerçekleştiren donatım. 

çapraz dizin,,,Fra. indice croisé, ing. cross-index) ‹lişkili verileri içeren iki kütük arasındaki bağ. Örneğin kütüphane 

otomasyonunda kitapların konu kütüğü ile yazar ve başlık kütükleri arasındaki ilişki.  

çapraz ilinti,,,Alm. Kreuzkorrelation, Fra. fonction d'intercorrélation, ing. crosscorrelation) ‹ki farklı rasgele değişken 

ya da işlevin karşılıklı ilintisi.  

çapraz karışma,,,Alm. Diafonie, Fra. diaphonie, ing. crosstalk) ‹letişim dizgelerinde iletkenler arasındaki yetersiz 

elektromanyetik yalıtım, alıcı katında yetersiz süzgeçleme gibi çeşitli kusurlardan ötürü bir kanaldaki sinyallerin başka 

kanallara karışması. Çaprazkarışma yakın ve uzak çaprazkarışma türünde olabilir.  

çapraz kiplenim,,,Alm. Kreuzmodulation, Fra. modulation croisée, ing. cross modulation) ‹letim ortamının doğrusal 

olmayışından kaynaklanan ve istenen bir sinyalin istenmeyen bir başka sinyalle kiplenimi.  

çapraz sınama,,,Fra. épreuve croisé, ing. cross-examination) Bir bilginin karşıt görüş açılarından çözümlenerek 

değerlendirilmesi  

çaprazlama,,,Alm. Auskreuzen, Fra. transposition, ing. transposition) Tek damarlı kabloların, faz kablolarının yaklaşık 

olarak eşit güzergah uzunlukları boyunca kablo yerleştirilme biçiminin her geometrik konumda bulunacağı şekilde 

yerleştirilme yöntemi. 

çarpan,,,Alm. Factor, Fra. facteur, ing. factor)  1) Bir çarpım işleminde işlenen durumundaki sayı ya da nicelik.  2) Bir 

niceliği kalansız bölen nicelik. 

çarpanlara ayırma,,,Alm. Faktorenzerlegung, Fra. factorisation, ing. factorisation)  Bir niceliğin çarpanlarını bulma 

eylemi . 

çarpılır matrisler,,,Alm. passende Matrizen, Fra. matrices conformes, ing. conformable matrices) Aralarında çarpma 

işlemi gerçekleştirilebilecek şekilde boyutları uyumlu matrisler; çarpılır dizeyler.   

çarpım momenti,,,Alm. Productmoment, Fra. moment produit, ing. product moment ) Birleşik dağılım işlevi F[X1, X2, 

..Xk] olasılıksal değişkenleri için X1r X2s ......Xnu'nun beklenen değeri; çok değişkenli moment.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

çarpınım,,,Alm. Faktorielle, Fra. factorielle, ing. factorial) Sıfır için 1, artı doğal sayılar için, N! = N[n-1)...2.1 olarak 

tanımlanan doğal sayı     

çarpışma,,,Alm. Stoss, Fra. collision, ing. collision)  1) Serbest iki cismin yeterince yaklaşarak birbirlerini etkiledikleri 

süreç, 2) Çoklu-erişimli iletişimde iki iletinin dalgalarının bir ortamda birbirlerinin üzerine binerek bilginin 

örselenmesi. 

çarpışma ile uyarma,,,Alm. Stoßanregung, Fra. excitation par choc, ing. collision excitation) Bir gazın, hareket eden 

yüklü parçacıklarının birbiriyle çarpışması sonucu uyarılması. 

çarpışma olasılığı,,,Alm. Stoßwantwahrscheinlichkeit, Fra. probabilité de choc, ing. probability of collision) Bir 

elektronun bir santimetrelik yol boyunca bir atom veya molekül ile çarpışma olasılığı. 

çatal ek,,,Alm. Gabel-Muffe, Y-Muffe, Fra. dérivation tangente, ing. breeches joint; Y joint) ‹ki kablo ekseni yaklaşık 

paralel olacak şekilde bir dallanma kablosunun ana kabloya bağlanmasını sağlayan donatı. 

çatışkı,,,Alm. Paradoxon, Fra. paradoxe, ing. paradox) Kendi içinde çelişkili olan ve bu nedenle yanlış olan önerme. 

çekim yöresi,,,Alm. Anziehungsbereich, Fra. domaine d'attraction, ing. domain of attraction) Durum uzayında 

sonuşurda kararlı olan yörüngelerin başlangıcını oluşturan noktalar topluluğu.   

çekince,,,Alm. Risiko, Fra. risque, ing. risk) Yitim işlevi tanımlanabilen olası kararlar için, deneysellikten  beklenen 

istatistik ile yitim işlevinin beklenen değeri arasındaki fark. 

çekince işlevi,,,Alm. Risikofunktion, Fra. fonction de risque, ing. risk function) Bir kararın beklenen yitimini ya da 

çekincesini veren işlev.   

çekirdek,,,Alm. Kern,  Fra. noyau, ing. core) Bilgi işlemcilerde manyetik akı yolunun bir parçasını oluşturan ve 

manyetik bir gereçten yapılmış öğe; göbek. 

çekirdek bellek,,,Alm. Kernspeicher,  Fra. mémoire à tores, ing. core memory) ‹kili bilgilerin saklanabileceği 

çekirdeklerden oluşan yüksek aktarım hızlı bilgisayar veri saklama birimi.  

çekirdeksel fırıl,,,Alm. Kernspin, Fra. spin nucleaire, ing. nuclear spin) Bağımsız parçacık olarak alınan atom 

çekirdeğinin toplam iç açısal devinirliği (momentum), nükleer fırıl.  

çekirdeksel kaynaşım,,,Alm. Kernverschmelzung, Fra. fusion nucléaire, ing. nuclear fusion)  Hidrojen gibi hafif atom 

çekirdeklerinin kaynaşarak helyum gibi daha ağır atom çekirdekleri oluşturması, nükleer kaynaşım. 

çekirdeksel kuvvetler,,,Alm. Kernkräfte, Fra. forces nucléaires, ing. nuclear forces) Atom çekirdeklerini oluşturan 

proton ve nötron gibi çekirdek altı parçacıklar arasındaki elektromanyetik ya da ağınımsal -gravitational- nitelikte 

olmayan çekirdeğe ait kuvvetler, nükleer kuvvetler. 

çekirdeksel tepkileşim,,,Alm. Kernreaktion, Fra. reaction nucléaire, ing. nuclear reaction) Nükleer parçacıkların rol 

aldığı dönüşüm ve değişimler; nükleer tepkileşim.    

çekişmeli erişim,,,ing. contention-based access) Bilgisayar ağlarında uçbirimlerin teleiletişim özkaynaklarına, merkezi 

bir denetçinin güdümü olmadan, bir çekişme protokolu sonucu erişmeleri.  

çekme zorlaması,,,Alm. Zugspannung, Fra. tension de traction, ing. tensile stress) Bir cismin kopuncaya değin 

dayanabildiği, birim kesiti başına düşen çekme kuvveti ile ölçülen zorlama.  
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çeli,,,Alm. Komplexer Scheinwiderstand, Komplexe Impedanz,  Fra. impêdance complexe, ing. complex impedance) 

Genliği direninin büyüklüğüne, açısı ise gerilimin ve akımın açılarının farkına eşit olan karmaşık nicelik, karmaşık 

direni, empedans.  

çeli büyüklüğü,,,Alm. Scheinwiderstand -Betrag der-, Impedanz, Fra. impêdance -module de l'-, ing. impedance -

modulus of- iki-uçlu bir devrenin geriliminin etkin değerinin akımın etkin değerine oranı olan sayıl büyüklük, karmaşık 

direni büyüklüğü.  

çerçeve aktarıcı,,,Fra. transmission par trames, ing. frame relay) Paket anahtarlama tekniğinden aşagı yukarı on katı 

kadar daha hızlı olan bir anahtarlama tekniği. 

çerçeve hizalama örüntüsü,,,Fra. alignement de trames, ing. frame alignment pattern) Sayısal çoğullama düzenlerinde 

kullanılan çerçeve eşzamanlama bitleri. 

çerçeveleme,,,Fra. encadrement, ing. framing) 1) Sürekli bir ikil (bit) akışından bir ya da daha çok damgaya karşılık 

düşecek şekilde bit öbeklerini seçme; 2) Bir çerçeve içindeki zaman dilimleri ya da öğelerin belirlenmesine elverecek 

şekilde bir dayanak bulma.  

çerçevelerarası kodlama,,,Fra. codage interimage, ing. interframe coding) Bir video dizisinde, zamandaki imge 

çerçevelerinin aralarındaki fark sinyallerini gözeterek yapılan kodlama.  

çerçeveleriçi kodlama,,,Fra. codage intraimage, ing. intraframe coding) Bir video dizisinin, her çerçeveyi kendi içinde 

kodlamasıyla yürütülen kodlama.  

çeşitleme,,,Alm. Mehrfachempfang, Fra. diversité, ing. diversity)  1) Bir radyo iletişim dizgesinde sönümlenmenin -

bayılmanın- ve çokyolluluğun etkilerini gidermek için aynı sinyalin taşıyıcıları farklı ve/ya da antenlerin konumları ya 

da ışıma açıları farklı birden fazla radyo izinden iletilmesi.  2) Bozukluğa dayanıklık için bir işlevin birden fazla 

yöntemle gerçekleştirilmesi. 

çeşitleme birleştirici,,,Alm. Mehrfachempfangskombinierer, Fra. combinateur de diversité, ing. diversity combiner) 

Birçok kanaldan gelen sinyalleri, niteliği herhangi bir kanalınkinden üstün tek bir sinyalde birleştiren devre ya da aygıt.  

çevir sesi gecikmesi,,,Fra. retard de tonalité d'invitation, ing. dial tone delay) Abonelere çevir sesinin sunulmasına 

değin geçen süre.  

çevirici,,,Alm. Assembler, Fra. assembleur, ing. assembler) Çevirici dilinde yazılmış bir kaynak programı ilgili 

bilgisayar dizgesinin makina diline çeviren program.  

çevirici,,,Alm. Umwandler, Fra. convertisseur, ing. converter) Bir veriyi bir gösterimden başka bir gösterime 

dönüştüren herhangi bir aygıt. 

çevirici dili,,,Alm. Assembleirsprache, Fra. langage d'assembleur, ing. assembler language) Makina dili komutlarının 

bellenir simgesel birer komutla deyimlendiği alçak düzeyli programlama dili.   

çevirici program,,,Alm. Übersetzerprogramm, Fra. logiciel traducteur, ing. translator program) Önceden saptanmış bir 

algoritmayla bir sözdizimindeki veri ya da komutları başka bir biçime dönüştüren program.  

çevirici program,,,Fra. assembleur, programme d'assemblage, ing.assembler) Kurgu dilinde hazırlanan programları 

makina dilindeki eşdeğerlerine çeviren program. 

çevirme,,,Alm. Umwandlung, Fra. conversion, ing. conversion) Verinin taşıdığı bilgiyi değiştirmeksizin, gösterim 

biçimini değiştirmek. Örn, analogtan sayısala çevirme. 
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çevirmek,,,Alm. Übersetzen, Fra. traduire, ing. translate) Bir dilde anlatılanları başka bir dilde anlatılmak üzere 

dönüştürmek.  

çevre,,,Alm. Peripher, Fra. périphérique, ing. peripheral; e.g., peripheral processor, peripheral minicomputer, peripheral 

bus, peripheral device, peripheral memory) Örn. çevre işlemcisi, çevre minibilgisayarı, çevre veriyolu, çevre aygıtı, 

çevre bellek.  

çevre denetim birimi  -contrôleur des périphériques, ing. peripheral control unit- Bir çevre birimini merkezi işlemciye 

bağlantlayan denetim birimi. 

çevre donatımı,,,Alm. periphere Geräte, Fra. unités périphériques, ing. peripheral equipment) Bir bilgiişlem dizgesinde, 

dizgenin dışarıyla iletişimini sağlayan ya da dizgeye ek olanaklar kazandıran, ana işlem biriminden ayrı, herhangi bir 

donanım.  

çevre donatımı arabağı,,,Fra. interface périphérique, ing. peripheral interface) Bir bilgisayar ile çevre donatımları 

arasındaki standart arabağ. 

çevre gürültüsü,,,Alm. Umgebungsgeräusch, Fra. bruit ambient, ing. ambient noise) Belirli bir akustik çevre içinde 

oluşan gürültülerin tümü. 

çevresel,,,Alm. peripher, Fra. périphérique, ing. peripheral; e.g., peripheral control, peripheral data acquisition, 

peripheral input-output) Örn. çevresel denetim, çevresel veri edinimi, çevresel girdi-çıktı. 

çevresel benzetim,,,Fra. simulation d'ambiance, ing. environmental simulation) Çevredeki doğal ve insan yapısı bütün 

etmenleri gözönüne alarak ve modelleyerek yürütülen benzetim.  

çevrim,,,Alm. Zyklus, Fra. cycle, ing. cycle) 1) Bir görüngünün -fenomen- ya da niceliklerin belirli yinelenebilir bir 

sırada geçtiği durum ya da değerlerin tümü. 2) Sürekli biçimde yinelenen belli bir işlem dizisinin bir kez yinelenme 

süresi.  

çevrim çalma,,,Alm. Zyklusstehlen, Fra. dérobement de cycle, ing. cycle stealing)  Bir bilgi işlem aygıtında yürümekte 

olan bir işlemin kimi saat çevrimlerinde, o işlemi ketleyip başka bir işi, örneğin, giriş kapısından veri okuma gibi, 

yerine getirme. Çevrim çalmada yürümekte olan program bir çevrim sonra hiç bir şey olmamış gibi devam eder, oysa 

işkesmede,,,interrupt) komut ve / ya da veriler değişebilir. 

çevrim süresi,,,Alm. Zykluszeit, Fra. temps de cycle, ing. cycle time) Bir çevrimin gerçekleştiği süre. Bir bilgisayarın 

işlem hızını etkileyen, en küçük donanım işleminin yapılabileceği süre olarak bilgisayar iş saat birimi.   

çevrimdışı,,,Alm. off-line, rechnerunabhängig, Fra. nonconnecté, autonome, ing. off-line) Bir bilgisayar dizgesi 

çevresinde iş gören ancak ana işlem biriminin doğrudan güdümü ya da denetimi altında bulunmayan bağımsızca 

kullanılan herhangi bir donanım ya da yazılım.  

çevrimdışı kriptolama,,,Fra. chiffrement horse ligne, ing. off-line encipherment) ‹letim hattına bağlı olunmadan 

yürütülen kriptolama. 

çevrimdışı sınama,,,Alm. Prüfung im nichtgeschalteten Zustand, Fra. test autonome, test nonconnecté, ing. off-line 

testing) Sınanacak birimin çalışma ortamından ya da çevre birimlerinden ayırtılarak sınanması.  

çevrimiçi,,,Alm. on-line, rechnerabhängig, Fra. en ligne, connecté, ing. on-line) Giriş verilerinin oluştuğu yerde, anında 

girildiği, çıkış verilerinin gereksenen yerde, anında kullanıma sokulduğu herhangi bir donanımın niteliğine ya da 

kullanımına ilişkin. 

çevrimiçi kriptolama,,,Fra. chiffrement en ligne, ing. on-line encryption) Belirli bir iletim sisteminde verilerin 

kriptolanıp hemen iletilmesi, ve alıcı tarafta da gelen verilerin hemen kriptolarının çözülmesi.  
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çevrimiçi sınama,,,Fra. essai connecté, ing. on-line testing) Bir aygıtın ve bağlı olduğu uçbirimlerin normal işleyişini 

bozmadan yürütülebilen tanılayıcı test ya da veri toplama programı.  Bir teleiletişim ya da teleişleme sisteminde bir 

uzak uçbirim kullanıcısının program yürütümü ile eşanlı olarak yürütülen sınama. 

çevrimsel artıklık kodlaması,,,Alm. zyklische Redundanzprüfung, Fra. vérification cyclique de redondance,  ing. cyclic 

reduncancy check; CRC) ‹kili bit katarları için çevrimsel polinomlara dayalı hata sezici kodlama.  

çevrimsel devşirim,,,Alm. zyklische Permutation, Fra. permutation cyclique, ing. cyclic permutation) Bir çember 

üzerindeki nesnelerin devşirimi;  çevrimsel permütasyon.   

çevrimsiz,,,Fra. acyclique, ing. acyclic) Kapalı yol içermeyen bir çizgeye değin. 

çevrinme,,,Alm. Pendeln, Fra. pompage, ing. hunting) Bir denetim dizgesinde kendi kendine beslenen ve çoğun 

istenmeyen dönemli salınımlar. 

çevrit bulma,,,Alm. Konturerkennung, Fra. détéction des contours, ing. contour detection; contour extraction) 

‹mgelerde ayrıt parçalarının, bir nesnenin sınırlarını oluşturacak şekilde ayıklanması, tamlanması ve bitiştirilmesi 

işlemi.  

çevrit izleyen denetim,,,Alm. Umriss-steuerung, Fra. poursuite de contour, ing. contouring control)  Sayısal denetimli 

makinalarda denetlenen yörüngenin, iki ya da daha çok eksenin eşgüdümlü devinimleri ile oluşması.  

çevrit kodlama,,,Fra. codage de contours, ing. contour coding) Gri tonlamalı bir imgenin sadece çevritlerini kodlayarak 

elde edilen sıkıştırma.  

çevriyazmak,,,Alm. umschreiben, Fra. transcrire, ing. transcribe) Bir ortamdan bir başkasına aktarırken, veriyi yeni 

ortamın gerektirebileceği biçime çevirmek. 

çeyrek kütle,,,Alm. Quartil, Fra. quartile, ing. quartile) Bir sıklık dağılımını dört eşit parçaya ayıran değerlerden herbiri.   

çıkarılan,,,Alm. Subtrahend, Fra. diminuteur, ing. subtrahend) Bir çıkarma işleminde çıkartılandan alınan sayı ya da 

nicelik.  

çıkarım,,,Alm. Schluß, Fra. inférence, ing. inference) Verilmiş bir ya da daha çok önermeden sonuç çıkarma edimi. 

çıkarsama,,,Alm. Folgerung, Fra. inférence,  ing. inference) 1) Verilerden sonuç çıkarma işlemi;  2) Öncüller kümesi ile 

vargıdan oluşan sıralı ikili.     

çıkartılan,,,Alm. Minuend, Fra. diminuend, ing. minuend) Bir çıkarma işleminde bir sayı ya da niceliğin çıkartıldığı 

sayı ya da nicelik.  

çıkıntı noktası,,,Alm. Eckpunkt, Fra. point saillant, ing. salient point ) Bir eğrinin iki kolunun birleştiği ve ayrı 

teğetlerinin var olduğu nokta, taç noktası. 

çıkış,,,Alm. Ausgangs-, Ausgabe, Fra. de sortie, ing. output; e.g., output amplifier, output buffer, output bus, output 

control, output current, output file, output format, output impedance, output instruction, output medium, output 

message, output port, output queue) Sinyal ya da gücün verişiyle ilgili olup gerilim, akım, direni gibi nicelikleri ya da 

uçlar, devreler gibi bileşenleri nitelemeye yarayan terim. Örn. çıkış yükselteci, çıkış yastığı, çıkış veriyolu, çıkış 

denetimi, çıkış akımı, çıkış kütüğü, çıkış biçimi, çıkış çelisi, çıkış komutu, çıkış ortamı, çıkış iletisi, çıkış kapısı, çıkış 

kuyruğu.   

çıkış açısı,,,Alm. Ausfallwinkel, Fra. angle de départ, ing. angle of departure)   Karmaşık bir açık döngü kutbundan 

başlayan bir kök yereğrisi dalının gerçek eksenle yaptığı açı.  
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çıkış altprogramı,,,Fra. sous-programme de sortie, ing. exit routine) Hata gibi belirli bir olayın oluşması karşısında 

kontrolu devralan program.  

çıkış çelisi,,,Alm. Ausgangsimpedanz, Fra. impedance de sortie, ing. output impedance) Bir elektrik devresinin girişi 

kısa devre yapıldığında çıkış uçları arasında ölçülen çeli.  

çıkış değişkeni,,,Alm. Ausgangsgrösse, Fra. variable de sortie, ing. output variable) Bir dizgenin çıktısı olan değişken. 

çıkış düğümü,,,Alm. Ausgangknote, Senke, Fra. noeud de sortie, ing. output node, sink) Bir çizgede dalların sadece 

kendisine doğru yönelmiş olduğu düğüm.  

çıkış gücü,,,Alm. Ausgangsleistung, Fra. puissance de sortie, ing. output power) Bir aygıt tarafından belirli bir biçimde 

ve belirli bir amaçla verilen güç. 

çıkış hat devresi,,,Fra. circuit de ligne de sortie, ing. outgoing line circuit) Teleiletişimde sinyalin bir ağdan dışarı 

çıkışını sağlayan devre  

çıkış işi,,,Alm. Austrittsarbeit, Fra. travail de sortie, ing. work function) ‹ş işlevi; bir elektrona, potansiyel engelini 

aşması için verilmesi gereken en az enerji. 

çıkış kuyruğu,,,Alm. Ausgangsschlange, Fra. file d'attente de sortie, ing. output queue) Bir bilgi islem dizgesinin 

çıktılarını bir kanala ya da başka bir işlemciye beslerken işlem ya da akış debileri arasındaki farkı gidermek üzere 

kullanılan yastık bellek ya da bu bellekte sıralı biriken bilgiler.  

çıkış trafiği,,,Alm. Ausgangverkehr, Fra. trafic sortant, ing. outgoing traffic) Erek yönü ne olursa olsun ele alınan 

şebekeden dışarı çıkan trafik.   

çıkış yelpazesi,,,Fra. sortance, ing. fan-out) Bir elektronik devrede bir öğenin -örneğin gerilim kaynağının- istenen 

çalışma erimi içinde besleyebileceği devre öğeleri sayısı -örneğin anahtarlanacak tranzistorlar- 

çıkış yükselteci,,,Alm. Ausgangsverstärker, Fra. amplificateur de sortie, ing. output amplifier) Bir elektrik ya da 

elektronik devrenin çıktısını, çoğunlukla bir eyleyiciye ya da iletim kanalına kuvvetlendirerek beslemek amacıyla 

kullanılan yükseltici.   

çıkma,,,Fra. prise, ing. tap. Kablolu yerel alan ağlarında aygıtların ana kabloya bağlantılanmasına sağlayan bağlantı. 

çıkma hat,,,Fra. branchement, ing. drop line Çok noktalı bir hat üzerinde bir abone bağlantısına olanak verecek şekilde 

düzenlenmiş uç. 

çınlama,,,Alm. Resonanz, Fra. résonance, ing. resonance) Bir dizgenin doğal sıklıklarından birinde ya da yakınında 

beslenmesi sonucu küçük genlikli dönemli bir girdinin yüksek genlikli salınımlara yol açması.  

çınlama doruğu,,,Alm. Resonanzspitze, Fra. maximum de résonance, ing. resonant peak) Çınlama sıklığında sıklık 

yanıtının mutlak değeri. 

çınlama sıklığı,,,Alm. Resonanzfrequenz, Fra. fréquence de résonance, ing. resonance frequency) Çınlamalı bir devrede 

sıklık yanıtı genliğinin en büyük değerine eriştiği sıklık değeri.  

çınlamalı ölçme,,,Alm. Messung mit Resonanz, Fra. mesurage par résonance, ing. resonance method of measurement) 

Karşılaştırılan niceliklerin bağıntısının çınlama koşulunun gerçekleşmesiyle saptandığı karşılaştırmalı ölçme yöntemi.  

çıplak iletken,,,Alm. blanker Leiter, Fra. âme nue, ing. plain conductor) Tel ya da telleri bir ek metalle ya da yalıtım 

maddesi ile kaplanmamış olan metal iletken. 



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

çıplak tel,,,ing. open wire) Yerden yüksekte ve yalıtıcıların üzerinde taşınan iletken. 

çırpıcı,,,Fra. embrouilleur, ing. scrambler) Sayısal bir sinyali aynı sayamak hızında ve aynı bilgiyi taşıyan başka bir 

sözde-rasgele sayısal sinyale dönüştüren aygıt.  

çırpma-çözücü,,,Alm. Codeauflöser, Fra. desembrouilleur, ing. descrambler) Bir çırpıcının işlevinin tersini yerine 

getiren aygıt, çırpma açıcı.  

çift düğümlü eşzamanlama,,,Fra. synchronisation locale et distante, ing. double-ended synchronization) Teleiletişim 

ağlarında bir düğümdeki eşzamanlamanın diğer düğümden gelen işaretin evre farkıyla yürütüldüğü, öteki düğümde de 

eşzamanlamayı güden işaretin o düğümün evresiyle bu düğümden gelen işaretin evrelerinin farkından oluştuğu yöntem.  

çift erişimli bellek,,,Fra. mémoire à double accès, ing. dual port memory) Alt düzey iletişim için çift veri ve adres 

bağlantıları olan bellek birimi.  

çift eşlik denetimi,,,Alm. gerade Paritätsprüfung, Fra. contrôle de parité paire,  ing. even parity check) Verideki 1 

bitlerin sayısının eşlik bitiyle birlikte çift sayı olacak biçimde eşlik biti oluşturan doğruluk sağlama düzeni.  

çift işlev,,,Alm. gerade Funktion, Fra. fonction paire, ing. even function) Bütün gerçek x değerleri için f[-x]=[x] 

koşulunu sağlayan işlev.  

çift kök,,,Alm. Doppelwurzel, Fra. racine double, ing. double root) Bir işlevde hem f[a]=0 hem de f'[a]=0 koşullarını 

sağlayan a değeri.  

çift kutuplu,,,Fra. bipolair, ing. bipolar) Toprağa göre biri artı, diğeri eksi iki gerilim düzeyi kullanan sayısal 

işaretleşme tekniği. 

çift metalli alet,,,Alm. Bimetallinstrument, Fra. appareil bimétallique, ing. bimetallic instrument) Dolaylı ya da dolaysız 

biçimde bir akım ile ısıtılan bir çift metalin biçim değişiminin devinen bir öğeye iletildiği ısıl alet.   

çift metalli sıcaklıkölçer,,,Alm. Bimetallthermometer, Fra. thermomètre à bimétal, ing. bimetal thermometer) Bir arada 

tutturulmuş iki ya da daha fazla metal şeritten oluşan ve metallerin değişik ısıl genleşme katsayılarına sahip olmalarının 

yolaçtığı değişmeden yararlanan sıcaklıkölçer.   

çift tıklama  (cliquer deux fois, ing. double click) Bilgisayar denetim aygıtı fareye peşpeşe iki kez basma.  

çift yanlı eşzamanlama,,,Alm. bilaterale Synchronization, Fra. synchronisation bilaterale, ing. bilateral control) ‹ki 

eşzamanlama düğümlü bir sistemde her bir düğümdeki saatin diğer düğümdeki saatin zaman bilgisinden yararlanarak 

düzeltildiği denetim türü.    

çift yönlü,,,Alm. duplex, Fra. bidirectionel, duplex, ing. duplex) ‹ki yönde ve aynı yönde veri akışına elveren herhangi 

bir dizgeye değin.    

çift yönlü akış,,,Alm. Zweirichtungsfluss, Fra. écoulement bidirectionel, flux bidirectionelle, ing. bidirectional flow) 

Bir akış çizeneği üzerinde tek bir akış çizgisi ile gösterilen her iki yöndeki akış.   

çift yönlü devre,,,Fra. circuit bidirectionel, ing. duplex circuit) Aynı anda iki yönde birden iletim yapabilen devre. 

çiftdoğrusal biçim,,,Alm. bilineare Form, Fra. forme bilinéaire, ing. bilinear form)  Bağımlı olduğu her iki [x1,x2,..x0]  

[y1,y2,..y0] değişkenler kümesi için doğrusal olan bir işlevin biçimi.  

çifte duyarlı,,,Alm. Doppelgenauigkeit, Fra. double précision, précision étendue, ing. double precision) Bir sayının 

ifadesi için iki ya da daha fazla olağan duyarlı bilgisayar sözcüğünün kullanımı.   
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çifte kablo,,,Fra. câble double, ing. dual cable) Veriş ve alış yönlerinde ayrı kabloların kullanıldığı geniş bantlı kablo. 

çifteş Boole işlemi,,,Alm. duale boolesche Operation, Fra. opération booléenne duale, ing. dual Boolean operation) Bir 

Boole işleminde 1 ve 0'ların 0 ve 1'lerle yer değiştirdiği, ve mantıksal çarpımların toplamla, mantıksal toplamların da 

çarpımla değiştirildiği ifade; eşlek Boole işlemi.  

çiğneme,,,Alm. Überschreibung, Fra. écraser, superposition, ing. overwriting) Bir bilgi işlem dizgesinde bir bellekte 

saklanan verilerin üzerine başka verilerin yazılarak yitirilmesi, örn. çiğneme hatası. 

çiğneme hatası,,,Fra. erreur de superposition, ing. overwrite error) Bellekte saklanmış verilerin üzerine istemeyerek 

yeni veriler kaydedilmesi sonucunda, bilginin örselenmesi. 

çizelge,,,Alm. Tabellen, Fra. tableau, ing. table) ‹lerideki kullanıma elverişli biçimde sıralanan sayısal bilgiler dizgesi.  

Her öğesi hiçbir belirsizlik sözkonusu olmadan bir ya da birkaç dizin sayısı ile belirtilebilen bir veri dizisi. 

çizelgeleme,,,Alm. Tabellierung, Fra. tabulation, ing. tabulation) Bilgileri sütunlar ve satırlar olarak düzenlemek. 

çizelgeleme,,,Fra. ordonnancer, planifier, ing. schedule) 1) Bir çoklu-programlamalı düzende programların zaman 

sırasına sokulması,  2) Tasarlanan iş ya da işlemlerin sıra ve zamanlarının saptanması.  3) Dağıtılacak iş ya da görevleri 

seçme zamana bağlı olarak seçme.  

çizelgeye başvurma,,,Alm. Tabellensuchen, Fra. consultation de table, ing. table lookup) Bir işlemin değerini bir 

çizelgeye başvurarak belirleme işlemi.    

çizenek,,,Alm. Diagramm, Fra. diagramme, ing. diagram) 1) Belirli bir ölçeğe göre bir çokluğu göstermek için çizilmiş 

şekil, 2) ‹ki değişken arasındaki bağıntıyı gösteren grafik.    

çizgenin belirteni,,,Alm. Determinant eines Graphes, Fra. déterminant d'une graphe, ing. determinant of a graph) "1-

tüm farklı döngülerin kazançlarının toplamı)+tüm ikişerli değmeyen döngülerin kazançlarının çarpımının toplamı-tüm 

üçerli değmeyen döngülerin kazançlarının çarpımının toplamı)+ vb şeklinde hesaplanan büyüklük.   

çizgisel izge,,,Alm. Linienspektrum, Fra. spectre de raies, ing. line spectrum) Salt sinüzoidal bileşenlerden oluşan bir 

sinyalin genlik ve/veya evre spektrumunun sıklığa göre çizimi. 

çizgisel örnekleme,,,Alm. Linienstichprobenverfahren, ing. line sampling) Yeryuvarı üzerindeki bir bölgede bir çizgi 

üzerine düşen öğelerin alındığı örnekleme. 

çizici,,,Alm. Plotter, Fra. traceur, ing. plotter) Bir veri işleyici güdümünde, veri olarak tanımlanan noktaları 

birleştirerek, çıktı olarak bir çizim üreten çevre birimi.   

çizim damgası,,,Fra. caractère de dessins, ing. drawing character) Bilgisayar güdümlü çizimde kullanılan grafik simge.  

çoğa gönderim,,,Fra. multidestinataire, ing. multicast) Birden çok düğüme, bilgisayara, uçbirime vb.  yönelik gönderim 

çoğa gönderim iletisi,,,Fra. message multidestinataire, ing. multicast message) Yerel alan ağlarında tek bir düğüme ya 

da tüm düğümlere değil de bir küme bilgisayara gönderilen ileti. 

çoğaltıcı,,,Alm. Verviefacher, Fra. multiplicateur, ing. multiplier) Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt.   

çoğaltmak,,,Alm. abschreiben, Fra. dupliquer, ing. duplicate, reproduce) Bir kaynaktan, kaynakla özdeş biçimde bir 

sonuç üretmek üzere veri aktarmak, ikilemek. 
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çoğullama,,,Alm. Multiplexierung, Mehrfahrausnutzung, Fra. multiplexage, ing. multiplexing; e.g frequency division  

multiplexin, g time division multiplexing, wavelength division multiplexing) Örn. sıklık bölüşümlü çoğullama, zaman 

bölüşümlü çoğullama, dalgaboyu bölüşümlü çoğullama.   

çoğullamalı kanal,,,Fra. canal multiplexeur, ing. multiplexed channel) Birden çok kullanıcı ya da aygıta hizmet verecek 

şekilde tasarımlanmış kanal. 

çoğullayıcı,,,Alm. Multiplexer, Fra. multiplexeur, ing. multiplexer) Teleiletişimde bir özkaynağın birçok kullanıcı 

arasında kullanımına elveren aygıt, devre, ya da dizge.  

çoğunluk işlevi,,,Alm. Mehrheitsfunktion, Fra. opération majoritaire, ing. majority operation) ‹şlenenlerin 

çoğunluğunun 1 değerli olduğunda sonucun da bir olduğu işlem.   

çoğunluk taşıyıcısı,,,Fra. porteurs majoritair, ing. majority carrier) Bir yarıiletkende egemen olan yük taşıyıcıları. 

çoğuşma,,,Alm. Stoss, Fra. coups, ing. burst) 1) Bir sayısal iletişim kanalında bit hatlarının toplu biçimde olagelmesine 

ilişkin;  2) Çoklu erişimli bir iletişim dizgesinde paket, mesaj gibi bilgi birimlerinin anlık öbekler halinde varmasına 

ilişkin, salvo, patlama. 3) Aynı zaman diliminde oluşan olaylar grubu;   4) Belirli bir ölçüte göre bir bütün olarak ele 

alınması gereken bir sinyal dizisi. 

çoğuşma kipi,,,Fra. mode coups, ing. burst mode) Kanalın tümünü kaplayacak şekilde yığınsal verilerin büyük ve 

sürekli bloklar halinde iletildiği yöntem. 

çoğuşmalı iletişim,,,Fra. communication à coups, ing. burst mode communication) ‹letilecek verilerin çoğuşmalar 

halinde geldiği iletişim düzeni.  

çok büyük çapta tümleşim,,,Fra. intégration à trés grande échelle, ing. very large scale integration) 40,000'i aşkın 

birleşenden oluşan bir elektronik tüm devrenin bir tek yarıiletken yonga üzerinde tümleştiği, ilkin 1975'te 

gerçekleştirilmiş teknikbilim aşaması.  

çok küçük açıklıklı uçbirim, VSAT,,,ing. Very Small Aperture Terminal, VSAT) Uydu iletişiminde Ku sıklık bandında 

çalışan küçük çaplı alıcı istasyonu. 

çok yüksek sıklık, VHF,,,ing. very high frequency, VHF) 30 ila 300 MHz arasındaki elektromanyetik dalga sıklıkları. 

çok-adresli komut,,,instruction à plusieurs adresses, ing. multiaddress instruction) Birden fazla adresi olan komut.  

çok-basamaklı eylem,,,Alm. Mehrpunktverhalten, Fra. action à échelons multiples, ing. multi-step action) Çıkış 

değişkeni iki ya da daha çok sayıda değerler alan davranış türü.  

çok-boyutlu,,,Alm. Mehrdimensional, Fra. multidimensional, ing. multidimensional) Birden fazla boyut içeren.  

çok-damarlı kablo,,,Alm. mehradriges Kabel, Fra. câble multiconducteur, ing. multicore cable) Birden çok damarı 

bulunan kablo. 

çok-değişkenli çözümleme,,,Alm. multivariate Analyse, Fra. analyse multivariable, ing. multivariate analysis) Veri 

kümesindeki her öğe çok sayıda değişken değeri aldığında verilerin çözümlemesi.  

çok-değişkenli Gauss dağılımı,,,Alm. mehrdimensionale Normalverteilung, ing. multivariate normal distribution) Çok 

sayıda değişken için tek-değişkenli Gauss dağılım işlevinin genelleştirilmiş biçimi.  

çok-değişkenli istatistik,,,Alm. multivariate Statistik, Fra. statistique à plusieur variables, ing. multivariate statistics)  

Her gözlemin birden çok değişken değeri taşıdığı durumlarda verilerin çözümlenmesiyle uğaraşan istatistik dalı.  
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çok-doruklu dağılım,,,Alm. mehrgipflige Verteilung, Fra. répartition à plusieurs modes, ing. multi-modal distribution) 

Birden çok doruk değeri olan sıklık dağılımı.  

çok-düğümlü,,,Fra. multinoeud, ing. multi-node) Yolatama gibi ağ işlevlerinin de yer aldığı uç ya da daha fazla sayıda 

düğüm içeren ağ. 

çok-evreli kaynak,,,Alm. Mehrphasen-Spannungs- Quelle, Fra. source -de tension- polyphaseé, ing. polyphase -

voltage- source) Sıklıkları ortak ancak evreleri farklı olan birbirleriyle ilintili almaşık gerilimler üreten kaynak.    

çok-girdili çok-çıktılı dizge,,,Alm. multivariables System, Fra. système multivariable,  ing. multiple-input multiple-

output system, [MIMO] Birden çok girdisi ve birden çok çıktısı olan dizge.  

çok-girdili tek-çıktılı dizge,,,Alm. System mit mehrfacher Eingabe und einer Ausgabe, Fra. système à plusieurs entrées-

une sortie, ing. multiple-input single-output system, [MISO] Birden çok girdisi ve tek bir çıktısı olan dizge.  

çok-iletkenli kablo,,,Alm. Mehrleiterkabel, Fra. câble multiconducteur, ing. multiconductor cable) Bazıları yalıtılmamış 

olabilen birden çok iletkeni bulunabilen kablo. 

çok-işgörenli ağ   (réseau multiserveur, ing. multiserver network) ‹ki ya da daha fazla kütük paylaştırıcısı olan, ve 

kullanıcıların herhangi bir paylaştırıcıdan kütüklere erişebilecekleri ağ. 

çok-kanallı kayıt dizgesi,,,Alm. mehrspuriges Aufnahmesystem,  Fra. système enregistreur à plusiers pistes, ing. 

multitrack recording system) Birden çok niceliğin kayıt izlerini alan aygıt.  

çok-katlı tümlev,,,Alm. mehrfaches Integral, Fra. intégrale multiple, ing. multiple integral) Bir değişkenli işlevler için 

kurulan tümlev kavramının yüksek boyutlu uzaylara genellemesi.  

çok-kipli,,,Fra. multimode, ing. multimode) Birden fazla iletim kipini taşıyabilen optik life ilişkin. 

çok-kipli lif,,,Fra. fibre multimode, ing. multimode fiber) Tipik olarak ışık yayan diyotlarla beslenen, ve birden çok 

kipte ışın taşıyabilen lif. 

çok-kullanıcılı,,,Fra. à utilisateurs multiples, ing. multiuser) Birçok kullanıcının bir bilgisayarın işlem gücünü, verilerini 

ve çevre birimlerini paylaşmasına elveren işletim sistemine ilişkin. 

çok-noktalı ağ,,,Fra. réseau multipoint, ing. multipoint network) Üç ya da çok sayıda aygıtın bağlantılandığı, ve bu 

aygıtların -örneğin, modemlerin- aralarındaki iletişimi düzenleyecek denli bir zekaya sahip oldukları çok-noktalı hat. 

çok-yönlü,,,Fra. à plusieurs directions, ing. multidirectional) Birden fazla yön içeren.   

çokgen,,,Alm. Polygon, Fra. polygone, ing. polygon) Köşeler adını alan p1 ..pn gibi n sayıda nokta ile kenarlar adını 

alan p1p2, p2p3, ..pnp1 doğru parçalarından oluşan düzlemsel şekil. 

çokgen bağlantılı devre,,,Alm. Betriebsmittel in Ringschaltung, Fra. dispositif en polygone, ing. mesh-connected 

device) M-evreli olup m tane dalının tek bir döngü oluşturduğu devre,,,aygıt).    

çoklu bağlanım,,,Fra. regréssion multiple, ing. multiple regression) Bir değişkenin birden çok başka değişken aracılığı 

ile kestirildiği bağlanım.   

çoklu değerli mantık,,,ing. many-valued logic) "Doğru" ve "yanlışın" dışında başka doğrularla değerlerine de yer veren 

mantık.  
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çoklu duyaçlı,,,Fra. multisensoriel, ing. multisensor) Bir bilgi edinim sürecinde birden fazla sayıda ya da türden 

duyucunun kullanımına ilişkin.  

çoklu duyaçlı tümleştirme,,,Fra. fusion multisensorielle, ing. multisensor fusion) Farklı duyuculardan farklı tür den 

gelen bilgilerin bir araya getirilip tek bir gerçekliğe dönüştürülmesi, örneğin akustik ve elektromanyetik duyucularla 

hedef sezimi.  

çoklu duyarlı,,,Fra. multiprécision, ing. multiple precision) Bir büyüklüğün gösteriminde iki ya da daha çok bilgisayar 

sözcüğünün kullanımına ilişkin.  

çoklu erişim karışması,,,Alm. Vielfachzugriff-interferenz, Fra. interférence d'accès multiple, ing. multiple-access 

interference) Çekişmeli erişim sürecinde kullanıcıların sinyallerinin birbirlerini ezmesinden kaynaklanan karışma.  

çoklu erişimli,,,Alm. Vielfachzugriff, Fra. accès multiple, ing. multiple-access) Kullanıcıların iletim ortamı, 

anahtarlama düzeni gibi iletişim özkaynaklarına çoğunlukla belirli bir çekişme sürecinden sonra erişebildikleri düzene 

ilişkin.  

çoklu eşdoğrusallık,,,Alm. Multicolinearität, Fra. multicolinearitait, ing. multicollinearity) ‹statistikte açıklayıcı 

değişkenler arasında doğrusal ilişki olması durumu.  

çoklu ilinti katsayısı,,,Alm. mehrfacher Korrelationskoeffizient, Fra. coefficient d'intercorrelation, ing. multiple 

correlation coefficient) Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki 

ilintiyi veren katsayı.  

çoklu iş düzeni,,,Alm. multiprogrammierung, Fra. traitement multitâche, multiprogrammation, ing. multiprogramming) 

Bir bilgisayar dizgesindeki giriş-çıkış işlemleri hızının ana işlem birimi hızına göre çok düşük oluşundan yararlanarak 

ana işlem birimini, birlikte yürüyen birden çok işe sırayla atayan bilgisayar işletim düzeni.   

çoklu işlemci,,,alm. Multiprozessor, Fra. multiprocesseur, ing. multiprocessor) Ortak bir bellek alanına erişimli iki ya 

da daha çok merkezi işlem birimli bilgisayar. 

çoklu karar sorunu,,,Alm. Problem der mehrfachen Entscheidung, Fra. problème multidecisionelle, ing. multi-decision 

problem) Çok sayıda karşılıklı ayrık hipotez ya da karar arasından gözlemlere dayanarak bir hipotezi ya da kararı 

seçme sorunu. 

çoklu kullanıcılı işletim sistemi,,,Fra. systeme d'exploitation à utilisateurs multiples, ing. multiuser operating system) 

Aynı zamanda birden fazla kullanıcıya hizmet edebilen işletim sistemi. 

çoklu ortamlı,,,Fra. multimedia, multisupport, ing. multimedia) Ses, veri, imge, video, grafik gibi birden çok bilgi 

işleme olanağını içeren.  

çoklu ortamlı hizmetler,,,Fra. services multisupport, ing. multimedia services) Birden çok bilgi işleme ortamını içeren 

tele-alışveriş, tele-eğlence, tele-para, tele-eğitim vb. gibi hizmetler.  

çoklu prizli hat,,,Fra. ligne multipoint, ing. multidrop line, multipoint line) Tek bir iletim hattının, örneğin telefon 

telinin, birçok aygıt tarafından edilgence paylaşılması. 

çoklu programlama,,,Fra. multiprogrammation, ing. multiple programming) ‹ki ya da daha fazla aritmetik ya da 

mantıksal işlemin eşanlı yürütümüne elveren bilgisayar programlaması; dizisel programlamanın karşıtı. 

çoklu yansımalı iletim,,,Alm. Übertragung durch Mehrfachreflexion, Fra. transmission par bond, ing. multihop 

transmission)  ‹yonosfer ya da troposfer ile yer arasında birden fazla yansıma içeren iletim.  
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çoklu yol atama,,,Fra. acheminement multiple, ing. multiple routing) ‹letinin başlığında tüm erek adreslerinin 

belirtilmesiyle bir iletinin birden çok hedefe gönderilmesi. 

çokterimli yönseme,,,Alm. polynomischer Trend, Fra. tendance polynomiale, ing. polynomial trend) Zaman ya da uzay 

içerisinde sıralanmış bir diziye uyan ve genel biçimi  y = a0 + a1t + a2 t2 + ...+ an tn olan yönseme.  

çoktürel ağ,,,Fra. réseau hétérogène, ing. heterogenous network) Konakçı bilgisayarların başka türlerde ve farklı 

yapımlı olduğu ağ.  

çokyollu sönümleme,,,Fra. évanouissement par voies multiples, ing. multipath fading) Çokyollu bir iletim ortamından 

geçen bir sinyalin cılızlaması. 

çokyolluluk,,,Fra. à voies multiples, ing. multipath) Bir iletim ortamında, gönderilen sinyalin birden fazla yol üzerinden 

alıcıya varması. Akustik ortam, optik lif, radyo bağı vb. iletim ortamlarında yer alabilen çokyolluluk farklı izlerden 

gelen sinyal bileşenlerinin farklı evrelere sahip olmasından ötürü çoğun bozucu karışmaya yolaçar.  

çokyüzlü,,,Alm. Polyeder, Fra. polyèdre, ing. polyhedron) Her biri yüz adını alan düzlemsel çokgenlerle sınırlanan katı 

cisim.   

çomak,,,Fra. batônnet, ing stroke) Damga tanımada bir grafik simgeyi bölütlemede kullanılan düz çizgi ya da yay 

parçası. 

çomak kalınlığı,,,Fra. largeur de batônnet, ing.  stroke width) Çomağın orta çizgisine dik bir şekilde ölçülen iki kenar 

arasındaki uzaklık. 

çökme,,,Fra. blocage, ing. crash) Doğru dürüst çalışmamaya başlayan bir donanım ya da yazılım. 

çözelti,,,Alm. Lösung, Fra. solution, ing. solution) Bir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış moleküllerini 

içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım.  

çözgen,,,Alm. Lösungsmittel, Fra. solvant, ing. solvent) Bir katı maddeyi çözündürmek için gerekli ortamı oluşturan 

sıvı. 

çözme gücü,,,Alm. Auflösungsvermögen, Fra. pouvoir résolvant, ing. resolving power) 1) Bir ışıksal aygıtın, birbirine 

yakın noktaların ya da nesnelerin ayrık görüntülerini verebilme gücü, 2) Bir izgegözlerin -spektroskobun- yakın dalga 

boylarını ayırabilme gücü.  

çözüm kümesi,,,Alm. Menge von Lösungen, Fra. ensemble de solutions, ing. solution set) Bir denklemin ya da 

denklemler sisteminin çözümlerinden oluşan küme. 

çözümlemeli,,,Alm. analytisch, Fra. analytique, ing. analytical; e.g., analytical simulation) Çözümsel, analitik; örn. 

çözümlemeli benzetim. 

çözümleyici yöntem,,,Alm. analytische Methode, Fra. méthode analytique, ing. analytical method) Özelden genele, 

somuttan ilkelere geri giderek ve bir birliği bölümlerine ve öğelerine ayıran yöntem. 

çözünürlük,,,Alm. Auflösung, Fra. résolution, ing. resolution)  Bir aygıtın ölçülmesi istenilen bir niceliğin yaklaşık eşit 

genlikli en yakın değerlerini ayırt edebilme derecesi; ayırma duyarlığı.  

çubuk,,,Alm. Strich, Fra. barre, ing. bar) Uzunluğu eninden fazla olan şekil, nesne.    

çubuk kod,,,Alm. Strichkode, Fra. code de barres, ing. bar code) Bilgilerin aralıkları degişken bir dizi çizgi ya da çubuk 

işaretle belirlenmesi. 



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

D-YA devresi,,,Alm. Antivalenzschaltung, Fra. circuit ou exclusif, ing. exclusive OR circuit)  [Dışlamalı YA]  

Girdilerinden yalnızca birinin 'doğru' olduğunda çıktının da 'doğru' olduğu, girdilerin her ikisinin de 'doğru' ya da 

'yanlış' olmasıyla çıktının da 'yanlış' olduğu mantık geçidi.  

dağılmış parametreli dizge,,,Alm. System mit verteilten Parametern, Fra. système à paramètres distribués, ing. 

distributed parameter system) Enerji birikim ya da tüketiminin dizge ya da aygıtın her bir uzamsal noktasında yeraldığı 

dizge. 

dağıtıcı,,,Alm. Verteiler, Fra. distributeur, ing. distributor) Tek girişli bir devreden beslenip sinyalleri çeşitli devrelere 

gönderen çok çıkışlı aygıt.   

dağıtılmış,,,Alm. dezentraliziert, Fra. décentralisé, ing. decentralized; e.g, decentralized data processing, decentralized 

operation, decentralized control) Tek bir merkezde odaklaşmayıp değişik uzamsal konumlar ve yerlerde konuşlanma 

özelliği; örn. dağıtılmış veri işleme, dağıtılmış işletim, dağıtılmış denetim.   

dağıtılmış ağ,,,Fra. réseau distribué, ing. distributed network) ‹ki ya da daha fazla bilgi işleme merkezinden oluşan 

iletişim ağı. 

dağıtılmış bilişim dizgesi,,,Alm. verteiltes Informationssystem, Fra. système d'information distribué, ing. distributed 

information system) Donanım, yazılım ve veri kaynaklarının örgütsel yapıya uygun biçimde dağılmış birçok merkezde 

ayrı ayrı odaklaştığı, bununla birlikte a) donanım ve yazılım uyumluluğu, b) veri yapılarının biçimsel özdeşliği ve c) 

kullanım ilkelerinin birliği bakımından bir bütün olarak işlev gören bilişim dizgesi.    

dağıtılmış çerçeve kenetleme işareti,,,Alm. verteiltes Rahmenanfreihsignal, Fra. signal de verrouillage de trame réparti, 

ing. distributed frame alignment signal)  ‹şaretleşme öğelerinin ardarda olmayan zaman aralıklarında yer aldığı çerçeve 

kenetleme sinyali.  

dağıtılmış öğeli devre,,,Am. Schaltung aus örtlich verteilten idealen Elementen, Fra. circuit á constantes réparties, ing. 

distributed circuit) Sonsuz sayıda düşüncel devre öğesinin katışımı ile gösterimlenebilen bir devre.  

dağıtılmış uygulama,,,Fra. application distribuée, ing. distributed application) ‹şleme, depolama ve denetim işlevlerinin 

bazılarının farklı yerlerde konumlandığı ve iletim kanalları ile bağlantılandığı uygulama. 

dağıtım listesi,,,Alm. Verteilungslist, Fra. liste de distribution, ing. distribution list)  Bilgi işlem dizgesinde bir bilgi 

dağarcığının hangi yetkilendirilmiş alıcılara gönderileceğini belirleyen liste  

dal,,,Alm. Zweig, Fra. branche, ing. branch)  1) Bir çizgede iki düğümü birleştiren yönlü doğru parçası; 2) Bir devrenin 

altkümesi olarak sayılan ve devre öğelerinden oluşan iki-uçlu devre. 

dalga,,,Alm. Wanderwelle, Welle, Fra. onde [progressive], ing. wave [travelling]Yerel bir etki sonucu yayılma özelliği 

olan bir ortamın fiziksel durumundaki değişiklik.  

dalga biçimi,,,Alm. Wellenform, Fra. forme d'onde, ing. waveform) Bir dalgayı tanımlayan işlevin anlık ya da yerel 

değerinin gösterimi.   

dalga biçimi kodlaması,,,Alm. Wellenformkodierung, Fra. codage de forme d'onde, ing. waveform coding) Bir sinyalin 

yalnızca dalgabiçimi özelliklerini gözeterek ve yeniden üretirken de giriş sinyaline benzemesini sağlamaya çalışan 

kaynak kodlama yöntemleri. 

dalga boyu,,,Alm. Wellenlänge, Fra. longeur d'onde, ing. wavelength) Dönemli bir dalganın yayılım yönündeki 

salınımının aynı evrede olduğu iki ardışık noktanın arasındaki en kısa uzunluk. 

dalga boyu,,,Alm. Wellenlänge, Fra. longueur d'onde, ing. wavelength) Bir sinuzoidal dalgada iki peşpeşe çevrimde 

aynı evreye sahip noktaların uzaklığı.    
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dalga cephesi,,,Alm. Wellenfront, Fra. surface d'onde, ing. wave front) Dalganın yayıldığı ortam içinde, aynı evrede 

salınan parçacıkların oluşturdukları yüzey.  

dalga çözümleyici,,,Alm. Oberwellenanalysator, Fra. analyseur harmonique, ing. harmonic analyzer) Dönemsel bir 

işlevin çizitinden yararlanarak katsıklık -harmonik- bileşenlerin genlik ve evrelerini ölçen elektrik ve/ya da mekanik 

aygıt.  

dalga denklemi,,,Alm. Wellengleichung, Fra. équation d'onde, ing. wave equation) Bir, iki ya da üç boyutlu uzayda 

yayılan dalgaları betimlemeye yarayan nitelikleri, zaman değişkenine bağlayan ikinci dereceden kısmi türetik denklem. 

dalga grubu,,,alm. Wellengruppe, Fra. paquet d'onde, ing. wave group) Aynı yol boyunca yayılan değişik sıklıkta iki ya 

da daha çok dalga katarının bileşkesi.  

dalga katarı,,,Alm. Wellenzug,  Fra. train d'ondes, ing. wave train) Titreşen bir cismin bir ortam içinde saldığı ardışık 

dalga dizisi. 

dalga kılavuzu,,,Alm. Wellenleiter, Fra. guide d'ondes, ing. wave guide) ‹çinde çok kısa boylu elektromanyetik 

dalgaları ileten çembersel ya da dikdörtgen kesitli metal boru.  

dalga sayısı,,,Alm. Kreiswellenzahl, Repetenz, Fra. nombre d'onde, répétence, ing. wave number, repetency) Bir 

dalganın birim uzunluk içine sığan dalgaboyu sayısı. Dalgaboyunun tersi.  

dalgacık,,,Fra. ondelette, ing. wavelet)  Tek bir ana işlevin ötelemeleri ve ölçeklemeleri ile Hilbert uzayının doğurayı 

olabilen işlev  

dalgacık dönüşümü,,,Fra. transformation en ondelette, ing. wavelet transform) Bir dalgacığı temel alarak yürütülen 

sinyal dönüşümü  

dalgalanma,,,Alm. Fluktuation, ing. fluctuation ) Ardışık sayısal gözlemler arasında yukarıya ya da aşağıya doğru 

görülen devinim. 

dallanma,,,Alm. Verzweigung, Fra. branchement, ing. branching; e.g., branching point, branching instruction, 

branching routine) Ana akış çizeneğinden sapma; örn. dallanma noktası, dallanma komutu, dallanma yordamı .   

dallanma adresi,,,Alm. Verzweigungsadress, Fra. adresse d'aiguillage, ing. branch address) Sapma adresi.  

dallanma süreci,,,Alm. Verzweigungsprozess, Fra. procéssus de débranchement, ing. branching process) Her öğenin 

yeni öğeler oluşturabildiği evrenin  büyümesini açıklayan olasılıksal süreç.  

dallanmak,,,Alm. verzweigen, Fra. brancher, aiguiller, ing. to branch) Bir bilgisayar programının yürütümünde bir 

komut seçenek kümesinden birini seçmek . 

dallı gecikme hattı,,,Fra. ligne à retard avec tranchement, ing. tapped delay line) Bir sinyalin belirli bir aralıktaki 

örneklerini zaman sırasıyla, ve çoğunlukla süzgeçleme işlemlerinde kullanmak üzere, herbirine erişilecek biçimde 

saklayan gecikme hattı biçimindeki bellek.  

damar,,,Alm. Ader, Fra. conducteur isolé, ing. core) Bir iletken ile bunun kendi yalıtımını ve varsa ekranlarını içeren 

bütün.  

damga,,,Alm. Zeichen, Fra. caractère, ing. character) Verinin düzenlenmesi, denetlenmesi ya da gösterimi için 

kullanılan ve üzerinde uzlaşıma varılmış öğeler kümesinin bir üyesi; karakter. Harfleri, sayıları, noktalama imlerini ya 

da başka simgeleri belirten damgalar, genellikle veri ortamları üzerinde fiziksel durumlar ya da bitişken çizgiciklerin 

birbirlerinden değişik bileşimleriyle biçimlenirler.  
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damga çevirisi,,,Fra. translitération, ing. transliteration) Bir alfabenin karakterlerini başka bir alfabenin karakterlerine 

dönüştürme. 

damga değiştirmek,,,Fra. translitérer, ing. transliterate) Veriyi damga damga çevirmek.  

damga dizgisi,,,Alm. Zeichenkette, Fra. chaîne de caractères, ing. character string)  Yalnız damgalardan oluşan bir 

dizgi. 

damga dizme,,,Fra. composition, ing. typesetting; e.g. typesetting program computer, typesetting computer) dizgi; örn. 

damga dizme programı, damga dizme bilgisayarı. 

damga doldurmak,,,Fra. remplissage avec caractères, ing. character fill) Bir bellekte ya da saklayıcıda, kendisi özel bir 

bilgi taşımayan ancak istenmeyen verileri kaldırmak ya da boşlukları doldurmak amacıyla belirli bir damgadan 

yeterince yerleştirme.  

damga fontu,,,Fra. police de caractère, ing. character font) Aynı boy ve stilde olan damga topluluğu.  

damga kodu,,,Fra. code de caractère, ing. character code) Damga kodlarını özebir şekilde gösteren sayısal değer; 

örneğin ASCII kodunda @ damgası onaltılı tabanda 40 ile gösterilir.  

damga takımı,,,Alm. Zeichensatz, Fra. jeu de caractères, ing. character set) Üzerinde uzlaşıma varılmış sonlu sayıda 

değişik damgayı kapsayan ve belirli bir amaç için bir bütün sayılan küme. 

damga tanıma,,,Alm. Schriftzeichenerkennung, Fra. reconnaissance des caractères, ing. character recognition) Yazıyı 

oluşturan basılı damgaları, örüntü tanıma yöntemlerinden yararlanarak çözümleyen ışığa duyarlı donatım.   

darbe bant genişliği,,,Fra. largeur de bande d'impulsions, ing. pulse bandwidth) Bir darbenin oluşmasına yol açan belli 

başlı Fourier katsayılarının sıklık ekseninde kapladığı yer. 

darbe genişlik kiplenimi,,,Fra. modulation par impulsions de durée variable, ing. pulse width modulation) Bilgilerin, 

dönemli darbelerin süresiyle kodlandığı kiplenim türü. 

darbe konum kiplenimi,,,Fra. modulation par impulsions de position variable, ing. pulse position modulation) 

Darbelerin sürelerini değiştirmeden bilginin darbelerin konumuyla kodlandığı kiplenim türü. 

darbe onarımı,,,ing. pulse reshaping) Darbenin genlik, biçim ve zamanlamasının belirtilmiş isterlere uyduracak şekilde 

değiştirilmesi ya da böyle bir darbenin yeniden üretimi. 

darbe transformatörü,,,Fra. transformateur d'impulsions, ing. pulse transformer) Çıkış akım ya da gerilim değerlerini 

istenen değerlere ayarlamak için devreler arası çeli (empedans) uyumunu sağlayan ya da çekirdek ve diğer sargılarda 

histerez döngüsü kullanan transformatör. 

darbe yineleme aralığı,,,Fra. intervalle de répétition d'impulsions, ing. pulse repetition interval) Peşpeşe gelen dönemli 

darbeler arasındaki süre. 

darbeli taşıyıcı,,,Fra. porteuse à impulsions, ing. pulse carrier) Eşit aralıklı darbelerden oluşan taşıyıcı dalga. 

darbeli yol verme,,,Alm. Tippen, Fra. marche par à-coups, ing. inching) Tahrik mekanizmasının küçük hareketler 

yapmasını sağlamak için bir motora ya da elektromıknatısa kısa sürelerle sık sık kumanda etme. 

dayanak,,,Alm. Stütze, Fra. domaine, ing. support ) f işlevi için f[x] ş 0 kümesinin kaplamı.  
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dayanak belgesi,,,Fra. document de base, ing. baseline document) 1) Resmen incelenip onaylanmış ve bundan sonraki 

geliştirmeler için dayanak alınabilecek ürün ya da belirtim. 2) Belirli bir zamanda saptanmış ve resmen kabul edilmiş 

olan belge ya da belgeler topluluğu. 

dayanak çalışma koşulları,,,Alm. Referenzbetrıebsbedingungen, empfohlene Betriebsbedingungen, Fra. conditions 

d'opérations de base, ing. reference operating conditions) Çalışma etkileniminin yoksanabilir düzeyde olduğu çalışma 

koşullarının erimi.  

dayanak düzenleşimi,,,Alm. Referenzkonfiguration, Fra. configuration de référence, ing. reference configuration) 

Şebekenin işlevsel öbeklerinin ve dayanak noktalarının, şebekenin üzerinde uzlaşılan belirli bir amaca göre örgütleşimi  

dayanak düzeyi,,,Fra. niveau de base, ing. zero level) Başka büyüklüklerin ona göreli olarak desibel ölçeğinde ifade 

edildiği gerilim, akım, güç vb. düzeyi. 

dayanak düzlemi,,,Alm. Bezugsebene, Fra. plan de référence, ing. plane of reference)  Dayanak eksenlerine dik olan 

düzlem. 

dayanak gürültü,,,Fra. bruit de référence, ing. reference noise) Bir kHz sıklıkta gücü bir pikowatt olan gürültü düzeyi. 

dayanak koşulları,,,Alm. Referenzbedingungen, Fra. conditions de référence, ing. reference conditions) Bir ölçme 

aygıtı için, ölçüm sonuçlarının birbirleriyle geçerli bir karşılaştırmasını sağlamak için veya başarım deneyi için tanımlı 

kullanım şartları.   

dayanak malzemesi,,,Alm. Referenzmaterial, Fra. matérial de référence, ing. reference material) Bir veya daha fazla 

özelliği, bir aygıtın kalibrasyonu, ölçüm yönteminin değerlendirilmesi veya bir malzemeye değerler atfedilmesinde 

kullanılması için yeterince iyi tanımlanmış malzeme veya madde; referans malzeme.   

dayanak noktası,,,Alm. Anhaltspunkt [Referenzpunkt], Fra. point de référence, ing. reference point) ‹şlevsel öbekleri 

bölen fiziksel ya da kavramsal noktalar.   

dayanak standardı,,,Alm. Bezugsnormal, Fra. étalon de référence, ing. reference standard) Genelde belirli bir yerde 

mevcut en yüksek metrolojik niteliğe sahip olan ve o yerde yapılan ölçümlerin kendisinden elde edildiği standart; 

referans standart.  

dayanak verisi,,,Alm. Anhaltsdaten -Referenzdaten-, Fra. valeur de référence, ing. reference data) Gözlem verisi ile 

karşılaştırmak için ya da öngörüde bulunabilmek için üzerinde uzlaşılan veriler.   

dayanıklılık sınaması,,,Alm. Dauerprüfung, Belastungsprobe, Fra. essai d'endurance, ing. endurance test) Bir aygıt 

üzerinde belirli bir süre ve belirli koşullar altında yürütülen ve özel işlemler içeren sınama.    

debi,,,Alm. Strömungsrate, Fra. débit, ing. flow rate)  Birim sürede bir kanalın birim kesitinden geçen akışkan miktarı.  

değeç,,,Alm. Kontakt, Fra. contact, ing. contact) Bir devrenin tamamlanması ya da kesilmesi için başka bir iletkene 

değen ya da ayrılan iletken parça.   

değeçli alet,,,Alm. Kontaktgerät, Fra. appareil à contacts, ing. instrument with contacts) Önceden belirlenmiş 

konumlarda devinen öğenin değeçleri işlettiği alet.   

değer,,,Alm. Wert, Fra. valeur, ing. value) Bir simgenin karşılık geldiği nicelik ya da tutar. 

değer kümesi,,,Alm. Wertebereich, Fra. domaine de valeurs, ing. range)  Bir f  s->t göndermesinde t kümesi.  
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değerleme,,,Fra. rating, ing.rating) Bireylerin ölçüm konusunda tutumlarını belirtmek üzere kendilerine sunulmuş 

seçenekler ya da ölçüm boyutunu simgeleyen bir süreklilik üzerindeki çeşitli konumlar arasından seçmeler yapmalarını 

içeren değerlendirici yargı. 

değerleme ölçeği,,,Fra. échelle de rating, ing. rating scale) Göreli kestirimin ya da değer biçmenin yapıldığı ölçek  

DE/‹L,,,Fra. élément NON, ing. NOT) P önermesi doğru olduğunda "P DE/‹L" ifadesinin yanlış, P yanlış olduğunda da 

"P DE/‹L" ifadesinin doğru olduğu birli Boole işlemi.   

değirmi,,,Fra. circulair, Ing. circular) Yuvarlak 

değirmi çizenek,,,Alm. Kreiskarte, Fra. diagramme circulaire, ing. circular chart) Tek bir bütüne ilişkin bileşenlerin, bir 

değirminin dilimleri olarak gösterildiği çizit.   

değişen yükte çalışma,,,Alm. Betrieb mit wechselnder Belastung, Fra. service variable, ing. varying duty) Yük ve 

çalışma aralıklarının geniş değişimlere bağımlı bulunduğu çalışma biçimi. 

değişiklik hareketi -işlembilgisi-,,,Fra. transaction de change, ing. change transaction) Bilgiişlemde bir ana kütükte bir 

değişikliğe yol açan hareket,,,işlembilgi). 

değişiklik sezimi,,,Fra. détection de change, ing. change detection) Dinamik bir süreçteki yapı değişikliği, ya da bir 

görüntü ardışımında devinen nesnelerden kaynaklanan değişiklik gibi ve benzeri olguların sezimi.   

değişimler hesabı,,,Alm. Variationsrechnung, Fra. calcul de variations, ing. calculus of variations) Tümlevlenen işlevin 

bağımsız değişkenine göre, belirli tümlevin maksimum ya da minimum değerine ulaşması sorunu ile uğraşan 

matematik dalı.    

değişimli,,,Alm. variant, Fra. variant, ing. variant) Konaç -koordinat- sistemlerinin birinden ötekine dönüştürüldüğünde 

bir niceliğin kendine özdeş kalmama niteliği. 

değişimsiz,,,Alm. invariante, Fra. invariant, ing. invariant)  Bağıl devinim içinde bulunan konaç -koordinat- 

sistemlerinin birinden ötekine dönüştürüldüğünde, değeri hıza bağlı olarak değişmeyen nitelik. 

değişimsizlik,,,Alm. Invarianz, Fra. invariance, ing. invariance) Belirli dönüşüm işlemleri altında değişmeden korunan 

bir büyüklüğün ya da bir sayı dizgesinin durumu. 

değişinti,,,Alm. Varianz, Fra. variance, ing. variance)  Bir küme örnek alındığında, örneklerin kümenin ortalama 

değerinden sapmalarının karelerinin ortalaması. 

değişinti azaltma yöntemi,,,Alm. Varianzreduzierende Technik, Fra. technique de minimisation de variance, ing. 

variance reduction technique) ‹statiksel veri işlemede aynı sayıdaki veriyle daha büyük doğrulukta sonuçlar elde etme 

yöntemi.    

değişinti çözümlemesi,,,Fra. analyse de variance, ing. analysis of variance) Örneklem öbekleri arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını, toplam değişimi bileşenlerine ayırarak çözümleme.  

değişke,,,Fra. variante, ing.  variant) 1) Bir metnin ya da yapıtın az çok ayrılan değişik biçimlisi; 2) Bozulmaya 

dayanıklı sistemlerde kullanılan bir programın biraz farklı bir sürümü. 

değişken,,,Alm. Variable, Fra. variable, ing. variable)  Değeri değişebilen ve çoğun ölçülebilen bir nicelik ya da özellik. 

değişken alan,,,Alm. variables Feld, Fra. champ variable, ing. variable field) Belirli sınırlar arasında değişken uzunlukta 

herhangi bir veri alanı.    
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değişken aralıklı eşzamanlı,,,Alm. anisochron, Fra. anisochrone, ing. anisochronous)  Peşpeşe gelen zaman aralıklarının 

aynı sürede olmadığı ya da bu sürelerin en kısa sürenin bir tamsayı katı olmadığı bir zamanlama dizgesinin ya da 

işaretinin özelliği.  

değişken boylu tutanak,,,Alm. Aufzeichnung mit veränderlicher Länge, Fra. enregistrement à longeur variable, ing. 

variable size record) ‹çerdiği verilerin gereksemelerine göre, belirli sınırlar arasında değişken uzunlukta olan herhangi 

bir tutanak.  

değişken uzunluk,,,Fra. longueur variable, ing. variable length) Bilgisayarda sabit bir uzunluğa sahip olmayıp, içerdiği 

verinin uzunluğuna orantılı olan alan ya da tutanak. 

değişken uzunluklu kodlama,,,Alm. Kodierung mit veränderlicher Länge, Fra. codage à longeur variable, ing. variable 

length coding) Kaynak sözcüklerinin olasılıklarına ters orantılı biçimde farklı uzunlukta olabilen kod sözcüklerine 

atanması işlemi.  

değişmez,,,Alm. fess, Fra. fixe,  ing. fixed) Değişmeyen özdeş bir değeri koruyan herhangi bir nesnenin bu niteliğine 

değin.  

değişmez,,,Alm. Literal, Fra. littéral, ing. literal) Bir komutta veri adıyla değil de, doğrudan değişmez veri değeriyle yer 

alan herhangi bir nicelik.  

değişmez nokta gösterim,,,Alm. Festkommadarstellung, Fra. représentation à virgule fixe, ing. fixed point 

representation)  Sayı basamakları dizisinde kök ayrımının, rakam içinde ayrıca deyimlendirilmeksizin, üzerinde 

anlaşmaya varılmış bir uzlaşım gereğince değişmez bir yerde olduğu varsayılan bir köksel sayılama dizgesi.  

değişmez saklama alanı,,,Alm. Festwertspeicher, Fra. mémorie morte, mémoire permanente, ing. fixed storage) 

Bilgisayar komutlarının içindeki bilgileri değiştiremediği saklatım alanı.    

değişmez strateji,,,Alm. konstante Strategie, Fra. stratégie constante, ing. constant strategy)  Oyuncunun bilgi 

dağarcığından bağımsız olan oyun.  

değişmezlik,,,Alm. Invarianz, Fra. invariance, ing. invariance ) Bir özelliğin uygulanan bir dönüşümle değişmemesi; 

örneğin bir şeklin alanının dönme dönüşümü altında değişmemesi . 

değiştirici,,,Alm. änderungs,  Fra. modificateur, ing. modifier; modifier bit) Bir özelliği, bir niceliği, niteliği 

değiştirmeye değgin; örn. değiştirici bit.   

değiştiricili köprü,,,Alm. Übertragerbrücke, Fra. pont à transformateur, ing. transformer bridge) En az iki kolu bir 

değiştiricinin sargılarından oluşan ve empedans ölçmeyi amaçlayan almaşık akım ölçme köprüsü; transformatörlü 

köprü.  

değiştirme damgası,,,Fra. caractère d'échappement, ing. escape character) Önündeki sonlu sayıdaki damganın anlamını 

değiştirmede, ve dolayısıyla geçici yeni denetim damgaları yaratmakta kullanılan denetim damgası.   

değme,,,Alm. Kontakt,  Fra. contact, ing. tangency) Bir eğrinin bir eğriye, bir eğrinin bir yüzeye, ya da bir yüzeyin bir 

başka yüzeye kesmeksizin bir noktada dokunması.  

değmeli kesici,,,Alm. Unterbrecher, Fra. interrupteur de contact, ing. contact breaker) Bir elektrik devresini 

kendiliğinden açıp kapayan, elektrik zili gibi işleyen elektromanyetik düzenek.  

değmeyen döngüler,,,Alm. nicht berührende Schleifen, Fra. boucles nontangentes, ing. nontouching loops) Bir çizgede 

hiç bir ortak düğümü olmayan döngüler. 
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delik,,,Alm. Loch, Fra. lacune, trou, ing. hole) Normal olarak dolu enerji bandında görülen pozitif yük taşıyıcı nitelikli 

bir boşluk. 

deliklerle iletim,,,Alm. Löcherleitung, Fra. conduction par lacunes, ing. hole conduction) Bir yarıiletkende, deliklerin, 

elektrik alanı etkisiyle kristal içerisinde yayılması biçimindeki iletim. 

delinme [gaz],,,Alm. Durchschlag, Fra. décharge disruptive, ing. breakdown) ‹stenmeyen bir boşalma etkisiyle bir 

aralık direncinin, pratik olarak sonsuz olan değerden görece alçak bir değere birden bire düşmesi. 

delta kodlaması,,,Alm. Delta-modulation, Fra. modulation délta, ing. delta modulation) Bir sinyalin her bir örneğinin, o 

örneğin kestirilen değeriyle farkının tek bir bitle kodlandığı ayrımsal vurum kod kiplerinin türü.  

demet,,,Alm. Richtstrahl, Fra. faisceau, ing. beam) Koşut doğrultuda yayılan ışın kümesi. 

demet bölücü,,,Fra. diviseur de faisceau, ing. beamsplitter) Optik bir ışın demetini iki ya da daha çok sayıda demete 

bölen aynalı düzenek. 

demet iletken,,,Alm. verwügter conductor, Fra. âme tordonnée, ing. bunched conductor) Telleri rasgele, hepsi aynı 

yönde ve aynı sarılma uzunluğunda olmak üzere sarmal biçimde bir araya getirilmiş olan örgülü iletken. 

demokratik şebeke,,,Alm. demokratischer Schaltkreis, Fra. réseau democratique, ing. democratic network) Bütün 

saatlerin eşit statüde bulunduğu ve birbirleri üzerine eşit güdüm uyguladıkları karşılıklı eşzamanlamalı teleiletişim 

şebekesi.  

denektaşı,,,Alm. Bewertungsaufgabe, Fra. logiciel de benchmarking, ing. benchmark problem)  Bilgisayarların göreli 

başarımını sınayan sorun.   

deneme,,,Alm. Versuch, Fra. essai, ing. trial) Bir olayı oluşturmak üzere olasılıksal bir tasarımla yapılan deney.  

denetçi yazılımı,,,Fra. logicial d'audit, logiciel de vérification, ing. audit software) Değişik denetçilik işlevlerini yerine 

getiren özel yazılım. 

denetim,,,Alm. Regelung und Steuerung,  Fra. commande, ing. control) Belirli amaçları gerçekleştirmek için bir 

dizgeye uygulanan karar ve eylemler; kontrol. 

denetim birimi,,,Alm. Leitwerk, Fra. unité de commande, ing. control unit)  Bilgisayarın değişik bölümleri arasında 

eşgüdüm sağlayan ve işlemler üzerinde denetim görevini yapan bilgisayar donanım bölümü, kontrol birimi.  

denetim biti,,,Fra. bit clé, ing. check bit) Eşlik denetiminde olduğu gibi hata sezimi / düzeltimi amaçlı bilgi bitlerine 

eklenen bit. 

denetim damgası,,,Fra. caractère de contrôle, ing. check character) Bir iletinin geçerliliğini sınamak üzere gönderilen ek 

damga. Bir kontrol işlemini başlatan, değiştiren, durduran damga.  

denetim değişkeni,,,Alm. Stellgrösse, Fra. variable de commande, ing. control variable) Ayarlanan değişkenin değerini 

belirleyen ve denetleyen öğe ya da dizgenin çıktısı olan değişken; kontrol  değişkeni.  

denetim devresi,,,Alm. Steuerschaltung, Fra. circuit de commande, ing. control circuit) Ana güç devresini içermeyen ve 

denetleyici sinyalleri taşıyan devre; kontrol  devresi.  

denetim dizgesi,,,Alm. Regelungssystem,  Fra. système de commande, ing. control system) Denetleyen ve denetlenen 

altdizgelerden oluşan dizge; kontrol  sistemi.  
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denetim döngüsü,,,Alm. Regelkreis, Fra. boucle de régulation, ing. control loop)  Bir karşılaştırıcı, ileri yol ve 

geribesleme yolundan oluşan döngü; kontrol döngüsü.  

denetim duyarlığı,,,Alm. Steuerungstoleranz, Fra. sensibilité de commande,  ing. command resolution) Asıl denetlenen 

değişkende bir farklılık yaratmaksızın denetleyici girdisinde gerçekleştirilebilen en büyük değişim; kontrol  duyarlılığı.  

denetim erimi,,,Alm. Regelbereich, Fra. domaine de régulation, ing. control range)  Denetlenen değişkenin belirli 

çalışma koşullarında alabileceği değerlerin erimi; kontrol erimi. 

denetim kuralı,,,Alm. Regelvorschrift, Fra. régle de commande, ing. control law)  Denetleyicinin çıktısını, dizgenin o 

andaki durum değişkenlerinin bir işlevi olarak belirleyen işlevsel bağıntı; kontrol kuralı.  

denetim masası,,,Alm. Bedienungspult, Fra. pupitre de commande, ing. control desk) Bir işletmenin denetim ve 

gösterimini kolaylaştırmak için bir masada derlenmiş ana anahtar, gösterge ve aletler takımı; kontrol masası.  

denetim noktası,,,Alm. Prüfpunkt, Fra. point de contrôle, ing. checkpoint)  Bir bilgisayar altprogramında, gereğinde 

yeniden başlamaya elverecek şekilde verilerin bir tutanağının saptandığı aşama;  2) Bir bilgisayar işinin durumunun, 

daha sonra kalınan noktadan başlayabilmek üzere, saptandığı aşama. 

denetim sergeni,,,Alm. Bedienungstafel,  Fra. panneau de commande, ing. control panel) Bir sürecin denetim işleminin 

rahat yapılmasını sağlamak için, çoğu kez akış çizeneklerini de içeren gösterge ve denetleyicilerin yerleştirildiği sergen; 

kontrol sergeni.  

denetim türü,,,Alm. Regelart, Fra. mode de régulation, ing. type of control)  Denetleyici öğenin davranış türü; kontrol 

türü.  

denetim-motorlu eyleyici,,,Alm. motorischer Stellantrieb, Fra. actionneur à servomoteur, ing. control-motor actuator)  

Denetlenen kısmın deviniminin bir motorun devinimi ile sağladığı eyleyici.  

denetimli bakım,,,Fra. maintenance dirigée, ing. controlled maintenance) Merkezi gözetim olanaklarından yararlanarak 

ve/ya da örnekleme yaparak önleyici ve düzeltici bakımları en aza indirmeyi ve belirli bir hizmet niteliğini sağlamayı 

amaçlayan bakım yöntemi.  

denetleme dizgesi,,,Alm. Regeleinrichtung, Fra. système de commande, ing. controlling system)  Denetleme eylemini 

gerçekleştiren tüm öğelerin oluşturduğu dizge; kontrol sistemi.  

denetlenen değişken,,,Alm. Regelgrösse, gesteuerte Grösse, Fra. variable commandée ou réglée, ing. controlled 

variable) Dizgenin denetlenen çıkış değişkeni.  

denetlenen dizge,,,Alm. Regelstrecke, Fra. système commandé, ing. controlled system)  Üzerinde denetim uygulanan 

dizge.  

denetlenmiş kayma,,,Alm. kontrollierter Ausrutscher, Fra. glissment commandé,  ing. controlled slip) Bir sayısal 

işaretin hızını başka bir hıza uyarlamak üzere genlikleri ve anları denetlenerek peşpeşe bir dizi sayamak konumunun 

tersinemezce yitirilmesi ya da kazanılması; kontrollü kayma . 

denetleyici direnci,,,Alm. Fahrschalterwiderstand, Fra. résistance de combinateur, ing. controller resistance) Bir motoru 

çalıştırmak ve/ya da hızını değiştirmek için bir motor denetleyicisi ile birlikte kullanılan direnç.  

denetleyicinin oransal kuşağı,,,Alm. Proportionalbereich, Fra. bande proportionelle d'un régulateur, ing. proportional 

band of a controller)  Oransal davranışlı bir denetleyicide, kazancın tersinin denetleyicinin eylem eriminin yüzdesi 

olarak belirlenmesi. Eyleyici çıktısında 100% bir değişme elde etmek için denetleyici girdisinde geçerli olan değişme 

yüzdesi.   
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deney,,,Alm. Experiment, Fra. expériment, ing. experiment ) Etmenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini 

araştırmak üzere rasgelelik süreçleri kullanılarak yapılan denemeler.   

deney planı,,,Alm. Versuchplanung, Fra. plan d'expérimentation, ing. experimental design) Etmenler denetimli koşullar 

altında değiştirildiğinde, sonuçların anlamlı istatistiksel analizine elverdiği deneylerin planlanması. 

deney tasarımı,,,Alm. Versuchsplannung, Fra. concéption d'expériment, ing. experimental design) Etmenlerin değişik 

koşullarda bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini araştırmak üzere gerekli tasarımları hazırlayan ve çözümlerini veren 

istatistik dalı.  

deneyleme,,,Fra. expérimentation, ing. experimentation) Kendiliğinden gerçekleşemeyen, elverişsiz koşullarda beliren, 

karmaşık ve değişik biçimlerde oluşan ya da denenmesi yararlı görülen olayların gözlenmesi amacıyla başvurulan 

denetimli gözlemleme ya da bir deneyi gerçekleştirmek üzere başvurulan işlemlerin tümü 

deneysel standart sapma,,,Alm. empirische Standardabweichung, Fra. écart-type expérimental, ing. experimental 

standard deviation) Aynı ölçülen büyüklüğe ait n adet ölçümden oluşan bir seri kullanılarak elde edilen değişkenin -

variance- karekökönün kestirimi.  

denge durumu,,,Alm. Gleichgewichtszustand, Fra. état d'équilibre, ing. equilibrium state) Durum yöneyinin bütün 

zaman için türevinin sıfır olması.  

denge hızı,,,Alm. Endgeschwindigkeit, Fra. vitesse de régime, ing. balancing speed, free-running speed) Düz ve 

bükümsüz bir yolda devinen bir çekme taşıtında devinime karşı koyan kuvvetlerle itici kuvvetin dengelendiği hız.  

dengeli devre,,,Fra. circuit équilibré, ing. balanced circuit) 1) Çelisi -impedance-, hattın çelisine eşit bir eleman ile 

sonlandırılmış devre;   2) Bilgi iletimi ıcin ayrımsal işaretleşme kullanan bir arabağa sahip devre. 

dengeli hata,,,Fra. erreur équilibrée, ing.balanced error) En büyük ve en küçük hataların karşı işaretli fakat eşit genlikte 

olduğu durum. 

dengeli iki-kapılı devre,,,Alm. endsymmetrisches Zweitor, Fra. biporte équilibré, ing. balanced two-port network) Giriş 

uçlarının kendi aralarında ve çıkış uçlarının da aynı anda kendi aralarında değiştokuşu sonucunda bağlantılanmış 

bulunduğu dış devrelerin çalışmasının değişmediği iki kapılı devre.  

dengeli kod,,,Alm. balancierter Kod, Fra. code à somme bornée, ing. balanced code) Sadece sayısal toplamı sıfır olan 

sinyal öğeleri ya da öbekleri üreten hat kodu.    

dengesiz,,,Fra. non-équilibré, ing. unbalanced) Karşı taraflardaki çelilerinin (empedanslarının) farklı olduğu devre ya 

da iletim hattına ilişkin. 

dengesiz hat,,,Fra. ligne non-équilibré, ing. unbalanced line) Eşeksenel kablo örneğinde olduğu gibi toprağa göre iki 

iletkenin gerilim değerlerinin eşit olmadıgı hat. 

dengesiz hata,,,Fra. erreur non équilibrée, ing. unbalanced error) Enbüyük ve enküçük değerleri eşit genlikli ve karşı 

işaretli olmayan hata değerleri.  

dengesiz kip,,,Fra. mode non-équilibré, ing. unbalanced mode) Birinin "usta", diğerinin "yamak" durumunda olduğunda 

iki bilgisayarın birbirlerine veri iletebildikleri çalışma kipi. 

deniz telefonu,,,Fra. téléphone marine, ing. marine telephone) Belirli radyotelefon sıklıklarında çalışan, ve başka deniz 

telefonlarına ya da kara telefon üslerine ulaşan telefon. 
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denkleştirici,,,Alm. Kompensationsglied, Fra. élément correcteur, égaliseur, ing. equalizer, compensanting element)  

Geribesleme denetim dizgesinin başarımını iyileştirecek biçimde tasarımlanan ve ileri yola ya da ikincil bir geribesleme 

yoluna konan öğe.  

denkleştirme,,,Alm. Kompensation, Fra. égalisation, ing. equalisation) ‹letişim kanallarında evre ve genlik bozulmaları, 

çaprazkarışma gibi istenmeyen etkileri gidermek üzere kullanılan dengeleme işlemi. 

depolama işlemi,,,Fra. opération en mémoire, ing. storage operation) Bir bellek ortamında verinin okunması, yazılması, 

aktarımı, tutulması ya da taşınması amacıyla verinin bir yerden başa bir yere depolanması. 

depolama ortamı,,,Fra. support d'information, ing. storage medium) Verinin depolanıp saklanabileceği herhangi bir 

aygıt ya da kayıt ortamı. 

depolama ömrü, raf ömrü,,,Alm. Lagerungszeit, Fra. durée de vie en stockage, ing. storage life, shelf life) Bir öğenin 

belirtilen koşullarda saklandığında isterleri hâlâ sağlayacağı en uzun süre .  

derece,,,Alm. Grad, Fra. degré, ing. degree)  1) Sıcaklık ölçeği birimi, 2) Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit 

parçaya bölünürse, bir parçayı özekten gören açı, 3) Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.  

deri olayı,,,Alm. Skineffekt, Fra. éffet pelliculaire, ing. skin effect) Zamana göre değişen akım yoğunluğunun etkin 

değerinin, bir iletkenin yüzeyine yaklaştıkça iç kısmındakine göre daha büyümesi.  

derişim,,,Alm. Konzentration, Fra. concentration, ing. concentration) Bir maddenin toplam kütle içindeki göreli 

miktarı. 

derlem,,,Alm. Erhebung; Sammlung, Fra. collection, ing. collection) Belirli bir amaçla bir araya getirilmiş ve 

özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin tümü. 

derleme geçişi,,,Alm. Compilerpass, Fra. course de compilateur, ing. compiler pass)  Yüksek düzeyli dilden makina 

diline çeviri için yapılan işlemler  

derlemek,,,Alm. zusammentragen, Fra. compiler, ing. to compile) Herhangi bir yüksek düzeyli dilde hazırlanmış bir 

programı, bir derleyici aracılığıyla, belli bir bilgisayar dizgesinin makina diline çevirip bir amaç program oluşturmak.    

derleyici,,,Alm. Compiler, Fra. compilateur, ing. compiler) Bir programlama dilinde yazılmış kaynak program 

komutlarını, bilgisayarca okunup makina dili komutlarından oluşan amaç programa dönüştürmeye yarayan karmaşık 

bir çeviri programı.  

derleyici kodu,,,Fra. code de compilateur, ing. compiler code) Bir derleyici tarafından anlaşılabilecek şekilde ifade 

edilmiş veriler ve program komutları.  

destek biti,,,Fra. bit de service, ing. overhead bit) Adres denetimi, hata sezimi, eşzamanlama gibi işlere harcanan ve 

verilere ait olmayan bit. 

destek işlem,,,Fra. opération de servitude, opération annexe, ing. housekeeping operation; overhead operation) Bir 

bilgisayar programının yürütümüne destek olan, ama programa doğrudan katkıda bulunmayan işlem.   

destekçi yazılım,,,Fra. logiciel de soutien, ing. support software) Derleyici, yükleyici gibi başka yazılımların 

geliştirilmesine destek olan yazılım. 

detektör,,,Alm. Detektor, Fra. détecteur, ing. detector ) Kendi değerini vermese bile, özel bir büyüklüğün varlığını 

belirleyen bir eleman veya madde; sezici.  
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devinen mıknatıslı alet,,,Alm. Drehmagnetinstrument, Fra. appareil à aimant mobile, ing. moving-magnet instrument) 

Sabit bir sargıdaki akım ile devinen bir mıknatısın etkileşimi ile çalışan alet.   

devinen ölçekli alet,,,Alm. Drehskalainstrument, Fra. appareil à échelle mobile, ing. moving-scale instrument)  

Göstergesi sabit ölçeği devinen ölçü aleti. 

devinen sargılı miniakımölçer,,,Alm. Drehspulgalvanometer, Fra. galvanomètre à cadre mobile, ing. moving coil 

galvanometer)  Akım taşıyan sargının sabit bir mıknatısın alanında devindiği miniakımölçer.   

devingenlik (yüklü parçacık),,,Alm. Beweglichkeit eines geladenen Teilchens, Fra. mobilité d'un porteur éléctrisé, ing. 

mobility of a charged particle) Parçacığın, elektrik alanı doğrultusundaki hızının alan şiddetine bölümü. 

devinim,,,Alm. Bewegung,  Fra. mouvement, ing. motion) Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi. 

devinim dengelemeli,,,Fra. avec compensation de mouvement, ing. motion compensated) Bir video sinyalinin zaman 

içindeki devinimlerinin kestirilmesi ve bu kestirimlere dayanarak kodlama, onarım vb. işlemlerin yürütülmesine ilişkin.  

devinimsiz kafalı teker,,,Fra. disques à têtes fixes, ing. head-per-track disk) Yüzeyi üzerindeki izlerin herbiri için 

devinimsiz ayrı bir okuyucu/yazıcı kafa bulunan, bu bakımdan erişim süresi yalnızca iz üzerindeki tutanağın bu kafanın 

bulunduğu yere gelmesini sağlayacak dönüş süresinden oluşan, hızlı mıknatıslı teker.  

devinir öğe,,,Alm. sich bewegendes Element, Fra. équipage mobile, ing. moving element)  Ölçme öğesinin devinen 

kısmı.  

devinirlik,,,Alm. Bewegungsgrösse, Fra. quantité de mouvement, ing. momentum)  Devinen bir cismin kütlesiyle 

hızının çarpımına eşit olan ve zamana göre değişim hızı sürücü kuvveti veren yöneysel -vektörel- nicelik; momentum.  

devre,,,Alm. Schalt, Fra. circuit, ing. circuit) Kendi üzerine kapanabilen en az bir yolu bulunan bir elektrik ağı. 

devre çözümlemesi,,,Alm. Netzwerkanalyse, Fra. analyse de réseau, ing. network analysis) Bir devrenin durumlarının -

örneğin akımlar, gerilimler, güç- belirlenmesi işlemi.  

devre çözümleyici,,,Fra. analyseur de réseau, ing. network analyzer) Bir devre ya da ağın benzetimini yürüten aygıt. 

devre kartı,,,Fra. plaquet de circuit, ing. circuit board) Dayanıklı ve yalıtkan bir kart üzerinde konuşlanan devre öğeleri 

ve aralarındaki bağlantıları sağlayan iletkenler.  

devre kesici,,,Alm. Leistungsschalter, Fra. disjoncteur, ing. circuit-breaker) Güç anahtarı; akımların normal devre 

şartlarında oluşmasını, taşınmasını, kesilmesini ve de normal olmayan devre şartlarında belirlenmiş bir süre boyunca 

oluşmasını ve taşınmasını ve kısa devre gibi öngörülen devre şartlarında kesilmesini sağlayabilen mekanik anahtarlama 

aygıtı.  

devre sentezi,,,Alm. Netzwerksynthese, Fra. synthèse d'un réseau, ing. network synthesis) Belirli bir başarımı elde 

etmek için kurulacak devrenin ilingesinin -topolojisinin- ve devre öğelerinin değerlerinin belirlenmesi; devre bireşimi.   

devre topolojisi,,,Alm. Topologie der Netze, Fra. topologie de réseau, ing. topology of networks) Bir elektrik devresini 

oluşturan düşüncel öğelerin göreli konumlanışının irdelenmesi; devre ilingesi.   

devrenin çizgesi,,,Alm. Graph eines Netzwerks, Fra. graphe d'un réseau, ing. graph of a network) Düğümlerin 

noktalarla, dalların çizgilerle gösterimlendiği ve toplu parametreli ögelerden oluşan bir devrenin çizitsel gösterimi.   

devşirim,,,Alm. Permutation, Fra. pérmutation, ing. permutation) Seçilen öğelerin sıralarını gözeterek bir kümeden 

seçilen belirli sayıdaki farklı öğeler.  
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deyim,,,Am. Anweisung, Fra. instruction, ing. statement) Belirli bir programlama dilinin bağlamında bir işlemi 

tanımlayan ya da betimleyen anlamlı ifade. 

deyişbilim,,,Fra. phraseologie, ing. phraseology) Bir gözlem aracını oluşturacak sorunların dile getiriliş kurallarını 

gösteren bilgiler dizgesi  

dış bellek,,,Alm. Sekundärspeicher, äusserer Speicher, Fra. mémoire secondaire, ing. external memory) Ana belleğin 

oylumunu daha ucuza artırabilmek amacıyla, bilgisayar çevresinde, büyük hacimli veri kümelerinin, daha yavaş erişimi 

öngörülerek saklandığı bellek, ikincil bellek.   

dış kabuk elektronu,,,Alm. Valenzelektron, Fra. éléctron périphérique, ing. outer shell electron) Normal olarak dış 

kabukta bulunan ve ışık olgusunda, iletim olgusunda ve kimyasal özelliklerinde rolü olan elektron. 

dış modem,,,Fra. modem externe, modem non integré, ing. external modem) Kişisel bilgisayarın sistemine eklenmiş bir 

kart şeklinde olmayıp tek başına duran modem. 

dış örtü,,,Alm. außere Umhüllung, Fra. matelas extérieure, ing. serving) Bir kablonun dışına uygulanmış olan basınçla 

çekme işlemine tabi olmamış bir ya da birkaç tabaka. 

dış saat,,,Fra. horloge externe, ing. external clock) Başka bir aygıttan gelen saat ya da zamanlama işareti. 

dış sürücü,,,Fra. entraînement externe, ing. external drive) Kendi kutusu ve güç kaynağına sahip olup, bigisayara bir 

kablo ile bağlantılanan disk sürücü. 

dışbükey eğri,,,Fra. courbe convexe, ing. convex curve) Kendini kesen bir doğruyla en çok iki noktada kesişen eğri.  

dışbükey zarf,,,Alm. konvexe Hüll, Fra. enveloppe convexe, ing. convex hull) Bir gerçek doğrusal uzaydaki A 

altkümesi için, A yı kapsayan en küçük dışbükey alt küme .  

dışbükeylik,,,Alm. Konvexität, Fra. convexité, ing. convexity)  1) Belirli bir aralıkta bir işlevin tüm kirişlerinin 

sözkonusu işlevden büyük ya da eşit olması özelliği.  2) Bir küme için iki öğesini birleştiren bir doğru üzerindeki tüm 

öğelerin de o kümeye ait olması özelliği  

dışdeğerleme,,,Fra. extrapolation, ing. extrapolation) Bir aralıkta verilmiş bir sinyalin, bu aralığın dışında kalan 

değerlerini, belirli bir ölçüte göre hesaplama.   

dışlama ilkesi,,,Alm. Ausschliessungsprinzip, Fra. principe d'exclusion, ing. exclusion principle) Fermi-Dirac 

istatistiğine uyan parçacıkların  aynı enerji düzeyinde bulunamayacaklarını belirten ilke.    

dışmerkezlik,,,Alm. Exzentrizität, Fra. excentricité,  ing. eccentricity) Bir konik üzerindeki noktaların odağa ve 

doğrultmana uzaklıkları oranı; elips için dışmerkezlik büyük ve küçük özdeğerlerin oranıdır.  

dışyapılı değişken,,,Alm. exogene Variable, Fra. variable exogène, ing. exogenous variate) Değerleri modelin 

yapısından ve öteki değişkenlerden etkilenmeyen değişkenler; dışsal değişken.  

dielektrik kaybı,,,Alm. dielektrischer Verlust, Fra. perte diélectrique, ing. dielectric loss) Bir dielektrikte zamanla 

değişen elektrik alanından soğurulan ve ısı olarak kaybolan güç. 

dikeç kertesi,,,Alm. Spaltenrang, Fra. rang des colonnes, ing. column rank) Bir matristeki dikeç yöneylerin doğrusal 

bağımsız olanlarının sayısı; sütun kertesi.  

dikeç matris,,,Alm. Spaltenmatrix, einspaltige Matrix, Fra. matrice colonne, ing. column matrix) Tek bir dikeçten 

oluşan matris; sütun matris.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

dikevreli,,,Alm. in Quadratur, Fra. en quadrature, ing. in quadrature) Aynı sıklıkta olup evre farklarının ¹/2 radyan 

olduğu iki sinüzoidale ilişkin; dördün evreli.  

dikey eşlik,,,Fra. parité verticale, ing. vertical parity) Damgaların doğruluğunu sınamak için alt alta yazılmış kodlarının 

aynı dikeçte bulunan bitlere uygulanan eşlik denetimi. 

dikey izdüşüm,,,Alm. Orthogonalprojektion, Fra. projection orthogonale, ing. orthogonal projection) Bir kümenin her 

noktasından bir doğruya ya da düzleme inilen dikmelerin ayaklarının oluşturduğu küme.  

dikey karartma aralığı,,,ing. vertical blanking interval) Taramalı ekranlarda, ışının sondan ekran başına gelirken 

söndürülmesi. Bu aralıkta telemetin satırları ve veri gönderilmektedir. 

dikgen,,,Alm. orthogonal, Fra. orthogonal, ing. orthogonal; orthogonal decomposition, orthogonal function, orthogonal 

representation) Aralarındaki açı farkının ¹/2 olduğu ya da iççarpımlarının sıfır olduğu iki büyüklüğe değgin; örn. dikgen 

çözüşüm, dikgen işlev, dikgen gösterim.  

dikgen konaçlar,,,Alm. orthogonalen Koordinaten, Fra. coordonnées orthogonales, ing.orthogonal coordinates) Dikgen 

koordinatlar; eksenleri birbirine dik olan konaç -koordinat- sistemi.  

dikgen matris,,,Alm. orthogonale Matrix, Fra. matrice orthogonale, ing. orthogonal matrix) Devriği kendisinin evriğine 

eşit olan matris; dikgen dizey. 

dikgenleştirme,,,Alm.Orthogonalisierung, Fra. orthogonalisation, ing. orthogonalization) Dikgen olmayan bir vektör, 

işlev vb. kümesini dikgen kılma işi. 

dil,,,Alm. Sprache, Fra. langage, ing. language) Bilgi iletmek için kullanılan bir dizi gösterim, simge, uzlaşım ve 

kurallar kümesi.   

dilemsel işlev,,,Alm. willkürhiche Funktion, Fra. fonction arbitraire, ing. arbitrary function)Bir koşula bağlı olmaksızın 

istenildiği gibi seçilebilen işlev. 

dilimli ALOHA,,,Fra. ALOHA à intervalles, ing. slotted ALOHA) Bütün istasyonların eşzamanlandığı ve tüm iletim 

girişimlerinin belirli zaman dilimlerinde yer aldığı paket yayın sistemi. 

dilli kontak,,,Alm. Reedkontakt, Fra. contact à lames souples, ing. reed contact) Kontak elemanlarının ya tamamı ya da 

bir bölümü manyetik malzemeden yapılmış olan ve doğrudan bir manyetik kuvvetle hareket eden bıçakları bulunan 

kontak dizisi. 

dinamik atama,,,Fra. affectation dynamique, ing. dynamic allocation) Özkaynakların, bir programın yürütümündeki 

anlık gereksinmelere göre atanması.  

dinamik bellek atama,,,Alm. dynamische Speicherzuordnung, Fra. attribution dynamique de mémoire, ing. dynamic 

storage allocation) Bellek alanlarının verilere ve bilgisayar programlarına gereksinildiği anda atandığı bellek atama 

tekniği. Çoklu iş düzeninde çalışma olanağı sağlayan bir işletim dizgesinin, bellek kaynaklarını, görevlerin 

gereksemelerine ve eldeki iş harmanına göre, işletim sırasında, belli bir bellek yönetim algoritmasına göre sürekli 

biçimde yeniden düzenleyerek olabildiğince yüksek verimle kullanmaya çalıştığı bellek atama düzeni.  

dinamik çoğullama,,,Fra. multiplexage dynamique, ing. dynamic multiplexing) Kanalların zaman dilimlerine atanması 

sabit olmayıp isteme göre değişen zaman bölüşümlü çoğullama; istatistiksel çoğullama. 

dinamik döküm,,,Alm. dynamischer Speicherabzug,  Fra. vidage dynamique, ing. dynamic dump) Bir bilgisayar 

programının yürütümü sırasında, ve çoğunlukla da o programın güdümünde yapılan döküm. 
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dinamik hata katsayısı,,,Alm. dynamischer Fehlerkoeffizient, Fra. coefficient d'erreur dynamique, ing. dynamic error 

coefficient) Hatanın zamana bağlı değişimini gösteren katsayı.  

dinamik model,,,Alm. dynamisches Modell, Fra. modèle dynamique, ing. dynamic model) Aşağıdaki koşullardan en az 

birini taşıyan model  i) Yapıyı belirten denklemlerde en az bir değişkenin olması ve değerlerin zamanın ayrı ayrı 

noktalarında alınması; ii) En az bir denklemin zamanın bir işlevini -örneğin zaman türevini- içermesi.   

dinamik oyun,,,Alm. dynamisches Spiel, Fra. jeu dynamique, ing. dynamic game) Bir oyuncunun kararlarının 

oyuncuların daha önceki kararlarından etkilendiği oyun.  

dinamik ölçüm,,,Alm. dynamische Messung, Fra. mesurage dynamique, ing. dynamic measurement) Bir büyüklüğün 

anlık değerinin ve uygun olduğu taktirde zamanla değişiminin belirlenmesi. 

dinamik programlama,,,Alm. dynamische Programmierung, Fra. programmation dynamique, ing. dynamic 

programming) Çok katlı bir problemin çözümünü bulmada başvurulan ve çözüm sürecinin ara katlarında eldeki belirli 

sonuç ve kararlardan yararlanıldığı eniyileme yöntemi; dinamik izlenceleme.  

dinamik yanıt,,,Alm. dynamische Antwort, Fra. réponse dynamique, ing. dynamic response) Bir aygıt ya da dizgenin 

çıktısının girdinin değişimine göre zamana bağımlı değişimi.  

dirençli sıcaklıkölçer,,,Alm. Widerstandsthermometer, Fra. thermomètre à résistance, ing. resistance thermometer) Bir 

metalin elektriksel direnisi ile sıcaklığı arasındaki bağıntıdan yararlanarak yapılan sıcaklıkölçer.  

dirençli yol verici,,,Alm. Widerstands-Anlasser, Fra. démarreur à résistances, ing. rheostatic starter) Yol verme 

sırasında öngörülen motor momenti karakteristiklerini elde etmek ve akımı sınırlandırmak için bir ya daha çok direnç 

kullanan yol verici. 

dirençölçer,,,Alm. Widerstandmesser, Ohmmeter, Fra. ohmmètre, ing. ohmmeter, resistance meter) Elektrik direncini 

ölçmeye yarayan alet, ommetre. 

direngen olmayan,,,ing. nonpersistent) Yerel alan ağlarında, çarpışmadan hemen sonra düğümlerin iletimde ısrar 

etmeyip, rasgele süre beklemeleri. 

direni,,,Alm. Wirkwiderstand, Resistanz, Fra. résistance, ing. resistance) Karmaşık direninin gerçek kısmı. 

direnillik,,,Alm. spezifischer Wiederstand; Resistivität, Fra. resistivité, ing. resistivity) ‹letkenliğin tersi.  

disk bellek,,,Alm. Plattenspeicherung, Fra. mémorisation à disques, ing. disk storage) Yassı bir teker biçimindeki 

manyetik ya da optik teknolojisine dayalı bellek donanımı; teker bellek.  

disk denetleyicisi,,,Fra. contrôleur de disques, ing. disc controller) Bir disk sürücünün işlemesini denetleyen ve 

bilgisayarın ana kartı üzerinde bulunan elektronik devre. 

disk dosya kütüphanesi,,,Fra. bibliothecaire de fichiers de disquettes, ing. disk file librarian) Dosyaların disk üzerinde 

kapladıkları yeri sıkıştırarak azaltmak ve bir düzeyde güvenlik de sağlayan düzenek. 

disk sürücü birim,,,Fra. unité de contrôle de disques, ing. disk drive) Bir bellek teker kümesini ya da tek bir tekerin 

devinimlerini denetleyen düzenek. 

disket,,,Alm. Disket, Fra. disque  souple, minidisque, disquette, ing. flexible disk, diskette, floopy disk) Koruyucu bir 

kılıf içindeki esnek manyetik teker.   
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disket sürgüsü,,,Fra. volet coulissant, ing. sliding shutter) 3,5 inçlik disketlerin köşesinde kayan bir dil biçiminde olup, 

disket uzerine yazmaya karşı koruma sağlayan düzen. 

dizey,,,Alm. Matrix, Fra. matrice, ing. matrix) Dikdörtgenel biçimde konumlanmış sayılar, çokterimliler vb. gibi öğeler 

topluluğu; matris.  

dizge,,,Alm. System, Fra. système, ing. system) Belirli bir işlevi yerine getirerek bir ereği gerçekleştiren ve aralarında 

belli bir düzen içinde arabağıntılar ve etkileşimler bulunan öğeler topluluğu; sistem.  

dizge akış çizeneği,,,Alm. Systemsablaufschema, Fra. organigramme de système, ing. system flowchart) Bir dizgeyi, 

özellikle bir yazılım dizgesini oluşturan program, yordam, veri kütükleri, kullanıcı ya da işletmen eylemleri vb gibi 

öğelerle bunlar arasındaki iş ve veri akışını gösteren herhangi bir akış çizeneği; sistem akış çizeneği.   

dizge bilimi,,,Alm. Systemwissenschaft, Fra. science des systèmes, ing. system science) Dizgeleri ve özelliklerini 

irdeleyen bilim dalı; sistem bilimi.  

dizge çözümleme,,,Alm. Systemanalyse, Fra. analyse de systèmes, ing. systems analysis) Bir bilişim dizgesi 

tasarlanırken, aşağıdaki aşamaları kapsayan çözümleme çalışmalarının bütününe verilen genel ad 1) sorunu tanımlama, 

amaç çözümleme, 2) çalışmakta olan dizgenin ayrıntılı biçimde incelenmesi, 3) eldeki donanım, yazılım ve insan gücü 

olanaklarını en iyi biçimde kullanan, kullanışlı ve gerçekçi yeni bir dizgenin tasarımı, 4) yeni dizgenin ilgililere 

tanıtılması, tepki ve eleştirilerinin değerlendirilmesi, 5) dizgenin belgelenmesi, 6) yeni dizgenin kurulmasına ilişkin 

gözetim ve dizgenin yaşatılmasına ilişkin bakım sorumlulukları; sistem çözümleme.  

dizge çözümleyici,,,Fra. analyste de systèmes, ing. systems analyst) Bir bilişim dizgesinin tasarımında dizge 

çözümleme görevini yürüten kişi; sistem çozümleyici   

dizge değerlendirimi,,,Alm. Systembewertung, Fra. évaluation de systèmes, ing. system evaluation) Bir bilgisayar 

dizgesinin, bir bilişim ya da bilgi erişim dizgesinin, gözetilen amaçlara, benzer amaçlar için daha önce kullanılan 

dizgelere göre başarım ölçümü; sistem değerlendirimi.  

dizge derecesi,,,Alm. Ordnung des Systems, Fra. ordre du système, ing. order of the system) Dinamik bir dizgenin 

tanımalık -karakteristik- çokterimlisinin derecesi; sistem derecesi.  

dizge düzenleşimi,,,Alm. Systemskonfiguration, Fra. configuration du système, ing. system configuration) Genellikle 

bir bilgisayar dizgesini oluşturan birimleri, altdizgeleri de göstererek belirleyen herhangi bir çizim ya da liste; sistem 

düzenleşimi.  

dizge mühendisliği,,,Alm. Systemingenieurwesen, Fra. génie de systèmes, ing. system engineering) Doğanın enerji ve 

gereçlerini ekonomik biçimde kullanıp matematik ve fizik bilimlerini uygulayarak dizgelerin tasarlanıp geliştirilmesini 

konu edinen mühendislik dalı; sistem mühendisliği. 

dizge türü,,,Alm. Art des Systems, Fra. type de système, ing. system type) Açık döngü aktarım işlevinde tümlev 

öğelerinin sayısı; sistem türü .  

dizge yazılımı,,,Alm. Systemsoftware, Fra. logiciel du système, ing. systems software) Yazılım dizgelerinin, bunlarda 

kullanılan yaklaşım ve yöntemleri de kapsar biçimde tümü; sistem yazılımı.  

dizgenin denkleştirilmesi,,,Alm. Kompensation des Systems, Fra. compensation de système, ing. system compensation) 

‹stenen başarım ya da davranışa ulaşmak üzere bir dizgenin yapısını değiştirmek ya da dizgeyi bir ek aygıt ya da 

bileşenlerle donatmak; sistemin denleştirilmesi.  

dizgenin durumu,,,Alm. Zustand eines Systems, Fra. état d'un système, ing. state of a system) Herhangi bir t=to anına 

ilişkin değerler ve dizgeye t³to için uygulanacak girdiler bilindiğinde dizgenin davranışını herhangi bir t³to anı için 

tümüyle belirlemeye yeterli olan en küçük bilgi kümesi; sistemin durumu.  
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dizgenin özeğrisi,,,Alm. Kennlinie eines Systems, Fra. caractéristique propre à un système, ing. inherent characteristic 

of a system) Kalıcı durumdaki bir dizgenin denetleyici aygıtları bağlanmadığı ve diğer değişkenler de sabit tutulduğu 

zaman çıkış ve giriş değişkenleri arasındaki bağıntıyı gösteren tanıtıcı eğrisi; sistemin özeğrisi .   

dizgesel hata,,,Alm. systematische Fehler, Fra. erreur systématique, ing. systematic error ) Rasgele olmayan yanılgı.  

dizgesel örnekleme,,,Alm. systematische Stichprobenverfahren, Fra. échantilonement systématique, ing. systematic 

sampling ) Rasgele seçim yerine dizgesel bir yöntem kullanılarak yapılan örnekleme; sistematik örnekleme.  

dizgi,,,Alm. Kette, Fra. chaîne, ing. string) Damgalar ya da fiziksel öğeler gibi nesnelerin doğrusal bir dizisi.  

dizgi eşleme,,,Fra. correspondance de chaînes, ing. string matching) Sezim ve tanılama sorunlarında başvurulan ve 

aranan bir dizginin, aslından farklılaşmalar gösteren ve gürültü içeren başka bir dizgi içinde belirli bir uzaklık ölçütüne 

göre benzerliğinin ölçülerek aranması.  

dizi,,,Alm. Sequenz, Fra. séquence, ing. sequence)  Sıralı öğeler topluluğu, örneğin doğal sayılar.   

dizi saklayıcı,,,Alm. Indexregister, Fra. registre-index, ing. index register) Özdeş türde öğelerden oluşan bir küme 

içerisinde, istenilen bir öğeyi göreli olarak adreslemeyi sağlayan saklayıcı.   

dizilim,,,Alm. Feld, Fra. tableau, ing. array) Veri öğelerinin bir anahtar ya da dizin aracılığıyla gösterilebilecek 

herhangi bir biçimde düzenlenişi.   

dizilim bildirimi,,,Alm. Feldvereinbarung, Fra. déclaration de tableau, ing. array declaration) Bir değişkenin dizilim 

olarak tanımlanıp parametrelerinin belirtilmesi.  

dizin,,,Alm. Index, Fra. index, ing. index) Bir belgenin ya da bir kütüğün içindeki bilgilerin bulundukları yerlere 

yollama yapan ya da bunun için anahtar niteliği taşıyan göstergeler listesi. 

dizin kütüğü,,,Fra. fichier d'index, ing. indexed file) Dizinli, doğrudan erişim olanağı sağlayan ve her bir tutanağın 

boyu kullanıcı tarafından belirtilen tanıtıcı bir kimliği olan kütük.  

dizinli,,,alm. indiziert, Fra. indicé, ing. indexed) Sıralı bir göstergeler listesi tarafından belirlenen,  örn. dizinli 

adresleme, dizinli ardışık erişim.  

dizinli erişim,,,Fra. accès indexé, ing. indexed access) Bir veri belleğindeki tutanaklara, dizin yazmacının içeriğine bir 

adres  eklenerek gerçekleştirilen erişim. 

dizinli kütük,,,Alm. Indexdatei,  Fra. fichier en séquentiel indexé,  ing. index file) Bir veri kütüğüne sıralı kütük 

düzeninde doğrudan erişim olanağı sağlamak üzere kullanılan ve yalnızca dizin tutanaklarından oluşan yardımcı kütük. 

dizisel,,,Alm. seriel, serien, Fra. en série, ing. serial) ‹ki ya da çok etkinliğin tek bir aygıtta sıralı biçimde olmasına 

ilişkin.  

dizisel bağlantı,,,Alm. Reichenschaltung, Serienschaltung, Fra. couplage en série, ing. series connection) Aygıtların 

aynı akımın hepsinin üzerinden geçecek biçimde bağlantılanışı; seri bağlantı.  

dizisel çıkarıcı,,,Fra. soustracteur série, ing.  serial subtractor) Tek tek sayamakların ardarda çıkarılması ile yürütülen 

çıkarma işlemi. 

dizisel çınlamalı devre,,,Alm. Reihenresonanzkreis, Serienresonanzkreis, Fra. circuit résonnant série, ing. series-

resonant circuit) Dizisel bağlantılanmış sığaç ve irgiteç içeren tek yollu çınlama devresi; seri çınlamalı devre.   
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dizisel denkleştirme,,,Alm. Serienkompensation, Fra. compensation série, ing. series compensation) Denetlenen 

dizgede denkleştirici öğenin aynı yol üzerine konulması.   

dizisel giriş çıkış,,,Fra. entré-sortie série, ing. serial input/output) Tek bir kanal ya da aygıttan giriş/çıkış etkinliklerinin 

peşpeşe yürütülmesi. 

dizisel ilinti,,,Alm. Reihenkorrelation, Fra. corrélation sérialle, ing. serial correlation) i) Bir zaman ya da uzam (spatial) 

dizisinin öğeleri arasındaki ilinti, ii) ‹ki ayrı dizinin öğeleri arasındaki ilişki.  

dizisel kapı,,,Fra. port série, ing. serial port) Bir bilgisayara bağlantılanan dışsal modem ya da fare aygıtı örneklerinde 

olduğu gibi seri kipte çalışan aygıtları bağlantılamak için kullanılan ve bitlerin her saat vurumuyla teker teker iletildiği 

kapı. 

dizisel programlama,,,Fra. programmation série, ing. serial programming) Her adımda bir aritmetik ya da mantıksal 

işlemin yürütümüne elveren bilgisayar programlaması; çoklu programın karşıtı. 

dizisel toplama,,,Fra. additionneur série, ing.  serial addition) Tek tek sayamakları ardarda toplayarak yürütülen 

toplama işlemi. 

doğal,,,Alm. kanonisch, Fra. canonique, ing. canonic)  Belirli bir matematik yapısı için, istenilen amacı en kolay 

gerçekleştiren.  

doğal biçim,,,Alm. kanonische Form, Fra. forme canonique, ing. canonical form) Yalın işlemlerle bir matrisin 

indirgenebildiği özel yapılı matris.  

doğal dil,,,Fra. langage naturel, ing. natural language) Kuramsal olarak belirlenmeyip günlük kullanımı kurallardan 

oluşan dil. 

doğal kipler,,,Alm. Normalschwingungen, Fra. modes normales, ing. normal modes) Birden fazla serbestlik derecesi 

olan uyumcul -harmonik- devinimli yapıların, doğal konaçları içindeki bağlaşımsız devinim denklemlerinin çözümü 

olan yalın sinnuzoidal salınımlar. 

doğal mıknatıs,,,Alm. Dauermagnet, Fra. aimant permanent, ing. permanent magnet) Alanın sürekliliğini sağlamak için 

akım gereksinmeyen mıknatıs. 

doğal model,,,Fra. modèle canonique, ing. canonocal model) Herhangi bir uygulama gözönüne alınmadan verinin öz 

yapısını gösteren model. 

doğal sayı,,,Alm. natürliche Zahl. Fra. nombre naturel, ing. natural number)  N= {0,1,2,3, ...n, .....} kümesinin 

öğelerinden her biri. 

doğma-ölme süreci,,,Alm. Geburt-Tod-Prozess, Fra. processus de naissance et mort, ing. birth and death process) Dizge 

durumları herhangi bir zaman noktasında 0 ya da ±1 şeklinde değişen Markov süreci.  

doğrudan,,,Alm. direkt, Fra. direct, ing. direct)  dolaysız.   

doğrudan adresleme,,,Alm. direkte Adressierung, Fra. adressage directe, ing. direct addressing) Veriye ilişkin fiziksel 

adresin makina dilindeki komut içerisinde doğrudan yer aldığı adresleme biçimi.  

doğrudan bağlama,,,Alm. feste Schirmverbindung, Fra. connexion directe, ing. solid bond) Ekranlar arasında yapılan 

bağlantının çelisinin -empedansı- olabildiğince küçük olan kablo bağlantısı. 
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doğrudan belleğe erişim,,,Fra. accés direct à la mémoire, ing. direct memory access, DMA) Bir giriş-çıkış kanalı ile 

bellek arasında yüksek hızda veri aktarımını olanaklayan erişim.  

doğrudan beslemeli yineleyici,,,Alm. direkt versargte Wiederholungsstation, Fra. station à alimentation indépendante, 

ing. directly powered repeater station) Elektrik enerjisini doğrudan yerel şebekeden ya da bir yerel üreteçten sağlayan 

yineleyici durak 

doğrudan dahili arama,,,Fra. sélection directe à l'arrivée, ing. direct inward dialing, DID) Bir özel santral [PBX] 

üzerindeki dahili numaraya dışarıdan erişilebilme özelliği. 

doğrudan dışarı arama,,,Fra. prise directe de réseau, ing. direct outward dialing, DOD) Özel [PBX] santrallarda 

işletmen yardımı olmadan abonenin bir dış şebeke numarasını arayabilmesi. 

doğrudan erişim,,,Alm. direkter Spaicherzugriff,  Fra. accès mémoire direct, ing. direct access) Veri saklama ortamında 

erişilmek istenen tutanağın, bir önce erişilen tutanağın bulunduğu yerden bağımsız olarak, belirli sınırlar içinde 

değişmez bir sürede, doğrudan okunması ya da yazılmasını sağlayan donanım olanağı ve veri düzenleme yöntemi.  

doğrudan hat hizmeti,,,Fra. ligne directe, ing. hot line service) Birinci telefonun ahizesi kaldırıldığında ikinci telefonun 

çalmaya başladığı iki istasyon arasındaki özel bağlantı. 

doğrudan karşılaştırmalı ölçüm yöntemi,,,Alm. Vergleichmebverfahren, Fra. méthode de mesure par comparaison 

directe, ing. direct-comparison method of measurement) Ölçülen büyüklüğün, değeri bilinen aynı cins büyüklükle 

doğrudan karşılaştırıldığı ölçüm yöntemi  

doğrudan komut,,,Fra. instruction à opérande directe,  ing. immediate instruction) Adres alanının, işlenenin adresini 

değil de işlenenin kendisini içerdiği komut. 

doğrudan ölçüm yöntemi,,,Alm. Direktes Mebverfahren, Fra. méthode de mesure directe, ing. direct method of 

measurement) Ölçüm büyüklüğü değerinin, bu büyüklüğe işlevsel olarak bağlantılı olan diğer büyüklüklerin ölçülmesi 

yoluyla değil, doğrudan elde edildiği ölçüm yöntemi.   

doğrudaş noktalar,,,Alm. kollineare Punkten, Fra. points colinéaires, ing. collinear points ) Bir doğru üzerinde bulunan 

noktalar.  

doğrulama,,,Fra. vérification, ing.  verification) 1) Bir sistem ya da bileşenin geliştirilme sürecinde belirli bir evresinin 

istenen koşulları sağlayıp sağlamadığının saptanması. 2) Bir önermenin doğruluğunu ya da yanlışlığını saptamak ereği 

ile olayları inceleyip araştırmak. 

doğrulama ve sağlama,,,Fra. vérification et validation, ing. verification and validation) Bir sistem ya da bileşenin 

isterlerinin tam ve doğru olduğunun, geliştirme sürecinin her aşamasının bir önceki aşamanın gereklerini yerine 

getirdiğinin, son ürünün de beklenen işlevi sağladığının saptanma süreci.   

doğrulamak,,,Alm. verifizieren, Fra. vérifier, ing. verify, to)  

doğrultu açıları,,,Alm. Richtungswinkel, Fra. angles directeurs,  ing. direction angles) 1) Düzlemde bir doğru için, bu 

doğrunun artı X-ekseni ile yaptığı en küçük artı yönlü açı ;  2) Uzayda bir doğru için, bu doğrunun artı konaç 

eksenleriyle yaptığı artı yönlü açılar.  

doğrultucu,,,Alm. Gleichrichter Fra. rédresseur, ing. rectifier) Çıkışında giriş dalgabiçiminin tek yönlü halini veren 

[örneğin mutlak değeri]  devre, aygıt.   

doğrultuculu alet,,,Alm. Gleichrichterinstrument, Fra. appareil à rédresseur, ing. rectifier instrument) Çoğun sabit 

mıknatıslı devinen-sargı türünden olup almaşan nicelikleri ölçmeye yarayan ve bir doğrultucu aygıt kullanan alet.   
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doğrultulmuş ortalama değer,,,Alm. Gleichrichtwert, Fra. valeur rédressé, ing. rectified value) Bir büyüklüğün tek 

yönlü hale getirilmiş halinin [örneğin mutlak değerinin]  aritmetik ortalaması.   

doğrulu,,,Alm. geradlinig, Fra. réctiligne, ing. rectilinear )  Doğrulardan oluşan ya da doğrularla çevrili olan . 

doğruluk,,,Alm. Genauigkeit; Wahrheit, Fra. précision; verité, ing. accuracy; truth) Ölçülen bir değerin gerçek değerine 

yakınlığı. 

doğruluk çizelgesi,,,Alm. Wahrheitstafel, Fra. table de vérité, ing. truth table) Mantık devrelerinde her bir girdi 

katışımına karşılık gelen çıktıların sergilendiği çizelge.  

doğruluk derecesi,,,Alm. Genauigkeit, Fra. degré de précision, ing. accuracy rating) Bir aletin doğruluk sınıflandırması.  

doğruluk sınıfı,,,Alm. Genauigkeitsklasse, Fra. classe d'exactitude, ing. accuracy class)  Hataları belirli sınırlar içinde 

tutmak için tasarlanmış kesin metrolojik [ölçümbilimsel] kurallara uyan ölçme aygıtları sınırı.  

doğrusal ayırtaç,,,Alm. lineare Trennfunktion, ing. linear discriminant function) Gözlenen değişken değerlerinin ya da 

sıklıklarının doğrusal işlevi olan bir ayırıcı işlev. 

doğrusal ayrılabilir,,,Alm. linear abstandbar, Fra. lineairement séparable, ing. linearly separable) Örüntü tanımada her 

sınıf için, o sınıfın bölgesini diğerlerinkinden ayırabilen bir üstdüzlemin bulunabilmesi hali.   

doğrusal bağımsızlık,,,Alm. lineare Unabhängigkeit, Fra. indépendance linéaire, ing. linear independence) Ele alınan 

bir işlev kümesi öğelerinin ağırlıklı toplamının sıfıra eşitliği koşulunu sağlayan en az biri sıfırdan farklı bir katsayı 

kümesi bulunamaması özelliği.  

doğrusal bağlanım denklemi,,,Alm. lineare Regressionsgleichung, Fra. équation de regréssion lineaire, ing. linear 

regression equation ) Bağımlı değişken ile k tane bağımsız değişken  arasında  Y= bo +b1X1 + ............  + bkXk 

biçiminde kurulan bağlanım denklemi.  

doğrusal bir dizgenin kararsızlığı,,,Alm. Stabilität eines linearen Systems,  Fra. stabilité d'un système linéaire, ing. 

stability of a linear system) Doğrusal bir dizgenin dış bir uyarma ile kalıcı durumdan saptırıldıktan sonra uyarmanın 

sona ermesi ile yeniden kalıcı duruma dönmeme özelliği.   

doğrusal bir dizgenin koşullu kararlılığı,,,Alm. bedingte Stabilität eines linearen Systems, Fra. stabilité conditionelle 

d'un système linéaire, ing. conditional stability of a linear system) Doğrusal tek döngülü bir denetim dizgesinin açık 

döngü kazancının belirli bir aralıktaki değerleri için kararlı olup bu aralığın altındaki ve üstündeki değerler için kararsız 

olması.  

doğrusal bir dizgenin mutlak kararlılığı,,,Alm. absolute Stabilität eines linearen Systems, Fra. stabilité absolue d'un 

système linéaire, ing. absolute stability of a linear system) Doğrusal tek döngülü bir denetim dizgesinin, bir eşik değeri 

altındaki-üstündeki) açık döngü kazançları için kararlı ve bu eşiğin üzerindeki-altındaki) değerlerde kararsız olması 

özelliği.   

doğrusal dizge,,,Alm. lineares System, Fra. système linéaire, ing. linear system) Bir doğrusal türevsel denklem kümesi 

ile betimlenebilen dizge; doğrusal sistem.   

doğrusal işlev,,,Alm. lineare Funktion, Fra. fonction linéaire, ing. linear function) Üstdüşüm [superposition] ve 

tektürellik özelliklerini taşıyan işlev.   

doğrusal karesel oyun,,,Alm. lineares quadratisches Spiel, Fra. jeu linéaire quadratique, ing. linear quadratic game) 

Durumun evriminin doğrusal denklemlerle betimlendiği ve maliyet işlevinin karar ve durum değişkenlerinin karesel bir 

işlevi olduğu sonsuz dinamik oyun.  
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doğrusal katışım,,,Alm. Linearkombination, Fra. combinaison linéaire, ing. linear combination) Bir değişkenler 

kümesinin öğelerinin katsayılarla çarpılıp toplanmasıyla elde edilen değişken.   

doğrusal kestirici,,,Alm. lineare Schätzfunktion, Fra. estimateur linéair, ing. linear estimator ) Gözlemlerin doğrusal 

işlevi olan bir kestirici.  

doğrusal model,,,Alm. lineares Modell,  Fra. modèle lineaire, ing. linear model) Değişkenlere ilişkin denklemlerin 

doğrusal biçimde verildiği model.   

doğrusal olmayan bağlanım,,,Alm. nichtlineare Regression, Fra. regréssion non-lineaire, ing. non-linear regression)  

Katsayıları doğrusal olmayan bağlanım.  

doğrusal olmayan dizge,,,Alm. nichtlineares System,  Fra. système non-linéaire, ing. nonlinear system) Doğrusallık 

özelliklerini taşımayan dizge.  

doğrusal olmayan ölçek,,,Alm. nichtlineare Skale, Fra. échelle non-linéaire, ing. non-linear scale) Ölçek boyunca sabit 

olmayan bir oran katsayısı ile herbir ölçek taksimat boyunun, ona karşılık gelen ölçek taksimat değerine bağlı olduğu 

ölçek.  

doğrusal olmayan programlama,,,Alm. nichtlineare Programmierung, Fra. programmation non-linéaire, ing. nonlinear 

programming) Kısıtların, ana denklemlerin ya da amaç işlevinden en az birinin doğrusal olmadığı eniyileme sorunu. 

doğrusal ölçek,,,Alm. Lineare Skale, Fra. échelle linéaire, ing. linear scale ) Ölçek boyunca sabit olan bir oran katsayısı 

ile her bir ölçek taksimat boyunun, ona karşılık gelen ölçek taksimat değerine bağlı olmayan ölçek.  

doğrusal programlama,,,Alm. lineare Programmierung, Fra. programmation linéaire, ing. linear programming, LP) Tüm 

kısıtların doğrusal olup eşitlikler ya da eşitsizlikler olarak ifade edildiği ve amaç işlevinin de karar değişkenlerinin 

doğrusal bir işlevi olduğu eniyileme sorunu.  

doğrusal uzay,,,Alm. Vectorraum, Fra. espace vectoriel, ing. linear space)  Doğrusallık koşularını sağlayan 

matematiksel nesneler kümesi.  

doğrusallık,,,Alm. Linearität, Fra. linearité, ing. linearity) Doğrusal bir denklemle ifade edilebilir olma özelliği. 

doğrusalsızlık bozulması,,,Fra. distortion non linéaire, ing. nonlinearity distortion) ‹letim ortamının doğrusal 

olmamasından kaynaklanan sinyal bozulması. 

doğum oranı,,,Alm. Geburtsrate,  Fra. taux de naissance, ing. birth rate ) Belli bir zaman aralığında ortaya çıkan öğeler 

toplamının, toplam öğe sayısına oranı.  

doğum süreci,,,Alm. Geburtsprozess, Fra. processus de naissance, ing. birth process) Evren öğelerine yeni öğelerin 

katılımını açıklayan olasılıksal süreç.   

doğum-ölüm süreci,,,Alm. Geburts-und Todesprozess,  Fra. processus de naissance et mort, ing. birth-and-death 

process) Öğelerinin ölmesi ya da yeni öğelerin doğması nedeniyle evrendeki azalma ya da çoğalmayı açıklayan 

olasılıksal süreç.  

doğuşturu,,,Alm. Induktivität, Fra. inductance propre, ing. inductance) Düşüncel bir irgiteçte (endüktör) gerilimin, 

akımın zaman türevine oranı; irgiti, endüktans.  

doğuşturullukölçer,,,Alm. Permeameter, Fra. perméamètre, ing. permeameter) Maddelerin manyetik özelliklerini 

ölçmeye yarayan alet; irgitillikölçer; permeametre.  
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doğuşturulu alet,,,Alm. Induktionsinstrument,  Fra. appareil à induction, ing. induction instrument) Çalışması sabit 

elektro-mıknatısların alanı ile devinen iletken öğelere irgitilmiş akımlar arasındaki etkileşime dayanan alet; irgitili alet, 

endüksiyon aleti.  

doğuşturumölçer,,,Alm. Induktionsmesser, Fra. appareil de mesure de l'induction, ing. induction meter) ‹rgitimli ölçme 

öğesinin tekerinin dönmesiyle çalışan enerji ölçüm aleti; irgitimli enerji ölçer.    

doku,,,Fra. texture, ing. texture) ‹mge işlemede bir bölgedeki piksellerin gri tonlamalarının uzamsal düzenleşimi. 

dokuz izli kuşak,,,ing. nine-track tape) Eşlik bitiyle birlikte, üzerinde dokuz iz bulunan,  sekizli damgalar biçiminde 

kodlar için kullanılan kuşak.  

dolam,,,Alm. Rotor, Rotation, Fra. rotationel, ing. curl, rotation) Yüzey öğesi ile vektör alanının vektörel çarpımından 

elde edilen kapalı yüzey üzerinde alınan tümlevin, yüzey tarafından içerilen hacmin oranının boyutlar sonsuz küçük 

limite indirildiğindeki değeri.  

dolanaç,,,Alm. Kraftmagnet, Fra. solénoïde, ing. solenoid magnet) Silindir biçiminde bir enerji sargısından ve sargının 

ekseni yönünde devinen bir göbekten oluşan elektromıknatıs. 

dolanım,,,Alm. Umdrehung, Fra. révolution, ing. revolution) Kapalı bir yörünge üzerinde dolanma devinimi. 

dolanır matris,,,Alm. zirkulare Matrix, Fra. matrice circulante, ing. circulant matrix) ‹lk satırının ayrı öğelerden 

oluştuğu, altındaki satırların birinci satırdaki öğelerin birer çevrimsel kaydırmalarından oluştuğu matris; dolanır dizey.   

dolaşım tümlevi,,,Alm. Umlaufintegral, Fra. circulation, ing. circulation) Kapalı bir yol boyunca hesaplanan sayıl 

[scalar] hat tümlevi.  

dolaylı adresleme,,,Alm. indirekt Adressierung, Fra. adressage indirect, ing. indirect addressing) Adresin ya da adresi 

oluşturan değerlerden birinin değer olarak verilmeyip bunun saklandığı bellek yeri adresinin belirtildiği adresleme 

biçimi.   

dolaylı eylemli alet,,,Alm. indirekt wirkendes Gerät, Fra. appareil à action indirecte, ing. indirect acting element) 

Elektronik, elektriksel ya da elektromekanik araçlarla ölçülecek niceliğin bir motor ya da başka bir aygıtı denetlediği ve 

bu aygıtın da kayıtçı ya da gösterge aygıtını sürdüğü alet.  

dolaylı komut,,,Alm. indirekter Befehl, Fra. instruction à adresse indirecte, ing. indirect instruction) ‹şlenenin dolaylı 

adresini içeren komut.   

dolaylı ölçme,,,Alm. indirekte Meßung, Fra. mesurage indirect, ing. indirect measurement) Dolaysız ölçmeyle elde 

edilmiş başka büyüklüklerle olan işlevsel bağıntıdan yararlanarak elde edilen ölçme.  

dolaylı ölçüm yöntemi,,,Alm. Indirektes Mebverfahren, Fra. méthode de mesure indirecte, ing. indirect method of 

measurement) Ölçülen büyüklüğün değerinin, ölçülen büyüklükle işlevsel olarak bağlantılı diğer büyüklüklerin 

ölçülmesiyle elde edildiği ölçüm yöntemi. 

dolaysız adres,,,Alm. direkte Addressierung, Fra. adresse directe, ing. immediate address) ‹çeriği başka bir adres 

olmayıp işlenenin değeri olan adres; doğrudan adres.  

dolaysız eylemli alet,,,Alm. direkt wirkendes Gerät, Fra. appareil à action directe, ing. direct acting instrument) 

Gösterge ya da kayıt aygıtının doğrudan mekanik olarak devinen öğeye bağlı olduğu alet.    

dolaysız komut,,,Alm. direkter Befehl, Fra. instruction à adresse directe, ing. direct instruction) ‹şlenenin dolaysız 

adresini içeren komut.; mutlak komut.  
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dolaysız ölçme,,,Alm. direkte Messung, Fra. mesurage direct, ing. direct measurement)  Ölçülecek nicelikle gerçekten 

ölçülen nicelikler arasındaki işlevsel bağıntıyı ve bu bağıntıya dayalı hesaplara başvurmadan ölçülecek niceliğin 

doğrudan ölçülmesi.  

dolaysız veri,,,Fra. données directes, ing. immediate data) Başka bir bellek alanında saklanmayıp komutun parçası olan 

veri.   

dolgu,,,Alm. Füllung, Fra. élément de remplissage, ing. filler, padding)  Bir veri öğesinin gösterimini istenen uzunluğa 

getirmek için kullanılan bir ya da daha çok damga.  

dolgu gereci,,,Alm. Zwickelfüllung, Fra. bourrage, ing. filler) Çok iletkenli bir kablonun damarları arasındaki 

boşlukları doldurmak icin kullanılan gereç. 

dolu bant,,,Alm. volbesetzten Energieband, Fra. bande remplie, ing. filled band) Sıfır derece Kelvin sıcaklığında, enerji 

düzeylerinin herbirinde elektron bulunan ve elektronlara açık olmayan bant.  

doluluk boşluk oranı,,,Alm. Tastverhältnis, Fra. pourcentage d'utilisation, ing. duty cycle)  Bir sinyaldeki vurum 

sürelerinin tam süreye oranı.  

donanım,,,Alm. Hardware, Fra. matériel, ing. hardware)  Bilgisayar programları, yordamlar, kurallar ve bunlara ilişkin 

belgelemeye karşıt anlamda, bilgi işlemde kullanılan fiziksel öğeler bütünü.  

donanım bağdaşırlığı,,,Alm. Hardwarecompatibilität, Fra. compatibilité de matériel, ing. hardware compatibility) 

Değişik bilgisayar dizgelerinde kullanılabilen donanım birimleri arasındaki uyarlık.   

donanım gözleyici,,,Fra. moniteur matériel, ing. hardware monitor) Bir bilgisayar donanımının karakteristiklerini, ya da 

belirli olaylarını ölçen, kaydeden yazılım ya da aygıt.  

donanım güvenliği,,,Fra. securité materielle, ing. hardware security) Bilgisayar donatımına özgü ve yetkisiz 

kullanıcılarının erişimini engelleyen fiziksel güvenlik önlemleri. 

donanım isterleri,,,Alm. Hardwarebedarf, Fra. besoin du matériel, ing. hardware requirements) Bir yazılım dizgesinin 

kullanılabilmesi için en küçük bilgisayar dizge görünümünü oluşturan donanım birimleri, sığa vb. özellikleri.  

donanım mantığı,,,Fra. logique câblée, ing. hard-wired logic) Yazılım desteği olmadan mantık kararları verebilen, 

kalıcı biçimde bağlantılanmış elektronik bileşenler.  

donanım tasarım dili,,,ing. hardware design language) Donanım tasarımını geliştirmek, çözümlemek ve belgelemek için 

kullanılan ve bazen doğrulama  

donanım virüsü,,,Fra. virus matériel, ing. hardware virus) Bir bilgisayara ancak donanımı değiştirerek yerleştirilen 

virüs.   

donanımla denetlenen,,,Alm. hadwaregesteuert, Fra. commandé par matériel, ing. hardware controlled) Yazılım 

öğelerine dayanmadan yürütülen otomatik denetleme işlemi.   

donanımla kriptolama,,,Fra. codage par matériel, ing. hardware encryption) Geleneksel yazılımla yapılan kriptolamaya 

göre çok daha hızlı gerçekleştirilen donanım aygıtlarını kullanan kriptolama. 

donatım,,,Alm. Geräte, Fra. équipment, ing. equipment) Bir elektrik döşeminde kullanılan gereçlerin, aygıtların, 

makinaların, aletlerin, tesisatın genel adı  
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donatım rafı,,,Fra. armoire d'équipment, ing. equipment rack) Elektronik kart ve diğer donanımın monte edileceği metal 

raf. 

donuk,,,Alm. undursichtig, Fra. opaque, ing. opaque) Saydam olmayan; ışığın önemli kısmını saçarak öteye 

geçirmeyen. 

donukluk,,,Alm. Undursichtigkeit, Fra. opacité, ing. opacity) Işık geçirmezlik; saydam olmama niteliği.  

doruk,,,Alm. Mod, Häufibster Wert, Fra. mode, ing. mode) Bir değişkenin nüfus ya da örnekler içinde sık karşılaşılan 

değeri.  

doruk,,,Alm. Spitze, Fra. valeur extrême, pointe, ing. peak) Bir zaman dizisi alındığında, bitişik gözlemlere göre daha 

büyük değere sahip gözlem.  

doruk değeri,,,Alm. Scheitefaktor, Fra. valeur de crête, ing. peak value) Belirli bir zaman aralığında zamana bağımlı bir 

büyüklüğün aldığı en büyük değer.   

doruk katsayısı,,,Alm. Scheitefaktor, Fra. facteur de crête, ing. peak factor) Dönemli bir büyüklüğün doruk değerinin 

etkin değerine oranı.   

doruk-koyak değeri,,,Alm. Schwingungsbreite, Fra. valeur de crête à creux, ing. peak-to-valley value) Belirli bir zaman 

aralığında zamana bağımlı bir büyüklüğün doruk ve koyak değerlerinin farkı; salınım erimi.  

dosya,,,Alm. Datei, Fra. fichier, ing. file)  Bir arada işlenen ve birbirleriyle ilgili olan bir dizi kayıt; kütük.  

dosya aktarım protokolu,,,Fra. protocole de transfert de fichiers, ing. file transfer protocol) Bir teleiletişim ağında 

kütüklerin bir düğümdeki bilgisayardan başka düğümdeki bilgisayara gönderimini ve alımını yürüten uygulama 

katmanı protokolu. 

dosya bakımı,,,Fra. entretien d'un fichier, ing. file maintenance) Belirli bir sürede olagelen değişikliklerle de 

güncelleyerek bir kütüğün dönemli yenilenmeleri. 

dosya dizini,,,Fra. index des fichiers, ing. file allocation table, FAT) ‹şletim sisteminin disk üzerinde verinin nerede 

saklandığını gösteren kısmı. 

dosya içerik belirteni,,,Fra. extension de fichier, ing. file extension) Bir kütüğün içeriğine ilişkin, ve .bas, .com, .exe, 

.gif, .ps, .tar, .z, .zip örneklerinde olduğu gibi, sırasıyla, Basic dilinde, yürütülebilir, grafik değiştokuş formatında, 

postscript formatında, teyp arşiv formatında, Unix sıkıştırılmış formatta, DOS sıkıştırılmış formatta, olduğunu belirten 

takı. 

dosya kimliği,,,Alm. Dateiname, Fra. nom de fichier, ing. file identifier) Bir kütüğü tanımaya yarayan bilgiler.  

dosya örgütleşimi,,,Alm. Dateorganisierung, Fra. organisation de fichier, ing. file organization) Kütük içindeki 

bilgilerin düzenleşimi. 

dosya özniteliği,,,Fra. attribut de fichier, ing. file attribute) Bir kütüğün sahibinden başka kullanıcılarca erişim ve 

değiştirilebilmesini sınırlayan, okunmasına, yazılmasına, paylaşılmasına, değiştirilmesine ilişkin kısıtlar. 

dosya paylaştırıcı,,,Fra. serveur de fichier, ing. file server) Bir yerel bilgisayar ağında belirli bir makina üzerinde 

konaklayan kütüklerin her bir bilgisayar tarafından saydam biçimde erişilmesini, kullanılmasını, üzerinde işlem 

yapılmasını sağlayan yazılım düzeni.  
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dosya sonu etiketi,,,Fra. étiquette de fin de fichier, ing. end-of-file label) Bir dosyanın sonuna eklenen ve dosya 

kimliğini belirleyen veri kümesi. 

dosya yönetimi  (gestion d'un fichier, ing. file management) Kütüklerin yaratımı ve bakımına ilişkin kural ve 

yordamlar. 

dosyaların korunması,,,Fra. protéction des fichiers, ing. file protection) Bir kütüğün izinsizce değiştirilmesi, 

kullanılması ve silinmesini engelleyen fiziksel, yönetsel ve teknik önlemler. 

dosyaya yazmak,,,Fra. stocker, archiver, ing. to file) Bilgi işlemde belirli bilgilerin kütük örgütleşimine göre yazımı; 

dosyalamak.  

doygun mıknatıs,,,Alm. gesättiger Magnet, Fra. aiment saturé, ing. saturated magnet) Mini boyuttaki manyetik 

bölgeleri belirli bir doğrultuya yönelmiş mıknatıs.  

doygunluk,,,Alm. Sättigung, Fra. saturation, ing. saturation) 1) Havanın sığdırabileceği tüm su buharını alabilmesi, 2) 

Bir manyetik nesnenin en büyük akı yoğunluğuna erişmesi, 3) Bir elektron ışınları tübünde elektronların tümünün 

anotlarca kapılarak dış çevrimdeki akımın doygunlaşması, 4) Bir maddenin çözeltisinin alabildiğine derişik bir değere 

ulaşması.  

doyma,,,Alm. Sättigung, Fra. saturation, ing. saturation) Giriş değişkeni değerindeki herhangi bir artışa karşılık çıkış 

değişkeni değerinde ancak yoksanabilir bir değişme olması durumu ve tanımalık eğrinin bu özelliği sergileyen kesimi.   

doyma noktası,,,Alm. Sättigungspunkt, Fra. niveau de saturation, ing. overload point) Bir yükselteçte giriş işaret 

gücünün 1 dB artmasıyla üçüncü katsıklık (harmonik) gücünün 20 dB arttığı çıkıştaki mutlak güç değeri.  

döküm,,,Alm. Speicherauszug, Fra. extraction, ing. dump) Bir bellek alanını kullanıma açmak, çapar ayıklamak ya da 

verileri güvenlik altına almak için bir saklatım yöresindeki verilerin yazdırılması. 

döneç,,,Alm. Anker, Rotor, Fra. rotor, armature, ing. rotor, armature) 1) Bir motorun dönen parçası, 2) Bir elektrik 

motorunda ya da üreteçte, üzerine akım sargısı bulunan manyetik alan içinde dönen demirden parça.  

dönel yüzey,,,Alm. Drehfläche, Fra. surface de révolution, ing. surface of revolution) Bir düzlemsel eğrinin bir eksen 

çevresinde dönmesiyle oluşan yüzey.   

dönem,,,Alm. Period, Fra. période, ing. period) 1) Bir f işlevinde bütün  t'ler için f(t)  =  f(t+T) eşitliğini sağlayan en 

küçük T değeri,  2)  Yinelenen bir görüngünün,,,fenomenin) bir çevrimini tamamlaması için gereken süre   

dönemli,,,Alm. periodisch, Fra. périodique, ing. periodic; e.g., periodic function, periodic group, periodic signal, 

periodic solution ) dönemsel, peryodik; örn. dönemli işlev, dönemli grup, dönemli sinyal, dönemli çözüm.  

dönemli anahtarlama,,,Alm. periodisches automatisches Umschalten, Fra. commutation, ing. commutation) 

Bağlantıların dönemli ve özişler biçimde bir konumdan başka bir konuma geçirilmesi.   

dönemli çalışma,,,Alm. periodischer Betrieb, Fra. service périodique, ing. periodic duty) Sabit ya da değişken yükle 

çalışmanın düzenli biçimde yinelendiği çalışma çevirimi.  

dönemli-durağan,,,Fra. cyclo-stationnaire, ing. cyclostationary) Momentleri zamanın dönemli işlevleri olan rasgele 

süreç. 

dönemsel süreç,,,Alm. periodischer Prozess, Fra. processus périodique, ing. periodic process)  Dönemsel bir dizi veren 

durağan olasılıksal süreç. 
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dönemsiz,,,Alm. aperiodisch, Fra. apériodique, ing. aperiodic) Dönemlilik özelliği taşımayan.  

döner anahtar,,,Alm. Drehschalter, Fra. commutateur rotatif, ing. rotary switch) Döndürülerek çalıştırılması 

amaçlanmış bir manevra elemanı bulunan kumanda anahtarı. 

dönerli kaydırma,,,Fra. pérmutation circulaire, ing. end-around shift) Saklayıcının bir ucundan dışarı kaydırılan verinin 

diğer ucundan geri sokulduğu kaydırma.   

döngü,,,Alm. Schleife, Fra. boucle, ing. loop) 1) Kapalı bir elektrik devresi;  2) Bir sonlandırma koşulu sağlanana değin 

çalışagelen bir dizi bilgisayar komutu;  3) Bir çizginin kendi üzerine kapanan kapalı bir eğri oluşturması ya da içinden 

bir başka eğrinin geçeceği şekilde açık bir eğri oluşturması; 4) Herhangi bir düğümden en çok bir kez geçen ve kapalı 

bir yol oluşturan dal kümesi. 

döngü akımı,,,Fra. courant de boucle, ing. loop current) Telefonun çatalaltı kontağının kapanması ile başlayan ve 

santraldaki bataryadan beslenen akım. 

döngü anten,,,Alm. Schleifeantenne, Fra. antenne cadre, ing. loop antenna) Yön bulma ve iletişim amaçlarıyla 

kullanılan, ve bir iletkenin bir ya da daha çok döngüsünden oluşan anten .  

döngü kazancı,,,Alm. Verstärkung des geschlossenen Kreises, Fra. gain de boucle, ing. loop gain) Döngüdeki dal 

aktarganlıklarının çarpımı. 

döngü kazanç işlevi,,,Alm. Schleifengewinn Charakteristik, Fra. caractéristique de gain de boucle, ing. loop gain 

characteristic) Gerçek sıklıklarda hesaplanmış döngü aktarım işlevinin büyüklüğü.  

döngü sınaması,,,Fra. test de bouclage, ing. loopback) ‹letilen sinyalin iletişim yolunun ya da ağının tümünden ya da bir 

kısmından geçtikten sonra göndericiye gönderilmesi ile yürütülen sınama. 

döngüsel öteleme,,,Fra. décalage circulaire, ing. circular shift) Bir yazmaç, sözcük, ya da sayı ötelendıginde, dışarı 

taşan her basamağın, öbür yandan tekrar sokulduğu öteleme türü. 

dönmesiz alan,,,Alm. wirbelfreies Feld, Fra. champ irrotationnel, ing. irrotational field)  Dolamı sıfır olan -yöney- 

vektör alanı. 

dönüş yitimi,,,Fra. pertes de retour, ing. return loss) Değişik sıklıklardaki yansıyan enerjinin besleme enerjisine oranı. 

dönüşölçer,,,Alm. Drehzahlmesser, Fra. tachomètre, ing. tachometer) Dönen dingilin dakikadaki dönme sayısını ölçen 

alet.  

dönüştürme süresi,,,Alm. Umwandlungszeit, Fra. temps de conversion, ing. conversion time) Analog bir sinyali sayısal 

biçime ya da sayısal bir sinyali analog biçime dönüştüren işlemin başlaması ile tamamlanması arasında geçen süre.  

dönüştürücü,,,Alm. Messumformer, Fra. transducteur, ing. transducer) Fiziksel bir nicelik olarak aldığı bilgiyi kesin bir 

kurala göre, genellikle başka bir fiziksel nicelik türünden bilgiye dönüştüren aygıt. 

dönüştürücü irgiteç,,,Alm. Autotransduktor, Fra. autotransducteur, ing. auto-transductor) Kendini uyarmayan, aynı 

sargıların hem denetim hem de güç sargıları işlevini gördüğü irgiteç.  

dönüşüm kodlaması,,,Alm. Transformkodierung, Fra. codage de transform, ing. transform coding) Bir sinyalin zaman 

ya da uzam bölgesinden sıklık bölgesine dönüştürüldükten sonra yürütülen kaynak kodlaması işlemi.  

dördün,,,Alm. Quadratur, Fra. quadrature, ing. quadrature) Aralarındaki evre farkının bir çevrimin dörtte biri olan iki 

dönemli işlevin ilişkisi.    
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dördün genlik kiplenimi,,,ing. quadrature amplitude modulation) Baud başına bit sayısını arttırmak üzere hem genlik 

hem de sayısal evre kiplenimi kullanan yöntem. 

dördünevreli,,,Alm. in Quadratur,  Fra. en quadrature, ing. in quadrature) Aynı sıklıkta olup evre farklarının ¹/2 radyan 

olduğu iki sinüzoidale ilişkin; dikevreli.  

dördünevreli kaynak,,,Alm. Zweiphasen-(spannungs-) Quelle mit ¹/2 Phasenverschiebungswinkel, Fra. source -

detension- diphaseé, ing. quarter-phase -voltage- source) Evre farkları çeyrek dönem olan aynı genlikte iki almaşık 

gerilim üreten çokevreli kaynak.  

dört dördünlü çarpıcı,,,Fra. multiplicateur à quattres quadrants, ing. four-quadrant multiplier) Çarpanlardan her ikisinin 

de işaretine duyarlı olan çarpıcı. 

dört düzeyli sinyalleşme,,,Fra. signalisation quaternaire, ing. quaternary signalling) Dört gerilim ya da akım düzeyini 

kullanarak bilgi iletiminde bulunan eletriksel iletişim türü. 

dört telli kanal,,,ing. four wire channel) ‹kisi alış yönünde, ikisi veriş yönünde olmak üzere dört telden oluşan, ve tam 

çift yönlü iletişim için tasarlanmış kanal. 

dörttebirlik,,,Alm. Quartil,  Fra. quartile, ing. quartile) Bir dağılımın toplam sıklığını dört eşit parçaya bölen değişken 

değerlerinden her biri; çeyrek değer.  

döşem,,,Alm. Betriebsanlage, Fra. installation, ing. installation)  Belirli bir yerdeki elektrik donatımının kurulup 

bağlantılanması.  

dövülgenlik,,,Alm. Schmiedbarkeit, Fra. malleabilité, ing. malleability) Altın, gümüş, çinko gibi çekiçleme, çekme, 

merdaneden geçirme gibi işlemlerle biçim değiştirebilme özelliği.  

dur-başla damgası,,,Fra. caractère debut-arrêt, ing.  start-stop character) Başında bir başlama, sonunda da bir durma 

işareti olan damga.  

dur-bekle,,,Alm. Halt, Fra. suspension, ing. hold) Belirli bir olayın gerçekleşmesine kadar işlemi durdurup bekleme.   

duraç,,,Alm. Stator, Fra. stator, ing. stator) Motor ya da potansiyel üreteci gibi elektrik aygıtlarının devinimsiz akım 

sargılarından oluşan ve manyetik alan uyarmaya yarayan parçaları, stator. 

durağan evren,,,Alm. stationäre Population, Fra. population stationnaire, ing. stationary population) Durağan 

dağılımların elde edildiği evren. 

durağan rasgele gürültü,,,Alm. stationnäres Zufallsrauschen, Fra. bruit aléatoire stationnaire, ing. stationary random 

noise) ‹statistiksel özellikleri zamanla değişmeyen rasgele gürültü.    

durağanlık,,,Fra. stationnarité, ing. stationarity) Bir rasgele sürecin istatistiksel özelliklerinin zamanla değişmemesi   

durak,,,Fra. poste, borne, ing. station) Bir iletişim ağında mantıksal bir adresle belirlenebilen uç noktası; istasyon.  

durak günlüğü,,,Fra. jounal de borne, ing. station log) Bir iletişim durağında mesaj kotarımına, donatım arızalarına, 

personele ilişkin bilgilerin zamandizinsel tutanağı. 

duran dalga,,,Alm. stehende Welle,  Fra. onde stationnaire, ing. standing wave) Karşı doğrultularda ilerleyen, özdeş 

türden iki dalga katarının üstüste gelmesi ile oluşan durgun görünüşlü dalga.  
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durdurma burusu,,,Alm. Bremsdrehmoment, Fra. couple de freinage, ing. breaking torque) Sabit bir mıknatısın alanı ile 

döneçte -rotor- doğuşturulan ve dönmeye karşı koyan akımın etkileşiminden kaynaklanan buru.  

durdurma denetimi,,,Alm. Bremsen, Fra. freinage, ing. braking; braking control) Süren motor ya da sürülen makinaları 

kinetik enerjilerini yitirerek yavaşlatan denetim işlevi; frenleme denetimi.  

durdurulmuş örneklem,,,Alm. zensierte Stichprobe, ing. censored sample)  Varlıkları bilinen kimi değerlerin 

bilinmemesi durumundaki örneklem. 

durma biti,,,Fra. bit d'arrêt, ing. stop bit) Eşzamansız iletimde bir damganın sonunu gösteren ve hattın durgun hale 

girmesine yolaçan bit.  

durma damgası,,,Fra. caractère d'arrêt, ing.  stop character) Bir yazı işleme programının, metin formatında metnin 

kendisinde, damga fontunda ya da başka bir öğe üzerinde değişiklik yaratmak amacıyla, kesilmesini sağlayan damga.  

durma kuralı,,,Alm. Halteregel,  Fra. loi d'arrét, ing. stopping rule) Bilgisayarla benzetimde bir yürütümün bitiş 

biçimini belirleyen kural.   

duruk,,,Alm. statisch, Fra. statique, ing. static; e.g., static memory, static circuit, static regime)  1) Gelişigüzel uzun bir 

sürede kayda değer hiç bir değişikliğin yer almadığı dizge,  örn. duruk bellek, duruk devre, duruk rejim. 2) Bilgisayar 

programının yürütümünden önce oluşan olay ya da süreç. 

duruk çerçeveli video,,,Fra. arrêt sur image, ing. freeze frame video) Saniyede birkaç çerçeve göndererek, dolayısıyla 

doğal devinim izlenimi yaratma savında olmayıp çok daha az bant genişliğine gereksinecek şekilde  imgelerin 

kaydedilip, iletilip ekrana yansıtılması ile elde edilen video. 

duruk döküm,,,Fra. vidage en un point fixe de programme, ing. static dump) Bir bilgisayar programının başlaması ve 

bitiminden önce elde edilen döküm. 

duruk kütle,,,Alm. Ruhemasse, Fra. masse au repas, ing. rest mass) Görelilik kuramında, devinen bir gözlemciye göre 

devinimsiz bir cismin kütlesi.   

duruk mıknatıslık,,,Alm. Magnetostatik, Fra. magnétostatique, ing. magnetostatics) Zamanla değişmeyen manyetik 

alanları inceleme. 

duruk model,,,Fra. modèle statique, ing. static model) ‹çinde bir değişiklik olmayan bir sisteme ilişkin model; örneğin 

bir köprünün yük altındaki değişimlerini gözardı eden, sadece küçük ölçekteki şeklini veren model. 

duruk oyun,,,Alm. statisches Spiel, Fra. jeu statique, ing. static game) Bir oyuncunun kararının önceki oyuncuların 

kararlarından etkilenmediği oyun.   

durukyük,,,Alm. Elektrostatisch, Fra. éléctrostatique, ing. electrostatic) Değme, etkileme gibi yollarla cisimler üzerinde 

birikerek dengede kalan devinimsiz elektriksel yük.   

durukyük alanı,,,Alm. elektrostatisches Feld, Fra. champ éléctrostatique, ing. electrostatic field) Durgun yüklerden 

kaynaklanan elektrik alanı. 

durukyük merceği,,,Alm. elektrostatische Linse,  Fra. lentille éléctrostatique, ing. electrostatic lens) Yüklü bir parçacık 

demetini odaklayabilen bir elektrik alanı oluşturacak biçimde düzenlenmiş elektrotlardan oluşan mercek.  

durum,,,Alm. Status, Zustand, Fra. état, ing. status;  e.g., status bit, status code, status information, status message, 

status test) örn. durum biti, durum kodu, durum bilgisi, durum iletisi, saklayıcısı, durum sınaması.   
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durum çizeneği,,,Fra. diagramme d'état, ing.  state diagram) Bir sistemin durumlarını, ve birinden öbürüne geçişleri 

sergileyen çizenek. 

durum denklemleri,,,Fra. équations d'état, ing. state equations) Dinamik bir dizgeye özgü durum değişkenlerinin zaman 

içindeki evrimlerini betimleyen türevsel denklem sistemi  

durum geçiş matrisi,,,Alm. Zustandsübergangmatrix, Fra. matrice de transition, ing. state transition matrix) Başlangıç 

durum yöneyinin t anındaki durum yöneyine geçişini gösteren matris; durum geçiş dizeyi.  

duyaç,,,Alm. Sensor, Fra. capteur, senseur, ing. sensor) Bir sinyal ya da parametreyi ölçme aygıtlarının kullanabileceği 

biçime çeviren dönüştürücü;  sezici öğe; duyargaç. 

duyaç dizilimi,,,Fra. champ de capteurs, ing. sensor array) Uzamda belirli bir dizilime göre konumlanmış duyucu 

öğeleri.   

duyaç tümleştirme,,,Fra. fusion de senseurs, ing. sensor fusion) Bir çok duyucudan gelen ölçümlerin ilişkilendirilerek, 

işlenerek ve birleştirilerek en doğru duyucu çıktısını elde etme. 

duyaçlara dayalı sistem,,,Fra. système basée sur capteurs, ing. sensor based system) Birincil giriş kaynağı duyuculardan 

gelen veriler olan, çıktısı da ilgili fiziksel süreci denetlemekte kullanılan sistem.  

duyargaç,,,Fra. capteur, ing. sensor) Bir sinyal ya da parametreyi ölçme aygıtlarının kullanabileceği biçime çeviren 

dönüştürücü; duyucu öğe, duyucu, sezici öğe.  

duyarlayıcı,,,Alm. Sensibilisator, Fra. sensibilisateur, ing. sensitiser) Bir ışıyan maddede spektral soğurulma bölgesini 

ve uyarımı değiştirebilen bir yabancı madde veya yer değiştirmiş bir atom. 

duyarlı veriler,,,Fra. données critiques, ing. critical data) Onay alınmadan açıklanması, değiştirilmesi, yitimi bir kişiyi 

ya da örgütü riske sokabilen veriler. 

duyarlılık,,,Alm. Empfindlichkeit, Fra. sensibilité, ing. sensitivity) 1) Ölçme aygıtı tepkisindeki değişimin, uyarımda 

ona karşılık gelen değişime oranı.  2) Bir bilgi işlem sisteminde, bir bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesi, bilginin 

yitirilmesi ya da değiştirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararın ölçüsü. 

duyarlılık eşiği,,,Alm. Schwellenempfindlichekeit,  Fra. seuil de sensibilité, ing. threshold sensitivity) Bir ölçme 

aygıtının ya da otomatik (özişler) denetim dizgesinin sezebildiği en küçük sinyal büyüklüğü.  

duyarlılık etiketi,,,Fra. étiquette de sensibilité, ing. sensitivity label) Bir verinin gereksindiği güvenlik düzeyini ve 

duyarlılığını tanımlayan etiket.  

duyarlılık katsayısı,,,Alm. Empfindlichkeitskoeffizient, Fra. coefficient de sensibilité, ing. sensitivity coefficient) Bir 

dizgedeki herhangi bir sinyalin ya da büyüklüğün dizge parametrelerinden birine göre kısmi türevi.  

duyarlılık oranı,,,Fra. taux de sensibilité, ing. sensitivity ratio) Giriş sinyalindeki değişikliğe karşı ölçme aygıtının ya da 

denetim biriminin yanıt miktarı. 

duyarsız bölgeli denetim  -ölü bölgeli denetim-,,,Alm. Regelung mit Unempfindlichkeitsbereich, Fra. régulation avec 

zone neutre, ing. neutral zone control) Denetleyen değişkenin denetim eriminin ayarlanabilen belli bir kesimindeki bir 

değişmenin denetlenen değişkende herhangi bir değişme yaratmadığı denetim türü. 

düğüm,,,Alm. Knoten, Fra. noeud, ing. node) Bir dizgeye ilişkin çizgede bir işaret ya da değişkeni gösteren nokta. 
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dürtme,,,Alm. Ruck, Fra. jog, secousse, saccede, ing. jerk) Sürülen makinanın küçük bir devinimini sağlamak üzere 

sürme düzeneğinin kısa bir süre işletilmesi.    

dürtü işlevi,,,Alm. Delta-Funktion, Dirac-Impuls, Fra. fonction delta, impulsion de Dirac, ing. Dirac-delta function, 

impulse function)  Herhangi bir sınırlı sürekli f[x] işlevi için şf[x)g[x]dx=f[0] tümlev ilişkisi ile tanımlanan g[x] 

genelleştirilmiş işlevi.  

dürtü katarı,,,Alm. Folge von Einheitsimpulsen, Fra. suite d'impulsions unitaires, ing. train of unit impulses) Genellikle 

eşit zaman aralıklarında sıralanmış olan birim dürtülerden oluşan zaman işlevi.  

dürtü yanıtı,,,Alm. Impulsantwort,  Fra. réponse impulsionnelle, ing. impulse response) Dizge girişine birim dürtü 

uygulayarak elde edilen zaman yanıtı.   

dürtün gürültü,,,Alm. Impulsgerausch, Fra. bruit impulsionel, ing. impulsive noise) Zamanda seyrek anlarda büyük 

enerjili patlamalar halinde oluşan gürültü.  

dürüm,,,Fra. itération, ing. iteration) 1) Genellikle herhangi bir döngü içindeki işlemlerin bir kez daha uygulanışı. 2) 

Yineleme yöntemiyle hesaplamada, işlemler döngüsünün her bir uygulanışı.   

dürümsel yöntem,,,Fra. méthode itérative, ing. iterative method) ‹stenen bir sonucu, belli bir işlemler döngüsünü her 

seferinde biraz değişik parametre değerleri için, gittikçe sonuca biraz daha yaklaşacak biçimde birçok kez yineleyerek 

hesaplama yöntemi.   

düşey karartma,,,ing. vertical blanking) Katod ışın tübünde ışının ekranın son noktasından baş noktasına gelirken 

söndürülmesi. 

düşey yeğinlik,,,Alm. Senkrechstärke, Fra. intensité verticale, ing. vertical intensity) Yer manyetik alan vektörünün 

düşey bileşenlerinin yeğinliği.  

düşü,,,Alm. Druckdifferenz, Fra. chute de pression, ing. head pressure differential) Sıvı yüksekliğinin bir dayanak 

noktasına göre belirtilen basınç.  

düşük gürültülü yükselteç,,,Fra.  amplificateur à niveau de bruit bas, ing. low noise amplifier) Gürültü bulaştırmadan 

uydu vericisinden gelen çok düşük genlikli sinyalleri kuvvetlendirip algılamakta kullanılan yükselteç. 

düşüncel değiştirici,,,Alm. idealer Transformator,  Fra. transformateur idéal, ing. ideal transformer) Bir kapısındaki 

anlık gerilimin diğer kapısındaki anlık gerilime orantılı olan ve anlık gücün korunduğu karşılıklı edilgen iki kapılı 

devre.   

düşüncel diyod,,,Alm. ideale Diode,  Fra. diode idéale, ing. ideal diode) Akımın bir yönünde sıfır direnisi, ters yönde de 

sonsuz direnisi olan iki-uçlu düşüncel devre öğesi.  

düşüncel irgiteç,,,Alm. ideale Spule, Fra. inductance idéale, ing. ideal inductor) Anlık gerilimin akımın zaman türevine 

eşit olduğu düşüncel iki-kapılı devre öğesi; düşüncel doğuşturucu.  

düşüncel sığaç,,,Alm. idealer Kondensator, Fra. capacité idéale, ing. ideal capacitor) Anlık akımın, gerilimin zaman 

türevine bağımlı olduğu düşüncel iki-uçlu devre öğesi. 

düşüncel süzgeç,,,Alm. ideales Filter, Fra. filtre idéal, ing. ideal filter) ‹stenen aralıklardaki sıklık bileşenlerini 

cılızlatmadan geçirip diğer sıklık bileşenlerini tümüyle söndüren süzgeç.   
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düşüncel zayıflatıcı,,,Alm. ideales Dämpfungsglied, Fra. atténuateur idéal, ing. ideal attenuator) Çıkış gücünün giriş 

gücünden küçük olduğu, ve çıkış ve giriş akım ya da gerilimlerinin oranının sabit olduğu iki kapılı devre; düşüncel 

cılızlatıcı.   

düşünsel değer,,,Alm. idealer Wert,  Fra. valeur idéale, ing. ideal value) Eldeki gerçek dizgeye beslenen denetim 

sinyalinin aynısı, yetkin başka bir dizgeye verildiğinde bu dizgedeki belirli bir değişkenin aldığı değer.  

düz ek,,,Alm. Verbindungsmuffe, Fra. jonction simple, ing. straight joint) Sürekli bir devre oluşturmak üzere iki kablo 

arasında bağlantı sağlayan donatı. 

düz liste,,,Alm. Direktstelliste, Fra. liste directe, ing. pushup list) ‹lk girenin ilk işleme konulmak üzere düzenlenen ve 

yaşatılan liste.  

düz sönümlenme,,,Fra. évanouisment plat, ing. flat fading) Bir iletim ortamından geçen bir sinyalin uğradığı ve tüm 

bileşenlerinin eşit düzeyde cılızlamasına yolaçan zayıflama; düz bayılma.  

düzeltici bakım,,,Fra. maintenance corrective, ing. corrective maintenance) Bir aksamanın tanılanmasından sonra bir 

öğeyi istenen bir işlevi yerine getirecek biçimde onarma amacıyla yapılan bakım.  

düzeltici birim,,,Alm. Stellwerk, Fra. élément final motorisé, ing. correcting unit) Düzeltici öğe ile servomotorun 

oluşturduğu birim.  

düzeltilmemiş sonuç,,,Alm. unberichtigtes Mebergebnis, Fra. résultat brut, ing. uncorrected result)  Bir ölçümün, 

öngörülen sistematik hatalar için düzeltme yapılmadan önceki sonucu. 

düzeltilmiş sonuç,,,Alm. berichtigtes Mebergebnis, Fra. résultat corrigé, ing. corrected result) Öngörülen sistematik 

hataları hesaba katmak amacıyla, düzeltilmemiş sonuçta yapılan düzeltmeler neticesinde elde edilen ölçüm sonucu.    

düzeltme,,,Alm. Korrektion, Fra. correction, ing. correction) Ölçüme ait düzeltilmemiş sonuca cebirsel olarak ilave 

edilen ve öngörülen sistematik hatayı telafi eden değer. 

düzeltme,,,Alm. Korrektur, Fra. correction, ing. correction) Doğru değeri elde etmek için görünen değere eklenen fark.  

düzeltme erimi,,,Alm. Stellbereich,  Fra. étendue  de réglage, ing. correction range, manipulated range) Ayarlanan 

değişkenin alabileceği değer erimi.  

düzeltme faktörü,,,Alm. Korrektionsfaktor, Fra. facteur de correction, ing. correction factor) Öngörülen sistematik 

hatayı telafi etmek amacıyla, ölçüme ait düzeltilmemiş sonuç ile çarpılan sayısal faktör.  

düzengeç sorunu,,,Alm. Regelungsproblem, Fra. problème de régulateur, ing. regulator problem) Denetlenen bir 

dizgeyi sıfır olmayan bir başlangıç durumundan sıfır durumuna götürmeyi amaçlayan denetim eyleminin uygulandığı 

sorun.   

düzenleme,,,Alm. Aufbereitung,  Fra. rédaction, ing. editing) Veriyi daha sonraki bir işlem için hazırlama. Biçimleme 

verinin yeniden düzenlenmesi, gerekli verilerin eklenmesi ya da kaldırılması, veri biçiminin denetlenmesi, kodunun 

çevrilmesi, sıfırların kaldırılması gibi işlemleri içerebilir.   

düzenleme kipi,,,Fra. mode de rédaction, ing. edit mode) Bilgi işlem dizgelerinde, verilerin girilmesi, değiştirilmesi, 

silinmesi, yeniden sıralanması gibi işlemlere olanak tanıyan veri giriş kipi.  

düzenlemek,,,Alm. ordnen, Fra. ranger, ing. toorder)  Belirli kurallara göre öğeleri yerleştirmek.  
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düzenleşim,,,Fra. configuration, ing. configuration) 1) Parçaların göreli konuşlanımı,  2) Bir bilgisayar sistemini 

oluşturan bağlantılanmış donatım öğeleri.  

düzenleşim çizelgesi,,,Fra. tableau de configuration, ing. configuration table) Ağdaki bir aygıtın çalışma 

parametrelerini, aygıt özelliklerini, topolojisini belirleyen program komutlarının çizelgesi. 

düzenleşim yönetimi,,,Fra. gestion de la configuration, ing. configuration management) Bilgiişlemde donanım ve 

yazılım özkaynaklarının işlevsel ve fiziksel özelliklerini gözeten, değişikliklerin kaydını tutan, raporlayan, belirlenmiş 

isterlere uyumunu sınayan teknik ve yönetsel disiplin.  

düzenleştirilme,,,Fra. régularisation, ing. regularization) Kötü konumlanmış bir problemde girişteki küçük 

değişikliklere karşı dayanıklılık sağlayacak dış ve iç kısıtlar getirerek çözümü olanaklı kılma.   

düzenli kestirici,,,Alm. reguläre Schätzfunktion, Fra. estimateur régulaire, ing. regular estimator) Belirli düzenlilik 

koşullarını sağlayan kestirici; örneğin kestiricinin değişken değerlerine göre türevlenebilmesi . 

düzenli nokta,,,Alm. reguläre Punkt, Fra. point ordinaire, ing. regular point ) Bir eğri üzerinde, belirli bir yöresindeki 

konaçlarından -koordinat-  her birisi ötekinin sürekli türevli bir işlevi olan nokta.  

düzensiz trafik,,,Fra. trafic survariant, ing. peaked traffic) Düzensizlik oranı birden fazla olan trafik.  

düzensizlik oranı,,,Alm. Ungleichmässigkeitskonstante, Fra. facteur d'irrégularité, ing. peakedness factor) Bir trafiğin 

değişintisinin ortalamasına oranı.  

düzey,,,Alm. eben Stand,  Fra. niveau, ing. level) Ölçülen bir niceliğin değişkene bağlı olarak değişiminde ulaştığı 

düzlük.  

düzge,,,Alm. Norm, Fra. norme, ing. norm) 1) Bir vektör uzayı üzerinde tanımlanmış ve  a) yalnızca vektör sıfır 

olduğunda sıfır olan,  b) bir vektör bir katsayı ile çarpıldığında düzgenin de katsayının genliği ile çarpıldığı gerçek 

değerli eksi-olmayan işlev  2) Bir aralığı daha küçük aralıklara parçalayan bir bölüntülenmenin en büyük aralığı  

düzgeçiş gövdeyolu,,,ing. tandem trunk) Bir peşpeşe -tandem office- santralı abonelerin doğrudan bağlantılandığı bir 

başka santrala -exchange, central office- bağlayan gövdeyol. 

düzgeçiş santralı,,,ing. tandem office, tandem switch) Doğrudan abonelere bağlantılar kurmayıp, trafiğin yoğun olduğu 

bölgelerde peşpeşe gövdeyollar -tandem trunk- üzerinden santralları birbirine bağlayan santral. 

düzgeçiş santralı,,,Alm. Durchgangszentrale, Fra. central de transit, ing. transit exchange) Ana amacı diğer santrallar 

arasında trafiği anahtarlamak olan santral.  Doğrudan abonelere bağlantılar kurmayıp, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde 

peşpeşe gövdeyollar -tandem trunk- üzerinden santralları birbirine bağlayan santral. 

düzgeçiş trafiği,,,Alm. Durchgehendes Verkehr, Fra. trafic de transit, ing. transit traffic) Bir ağın altbölümü ele 

alındığında, dışından kaynaklanıp, o altbölüm üstünden iletilerek, yine onun dışında bir noktada sonlanan trafik.  

düzgeçiş ücret payı,,,Alm. Durchgangsanteil,  Fra. quote-part de transit, ing. transit share) Uluslararası sayışımda iki 

sonlandırıcı ülke arasında kalan ve düzgeçiş trafiğini taşıyan ülkeye düşen ücret payı. 

düzgeleme,,,Fra. normalisation, ing. normalization) Bir vektör uzayındaki vektörleri uzayın düzgesine -norm- bölme  

düzgün kararlılık,,,Alm. gleichförmige Stabilität, Fra. stabilité uniforme, ing. uniform stability) Kararlılık koşulları tüm 

başlangıç anları için geçerli olan dizgenin kararlılığı.   
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düzgün nicemleme,,,Alm. einheitliche Quantiserung, Fra. quantification uniforme, ing. uniform quantization) 

Basamakların eşit olduğu nicemleme eylemi; birbiçimli nicemleme.  

düzgün örnekleme,,,Alm. periodische Abtastung, Fra. échantillonage uniforme, ing. uniform sampling) Örnekleme 

anları eş aralıklı olan örnekleme türü.  

düzgün sınırlı,,,Alm. gleichförmig begrenzt, Fra. uniformément borné, ing. uniformly bounded) Bir dizge yanıtının ya 

da bir sinyalin tüm başlangıç koşulları için sınırlı olması.   

düzgün trafik,,,Alm. gleichmässiges Verkehr, Fra. trafic régularisé, ing. smooth traffic) Dorukluluk ya da düzensizlik 

oranının birden küçük olduğu trafik.  

düzlem dalgası,,,Alm. ebene Welle, Fra. onde plane, ing. plane wave) Yayılım yönüne dik herhangi bir düzlemde 

kendine ilişkin büyüklüklerin biryapımlı (tektürel) olduğu dalga.   

düzlemdeş,,,Fra. coplanair, ing. coplanar) Aynı düzlem üzerinde olan; örneğin düzlemdeş noktalar, düzlemdeş yöneyler 

.   

düzleme,,,Alm. glätten, Fra. lisser, ing. smoothing) Zaman dizilerindeki dalgalanmaları çeşitli amaçlarla ortadan 

kaldırma işleme.   

düzlemsel çizge,,,Alm. ebener Graph, planarer Graph, Fra. graphe planaire, ing. planar graph) Dalları binişmeden bir 

düzlemde çizilebilen çizge.  

düzlük,,,Fra. aplatissement, ing. smoothness) 1) Bir işlevin, büyük erimli genlik değişikliklerine sahip olmaması 

özelliği; 2) Bir sıklık izgesinin sıklık doruklarına sahip olmaması özelliği; 3) Bir eğrinin, eğriselliğinin -curvature- 

sınırlı olması özelliği; yassılık.   

edilgen devre,,,Alm. passive Schaltung,  Fra. réseau passif, ing. passive network) Hiç bir enerji kaynağı içermeyen 

elektrik devresi.  

edilgen dönüştürücü,,,Fra. transducteur passif, ing. passive transducer) Çıkış gücü giriş dalga biçimlerinden bağımsız 

olan dönüştürücü. 

edilgen güdüm,,,Alm. passive Länkung, Fra. guidage passif, ing. passive guidance) Bir roketteki alıcının hedeften gelen 

ışımaları kullanarak yön bulması. 

edilgen öğe,,,Fra. élément passif, ing. passive element) Bir kaynaktan enerji alıp üzerinde işlem yapan elektrik ya da 

elektronik devresi. 

edilgen tehdit,,,Fra. menace passive, ing. passive threat) Gizli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi şeklinde ortaya 

çıkan, ancak bilginin kendisinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığı tehdit. 

edim,,,Alm. Akt, Fra. acte, ing. act) fiil. 

edimsiz,,,Alm. virtuell, Fra. virtuel, ing. virtual) Bir iş, bir parçacık ya da durumun olgu olarak gerçekleşmeden, özde 

bir potansiyel olarak var olması; sanal.  

edimsiz,,,Alm. virtuell, Fra. virtuel, ing. virtual) Bir iş, bir parçacık ya da durumun olgu olarak gerçekleşmeden, özde 

bir potansiyel olarak var olması; sanal.  

edimsiz görüntü,,,Alm. virtuelles Bild,  Fra. image virtuelle, ing. virtual image) Bir perde üzerine alınamayan, ancak, 

yansıyarak ya da kırılarak göze gelen ışınlarla var olduğu izlenimini veren görüntü.  
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eğer noktası dengesi,,,Alm. Sattelpunktgleichgewicht, Fra. équilibre de point de selle, ing. saddle point equilibrium) 

Sıfır toplamlı bir oyunda, J ceza işlevi oluşturduğunda her bir a, b gengüdüm çifti için J[a+,b+] ² J[a,b+] ve J[a+,b+] ² 

J[a+,b] eşitsizliği sağlanıyorsa a+,b+ gengüdümü eğer noktası dengesini oluşturur. 

eğik borulu basıölçer,,,Alm. Manometer mit geneigter Rohre, Fra. manomètre à tube incliné, ing. inclined tube 

manometer) Bir bacağı eğik olan basınçölçer.  

eğim,,,Alm. Neigung, Fra. inclinaison, ing. inclination) 1) Bir düzlemin yatayla yaptığı açısının teğetliği, 2) Bir eğrinin 

türevinin belirli bir noktada aldığı değer.  

eğitici,,,Fra. pour apprentissage, ing. training) Kendi kendine öğrenen ve uyarlanan bir dizgeyi koşullamak amacıyla 

beslenen verilerin niteliği    

eğitim dizisi,,,Fra. séquence d'apprentissage, ing. training sequence)  Bir örüntü tanıyıcıyı eğitmede kullanılan ve a) 

veri dizisi, b) karşıdüşen sınıflandırma dizisinden oluşan iki dizilik küme. 

eğri uydurma,,,Alm.Anpassung einer Kurve, Fra. ajoustement de courbe, ing. curve fitting) Verilen bir sonlu sıralı 

ikililer kümesi içindeki noktalara uyan yaklaşık eğrilerin denklemlerini bulma sorunu   

eğriltme bozulması,,,Alm. krummlinige Verzeichnung, Fra. distortion curviligne, ing. curvilinear distortion) Cismin 

doğru çizgilerinin resim görüntüsünde eğri çıkması biçiminde kendini gösteren bozulma.  

eğrisel bağlanım,,,Alm. curvilineare Regression, Fra. régression curvilineaire, ing. curvilinear regression) Bağımlı 

değişkenin, bağımsız değişkenlerin çokterimlisi olarak belirtildiği bağlanım.  

ek birimler,,,Alm. Zubehörteile, Fra. accéssoires, ing. accessories) Bir deney ya da ölçme takımının işlemesi için 

gerekli asal bir parça olmayıp söz konusu takımın işlev ya da yeteneklerini arttıran parçalar topluluğu ya da takımı; 

eklentiler.  

ek bitler,,,Fra. bits supplémentaires, ing. overhead bits) Bilgi bitlerinin dışında kalan bitler.   

ek işlemler,,,Alm. Selbstbedienungsoperation, Fra. opération d'aménagement, ing. overhead operations, housekeeping 

operations) Bir bilgisayar programının yürütümünü kolaylaştıran (bellek alanının temizlenmesi gibi), ancak ona 

doğrudan katkıda bulunmayan işlemler . 

ekleme hareketi,,,Fra. mouvement d'ajouter, ing. add transaction) Yeni bir tutanağın bir ana kütüğe eklenmesi işlemi.  

eklenen tutanak,,,Fra. article ajouté, ing. add record) Bir ana kütüğe eklenen ya da eklenecek olan tutanak. 

eklenti,,,Alm. Zubehörteil, Fra. accésoire, ing. accessory) Ek birim, aksesuar. .  

ekran,,,Fra. écran, ing. shield) Ekranlı kablo örneğinde olduğu gibi yalıtılmış kabloları kuşatan metalik kılıf. 

ekran alanı,,,Fra. écran de visualisation, ing. display field) Ekran belleğinde bir bütün olarak ele alınan ve işlenen 

damgalar topluluğu. 

ekran başı,,,Fra. début d'écran, ing. home) Bir uçbirim ekranında imlecin (göstericinin) genellikle sol üst nokta olan 

başlangıç konumu; baş nokta.  

ekran yenilenme sıklığı,,,Fra. vitesse de régénération, ing. refresh rate) Katod ışın tüplü ekranlarda ekran kararlılığını 

sağlamak üzere bir dakika içinde ekrandaki imgenin yenilenme sayısı. 

ekranın yazımı,,,Fra. recopie d'écran, ing. screen print) Gösterimde olan ekran içeriğinin kağıt üzerine basımı. 
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ekranlama,,,Fra. blindage, écran, ing. shielding) Kablolarda elektromanyetik karışmaya karşı koruma sağlayan kılıf; 

metal plakalarla kuşatarak devreler arasındaki etkileşimi önleme. 

ekranlı hat,,,Fra. ligne à blindage, ing. shielded line) Dış elektrik ya da manyetik alanlara karşı iletkenliği yüksek ya da 

manyetikliği yüksek bir gereç ile yalıtılmış hat ya da devre. 

ekranlı hat çifti,,,Fra. paire à blindage, ing. shielded pair) Dış karışmaları önlemek amacıyla bir elektrik ve manyetik 

ekranı içine konmuş dengeli iletim hat çifti. 

ekranlı uçbirim,,,Alm. Bildschirmterminal, Fra. terminal à écran, ing. screen terminal) ‹nsan-makina arabağının bir 

ekran aracılığı ile gerçekleştirildiği bilgi ucu.   

eksen,,,Alm. Achse, Fra. axe, ing. axis ) Uzayda ya da geometride yön, uzaklık, açı, bakışım, konum ya da devinimleri 

ölçmek için kullanılan sabit bir doğru, yarıdoğru ya da doğru parçası.  

eksen ızgara çizgileri,,,Fra. réticule d'écran, ing. axis grid line) Bir ekran üzerinde çoğunlukla yatay ve dikey konaçları 

-koordinat- belirlemeye yarayan ince çizgiler.  

eksenel,,,Alm. achs, Fra. axial, ing. axial) Bir eksene göre ya da bir eksen doğrutusunca.   

eksenel bakışım,,,Alm. Achsensymmetrie, Fra. symétrie axiale, ing. axial symmetry) Bir doğruya göre bakışım. 

eksi bakışımlı matris,,,Alm. antisymmetrische Matrix, Fra. matrice anti-symétrique, ing. skew-symmetric matrix) 

Devriğinin ters işaretlisi kendisine eşit olan matris; eksi bakışımlı dizey.   

eksi direnç,,,Alm. negatives Widerstand, Fra. résistance négative, ing. negative resistance) Geçirdiği akımın  yeğinliği 

artınca uçları arasındaki gerilimin düştüğü direnç.  

eksi yanlılık,,,Alm. Verzerrung nach unten, Fra. bias vers bas, ing. downward bias) Bir büyüklüğün kestirimini gerçek 

değerinden küçük yapan yanlılık.   

eksi yarıdönem,,,Alm. negative Halbschwingung, Fra. alternance  negative, ing. negative half-wave) Almaşan -

alternating- bir büyüklüğün bir dönem içinde eksi olduğu sürece aldığı anlık değerler.  

eksi yük,,,Alm. negative Ladung, Fra. charge négative, ing. negative charge) Elektron kazancı ile, yük dengesi eksi 

yana ağmış bir nesnenin durumu.   

eksicik,,,Alm. Elektron, Fra. électron, ing. elektron) Protondan yaklaşık olarak ikibin kez daha hafif olup eksi yüklü 

temel parçacık, elektron.  

eksik sonümlü dizge,,,Alm. untergedämpftes System, Fra. système sous-amorti, ing. underdamped system) Sönüm 

katsayısı kritik -dönüşül- sönüm katsayısından küçük olan ve birim basamak işlevi ile uyarıldığında sönümlü 

salınımlardan oluşan bir davranış gösteren dizge.  

eksik sönüm,,,Alm. unterkritische Dämpfung, Fra. amortissement sous-critique, ing. undercritical damping, 

underdamping) Sönüm katsayısı değerinin kritik -dönüşül- sönüm katsayısından küçük, yani sönüm oranının birden 

küçük olduğu durum.  

eksilten yapay değişken,,,Alm. Überschussvariable, Fra. variable de surplus, ing. surplus variable) Doğrusal 

izlenceleme sorunlarında 'büyük ya da eşittir' şeklindeki bir eşitsizlik kısıtını eşitlik kısıtına dönüştüren yapay değişken.   
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el değiştirme,,,Fra. changement de poste, ing. hand-over) Gözesel iletişim sistemlerinde gezgin bir kullanıcının iletişim 

bağın bir üsten diğer üsse aktarılması. Bir gezgin radyo iletişim dizgesinde, bir kullanıcı uçbiriminin iletişim ağı gözesi 

sınırlarını aştığında yönetimlerinin bir göze üssünden diğer göze üssüne geçirilmesi.  

elcil anahtar,,,Fra. commutateur manuel, ing. manual switch) Elektrik ya da elektronik anahtarlamanın tersine elle 

işletilen anahtar. 

elde,,,Alm. Übertragsaufruf, Fra. reste, retenue, ing. carry) Bir toplama işleminde bir basamaktaki toplamanın bir 

üstteki basamağa taşınan kısmı  

elde yayılımı,,,Alm. Übertragsfortpflanzung, Fra. propagation  des  retenues, ing. carry propagation) Bir toplama 

işleminde elde terimlerinin en küçük basamaktan en büyük basamağa doğru yayılımı.    

elde yazmacı,,,Alm. Übertragsregister, Fra. registre de report, ing. carry-over register) Bir toplama işleminde ortaya 

çıkan eldeleri saklayan saklayıcı    

elekromanyetik alan,,,Alm. electromagnetisches Feld, Fra. champ électromagnétique, ing. electromagnetic field) 

Maddesel ortamın ya da boşluğun elektrik ve manyetik durumlarını belirleyen dört yöney (vektör) ile tanımlanan 

fiziksel alan. 

elektrik alan salımı,,,Alm. Feldemission, Fra. emission par champ électrique, ing. field emission) Yalnızca salıcı yüzey 

yakınındaki yüksek potansiyel gradyanından kaynaklanan elektron salımı. 

elektrik arkı,,,Alm. elektrischer Lichtboger, Fra. décharge d'arc, ing. electric arc) Bir gaz içinde ışıklı boşalmadaki ile 

kıyaslandığında daha küçük bir katot gerilim düşümü ile kendini gösteren boşalma. 

elektrik boşalımı,,,Alm. elektrische Entladung, Fra. décharge électrique, ing. electric discharge) ‹yonlaşmış bir gaz 

içinde gerilim düşmesine yolaçan elektrik akımı.   

elektrik siperi,,,Alm. elektrischer Schirm, Fra. écran électrique, ing. electric screen) Bir elektrik alanının belirlenmiş bir 

bölge içerisine nüfuzunu azaltmak için amaçlanmış olan ve iletken malzemeden yapılmış siper. 

elektrik yayı,,,Alm. Lichtboger, Fra. arc-électric, ing. electric arc) Havada ya da bir gazın içinde, yeterince yüksek 

elektriksel gerilim uygulanan iki elektrot arasında oluşan ışıkla boşalım izi.  

elektrik yeğinliği,,,Alm. elektrische Feldstärke, Fra. intensité électrique, ing. electric intensity) Bir elektrik alanı içinde 

bulunan artı birim yüklü bir nesneye etkiyen ve elektriksel alan yeğinliği için bir ölçü olarak alınan kuvvet. 

elektriklenme,,,Alm. Elektrifizierung, Fra. électrification, ing. electrification) 1-Elektron katarak ya da elektron alarak, 

bir nesnenin yük dengesini bozma, 2-Elektrikle ya da elektriksel düzenekle donatım.  

elektrikli havalı değeç,,,Alm. elektropneumatischer Schütz, Fra. contacteur électropneumatique, ing. electropneumatic 

contactor) Hava basıncıyla işleyen elektrik değeçi. 

elektrikli sürme düzeni,,,Alm. elektrischer Antrieb, Fra. entraînement électrique, ing. electric drive) Bir ya da daha çok 

elektrik motoru ile bu motorları denetleyen aygıt takımının tümü.  

elektriksel aygıt,,,Alm. elektrisches Gerät, Fra. dispositif  électrique, ing. electrical device) Amaçlanan bir işlevi yerine 

getirmek üzere düzenlenmiş elektromanyetik enerji kullanan bileşenlerden oluşan aygıt. 

elektriksel boşalma,,,Alm. elektriche Entladung, Fra. décharge électrique, ing. discharge) Bir gaz içinden elektrik 

akımının geçmesi. 
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elektriksel çekim,,,Alm. elektrische Anziehung, Fra. attraction élecrique, ing. electrical attraction ) Karşıt imli elektrik 

yükleri arasındaki Coulomb yasası ile belirlenen çekim kuvveti.  

elektriksel dayanıklık  Bir maddenin yalıtkanlığını koruyarak erişebileceği en yüksek gerilim.  

elektriksel delinme,,,Fra. rupture diélectrique, ing. electric breakdown) Yalıtkan bir maddeden akım geçirebilmek için 

uygulanan gerilim belirli bir düzeyi bulunca yalıtkanlığın yok olması..  

elektriksel ekranlama,,,Alm. elektrische Schirmung, Fra. blindage électrique, ing. electric screening) Bir nesneyi 

elektriksel etkilerden yalıtmak için, iletken metal yapraklarla her yanından sarma.. 

elektriksel gürültü,,,Alm. elektrisches Geräusch, Fra. bruit électrique, ing. electrical noise) Bir iletişim dizgesinde bilgi 

taşıyan sinyalin dışında kalan tüm elektriksel enerji.  

elektriksel ışıldama,,,Alm. Electroluminezsenz, Fra. électroluminescence, ing. electroluminescence) Yüksek sıklıkta 

elektriksel boşalmalarla ortaya çıkan ışıldama.   

elektriksel iki uçlu,,,Alm. elektrischre Dipol, Fra. dipole électrique, ing. electric dipole) Gözlem noktasından olan 

uzaklıklarına göre, aralarında uzaklık küçük olan, eşit büyüklükte ve ters işaretli iki noktasal yük düzeni. 

elektriksel iletkenlik,,,Alm. elektrische Leitfähigkeit, Fra. conductivité électrique, ing. electrical conductivity) Bir 

maddenin özdirencinin tersi.  

elektriksel kaplama,,,Alm. elektrische Fällung, Fra. déposition électrique, ing. electrical deposition ) Elektroliz 

olayından yararlanılarak katot olarak kullanılan bir metal nesneyi, ince bir metal katmanı ile kaplama .  

elektriksel karışma,,,Alm. elektrische Störung, Fra. interférence électrique, ing. electrical interference) Dış kaynakların 

etkisiyle oluşan ve aygıtın devrelerinde görülen bozucu gerilim ya da akım.  

elektriksel kutuplanma,,,Alm. elektrische Polarisation, Fra. polarisation électrique, ing. electric polarization) Elektrik 

akı yoğunluğundan elektrik alan sabiti ile elektrik alan şiddeti çarpımının çıkartılmasıyla elde edilen vektörel büyüklük.  

elektriksel nötr,,,Alm. elektrisch neutral, Fra. électriquement neutre, ing. electrically neutral) Elektrik yükü sıfır olan 

madde ve maddesel sistem. 

elektriksel ölçme aleti,,,Alm. elektrisches Messgerät, Fra. appareil de mesure électrique, ing. electrical measurement 

instrument) Elektriksel ya da elektriksel olmayan bir niceliği elektrik aracılığıyla ölçen alet. 

elektriksel sıfır,,,Alm. elektrische Null, Fra. zéro électrique, ing. electrical zero) Yan bir güç kaynağına gereksinen ölçü 

aletlerinde göstergenin ölçülen niceliğin sıfır olduğunda aldığı konum. 

 elektriksel yoğunluk,,,Alm. elektrische Dichte, Fra. densité électrique, ing. electric density) Bir uzay yükünün birim 

hacim başına, ya da yüzey yükünün birim yüzey başına düşen elektrik yükü tutarı. 

elektro-dinamik,,,Alm. elektrodinamik, Fra. électrodynamique, ing. electrodynamics) Elektrik akımlarının birbirlerine 

etkilerini ve akımlarla mıknatıslar arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı. 

elektrodinamik enerjiölçer,,,Alm. elektrodynamisches Messgerät, Fra. appareil de mesure électrodynamique, ing. 

electrodynamic meter) Elektrodinamik ölçme öğesinin devinir sargısının dönmesiyle enerjiyi ölçen alet.  

elektroışıma,,,Alm. Elektro-lumineszenz, Fra. électroluminescence, ing. electro-luminescence) Elektriksel boşalma 

etkisinde bulunan bir gazın ışıması. 
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elektrokinetik,,,Alm. Elektrokinetik, Fra. électrocinétique, ing. electrokinetics) Devinen elektrik yüklerini ve bu 

yüklerin elektriksel ve manyetik alanlardaki etkileşimlerini inceleyen bilim dalı.  

elektrolitik sığaç,,,Alm. elektrolitischer Kondansator, Fra. condansateur électrolytique, ing. electrolytic capacitor) 

Yaprakları arasında yalıtkan maddesi iyonlu olan sığaç.  

 elektromanyetik bağdaşırlık,,,Alm. elektromagnetsiche Kompatibilität, Fra. compatibilité électromagnétique, ing. 

electromagnetic compatibility) Elektrik ve elektronik aygıtların yaydıkları ışınımların belirli karışma ve yayılım 

limitleri altında kalması.  

elektromanyetik darbe,,,ing. electromagnetic pulse, EMP) Bir nükleer patlamanın yol açtığı kısa süreli, şiddetli 

elektromanyetik dalga. 

elektromanyetik siper,,,Alm. elektromagnetischer Schirm, Fra. écran électromagnétique, ing. electromagnetic screen) 

Bir değişken elektromanyetik alanının belirlenmiş bir bölge içerisine nüfuzunu azaltmak için amaçlanmış olan ve 

iletken malzemeden yapılmış siper. 

elektromekanik aygıt,,,Alm. elektromechanisches Gerät, Fra. dispositif électromécanique, ing. electromechanical 

device) Elektrik enerjisiyle işletilen ve bağlak, servomotor vb. öğelerde olduğu gibi mekanik devinimleri de olabilen 

aygıt.  

elektromekanik röle,,,Alm. electromechanisches Relais, Fra. relais électromécanique, ing. electromechanical relay) 

Tasarımlanmış tepkenin -lojik işlem-, giriş devresi ya da devrelerindeki elektrik akımının etkisi altında mekanik 

elemanların bağıl hareketi tarafından oluşturulduğu röle. 

elektromotor kuvvet,,,Alm. elektromotorische Kraft (eMK), Fra. force électromotive -f.é.m.-, ing. electromotive force -

e.m.f.) Etkin bir öğenin gösteriminde düşüncel bir gerilim kaynağının uçlarındaki gerilim. 

elektron aynası,,,Alm. Elektronenspiegel, Fra. miroir électronique, ing. electron mirror) Elektron demetinin tam olarak 

yansımasına yol açan bir elektronik düzen. 

elektron bulutu,,,Alm. Elektronenwolke, Fra. nuage d'électrons, ing. electron cloud) Bir elektron boşalım tübünün 

elektrotları arasındaki bölgede bulunan durgun elektron yığılımı. 

elektron çoğaltıcısı,,,Alm. Secondarelektronenverstarker, Fra. multiplicateur d'électrons, ing. electron multiplier) 

Elektron sayısını artıracak biçimde düzenlenmiş bir dizi elektrottan oluşan ışıl-akımsal göze.  

elektron demeti,,,Alm. Elektronenstrahl, Fra. faisceau d'électrons, ing. electron beam)  Özdeş hızla, özdeş doğrultuda 

devinen elektron kümesi.  

elektron gazı,,,Alm. Elektronengas, Fra. gaz électronique, ing. electron gas) Boşlukta, bir gaz ortamında, bir iletken 

veya yarıiletken içinde hareket eden serbest elektron kümesi. 

elektron ışınları,,,Alm. Kathodenstrahlen, Fra. rayons cathodique, ing. cathode rays) Bir boşalma borusunda katottan 

salımlanan elektronların oluşturduğu ışınlar. Salımlama katotun kızdırılması ya da parçacıklarla dövülmesinden 

kaynaklanır.  

elektron kabuğu,,,Alm. Elektronenschale, Fra. couche électronique, ing. electron shell) Enerji düzeyleri birbirine komşu 

olan elektronlar grubu. 

elektron merceği,,,Alm. Elektronenlinse, Fra. lentille électronique, ing. electron lens) Elektron (veya iyon) demetini 

odaklamakta kullanılan bir düzen. 
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elektron mikroskobu,,,Alm. Elektronenmikroskop, Fra. microscope électronique, ing. electron microscope) Çok küçük 

nesnelerin büyütülmüş görüntülerini oluşturan bir elektronik-optik düzen. 

elektron salımı,,,Alm. Elektronenemission, Fra. emission électronique, ing. electron emission) Elektronların, bir 

yüzeyden kurtularak, çevredeki boşluğa yayılması. 

elektron tabancası,,,Alm. Strahlerzeuger, Fra. canon électronique, ing. electron gun) Elektron demetini oluşturan, 

odaklayan ve odağın konumu ile şiddetini kontrol edebilen bir elektrot sistemi. 

elektron toplayıcı,,,Alm. Auffanggelelektrode, Fra. collecteur d'électrons, ing. electron collector) Yörüngesinin sonuna 

gelen demet elektronunu tutan elektrot. 

elektron tübü,,,Alm. Elektronenröhre, Fra. tube électronique, ing. electronic tube) ‹letimin, gaz sızdırmaz bir koruncak 

içinde bulunan vakum veya bir gaz ortamında yer aldığı bir elektronik düzen. 

elektron/iyon çığı,,,Alm. Elektronenlawine, Fra. avalanche électronique/ionique, ing. electron/ion avalanche) Bir 

yığılmalı iyonlaşma ile serbest kalan elektronlar/iyonlar grubu. 

elektronik -ad-,,,Alm. Elektronik, Fra. électronique, ing. electronics) Boşlukta, gazlarda ve yarıiletkenlerdeki elektrik 

iletimi olgusunu inceleyen ve bu olguya dayanan aygıt ve sistemleri konu alan bilim ve teknoloji dalı. 

elektronik -sıfat-,,,Alm. elektronisch, Fra. électronique, ing. electronic) Elektronikle ilgili olan bütün teknikleri ve 

elektronik ilkelerine göre çalışan bütün donatım ve aygıtları niteleyen sıfat. 

elektronik bağlantı panosu,,,Fra. tableau de connexions, ing. electronic patch panel) Bilgisayarda kapı -port- 

bağlantılarına yapılan yol atama kurallarını bir programlama mekanizması ile değiştirme. 

elektronik bankacılık,,,ing. electronic banking) Bankadan bankaya elektronik para aktarımı, bankamatik hizmetleri gibi 

elektronik yolla yürütülen banka işlemleri. 

elektronik belleten -bülten tahtası-,,,Fra. panneau d'affichage électronique,  ing. electronic bulletin board)Belirli bir 

alanda bırakılan bütün iletilere kullanıcıların erişim hakkının olduğu elektronik posta sistemi.  

elektronik çarpıcı,,,Alm. electronischer Multiplizierer, Fra. multiplicateur électronique, ing. electronic multiplier) ‹ki 

değişkenin çarpılmasını gerçekleştiren elektronik aygıt.   

elektronik çizelge,,,Fra. feuille de calcul électronique, ing. electronic spread sheet) Ekranda verilerin satır ve dikeçler 

halinde sergilendiği ve  kullanıcın bazı verileri otomatik olarak formüllerle elde ettiği, bazılarını da elle girdiği çizlge 

programı.  

elektronik doğrultucu,,,Alm. elektronischer Gleichrichter, Fra. rédresseur électronique, ing. electronic rectifier) 

Doğrultma işlevi için elektronik öğeler kullanılan doğrultucu. 

elektronik kopya,,,Fra. présentation visuelle, ing. soft copy) Elektronik bellek alanında elde edilen kopya. Bilgiişlem 

çıktısının basılı kopyadan farklı bir gösterimi, örneğin ekran gösterimi. 

elektronik koruma önlemleri,,,Alm. elektronisches Schutzmassnahmen, ing. electronic counter counter measures -

ECCM- Radar, radyo, ve elektronik sistemlerin elektronik saldırılara karşı korunmasını sağlayan donatım ve işletme; 

elektronik karşı-karşı önlemler.   

elektronik ölçme aleti,,,Alm. elektronisches Messgerät, Fra. appareil de mesure électronique, ing. electronic measuring 

instrument) Elektriksel ya da elektriksel olmayan bir niceliği elektronik bir devreyle ölçen alet.   
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elektronik para aktarımı,,,ing. electronic funds transfer, EFT) Eş anlı olarak bir hesaptan para çekilerek diğer hesaba 

para yatırma işleminin iletişim teknikleri kullanarak yürütülmesi. 

elektronik posta,,,Fra. courier électronique, ing. electronic mail, e-mail) Bilgisayar uçbirimlerinde hazırlanan ve 

bilgisayar ağları üzerinden iletilen mesajlar.  

elektronik posta kutusu,,,Fra. boîte à lettre électronique, ing. electronic mailbox) Bir elektronik posta sisteminde bir 

alıcıya gönderilen tüm iletilerin saklandığı bellek alanı.  

elektronik saldırı,,,Alm. elektronische Gegenmassnahmen, Fra. contre mésures électronique, ing. electronic counter 

measures -ECM- Düşmanın radar, radyo ve elektronik sistemlerini kullanımını zorlaştıran ya da engelleyen işlemler ya 

da donatım; elektronik karşı önlemler.  

elektronik yazarkasa,,,Fra. caisse enregistreuse électronique, ing. electronic cash register) Merkezi bir bilgisayara bağlı 

olup hem kasa, hem de perakende satış işlemlerini yürüten satış uçbirimi olarak görev yapan makina.  

elektronun kütlesi,,,Alm. Masse des Elektrons, Fra. masse de l'électron, ing. mass of the electron) Bir elektronun 

elektrik veya manyetik alan içindeki eylemsizlik etkilerini betimleyen ve elektronun elektrik yükü ile belirlenen, 

tartılabilir kütle benzeri bir büyüklük. 

elektronun yükü,,,Alm. Ladung des Elektrons, Fra. charge d'électrons, ing. charge of the electron) Bir elektronun 

taşıdığı elemanter negatif elektrik miktarı. 

elektronvolt,,,Alm. Elektronvolt, Fra. électron-volt, ing. electron-volt) 1 voltluk bir potansiyel değişimine uğrayan bir 

elektronun enerjisindeki değişikliğe eşit bir enerji birimi. 

elektrooptik,,,Alm. elektrooptisch, Fra. électro-optique, ing. electro-optic) Elektrik alanı tarafından irgitilen optik 

etkileri niteleyen terim.  

elektrostatik alet,,,Alm. elektrostatisches Instrument, Fra. appareil électrostatique, ing. electrostatic instrument) Sabit ve 

devinen yüklü elektrotlar arasındaki elektrostatik kuvvetlerden yararlanarak gizilgüç -potansiyel- farklarını saptayan 

alet.  

elektrostatik boşalma,,,Fra. décharge électrostatique, ing. electrostatic discharge) Birikmiş bir elektrik yükünün tesadüfi 

boşalması ile oluşan akım darbesi. 

elektrostatik odaklama,,,Alm. elektrostatische Fokussierung, Fra. concentration électrostatique, ing. electrostatic 

focussing) Bir elektron demetinin elektrik alanı etkisiyle odaklanması.  

elektrot,,,Alm. Elektrode,  Fra. électrode, ing. electrode ) 1) Farklı bir iletkenliğe sahip bir ortamla arabağ görevini 

üstlenmiş iletken kısım.  2) Bir pilde akımın girdiği ya da çıktığı iletken uç; üşek.  

eletrodinamik,,,Alm. elektrodynamisches Instrument, Fra. appareil électrodynamique, ing. electrodynamic instrument) 

Devinen bir sargıdaki akım ile bir ya da daha çok duruk sargıdaki akımın etkileşimi ile çalışan alet.  

elle denetim,,,Alm. Handregelung, Handsteuerung, Fra. commande manuelle, ing. manual control) Son denetim 

öğesinin doğrudan ya da dolaylı biçimde insan eliyle düzenlendiği denetim türü.  

elle sözcük kesme,,,Fra. césure manuelle de mots, ing. manual hyphenation) Satır sonundaki sözcük kesme işlemlerinin 

otomatik olarak değil de elle yürütüldüğü metin düzenleme işlemi. 
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elle veri girişi,,,Alm. manuelle Dateneingabe, Fra. entrée manuelle de données, ing. manual data input) Sayısal verilerin 

ve denetim komutlarının elle -örneğin bir klavye aracılığı ile- girilmesi.  Bir bilgisayar dizgesine verilerin, bir aygıtın 

elle işletilmesi sonucu girilmesi. 

elle yedekleme,,,Fra. secours manuel, ing. cold standby) Elle çalıştırılması gereken yedekleme sistemi. 

emdirilmiş kağıt yalıtım,,,Alm. imprägnierte Papierisolierung, Fra. isolation au papier impregné, ing. impregnated 

paper insulation) Yalıtım malzemesi olarak kullanılmak üzere hazırlanmış yağ emdirilmiş kağıtla sağlanan yalıtım. 

emmeç,,,Alm. Aspirator, Fra. aspirateur, ing. aspirator) Gaz ya da buhar emici aygıt. 

en büyük F-oranı,,,Alm. maximaler Varianzquotient, ing. maximum F-ratio) Değişintilerin türdeşliğini sınamada en 

büyük değişke değerinin en küçük değişkeye oranı ile bulunan F-istatistiği.  

en etkin kestirici,,,Alm. höchsteeffiziente Schätzfunktion, ing. most efficient estimator ) Bir parametrenin yansız 

kestiricileri arasında değişkesi en küçük olan kestirici.   

en güçlü sınama,,,Alm. trennschärfer Test, ing. most powerful test) Hipotezlerin yalın olduğu durumda sahte alarm -

birinci tür hata- olasılığının belli bir değeri için gücü en büyük yapan sınama.  

en iyi kestirici,,,Alm. beste Schätzfunktion, Fra. éstimateur optimal, ing. best estimator) Bir parametrenin kestiricileri 

arasında, ötekilere göre daha iyi olan, örneğin en düşük değişkeli olan.  

en küçük eylem,,,Alm. kleinste Wirkung, Fra. moindre action, ing. least action)Mekanikte, olası yörüngelerden eylemin 

en küçük alanının yeğleneceği ilkesi. 

en küçük kareler kestiricisi,,,Alm. Schätzfunktion nach der methode der kleinsten Quadraten, Fra. estimateur à 

moindres carrés, ing. least squares estimator) En küçük kareler yöntemi ile elde edilen kestirici.   

en küçük kareler yöntemi,,,Alm. Methode der kleinsten Quadraten,  Fra. méthode des moindres carrés, ing. least 

squares method) Bağımlı değişkene ilişkin gözlem değerleriyle kestirim değerleri arasındaki farkların karelerinin 

toplamını en küçük duruma getirerek bir kestirici elde etme yöntemi.  

en önemli bit,,,Fra. bit le plus significatif, ing. most significant digit) ‹kili bir sayının değerine en büyük katkıda 

bulunan ve çoğunlukla da en solda olan bit. 

en önemli damga,,,Fra. caractère le plus significatif, ing. most significant character) Bir damga dizgisinde en solda olan 

damga.  

en önemli sayamak,,,Fra. chiffre le plus significatif, ing. most significant digit) Bir sayının değerine en büyük katkıda 

bulunan basamak; örneğin 654.9 sayısında 6 basamağı. 

en önemsiz bit,,,Fra. bit le moins significatif, ing. least significant bit) ‹kili bir sayının değerine en az katkıda bulunan 

bit. 

en önemsiz damga,,,Fra. caractère le moins significatif, ing. least significant character) Bir damga dizisindeki en 

sağdaki damga. 

en yüksek kullanılabilir sıklık,,,Alm. obere Grenzfrequenz, Fra. fréquence maximum utilisable, ing. maximum usable 

frequency) ‹yonosferden yansıyarak iletilebilen ve iki nokta arasında güvenilir bir iletişim sağlayabilen en yüksek 

radyo dalga sıklığı.  
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en-boy oranı  (rapport hauteur/largeur, ing. aspect ratio) Televizyon ekranının ya da daha genelde dikdörtgen bir şeklin 

yatay ve dikey boylarının oranı  

enbüyük gerilim,,,Alm. Maximalspannung, Fra. tension maximale, ing. maximum voltage) Bir ölçme aygıtına, bu aygıt 

en büyük çalışma sıcaklığında iken, sürekli uygulansa bile elektriksel bozulma ya da gözlenebilir bir fiziksel 

örselenmeye yolaçmayan gerilim.  

enbüyük olabilirlik kestirimi,,,Fra. éstimation de maximum vraisemblance, ing. maximum likelihood estimation) 

Olabilirlik oranı enbüyütülerek elde edilen parametre ya da durum kestirimi.   

enbüyütme sorunu,,,Alm. Maximierungsproblem, Fra. problème de maximisation, ing. maximization problem) Amaç 

işlevinin enbüyütüldüğü eniyileme sorunu.  

endüstriyel denetim,,,Alm. industrielle Steuerung, Fra. commande industrielle, ing. industrial control) Endüstride 

kullanılan aygıt, düzenek ya da dizgelerin denetimine yönelik yordam ve yöntemler. 

enerji aralığı,,,Alm. Energieabstand, Fra. écart énérgetique, ing. energy gap) ‹ki enerji bandından üsttekinin en düşük 

düzeyi ile alttakinin en yüksek düzeyi arasındaki enerji farkı. 

enerji bandı,,,Alm. Energieband, Fra. band d'énergie, ing. energy band) Yozlaşmamış gaz durumundan katı duruma 

geçen bir madde atomlarının kuvantum durumlarının herbirinden ayrı ancak, birbirine çok yakın ve sayıca bu atomların 

sayısına eşit enerji düzeyleri dizisi. 

enerji dağılımı,,,Alm. Energie verteilung, Fra. distribution d'énergie, ing. energy distribution) Işıyan elektromanyetik 

enerjinin, dalga boylarına düşen tutarlarını gösteren dağılım işlevi.  

enerji dönüşümü,,,Alm. Energieumkehrung, Fra. transformation de l`énergie, ing. transformation of energy) Enerjinin 

bir durumdan bir başkasına, örneğin, elektrikselden ısıl enerjiye dönüşümü.   

enerji düzeyi,,,Alm. Energieniveau, Fra. niveau d'énergie, ing. energy level) Bir atomun ya da bir çekirdeğin nicemler 

kuramına göre iç enerji değerlerine uyan belirli enerji düzeyleri.  

enerji korunumu yasası,,,Alm. Gesetz der Erhaltrung der Energie, Fra. loi de conservation de l'énergie, ing. law of 

conservation of energy) Yalıtılmış bir dizgede toplam enerjinin değişmediğini, enerjinin yoktan yaratılamıyacağını ve 

yok edilemiyeceğini belirten yasa.  

enerji nicemi,,,Alm. Energie Kuantum, Fra. quantum d'énergie, ing. energy quantum) Bir atomun bir enerji düzeyinden 

başka birine geçtiği sırada saldığı ya da soğurduğu enerji tutarı.  

enerji verimi,,,Alm. energetischer Wirkungsgrad, Fra. rendement énergétique, ing. energy efficiency) Işıma şeklinde 

yayılan enerjinin soğurulan enerjiye oranı. 

enerji yitimi,,,Alm. Energieverlust,  Fra. dissipation d'énergie, ing. dissipation of energy) Enerjinin yararlanılamaz 

biçimlere dönüşümü.  

engel,,,Alm. Trennungslinie, Fra. barrière, ing. barrier) Bir geçişi, bir değişimi ya da göçü önleyici potansiyel sınırı.  

engel katmanı,,,Alm. Randschicht, Fra. couche de barrière, ing. barrier layer) Bir geçişi ya da bir göçü önleyici ince 

katman. 

engel katmanı sığası,,,Alm. Kapazität einer Sperrschicht, Fra. capacité d'un couche d'arrêt, ing. barrier layer 

capacitance) Kalınlığı birkaç on ila birkaç bin atom çapı arasında olan engel katmanının yükleri tarafından oluşturulan 

hayali bir sığacın sığası. 
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enine dalga,,,Alm. transversale Welle, Fra. onde transversale, ing. transverse wave) Yayılım yönüne dik bir yöney ile 

gösterimlenen dalga. Titreşimlerin yayılma doğrultusuna dik olduğu dalga.  

eniyi denetim,,,Alm. optimale Regelung, optimale Steuerung, Fra. régulation optimale, ing. optimal control) Başarım 

ölçütünün verilen koşullarda en iyi değerine ulaştığı denetim türü, optimal denetim.  

enküçük evreli dizge,,,Alm. Minimalphasensystem, Fra. système à phase minimale, ing. minimum phase system) Tüm 

sıfır ve kutupları s-düzleminin sol yarı düzleminde ya da z-düzleminde birim dairenin içinde olan dizge.  

enküçük-en büyük ilkesi,,,Alm. Minimax-Prinzip, ing. minimax principle) Yanlış bir karar alındığında, en büyük 

çekinceyi -risk- en küçük yapmayı sağlayan karar alma ilkesi; örneğin en küçük-en büyük kestirimi.   

enküçültme sorunu,,,Alm. Minimierungsproblem, Fra. problème de minimisation, ing. minimization problem) Amaç 

işlevinin enküçültüldüğü eniyileme sorunu.  

enstantane,,,Fra. instantanée, ing. snapshot) Bir protokol çözümleyicisinin, içeriği bellek durumu, saklayıcıların 

durumu, bayrak durumu gibi bilgilerden oluşan, belirli bir andaki bilgi dağarcığı. 

entropi kodlaması,,,Alm. Entropiekodierung, Fra. codage d'entropie, ing. entropy coding) ‹letilere atanan kod 

sözcüklerinin, iletilerin olasılıkları gözetilerek yapıldığı ve ortalama kod sözcüğü uzunluğunun kaynağın entropisine en 

yakın kılacak biçimde seçildiği kodlama türü.  

erek,,,Fra. destination, ing. destination) Gönderilen verinin hedeflendiği, uçbirim, kişi, bilgisayar gibi, mantıksal yer. 

erek alanı,,,Fra. zone de destination, ing. destination field) Bir mesajın başlığında, iletinin hedeflendiği bilgisayarın 

adresi. 

ergitmek,,,Fra. fondre, ing. coalesce ) Bir ya da çok kümenin öğelerini herhangi bir düzende birleştirmek; düzensiz 

birleştirmek. 

ergodik gürültü,,,Alm. ergodisches Rauschen, Fra. bruit ergodique, ing. ergodic noise) ‹statiksel ve zaman 

ortalamalarının özdeş olduğu rasgele gürültü.  

erim,,,Alm. Bereich, Fra. intervalle de mesure, gamme de mesure, ing. range) Kapsanan, erişilen, kullanılan vb. uzam 

ya da uzaklık.  

erim aralığı,,,Alm. Intervall, Fra. intervalle, ing. span) Bir ölçme sisteminde erimin üst ve alt değerleri arasındaki 

cebirsel fark.   

erim hatası,,,Alm. Intervallfehler, Fra. erreur d'intervalle, ing. span error) Gerçekleşen erim ile tasarlanan erim 

arasındaki fark.  

erim üst,,,alt) değeri,,,Alm. Messbereichsendwert, Messbereichsanfangswert, Fra. portée maximale (minimale), ing. 

upper (lower) range value) Ölçme aygıtının bir değişkeni belirtilmiş doğrulukla ölçebildiği en yüksek,,,alçak) değer.  

erim üst -alt- sınırı,,,Alm. grösster -kleinster, Messbereichsanfangswert, Fra. borne supérieure- inférieure), ing. upper -

lower) range limit) Bir ölçme aygıtının belirli bir doğrulukta ölçmek üzere ayarlanabildiği en yüksek -alçak) değer.  

erimdışı,,,Alm. Bereichsüberschreitung, Fra. valeur débordant les limites, ing. overrange) Bir dizge ya da öğenin 

girdilerinin erimin üst ya da alt değerlerini aşan kısmı.  

erişim ağı,,,Alm. Zugriffsnetzwerk, Fra. réseau d'accès, ing. access network) Aboneler ile düzgeçiş (transit) ağı 

arasında yeralan ve abonelerin erişimini sağlayan ağ. 



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

erişim dönemi,,,Fra. période d'accès, ing. access period) Bilişim güvenliği açısından belirli erişim haklarının yürürlükte 

olduğu süre. 

erişim engelli,,,Fra. interdit d'accès, ing. access barred) Erişimi herkese açık olmayan bilgi işlem dizgesine ilişkin.  

erişim hakkı,,, Fra. droit d'accès, ing. access right) Bir kullanıcıya bir özkaynağı belirli bir şekilde kullanabilmesi için 

verilen hak.  

erişim kısıtlı belge,,,Fra. fichier à accès réservé, ing. restricted document) Bir elektronik posta sisteminde sadece belirli 

insanların erişebileceği şekilde kısıtlanmış belge. 

erişim kodu,,,Alm. Zugriffskodierung, Fra. codification d'accès, ing. access coding) Bir bilgi işlem dizgesine ya da 

aygıtına erişimi sağlayan kod.   

erişim kontrol yöntemleri,,,Fra. méthodes de contrôle d'accès, ing. access control methods) Bilgiişlem sistemlerine 

yetkisiz erişimi engelleyen yöntemler. 

erişim sınıfı,,,Fra. categorie d'accès, ing. access category) Kullandığı özkaynaklar gözönüne alınarak bir öğe için 

belirlenen erişim düzeyi.  

erişim süresi,,,Alm. Zugriffszeit, Fra. temps d'accès, ing. access time) Bir veri saklama aygıtından verinin alınması için 

gereken süre.   

erişim trafiği,,,Fra. trafic d'accès, ing. access traffic) Omurga şebekeye erişimi sağlayan erişim ağı üzerindeki trafik. 

erişim tutanağı,,,Fra. registre des accès, ing. access record) Bir bilgiişlem sistemine giren ve çıkan kullanıcıların 

kaydının yapıldığı tutanak. 

erişim yetkisi,,,Fra. authorisation d'accès selon l'habilitation, ing. clearance) Bir kişiye belirli bir güvenlik düzeyinin 

altındaki tasnifli ve duyarlı bilgilere erişim için verilen yetki.  

erkin,,,Alm. frei, Fra. libre, ing. free) Hiçbir biçimde herhangi bir koşula bağlı olmayan.  

erkleme,,,Alm. Freigabe, Fra. déblockage, ing. enable; e.g., enable signal, enable pulse) Erkli kılmak, örn. erkleme 

sinyali, erkleme vurumu.  

erkleme sinyali,,,Alm. Freigabesignal, Fra. signal d'autorisation, ing. enabling signal) Bir olayın olmasına yol açan 

sinyal. 

erkli durum,,,Alm. Freigabezustand, Fra. état liberé, ing. enabled state) ‹şlevini yerine getirir duruma getirilmiş  

erksiz durum,,,Fra. état bloqué, ing. disabled state) ‹şlevini yerine getirmekten alıkoyulmuş.  

erksiz kılmak,,,Alm. unwirksam machen, Fra. anéantir, bloquer, ing. disable) ‹şlevini yerine getirmekten alıkoymak.   

esnek yastık bellek,,,Fra. tampon élastique, ing. elastic buffer) Saklayabildiği veri boyu değişken olan yastık bellek.   

esneklik,,,Alm. Elastizität, Fra. élasticité, ing. elasticity) Bir cismin, kuvvet etkisiyle uzunluk, eylem ya da biçimce 

değişikliğe uğraması, ve kuvvet kalkınca başlangıç biçim ve boyutlarını yeniden bulması özelliği. 

esnemez,,,Alm. Unelastisch, Fra. inélastique, ing. inelastic) Esneklik özelliği göstermeyen.   
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eş kanal karışması,,,ing. co-channel interference) Bir taşıyıcı sıklığın başka bir kutuplanmayla ya da bir başka uzamsal 

noktada yeniden kullanımının yolaçtığı karışma türü.  

eşanlı,,,alm. simultan, Fra. simultané, ing. parallel, simultenous; parallel processing, parallel execution) 1) Aynı anda 

oluşan ya da varolan,  örneğin eşanlı bilgi işleme, eşanlı yürütme 2) Değişkenlerin aynı değerleri tarafından sağlanan, 

örneğin eşanlı denklemler.  

eşanlı işleme,,,Alm. simultane Verarbeitung, Fra. traitement simultané, ing. parallel processing) Bir bilgi işlem 

dizgesinde işlerin aynı zamanda birden çok işlemci tarafından yürütülmesi, paralel işleme  

eşanlı işlemler,,,Fra. fonctionnement concurrent, ing. concurrent operations) Elektronik bilgi işlemde birden çok 

komutun aynı anda yürütülmesi. 

eşanlı işletim,,,Alm. simultanes Arbeiten, Fra. fonctionnement en simultaneité, ing. simultaneous operation) ‹ki ya da 

daha çok sayıdaki işlemin yürütülmesine olanak tanıyan işletim.   

eşçarpan,,,Alm. Kofaktor, Fra. cofacteur, ing. cofactor) Bir dizeyin i'inci satır ve j'inci dikecinin çıkartılmasından sonra 

arta kalan dizeyin belirteninin [-1][j+1] ile çarpılması sonucu elde edilen sayı.  

eşdeğer,,,Alm. gleichwertig, Fra. équivalent, ing. equivalent) 1) Kuvvet, değer, tutar vb. bakımından eşit olan,  2) önem 

ya da anlam bakımından benzeş olan  3) etki ya da işlev bakımından hemen hemen özdeş olan,  4) -denklemler için- 

aynı çözüm kümesine sahip olan.  

eşdeğer bit hızı,,,Alm. äquivalente Bitrate, Fra. débit binaire équivalent, ing. equivalent bit rate) Belirli bir bilginin aynı 

sürede ve belirli bir sayamak hızında taşınması için gerekli bit hızı.    

eşdeğer ikili bilgi,,,Alm. äquivalenter Binärinhalt,  Fra. contenu binaire équivalent, ing. equivalent binary content) 

Belirli bir sayısal işaretleşme öğeleri kümesi ile taşınan bilginin eşdeğeri olan ikili sayamak sayısı. 

eşdeğer matrisler,,,Alm. equivalente Matrizen, Fra. matrices équivalentes, ing. equivalent matrices) A ve B matrisleri 

ele alındığında, B=PAQ eşitliğini sağlayan tekil olmayan P ve Q matrisleri bulunabilirse A ve B eşdeğer matrislerdir; 

eşdeğer dizeyler.  

eşdeğerlik,,,Alm. Äquivalenz, Fra. équivalence, ing. equivalence; e.g.,   equivalence class,  equivalence statement) ‹ki P 

ve Q önermesi verildiğinde, her ikisinin de dogru [mantıksal 1] ya da her ikisinin de yanlış [mantıksal 0] olduğunda 

çiktısı doğru [1] olan ikili Boole işleci; örn. eşdeğerlik sınıfı, eşdeğerlik deyimi. 

eşdeğerlik ilişkisi,,,Fra. relation d'équivalence, ing. equivalence relation) Bir kümenin öğeleri arasında bakışımlı, 

geçişli ve yansımalı  olan ilişki ya da eşitlik.   

eşdeğerlik sınıfı,,,Alm. Äquivalenz Klass, Fra. classe d'équivalence, ing. equivalence class) Her öğe çifti için bir 

eşdeğerlik ilişkisinin bulunduğu küme.    

eşdüzey öğeler,,,Alm. homologe Komponente, Fra. entités homologues, ing. peer entities) Bir bilişim dizgesinde ortak 

bir amacı gerçekleştirmek üzere aynı katmana ait olup farklı düğümlerde bulunan öğeler, görevdeş öğeler.  

eşeksenel,,,Alm. koaxial, Fra. coaxial, ing. coaxial) Eşmerkezli iki silindir biçiminde iletkenden oluşmuş iletim 

kablosuna ilişkin.   

eşevreli,,,Alm. gleichphasig,  Fra. en phase, ing. in phase) Aynı sıklıkta olup evre farklarının da sıfır olduğu iki 

sinüzoidal bileşene ilişkin.   
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eşevrelilik,,,Alm. Kohärenz, Fra. cohérence, ing. coherence) ‹ki dalganın evrelerinin ilkeli olması ya da bir dalganın iki 

andaki değerlerinin ilkeli olması; evre uyumluluğu.  

eşgüdümlemek,,,Alm. Koordinieren, Fra. coördiner, ing. coordinate) 1) Ortak bir eylem, devinim ya da koşul durumuna 

getirmek,  2) Ortak ve düzgün bir şekilde davranmak üzere bir bütüne katılmak  

eşgüdümleyici,,,Alm. Koordinator, Fra. coordinateur, ing. coordinator)  

eşik,,,Alm. Schwell, Fra. seuil, ing. threshold) 1) Üstünde olunduğunda bir şeyin doğru olduğu ya da çalışır duruma 

geçtiği, altında olduğunda da tersinin geçerli olduğu değer, düzey, ya da nokta,  2) Bir fizyolojik ya da psikolojik 

etkinin kendini göstermeye başladığı durum,  örn. eşik sezicisi, eşik değeri, duyarlık eşiği, eşik mantığı.  

eşik işlevi,,,Alm. Schwellwertfunktion, Fra. fonction de seuil, ing. threshold function) Bağımsız değişkenlerinin belirli 

bir işlevi olup, bir eşik değerini aştığında değeri bir, tersi durumda değeri sıfır olan iki-değerli anahtarlama işlevi. 

eşik mantığı,,,Fra. logique à seuil, ing. threshold logic) ‹lgili analog bir büyüklüğün bir eşik değerinin üstünde olup 

olmamasına göre mantıksal değerler üreten dizge  

eşikleme,,,Fra. couper aux seuilles, ing. thresholding) Bir gri tonlamalı imgeden, belirli bir eşiğin üzerindeki piksellere 

"1" -en beyaz- altındakilere de "0" -en kara- değerini atayarak, ikili imge elde etme. 

eşitlik kısıtı,,,Alm. Gleichungsnebenbedingung, Fra. contrainte d'égalité, ing. equality constraint) Karar değişkenlerinin 

bir işlevinin gerçek bir sayıya eşit olması şeklinde ifade edilen kısıt.   

eşitsizlik kısıtı,,,Alm. Ungleichungsnebenbedingung, Fra. contrainte d'inégalité, ing. inequality constraint) Karar 

değişkenlerinin bir işlevinin gerçek bir sayıdan küçük ya da eşit -büyük ya da eşit- olması şeklinde ifade edilen kısıt.   

eşlem,,,Alm. Abbildung, Fra. application, ing. map) Bir başka kümedeki değer ya da nicelikler ile belirli bir karşılık 

ilişkisi olan değerler kümesi. 

eşlemlemek,,,Alm. Abbilden, Fra. appliquer, ing. mapping over) ‹ki kümenin öğeleri arasında eşlem kurma.   

eşlenik,,,Alm. konjugiert, Fra. conjuqué, ing. conjugate) Gerçek kısmı aynı, sanal kısmı ters işaretli olan karmaşık 

sayıya ilişkin. Örn. eşlenik matris, karmaşık eşlenik sayı, eşlenik kök.  

eşlenik bakışımlı matris,,,Alm. hermitische Matrix,  Fra. matrice Hermitienne, ing. Hermitian matrix) Devriğinin 

eşleniği kendisine eşit olan matris, Hermit matrisi.  

eşlenik matrisler,,,Alm. kongruente Matrizen, Fra. matrices congruentes, ing. congruent matrices) B=  CTAC eşitliğini 

gerçekleyen tekil olmayan bir C matrisinin varolduğu A, B kare matrisleri.  

eşlenik sayılar,,,Alm. kongruente Zahlen, Fra. nombres congruents, ing. congruent numbers ) x = y -ölçke n- 

bildirimindeki x, y sayıları.  

eşlik biti,,,Alm. Prüfbit, Paritätsbit,  Fra. bit de parité, ing. parity bit) ‹kili gösterimdeki bir sayıda birlerin toplamının 

her zaman tek -ya da  çift- olmasını sağlayacak şekilde sözcüğe eklenen ikil, eşlik ikili.   

eşmerkezli iletken,,,Alm. konzentrischer Leiter, Fra. âme concentrique, ing. concentric conductor) Çevresi bir ya da 

birden çok yalıtılmış iletkenle kuşatılarak imal edilmiş iletken. 

eşyapılı,,,Alm. isomorph, Fra. isomorphe, ing. isomorphic) Aralarında bir eşyapı dönüşümü var olan . 
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eşyönlü arabağ,,,Alm. kodirektionale Verbindung, Fra. jonction codirectionelle, ing. codirectional interface) ‹letilen 

işaretler ve bu işaretlere ilişkin zamanlama işaretlerinin aynı yönde iletildiği arabağ.  

eşzamanlama,,,Alm. Synchronisierung, Fra. synchronisation, ing. synchronization) Gönderici ve alıcı aygıtların aynı 

evrede ya da aynı zaman düzeninde çalışmalarını sağlama. 

eşzamanlama biti,,,Alm. Synchronizationsbit, Fra. bit de synchronisation, ing. synchronization bit) Çerçeve 

eşzamanlaması için kullanılan ikili sayamak -bit-   

eşzamanlama darbesi,,,Fra. impulsion de synchronisation, ing. synch pulse) Ana devre tarafından iletilen ve yamak 

devreler tarafından ana devre ile eşzamanlanmaları için kullanılan darbe. 

eşzamanlama eki,,,Fra. synchroniseur initial, ing. preamble) Bir manyetik şerit üzerindeki her öbeğin önünde 

eşzamanlama amacıyla yer alan ikili damga dizisi.   

eşzamanlama pilotu,,,Fra. pilote de synchronisation, ing. synchronizing pilot) Taşıyıcı sistemin salıngaçlarının 

eşzamanlanması için kullanılan dayanak pilot sinyali. 

eşzamanlama şebekesi,,,Alm. Synchronizationsnetzwerk, Fra. réseau de synchronisation, ing. synchronization network) 

Düğümlere bağlı saatleri eşzamanlamak amacıyla düğüm ve bağlardan oluşmuş eşzamanlama düzeni.  

eşzamanlama üreteci,,,Fra. générateur d'impulsions de synchronisation, ing. sync generator) Ana devre dahil birçok 

devreye beslenmek üzere eşzamanlama sinyali sağlayan aygıt. 

eşzamanlı,,,Alm. synchron, Fra. synchrone, ing. synchronous) ‹şlemlerin bir saate uyumlu olarak değişmez aralıklarla 

yürütülmesi, senkron.    

eşzamanlı bilgisayar,,,Alm. Synchronrechner, Fra. calculateur synchrone, ing. synchronous computer) Herhangi bir 

temel işlem ya da olayın, bir saatten gelecek sinyallerle başlayabildiği bilgisayar.   

eşzamanlı işlemler,,,Fra. fonctionnement synchrone, ing. synchronous operations) Her olayın ya da gerçekleşen her 

işlemin bir saat tarafından üretilen bir sinyal ile gerçekleşmesi. 

eşzamanlı modem,,,Fra. modem synchrone, ing. synchronous modem) Veri ile eşzamanlama bilgisini gönderen, 

dolayısıyla bağlantılandığı uçbirimlerle önce eşzamanlamayı sağlayan modem. 

eşzamanlılık-gözler,,,Alm. Synchronoscop, Fra. synchronoscope, ing. synchronoscope) ‹ki almaşık gerilimin aynı sıklık 

ve evrede olup olmadığını gösteren alet.  

eşzamansız,,,Fra. asynchrone, ing. asynchronous; e.g., asynchronous interrupt, asynchronous input, asynchronous 

modem) Eşzamanlı olmayan, asenkron, örn. eşzamansız işkesme, eşzamansız girdi, eşzamansız modem.  

eşzamansız bilgisayar,,,Alm. Asynchronrechner,  Fra. calculateur asynchrone, ing. asynchronous computer) Herhangi 

bir temel işlem ya da olayın başlamasının bir önceki olay ya da işlemin bitmesiyle, ya da bilgisayarın gerekli 

kısımlarının kullanılır duruma gelmesiyle olanaklandığı bilgisayar.  

eşzamansız çoğullama,,,Alm. asynchrone Multiplexierung, Fra. multiplexage asynchrone, ing. asynchronous 

multiplexing) Şebekenin, kollarında bit akımlarına saat dayanağı sağlamadığı, dolayısıyla kol akımlarının bit 

eklemeleri ve eksiltmeleriyle eşit hıza kavuşturularak eşzamanlamanın sağlandığı çoğullama yöntemi.  

eşzamansız iletim,,,Fra. transmission arhythmique, ing. start-stop transmission) Herbir sinyal grubunun bir başlama biti 

ve bitiş biti ile kuşatıldığı eşzamansız iletim. 
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etiket,,,Alm. Kennzeichen, Fra. clé, étiquette, label, ing. tag, label, key) Bir veri kümesi hakkında kimlik ve diğer 

bilgileri taşıyan damga kümesi.   

etiketli,,,Alm. markiert, Fra. étiquetté, ing. labelled; e.g., labelled set, labelled statement) örn. etiketli küme, etiketli 

deyim.  

etki büyüklüğü,,,Alm. Einflussgrösse, Fra. grandeur d'influence, ing. influence quantity) Ölçüme tabi olmayan, ancak 

ölçüm aygıtın gösterge değerini veya ölçülen büyüklüğün değerini etkileyen büyüklük.    

etki-tepki,,,Alm. Wirkung und Gegenwirkung, Fra. action et réaction, ing. action and reaction ) ‹ki nesnenin birbirlerine 

karşlıklı olarak uyguladıkları eşit ve zıt yönlü kuvvetler.  

etkileşim,,,Alm. Wechselwirkung, Fra. intéraction, ing. interaction) ‹ki ayrı etkenin, incelenen özellik üzerine birlikte 

yaptıkları etki ya da nesneler, parçalar ya da dizgeler arasındaki karşılıklı kuvvet ve etkilerin tümü.  

etkileşimli,,,Alm. interaktiv,  Fra. interactif, ing. interactive; e.g., interactive operation, interactive graphic screen) 

Konuşmalı, insanın etkin biçimde etkileştiği insan-makina arabağına ilişkin, örn. etkileşimli işletim, etkileşimli grafik 

ekran.  

etkileşimli kullanım,,,Alm. Dialogbetrieb,  Fra. utilisation conversationelle, mode conversationelle, ing. interactive 

computing) Kullanıcının, yürütümü sırasında programına erişebildiği, değişiklik yapabildiği, veri gönderebildiği 

bilgisayar kullanım yöntemi.  

etkin artıklık,,,Alm. aktiver Überfluf, Fra. redondance active, ing. active redundancy) ‹stenen bir işlevi yerine getiren 

bütün araçların eşanlı olarak çalıştığı artıklık türü.   

etkin bakım süresi,,,Fra. temps de maintenance active, ing. active maintenance time) Bakım süresinin lojistik 

gecikmelerin dışında kalan ve bir nesne üzerinde (yazılım, donanım) fiilen bakım işlemi yürütülen kısmı.  

etkin değer,,,Alm. Effektivwert, Fra. valeur efficace, ing. root-mean-square value, r.m.s. value) Bir büyüklüğün anlık 

değerlerinin karelerinden hesaplanmış ortalamasının karekökü.  

etkin direnç,,,Alm. Wirkwiderstand, Fra. résistance effective, ing. effective resistance) Bir iletkenden geçen dalgalı 

akımın ısı halinde oluşturduğu enerjinin, akım yeğinliğinin karesine orantılı olarak tanımlanan direnci.  

etkin dönüştürücü,,,Fra. transducteur actif, ing. active transducer) Çıkış gücü giriş dalga biçimlerinden en azından biri 

tarafından etkilenen dönüştürücü. 

etkin ışıma gücü,,,Alm. äquivalente Strahlungsleistung, Fra. puissance rayonnée effective (pER), ing. effective radiated 

power -ERP- Bir antenden belirli bir yönde ışıyan etkin güç. 

etkin olmayan,,,Alm. inaktiv, Fra. inactif, ing. inactive ; inactive program,  inactive terminal) Eylemsiz, kullanımda 

olmayan, çalışır durumda olmayan. Örn. etkin olmayan program listesi, etkin olmayan uçbirim.   

etkin öğe,,,Alm. aktives Stromkreiselement, Fra. élément actif, ing. active element) Eşdeğer devresinin bir elektrik 

enerji kaynağını içerdiği devre öğesi. 

etkin yazılım,,,Fra. logiciel proactif, ing. proactive software) Bir virüsün varlığını, virüs saldırısından önce de 

sezinleyebilen virüs önler yazılım. 

etkinleştirici,,,Alm. Aktivator, Fra. activateur, ing. activator) Çalışır duruma getiren, eyleme süren 

etkinleştirmek,,,Alm. aktivieren, Fra. activer, ing. activate) Bir fiziksel süreci hızlandırmak, şiddetlendirmek. 
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etkinlik,,,Alm. Effektivität,  Fra. efficacité, ing. effectiveness) Bir öğenin belirli bir hizmet isteğini karşılayabilme 

yeteneği. 

etmen çözümleyici,,,Alm. Faktoranalyse, Fra. analyse des facteurs, ing. factor analysis) Bir değişken kümesindeki içsel 

ilişkileri incelemeyi amaçlayan çok-değişkenli çözümleme türü. 

etmensel deney tasarım,,,Alm. faktorielle Versuchsplannung, ing. factorial experiment design) En az iki düzey içeren 

bir ya da birden çok etmenin etkisini inceleyen deney tasarımı.  

evirgeç,,,Alm. Invertierer, Fra. inverseur, ing. inverter) Doğru akımı almaşık akıma çeviren makina, aygıt ya da dizge.  

evirici bit,,,Alm. Umstellungbit, Fra.   élement binair d'inversion, ing. inversion bit) Değeri mantıksal 1 olduğunda 

evirme işlemine yolaçan bit. 

evirici yükselteç,,,Alm. invertierender Verstäerker, Fra. amplificateur inverseur, ing. inverting amplifier) Çıktısı giriş 

sinyalinin ters işaretini taşıyan işlemsel yükselteç.  

evirme,,,Alm. Inverter, Fra. inverseur, ing. inverter) 1) Sıra, biçim, konum gibi bir özelliğin tersine çevrilmesi, 2) ‹çten 

dışa ya da dıştan içe çevrilme  3) Bir matematiksel orantı ifadesinde her oranı ters yüz ederek terimlerde yapılan sıra 

değişikliği, 4) Bir işlevin, öğenin büyüklüğün tersini bulma işlemi, 5) Doğru akımı almaşık akıma çevirme işlemi.  

evre,,,Alm. phasenwinkel, Fra. phase, ing. phase) A cos[wt+a] ya da A sin[wt+a] biçimindeki sinüzoidal büyüklüğün 

açısı -argümanı-. Burada a evre-açısı diye adlandırılır.  

evre açısı,,,Alm. Phasenwinkel, Fra. angle de phase, déphasage, ing. phase angle) Sinüzoidal bir dalga ile beslenen 

doğrusal bir dizgenin kalıcı durumda çıkış sinyaliyle giriş sinyali evrelerinin farkı.  

evre ardışımı göstergesi,,,Alm. Phasensequenzanzeiger, Fra. indicateur d'ordre des phases, ing. phase sequence 

indicator) Çokevreli bir dizgede anlık gerilimlerin doruklarına erişme ardışımını gösteren alet.  

evre gecikmesi,,,Alm. Nacheilen der Phase, Phasenverzögerung, Fra. retard de phase, ing. phase lag, phase delay) Bir 

dizge ya da dönüştürücüden geçen sinüzoidal bir sinyalin, sıklığa da bağlı olabilen evre geri kayması.  

evre hızı,,,Alm. Phasengeschwindigkeit, Fra. vitesse de phase, ing. phase velocity) 1) Bir dalgada sıklığın dalga 

sayısına oranı. 2) Tek bir sıklıkta yayılan dalga için, evrenin hep aynı kaldığı yüzeyin hızı.  

evre kenetlenmesi,,,Alm. Phasenverschluß, Fra. verrouillage de phase, ing. phase locking) Bir salıngaç ya da dönemsel 

üretecin bir dayanak sinyaline göre değişmez bir evre açısında çalışmasını sağlayan denetim düzeni.  

evre kiplenimi,,,Alm. Phasenmodulation, Fra. modulation de phase, ing. phase modulation) Bilgi taşıyan bir sinyalin bir 

taşıyıcı sinuzoidalin evresine kodlanması, evresini değiştirmesi,  örn. analog evre kiplenimi, sayısal evre kiplenimi.  

evre öndelemesi,,,Alm. Voreilen der Phase, Fra. avance de phase, ing. phase lead) Bir dizge ya da dönüştürücüden 

geçen sinüzoidal bir sinyalin, sıklığa da bağlı olabilen evre ileri kayması.  

evre payı,,,Alm. Phasenrand, Fra. marge de phase, ing. phase margin) Mutlak kararlı geribeslemeli bir dizgede açık 

döngü kazancının bire eşit olduğu sıklıkta hesaplanan açık döngü evre açısının mutlak değerinin 180 dereceden farkı. 

evre seğirmesi,,,Fra. gigue de phase, ing. phase jitter) Bir alıcıya gelen taşıyıcı sinyalin evresinin beklenen değeri 

etrafındaki rasgele değişimleri. 

evre tersinimi,,,Alm. Phaseumkehrung, Fra. retournement de phase, ing. phase reversal) Evrenin yarım dönümlük 

değişimi.  
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evrelerarası gerilim,,,Alm. Spannungzwischenphasen, Fra. voltage entre les phases, ing. voltage between phases) 

Elektriksel güç iletim yollarının tek evreli iki iletkeni arasındaki gerilim.  

evrensel,,,Alm. universell, Fra. universel, ing. universal; universal character set, universal interface, universal 

keyboard) 1) Sınırsız ve istisnasız toplu ya da dağıtılmış olarak tümünü içeren ya da kapsayan,  2) Her yerde bulunan 

ya da oluşan,  3) Değişik gereksinmeleri karşılamak üzere ayarlanabilen ya da uyarlanan, örn. evrensel damga takımı, 

evrensel arabağ, evrensel tuş takımı.   

evrensel ad,,,Fra. noms global, ing. global name) Bir düğümün adının, o düğümün ağın bütününde tanınmasına yolaçan 

kısmı. 

evrensel değişken,,,Fra. variable globale, ing. global variable) Bir program ve bütün altprogramları tarafından 

erişilebilen değişken. 

evrensel küme,,,Alm. universale Mange, Fra. ensemble universal, ing. universal set) Özel bir sorunda ya da tartışmada 

ele alınan tüm öğelerin kümesi.   

evreoku,,,Alm. Zeiger, Fra. phaseur, ing. phasor) Bir sinüzoidal büyüklük verildiğinde açısı sinüzoidin evresine, genliği 

de sinüzoidin genliğine ya da etkin değerine eşit olan karmaşık büyüklük. 

evreölçer,,,Alm. Phasenmesser, Fra. phasemètre, ing. phase meter) 1) Aynı sıklıkta olup biri dayanak olarak kabul 

edilen iki almaşan elektriksel niceliğin arasındaki evre açısını ölçmeye yarayan alet.  2) Bir devredeki akım ile gerilim 

arasındaki evre farkı açısını ölçen aygıt.  

evreuyumlu alıcı,,,Alm. koherenter Empänger, Fra. récepteur cohérent, ing. coherent receiver) Taşıyıcının evresi 

hakkında kesin bilgiye sahip olarak kipçözme ve kararverme işlemlerini gerçekleştiren alıcı.  

evreuyumlu salıngaç,,,Alm. Kohärentoscillator, Fra. oscillateur cohérent, ing. coherent oscillator) Başka birine göre 

değişmez bir evre bağımlılığı olan salıngaç.   

evreuyumluluk,,,Alm. Kohärenz, Fra. cohérence, ing. coherence) Evreuyumlu olma özelliği. 

evreuyumsuz,,,Alm. nicht-kohärent, Fra. non-cohérent, ing. noncoherent) Bileşenlerinin evreleri arasında ilintinin 

olmadığı bir sürece ilişkin.   

evreuyumsuz karışma,,,Alm. inkohärente Interferenz, Fra. interférence non-cohérente, ing. non-coherent interference) 

Kirlettiği kaynak sinyalinin sıklığına yakın ama aynı olmayabilip evre ilişkisinin de kaynağın evresiyle ilintisiz olduğu 

karışma.  

evreuyumsuz saçılım,,,Alm. incoherente Streuung, Fra. diffusion incohérente, ing. incoherent scattering) Saçılmış 

demetin parçaları arasında evre ilintisinin bulunmaması.  

evreuyumsuzluk,,,Alm. inkohärenz, Fra. incohérence, ing. incoherence) Aralarında sürekli bir evre bağlılığı 

sağlanamayan dönemsel değişimlerin niteliği 

evrim,,,Alm. Entwicklung, Fra. évolution, ing. evolution) Aşamalı, oldukça yavaş, bir yönlü dönüşümler dizisi. 

evrişim,,,Alm. Faltung, Fra. convolution, ing. convolution) ‹ki işlevin evrişimi verilen f[t] ve g[t] işlevleri için şf[s]g[t-

s]ds tümlevidir.   

evriştirmek,,,Fra. convolver, ing. convolve, to) ‹ki işlevden birini argüman(lar)ına göre evirmek, ötelemek, diğer işlevle 

çarpmak ve tümlevini almak.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

eylemsiz,,,Alm. träge, Fra. inerte, ing. inert) Etkinliği ve özdevinimi olmayan.   

eylemsiz düğüm,,,Fra. noeud inopérant, ing. inactive node) Bir ağda bağlantılanmamış ve bağlantılanmaya da elverişli 

olmayan düğüm.  

eylemsiz konaçlar,,,Alm. Trageheitskoordinatensystem, Fra. systèmes de coordonnées inertiales, ing. inertial 

coordinates) ‹çinde bulunan nesnelerin ivmesiz oldukları yani, bir dış kuvvetin etkisi olmadıkça duruk ya da düzgün 

doğru devinim içinde kaldıkları konaç sistemi; eylemsiz koordinatlar, atalet koordinatları.   

eylemsizlik,,,Alm. Trägeheit,  Fra. inertie, ing. inertia) 1) Bir nesnenin konumunu. biçimini ya da devinim durumunu 

koruma özelliği, 2) Etkinliği ya da özdevinimi olmama özelliği.  

eylemsizlik dengelemesi,,,Alm. Trägheitskompensation, Fra. compensation d'inertie, ing. inertia compensation) Sürülen 

yükün eylemsizlik etkisini dengelemek üzere ivdirme ya da yavaşlatma sırasında motor momentini değiştiren denetim 

işlevi.  

eylemsizlik dizgesi,,,Alm. Trägheitsystem, Fra. système inertiel, ing. inertial system) Cisimlerin devinimlerinin sabit 

bir kartezyen konaç [koordinat] dizgesine göre incelendiği  çerçeve.  

eyleyici,,,Alm. Stellantrieb, Aktuator, Fra. actuateur, ing. actuator) Mekanik türden olan son denetim öğesi. 

eyleyici kuvveti,,,Alm. Betätigungskraft, Fra. effort de commande, ing. actuating force) Amaçlanan manevrayı 

tamamlamak için kumanda elemanına uygulanan kuvvet. 

 

 

- F - 

 

F-serisi tavsiyeler,,,Fra. avis de série F [CCITT], ing. F-series recommendations) Uluslararası Teleiletişim Örgütünün 

faks, telemetin, videometine ilişkin tavsiyeleri.  

faaliyete geçme değeri,,,Alm. Ansprechwert, Fra. valeur de commutation, ing. switching value) Bir rölenin öngörülen 

şartlarda faaliyete geçtiği giriş uyarma büyüklüğünün değeri. 

faaliyete geçmek [röle],,,Alm. ansprechen, Fra. commuter, ing. to switch) Bir elektrik rölesinin bir başlangıç durumuna 

ya da salma durumuna yeniden erişmesi. 

farad,,,Alm. Farad, Fra. farad, ing. farad) ‹ki yaprağı arasına bir voltluk bir gerilim uygulandığı zaman 1 coulombluk 

yük alabilen bir sığacın sığası.  

fare,,,Alm. Mous, Fra. souris, ing. mouse) Düz bir düzey üzerinde yuvarlanan bir top aracılığı ile bir gözetçide ya da 

video uçbirimde imlecin devinimini denetleyen elektronik aygıt.  

fark denklemi,,,Alm. Differenzgleichung, Fra. équation de différence, ing. difference equation) Bilinmeyen bir işlev ve 

bu işlevin sonlu sayıdaki ağırlıklandırılmış farklarından oluşan denklem.  

fark miniakım ölçeri,,,Alm. Differenzgalvanometer, Fra. galvanomètre de différence, ing. difference galvanometer) ‹ki 

akımın farkını ölçen miniakımölçer.  
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fark ölçüm metodu,,,Alm. Differenzmessverfahren, Fra. méthode de mésure differentielle, ing. differential method of 

measurement) Ölçülen büyüklüğün, ona ait değerden çok az farklı bir değere sahip olduğu bilinen aynı cins bir 

büyüklükle karşılaştırıldığı ve iki değer arasındaki farkın ölçüldüğü yöntem.  

fark yükselteci,,,Alm. Differenzverstärker, Fra. amplificateur différentiel, ing. differential amplifier) Çıktısı iki giriş 

sinyalinin cebirsel farkına orantılı olan yükselteç. 

fatura doğruluğu,,,Alm. Quittungsvollstandigkeit, Fra. justesse de facturation, ing. billing integrity) Bir kullanıcıya 

sunulan faturalandırma bilgisinde çağrının süre, erek ve türünün doğru bir  şekilde gösterilme olasılığı.  

faz uzayı,,,Alm. Phasenraum, Fra. espace de phase, ing. phase space) Göz önüne alınan N tane parçacığın 3N tane 

konum koordinatına ve 3N tane momentumuna veya genelleştirilmiş koordinatlarla Lagrange genelleştirilmiş kinetik 

momentlerine karşılığı olan 6N boyutlu uzay. 

felaket arıza,,,Alm. katastrophaler [kataleptischer] Ausfall, Fra. défaillance cataléptique, ing. cataleptic failure) Tam bir 

aksamaya yol açan ani arıza.  

fırdolanım,,,Alm. Drek, Fra. giration, ing. gyration) Bir cismin verilen bir eksene göre dönmesi.  

fırıl,,,Alm. Drall, Fra. spin, ing. spin) Atomaltı parçacıkların kendi eksenleri çevresinde dönmesi.  

fırıl kararlılığı,,,ing. spin stabilization) Bir uyduya fırıl hareket vererek konum kararlılığının sağlanması. 

fırlatma,,,Alm. Starten, Abschuss, Fra. lancement, ing. launch) Bir roketi, uzay gemisi ya da uçak gibi hareketli bir 

araçtan gönderme. 

fişli kablo başlığı,,,Alm. steckbarer Endverschluß, Fra. prise embrochable, ing. plug-in termination) Bir kablonun genel 

olarak yüksüz durumda gerilimli ya da gerilimsiz olarak başka bir aygıta bağlamasını ya da aygıttan ayrılmasını 

sağlayan kablo başlığı. 

fiziksel,,,Alm. physisch, Fra. physique, ing. physical; physical address, physical channel, physical device, physical 

layout) 1) Duyularla algılanabilen ve doğa yasalarına tabi olan,  2) Bilgisayar donanıma ilişkin, örn. fiziksel adres, 

fiziksel kanal, fiziksel aygıt, fiziksel yerleşim planı.  

fiziksel bağlantılı,,,Fra. câblée, ing. hardwired) 1) ‹ki düğüm, aygıt, ya da bilgisayar arasındaki kalıcı bağlantı.  2) Bir 

bilgisayar programının güdümünde olmayıp sabit mantıksal işlemler yürüten devreye ilişkin. 

fiziksel bağlantılı mantık,,,Fra. logique câblé, ing. hardwired logic) Mantıksal karar öğelerinin dışardan program 

güdümüyle değiştirilemeyip ancak içerden bağlantılarının değiştirilmesi ile değiştirilebildiği mantıksal devre. 

fiziksel güvenlik,,,Fra. sécurité physique, ing. physical security) Donatımın, belgelerin, malzemelerin hırsızlık, 

casusluk, sabotaj gibi etkilerden korumak üzere personeli denetlemek, yetkisiz sistem kullanıcılarını önlemek 

şeklindeki düzenlemeler.  

fiziksel isterler,,,ing. physical requirements) Bir sistem ya da bileşenin malzeme, ağırlık, şekil gibi fiziksel 

özelliklerinin belirtimi.  

fiziksel model,,,Fra. modèle physique, ing. physical model) Fiziksel özellikleri, modellenmek istenen sistemin 

özelliklerine benzeyen model.  

fiziksel tehdit,,,Fra. menace physique, ing. physical threat) Bir bilgisayar sisteminde doğal afetler ve kötü çevre 

koşullarından gelebilecek tehlikeler. 
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fluorışıl,,,Alm. fluoreszierend, Fra. fluorescent, ing. fluorescent) Yüklü parçacıklarla ya da fotonlarla dövülünce ışıma 

özelliği gösteren [madde].  

fonetik alfabet,,,Fra. alphabet phonétique, ing. phonetic alphabet) Harf ve numaraların daha kolay anlaşılması için 

yerine standart sözcüklerin kullanılması, örneğin Türçede "a" yerine Ankara, "b" yerine Bursa, ingilizcede "b" yerine 

Bravo, "c" yerine Charlie'nin sesletilmesi. 

font,,,Fra. police, jeu, ing. font) Belirli bir boy ve üsluba sahip damgalar topluluğu. 

format denetimi,,,Fra. contrôle de disposition, ing. format check) Verilerin belirli bir yapıya sahip olup olmadığının 

kontrolü. 

formatlanmamış,,,Fra. non-formaté, non-structuré, ing. unformatted) Bilgi işlemde giriş ya da çıkış işlemlerinden önce 

hiç bir düzenlemenin yapılmamasına ilişkin. 

formatlanmamış ekran,,,Fra. écran non-structuré, ing. unformatted display) Üzerinde bir gösterim alanının 

tanımlanmamış olduğu ekran 

fosforışıl,,,Alm. phosphoreszierend, Fra. phosphorescent, ing. phosphorescent) Işınlandıktan sonra bir süre ışıldamayı 

sürdüren [madde] 

fosforışıma,,,Alm. Phosphoreszenz, Fra. phosphorescence, ing. phosphoresence) Uyarımdan sonra oldukça uzun bir 

zaman [10 nanosaniyeden uzun] sürebilen bir ışıma. 

fotoelektrik salım,,,Alm. Photoemission, Fra. émission photoélectronique, ing. photo-electronic emission) Yalnızca 

radyasyon enerjisinden kaynaklanan elektron salımı. 

fotoelektron,,,Alm. Photoelektron, Fra. photoélectron, ing. photo-electron) Fotosalım etkisi ile serbest kalan elektron.  

fotoiletim etkisi,,,Alm. innere lichtelektrischer Effekt, Fra. photoconduction, ing. photo-conductive effect) Bir sıvı veya 

katıda, elektriksel iletkenliğin değişmesi şeklinde kendini gösteren bir fotoelektrik etki. 

fotoiletken hücre,,,Alm. Photowiderstand, Fra. cellule photoconductive, ing. photoconductive cell) Fotoiletim etkisinin 

kullanıldığı fotosel. 

fotosel,,,Alm. Lichtelektrischezelle, Fra. cellule photoélectronique, ing. photocell) Fotovoltaik ya da fotoiletim etkileri 

gösteren bir aygıt. 

fotosezici,,,Fra. photodétecteur, ing. photodetector) Bir ışıkdalga dizgesinde ışık darbelerini elektrik darbelerine 

dönüştüren aygıt.  

Fourier dizisi,,,Alm. Fourier-Reihe, Fra. série de Fourier, série trigonométrique,  ing. Fourier series) Dönemli bir 

işlevin ortalama değerinden ve bu işlevin temel sıklığının tamsayı katlarındaki sinüzoidal terimlerden oluşan dizi.  

G-serisi tavsiyeler,,,Fra. avis de série G [CCITT], ing. G-series recommendations) Uluslararası Teleiletişim Örgütünün 

sayısal kodlama, çoğullama ve iletime özgü tavsiyeleri. 

gaz giderme,,,Alm. Entgassung, Fra. degazage, ing. degassing) Bir elektron tüpünün iç parçalarında sıkışıp kalan 

gazların çıkarılması için uygulanan işlem. 

gaz üflemeli kesici,,,Alm. Druckgasschalter, Fra. disjoncteur à gaz, ing. gas-blast circuit) Arkın gaz dolaşımı içerisinde 

oluştuğu kesici. 
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gazlı tüp,,,Alm. gasgefülte Röhre, Fra. tube à gaz, ing. gas filled tube) Elektriksel özellikleri, esas olarak, içindeki gaz 

veya buharın iyonlaşmasına bağlı olan bir elektron tüpü. 

gecikme,,,Alm. Verzögerung, Fra. retard, ing. delay) Bilgi işlemede bir olayın geciktirildiği süre.   

gecikme açısı,,,Alm. Verzögerungswinkel,  Fra. angle de retard d'allumage, ing. delay angle) Tristör ve benzeri 

aygıtlarda ateşleme zamanının radyan olarak ifadesi.  

gecikme bozulması,,,Alm. Laufzeitverzerrung, Fra. distorsion de durée de parcours, ing. delay distortion) Dinamik bir 

dizgede her bir sıklıkta gecikmenin aynı olmamasından kaynaklanan bozulma.  

gecikme denkleştiricisi,,,Alm. Laufzeitentzerrer, Fra. égaliseur de phase, ing. delay equalizer) Belirli bir sıklık 

aralığında bir devre ya da dizgenin evre ya da zarf gecikmesini yeterince sabit kılmaya çalışan düzeltici devre. 

gecikme hattı,,,Alm. Verzögerungsstrecke, Fra. ligne de retard, ing. delay line) Çıktısı girdisinin belirli bir süre 

geciktirilmiş değerine eşit olan tek girişli ardışık mantık öğesi ya da analog öğe.  

geciktirme devresi,,,Alm. verzögerende Kreise, Fra. circuit retardeur, ing. delay circuit) Elektriksel iletişimde 

kullanılan ve bir dalganın ya da sinyalin yola çıkmasını bir süre geciktiren devre.  

geçen süre,,,Alm. Benützungszeit, Fra. temps utilisé, ing. elapsed time) Bir olay anından itibaren, bilgi işlemede bir 

başlama işaretinden sonra vb. bir başka olaya, işarete değin geçen süre.  

geçerleme,,,Fra. validation, ing. validation) Bir ölçme aracı  ya da ölçümün konusuna uygunluğunu ve her türlü dizgeli, 

dizgesiz yanılgıdan arınmışlığını gösterme.   

geçerli adres,,,Alm. tatsächliche Adresse, Fra. adresse effective, ing. effective address) Bilgisayarda dizin yazmacının 

içeriği ile bellek adresinin toplamından oluşan gerçek adres.  

geçerlik,,,Fra. validité, ing.validity) Bir aracın gerçekten ölçmek istediğini ölçme, bir bilginin konusuna uygun düşme 

özelliği. 

geçerlilik sınaması,,,Alm. Bestätigung, Fra. validation, ing. validation) Bir modelin temsil ettiği gerçek dizgeyle 

uyuşumunun sınanması.  

geçerlilik sınaması,,,Fra. contrôle de vraissemblance, contrôle de validité, ing. validity check) Verinin alınmasından 

sonra doğruluğunun denetlenmesi.  Geçersiz, erim dışı ya da belirgin hatalı sonuçları bulma yordamı. 

geçersiz,,,Alm. ungültig, Fra. invalid, ing. invalid; e.g., invalid assignment, invalid address, invalid character) Geçerli 

olmayan, mantıksal olarak tutarsız, temeli, gerekçesi olmayan örn. geçersiz adres.   

geçersiz damga,,,Alm. ungültige Zeiche, Fra. caractère invalid, ing. invalid character) Bilgisayar tarafından tanınmayan 

bir karakter; geçersiz karakter.  

geçici bellek,,,Alm. Arbeitsspeicher, Fra. mémoire temporaire, ing. working storage) Bir işlem sırasında, verilerin 

sonradan işleme konmak üzere   geçici olarak saklandığı bellek alanı. 

geçici dalga,,,Fra. onde transitoire, ing. transient wave) Akım genliği ya da sıklıktaki değişikliklere bir tepki olarak 

iletim hatlarında ya da devrelerde oluşan geçici rejim dalgası. 

geçici mıknatıslık,,,Alm. provisorischer Magnetismus, Fra. magnétisme temporaire, ing. temporary magnetism) Bir 

cismin bir manyetik alana girince ortaya çıkan ve alandan çıkınca yiten mıknatıslığı.  
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geçici taşıma panosu,,,Fra. presse-papier, ing. clipboard) Bilgisayarda bilginin geçici olarak yüklendiği bellek alanı   

geçiri büyüklüğü,,,Alm. Betrag der Scheinleitwert, Admittanz, Fra. module de l'admittance, ing. modulus of 

admittance) ‹ki kapılı bir devrede ya da devre öğesinde akımın etkin değerinin gerilimin etkin değerine oranı.  

geçirme kuşağı,,,Alm. Durchlassbereich, Fra. bande passante, ing. passband) Süzgeçte yitimin göreli olarak az olduğu 

sıklık aralığı ya da aralıkları.  

geçiş,,,Alm. Arbeitsgang, Fra. passage, ing. pass) Bir veri kümesi üzerinde iş yürütümünün bir kez yapılması.  

geçiş,,,Alm. Transition -Durchgang-, Fra. transition, ing. transition) Bir girdiye tepki olarak bir sürecin bir durumundan 

başka bir durumuna geçilirken oluşan eylemler dizisi.  

geçiş olasılığı,,,Alm. Übergangswahrscheinlichkeit, Fra. probabilité de transition, ing. transition probability) Dinamik 

olasılıksal bir dizgede belirli bir anda  bir durumdan başka bir duruma geçiş olasılığı.  

geçişim,,,Alm. Osmose, Fra. osmose, ing. osmosis) Moleküllerin değişik derişimdeki iki çözelti arasına yerleştirilmiş 

yarı-geçirgen bir çeperden sızmaları.  

geçişlilik kuralı,,,Fra. transitivité, ing.transitivity) Nesneler arasında bir sıradüzenin kurulması için önkoşul olan ve "A, 

B den büyük ve B, C den büyükse, A, C'den büyük olmalıdır" biçiminde dile getirilen kural 

geçit,,,Alm. Tor, Gatter, Fra. porte, ing. gate) Bir ya da daha çok girdinin katışımlarına göre sinyal akışını durduran ya 

da geçiren aygıt ya da öğe.  

geçit darbesi,,,Fra. impulsion de porte, ing. gate pulse) Bir elektronik geçitten bir işaretin geçmesine yol açan 

anahtarlama darbesi. 

geçit dizilimi,,,Fra. circuits prediffusés, ing. gate array) VE ve YA geçitlerinden oluşan bir dizilimin özel bir şekilde 

bağlantılanmasıyla elde edilen devre 

geçit yalıtıcısı,,,Alm. Durchführungsisolator, Fra. isolateur de traversée, ing. insulating bushing) Yalıtkan olmayan bir 

bölümden bir iletkenin geçirilmesi için kullanılan yalıtıcı. 

geçmişle bağdaşır,,,Fra. compatible vers le passé, ing. backward compatible) Zaman içinde evrim gösteren yeni 

teknolojik düzenlerin geçmişteki teknolojik bir düzen ya da düzenlerle birlikte çalışacak düzeyde uyum içinde olması. 

geleneksel,,,Alm. konventionel, Fra. conventionel, ing. conventional; e.g., conventional method, conventional message 

traffic) Alışılagelmiş; örn. geleneksel yöntem, geleneksel bileşenler.  

gelin teli iletken,,,Alm. Lahnleiter, Fra. fil rosette, ing. tinsel conductor) Her biri sarmal biçimde sarılmış ve bir tekstil 

malzeme ile desteklenmiş bir ya da birden çok ince metal şeritten oluşan ve birbirine halat gibi örülmüş bir ya da birden 

çok elemanı içeren iletken. 

gelişigüzel ,,,Fra. arbitrair, ing. arbitrary) Kuralı olmayan, keyfe bağlı 

gelişigüzel sıralı bilgisayar,,,Alm. Sequentiellrechner mit Sprungablauf, Fra. ordinateur à séquence arbitraire, ing. 

arbitrary sequence computer) Her komutun bellek yerinin bir önceki komut tarafından belirlendiği bir bilgisayar.  

genel amaçlı bilgisayar,,,Alm. Universalrechner, Fra. ordinateur universel, ing. general purpose computer) Geniş bir 

sorunlar sınıfının çözümü için tasarlanmış bilgisayar.  
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genel amaçlı denetim,,,Alm. Universalregler, Fra. contrôle à but général, ing. general purpose control) Özellikleri, 

anma değerleri ve mekanik yapısı olağan hizmet koşullarında kullanılmaya yönelik  olan genel denetim.  

genel çözüm,,,Alm. allgemeine Lösung, Fra. solution général, ing. general solution) Türevsel bir denklemin belirli 

koşullar altında elde edilen ve gelişigüzel değişmezler içeren çözümü.  

genel kullanılırlık,,,ing. reusability) Bir yazılımın modülünün birden fazla bilgisayar programında ya da yazılım 

sisteminde kullanılabilirliği. 

genelgeçer,,,Fra. universal, ing. universal) Belli önkoşullar yerine geldiğinde her durum ve her bağlamda geçerli olan.  

genelgeçer ürün kodu,,,ing. universal product code) Ürünleri belirlemek, tanılamak üzere kullanilan çubuk kod.  

genelleşmiş,,,Alm. verallgemeinert, Fra. généralisé, ing. generalized; e.g., generalized coordinates, generalized model) 

Genelleştirilmiş; örn. genelleşmiş konaçlar, genelleşmiş model.   

genelleştirilmiş aktarım işlevi,,,Alm. Beschreibungsfunktion, Fra. fonction de transfert généralisée, ing. describing 

function) Doğrusal olmayan bir öğe için giriş sinyali sinüzoidal olduğunda çıktıdaki yalnız temel bileşeni alarak elde 

edilen sıklık yanıtı.  

genelleştirilmiş işlev,,,Alm. verallgemeinerte Funktion, Verteilung, Fra. distribution, fonction généralisée, ing. 

distribution, generalized function) Kendisi ve tüm türevleri sürekli olup sonsuzda uygun bir biçimde sıfıra sönen bir 

f[x] sınama işlevi aldığımızda değerleri şf[x]g[x]dx tümlevi ile tanımlanabilen g[x] işlevi.  

gengüdüm,,,Alm. Strategie, Fra. stratégie, ing. strategy) Oyun kuramında bir oyuncunun bilgi kümelerinden yaptığı 

gönderme, strateji.  

gengüdümün açık döngü değeri,,,Alm. Wert des offenen Kreises einer Strategie, Fra. valeur de stratégie en boucle 

ouverte, ing. open loop value of a strategy) Salt açık döngü bilgisini kullanarak gerçekleşen oyun adımları. 

geniş açı,,,Alm. stumpf Winkel, Fra. angle obtus, ing. obtuse angle) Ölçüsü dik açıdan daha büyük ve düz açıdan daha 

küçük olan açı.  

geniş alan ağı,,,Alm. Waitverkehrsnetz, WAN, Fra. réseau de communication de données, WAN, ing. wide area 

network, WAN) Bir bölge, ülke ya da yerküreyi kaplayabilen boyutta, bilgisayarları, uçbirimleri ve yerel alan ağlarını 

bağlantılayan veri iletişim ağı.  

geniş bantlı,,,Alm. breitbandig, Fra. à large bande, ing. broadband) Bulunduğu taşıyıcı sıklık değerine görece geniş bir 

sıklık bandına sahip sinyal, sistem, süzgeçlere ilişkin. 

geniş bantlı sistem,,,Fra. système à grand largeur de bande, ing. broadband system) Birçok iletimin birden eşanlı 

şekilde yapılmasına olanak tanıyan ve birden fazla taşıyıcı sıklığı barındıran sistem. 

genişletilmiş,,,Alm. erweitert, Fra. étendu, ing. extended; e.g., extended address, extended code) Standart bilinen 

yapısına göre eklemelerin yapılmış olduğu bilgi koduna degin; örn. genişletilmiş adres, genişletilmiş kod.  

genişletilmiş matris,,,Alm. vergrösserte Matrix, Fra. matrice augmentée, ing. augmented matrix) Bir dizeye bir ya da 

daha çok satır ya da dikeç iliştirerek elde edilen matris; genişletilmiş dizey.  

genişletilmiş ölçek,,,Alm. Gedehnte Skale, Fra. échelle dilatée, ing. expanded scale)  Ölçek eriminin bir kısmının, ölçek 

boyutunun büyük bir kısmını orantısız bir şekilde kapladığı ölçek.  
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genişletilmiş ölçekli alet,,,Alm. Gerät mit erweiterter Skala, Fra. appareil à échelle dilatée, ing. expanded scale 

instrument) Erim içindeki küçük bir parçanın ölçekte daha geniş bir yer tutacak biçimde genişletilmiş olduğu alet.  

genişletilmiş temel çözüm,,,Alm. erweiterte Grundlösung, Fra. solution fondamentale étendue, ing. extended basic 

solution) Bir Ax=b doğrusal denklem dizgesi ve bu dizgenin belirli bir b' temeli ele alındığında temel olmayan 

değişkenlerin alt ya da üst sınırlarına eşitlenmesiyle elde edilen çözüm.  

genleşme,,,Alm. Ausdehnung, Fra. expansion, ing. expansion) Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle 

oylumunun artması.  

genlik,,,Alm. Amplitude, Fra. amplitude, ing. amplitude) 1) Sinuzoidal bir büyüklüğün doruk değeri. 2) Almaşık bir 

akım ya da dalganın ortalama değerinden en büyük sapması.  

genlik,,,Fra. modulo, ing. modulus) z= a+ib karmaşık sayısı için karekök [a 2+b2] sayısı  

genlik bozunumu,,,Alm. Amplitudenverzerrung, Fra. distortion d'amplitude, ing. amplitude distortion) Kalıcı durumda 

çıkış genliği giriş genliğinin doğrusal bir işlevi olmadığında temel sinüzoidal bileşendeki bozunum.  

genlik kiplenimi,,,Alm. Amplitudensmodulation, Fra. modulation d'amplitude, ing. amplitude modulation, AM) Bilgi 

taşıyan bir sinyalin, çoğunlukla sinuzoidal biçimde bir başka sinyalin genliğini parametrik biçimde değiştirmesi 

sonucunda yeni bir  sinyal elde etme yöntemi.  

geometrik ortalama,,,Alm. geometrischer Mittelwert, Fra. moyenne géométrique, ing. geometric mean) Değişkenlerin 

logaritmalarının aritmetik ortalamasının üsteli . 

gerçek dizge,,,Alm. reelles System, Fra. système rèel, ing. real system) Bilgi aktarımı ve/ya da bilgi işleme yapabilecek 

yetenekte özerk bir bütün oluşturan bir ya da daha çok bilgisayar, ilişkin yazılım, çevre öğeleri , uçbirimler, insan 

işletmenleri, fiziksel süreçler, bilgi aktarım araçları ve benzeri öğeler topluluğu.  

gerçek doğru,,,Alm. reelle Linie, Fra. droite réelle, ing. real line ) Üzerinde sabit bir başlangıç noktası, artı yön ve birim 

uzunluk belirlenmiş doğru.   

gerçek görüntü,,,Alm. reeles Bild, Fra. image réelle, ing. real image) Işık ışınlarının toplanmasıyla oluşturulabilen ve 

bir perde üzerine düşürülebilen görüntü.  

gerçek işlev,,,Alm. Funktion einer reellen Variable, Fra. fonction d'une variable réelle, ing. function of a real variable) 

Tanım ve değer kümeleri gerçek sayı kümeleri olan işlev.  

gerçek parça,,,Fra. partie réele, ing. real part ) z=a+ib karmaşık sayısı için, a gerçek sayısı Re(z). 

gerçek zaman,,,Alm. Echtzeit, Fra. en temps réel, ing. real time) Bir sürecin oluştuğu gerçek zamana ya da bir zaman 

süresinde yapılan işlemlere ilişkin.   

gerçek zamanda işleme,,,Fra. traitement en temps réel, ing. real time processing) Bilgi hareketleri (transaction) geldikçe 

anında işleme. 

gerçeklenebilir dizge,,,Alm. realisierbares System, Fra. système réalisable, ing. realizable system) Nedensel girdi-çıktı 

ilişkisine sahip olan ve tüm gerçek girdiler için gerçek çıktıların elde edilebildiği dizge; gerçeklenebilir sistem.   

gereği beklenen işlem,,,Alm. Aktionselement, Fra. élément d'action, ing. action item) Bilgisayarda işlem sırasını 

bekleyen komut. 

gerekirci ağ,,,Fra. réseau déterministe, ing. deterministic network) Erişim süresinin öngörülebilir olduğu ağ. 
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gerekirci dizge,,,Alm. deterministiches System, Fra. système déterministe, ing. deterministic system) Aynı girdi için 

her zaman aynı çıktıyı veren dizge; deterministik sistem.  

gerekirci olmayan ağ,,,Fra. réseau non-déterministe, ing. nondeterministic network) Erişim gecikmesinin gerekirci 

biçimde öngörülemediği bilgisayar ağı. 

gerekirci oyun,,,Alm. deterministisches Spiel, Fra. jeu déterministe, ing. deterministic game) Durumların evriminin ve 

oyuncuların gözlemlerinin tümüyle durumların önceki değerleri ve oyuncuların stratejilerince belirlendiği oyun; 

deterministik oyun.   

gerekli koşul,,,Fra. condition nécéssaire, ing. necessary condition) p -->  q gerektirmesinde p önermesine göre q 

önermesi .  

gerektirme,,,Alm. Implikation, Fra. implication, ing. implication) Verilen önermelerden elde edilen önerme.  

geri çekme,,,Fra. temporisation; réduction de puissance,  ing. back-off)  1) Mikrodalga vericilerinde daha doğrusal bir 

davranış elde edebilmek için çıkış gücünün azaltılması.  2) Paket iletişiminde yeni bir paketin iletiminden önce 

bekleme, geciktirme.  

geri dönüş,,,Alm. Rückkehr, Fra. retour, ing. return; e.g., return address, return instruction, return path) Bilgisayarda, 

bir sapmadan sonra, programın bırakılan noktasına dönüş,  örn. geri dönüş adresi, geri dönüş komutu, geri dönüş yolu.  

geri getirme burusu,,,Alm. Rückstelldrehmoment, Fra. couple de rappel, ing. restoring torque) Devinen öğeyi aletin 

mekanik sıfırına getirmeyi amaçlayan buru.  

geri getirme kuvveti,,,Alm. Rückstellkraft, Fra. effort de rappel, ing. restoring force) Bir kumanda elemanını ya da 

kontak elemanını başlangıç konumuna getirmeyi sağlayan kuvvet. 

geri kaydırma işleci,,,Alm. Rückwärtsschiebeoperator, Fra. operateur de décalage en arrière, ing. backward shift 

operator) y[k) ayrık bir dizi olduğunda y[k-1)=Dy[k) bağıntısı ile tanımlanan ve D ile gösterilen işleç; geriletme işleci.   

geri seken posta,,,Fra. courrier rebondé, ing. bounced mail) Yanlış elektronik posta adresinden ötürü göndericisine geri 

seken ileti. 

geri yönde dalga,,,Alm. Rückwärtswelle, Fra. onde inverse, ing. backward wave) Öbek hızı ile evre hızının ters işaretli 

olduğu dalga, ters dalga.  

geribesleme sinyali,,,Alm. Rückkopplungssignal, Fra. signal de rétroaction, ing. feedback signal) Denetlenen değişkene 

bağımlı olan ve karşılaştırıcı bir öğeye geri gönderilen sinyal.  

geribesleme yolu,,,Alm. Rückkopplungspfad, Fra. chaîne de rétroaction, ing. feedback path) Denetlenen dizgenin bir 

çıktısını bir karşılaştırıcıya ileten yol.   

geribeslemeli denetim,,,Alm. regelung mit Rückkopplung, Fra. commande en boucle fermée, ing. feedback control, 

closed-loop control) Denetleyen girdinin denetlenen değişkenin ölçümlerine bağlı kılındığı denetim türü.  

geribeslemeli oyun,,,Alm. Rückkopplungsspiel, Fra. jeu rétroactif, ing. feedback game) Her oyuncunun kendi ediminde 

oyunun düzeyi hakkında tam bilgiye sahip olup oyunun durumunu her aşamada bildiği halkalanmış oyun.  

geribeslemeli salıngaç,,,Alm. Rückkopplungsoszillator, Fra. oscillateur à rétroaction, ing. feedback oscillator) Bir 

yükselteç içeren ve çıktının evresinin girdinin evresine bağlaşmış olduğu salınımlı devre.   
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geriçağrım kuvveti,,,Alm. Rückstellkraft, Fra. force de réstitution, ing. restoring force) Denge konumundan ayrılan bir 

dizgeyi yerine getirmeye çalışan kuvvet.   

gerilim altında,,,Alm. unter Spannung, Fra. sous-tension, ing. live) Gerilim uygulanmış bir sistem ya da devreyi 

miteleyen terim. 

gerilim düşümü,,,Alm. Spannungsabfall, Fra. chute de tension, ing. voltage drop) Bir edilgen devre öğesinin iki ucu 

arasındaki gerilim farkı.  

gerilim düzenleyici,,,Alm. Spannungsstabilisator, Fra. stabilisateur de tension, ing. voltage regulator) Değişken bir 

gerilim hattına bağlı bir devrenin girişindeki gerilimin değişmez tutulmasını sağlayan aygıt; gerilim düzengeci.  

gerilim katlayıcı,,,Alm. Spannungsverdoppler,  Fra. doubleur de voltage, ing. voltage doubler) Bir doğrultmacın verdiği 

gerilimi iki katına çıkaran iki doğrultuculu düzenek.  

gerilim kaynağı,,,Alm. Spannungsquelle, Fra. source de tension, ing. voltage source) Uç gerilimi, içinden geçen akımın 

değerinden hemen hemen bağımsız olan iki-uçlu devre öğesi. 

gerilim özdüşümü,,,Alm. Belastungskarakteristik, Fra. caractéristique externe, ing. voltage regulation) Yük en büyük 

değerden sıfıra indirilir ve birincil uca beslenen gerilim değişmez tutulurken çıkış gerilimindeki değişme.   

gerilimölçer,,,Alm. Spannungsmessgerät, Voltmeter, Fra. voltmètre,  ing. voltmeter) Elektrik potansiyel farkının 

büyüklüğünü ölçen alet, voltmetre.  

gerilimsiz,,,Alm. spannunglos, Fra. hors tension, ing. dead) Gerilim uygulanmamış bir sistem ya da devreyi niteleyen 

terim.  

gerisaçılım,,,Alm. Rückstreuung, Fra. rétrodiffusion,  ing. back scattering) Bir ışınımın ya da parçacıklar demetinin 

geliş doğrultularından 90 dereceden büyük açılarla saçılmaları. 

geritepme,,,Alm. Rückstoss,  Fra. répulsion, ing. répulsion ) Bir atomun bir parçacık ya da enerji nicemi ışıdığı anda 

toplam devinirliğinin korunabilmesi için ters yönde bir itim edinmesi.  

geriye doğru silmek,,,Fra. effacer en arrière, ing. erasing backspace) Bir bilgi işlem ekranında imlecin geriye doğru 

hareketi ile üzerinden geçtiği damgaları silmesi  

geriye dönük arama,,,Alm. Rückwärtslaufendsuch, Fra. recherce en marche arrière, ing. backtrack search) Bilgi işlemde 

bir arama işleminin kütüğün sonundan başına doğru sürdürülmesi   

getiri,,,Fra. avantage, ing. advantage) Bir kişi, nesne, durum ya da koşuldan yana olan, başarı ya da kazançta yardımı 

dokunan olumlu özellikler. 

gevşeme salınımı,,,Alm. Relaxationonsswingung, Fra. oscillation de relaxation, ing. relaxation oscillation) Enerjinin bir 

öğede görece yavaş olarak biriktiği ve hızlı bir biçimde bir başkasına aktarıldığı salınım.   

gevşeme süresi,,,Alm. Relaxationszeit, Fra. durée de relaxation, ing. relaxation time) Bir fiziksel yapının ya da dizgenin 

bir özelliğinde dış etki ile değişim oluşturulursa, etki kalktıktan hemen sonra tepkinin de kalkmasında gözlenen 

gecikmenin ölçüsü.  

gezeleme,,,Fra. parcourir, ing. roaming) Bir gezgin iletişim sistemi, hücresel telefon sistemindeki abonelerin yer 

değiştirmeleri. 



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

gezeleyen abone numarası,,,ing. roaming access number) Kendi alanlarında bulunmayan abonelerin telefon çağrılarını 

alabilmelerini sağlayan 10 numaralı erişim kodu. 

gezgin,,,Alm. mobil, Fra. mobil, ing. mobile) Yer değiştirme özelliği olan bir dizgeye ilişkin.  

gezgin radyo,,,Fra. communication mobile, ing. mobile radio) Radyo iletişimiyle sabit üslere ve üslerden bir omurga 

ağa bağlantılanan yer değiştirir uçbirimlerden oluşan teleiletişim dizgesi.  

gezinge,,,Alm. Trajectoire, Fra. trajectoire, ing. trajectory ) 1) Bir devingen noktanın izi; 2). Verilen kimi kuralları 

sağlayan eğri ya da yüzey.  

gidergenlik,,,Alm. Koerzitivkraft, Fra. coercivité, ing. coercivity) Doygunluğa dek mıknatıslanmış bir maddenin 

mıknatıslığını sıfıra düşürmek için gerekli manyetik yeğinlik.   

gidiş-geliş gecikmesi,,,Fra. retard aller-retiur, ing. round trip delay) Bir elektriksel sinyalin iletim ortamının bir ucundan 

diğer ucuna gidip gelmesini için gerekli süre. 

girdi-çıktı çözümlemesi,,,Alm. Eingabe-Ausgabe Analysis, Fra. analyse d'entrée-sortie, ing. input-output analysis) 

Dizgenin girdi ve çıktıları arasındaki bağımlılığın irdelenmesi.  

girim,,,Alm. Durchdringung, Fra. pénétration, ing. penetration) Parçacıkların ve ışınımların madde içine derinliğine 

sokulabilme özelliği.  

giriş,,,Alm. Eingangs, Fra. d'entrée, ing. input) Sinyal ya da gücün alışıyla ilgili olup gerilim, akım, direni gibi 

nicelikleri ya da uçlar,  devreler gibi bileşenleri nitelemeye yarayan terim.  

giriş değişkeni,,,Alm. Eingangsgrösse, Fra. variable d'entrée, ing. input variable) Dizgenin değişkenlerinden bağımsız 

olan ve dizgeyi besleyen değişken.  

giriş düğümü,,,Alm. Eingangsknoten, Fra. noeud d'entrée, ing. input node) Bir çizgede yalnızca çıkan dalları olan bir 

düğüm. 

giriş gücü,,,Alm. Eingangsleistung, Fra. puissance absorbée, ing. input power) Bir aygıt ya da aygıtlar grubu tarafından 

çekilen toplam güç. 

giriş noktası,,,Alm. Eingangspunkt, Fra. point d'entrée, adresse d'entrée, ing. entry point, entrance) Bir bilgisayar 

programı ya da altyordamına girerken yürütmeye konan ilk komutun adres ya da etiketi.  

giriş yelpazesi,,,Fra. entrance, facteur pyramidal d'entrée, ing. fan-in) Bir elektronik aygıta, örneğin bir tranzistorun 

tabanına, olağan çalışma erimi içinde beslenebilen giriş sayısı. 

giriş yolseçici,,,Alm. Multiplexer, Fra. multiplexeur, ing. multiplexer) Birden çok giriş ya da çıkış sinyalinin ortak bir 

bilgi kanalını kullanmasını sağlayan aygıt; birden çok sinyalden birini geçirmek üzere denetlenebilen elektronik çok-

konumlu anahtar devresi.  

girişim,,,Alm. interferenz, Fra. interférence, ing. interference) Bir noktaya ulaşan birden çok dalganın o noktada 

uyardıkları  vektörel -yöneysel- etkilerin bir bileşke oluşturmaları; bu bileşke sıfırla toplam arasında değerler alır .   

girişim ölçer,,,Fra. interféromètre, ing. interferometer) Girişim saçaklarının ölçümünü yapan aygıt.  

giydirme,,,Fra. encapsulage, ing. encapsulation) Veri bölütlerini adres, hata düzeltimi, alındı gibi denetim bilgileri ile 

donatmak. 
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gizli değişken,,,Alm. nichtbeobachtbare Variable, ing. latent variable) Dizgenin yapısı içinde olduğu varsayılan ancak 

gözlenemeyen değişken.  

gizli dinleme,,,Fra. écoute clandestine, ing. eavesdropping) Doğrudan tel bağlantısı kurmadan bilgilerin yasadışı 

amaçlarla edinilmesi. 

gizli kapı,,,Fra. porte dérobé, trappe,  ing.back door; trap door) Başlangıçta sistem geliştirme sürecinde kolaylık 

sağlayan ve sistem koruyucu önlemlerin etrafından dolanan gizli yazılım mekanizması. 

göbek,,,Alm. Kern, Fra. noyau, ing. core) Bilgi işlemcilerde manyetik akı yolunun bir parçasını oluşturan ve manyetik 

bir gereçten yapılmış öğe; çekirdek.   

gölge göstergeli alet,,,Alm. Schattenzeigerinstrument, Fra. appareil à colonne d'ombre, ing. shadow column instrument)  

Işıklı bir ölçek üzerinde bir gölge dikeçli göstergeye sahip ölçü aleti.   

gönderici,,,Alm. Sender, Transmitter, Fra. émetteur, transmetteur, ing. trasmitter) Bir iletişim dizgesinde iletileri 

fiziksel ortama bağlaştıran, besleyen aygıt, göndermeç.  

gönderim,,,Alm. Abbildung, Fra. application, ing. map, mapping) A, B gibi iki küme verildiğinde tanım kümesi A, ve  

değer kümesi B olan işlev.   

gönderim yönünde hata düzeltimi,,,Fra. correction d'erreurs aval, ing. forward error correction) Alıcının hataları, 

mesajın yeniden gönderilmesine gerek kalmadan, düzeltebilmesine olanak verecek şekilde kodlanması. 

gönderme penceresi,,,Alm. Sendungfenster,  Fra. fenêtre de transmission, ing. transmit window) Bilgisayar iletişiminde 

belirli bir iletim oturumunda bir taşıma biriminin peşpeşe alındısız olarak gönderebileceği paket sayısı.  

göreli,,,Alm. relativistisch, Fra. relativiste, ing. relativistic) Görelilik kuramı uyarınca; görelilik kuramını ilgilendiren. 

göreli adres,,,Alm. relative Adresse, Fra. adresse relative, ing. relative address) Gerçek adresten taban değerinin 

çıkarılmasıyla elde edilen adres.   

göreli basınç,,,Alm. Manometerdruck, Fra. pression relative, ing. gauge pressure) Değeri atmosfer basıncından fazla 

olan basınç ile atmosfer basıncı arasındaki fark.  

göreli hata,,,Alm. relativer Fehler, Fra. erreur relative, ing. relative error) X sayısının bir Y yaklaşık değeri için  (y-

X)/X  sayısı.  

göreli kesinlik,,,Alm. relative Genauigkeit, Fra. précision relative, ing. relative precision) Aynı örneklem büyüklüğüne 

ve aynı örnekleme birimlerine dayalı iki ayrı örneklemin hata değişinti oranı.  

göreli sıklık,,,Alm. relative Häufigkeit, Fra. fréquence relative, ing. relative frequency) Belirli bir değerin ortaya çıktığı 

kezlerin sayısının tüm gözlemlerin sayısına oranı.   

görelilik kuramı,,,Alm. Relativitätstheorie, Fra. théorie de la relativité, ing. theory of relativity) Klasik fiziğin mutlak 

olarak gördüğü kimi şeyleri uzay-zaman içinde bir dizgenin seçilmesine bağlı, bu seçimin de gözlemciye göre 

değişebildiğini ileri süren fizik kuramı. 

göresiz,,,Alm. nichtrelativistisch, Fra. non relativiste, ing. nonrelativistic) Görelilik kuramı dışında kalan. 

görev,,,Alm. Task, Fra. tâche, ing. task) Çoklu programlamalı ya da çoklu-işlemcili bir ortamda bilgisayar tarafından 

bir iş öğesi olarak ele alınan bir ya da daha çok komut dizisi.  
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görev dağıtmak,,,Alm. zuteilen, Fra. répartir, ing. dispatch) Yürütüme hazır iş ya da görevlere bir işlemcide zaman 

ayırmak.   

görevdeş öğeler,,,Alm. homologe Komponente, Fra. entités homologues, ing. peer entities) Bir bilişim dizgesinde ortak 

bir amacı gerçekleştirmek üzere aynı katmana ait olup farklı düğümlerde bulunan öğeler, eşdüzey öğeler.  

görgül,,,Alm. erfahrungsmässig, Fra. empirique, ing. empirical) Yalnızca gözlem ve deney sonuçlarına dayalı.  

görgül işlev,,,Alm. empirische Funktion, Fra. fonction empirique, ing. empirical functional) Deney ya da gözlemlere 

dayalı olan, ancak doğruluğu kuramsal olarak kanıtlanmamış olan bir sonucu gösteren işlev.   

görme sürerliği,,,Alm. Visionspersistenz, Fra. pérsistance de vision, ing. persistance of vision) Gözün ağ katmanının bir 

görüntüyü, uyarının kesilmesinden 1/16 saniye sonrasına değin koruyabilmesi.  

görsel,,,Alm. visuell, Fra. visuel, ing. visual) Görme işlemi ile ilgili, örn. görsel uyarı, görsel iletişim, görsel gösterim.   

görselleştirme,,,Alm. visualisierung, Fra. visualisation, ing. visualization) Bilimsel verileri, tasarım sonuçları gibi 

bilgileri irdelenme ve anlaşılmalarını arttırmak amacıyla bilgisayar ekranında sözde-renklendirme -pseudo-coloring-, 

perspektif görünümler vb. teknikleri kullanarak göstermek. 

görü,,,Alm. Gesichtssin, Fra. vision, visionique, ing. vision) Işığın, gözün ağkatmanını uyarmasıyla başlayan ve görme 

işlemiyle bilinçlenen biyolojik süreçler dizisi.  

görüngü,,,Alm. Phenomenon, Fra. phénomène, ing. phenomenon) 1) Gözlemlenebilir bir olay ya da olgu,  2) Bilimsel 

olarak açıklanmaya ya da betimlenmeye uygun ve bilimsel ilgi uyandıran olay ya da olgu,  3) Düşünceler ya da duyu-

dışı sezgi ile değil de doğrudan duyularla algılanan nesne ya da özellik. 

görüngüsel,,,Alm. phenomenologisch, Fra. phénoménologique, ing. phenomenological) Olayları, iç yüzünü ve 

temelindeki nedenleri düşünmeksizin dış görünümleri ile incelemeye ilişkin.  

görüntü ekranı,,,Fra. écran d'affichage, ing. display screen) Bilgisayarda verilerin, grafik simgelerin, video ve imge 

sinyallerinin gösterildiği ekran.  

görüntü monitörü,,,Fra. moniteur d'affichage, ing. display monitor) Görüntülerin sergilendiği insan-makina arabağı. 

görüntüleme düzlemi,,,Fra. plan d'image, ing. image plane) Betimsel geometride, görüş doğrultusuna dik olan düzlem.   

görünür güç,,,Alm. Scheinleistung, Fra. puissance apparente, ing. apparent power) Bir dalgalı akım devresinde, etkin 

gerilim ile etkin akımın çarpımı olarak tanımlanan güç.  

görünür ışınım,,,Alm. sichtbare Strahlung, Fra. radiation visible, ing. visible radiation) Elektromanyetik izge içinde 

kırmızıdan mora değin giden ışınım kuşağı.  

görünürlük,,,Alm. Sicht, Fra. visibilité, ing. visibility) Yoğun siste görünebilen 15-20 metreden, 50 kilometreye değin 

giden değişik görüş uzaklıkları için hava duruluğu ölçüsü.  

gösterge devresi,,,Alm. Anzeigeschaltung, Fra. circuit indicateur, ing. indicating circuit) Denetlenen aygıt takımının 

durumunu belirtir görsel ya da işitsel bir işaret üreten devre.  

gösterge elemanı,,,Alm. Anzeigeeinrichtung, Fra. dispositif indicateur, ing. indicating device) Bir ölçme aygıtında, 

ölçülen büyüklüğün değerini ya da bağlı olduğu bir değeri görüntüleyen parçalar grubu. 
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gösterge elemanının çözünürlüğü,,,Alm. Auflösung einer Anzeigeeinrichtung,  Fra. résolution d'un dispositif indicateur, 

ing. resolution of an indicating device) Bir gösterge elemanının, gösterdiği büyüklüğün birbirine çok yakın ardıl 

değerleri arasında anlamlı bir ayrım yapabilmesi yeteneğinin nicel ifadesi.   

gösterge yolalımı,,,Alm. Zeigerweg, Fra. parcour d'indicateur, ing. indicator travel) Gösterge iğnesinin ölçeğin bir 

ucundan öteki ucuna ulaşırken gittiği yolun uzunluğu.   

göstergebilim,,,Alm. Semiotik, Fra. sémiotique, ing. semiotic) Bildirişme amacıyla kullanılan her türlü gösterge 

dizgesinin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim. 

göstergeli  ölçme aygıtı,,,Alm. Anzeigendes Meßgerät,  Fra. appareil de mesure indicateur, ing. indicating measuring 

instrument) Ölçülen büyüklüğün değerini veya bağlı olduğu bir değeri görüntüleyen ölçme cihazı.  

gösterici alet,,,Alm. anzeigendes Meßgerät, Fra. appareil (mesureur) numérique, ing. indicating (measuring) 

instrument) Ölçülecek niceliği kaydetmeden gösteren alet.   

gösterim aygıtı,,,Alm. Anzeiger, Fra. dispositif d'affichage, ing. display device) Verilerin görsel gösterimini sağlayan 

aygıt.  

gösterim çevrimi,,,Fra. cycle d'affichage, ing. display cycle) Bilgisayar çizeyleminde (grafiği) bir imgeyi bir kez 

göstermek için gereken işlem ve olaylar dizisi.  

gösterim komutu,,,Fra. commande d'affichage, ing. display command) Bilgisayar çizeyleminde (grafiği) gösterim 

aygıtını denetleyen komut.   

gösterim kütüğü,,,Fra. fichier d'affichage, ing. display file) Ekranda gösterimi yapılacak verilerin tutulduğu kütük.  

gösterim öğesi,,,Fra.  élément d'affichage, ing. display display element) Bilgisayar çizeyleminde -graphics- bir gösterim 

imgesini oluşturmakta kullanılan bir nokta, bir çizgi bölütü, bir damga gibi temel grafik öğe.   

gösterimlemek,,,Fra. representer, ing. to represent) Bir işaret ya da simge yerine geçmek, bir kavramın ya da nesnenin 

benzeşi olmak, imgesini yaratmak, karşılık gelmek, örneğini oluşturmak.  

götürü,,,Fra. désavantage, ing. disadvantage) Bir kişi, nesne, durum ya da koşula karşı olan, başarı ya da kazançta 

engelleyici etkisi bulunan özellikler.  

gövdeyol,,,Alm. Fernleitung, Fra. joncteur réseau, ing. trunk circuit) ‹ki anahtarlama merkezi arasında yer alan ve 

sonlandırma donatımını da içeren  santrallararası devre kümesi.  

gövdeyol -trunk- santralı,,,Fra. commutation interurbaine, ing. trunk exchange) Özellikle gövdeyol trafiği için 

düzenlenmiş santral; trank santralı. 

göz,,,Alm. Masche, Fra. maille, ing. mesh) Bir çizgede dallardan biri tümler ağaca ilişkin olup bir döngü oluşturan 

dallar kümesi.   

göz açıklığı,,,Fra. ouverture d'oeil, ing. eye aperture (closure)) Simgelerarası karışmanın pratik bir ölçüsü olarak kabul 

edilen ve göz çizeneğindeki gözün yüzde olarak verilen açıklığı [kapalılığı). Bu nicelik gözün dikey açıklığı [kapalılığı) 

olarak belirlenir.  

göz akımı,,,Alm. Maschenstrom, Fra. courant de maille, ing. mesh current) Bir çizgedeki gözü tanımlayan hattaki akım.  

göz çizeneği,,,Fra. diagramme d'oeil, ing. eye diagram) Simgelerarası karışmayı ölçebilmek için başvurulan ve belirli 

sayıdaki simge öbeğinin osiloskop ekranında üstdüşürülmesiyle elde edilen gözlem yöntemi.   
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göze,,,Alm. Zell, Fra. cellule, ing. cell) 1) Bilgisayarda adreslenebilir olup bir temel işlem veri birimini saklayabilen 

bellek bölüntüsü,  2) Elektrolizde kullanılmak üzere ya da elektrik üretmek amacıyla elektrolitik sıvı ve elektrotlar 

barındıran kap,  3) ışıma enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ya da elektrik akımını ışıma yeğinliğine göre 

değiştiren birim. 

göze sıklığı,,,Alm. Zellerfrequenz, ing. cell frequency) Bir sıklık dağılımı nitel bölümlere ayrıldığında her gözede elde 

edilen sıklık.   

gözenek,,,Alm. Pore, Fra. pore, ing. pore) Bir madde kütlesi içindeki mini ölçekteki oluklardan her biri.  

gözeneklilik,,,Alm Porozität, Fr. porosité, ing. porosity) 1) Gözenek olma durumu ya da niteliği  2) Maddedeki boşluk 

oluklarının hacminin tüm hacme oranı. 

gözesel gezgin radyo,,,Fra. radio cellulaire mobile, ing. cellular mobile radio) Sıklık ataması, anahtarlama, aktarma, 

abone izleme gibi işlemlerin her coğrafi gözenin merkezindeki bir ana istasyonda yürütüldüğü ve gezgin abonelerin her 

gözede kendilerine atanan taşıyıcı sıklıkta çalıştığı radyo iletişim dizgesi.  

gözesel telefon teknolojisi,,,ing. cellular telephone technology) Gezgin telefonların her gözede bir üs istasyonuna belirli 

taşıyıcı sıklıklarda bağlantılandığı, her göze üssünün de ana telefon şebekesine bağlantısının bulunduğu sistem. 

gözetici,,,Alm. Supervisor, Überwacher, Fra. superviseur, de supervision, ing. supervisor) Bir işlemin, programın vb. 

yürütümünü izleyen.  

gözetim,,,Alm. Überwachung, Fra. supervision, ing. monitoring) Bir dizgenin doğru ve uygun çalıştığının saptanması 

için dizgenin ya da bir parçasının işlerken gözetlenmesi; gözleme.  

gözetim bilgisayarı,,,Fra. ordinateur de contrôle, ing. monitor station) Halka tipi ağa dayalı yerel alan ağlarında ağı 

gözeten, örselenmiş paketleri ortadan kaldıran bilgisayar. 

gözetim işaretleri,,,Fra. signaux de surveillance, ing. supervisory signals) Devrelerin çeşitli işleme durumlarını gösteren 

sinyaller. 

gözetim programı,,,Alm. Monitorprogramm, Ablaufüberwachungsprogramm, Fra. programme moniteur, ing. monitor 

program) Bir veri işleme sistemindeki işlemleri gözlemleyen, düzenleyen, denetleyen, doğruluklarını sınayan bilgisayar 

programı; gözetim izlencesi.  

gözetim saati,,,Fra. horloge de surveillance, ing. watchdog timer) Donanım hatalarından iletişim hatlarını ve yastık 

bellekleri korumak üzere belirli aralıklarla işkesme komutları üreten ve bir program ile ayarlanan zamanlayıcı. 

gözetim yazılımı,,,Fra. logiciel de surveillance, ing. monitoring software) Disk giriş-çıkışlarını denetleyerek, virüsleri 

sezinleyip yakalayarak, sistemin doğruluğunu gözeten bellekte yerleşik yazılım. 

gözlenebilir değişken,,,Alm. beobachtbare Variable, Fra. variable observable, ing. observable variable) Değerleri 

doğrudan gözlenebilen matematiksel ya da olasılıksal değişken. 

gözlenebilirlik,,,Alm. Beobachtbarkeit, Fra. observabilité, ing. observability) Bir durum değişkeninin herhangi bir 

zaman noktasındaki değerinin, dizge çıktısının geçmişteki sonlu bir aralıktaki ölçümlerinden yararlanarak 

hesaplanabilmesi.   

gözleyici,,,Alm. Monitor, Fra. appareil de contrôle, moniteur, ing. monitor) Bir dizgenin çalışmasını gözetleyen 

donanım ya da yazılım, monitör.   
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grafik bilgisayarı,,,Fra. ordinateur graphique, ing. graphics station) Yüksek çözünürlüklü bir ekran üzerinden bilgileri 

metin ve grafik olarak sunan yazılım ve donanım düzeni. 

grafik canlandırma,,,Alm. grafische Animation, Fra. animation graphique, ing. graphic animation) Bilgisayar çizeylemi 

(graphics) tekniklerini kullanarak bilgisayar ekranında video imgeler yaratma. 

grafik ekran,,,Alm. graphisches Sichtanzeigegerät, Fra. dispositif d'affichage graphique, ing. graphic display device) 

Çizeylem -graphics- damgalarını gösterme özelliği olan ekran . 

grafik kullanıcı arabağı,,,Fra. interface graphique d'utilisateur, ing. graphical user interface, GUI) Bilgisayarın grafik 

modunda çalışıp, ikonları tıklayıp komutları yürürlüğe koyabildikleri ekran düzeni. 

grafik simge,,,Alm. grafisches Symbol, Fra. symbole graphique, ing. graphic symbol) Elyazısı, çizim ya da basım 

sonucu oluşmuş simge.  

grafik uçbirim,,,Alm. grafisches Terminal, Fra. terminal graphique, ing. graphic terminal) Çizeylem (grafik) 

damgalarını işleme ve gösterme özellikleri olan uçbirim. 

Gram belirteni,,,Alm. Gramsche Determinante, Fra. détérminant de Gram, ing. Gram's determinant) Bir uzayın 

kendisine eşit ya da daha küçük boyutlu bir uzaya dikgen izdüşümünü tanımlayan matrisin belirteni.  

grup adresi,,,Fra. adresse groupe, ing. group address) ‹ki ya da daha fazla düğüme ortak olan bir iletim adresi. 

güç,,,Alm. Leistung, Fra. puissance, ing. power) Birim zamanda aktarılan ya da dönüştürülen enerji.  

güç çarpanı,,,Alm. Leistungsfaktor,  Fra. facteur de puissance, ing. power factor) Bir wattölçer ile ölçülen gerçek 

gücün, bir gerilimölçer ve akımölçer ile ölçülen sayıların çarpımıyla bulunan görünür güce oranı.  

güç düzeyi,,,ing. power limit) Bir dayanak olarak seçilmiş güç değerine göre bir noktadaki gücün oranı ya da bu oranın 

logaritması. Dayanak güç tipik olarak 1 watt ya da 1 miliwatt seçilir.  

güç izgesi,,,Alm. Leistungsspectrum, Fra. puissance spectrique, ing. power spectrum) Sıklığın işlevi olarak bir sinyalin 

gücünün dağılımı; güç spektrumu. Durağan süreçler için güç izgesi özilinti işlevinin Fourier dönüşümüne eşittir.  

güç kaynağı,,,Alm. Leistungsquelle, Fra. source d'alimentation, ing. power supply) Edilgen devre öğelerine güç 

beslemek üzere tasarımlanmış etkin devre. 

güç tüketimi,,,Alm. Leistungsverbrauch, Fra. consommation en puissance, ing. power consumption) Bir aygıt kalıcı 

durumda iken, çalışma erimi içinde tükettiği en büyük güç.   

güç yitimi,,,Alm. Leistungsschwachung, Fra. atténuation de puissance, ing. power attenuation) Bir devrede, bir 

elektromanyetik alanda güç yitiğinin desibel olarak ölçümü.   

güç yükselteci,,,Alm. Leistungsverstärker, Fra. amplificateur de puissance, ing. power amplifier) Elektriksel iletişimde, 

doğrusal olmayan bir etki ile istenen bir güç çıktısı vermek üzere tasarlanmış elektronik dizge.  

güçlü yakınsaklık,,,Alm. starke Konvergenz, Fra. convergence forte, ing. strong convergence) Bir Banach uzayında 

normun ürettiği topoloji üzerinde yakınsaklık. 

güçölçer,,,Alm. Wattmeter, Fra. wattmètre, ing. wattmeter) Elektrik devresindeki etkin gücün büyüklüğünü ölçen alet.  

güdü,,,Alm. Motiv, Fra. motif, ing. motive) Bir istenç eyleminin nedeni, kımıldatıcısı. 
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güdü,,,Fra. guidage, ing. prompt) ‹nsan-makina arasındaki bir söyleşi yordamında bilgi işlem dizgesinin kullanıcıdan 

girdi alabilmek için kullandığı bir yöntem.  

güdümbilim,,,Alm. Kybernetik, Fra. cybernétique, ing. cybernetics) Beynin işlevleri ve iletişiminin daha iyi 

kavranmasına yönelik, makinalar ile hayvan ve insanların merkezi sinir sistemindeki denetim ve içsel bilgi iletimi 

üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapan bilim dalı.  

güdümlü salınım,,,Alm. erzwungene Schwingung, Fra. oscillation forceé, ing. forced oscillation) Dış bir uyarı 

güdümünde oluşan salınım.  

güncelleme,,,Alm. fortschreiben, Fra. renouveller, ing. updating) Bir bilgi işlem dizgesinde yeni bilgiler eklemek, eski 

bilgileri tazelemek gibi etkinlikler; güncelleştirme, örn. kütük güncelleme.  

güncelleme hareketi,,,Fra. transaction de mise à jour, ing. update transaction) Bir ana kütüğün bilgi eklenmesi, 

çıkarılması, ya da verilerin daha güncellenmesi sonucu değiştirilmesi.  

güneş paneli,,,ing. solar panel) Uydularda güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren aygıt. 

günlük,,,Fra. journal, ing. journal, log) Bir veri kümesi üzerindeki değişikliklerin zamandizinsel tutanağı. 

günlük tutma,,,Fra. consignation, enregistrement, ing. logging) Bilgi hareketleri ya da hatalar gibi olguları gelecekte 

inceleyebilmek amacıyla kaydetmek. 

gürlük,,,ing. loudness) Ses genliğinin öznel algılanışı. 

gürültü,,,Alm. Geräusch, Fra. bruit, ing. noise) Bir sinyalin ya da değişkenin bilgi içeriğini bozan, istenmeyen sinyal ya 

da etkiler.   

gürültü ağırlıklandırması,,,Fra. pondération de bruit, ing. noise weighting) Akustik gürültünün insan kulağının 

algılayışındaki sıklık-gürlük arasındaki ilişkinin modellenmesine dayalı ağırlıklandırma. 

gürültü bağışıklığı,,,Fra. immunité de bruit, ing. noise immunity) Bir devrenin, aygıtın vb. istenmeyen sinyallere, 

gürültüye olan bağışıklığı. 

gürültü cayırtısı,,,Fra. pointe de bruite, ing. noise spike) Kısa süreli olup ortalamanın çok üstünde genliğe sahip olan 

istenmeyen sinyal. 

gürültüölçer,,,Alm. Gerauschmessgerät, Fra. sonomètre, ing. noise meter) Gürültünün yeğinlik ya da ses basıncı gibi bir 

nicel özelliğini ölçmeye yarayan alet.  

güven aralığı,,,Alm. Konfidenzintervall, Fra. intervalle de confiance, ing. confidence interval) Kestirilecek 

parametrenin belirli bir güven katsayısıyla içinde bulunabileceği aralık.  

güven katsayısı,,,Alm. Konfidenzkoeffizient, Fra. coefficient de confiance, ing. confidence coefficient) Güven 

aralığının parametre değerinin içermesi olasılığı: parametrenin sınırlar dışında kalma olasılığı p ile gösterildiğinde 

güven katsayısı 1-p  olarak belirtilir.   

güven sınırları,,,Alm. Konfidenzgrenzen, Fra. bornées de confidence, ing. confidence limits) Güven aralığının en büyük 

ve en küçük sınırları.  

güvenilir alet,,,Fra. instrument fiable, ing. reliable instrument) Ayrı ayrı ölçümlerde yinelenen ya da süreğen ölçmeler 

yapabilen alet.  
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güvenilirlik,,,Alm. Zuverlässlichkeit, Fra. fiabilité, ing. reliability) Bir öğenin belirli bir zaman süresinde istenen bir 

işlevi belirli koşullar altında yerine getirebilme yeteneği.  

güvenirlilik teknikleri,,,Alm. Zuverlässigkeitstechnik, Fra. techniques de fiabilité, ing. reliability engineering) 

Ürünlerin yüksek güvenirliğe sahip olacak şekilde tasarımına yardımcı olan etkinlikler.  

güvenli devre,,,Fra. circuit approuvé, ing. approved circuit) Şifrelenmemiş verilerin de güvenli biçimde iletimlerine 

elverecek düzeyde elektromanyetik ve fiziksel güvenlik önlemleri alınmış ve bir otorite tarafından onaylanmış 

teleiletişim bağı. 

güvenliği kırma,,,Fra. effraction, ing. breach, intrusion) Bir bilgi işleme sistemine girmeyle sonuçlanabilen güvenlik 

denetim sistemini etkisiz hale getirme ya da aşma. 

güvenlik aralığı,,,Alm. Vertrauensintervall, Fra. intervalle de confiance, ing. confidence interval)  Kestirilen bir 

parametrenin değerinin belirli bir olasılıkla bulunabileceği aralık.  

güvenlik düzenleşimi,,,Fra. configuration de la sécurité, ing. security configuration) Kullanıcı topluluğunun 

özelliklerine, iletişim gereksinimlerine, tehdit düzeyine, ve duyarlılık düzeyine göre teknik güvenlik önlemlerinin 

düzenlenişi. 

güvenlik kabuğu,,,Fra. noyeau de sécurité, ing. security kernel) Kullanıcıların veri ve programlara erişimini denetleyen 

küçük ve özerk anahtar komutları topluluğu. 

güvenlik katmanı,,,Fra. couche de sécurité, ing. security layer) Yasal ve toplumsal güvenlik, örgüt güvenliği, fiziksel 

güvenlik, elektronik ve program güvenliği olarak gerçekleşen dört güvenlik katından her biri. 

güvenlik katsayısı,,,Alm. Sicherheitsfaktor, Fra. coefficient de sécurité, ing. safety factor) Bir öğenin doğru çalışmasını 

sağlamak üzere tasarımda öngörülen güvenlik payı.  

güvenlik kilidi,,,Fra. verrou de sécurité, ing. security lock) ‹şletim sistemi tarafından yürütülen ve bir kütük yetki onayı 

olmadan kütüğün okunmasını ya da yazılmasını engelleyen güvenlik önlem. 

güvenlik modemi,,,Fra. modem à rappel, ing. callback modem) Güvenlik önlemi olarak parola, telefon numarası ve 

kimlik koduna sahip, ve arayan abonenin numarasını aldıktan sonra, aboneyi geri arayarak bağlantıyı kuran modem. 

güvenlik önlemi,,,Fra. contre-mesure de sécurité, ing. security countermeasure) Bir bilgisayar sistemine yönelik tehditi 

önlemeye yönelik eylem, aygıt, yordam, ya da teknik.  

güvenlik payı,,,Alm. Sicherheitsspanne, Fra. marge de sécurité, ing. safety margin) Güvenlik katsayısının biri aşma 

miktarı.  

güvenlik politikası,,,Fra. politique de la sécurité, ing. security policy) Bir örgütün gizli bilgileri nasıl koruduğuna, 

dağıttığına, yönettiğine ilişkin kurallar ve önlemler.  

güvenlik sınıflaması,,,Fra. classification de sécurité, ing. security classification) Bir bilgi öğesine gereksindiği 

korumaya göre verilen güvenlik oranı. 

güvenlik sorumlusu,,,Fra. responsable de la sécurité, ing. security official) Bir bilgi işleme güvenlik sisteminin 

kurulması ve eşgüdümlemesi işleriyle yükümlü ve sisteme özel erişim haklarına sahip kişi. 

güvenlik stratejisi,,,Alm. Sicherheitsstrategie, Fra. stratégie de sécurité, ing. security strategy) Bir oyuncunun enbüyük 

yitimini enküçülten strateji.  
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güvenlik süzgeci,,,Fra. filtre de sécurité, ing. security filter) ‹ki farklı güvenlik düzeyinde bilgiişleme sistemleri 

arasında çalışan ya da bir kullanıcı uçbirim ile veri tabanı arasında güvenlik dengesini sağlayan işlemci.  

güvenlik yöneticisi,,,Fra. administrateur de la sécurité informatique, ing. information security administror) Bilgisayara 

erişim güvenliğine ilişkin bütün önlemleri yöneten ve gerçekleştiren kişi.  

hacim sınaması,,,ing. saturation testing) Aynı anda iki iletinin birden gelmesi gibi seyrek oluşan hataları su yüzüne 

çıkarmak amacıyla yürütülen ve büyük bir ileti yığının yüklemesi ile gerçekleştirilen sistem testi. 

hale,,,Alm. Lichthof, Fra. halo, ing. halation) Beneğin çevresinde, benekten çıkan ışığın, katot ışınlı tüpte ön ve arka 

yüzeylerden yansıma sonucu oluşan ve beneğe göre daha az ışıklı olan bir veya daha çok, halka biçimli bölge. 

halka,,,Alm. Ring, Fra. anneau, annulaire, ing. ring) 1) Değişik nesneleri toplu halde tutmak, bağlamak, asmak, vb. için 

kullanılan dairesel bant,  2) daire biçimindeki nesne, gezinge, çizgi vb.  

halka ağ   (réseau annulaire, ing. ring network) Merkezi bir bilgisayarın bulunmayıp bir dizi bilgisayarın peşpeşe bir 

halka topolojisi üzerinde iletişim kurduğu düzen. 

halka topolojisi,,,Fra. topologie en anneau, ing. ring topology) Başı sonu belli olmayan, tek yönlü iletimin yapıldığı ve 

mantıksal olarak bir halka gibi görünen iletim yolu.  

halkalanmış oyun,,,Alm. geschachteltes Spiel,  Fra. jeu noué, ing. nested game) Her oyuncunun, öncüllerinin edindiği 

tüm bilgileri edinebildiği oyun .  

halkalı sayaç,,,Fra. compteur annulaire, ing. ring counter) Ardışıl devre öğeleri bir halka biçiminde bağlantılanmış 

sayaç  

ham veri,,,Fra. données brutes, ing. raw data) Bir bilgi işlem makinası tarafından henüz işlenmemiş veri.  

Hamming uzaklığı,,,Fra. écart Hamming, ing. Hamming distance) ‹ki sayısal sözcük arasında farklı olan bitlerin sayısı 

olarak belirlenen uzaklık ölçütü. 

hareket kütüğü,,,Alm. Vorgangsdatei, Fra. fichier de détail, ing. transaction file) Belirli bir ana kütük ile işlem gören, ve 

bir uygulamaya yönelik görece geçici verilerden oluşan kütük.  

harmanlama sırası,,,Alm. Sortierfolge, Fra. séquence de triage, ing. collating sequence)  Bir öğeler topluluğuna, daha 

sonra harmanlanmalarına elverecek şekilde verilen sıra numarası  

harmanlamak,,,Alm. einmischen, Fra. interclasser, ing. to collate) ‹ki ya da daha çok kümeden, bu kümelerin 

düzeninden farklı olabilen ve bu kümelerin her birinden öğeler içerecek şekilde yeni kümeler yaratmak; birleştirmek.   

hastane bilişim sistemi,,,Fra. informatique hospitalière, ing. hospital information system) Hastane personeli arasında 

iletişim, istatistiksel analiz, envanter planlaması, kan analizi vb. gibi işlevleri yerine getirmek üzere hastane ve sağlık 

kuruluşlarında uygulanan otomasyon sistemi. 

hat,,,Alm. Leitung, Fra. ligne, ing. line; e.g., line adapter, subscriber line, line noise) Teleiletişim dizgelerinde iki nokta 

arasındaki bağlantı, örn. hat uyarlayıcısı, abone hattı, hat gürültüsü.  

hat devresi,,,Alm. Leitungskreis, Fra. circuit de ligne, ing. line circuit; e.g., outgoing line circuit; incoming line circuit) 

Teleiletişimde iki nokta arasındaki bağlantıya özgü devre; örn. çıkış hat devresi, giriş hat devresi.  

hat iyileştirme,,,Fra. conditionnement de ligne, ing. line conditioning) Çoğunlukla kiralık hatlar üzerinde uygulanan ve 

iletim bozukluklarını belirli sınırların altına indirmeyi amaçlayan yöntemler. 
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hat prizi,,,Fra. prise sur réseau, ing. bridge tap) Bir iletim hattına bağlanmış ve sonlandırılmamış bir başka hat.  

hat protokolu,,,Fra. protocole de ligne, ing. line protocol) Ortak bir iletim kanalı ile bağlantılanmış iki ya da daha fazla 

nokta arasında veri akışını düzenleyen kurallar topluluğu. 

hat protokolu işlemcisi,,,ing. line protocol handler) ‹şkesmeleri, zamanaşımlarını gözleyen, hatadan toparlanmalar, 

protokol alındıları gibi iletişim işlevlerini yürüten program. 

hat sürücüsü,,,Fra. module de commande de ligne, ing. line driver) Bilgisayarın çıkışındaki sayısal sinyalleri, birkaç 

kilometrelik uzaklıklara kadar güvenilir bir şekilde iletimini sağlamak üzere kullanılan temelbant iletim aygıtı. 

hat test donatımı,,,Fra. équipment d'essai de ligne, ing. line test set) Bir devrenin sıklık, düzey, sinyal-gürültü oranı, 

denkleştirme gibi analog özelliklerini ölçen analog test donatımı. 

hat tümlevi,,,Alm. Linienintegral, Fra. intégral curviligne, ing. line integral) Yönlü bir yolu izleyen tümlev. Bu 

tümlevin ayrımsal öğeleri bir sayıl (scalar) ya da vektörel (yöneysel) büyüklükle, vektörel bir çizgi öğesinin 

çarpımından oluşur. 

hat uyarlayıcısı,,,Fra. adaptateur de ligne, ing. line adapter) Telefon ve veri iletişim sistemlerinde aboneden santrala 

değin giden hat üzerinde iletişime elverecek düzeltmeler yapan devre.  

hat üleştirici,,,Fra. diviseur de ligne, ing. line splitter) Bir hattı birden fazla uçbirim arasında üleştiren aygıt. 

hat vurgunu,,,Fra. perturbation électrique, ing. line hit) ‹letim devreleri üzerinde, atmosferik boşalmalardan, 

anahtarlama devrelerinden, radyo/mikrodalga iletiminden kaynaklanan istenmeyen, kısa süreli, çoğu zaman büyük 

genlikli karışmalar. 

hata,,,Alm. Fehler,  Fra. erreur, ing. error) Hesaplanan, gözlemlenen, kaydedilen, ya da ölçülen herhangi bir nicelik ile 

doğru, belirtilmiş ya da kuramsalca öne sürülmüş değer arasındaki fark.  

hata çoğalım çarpanı,,,Alm. Fehlerzuwachsfaktor, Fra. facteur de multiplication d'erreur, ing. error multiplication 

factor) Sayısal bir iletişim dizgesinde, bir aygıtın çıkış sinyalindeki sayısal hataların sayısının giriş sinyalindeki sayısal 

hatalara oranı. 

hata çoğalımı,,,Alm. Fehlerzuwachs, Fra. multiplication d'erreurs, ing. error multiplication) Giriş işaretindeki tek bir 

sayısal hatanın çıkış işaretinde birden çok hataya yolaçtığı aygıt özelliği.  

hata çoğuşması,,,Fra. paquet d'erreurs, coups d'erreur, ing. error burst) Veri iletişiminde bir ya da daha çok bit hatasının 

meydana gelip, tek bir hata olgusu gibi sayıldığı durum.  

hata damgası,,,Fra. caractère d'erreur, ing.  error character) Verideki ya da iletim esnasındaki bir hataya işaret eden 

kontrol damgası.  

hata düzeltimi,,,Fra. correction d'erreur, ing. error correction) Alınan verileri işleyerek ya da çerçevelerin yeniden 

iletimini isteyerek verinin tamlığını sağlayan yöntem. 

hata düzeltme programı,,,Fra. debouggeur, ing. debugger) Yazılım ya da donanım problemlerinin yerini bulmak, 

sezinlemek ve düzeltmek amacıyla geliştirilmiş program. 

hata düzeyi parametresi,,,Fra. paramètre relatifs à la performance d'erreur, ing. error performance parameter) Sayısal 

bilgiişlemde bir hata oranının belirli bir eşiği aştığı zaman sürelerinin  hata sayım ortalamasının yürütüldüğü zaman 

aralıklarına olan yüzdesi.  
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hata günlüğü,,,Fra. enregistrement d'erreurs, ing. error log) Bir bilgi işleme dizgesinde hataların nedenleri, oluşum 

anları, etkileri gibi bilgileri derleyen ve saklayan belgeleme.  

hata kuşağı,,,Alm. Fehlergünte, ing. error band) Kestirilmiş değerin belli bir olasılıkla içerisinde bulunduğu 

varsayılabilen bölge. 

hata matrisi,,,ing. confusion matrix) Satır ve dikeçleri, her sınıf için doğru tanılanma olasılığını ve 1. ve 2. tip hataların 

olasılığını gösteren matris.  

hata oranı,,,Alm. Fehlerrate, Fra. taux d'erreur, ing. error ratio) Sayısal bilgi işlemde belirli bir dönemdeki sayısal 

hataların toplam gelen bitlerin sayısına oranı.  

hata sezen kod,,,Alm. Fehlererkennender Kode, Fra. code détecteur d'erreur, ing. error detecting code) Bir veri 

dizisinde hatalı bitlerin varlığını sezimleyen kodlama.   

hata sezimi,,,Fra. détection d'erreur, ing. error detection) Eşlik denetimi, blok denetimi gibi tekniklerle alınan 

verilerdeki yanlışların bulunması. 

hata sinyali,,,Alm. Regeldifferenz, Fehlersignal, Fra. signal d'erreur, ing. error signal) Geribeslemeli bir denetim 

dizgesinde karşılaştırıcı öğenin çıkışındaki sinyal; yanılgı imi.  

hatada yinelemeli dizge,,,Alm. Fehlerdetektorsystem mit Wiederholungsnachfrage, Fra. système détecteur d'erreurs 

avec demande de répétition, ing. request repeat system) Hata sezici bir kod kullanan ve verinin hatalı bulunması 

halinde otomatik olarak verinin yeniden iletimi isteminde bulunan dizge.  

hatadan kurtulmak,,,Alm. Erneverung nach Fehler,  Fra. recouvrement aprés l'erreur, ing. error recovery) Sayısal 

iletişim dizgelerinde bit hatalarını sayısal dizinin içindeki mantık yordamıyla gidermek. Bir bilgisayar  sisteminin 

çalışmasını engelleyen hata durumunu onararak çalışır duruma geri getirmek.  

hataların yayılımı,,,Fra. étalement d'erreurs, ing. error spread) Sayısal bilgi işlemde girişteki tek bir hatanın çıkışta 

birçok hata yarattığı durumlarda çıkış hatalarının yayıldığı peşpeşe bitlerin sayısı.  

hatasız saniyeler,,,Alm. fehlerfreie Sekunden, Fra. secondes sans erreurs, ing. error free seconds) Bir zaman 

aralığındaki bit hatası olmayan bir saniyelik aralıkların tüm bir saniyelik aralıklara oranı.  

hattın hızı,,,Fra. débit d'une ligne, ing. line speed) Çoğunlukla saniyede bit olarak ifade edilen bir devre üzerindeki 

sinyal iletim hızı. 

hattın yön değiştirme gecikmesi,,,Fra. virage de ligne, ing. line turnaround) ‹ki telli devrelerde bir tarafın iletimi 

durdurup diğer taraftan almaya başlaması arasında geçen süre. 

hava aralığı,,,Alm. Luftspalt, Fra. entrefer, ing. air gap) Bir manyetik devreyi oluşturan manyetik malzemedeki kısa 

aralık.  

havalı,,,Alm. pneumatisch, Fra. pneumatique, ing. pneumatic; e.g., pneumatic drive, pneumatic amplifier, pneumatic 

control system, pneumatic logic element) Hava basıncı ile çalışan bir aygıta ilişkin; örn. havalı sürücü, havalı yükselteç, 

havalı denetim dizgesi, havalı mantık ögesi.  

havalı anahtar,,,Alm. pneumatischer Schalter, Fra. commutateur pneumatique, ing. pneumatic switch) Elektrik 

değeçleri açıp kapayan ve havayla işleyen anahtar; havalı açkı.  

havalı kesici,,,Alm. Luftleistungsschalter, Fra. disjoncteur à air, ing. air circuit-breaker) Kontakları atmosfer 

basıncındaki hava içerisinde açılan ve kapanan kesici. 
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hayalet,,,Alm. Phantom, Fra. echo fluctuant, ing. phantom) Radar ya da televizyonda kökeni hemen belirlenemeyen 

sinyal; fantom.  

hazır bekleme durumu,,,Alm. Pause-status, Fra. état d'attente, ing. standby state) ‹şleme girmemiş ancak hazır bekleyen 

yedek durum.  

hazır durum bilgisi,,,Fra. mots d'état d'attente, ing. ready status word) Bir çevre biriminin ya da uzaktaki bir başka 

bilgisayarın hazır bekler durumda olduğunu belirten bilgi.  

hedef,,,Alm. Ziel, Fra. but, destination, ing. target;  e.g., target address, target code, target program) Bilgisayarda 

amaçlanan adres ya da bir kaynak programının dönüştürüleceği kod türü , örn. hedef adresi, hedef kodu, hedef 

programı; erek.  

hedef,,,Alm. Ziel, Fra. cible, ing. target) Radarda elektromanyetik enerjiyi yansıtan ya da geri gönderen herhangi bir 

nesne.    

hesap,,,Alm. Rechnung, Fra. calcul, ing. calculus;  e.g., calculus of probability, calculus of variations, calculus of 

residues) Örn. olasılıklar hesabı, değişimler hesabı, kalıntılar hesabı. 

hesaplama karmaşıklığı,,,Alm. Rechnungskomplexität, Fra. complexité de calcul, ing. computational complexity) 

Matris evirme, özdeğer bulma vb. gibi bir işlemin gerçekleştirilmesi için gereken, ve genelde toplama, çarpma, öteleme 

gibi ilkel işlemlerin sayısı olarak belirtilen hesaplama yükü; işlem karmaşıklığı.  

hesaplayıcı,,,Alm. Kalkulator, Fra. calculatrice, ing. calculator) Özellikle aritmetik işlemleri yürütmeye yönelik ve sık 

sık insan müdahalesini gerektiren veri işlemcisi.  

hız ayarlı motor,,,Alm. Motor mit einstellbarer Geschwindigkeit, Fra. moteur à vitesse variable, ing. adjustable speed 

motor) Bir erim içinde derece derece hızı ayarlanabilen ve yük altında hızı değişmeyen motor.  

hız ayarlı sürme,,,Alm. Antrieb mit einstellbarer Geschwindigkeit, Fra. entraînement à vitesse variable, ing. adjustable 

speed drive) Belirli bir hız eriminde bir motorun hız ayarını sağlayan elektrik sürme düzeni.  

hız değiştiren yoğunlaştırıcı,,,Alm. Geschwindigkeitändernder Verdichter, Fra. concentrateur-diffuseur, ing. speed 

converter concentrator) Yavaş kanallardan gelen verileri geçici olarak saklayıp hızlı kanallardan yeniden ileten ya da 

tersi işlevi yerine getiren yoğunlaştırıcı.  

hız değiştiricisi,,,Alm. Geschwindigkeitseinsteller, Fra. variateur de vitesse, ing. speed variator) Dönen ve döndürülen 

millerin açısal hızlarının oranını değiştiren donatım.  

hız süresi,,,Alm. Vorhaltzeit, Fra. temps de dosage de dérivation, ing. rate time) Oransal türevsel davranışlı bir öğede 

giriş değişkeni birim yokuş işlevi olarak değişirken, çıkış değişkeninin ilk andaki değişmesinin iki katına ulaşması. 

hız uyarlaması,,,Fra. adaptation de taux, ing. rate adaptation) Düşük hızlı veri iletişim aygıtlarının çıkışlarını 64 kbit/s 

standart hızına, dolgu bitleri ve/ya da yinelemeler ile çıkaran süreç. 

hızlı arama   [numérotation accélerée, ing. speed dialing) Çağrı kuranın sık çağırdığı numaralara erişimi hızlandırıcı 

şekilde kısaltılmış numaralar kullanabilmesi. 

hızlı paket anahtarlama,,,Fra. commutation à paquets rapide, ing. fast packet switching) ‹kinci katman protokolunun her 

düğümde değil de sadece uçtan uca yürütüldüğü ve paketlenmiş ses, veri, ve imgeleri taşımayı amaçlayan paket 

anahtarlama mimarisi. 
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hipotez sınaması,,,Alm. Prüfung von Hypothesen, Fra. essai de hypothèse, ing. test of hypothesis) Bir hipotezi geri 

çevirip çevirmeme için verilen kural ya da yöntem. 

histerez,,,Alm. Hysterese, Fra. hyteresis, ing. hyteresis) Ölçme aygıtının belirli bir uyarıma olan tepkisinin o uyarımı 

önceleyen ve birbirini izleyen uyarımların sıralanışına bağlı olma özelliği.  

hizalamak,,,Fra. aligner, ing. align) 1) Bir çizgi oluşturacak şekilde düzenlemek  2) Kesin bir ayarlama ya da görece 

doğru konumlama durumuna gelmek  

hizmet bekleyen,,,Fra. arriéré, ing. backlog) Rasgele erişimli bir hizmet kuyruğunda hizmet beklemekte olan -örneğin 

paket). 

hizmet bilgisayarı,,,Fra. ordinateur serveur, ing. host computer) Bir ağ üzerinde hesaplama, veritabanı erişimi ya da 

özel programlar gibi belli başlı hizmetleri sunan bilgisayar.  

hizmet biti,,,Fra. bit de service, ing. overhead bit) Adres denetimi, hata sezimi, eşzamanlama gibi işlere harcanan ve 

verilere ait olmayan bit. 

hizmet çevrimi,,,Alm. Betriebsart, Fra. service, cycle de fonctionnement, ing. duty, duty cycle) Bir bileşen, aygıt ya da 

donanıma uygulanan işletme koşulları dizisi, çalışma çevrimi.  

hizmet erişim noktası,,,ing. service access point, SAP) Açık Sistemler Arabağlaşım modelinde iki katmanın sınırında 

erek ya da kaynak adresi. 

hizmet hattı,,,Fra. ligne d'entretien, ing. service line) Hattın arızalarını gözetlemek amacıyla kurulmuş veri 

aygıtlarından telefon santralına giden santral hattı. 

hizmet iletisi,,,Fra. message de maintenance, ing. service message) Trafik kotarımı, devre iyileştirme, iletişim 

olanaklarını değerlendirme vb. amaçlı iletişim merkezleri arasında değiştokuş edilen kısa ileti. 

hizmet işlemleri,,,Alm. Selbstbedienungsoperation, Fra. opération d'aménagement, ing. overhead operations, 

housekeeping operations) Bir bilgisayar programının yürütümünü kolaylaştıran (bellek alanının temizlenmesi gibi), 

ancak ona doğrudan katkıda bulunmayan işlemler . 

hizmet işleri,,,Fra. opération de servitude, opération annexe, ing. housekeeping operation; overhead operation) Bir 

bilgisayar programının yürütümüne destek olan, ama programa doğrudan katkıda bulunmayan işlem.   

hizmet kullanıcı,,,Fra. utilisateur de service, ing. service user) Bir teleiletişim dizgesinde tek bir erişim noktasından bir 

hizmeti kullanan öğeler topluluğunu gösteren soyut model.  

hizmet niteliği,,,Alm. Betriebsgüte, Fra. qualité de service, ing. grade of service) 1) Bir ağın, trafik kotarabilme 

yeteneği açısından düğüm ve gövdeyolları donatımının yeterliliği, 2) Abonelerin bağlantılanma süresi, yankı gibi belirli 

bir niteliğe göre sunulan hizmetten hoşnutluk derecesi.  

hizmet programı,,,Fra. programme de service, ing. service program) Bilgisayar sisteminin kullanımına ve programların 

başarılı yürütümüne destek olan ancak doğrudan sistemin kontroluyla ya da sonuçların üretilmesine katkıda 

bulunmayan program. Sık sık başvurulan işler için hazırlanmış yazılım aracı; örneğin manyetik teyp kopyalama 

programı.  

hizmet sunucu,,,Alm. Bedienunganbieter, Fra. serveur, ing. service provider) Bir teleiletişim şebekesinde bir hizmeti 

sunan öğeler topluluğunu modelleyen soyut düzen.  
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hizmet sunucu,,,Fra. fournisseur de service, ing. service provider) Açık Sistemler Arabağlaşım modelinde bir hizmet 

kullanıcısına bir hizmeti sağlayan tüm alt katmanlar. 

hizmet süresi,,,Alm. Bedienungsdauer, Fra. temps de service, ing. service time) Bir özkaynağın bir isteği karşılamak 

üzere harcadığı toplam süre.  

hizmete sokma sınaması,,,Alm. Inbetriebnahmeprüflung, Fra. essai de mise en service, essai de récette, ing. 

commissioning test) Bir aygıt ya da donatımın işlemesinin ve kurulmasının doğru biçimde yapıldığının anlamak üzere 

yürütülen sınama. 

hizmette birlikte çalışma,,,Alm. Mitarbeit bei der Bedienung, Fra. interfonctionnement de service, ing. service 

interworking) ‹ki hizmet uçbirimi, örneğin bir telemetin uçbirimi ile teleks gibi başka bir uçbirim, arasında bilgi 

iletişimi olanağı.  

hoparlörlü telefon,,,ing. speaker phone) Mikrofon ve hoparlör ile donatılmış olup bir odadaki herkesin konuşmaları 

dinleyebildiği ve sesini duyurabildiği telefon aygıtı. 

hoplama,,,ing. hopping) Bir radyo dalgasının yerden iyonosfere, iyonosferden de yere yansıması. 

hoplama sayısı,,,ing. hop count) Paket ağında bir paketin geçmesi gereken düğümlerin ya da köprülerin -LAN bridge- 

sayısı. 

Hurwitz çokterimlisi,,,Alm. Hurwitz-Polynom, Fra. polynôme d'Hurwitz, ing. Hurwitz polynomial) Köklerinin gerçek 

kısmı eksi değerli olan çokterimli.  

ılımlama,,,Fra. modération, ing. moderation) Yeğinliği azaltma, aşırılığı olağan bir ölçüye indirme.  

ıraksak,,,Alm. divergierend, Fra. divergent, ing. divergent) Ortak bir doğrultudan açılarak giden ya da bir noktadan 

ayrılan doğrultuları izleyerek yayılan. 

ıraksak dizi,,,Alm. divergente Reihe, Fra. série divergente, ing. divergent sequence) Yakınsak olmayan dizi.  

ıraksay,,,Alm. Divergenz, Fra. divergence, ing. divergence ) x, y, z değişimlerine bağımlı ve vektör değerli bir F işlevi 

için e1 . dF/dx + e2.dF/dy + e3.dF/dz olarak tanımlanan sayıl büyüklük.  

ısı,,,Alm. Wärme, Fra. chaleur, ing. heat) Bir maddenin atomları ya da molekülleri düzeyinde öteleme, dönme ve 

titreşim devinimleri ile ilgili toplam enerjisi.  

ısı taşınımı,,,Alm. Wärmekonvektion, Fra. convection de la chaleur, ing. convection of heat) Isı enerjisinin, sıcaklığı 

değişik olan yerler arasında akışkan dolaşımı yoluyla yer değiştirmesi.  

ısıl alet,,,Alm. thermisches Instrument, Fra. appareil thérmique, ing. thermal instrument) Bir ya da daha çok akımın 

ısıtma etkileriyle çalışan alet.  

ısıl bağlak,,,Alm. thermisches Relais, Fra. relais thérmique, ing. thermal relay) Elektrik akımının yolaçtığı ısınma ile 

değeçleri devinen bağlak; ısıl röle.  

ısıl elektrik rölesi,,,Alm. Messrelais zum Schutz vor termischer Uberlastung, Fra. relais électrique thérmique, ing. 

thermal electrical relay) Korunan donatıdan geçen akımın ölçülmesi ve bunun ısıl davranışını temsil eden bir 

karakteristik eğri ile bir elektriksel donatıyı elektrikten kaynaklanan ısıl hasara karşı koruması amaçlanan bağımlı 

zamanlı ölçme rölesi. 
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ısıl iyonlaşma,,,Alm. thermische Ionisation, Fra. ionisation thérmique, ing. thermal ionisation) Bir gaz veya buharın 

atom ya da moleküllerinin, bu gaz veya buharın ısıl uyarımı sonucu iyonlaşması.  

ısıl kayıtçı,,,Alm. thermischer Registrierer, Fra. enregistreur à style chauffant, ing. thermal recorder) Isıya duyarlı bir 

kağıt üzerinde ısıtılmış bir ucun kayıt yaptığı kayıt aleti.  

ısıl yazıcı,,,Fra. imprimante thérmique, ing. thermal printer) Yazı ve grafiği kağıt üzerinde oluşturmak için bir şeritin 

üzerindeki mürekkebi ısıtılan teller aracılığı ile eriten düzen. 

ısılçift,,,Alm. Thermoelement, Fra. thrmocouple, ing. thermocouple) ‹ki ayrı metal telden oluşturulan bir devrenin iki 

ucu arasındaki sıcaklık farkından doğan elektrik geriliminden yararlanan sıcaklık ölçme aygıtı.  

ısılçift bağlantısı,,,Alm. Lötstelle des Thermoelementen, Fra. jonction thérmocouple, ing. thermocouple junction) 

Isılçiftin iki telinin kaynak, lehim ya da mekanik yöntemlerle birleştirildiği bağlantı.  

ısılçift koruncağı,,,Alm. Thermoelementhülle, Fra. protecteur de thérmocouple, ing. thermocouple sheath) Yalıtkan 

içine yerleştirilmiş ısılçifti korumak amacıyla çevreleyen metal koruncak. 

ısılçiftli alet,,,Alm. Thermoumformer-instrument, Fra. appareil à thermocouple, ing. thermocouple instrument) 

Elektromotif kuvvetinin ölçüldüğü akım ya da akımların bir ya da daha fazla ısılçiftin sıcaklığını değiştirdiği alet.  

ısıldenetir,,,Alm. Wärmeregler, Fra. thérmostat, ing. thermostat) Sıcaklığı otomatik bir düzenle belirli değerde tutan 

aygıt. 

ısıldirenç,,,Alm. Heissleiter, Fra. thérmistor, ing. thermistor) Direnci sıcaklık artışı ile hızlı biçimde azalan ve duyarlı 

ısılölçer gereç olarak kullanılan bir yarıiletken.  

ısılöğe,,,Alm. Thermoelement, Fra. thérmoélément, ing. thermoelement) Küçük akımları ölçmede kullanılan, bir ısılçift 

ile ısıtıcı ince telin oluşturduğu düzen.  

ısılölçer,,,Alm. Lichtmesser, Fra. photomètre, ing. photometer) ‹ki ışık kaynağının yeğinliklerini karşılaştırmaya 

yarayan aygıt.  

ısınma süresi,,,Fra. durée de mise à l'état opérationel, ing. warm-up period) Bir aygıtın, enerji bağlantısının 

kurulmasından sonra çıkış karakteristiğinin istenen duruma gelmesine değin geçen süre. 

ışık akısı,,,Alm. Lichtstrom, Fra. flux lumineux, ing. luminous flux) Bir kaynaktan birim zamanda salınan ışık enerjisi 

tutarı.  

ışık yayan diyot,,,Fra. diode électroluminescente, ing. light emitting diode, LED) Bir p-n kavşağı gerilimle 

uyarıldığında evreuyumsuz -incoherent- ışık saçan yarıiletken. 

ışıkdalga,,,Fra. ondes lumineaux, ing. lightwave) Görünür ışık yöresinde dalga uzunlukları 0.8 ila 1.6 mikrometre olan 

elektromanyetik dalgalar. 

ışıklı göstergeli alet,,,Alm. Gerät mit optischer Anzeige, Fra. appareil à index lumineux, ing. instrument with optical 

index) Işıklı bir göstergenin bir ölçek üzerinde devindiği ölçü aleti.  

ışıklılık işareti,,,Fra. signal de luminance, ing. luminance signal) Renkli televizyon alıcısındaki ışık değerini denetleyen 

sinyal. 

ışılelektrik,,,Alm. Lichelektrizität, Fra. photoéléctricité, ing. photoelectricity) Işıkla üretilen elektrik yükleri ve elektrik 

akımı. 
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ışılelektriksel çoğaltıcı,,,Fra. multiplicateur photoéléctrique, ing. photoelectric multiplier) Işıksalınım yüklerinin anotta 

oluşturduğu akımı birkaç katına çıkaran çok elektrotlu tüp.  

ışılelektriksel etki,,,Alm. Photoionisation, Fra. effet photoéléctrique, ing. photoelectric effect) Bir atomun 

elektronlarından birinin bir fotonun bütün enerjisini alarak ayrılması sonucu oluşan etki.  

ışılelektriksel salım,,,Alm. lichtelektrischer Effekt, Fra. émission photoéléctric, ing. photoelectric emission) Bir 

maddenin fotonlarla dövülmesi sonucu elektron -eksicik- salımı.  

ışılgerilim etkisi,,,Alm. Sperrsicht-Photoeffect, Fra. effet photovoltaique, ing. photovotaic effect) Işılkimyasal bir 

tepkileşim sonucu elektriksel gerilim oluşumu.  

ışıliletken,,,Alm. Photoleiter, Fra. photoconducteur, ing. photoconductor) Fotonların soğurulması ile iletkenliğin arttığı 

madde.  

ışıliletken sezici,,,Fra. détécteur photoconducteur, ing. photoconductive detector) Işınım enerjisini, bir iletkende 

oluşturduğu direnç değişimi ile algılayan ve ölçen aygıt.  

ışıliletkenlik,,,Alm. lichtelektrische Lestfähigkeit, Fra. photoconductivité, ing. photoconductivity) Selenyum gibi kimi 

maddelerin ışınlandıklarında elektriksel iletkenliğinin artması.  

ışılölçüm,,,Alm. Lichtmessung, Fra. photomètrie, ing. photometry) Elverişli aydınlatma koşulları sağlamak için ışık 

yeğinliği ölçümü.  

ışılsalım,,,Alm. lichtelektische Emission, Fra. photoémission, ing. photoemission) Işık etkisinde kalan bir yüzeyin 

elektron salması.  

ışıma,,,Alm. Lumineszenz, Fra. luminescence, ing. luminescence) Bir maddenin belli dalga boylarında, bu maddenin 

aynı sıcaklıktaki normal ısıl radyasyonundan daha şiddetli bir elektromanyetik radyasyon oluşturması. 

ışıma eşiği,,,Alm. Luminenzschwelle, Fra. seuil de luminescence, ing. threshold of luminescence) Bir ışıyan maddenin 

uyarılmasını sağlamaya yeterli bir radyasyonun en büyük dalga boyu. 

ışıma verimi,,,Alm. Lichtausbeute, Fra. cofficient d'efficacité de la luminescence, ing. luminous efficiency) Yayılan 

ışık akısının lümen olarak değerlerinin sağlanan toplam enerjinin watt olarak değerine bölümü. 

ışın,,,Alm. Strahl, Fra. rayon, ing. ray) 1) Isı ya da ışık enerjisinin yayılma doğrultusunu gösteren çizgi, 2) Bir çemberin 

ya da yuvarın özeğinden dışa doğru uzanan çizgilerden her biri.  

ışın sağanağı,,,Alm. Kaskadenschauer, Fra. garbe de rayons cosmiques, ing. cascade shower) Yüksek enerjili bir 

elektron, bir madde içinden geçerken kendi enerjisi düzeyinde fotonlar, bunların da elektron ve proton çiftlerini 

oluşturması.  

ışınım,,,Alm. Strahlung, Fra. radiation, ing. radiation) Bir kaynaktan dalga ya da parçacık biçiminde uzaya yayılan 

enerji.  

ışınım potansiyeli,,,Alm. Strahlungspotential, Fra. potentiel de radiation, ing. radiation potential) Olağan haldeki bir 

atomun bir elektronunu daha yüksek bir düzeye çıkarmak için gerekli enerji.  

ışınımla sıcaklık ölçümü,,,Alm. Strahlungspyrometrie, Fra. pyrométrie à radiation, ing. radiation pyrometry) Bir 

nesnenin sıcaklığını, özellikle yüksek sıcaklıklarda, nesneden ışıyan enerjiyi ölçerek belirleyen yöntem. 
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ızgara,,,Alm. Gitte, Fra. grille, ing. grid) Elektronların ve iyonların geçişi için bir veya daha çok geçidi bulunan 

elektrot. 

ızgara örneklemesi,,,Alm. Gitterstichprobenverfahren, Fra. échantillonement par grille, ing. grid sampling) Birbirine 

dik iki çizgiler kümesinin oluşturduğu dikdörtgensel biçimin gözelerinden yapılan küme örneklemesi.  

iç bellek,,,Alm. eigenbauter Speicher, Fra. mémoire interne, ing. internal storage) Bir bilgisayar tarafından giriş-çıkış 

kanallarına gereksinilmeden erişilebilen bellek.  

iç çarpım, sayıl çarpım,,,Alm. skalares Produkt, Fra. produit scalaire, ing. scalar product) P=A • B içsel çarpımı  a) 

Kartezyen konaçlarda, n-boyutlu öklid uzayında, A yöneysel büyüklüğün her bir bileşeninin, B yöneysel büyüklüğün 

karşıdüşen bileşeniyle çarpımlarının toplamı ya da,  b) Üç boyutlu uzayda  A ve B yöneylerinin arasındaki açı f olmak 

üzere |A| |B| cosf  olarak ifade edilen sayıl büyüklüktür.  

iç kabuk elektronu,,,Alm. inneres Elektron, Fra. éléctron interne, ing. inner shell electron) Normal olarak dış kabuktan 

başka bir kabukta bulunan elektron. 

iç sürücü,,,Fra. circuit de commande interne, ing. internal drive) Bir bilgisayar sisteminin içine monte edilen teker 

sürücü birimi.  

içbükey işlev,,,Alm. konkave Funktion, Fra. fonction concave, ing. concave function) Bir işlevin tanım aralığındaki 

tüm kirişlerinin sözkonusu işlevden küçük olması özelliği.  

içbükey küme,,,Alm. konkave Menge, Fra. ensemble concave, ing. concave set) Bir S kümesinin her x, y öğe çifti için 

a>0, b>0, a+b=1 özelliklerini taşıyan gerçek sayılar alındığında ax+by öğesi S'nin içinde kalamıyorsa S içbükey bir 

kümedir. 

içerlek,,,Fra. rentrée (une ligne), ing. indented) Metin işlemede yazı öbeklerinin değişik marjlarla ekrana gelmesini 

sağlayan özellik.  

içerme,,,Alm. Implikation, Fra. implication, ing. implication) Mantıksal bağıntı olarak, bir şeyin -örneğin bir 

önermenin) başka bir şeyi -önermeyi-  kendi kapsamı içine alması. 

içiçe aralıklar,,,Alm. Intervallschachteilung, Fra. intervalles emboîtés, ing. nested intervals) Gerçek eksen üzerinde I1 

içindedir I2 ...In koşulunu sağlayan aralıklar. 

içiçelik düzeyi  (degré d'emboîtement, ing. nesting level) Bilgisayar programlamasında bir terim ya da alt ifadenin bir 

başka ifade içinde bulunduğu düzey. 

içine katmak,,,Alm. eingeschlossen, Fra. enfermer,  ing. to embed) 1) Bir şeyi tümleşik bir parça haline getirmek,  2) 

Etrafındaki malzemenin içine gömmek.  

içlem,,,Fra. intention, ing. intention) Bir olgu, kavram ya da anlatımın anlamsal içeriği   

içtakı,,,Alm. ‹nfix, Fra. infix, ing. infix)  Bir damga dizisinin sonuna ya da başına gelmeyen ek; örneğin uçuşma 

sözcüğündeki işteşlik eki bir içtakıdır.  

içyapılı değişken,,,Alm. endogene Variable, Fra. variable endogène, ing. endogeneous variate ) Aldıkları değerler, 

modelin yapısı ve öteki değişkenlerle saptanan değişkenler.  

iki basamaklı eylem,,,Alm. Zweipunkt-Verhalten, Fra. action à deux échelons, ing. two-step action) Çıkış değişkeninin 

iki olası değerden birini aldığı basamak davranışı.  
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iki dördünlü çarpıcı,,,Fra. multiplicateur à deux quadrantes, ing. two-quadrant multiplier) Çarpanlardan sadece birinin 

işaretine duyarlı olan çarpıcı. 

iki duraklı,,,Alm. flip-flop, bistabiler Multivibrator, Fra. bascule bistable, ing. flip-flop) ‹ki kalıcı durumu olan ve 

çıktısı son durumu ile giriş değerlerine göre iki kalıcı durumdan birini alan öğe; kapan devresi.  

iki durumlu,,,Alm. bistabil, Fra. bistable, ing. bistable) ‹ki kararlı durumdan birini alan aygıta ilişkin.  

iki durumlu röle,,,Alm. bistabiles Relais, Fra. relais bistable, ing. bistable relay) Bir giriş uyarma büyüklüğüne cevap 

veren ve durumunu değiştirecek büyüklük ortadan kalktığında bu durumda kalan elektrik rölesi. 

iki durumlu yükselteç,,,Alm. bistabiler Verstärker, Fra. amplificateur bistable, ing. bistable amplifier) Girişinde sürekli 

bir besleme olmadan iki kararlı durumdan birinde olan ve belirli girdilere karşılık bir durumdan ötekine aniden 

geçebilen yükselteç.  

iki-doruklu dağılım,,,Alm. zweigipflige Verteilung, Fra. distribution bimodale, ing. bimodal distribution) ‹ki doruğun 

bulunduğu bir sıklık dağılımı. 

iki-telli devre,,,Fra. circuit bifilaire, ing. two-wire circuit) Birbirlerinden yalıtılmış ve aynı sıklıkta çalışan biri bir 

yönde, diğeri ters yönde iletim sağlayan tel çifti. 

iki-telli kanal,,,Fra. canal bifilaire, ing. two-wire channel) Her hangi bir anda tek bir yönde iletim yapılabilen, 

dolayısıyla tek yönlü ya da yarı çift yönlü iletim için tasarlanmış iki telden oluşan kanal. 

iki-yanlı sınama,,,Alm. zweiseitiger Test, ing. double-sided test) Sınama istatistiğine ilişkin dağılımın her iki ucundaki 

geri çevirme bölgeleri üzerinden yapılan sınama.  

ikici,,,Alm. dyadisch, Fra. dyadique,  ing. dyadic) ‹ki işleneni olan bir işlece ilişkin.  

ikikat,,,Alm. Oktave, Fra. octave, ing. octave) Üst değeri alt değerinin iki katı olan sıklık aralığı; oktav.  

ikil,,,Alm. Bit, Fra. bit, ing. bit) a) ‹kili sayı dizgesinde her bir basamak; bit. b) ‹kili bir alfabe ile yapılan bilgi 

iletimindeki harfler. 

ikil hata oranı,,,Alm. Bitfehlerrate, Fra. taux d'erreurs de bits, ing. bit error rate) Hatalı gelen bitler tüm iletilen bitlerin 

sayısına oranı, bit hata oranı.  

ikil hızı,,,Alm. Bit-Rate, Fra. débit binaire, taux de bit, ing. bit rate) Birim zamanda iletilen ya da işlenen ikillerin 

sayısı; bit hızı.  

ikil işlemi,,,Alm. Bitoperation, Fra. opération de bit, ing. bit operation) Bit işlemi, bit üzerinde işlem.  

ikil konumu,,,Alm. Bitstelle, Fra. position de bit, ing. bit position) ‹kili yazımda bir sözcükteki ikili damga konumu; bit 

konumu.  

ikil örüntüsü,,,Alm. Bitmuster, Fra. image de bit, ing. bit pattern; bit pattern generator) Bit örüntüsü; örn. bit örüntüsü 

üreteci.  

ikil-dizisel,,,Alm. bitseriell, Fra. bit-sérial, ing. bit-serial; bit-serial transmission, bit-serial input) Bitlerin tek bir dizi 

halinde düzenlenişi; bit-dizisel; örn. ikil-dizisel iletim, ikil-dizisel girdi.  

ikile yönelik,,,Alm. bit-orientiert, Fra. orienté sur le bit, ing. bit-oriented; bit-oriented protocol, bit-oriented memory) 

Bite yönelik, bit tabanlı; örn. bite yönelik protokol, bite yönelik bellek. 
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ikile yönelik protokol,,,Fra. protocole orienté vers bit, ing. bit-oriented protocol) Asal veri birimi olarak ikile dayanan 

protokol. 

ikilem,,,Alm. Dilemma, Fra. dilemme, ing. dilemma) ‹stenmeyen ve eş uygunsuzluktaki iki sonuçtan birini seçmeyi 

gerektiren usavurma.  

ikilenik,,,Alm. quadratisch, Fra. quadratique, ing. quadratic) En çok ikinci dereceden terimler içeren ifadeye değin;  

karesel. 

ikilenik biçim,,,Alm. quadratische Form, Fra. forme quadratique, ing. quadratic form) ‹kinci dereceden terimler içeren 

tektürel (homojen) polinom, örneğin  x2 + 5 x y + 3 y2. 

ikili,,,Alm. binär, Fra. binaire, ing. binary) Tabanı iki olan sayı dizgesine ilişkin.  

ikili ağaç,,,Alm. Binärbaum, Fra. arbre binaire, ing. binary tree) Her bir düğümündeki karar dallarının ikili olduğu ağaç.  

ikili arama,,,Alm. dichotomische Suche, Fra. recherche dichotomique, ing. dichotomizing search) Bir nesneler 

kümesinin iki kısma bölünüp bir kısmının atıldığı ve arama sürecinin atılmayan kısım üzerinde istenen özellikleri 

taşıyan nesneler altkümesini bulana dek aynı yordamla sürdüğü arama yöntemi.  

ikili aritmetik işlem,,,Fra. opération arithmétique binaire, ing. binary arithmetic operation) ‹şlenenlerin ve sonucun ikili 

sayı sisteminde ifade edildiği işlem. 

ikili durum,,,Alm. binärer Zustand, Fra. état binaire, ing. binary state) Birbirini dışarlayan iki seçenekten birinde 

bulunan değişkenin özelliği.  

ikili eşzamanlı iletim,,,Fra. transmission synchrone binaire, ing. binary synchronous transmission) Damgaların 

eşzamanlamasının alıcı ve verici uçlardaki zamanlama sinyalleri ile yürütüldüğü ikili iletim. 

ikili eşzamansız iletim,,,Fra. transmission asynchrrone binaire, ing. binary asynchronous transmission) Damgaların 

eşzamanlamasının bulundurdukları öncül bitlerle yürütüldüğü ikili iletim. 

ikili geçit,,,Alm. binäres Verknüpfungsglied, Gatter, Fra. porte logique binaire, ing. binary logic gate) Mantık 

işlemlerini yapan iki durumlu öğe.  

ikili hız,,,Alm. Binärrate, Fra. débit binaire, ing. binary rate) Bir iletim hattında saniyede bit olarak deyimlenen bilgi 

iletim hızı.  

ikili imge,,,Alm. binäres Bild, Fra. image binair, ing. binary image) Her imge öğesinin bir ve sıfır değerlerinden birini 

aldığı imge. 

ikili mantık dizgesi,,,Alm. binäres Logiksystem, Fra. système logique binaire, ing. binary logic system) ‹kili sinyallerin 

gönderildiği, işlendiği ya da saklandığı dizge.  

ikili sayı dizgesi,,,Alm. binäres Zahlensystem, Fra. système de numération binaire, ing. binary number system) Taban 

olarak iki sayısı kullanılarak oluşturulan sayı dizgesi.  

ikili sinyal,,,Alm. binäres Signal, Fra. signal binaire, ing. binary signal) ‹ki niceleme değerine kodlanmış sinyal. 

ikili  tabanda bir,,,Fra. un binair, ing. binary one) 1 ya da T simgesiyle gösterilen ikili durum. 

ikili tabanda sıfır,,,Fra. zéro binaire,  ing. binary zero) 0 ya da F simgesiyle gösterilen ikili durum. 
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ikiliden onluya çevirim,,,Fra. conversion de binaire décimal, ing. binary-to-decimal conversion) ‹kili bir sayının onlu 

tabana çevrimi. 

ikinci kuşak kütük,,,Fra. fichier de troisième generation, ing.  son file) Birinci kuşak kütük diye anılan başka bir 

kütükten edinilen veriyle oluşturulan kütük. 

ikinci tur hata,,,Alm. Fehler zweiter Art, Fra. erreur de seconde espèce, ing. error of the second kind; miss error) Boş 

varsayımı doğru değilken boş varsayımının kabul edilme hatası; kaçırma hatası. 

ikincil,,,Alm. sekundär, Fra. secondair, ing. secondary) Örn. ikincil devre, ikincil sargı, ikincil bellek.  

ikincil bellek,,,Alm. sekundärspeicher, Fra. mémoire secondaire, ing. external memory) Ana belleğin oylumunu daha 

ucuza artırabilmek amacıyla, bilgisayar çevresinde, büyük oylumlu veri kümelerinin, daha yavaş erişimi öngörülerek 

saklandığı bellek, dış bellek.  

ikincil köşegen,,,Alm. Nebendiagonale, Fra. diagonale secondaire, ing. secondary diagonal ) nxn boyunda aij kare 

matrisi için an1, a[n-1]2 ......a1n terimleri.  

ikincil röle,,,Alm. Sekundärrelais, Fra. relais secondaire, ing. secondary relay) Bir ölçü transformatöründen ya da 

dönüştürücüden elde edilen akım ya da gerilimle enerjilenen röle. 

ikincil standart,,,Alm. Sekundarnormal, Fra. étalon secondaire, ing. secondary standard) Değeri, bir birincil standart ile 

karşılaştırılarak belirlenen standart.  

ikincil yollar,,,Alm. sekundäre Wege, Fra. voies secondaires, ing. secondary routes) Teleiletişimde birincil yolların 

tıkalı olduğu ya da niteliklerinin yeterince iyi olmadığı durumlarda kullanılacak yollar.  

ikitel,,,ing. pair) Bir elektrik devresini oluşturmak için kullanılan iki benzer iletken. 

ikitelli kablo,,,ing. paired cable) Birbirinden yalıtılmış ve bükülmüş ikitellilerden oluşan kablo. 

ikiterimli,,,Alm. Binomial, Fra. binomial, ing. binomial) ‹ki terimi olan çokterimli, binom.  

ikiye kodlanmış onlu,,,Alm. binär kodiertes Zahlensystem, Fra. codage BCD, ing. binary coded decimal, BCD coding) 

Her bir onlu sayıyı göstermek için dört tane ikili sayamak kullanan kodlama yöntemi.  

ikiye tümleyen,,,Alm. Zweierkomplement, Fra. complément à deux, ing. two's complement) ‹kili sayı dizgesinde bir 

sayının tabana tümlenmesi.  

ikiyönlü,,,Alm. zweirichtung, Fra. bidirectionnel, ing. bidirectional) Her iki yönde de akışa elveren, -örneğin bit 

akışına), bir ortama ya da dizgeye ilişkin.  

ileri,,,Alm. fortgeschritten, modern, Fra. avancé, moderne, ing. advanced; e.g., advanced communication system, 

advanced microcomputer) Gelişmiş, modern. Örn. ileri iletişim hizmeti, ileri mikroişlemci.  

ileri beslemeli denetim,,,Alm. Regelung mit Störgrössenaufschaltung, Fra. régulation par anticipation, ing. feedforward 

control) Ayarlanan değişkenin denetleyicinin çıktısına bağımlı olduğu gibi bir ya da daha çok giriş değişkeninin 

ölçülebilen değerlerine de bağımlı kılındığı denetim türü.  

ileri kaydırma işleci,,,Alm. Vorwärtsschiebeoperator, Fra. opérateur de décalage avancé, ing. forward shift operator)  

y[k) ayrık bir sinyal olduğunda y[k+1)= E y[k) bağıntısındaki E işleci; ilerletme işleci.  
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ileri yol,,,Alm. Vorwärtspfad, Fra. chemin d'action, ing. forward path) Bir giriş düğümünden başlayıp bir çıkış 

düğümünde sona eren ve her düğümden en çok bir kez geçen yol.  

ileri yol kazancı,,,Alm. Vorwärtsverstärkungsfactor, Fra. gain d'action, ing. forward path gain) Bir çizgede ileri yol 

aktarganlıklarının çarpımı.  

ileri yolun belirteni,,,Alm. Kofaktor des Vorwärtspfads, Fra. cofacteur du chemin d'action, ing. cofactor of a forward 

path) Belirli bir ileri yola değen döngüler çıkarıldıktan sonra kalan çizgenin belirteni.  

ileri yönde dalga,,,Alm. Vorwärtswelle, Fra. onde directe, ing. forward wave) Grup ve evre hızlarının aynı işareti 

taşıdıkları dalga.  

ileti,,,Fra. message, ing. message) 1) Bilgi taşıma amacıyla kullanılan sıralı damgalar dizisi; 2) Başı ve sonu belirlenmiş 

gelişigüzel bilgi miktarı; 3) Veri iletişiminde belirli bir koda göre kaynaktan ereğe gönderilen sayısal bilgi; mesaj.  

ileti anahtarlaması,,,Fra. commutation de messages, ing. message switching) ‹letişim amaçlı iletiler üzerinde uygulanan 

bellekte saklama, gönderme, alma, yolatama işlemleri; mesaj anahtarlaması. 

ileti formatı,,,Fra. composition de message, ing. message format) Başlık, metin, kapanış gibi birimlerin mesaj içinde 

düzenlenişi, mesaj yapısı.  

ileti kuyruğu,,,Fra. file d'attente de messages, ing. message queue) ‹letilerin erekteki uçbirime teslim edilene değin 

sıralarıyla tutulduğu kuyruk. 

iletim,,,Alm. Sendung, Übertragung, Fra. transmission, ing. transmission) Sinyallerin bir noktadan bir ya da birkaç 

noktaya taşınması eylemi.  

iletim akımı,,,Alm. Leitungsstrom, Fra. courant de conduction, ing. conduction current) Bir cisimde, bir dış enerji 

yardımıyla oluşturulan, iletim elektronlarının akımına bağlı, sürekli yük hareketi.  

iletim akış denetimi,,,Alm. Sendungflusskontrolle, Fra. contrôle de flux de transmission, ing. transmit flow control) 

Uzak uçbirimin alış yapabileceği hızda veriş uçbiriminin hızını denetleyen iletim yordamı.  

iletim bandı,,,Alm. Leitungsband, Fra. bande de conduction, ing. conduction band) Bir elektrik alanı etkisiyle daha 

yüksek enerji düzeylerine çıkarılabilen ve bunun sonucu olarak sıfırdan büyük ortalama hızlar kazanarak iletimi 

doğuran elektronların bulunduğu boş veya kısmen dolu enerji bandı. 

iletim başarımı,,,Alm. Sendungsqualität, Fra. qualité de transmission, ing. transmission performance) Bir teleiletişim 

dizgesine verilen sinyalin alıcı uçbiriminde üretilebilme düzeyi ve niteliği.  

iletim elektronu,,,Alm. Leitungselektron, Fra. électron de conduction, ing. conduction electron) ‹letim bandı 

düzeylerinin birinde bulunan birleşme değeri [valans] elektronu. 

iletim hızı,,,Fra. vitesse de transmission, ing. transmission speed) Çoğunlukla bit/saniye olarak ifade edilen birim 

zamanda iletilen veri birimlerinin sayısı. 

iletim kontrol protokolu/internet protokolu -TCP/IP-,,,ing. Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP) 

Internet tarafından kütük aktarımı, elektronik posta, uzaktan oturum açma gibi işlemler için kullanılan protokol kümesi.  

iletim ortamları,,,Fra. support de transmission, ing. transmission media) ‹letimin yer aldığı bükülü tel çifti, mikrodalga 

kanalı, eşeksenel kablo, optik lif, radyo gibi ortamlardan biri.  
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iletim öbeği,,,Fra. bloc de transmission, ing. transmission block) Hata denetim ya da eşzamanlama amaçlı kodlamanın 

uygulandığı ve bir bütün olarak ele alınan damga ya da sekizli -byte- dizisi. 

iletim protokolu,,,Fra. protocole de transmission, ing. transmission protocol) Bir iletişim ağı üzerinden veri iletişimini 

sağlayan kurallar. 

iletim sıvısı,,,Alm. Füllflüssigkeit, Fra. liquide de remplissage, ing. fill liquid) Basınç değişimini iletmek için 

sızdırmazlık diyaframı ile duyucu öğe arasına doldurulan sıvı.  

iletim yastığı,,,Alm. Sendungsbuffer, Fra. tampon d'émission, ing. transmission buffer) Henüz iletilmemiş sinyallerin 

saklandığı bellek alanı, iletim yastık-belleği. 

iletim yitimi,,,Fra. pertes de transmission, ing. transmission loss)  Bir sinyalin iletişim sisteminden geçerken karşılaştığı 

tüm enerji yitimleri. 

iletimde bit düzeni,,,Alm. Bit-Anreihung wahrend der Transmission, Fra. ordre de transmission des bits, ing. bit-order 

of transmission) Verinin dizisel aktarımında sayamakların düzeni; örneğin en önemli sayamağın ilkin, en önemsiz 

sayamağın ise sonuncu olarak iletilmesi gibi.  

iletişim,,,Alm. Fernmelde, Nachrichten, Fra. communication, ing. communication) 1) Ortak simgeler, işaretler ya da 

davranışlar aracılığı ile bireyler arasında bilgi alışverişi süreci,  2) Bilgisayar, teleiletişim araçları ya da yazılı belgelerle 

bilgi iletimi teknolojisi   

iletişim ağı,,,Fra. reseau de communication, ing. communications network) ‹letim yollarından, santrallardan ve 

uçbirimlerden oluşan, ve herhangi iki nokta arasında iletişimi sağlayan sistem. 

iletişim ağı yönetimi,,,Fra. gestion de réseau de communication, ing. communications network management) ‹letişim 

sistemlerinin kullanıcıları arasında bilgi dağıtımının işletilmesi, kurulması, tasarımı ve yönetimi süreçleri. 

iletişim güvenliği,,,Fra. sécurité de communication, ing. communications security, COMSEC) Yetkisiz kişilerin 

iletişimdeki veri ve bilgileri ele geçirmesine ve yararlanmasına engel olan önlemler. 

iletişim kuramı,,,Fra. théorie de communication, ing. communication theory) Fiziksel ortamlardan gerek bilginin en az 

örselenmeyle ve yüksek verimlilikle karşılıklı iletimini, gerekse  bilginin kodlanması, sıkıştırılması, özleştirilmesi 

sorunlarını irdeleyen kuram.  

iletişim ortamı,,,Fra. support de communication, ing. communication medium) Bilgi alışverişinin yer aldığı fiziksel 

ortam.  

iletişim protokolu,,,Fra. protocole de communication, ing. communications protocol) Bir veri iletişim ağı ya da sistemi 

üzerindeki kullanıcılar arasında düzenli veri alışverişini sağlayan kurallar topluluğu. 

iletişim sunucusu,,,Fra. serveur de communication, ing. communication server) Yerel alan ağının bir düğümünde yer 

alan ve iletişim işlevlerini yerine getiren akıllı aygıt. 

iletişim uyarlayıcısı,,,Fra. adaptateur de communication, ing. communication adapter) Bir kişisel bilgisayara konan ve 

bir iletişim devresiyle arabağını oluşturan donanım. 

iletişim uydusu,,,Fra. satellite de communication, ing. communications satellite) ‹letişim istasyonları arasında bir 

bağlak -röle- görevini yürüten ve belirli bir yörüngede dolanan mikrodalga yineleyici rölesi. 

iletken,,,Alm. Leiter, Fra. conducteur, ing. conductor) 1) Elektrik alanı etkisiyle devrindirilebilen serbest yük 

taşıyıcılarına sahip madde. 2) Elektrik iletimi ile akım taşıma niteliği olan öğe.  
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iletkenlik,,,Alm. Leitfähigkeit, Wirkleitwert, Konduktanz, Fra. conductance, ing. conductance) 1) Isı, ışınım ya da 

elektromanyetik enerji yitimini bulmak için ortalama karesel gerilimle çarpılan katsayı. Bu katsayı öğe, aygıt, dal ya da 

dizgenin bir özelliğidir. 2) Elektrik alan kuvveti ile çarpıldığında iletim akım yoğunluğunu veren sayıl ya da matris 

nicelik.  

ilgililik,,,Fra. pertinence, ing. relevance) 1) Bir ölçme aleti, bir sınar -test- ya da bilginin konusuna uygunluğu. 2) Bilgi 

erişiminde kullanıcının sorusuyla belirlediği bir kavram ya da konuyla ilgili olarak derlemde -collection-  gerçekten 

bulunan belgelerin, soruya göre bu nitelikleri. 

ilgin özellikler,,,Fra. propriétés affines, ing. affine properties) Bir A düzenli matris olmak üzere X'=AXC biçiminde 

bütün dönüşümler altında değişmez kalan özellikler.  

ilinek,,,Alm. Akzidenz, Fra. accident, ing. accident) Bir nesneye zorunlu olarak bağlı olmayan, onun özünde 

bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik.  

ilinge,,,Alm. Topologie, Fra. topologie, ing. topology) Verilen bir X kümesi için X in altkümelerinden oluşan aşağıdaki 

koşulları gerçekleyen L kümesi a) L nin her altkümesinin bileşimi L nin içindedir, b) L nin her sonlu altkümesinin 

kesişimi L nin içindedir.  

ilinti,,,Alm. Korrelation, Fra. correlation, ing. correlation)  Değişkenler arasında aynı ya da ters yönde karşılıklı bir 

ilginin bulunması. Bu ilişki neden-sonuç ilişkisi olabileceği gibi başka bir etkenin etkisi ile birlikte değişme ilişkisi de 

olabilir.  

ilinti işlevi,,,Alm. Korrelationsfunktion, Fra. fonction de correlation, ing. correlation function) f(t) ve g(t) olarak verilen 

iki sinyalin değişik s ötelemeleri için benzeşliğinin ölçüsü olan ve şf(t)g(t+s)dt = R[s] şeklinde tanımlanan işlev.  

ilinti katsayısı,,,Alm. Korrelationskoeffizient, Fra. coefficient de correlation, ing. correlation coefficient) ‹ki değişken 

arasındaki ilişkinin ölçüsü  X ve Y arasındaki ortak değişinti miktarının  degişkenlerin standart sapmalarına 

bölünmesiyle elde edilen katsayısı.  

ilinti matrisi,,,Alm. Korrelationsmatrix, Fra. matrice de correlation, ing. correlation matrix) ‹ki değişkenler kümesinin 

değişkenleri arasındaki ilinti katsayılarının oluşturduğu matris.  

ilintili,,,Fra. correlé, ing. correlated) ‹ki rasgele değişkenin ilintisinin sıfırdan farklı olma durumu.  

ilişkilendirmek,,,Alm. assozieren, Fra. associer,  ing. associate)  Bağlamak, birleştirmek, ilişki kurmak  

ilişkili,,,Alm. assoziativ, Fra. associé, ing. associative) Bilgi işlem dizgelerinde ad ve konumla değil de içeriği ile 

belirtilen bir bellek öğesine ilişkin.  

ilişkisel dil,,,Fra. langage relationelle, ing. relational language) ‹lişkisel bir veri tabanından verilere erişmek ve geri 

almak için kullanılan sorgulama dili.  

ilişkisel veri modeli,,,Fra. modèle de données relationelle, ing. relational data model) Her birinin sırasız n-likler -

unordered n-tuples- olduğu ilişkilere göre kurulmuş ya da örgütlenmiş veri modeli. 

ilişkisel veri tabanı,,,Alm. Relationsdatenbasis, Fra. base des données de relation, ing. relational data base) Bilgilerin 

içerik esasına göre örgütlendiği ve erişildiği veri tabanı.  

ilk giren ilk çıkar yığıtı,,,Fra. système premier entré, premier sorti, ing. push up stack, first in first out stack)) Belleğin 

bir bölgesini bilgisayarda işlenenlerin ilk giren ilk çıkar disiplinine göre düzenleyen yordam. 
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ilklendirme,,,Fra. initialisation, ing. initialization) 1) Bir izlencede, sayaçları, anahtarları, adresleri sıfır ya da belirli 

başka bir değere getirme; 2) Bir algoritmada değişkenlere başlama değerlerini atama.  

ilkörnek,,,Alm. Prototyp, Fra. prototype, ing. prototype) Tam bir şekil, tasarım ve başarım değerlendirmesine elveren 

üretim modeli; prototip. 

im,,,Alm. Mark, Fra. marque, ing. mark) Bir alanın, sözcüğün, kayıdın, öbeğin, vs başlangıç ya da bitişini belirten 

simge ya da simgeler. 

im,,,Alm. Zeiche, Fra. signe, ing. sign) 1) Artı, eksi, karekök gibi işlemleri belirleyen biçimsel yazım. 2) Sinyal, işaret. 

imge aradeğerlemesi,,,Alm. Bildinterpolation, Fra. interpolation d'images, ing. image interpolation) Bir video dizisinde 

öncesinde ve sonrasında gönderilmiş olan  çerçevelerin bilgisinden yararlanarak  gönderilmemiş çerçevelerin yeniden 

yaratımı.  

imge işleci,,,Fra. opérateur des images, ing. image operator) Bir giriş imgesini işleyerek çıkış imgesine dönüştüren 

işleç. 

imge kodlama,,,Alm. Bildkodierung, Fra. codage d'images, ing. image coding) ‹mgelerin en az bitle,,,ikille) gösterimini 

sağlamakta yararlanılan teknikler.  

imge onarımı,,,Fra. réstoration des images, réstitution des images, ing. image restoration) 1) Gürültü eklenmesi, 

flulaşma, karartı ve/ya da renk bozulmaları gibi etkiler altında kalmış bir imgeyi özgün durumuna getirme amacıyla 

yapılan sinyal işleme. 2) Bir imgenin süzgeçlenme, doğrusal olmayan etkiler, gibi bozucu etkilerden arındırılması.  

imge pekiştirme,,,Fra. enrichessement d'images, ing. image enhancement) ‹mgelerin anlaşılabilirlik, algılanabilirlik, 

belirginlik gibi öznel niteliklerini iyileştirme. ‹mge pekiştirme yöntemleri çoğunlukla imgedeki bilgi özüne katkıda 

bulunmazlar, hatta bu bilgi özünden amaçlı sapmalar yapabilirler.  

imge yazıcı,,,Fra. imprimante d'images, ing. image printer) Optik teknoloji kullanan ve sayısal girdiden tam sayfa imge 

üreten yazıcı.  

imgelem,,,Fra. imagination, ing. imagination) Olgusal karşılığı bulunmayan zihindeki tasarım.  

imleç,,,Alm. Cursor, Fra. curseur, touche de deplacement, ing. cursor) Video uçbirimlerde konumu çoğunlukla klavye 

ya da fare ile denetlenen, girilecek verinin yerini, yazılacak ya da düzeltilecek damgaların yerini gösteren işaret. 

imleç aşağı, yukarı, ... tuşu,,,Fra. touche de déplacement vers haut, bas, ing. cursor down, up, … key) Bilgisayar 

ekranındaki imlecin hareketini güdümleyen tuş.  

imleçli alet,,,Alm. Zeigerinstrument, Fra. appareil à aiguille mobile, ing. pointer instrument) Göstergesinin sabit bir 

ölçek üzerinde devinen bir imleç olduğu ölçü aleti.  

imleşim,,,Alm. Signalisation, Fra. signalisation, ing. signalling) Bir teleiletişim şebekesinde çağrıların kurulması, 

denetimi ve yönetimi ile ilgili bilgilerin değiştokuşu; sinyalleşme.  

imleşim bilgisi,,,Fra. information de signalisation, ing. signalling information) Bir teleiletişim dizgesinde kullanılan 

imleşim mesajlarında taşınan bilgi.  

imleşim dizgesi,,,Alm. Signalisationssystem, Fra. système de signalisation, ing. signalling system) Bir teleiletişim 

dizgesinde belirli bir işaret sınıfının iletimi ve algılanması işlevlerini yerine getirerek yorumlanma ve kullanımı 

sağlayan donanım, yazılım ve yordamlar.  
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imleşim ileti sınıflaması,,,Fra. discrimination des messages de signalisation, ing. signalling message discrimination) 

Her gelen ileti için imleşim noktasının bir erek noktası mı olduğu ya da  imleşim aktarım noktası olarak mı görev 

yapacağı, bu durumda da iletinin dağıtım mı yoksa yol atama birimlerine mi teslim edileceği hakkında karar veren 

süreç.  

imleşim iletisi,,,Alm. Signalisationsmessage, Fra. message de signalisation, ing. signalling message) Teleiletişimde bir 

çağrıya ya da yönetim bilgi işlemlerinden birine ilişkin olup hata denetimi, ardışımlama (sequencing), başlangıç ve bitiş 

noktaları bilgileri ile donatılmış olan imleşim bilgisi; sinyalleşme mesajı.  

imleşim noktası,,,Fra. point sémaphore, ing. signalling point) Bir teleiletişim imleşim şebekesinde imleşim iletilerini 

(mesajlarını) üreten ve algılayan ya da bir bağdan öbürüne aktaran düğüm.  

imleşim şebekesi,,,Fra. réseau sémaphore, ing. signalling network) Ortak kanaldan imleşim bağları ve imleşim 

noktalarından oluşan ve imleşim için kullanılan şebeke.  

imleşim yolu,,,Fra. route sémaphore, ing. signalling route) Bir imleşim köken düğümünden erek noktasına değin 

imleşim iletilerinin geçtikleri imleşim noktalarının belirlediği yol; sinyalleşme yolu.  

imleşim zaman dilimi,,,Fra. intervalle de temps de signalisation, ing. signalling time slot) Her bir çerçevede belirli bir 

evrede başlayıp imleşimin iletimine özgü kılınmış olan zaman dilimi; sinyalleşme zaman dilimi.  

imleşimde birlikte çalışma,,,Alm. Mitarbeit bei der Signallisation, Fra. interfonctionnement de signalisation, ing. 

signalling interworking) ‹mleşim bilgisinin anlamını yitirmeden değişik imleşim dizgelerine sahip şebekeler arasındaki 

arabağ üzerinden denetimli olarak aktarılması.  

imlev,,,Fra. fonction de signe, ing. signum function) x>0 ise f[x]=1,  x=0 ise f[x]=0, x<0  ise f[x]=-1 olarak tanımlanan 

işlev; işaret işlevi.  

imleyici,,,Fra., marqueur, ing. marker) Bir tutanak, alan, kütük gibi veri kümesinin bitiş ya da başlangıcını belirten 

simge. 

ince ayar,,,Alm. Feinabstimmung, Fra. accord par vernier, ajustage fin, ing. vernier tuning, fine tuning) Bir alet, aygıt 

ya da dizgenin göreli olarak duyarlı ayarı.  

ince Ethernet,,,ing. thin Ethernet) Çapı 5mm civarındaki bir Ethernet kablosu kullanan yerel alan ağı tipi. 

indirgeme,,,Alm. Reduktion, Fra. réduction, ing. reduction) 1) Matematikte terimlerin derlenmesi, üslerin alınması, 

kesirlerin yalınçlaştırılması, ve benzeri yöntemlerle eldeki ifadeyi bir başka biçime sokma eylemi. 2) Metalik olmayan 

öğelerin arındırılması ile metalik duruma getirme,  3) Bir iyon ya da elemanı daha yüksekten daha düşük oksitlenme 

durumuna getirme.   

indirgenemez,,,Alm. irreduzible, Fra. irreductible,  ing. irreducible ) 1) Bir cisim üzerinde tanımlanan k'ıncı kerteden 

bir polinomun daha düşük kerteden iki polinomun çarpımı olarak yazılamaması özelliği;  2) Bir Boole ifadesinin 

sadeleştirmelerle daha az değişken ya da çarpım terimi ile yazılamaması özelliği.  

indirici trafo,,,Alm. Abwärtstransformator, Fra. transformateur abaisseur de tension, ing. stepdown transformer) Enerji 

aktarımının daha yüksek gerilimli bir devreden daha alçak gerilimli bir devreye gerçekleştiği değiştirgeç; indirici 

değiştirgeç.  

iniklik oranı,,,Alm. Unterdrückungsverhältnis, Fra. taux de suppression, ing. suppression ratio) Sıfırı dışlayan bir ölçme 

eriminde erimin altdeğerinin erim aralığına oranı.  
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iniş algoritması,,,ing. descent algorithm) Bilinmeyen değişkenlerin, sayıl (scalar) bir işlevin minimunun bulunması ile 

kestirildiği problemlerde, özyineleme adımlarındaki düzeltmelerin işlevin gradyanının ters yönünde yapıldığı algoritma 

türü.  

inme-binme,,,ing. drop and insert) ‹letim sistemi tarafından taşınmakta olan verilerin bir kısmının bir noktada 

dağıtılmak üzere bırakıldığı, başka kanallardan gelen verilerin de çoğullanarak eklendiği süreç. 

insan-makina arayüzü,,,Alm. Mensch-Machine-Interface, Fra. interface machine-homme, ing. man-machine interface) 

‹nsan ile bilgi işleyen makinalar arasındaki iletişimi sağlayan arabağ. 

insan-makina sistemi,,,Alm. Mensch Maschine System, Fra. système homme-machine, ing. man-machine system) 

‹nsanın ve makinanın işlevlerinin birbirlerine bağlantılı olup dizgenin işlemesi için gerekli olduğu durum. 

irgiteç,,,Alm. Induktor, Fra. inducteur, ing. inductor) Akımın değişimiyle bir elektromotor kuvvetin doğuştuğu 

elektriksel devre öğesi; endüktör, indükleç  

irgiti,,,Alm. Induktivität, Fra. inductance propre, ing. inductance) Düşüncel bir irgiteçte gerilimin, akımın zaman 

türevine oranı; doğuşturu, endüktans.  

irgitili alet,,,Alm. Induktionsinstrument, Fra. appareil à induction, ing. induction instrument) Çalışması sabit elektro-

mıknatısların alanı ile devinen iletken öğelere irgitilmiş akımlar arasındaki etkileşime dayanan alet; doğuşturulu alet. 

irgitillikölçer,,,Alm. Permeameter, Fra. perméamètre, ing. permeameter) Maddelerin manyetik özelliklerini ölçmeye 

yarayan alet; doğuşturullukölçer.  

iskele,,,Fra. porte, ing. port) Uzak bir uçbirimle iletişim kurmak üzere bir modeme bağlanmaya elveren bilgisayar 

arabağı; bir ağa giren ve çıkan verilerin geçtiği mantıksal arabağ. 

iskele çekişmesi,,,Fra. conflit d'utilisation de porte, ing. port contention) Bir kapı seçicisi ya da yoğunlaştırıcısı 

tarafından yürütülen ve gelen çağrıları ilk gelen ilk hizmet görür kuyruk düzenine göre ayarlayan program. 

iskele trafiği yoğunlaştırıcısı,,,Fra. concentrateur de porte, ing. port concentrator) Birçok uçbirimin tek bir kapıyı 

kullanmalarına elveren aygıt. 

istasyon,,,Fra. poste, borne, ing. station) Bir iletişim ağında mantıksal bir adresle belirlenebilen uç noktası; durak.  

istatistik,,,Alm. Statistic, Fra. statistique, ing. statistics) Verileri derleme, bölümlendirme, çizelgeler ve grafiklerle 

özetleme, olasılık kuramı yardımıyla deney tasarımlama ve gözlem ilkelerini saptama, örneklem bilgilerinin 

anlamlılığını inceleme, yorumlama ve genelleme yöntemlerini veren bilim.  

istatistiksel çıkarsama,,,Alm. statistische Schlusfolgerung, Fra. inference statistique, ing. statistical inference) Rasgele 

örneklemlere dayanarak bir evrenle ilgili sonuçlara ulaşma süreci.  

istatistiksel örneklem,,,Fra. échantillone statistique, ing. statistical sample) Tüm evrenin küçük bir kısmını içeren, ancak 

evrendeki her bir değerin kümeye dahil edilme şansının eşit olduğu örneklem. 

istatistiksel parametre kestirimi,,,Alm. statistische Parameterauswerte, Fra. éstimation statistique des paramètres, ing. 

statistical parameter estimation) Bilinmeyen parametrelerin, gerek bu parametrelerin önsel olasılıklarını, gerekse 

gürültülü gözlemlerin koşullu olasılıklarını gözönüne alarak yapılan kestirimi.  

istatistiksel sınama,,,Alm. statistische Prüfverfahren, Fra. essai statistique, ing. statistical test) Parametreli ya da 

parametresiz hipotez sınamalarına verilen genel ad.  
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isteğe uyarlanmış,,,Alm. Kundenspezifisch, Fra. adapté pour clients, ing. customized) Genelgeçer bir tasarım yerine 

özgül kullanımlı ve müşterinin amaçlarına göre değiştirilmiş tasarım.  

istek,,,Alm. Abfrage, Anfrage, Anforderung, Fra. demande, requête, ing. request) Bilgi işlemde belirli bir işin yapılması 

komutu.  

istek değeri,,,Alm. Sollwert, Fra. valeur désirée, ing. desired value) Denetlenen değişkenin alması istenen değişmez ya 

da zamana bağımlı değer.  

isteme göre paylaştırma,,,Fra. affectation à la demande, ing. demand assignment) Bir teleiletişim özkaynağının, sabit 

paylaşım yerine, kullanıcılardan gelen isteklere göre paylaştırılması. 

ister,,,ing. requirement) 1) Bilgi işlemede bir kullanıcının bir hedefe erişmek ya da bir problemi çözmek için 

gereksindiği koşullar ya da özkaynaklar;  

isterler analizi,,,ing. requirements analysis) Kullanıcı isteklerinin irdelenip donanım, yazılım ve sistem isterlerinin 

belirlenmesi. 

iş,,,Alm. Job, Arbeit, Fra. travail, täche, ing. job) Bilgisayar için bir çalışma bütünü olarak beliren komutlar öbeği.  

iş çıkarma yeteneği,,,Alm. Durchflußleistung, Fra. débit, ing. throughput) Belirli bir zaman aralığında bir işlem 

biriminin veri işleme yeteneği. 

iş deyimi,,,Fra. commande de travail, ing. job statement) Belirli bir program yürütüm işi için kullanılan özel denetim 

deyimi. 

iş güdüm komutları,,,Alm. Job-Kontrollanweisung, Fra. instructions du langage de commande, ing. job control 

statement) Bir izlencede işi tanımlayan ve gereklerini bilgisayarın işletim dizgesine bildiren komut.  

iş istasyonu,,,Alm. Arbeitsstelle, Fra. poste de travail, ing. workstation)  Video uçbirim ve klavye ile donatılmış veri 

giriş ve çıkışı için kullanılan bilgisayar dizgesi; çalışma istasyonu.  

iş yükü,,,Fra. charge de travail, ing. workload) Belirli bir bilgisayar sisteminde yürütülen tipik işlerin tümü. 

işaret damgası,,,Alm. Vorzeichen, Fra. caractère de signe, ing. sign character) ‹şaret konumunda olup bir sayının 

cebirsel işaretini gösteren damga ya da sayamak. 

işaret işlevi,,,Alm. Signum, Fra. signum, fonction signe, ing. signum) Bağımsız değişkenin bütün eksi değerleri için -1, 

bütün artı değerleri için +1, ve sıfır değeri için de 0 olan işlev; imlev.  

işaret-genlik aritmetiği,,,Fra. arithmetique an signe-magnitude, ing.  sign-magnitude arithmetic) Sayıların en soldaki 

bitinin işaret biti olduğu simgeleme [notation) göre yürütülen aritmetik işlemleri. 

işaretçi,,,Alm. Zeiger, Fra. indicateur d'aiguille, ing. pointer) Bilgi işleme dizgelerinde bir bilginin bulunduğu yeri 

gösteren adres ya da sayaç.  

işaretsiz,,,Alm. vorzeichenlos, Fra. sans signe, ing. unsigned) Artı, eksi gibi işareti olmayan, örn. işaretsiz tamsayı. 

işbirlikli oyun,,,Alm. kooperatives Spiel, Fra. jeu avec coöperation, ing. cooperative game) Oyuncuların herhangi bir 

işbirliğinden yararlanarak kendi ceza işlevsilerini enküçültmek istedikleri oyun.  

işbirliksiz oyun,,,Alm. nichtkooperatives Spiel, Fra. jeu sans coopération, ing. noncooperative game) Her oyuncunun 

tek amacının ceza işlevsisini kendi olanaklarıyla enküçültmek olduğu oyun.  
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işgören,,,Fra. serveur, serviceur, ing. server) Bilgi işlem düzenlerinde gelen bir iş isteğini yerine getirmekle yükümlü ya 

da bu rolü protokol gereği benimsemiş bilgisayar.  

işkesme maskesi,,,Fra. masque d'interruption, ing. interrupt mask) ‹şkesme isteklerine olanak tanıyan ya da ketleyen 

maske. 

işkesme önceliği,,,Fra. priorité d'interruption,  ing. interrupt priority) Bir işkesme isteğine verilen önem. 

işkesme sinyali,,,Alm. Unterbrechung, Fra. interruption, ing. interrupt) Önceden belirlenmiş bir koşul nedeniyle 

merkezi işlem biriminin çalışma durumunu değiştiren sinyal.  

işleç,,,Alm. Operator, Fra. opérateur, ing. operator) Bir kümedeki işlevlerin başka bir kümedeki işlevlere eşlenmesini 

gösteren matematiksel simgelem.  

işlem çubuğu,,,ing. action bar) Bilgisayar insan-makina arabağında basıldığında işlemleri başlatan çubuk biçimindeki 

tuş. 

işlem sonrası döküm,,,Alm. post-mortem Speicherabzug, Fra. vidage postmortem, ing. postmortem dump) Bir 

yürütmenin sonunda alınan, ve çoğunlukla çapar ayıklama, belgeleme, denetim amacıyla kullanılan döküm.  

işlemci,,,Alm. Prozessor, Fra. processeur, ing. processor) 1) Bilgisayar donanımında belirli bir amaç için bir işlem 

sırasını gerçekleştiren donatım;  2) Bilgisayar yazılımında derleme, birleştirme, çevirme ve benzeri işlevleri yerine 

getiren program.  

işleme,,,Fra. traitement, ing. processing) Amaçlanan ve istenen ereklere erişmek üzere verilerin ya da bilginin 

hazırlanması ve kotarılması. 

işleme hatası,,,Alm. Prozessfehler, Fra. erreur de traitement, ing. processing error) Verilerin işlenmesi sırasında oluşan 

hata.  

işlemsel oyun,,,Alm. Operationsspiel, Fra. jeu opérationel, ing. operational game) Belirli bilgi dağarlarını kullanan 

oyuncuların verdikleri kararları geribesleme olarak kullanan benzetim modeli.  

işlemsel yükselteç,,,Alm. Operationsverstärker, Fra. amplificateur opérationel, ing. operational amplifier) Belirli bir 

aktarım işlevini gerçekleştirmek için kullanılan ve dış devre öğeleri ile kullanılması tasarlanmış, yüksek kazançlı akım 

yükselteci.  

işlenen,,,Alm. Operand, Fra. opérande, ing. operand) Bir komutta belirtilen ve üzerinde işlem yapılan veri öğelerinin 

herbiri.  

işletim dizgesi,,,Alm. Betriebssystem, Fra. système d'exploitation, ing. operating system) Bilgisayar programlarının 

yürütülmesini sağlayan ve çapar ayıklama, giriş-çıkış denetimi, sıralama, sayışım, derleme, bellek atama, veri 

düzenleme ve benzer hizmetleri sunan yazılım, işletim sistemi.  

işletme konumu -mekanik anahtar-,,,Alm. Betriebsstellung, Fra. position de service, ing. service position) Amaçlandığı 

işlev için tam olarak bağlanmış durumdaki anahtar. 

işletmen elkitabı,,,Fra. manuel d'opérateur, ing. operator manual) Bir bilgisayar dizgesinin yürütümüne ilişkin 

komutları, hata mesajlarını, makinanın başlatılma yordamını vb. içeren kitap. 

işletmen hizmetleri,,,Fra. services d'opérateur, ing. operator services) Bir işletmenin yardımına gereksinilen, ödemeli, 

bilinmeyen numaralar, kişiden kişiye çağrı gibi telefon hizmetleri; operatör hizmetleri. 
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işletmensiz kip  (mode sans surveillance directe, ing. unattended mode) Bir işletmenin elcil müdahalesini 

gerektirmeden, otomatik yanıt veren, modem örneğinde olduğu gibi, bir aygıtın çalışma kipi. 

işletmensiz mesaj hizmeti,,,Fra. messagerie sans surveillance directe, ing. unattended messaging) Elektronik mesajların, 

söz postasının ya da kütük aktarımının işletmensiz kipte, yani önceden programlanarak yürütülebilmesi. 

işletmeye alma deneyi,,,Alm. Inbetriebnahmeprüfung, Fra. essai de mise en service, ing. commissioning test) Bir sistem 

ya da donatı üzerinde tesis yerinde yapılan montajın ve çalışma durumunun kusursuz olduğunu göstermeyi amaçlayan 

deney. 

işlev,,,Alm. Funktion, Fra. fonction, ing. function) X tanım kümesi içindeki her bir öğe için Y değer kümesi içinde f[x] 

ile gösterilen bir ve yalnızca bir öğe karşılık gelen bağıntı.  

işlev klavyesi,,,Fra. clavier de fonctions, ing. function keyboard) Bilgisayar ekranına girişteki işlev tuşlarının kümesi.  

işlev tuşu,,,Alm. Funktionstaste, Fra. touche de fonction,  ing. function key) Bilgisayarda bir karakterin yazımına ilişkin 

olmayıp da belirli bir işlevi yerinee getiren tuş.  

işlev üreteci,,,Alm. Funktionsgenerator, Fra. générateur de fonction, ing. function generator) Çıktısı girdi ya da 

girdilerinin doğrusal olmayan bir işlevi olan üreteç ya da hesaplama birimi.  

işlevsel birim,,,Alm. funktionelle Einheit, Fra. unité fonctionelle, ing. functional unit) Bir dizgenin istenildiği biçimde 

işlemesi için gerekli bir görevi yerine getiren işlev öğesi.  

işlevsel bölüm,,,Alm. Funktionseinheit, Fra. unité fonctionelle, ing. functional unit) Tek bir işlevin yerine getirilmesine 

yardım eden bütün ana ve yardımcı devrelerin bileşenlerin içeren anahtarlama ve kumanda tesisinin bölümü. 

işlevsel denklem,,,Alm. Funktionalgleichung, Fra. équation fonctionelle, ing. functional equation) Sonlu sayıda 

bilinmeyen işlev ve sonlu sayıda değişkenden oluşan denklem.  

işlevsel öbek,,,Alm. Funktionsblock, Fra. bloc fonctionnel, ing. functional block) Giriş ve çıkış sinyalleri arasındaki 

işlevsel ilişkiyi gösteren kutu biçimindeki simge.  

işlevsel zincir,,,Alm. Wirkungskette, Fra. chaîne fonctionelle, ing. functional chain) Bir öbek çizeneğini (block 

diagram) yalnız iki bağlantı noktasından ayırarak oluşturulan işlevsel öbeklerin altkümesi.  

işlevsi,,,Fra. fonctionnel, ing. functional) Matematikte işlevlerden sayılara yapılan gönderme.  

işveren (bilgisayar),,,ing. client) Bilgisayarların işveren-işgören düzenleşiminde çalışması halinde iş isteklerine bulunan 

bilgisayar. 

işveren-işgören düzenleşimi,,,ing. client-server configuration) Bilgisayarların biri yapılacak işleri ve edinilecek bilgileri 

vb. kotardığı, diğeri de bu istekleri düzenlediği şekilde düzenlenmesi.  

ivegen durum,,,Alm. Notfallzustand, Fra. état d'urgence, ing. emergency) Hemen eylem veya önlem gerektiren daha 

önceden kestirilemeyen koşullar ya da yarattıkları durum.  

ivme bağlağı,,,Alm. Beschleunigungsrelais, Fra. relais d'accélération, ing. accelerating relay) Bir motorun ivmesini 

denetleyen bağlak; ivme rölesi. 

ivmeli sınama,,,Alm. Schnellprüfung, Fra. essai accéléré, ing. accelerated test) Belirtilmiş çalışma koşullarını aşan 

girdiler ya da sinyaller sağlayarak istenen gözlemleri daha kısa bir sürede elde etme. 
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ivmeölçer,,,Alm. Beschleunigungsmesser, Fra. accéléromètre, ing. accelerometer) Doğrusal ya da açısal ivmeyi 

eylemsizlik tepkisini sezerek ölçen aygıt.  

iyicil virüs,,,Fra. virus inoffensif, ing. benign virus; nondestructive virus) Zarar vermeyen ancak ekranın rengini 

değiştirmek, ekrana beklenmedik grafik simgeler getirmek, klavyenin tuşlarını değiştirmek gibi rahatsız edici eylemleri 

olan virüs. 

iyileştirilmiş döngü,,,Fra. conditionnement de boucle, ing. conditioned loop) Abone döngü devresinin iletim 

özelliklerinde iyileştirmeler yaratan denkleştirici gibi aygıtlarla donatılmış döngü. 

iyileştirme,,,Fra. conditionnement, ing. conditioning) Kiralık bir telefon hattında veri iletimine elverecek şekilde 

yapılan düzeltici ayarlar. 

iyon,,,Alm. Ion, Fra. ion, ing. ion) Elektrik yüklü öğecik ya da öğecik kümesi; üşer. Eksi iyonlar elektron -eksicik- 

edinerek, artı iyonlar elektrotu yitirerek oluşurlar.  

iyon dengesi,,,Alm. Ionengleichgewicht, Fra. équilibre ionique, ing. ionic equilibrium) Tersinir bir üşerleşim -

iyonizasyon- olayında çözeltideki moleküllerle iyonları -üşerler- arasındaki denge.  

iyon yakması,,,Alm. Ionenschaden, Fra. brulûre ionique, ing. ion burning) Işıltılı ekran etkin maddesinin, bu ekran 

yüzeyinin tüp içinde oluşan pozitif iyonlar tarafından bombardıman edilmesi sonucu harab olması. 

iyon yoğunluğu,,,Alm. Ionendichte, Fra. densité ionique, ing. ion density) Bir gazın birim hacmindeki iyon sayısı. 

iyonik iletim,,,Alm. Ionenleitung, Fra. conduction ionique, ing. ionic conduction) Bir madde içinde yüklerin, iyonların 

kristal kafeste yer değiştirmelerinden kaynaklanan ve dış enerjinin aralıksız katkısı ile sürdürülen, sürekli hareket. 

iyonlaşma,,,Alm. Ionisierung, Fra. ionisation, ing. ionization) Moleküllerin -özdecik- parçalanması, atom -öğecik-, 

molekül topaklarına elektron katılması ya da çıkarılmasıyla üşer -iyon- oluşturulması.  

iyonlaşma akımı,,,Alm. ‹onisierungsstrom, Fra. courant d'ionisation, ing. ionization current) Bir iyonlaştırıcının 

etkisiyle yer değiştiren iyon ve elektronların oluşturduğu akım. 

iyonlaşma enerjisi,,,Alm. Ionisationsenergie, Fra. énergie d'ionisation, ing. ionization energy) Başlangıçta normal 

durumda olan bir atom veya molekülü iyonlaştırmak için gerekli olan en küçük enerji. 

iyonlaşma hızı,,,Alm. Ionisationsgeschwindigkeit, Fra. vitesse spécifique d'ionisation, ing. ionisation rate) Birim gaz 

hacminde birim zamanda oluşturulan ters işaretli yüklü iyon çiftlerinin sayısı. 

iyonosferik dalga,,,Alm. Raumwelle, Fra. onde indirecte, ing. sky wave) ‹yonosferden kırılarak ya da yansıyarak 

yayılan radyo dalgası.  

iyonsuzlaşma,,,Alm. Entionisierung, Fra. désionisation, ing. de-ionization) ‹yonlaştırılmış bir gaz içindeki iyonların 

ortadan kaybolması. 

iyonsuzlaşma hızı,,,Alm. Entionisierungsgeschwindigkeit, Fra. vitesse spécifique de désionisation, ing. de-ionization 

rate) Birim gaz hacminde, birim zamanda ortadan kaybolan, ters işaretli yüklü iyon çifti sayısı. 

iz,,,Alm. Spur, Fra. piste, ing. track) Kayıt aygıtları için devinen bir ortamın bir yazma ya da okuma kafasını 

etkileyebildiği bölgeler. Örnek olarak mıknatıslı tanbur için halka biçimindeki alanlar, şerit için delinebilen ya da  

mıknatıslı kafayla etkilenebilen yollar verilebilir.  
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iz,,,Fra. chemin, trajet, voie d'accès, ing. path) 1) Yazılım mühendisliğinde bir bilgisayar programının yürütümünde 

peşpeşe kullanılan komutlar;  2) Bir kütüğe erişmek için sıradüzensel biçimde çağrılan rehber ve altrehber adresleri;  3) 

Bir ağ ya da çizgede aralarında bir ayrıtın olduğu düğümler dizisi. 

iz analizi,,,Fra. analyse de trajet, ing. path analysis) Bir bilgisayar programının bütün izlerini tamamlık açısından 

incelemek ve programda bir ize ait olmayan parçaları bulma işlemi. 

iz testi,,,Fra. essai de trajet, ing. path testing) Bir bilgisayar programında bütün izlerin ya da seçilmiş izlerin sınanması. 

izdüşüm gönderimi,,,Alm. projective Abbildung, Fra. application projective,  ing. projection mapping)  

izdüşümsel özellikler,,,Fra. propriétes projectives, ing. projective properties) A bir düzenli matris olmak üzere, Y=AX 

biçimindeki bütün doğrusal dönüşümler altında değişmez kalan özellikler.  

izge,,,Alm. Spektrum, Fra. spectre, ing. spectrum) Bir dalga biçiminin bileşenlerinin genlik ve/ya da evresinin sıklığa 

göre dağılımı; spektrum.  

izge çözümleyici,,,Alm. Spektralanalysator, Fra. analyseur de spectre, ing. spectrum analyzer) Bir sinyalin sıklığa göre 

güç dağılımının çizitini sergileyen alet.  

izgel güç yoğunluğu,,,Alm. spektrale Leichtungsdichte, Fra. densité spectrale de puissance, ing. spectral power density) 

Birim kuşak genişliği içindeki güç yoğunluğu.  

izleme sorunu,,,Alm. Verfolgungsproblem, Fra. problème de poursuite, ing. tracking problem) Denetlenen dizgenin 

çıktısının ya da çıktının türevlerinin belirli bir yörünge ya da işlevi izlemelerinin istendiği denetim sorunu.  

izlence,,,Alm. Programm, Fra. logiciel, programme, ing. program) Belirli bir sonuca ulaşmak için önerilen işlem dizisi, 

program. 

izlencelenir,,,Alm. programmierbar, Fra. programmable, ing. programmable) Programlanır, izlencelenebilir; örn. 

izlencelenir uyarlayıcı, izlencelenir iletişim arabağı, izlencelenir gösterici, izlencelenir mantık dizilimi, izlencelenir 

yürütme, izlencelenir salt oku bellek, izlencelenir uçbirim.  

izlencelenir uçbirim,,,Alm. programmierbares Terminal, Fra. términale programmable, ing. programmable terminal)  

Bilgi uçbiriminin davranışının ve yeteneklerinin yazılımla değiştirilebilmesi.  

izlenceli denetim,,,Alm. Programmregelung, Fra. commande à programme, ing. programmed control) Bir izlencenin 

güdümündeki denetim.  

izlencenin yürütülmesi,,,Alm. Ablauf eines Programms, Fra. exécution d'un programme,  ing. running of a program) 

Program adımlarının işleme konması.  

izlenebilirlik,,,Alm. Rückverfolgbarkeit, Fra. traçabilite, ing. traceability) Ölçüm sonucunun, uygun standardlara, genel 

olarak da uluslararası veya ulusal standardlara, kesintisiz bir karşılaştırma zinciri boyunca bağlanabilmesi özelliği.  

izlenebilirlik,,,Fra. imputabilité, ing. accountability, ) Bir bilgiişlem sistemine saldırıların ya da bozma girişimlerinin 

sadece yol açan kişiye/öğeye atfedilir olması. 

 

kaba ayar,,,Alm. Grobabstimmung, Fra. ajustage grossier, ing. coarse tuning) Bir alet, aygıt ya da dizgeye kabaca 

uygulanan ilk ayar, ince ayarın tersi.  
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kablo bağlantı,,,Alm. Verdrahtung, Fra. câblage, ing. wiring; e.g, wiring diagram, wiring device, wiring program) 

Elektriksel bağlantıları sağlamak üzere kablo gibi iletkenlerin düzenleşimi,  örn. kablo bağlantı çizeneği, kablo bağlantı 

aygıtı, kablo bağlantı programı.   

kablo başı,,,Fra. tête de réseau, ing. headend unit) Geniş bantlı kablo ağında bandı bölerek video dağıtım hizmetini 

yürüten donanım. 

kablo göbeği,,,Fra. noyeau porte-bobine, ing. hub) Yerel alan ağı teknolojisinde yıldız biçiminde düzenlenen kabloların 

birleştiği nokta. 

kablo kaybı,,,Fra. pertes de câble, ing. cable loss) Eşeksenel kablo üzerindeki radyo sıklığındaki sinyallerin uğradıkları 

güç kaybı. 

kabul olasılığı,,,Fra. probabilité d'acceptation, ing. probability of acceptance) Bir istatistiksel sınama planında bir 

nesnenin kabul edilme olasılığı;  onama olasılığı.  

kaçak,,,Alm. Leck, Fra. fuites, ing. leakage) Özellikle sığaç gibi bileşenlerde görülen ve üzerinden yavaş bir 

boşalmanın ya da sızmanın gerçekleştiği istenmeyen iletken yollar.  

kaçak akım,,,Alm. Fehlerstrom, Fra. courant de fuite, ing. leakage current) Yalıtımın tam olmaması nedeniyle 

istenilenden başka bir yolu izleyen akım.  

kadran,,,Alm. Skalentrager, Fra. cadran, ing. dial) Bir gösterge elemanının, ölçek veya ölçekleri taşıyan sabit veya 

hareketli parçası; teker gösterge. 

kağıtsız ofis,,,Fra. bureau automatisé, ing. paperless office) Kağıt belgelerin gerekmeyeceği şekilde otomasyonu 

tamamlanmış ofis.  

kalan,,,Alm. Restglied, Fra. terme résiduel, ing. remainder) 1) Bir tamsayı başka bir tamsayıya bölündüğünde arta kalan 

tamsayı, 2) Bir çokterimli başka bir çokterimliye bölündüğünde arta kalan çokterimli, 3) Bir yakınsak serinin ilk n 

terimi atıldığında arta kalan terimlerin toplamı.  

kalem yolalımı,,,Alm. Stiftweg, Fra. chemin de plume, ing. pen travel) Kalemin kayıt kağıdının bir ucundan diğer 

ucuna ulaşırken gittiği yolun uzunluğu.  

kalemli kaydedici,,,Alm. Schreibregistrierer, Fra. enregistreur à plume, ing. pen recorder) Kayıdın mürekkepli bir 

kalemle yapıldığı kayıt aleti.  

kalıcı aksama,,,Fra. panne franche, ing. determinate fault) Bir sistemde tüm eylemler için aksamanın aynı biçimde 

ortaya çıkması.  

kalıcı bağlantı,,,Alm. permanente Verbindung, Fra. connexion permanente, ing. permanent connection) Çağrı başlatma 

ve sonlandırma yordamlarının uygulanmadığı, dolayısıyla bir anahtarlama işlemine tabi olmayan, ve ilgili abonelere 

abone süresi boyunca her an hizmet verebilen teleiletişim bağlantısı.  

kalıcı durum sapması,,,Alm. bleibende Regelabweichung, Fra. écart de statisme, ing. steady-state deviation) Tüm giriş 

değişkenleri sabit tutulurken çıktının sapmasının değeri.  

kalıcı hız hata katsayısı,,,Alm. statischer Geschwindigkeitsfehlerkoeffizient, fra. coefficient d'erreur statique de vitesse, 

ing. static velocity error coefficient) s ile çarpılmış açık döngü aktarım işlevinin karmaşık değişkeninin sıfır limitindeki 

değeri.  
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kalıcı hız hatası,,,Alm. statischer Geschwindigkeitsfehler, Fra. erreur statique de vitesse, ing. static or steady-state 

velocity error) Birim yokuş girdi için kalıcı yanılgı.  

kalıcı ivme hata katsayısı,,,Alm. statischer Beschleunigungs-fehlerkoeffizient, Fra. coefficient d'erreur statique 

d'accélération, ing. static acceleration error coefficient) s2 ile çarpılmış açık döngü aktarım işlevinin karmaşık 

değişkeninin sıfır limitindeki değeri.  

kalıcı ivme hatası,,,Alm. statischer Beschleunigungsfehler, Fra. erreur statique d'accélération, ing. static or steady-state 

acceleration error) Girdinin zamanın parabolik bir işlevi olduğunda kalıcı durum yanılgısı.  

kalıcı konum hata katsayısı,,,Alm. statischer Positionsfehlerkoeffizient, Fra. coefficient d'erreur statique de position, 

ing. static  position error coefficient) Açık döngü aktarım işlevinin karmaşık değişkeninin sıfır limitindeki değeri. 

kalıcı konum hatası,,,Alm. statischer Positionsfehler, Fra. erreur de position statique, ing. static or steady-state position 

error) Birim basamak girdi için dizgenin kalıcı durum yanılgısı.  

kalıcı mıknatıslık,,,Alm. magnetische Remanenz, Fra. rémanence magnétique, ing. magnetic remanence) Bir 

maddedeki uygulanan alan şiddetinin tekdüze olarak değiştirilmesiyle doyma durumundan sıfıra getirildiğinde, kalıcı 

manyetik akı yoğunluğunun değeri.  

kalımlı,,,Alm. überlebenfähig, Fra. survecable, ing. survivable) Kalımlılık özelliklerini taşıyan bir ağa ya da dizgeye 

ilişkin.  

kalımlılık,,,Alm. Überlebenfähigkeit, Fra. survecabilité, ing. survivability) Bir iletişim ağının doğal afetler, nükleer 

patlamalar, düşman saldırıları gibi uzamsal bağımlılık gösteren çeşitli örseleyici etkenlerin altında belirli bir düzeye 

kadar işlevini sürdürebilmesi olasılığı.  

kalın Ethernet,,,ing. thick Ethernet) Çapı 13 mm civarındaki bir Ethernet kablosu kullanan yerel alan ağı tipi.  

kalıntı,,,Alm. Residue, Fra. résidu, ing. residue) 1) Bir parçasının alınmasından, çıkarılmasından sonra arta kalan,  2) 

Bir sayıdan, başka bir tamsayının katları çıkarıldıktan sonra kalan sayı, örn. 2 ve 7, 12 sayısının 5 modülüne göre 

kalıntılarıdır,  3) Karmaşık iki çokterimlinin oranından oluşan bir işlevde (rasyonel işlev) bir kökün zaman bölgesindeki 

etkisini gösteren sayı.  

kalıntı hata oranı,,,Alm. Restfehlerrate, Fra. taux d'erreurs résiduelles, ing. residual error rate) Sezilemeyen ya da 

düzeltilemeyen hatalı bit sayısının, iletilen toplam bit sayısına oranı.  

kalıp deyim,,,Alm. Literal, Fra. littéral, ing. literal) Kaynak programında belirlenen, ve daha sonraki herhangi bir çeviri 

işleminde değerinin değişmemesi gereken bir öğenin değeri; örneğin "x=0 ise ARIZA bildir" deyimindeki ARIZA 

sözcüğü.  

kalıtsal hata,,,Alm. mitgeschleppter Fehler, Fra. erreur héritée, ing. inherited error) Ardışık bir hesaplama işleminde bir 

önceki adımdan devralınan hata.  

kalibrasyon,,,Alm. Kalibrieren, Fra. étalonnage, ing. calibration) Belirlenmiş koşullar altında, ölçme aygıtı veya ölçme 

sisteminin gösterdiği değerler veya maddi ölçüt ile gösterilen değerler ile ölçülen büyüklüğün bunlara karşılık geldiği 

bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisi.  

kalite güvencesi,,,Fra. assurance qualité, ing. quality assurance) Bir yazılım ürünün teknik isterleri karşılayabilme 

garantisini sağlamak amacıyla planlı ve sistematik kararların tümü.  

Kalman süzgeci,,,Alm. Kalman Filtering, Fra. filtrage Kalman, ing. Kalman filtering) Bir parametrenin dizge 

dinamiğini de göstererek en olasıl değerinin seçimine yol açan matematiksel yordam.  
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kama tanım bölgeli,,,ing. wedge support) ‹ki boyutlu bir alanda bir sinyalin tanım bölgesinin dar açı oluşturacak bir 

yörede olması. 

kamuflaj,,,Fra. camouflage, ing. concealment system) Korunması istenen verilerin başka bir ilgisiz veri içine 

gömülerek saklandığı gizlilik sistemi. 

kamusal,,,Fra. public, ing. public) Büyük bir  müşteri topluluğu tarafından kullanılabilen bir teleiletişim hizmetine 

ilişkin. 

kamusal ağ,,,Fra. réseau public de commutation de données, ing. public network) Kamusal devre anahtarlamalı, paket 

anahtarlamalı ve kiralık hat hizmetlerini vermek üzere bir teleiletişim yönetimi tarafından kurulmuş ağ. 

kamusal anahtar,,,Fra. clè publique, ing. public key) Bir kamusal şifreleme sisteminde sadece kriptolama kısmı için 

kullanılan, kripto çözmekte kullanılamayan anahtar. 

kamusal anahtarlamalı ağ,,,Alm. öffentliches Wählnetz, Fra. réseau public commuté, ing. public switched network) 

Devlet iletişim örgütleri ya da kamusal telefon şirketlerinin iyeliğindeki döngüler, gövdeyollar, santrallar tarafından 

oluşturulan telefon iletişim ağı.  

kamusal anahtarlı şifreleme sistemi,,,ing. Public Key System Data Encryption) Herkesçe bilinen bir anahtarla şifresiz 

bir metni şifreli bir metne dönüştüren, şifre çözme işleminin ise kişilere özel anahtarlarla yapıldığı iki-yönlü ve 

bakışımsız şifreleme algoritması. 

kamusal kara gezgin şebekesi,,,Fra. réseau mobile terrestre public, ing. public land mobile network) Ortak bir yol atama 

planı ve ortak bir numaralama planından oluşan gezgin anahtarlama alanları topluluğu. 

kamusal veri şebekesi,,,Fra. réseau public pour données, ing. public data network) Kamuya veri iletim hizmetleri 

sunmak amacıyla kurulan ve işletilen bir şebeke.  

kanal,,,Alm. Kanal, Fra. canal, voie, ing. channel) 1) Verilerin iletildiği yol,  2) Bir radyo ya da televizyon iletimine 

elverecek denli genişliğe sahip olan sıklık kuşağı  

kanal altyapısı,,,Alm. Kanal Infrastruktur, Fra. sous-structure de canal, ing. channel substructure) Bir kanalın daha alt 

düzeyde bir soyutlamanın sonucunda bir kanallar ya da öbekler kümesine bölüntülenmesi. 

kanal denkleştirici,,,Fra. égaliseur de canal, ing. channel equalizer) Bir iletişim kanalındaki doğrusalsızlık, darbantlılık, 

sönümlenme vb. gibi bozucu etkenlere karşı kanalın aktarım işlevine istenen özellikleri kazandırmayı amaçlayan 

denkleştirici.  

kanal grubu,,,Fra. groupe de voies, ing. channel group) Sıklık bantları yanyana olan ve tek bir taşıyıcı tarafından 

taşınan 12 standart telefon kanal kümesi. 

kanal hata denetimi,,,Alm. Kanalfehler-überwachung, Fra. contrôle d'erreurs de canal, ing. channel error control) Bir 

iletişim kanalından yapılan iletimde verilerin örselenerek hatalı algılanmasına karşı alınan önlemler.   

kanal kapısı,,,Alm. Kanalgatter, Fra. porte de canal, ing. channel gate) Belirli anlarda bir kanalı bir anayola ya da bir 

anayolu bir kanala bağlayan aygıt. 

kanal sığımı,,,Alm. Kanalkapazität, Fra. capacité d'un canal, ing. channel capacity) Bir iletişim kanalının güvenilir 

biçimde hiç bir bilgi örselenmesine ve yıtimine yol açmadan taşıyabileceği bilgi miktarı  

kanalı çoğullamadan çıkarmak,,,Fra. démultiplexeur de canaux, ing. channel demultiplexing) Sayısal olarak 

çoğullanmış bir veri katarından bir ya da daha fazla kanalı seçip çıkarmak. 
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kanıt,,,Alm. Argument, Fra. argument, ing. argument) Bir tanıtlamanın dayandığı önerme. 

kapalı devre,,,Alm. geschlossener Stromkreis, Fra. circuit fermé, ing. closed circuit) Akım için sürekli bir yolun 

bulunduğu devre.  

kapalı döngü kutupları,,,Alm. Pole im geschlossenen Kreis, Fra. pôles en boucle fermée, ing. closed loop poles) Kapalı 

döngü aktarım işlevinin payda çokterimlisinin kökleri.  

kapalı eğri,,,Alm. abgeschlossene Kurve, Fra. courbe fermée, ing. closed curve) Başlangıç ve bitiş noktaları çakışan 

eğri.  

kapalı konum (mekanik anahtar),,,Alm. geschlossene Stellung, Fra. position de fermeture, ing. closed position) Aygıtın 

ana devresinin önceden belirlenmiş sürekliliğinin sağlandığı konum. 

kapalı kullanıcı grubu,,,Fra. group fermé d'usagers, ing. closed user grubu, CUG) Bir veri ağı üzerinde kendi gruplarına 

ait olmayan kullanıcılardan çağrı kabul edemeyen ya da ileti gönderemeyen seçilmiş kullanıcılar grubu. 

kapalı mimari,,,Fra. architecture fermée, ing. closed architecture) Tek bir üreticinin / satıcının yazılım ve donanımıyla 

bağdaşır olan mimari. 

kapalı yol,,,Alm. geschlossener Pfad, Fra. chemin fermé, ing. closed path) Bir çizgede hiç bir düğüme bir kezden çok 

uğramayan ve başladığı düğümde biten yol.  

kapama yeteneği,,,Alm. Einschaltvermögen, Fra. pouvoir de fermeture, ing. making capacity (of a switching device)) 

Kullanma ve davranış için öngörülen şartlar altında belirtilmiş bir gerilimde, bir anahtarlama aygıtının kapayabileceği 

beklenen akım değeri. 

kapı,,,Alm. Tor; Klemmenpaar, Fra. porte; pair de bornes, ing. port; terminal pair)  1) Bir devrede, birinden giren akım 

diğerinden çıkan akıma özdeş olduğu uçlar çifti;  2) Bilgisayar dizgelerinde uçbirim ile merkezi bilgisayar arasındaki 

iletişim kanalı. 

kaplam,,,Fra. domaine, étendue, ing. extent) Bir kavram, simge ya da davranışın uzanım alanı ya da oluşturucu öğelerin 

tümü.  

kaplama alanı dışında,,,Fra. zone morte, ing. dead spot) Hücresel iletişim sisteminde hizmetin verilemediği bir yer. 

kapma,,,Alm. Mitnahme, Fra. capture, ing. capture) 1) Moleküler ya da atomik bir yapının nötron gibi bir parçacıkla 

etkileşerek onu yakalaması, 2) Bir çok taşıyıcının bulunduğu bir ortamda alıcının diğerlerini bastırarak tek bir radyo 

dalgasına uyumlanması. 

kapsama imi,,,Alm. Inklusionszeichen, Fra. signe d'inclusion, ing. inclusion sign) Bir kümenin bir başka kümenin 

altkümesi olduğunu gösteren im.   

kapsayan orman,,,Fra. arbre recouvrant, ing. spanning tree) Tüm düğümleri içeren, ancak ayrıtlarının bazılarının 

budanmasıyla altçizgelere parçalanan ağaç.  

kara cisim,,,Alm. schwarzer Körper, Fra. corps noir, ing. black body) Akkorluğuna dek ısıtılınca sürekli bir görünür 

ışık izgesi veren kuramsal cisim.  

kara kutu modeli,,,Fra. boîte noire, ing. black box) Girdileri, çıktıları, ve işlevsel ilişkisi bilinen, ancak içeriği ya da 

gerçekleştirimi bilinmeyen ya da önemsiz olan sistem ya da bileşenin modeli.  
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karanlık akım,,,Alm. Dunkelstrom, Fra. courant d'obscurité, ing. dark current) Bir elektron tüpü veya bir fotoselin dış 

devresinden gelen radyasyonun bulunmaması durumunda akan akım. 

karar,,,Alm. Entscheidung, Fra. décision, ing. decision) Bir gengüdümün -stratejinin- sonucu.  

karar anı,,,Alm. Entscheidungsmoment, Fra. instant de décision, ing. decision instant) Sayısal iletişimde alıcıya gelen 

sayısal bir işaretle hangi olasıl öğenin geldiğinin sezilmesi için karar verilme anı.  

karar değeri,,,Alm. Entscheidungswert, Fra. valeur de décision, ing. decision value) Sayısal iletişim ya da işaret 

işlemede komşu nicemleme aralıkları arasındaki sınırı belirleyen değer.  

karar devresi,,,Alm. Entschluss Schaltung, Fra. circuit de décision, ing. decision circuit) Sayısal iletişimde alıcıya gelen 

sayısal bir işaretin hangi öğesi olduğuna belirli bir olasılıkla karar veren devre.  

karar düğümü,,,Alm. Entscheidungsknotenpunk, Fra. noeud de décision, ing. decision  node) Bir işlem ya da yordam 

çizgesinde kararların alındığı düğüm. 

karar kuralı,,,Fra. régle de décision, ing. decision rule) Örüntü tanımada gözlemlenen her bir ölçüm ya da örüntü 

dizisini tek bir ulama [kategoriye) atayan kural.  

karar kuramı,,,Alm. Entscheidungstheorie, Fra. théorie de décision, ing. decision theory) Bir karara ulaşmak için 

kullanılan varsayımlar, yöntemler ve kuramlardan oluşan istatistik dalı.  

karar uzayı,,,Alm. Entscheidungsraum, Fra. espace de décision, ing. decision space) Ardışıl çözümlemede ve karar 

kuramında tüm olası kararlardan oluşan küme. 

kararlı dizge,,,Alm. stabiles System, Fra. système stable, ing. stable system) Sınırlı enerjili bir girdiye sınırlı yanıt veren 

bir dizge.  

kararlı doğrusal dizge,,,Alm. lineares stabiles System, Fra. système linéaire stable, ing. stable linear system) Dürtü 

yanıtının mutlak değerinin sonsuz aralıktaki tümlevinin sonlu olduğu doğrusal dizge.  

kararlı durum,,,Alm. stabiler Zustand, Fra. état stable, ing. stable state) Bir tetik devresinde uygun bir vurumun 

uygulanışına değin devrenin kaldığı durum.  

kararlılaşma süresi,,,Fra. temps de stabilisation, ing. stabilization time) Bir teyp düzeneğinin harekete başlamasından 

anma hızı etrafındaki salınımlarının belirli limitin altına düşene değin geçen süre. 

kararlılık,,,Alm. Messestandigkeit,  Fra. constance, ing. stability) Ölçme aygıtının kendi metrolojik (ölçümbilimsel) 

özelliklerini sabit tutabilme yeteneği.  2) Bir dizgenin her türlü sonlu enerjili girdi için çıktısının sınırlı kalması   

kararlılık,,,Alm. Stabilität,  Fra. stabilité, ing. stability) Bir dizgenin her türlü sonlu enerjili girdi için çıktısının sınırlı 

kalması  

kararsız dizge,,,Alm. unstabiles System, Fra. système instable), ing. unstable system) Sınırlı bir bozucu sinyale yanıtı 

giderek sonsuz genliğe ulaşan ya da sonsuz genlikli bir salınıma giren ya da her iki durumun görüldüğü dizge.  

kararsız durum,,,Alm. unstabiler Zustand, Fra. état instable, ing. unstable state, metastable state, quasistable state) Bir 

tetik devresinin, içinde geçici olarak bulunup, bu sürenin sonunda herhangi bir vurum uygulanmadan kararlı bir duruma 

gittiği durum.  

kararsızlık,,,Alm. Instabilität, Fra. instabilité, ing. instability) Ne kararlı ne de sonuşurda kararlı olan bir denge durumu.  
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kardeş düğümler,,,Fra. noeuds frères, ing.  sibling node) Ağaçtaki bir düğüme göre bir önceki ata düğümünün aynı 

olduğu yöntem. 

kare matris,,,Alm. quadratische Matrix, Fra. matrice carrée, ing. square matrix) Satır ve dikeç sayıları aynı olan matris; 

kare dizey.  

karesel,,,Alm. quadratisch, Fra. quadratique, ing. square-law) ‹çinde bir kare alma işlemi bulunan. 

karesel algılayıcı,,,Fra. détecteur d'énergie, ing. square law detector) Bir sinyalin varlığının alıcıya gelen işaretin 

karesinin tümlevini alıp bir eşik değeriyle karşılaştırılması ile saptanması.   

karesel kipleyici,,,ing. square law modulator) Genlik kiplemeli sinyalin bilgi sinyali ile taşıyıcının toplamının karesinin 

süzülmesi sonunda elde eden kipleyici aygıt.  

karılma,,,Fra. brasser, ing. shuffling;  e.g., shuffling matrix, shuffling operation) Bir dizideki öğelerin konumlarını 

gelişigüzelce değiştirme, örneğin karılma matrisi, karılma işlemi 

karılmalı kripto,,,Fra. cryptage par transposition,  ing. transposition cipher) Açık bir metnin harflerinin olağan sırasında 

değiştirerek, kararak elde edilen kripto. 

karın,,,Alm. Bauch, Fra. ventre, ing. antinode) Duran dalganın bulunduğu bir uzayda, genliğin en büyük değerini aldığı 

uzamsal konum.  

karışık tabanlı,,,Fra. base de numérotation mixte, ing. mixed radix, Her sayı tabağının aynı olmadığı bir sayıya ilişkin.  

karışma,,,Alm. Interferenz, Fra. interférence, ing. interference) Bir iletişim ortamında amaçlanan sinyallerin dışındaki 

sinyal bileşenleri.  

karma,,,fra. hybride, ing. hybrid) Birden fazla doğaları farklı ögenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan. 

karma arabağ,,,Fra. interface hybride, ing. hybrid interface) Analog ve sayısal aygıtlar arasındaki arabağ; melez arabağ.  

karma bilgisayar,,,Alm. Hybridrechner, Fra. ordinateur hybride, ing. hybrid computer) Hem analog hem de sayısal 

verileri kullanarak bilgi işleyen bilgisayar.  

karma denetim,,,Alm. Hybridsteuerung, Fra. commande hybride, ing. hybrid control) Hem analog hem de sayısal 

öğeler içeren denetim düzeni.  

karma dizge,,,Alm. Hybridsystem, Fra. système hybride, ing. hybrid system) Bağımlı değişkenlerinden en az biri 

sürekli ve en az biri sayısal olan bir dizge.  

karma düğüm,,,Alm. gemischter Knoten, Fra. noeud mixte, ing. mixed node) Bir çizgede hem gelen hem de çıkan 

dalları olan bir düğüm.  

karma evreli dizge,,,Alm. Gemischtphasen-system, Fra. système à phase non minimale, ing. nonminimum phase 

system) En az bir sıfır ya da kutbu s-düzleminin sağ yarısında bulunan dizge.  

karma model,,,Alm. gemischtes Modell, Fra. modèle mixte, ing. mixed model) 1) Denklemlerin matematiksel ve 

olasılıksal değişkenler içerdiği model, 2) Denklemlerin fark ve türevsel terimler içerdiği model, 3) Ekonomik 

dizgelerde, dışsal ve içsel öğelerin içerildiği model. 

karma tabanlı  (base de numération mixe, ing. mixed radix) Her sayı basamağının tabanının aynı olmadığı bir sayıya 

ilişkin.   



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

karma veri tipli,,,Fra. à mode mixe, ing. mixed mode) Birden fazla veri tipi -örneğin tamsayı, kayan noktalı gibi) içeren 

bir ifadeye ilişkin.  

karmakarışık dosya,,,Fra. fichier mutile, ing. garbled file) Bulaşmış bir virüsten ötürü anlaşılamaz ve kullanılamaz denli 

karışmış dosya. 

karmaşık geçiri,,,Alm. komplexer Scheinleitwert, komplexe Admittanz, Fra. admittance complexe, ing. complex 

admittance) Genligi geçirinin büyüklüğüne eşit, açısı da akımın ve gerilimin evre açılarının farkına eşit olan karmaşık 

nicelik.  

karmaşık sayı,,,Fra. nombre complexe, ing. complex number)   a,b iki gerçek sayı olmak üzere ve i = Ã(-1) olarak 

tanımlandığında  a + bi olarak ifade edilen sayı. 

karmaşık sıklık,,,Alm. komplexe Frequenz, Fra. fréquence complexe, ing. complex frequency) Salınım ve üstel 

sönümlemeleri belirginleştirmek için kullanılan ve A.exp(st) türünde uyarma işlevlerinde yer alan s değişkeni. 

karmaşık ton,,,Alm. komplexer Schall, Fra. son complexe, ing. complex sound) Birden fazla sinüzoidal tondan 

oluşmayan ses. 

karmaşıklık,,,Fra. complexité, ing. complexity) Bir sistem ya da bileşenin tasarım, gerçekleştirme, anlama ve 

doğrulanmasına ilişkin güçlüklerin derecesi.  

karşı örnek,,,Fra. contre-example, ing. counterexample) Bir önermenin yanlışlığını göstermek için öne sürülen ve onu 

yadsıyan örnek.  

karşıdüşen,,,Alm. korrespondierend, Fra. correspondant, ing. corresponding) ‹lişkin, denk düşen.  

karşılaştırıcı,,,Alm. Komparator, Fra. comparateur, ing. comparing element; comparator) Çıktısı girdi sinyallerinin farkı 

olan iki girdili tek çıktılı işlevsel öğe.  

karşılaştırma bağlağı,,,Alm. Gleichgewichtsrelais, Fra. relais comparateur, ing. balance relay) ‹ki analog girdinin 

büyüklüklerini karşılaştırarak çalışan bağlak; karşılaştırma rölesi.  

karşılaştırmalı ölçme,,,Alm. Vergleichmessung, Fra. mesurage par comparaison, ing. comparison measurement) 

Ölçülecek niceliğin aynı türden bir niceliğin bilinen değeri ile karşılaştırılarak yapılan ölçme. 

karşılıklı dışlamalı olaylar,,,Alm. paarweise fremde Ereignisse, Fra. événements disjoints deux à deux, ing. mutually 

exclusive events) Herhangi birinin oluşu ötekilerinin olmayışını gerektiren iki ya da daha çok sayıda olay.  

karşılıklı doğuşturu,,,Alm. gegenseitige Induktivität, Gegeninduktivität, Fra. inductance mutuelle, ing. mutual 

inductance) Bir devrede doğuşturulan manyetik akının, akıyı üreten başka bir akıya oranı, karşılıklı irgiti.  

karşılıklı iki-kapılı devre,,,Alm. kopplungssymmetrisches Zweitor, Fra. biporte réciproque, ing. reciprocal two-port 

network) Bir kapıdaki gerilimin ikinci bir kapının kısa devre akımına oranının, ikinci kapının geriliminin birinci 

kapının kısa devre akımına olan oranına eşit olduğu devre.  

karşılıklı ketlenme,,,Fra. blocage mutuelle, ing. lock-up) Bir bilgi işlem sisteminde ortak özkaynaklara sahip çıkmak 

isterken iki bilgisayarın birbirini kilitlemesi. 

karşılıklılık,,,Alm. Reziprozität, Fra. reciprocité, ing. reciprocity) Radyo dalgalarının yayılımı bakımından sinyal 

özelliklerinin alıcı ve göndericilerin karşılıklı yer değiştirmeleri sonucu değişmemesi.  
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karşıt evreli,,,Alm. gegenphasig, Fra. en opposition, ing. in opposition) Aynı sıklıkta olup evre farklarının ¹ radyan 

olduğu iki sinusoidal bileşene ilişkin.  

karşıt yönlü arayüz,,,Alm. gegengerichtete Schnittstelle, Fra. interface contradirectionelle, ing. contradirectional 

interface) Her iki yöndeki iletimle ilgili zamanlama işaretlerinin arabağın aynı yanına yöneltildiği arabağ.  

karşıtlığı arttırma,,,Fra. rehaussement de contraste, ing. contrast stretching) ‹mge belirli bölgeleri ile dışında kalan 

bölgeler arasındaki karşıtlığı arttırma.  

karşıtlık,,,Alm. Kontrast, Fra. contraste, ing. contrast) Bir imgede ışık yeğinliği daha fazla olan nesnelerle daha az 

olanlar arasındaki yeğinlik (şiddet) farkı ya da oranı.  

kaskı devresi,,,Alm. Klemmschaltung, Fra. circuit à fixation d'amplitude, ing. clamping circuit) Bir dalga biçiminin uç 

değerlerinin belirli düzeylerde tutulmasını sağlayan devre.  

kat,,,Alm. Vielfache, Fra. multiple, ing. multiple) Verilen bir tamsayı için, bununla diğer tam sayının çarpımına eşit 

olan tamsayı.  

katı kırpıcı,,,Alm. harter Begrenzer, Fra. limiteur dur, ing. hard limiter) Giriş sinyalinin eksi işaretli değerlerini -1, artı 

işaretli değerlerini +1 değerine eşlemleyen aygıt.  

katıhal,,,Alm. festkörper, Fra. à corps solide, ing. solid-state;  e.g., solid-state circuit, solid-state memory, solid-state 

display) 1) Katı haldeki maddenin özelliklerine, tepkinliğine, yapısına ilişkin,  2) Elektron tüpleri yerine katı 

maddelerin elektriksel, manyetik, fotonik özelliklerini kullanan, örn. katıhal devresi, katıhal bellek, katıhal gösterici.  

katıhal aygıtı,,,Fra. dispositif à semi-conducteur, ing. solid-state device) Katı gereçlerin elektrik, manyetik ve fotonik 

özelliklerini kullanan aygıtlar. 

katıhal fiziği,,,Fra. physique de semi-conducteurs, ing. solid-state physics) Işıliletkenlik, üstüniletkenlik, metal ve 

yarıiletken kristallerdeki iletim gibi özellikler dahil katı gereçlerin tüm özelliklerini inceleyen fizik dalı. 

katımlı matris,,,Alm. adjungierte Matrix, Fra. matrice adjointe, ing. adjoint of a matrix) Bir matrisin öğeleri yerine her 

terimin eşçarpanlarını (cofactor) koyarak elde edilen matrisin devriği, katımlı dizey.  

katışık atomlar,,,Alm. Verunreinigungsatome, Fra. atomes d'impureté, ing. impurity atoms) Tektürel bir atom ortamına 

katılan başka bir türden çok az sayıdaki atomlar.  

katışım,,,Alm. Kombination, Fra. combinaison, ing. combination) Seçilen öğelerin sırasını gözetmeden bir kümeden 

seçilen belirli sayıdaki farklı öğeler, kombinezon.  

katışımsal devre,,,Alm. kombinatoriche Schaltung, Fra. circuit combinatoire, ing. combinatorial circuit) Çıkış 

değerlerinin sadece o andaki giriş değerlerine bağımlı olduğu mantık devresi, kombinezonsal devre. 

katışkı,,,Alm. Verunreinigung, Fra. impureté, ing. impurity) 1) Katılaşma sırasında, metal ya da alaşımlar içinde 

istenmeden kalan öğe, 2) Belirli kimyasal maddenin arılığını bozan az miktardaki madde.  

katlı örnekleme,,,Alm. Multifrequenzabtastung, Fra. échantillonage à fréquence multiple, ing. multiple rate sampling) 

‹ki ya da daha fazla örnekleme aralıklarının  tamsayı katlarında yapılan örnekleme.  

katlılık,,,Alm. Multiplizität, Fra. multiplicité, ing. multiplicity) f[x]=0 çokterimli denkleminin n-inci basamaktan bir 

çokkatlı kökü için n sayısı.  
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katlıterimli dağılım,,,Alm. Multinomialverteilung, ing. multinomial distribution) Birbirinden bağımsız denemelerde 

ikiden fazla seçeneğin olasılıklarının modeli olan dağılım.  

katma değerli taşıyıcı,,,Fra. enterprise de télécommunication offrant de services, ing. value-added carrier) Bilgisayara 

yönelik hizmetler ya da faks iletimi gibi özel hizmetler sunan taşıyıcı.  

katman,,,Alm. Schicht, Fra. couche, ing. layer) Bilgisayar iletişiminde açık dizgeler mimarisinde birbirleriyle ilişkili 

olup sıradüzende belirl bir düzeye ait işlevlerin topluluğu.  

katmanlı mimari,,,Fra. architecture à couches, ing. layered architecture) Veri iletişiminde, uçbirimlerin ağa fiziksel 

erişimi, verilerin güvenliği, yolatama, oturum açıp kapatma, kod çevrimi, uygulama yazılımlarını kullanım gibi çeşitli 

işlerin, kendi aralarında tutarlı kümelere ayrılması, bu kümelerin ast-üst ilişkileri içinde olmaları, her katmanda eşdeğer 

varlıkların doğrudan birbirleriyle iletişim kurmaları şeklinde ortaya çıkan iş ve yazılım düzenlemesi. 

katsayı matris,,,Alm. Koeffizientenmatrix, Fra. matrice de coefficients, ing. coefficient matrix) Bir doğrusal 

programlama sorununda, i'inci satırın i'inci kısıt denkleminin katsayılarını içerdiği, j'inci dikecin de salt j'inci karar 

değişkeni ile ilgili olduğu matris, katsayı dizey.  

katsıklık bileşeni,,,Alm. Oberwelle, Fra. harmonique, ing. harmonic) Sıklığı, dönemli bir dalganın temel sıklığının 

tamsayı katı olan sinüzoidal bileşen.  

katsıklık bozunumu,,,Alm. harmonische Verzerrung, Klirrfaktor, Fra. distorsion harmonique, taux d'harmonique, ing. 

harmonic distortion) 1) Bir dizge ya da dönüştürücünün giriş sinyali sinüs dalgası olduğunda, çıktıda temel bileşenden 

farklı katsıklıklarda bileşenlerin oluşmasına yolaçan doğrusal olmayan bozunum. 2) Katsıklık içeriğinin etkin değerinin 

almaşan temel bileşenin büyüklüğünün etkin değerine oranı.  

katsıklık içeriği,,,Alm. Oberwellenanteil, Fra. contenu en harmoniques, ing. harmonic content) Bir sinyalin sinüs 

dalgası biçiminden sapması. Bu sapma dalga biçiminin Fourier açınımındaki terimlerin genliği ve sayısı ile ölçülür. 

kavramsal aşama,,,ing. conceptual phase) Yazılım geliştirme çevriminin kullanıci isteklerinin anlaşılıp değerlendirildiği 

aşama. 

kavuşma noktası,,,Alm. Einbruchspunkt, Fra. point de jonction, ing. break-in point) Kök yereğrisinin iki dalının katışıp 

tek bir eğriye dönüştüğü nokta. 

kayan noktalı gösterim,,,Alm. Gleitkommadarstellung, Fra. représentation à virgule flottante, ing. floating point 

representation) Bir gerçek sayının, bir kayan ayrımlı gösterim dizgesinde gösterimi. 

kayan sıfır,,,Alm. einstellbare Null, Fra. zéro flottant, ing. floating zero) Sayısal denetimli makinalarda sıfır dayanak 

noktasının yörünge üzerindeki herhangi bir noktada belirlenebilmesi.  

kayar kontak,,,Alm. Gleitkontakt, Fra. contact glissant, ing. sliding contact) Kontak elemanlarının bağıl hareketi, pratik 

olarak kontak yüzeyine paralel doğrultuda olan kontak. 

kayarga,,,Alm. Schreibwagen, Fra. chariot, ing. carriage) Yazıcılarda kağıt besleme, sürme, aralık bırakma, atlama gibi 

işlemleri düzenleyen donanım. 

kayarga güdüm imi,,,Alm. Wagenrücklaufsignal, Fra. signal de retour du chariot, ing. carriage return signal) Bir 

yazıcıda bir sonraki basılacak damganın yerini hazırlayan ve kayargayı ona göre güden im.  

kaydedici ölçme aleti,,,Alm. registrierendes (mess) Gerät, Fra. appareil (mesureur) enregistreur, ing. recording 

(measuring) instrument) Ölçülen niceliklerin bilgisini bir bilgi kayıt ortamına yazan ölçme aleti.  
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kaydırma,,,Alm. Verschiebung, Fra. décalage, ing. shift) Bir saklayıcıdaki verileri sağa ya da sola taşıma. Belirli 

düzendeki sayamak -digit- ya da damgaları -character- bir ya da daha çok adımda sağa ya da sola ötelemek. 

kaydırma komutu,,,Alm. Verschiebsbefehl, Fra. instruction de décalage, ing. shift instruction) Bir bellek biriminde 

verilerin kaydırılmasına yol açan komut  

kayıp açısı,,,Alm. Verlustwinkel, Fra. angle de pertes, ing. loss angle) Enerji iletiminde tanjantı etkin gücün, tepkin 

gücün mutlak değerine oranı olan açı. 

kayıt,,,Alm. Satz, Regisstrier, Fra. enregistrement, ing. record) Bir birim olarak ele alınan sözcük ya da veri kümesi. 

Örn. kayıt yükselteci, kayıt süresi, kayıt düzeneği. 

kayıt aygıtı,,,Alm. Registriergerät, Fra. appareil enregistreur, ing. recorder) Sinyallerin kalıcı ve genellikle çizitsel -

grafik- kayıtlarını yapan aygıt.  

kayıt ortamı,,,Alm. Registriermedium, Fra. support d'enregistrement, ing. recording medium) Ölçülen büyüklüğün 

değerinin veya bağlı olduğu bir değerin üzerine kaydedildikleri bant, disk, kağıt veya diğer malzemeler. 

kaykı,,,Fra. obliquité, ing. skew) 1) Tarayıcı satırı ile taranan belgenin birbirlerine dik olmamasından kaynaklanan satır 

kayıklığı; kayıklık.  2) Tarayıcıdan geçirilen bir belgenin satırlarının yataylıktan sapma derecesi. 

kayma,,,Alm. Drift, Fra. dérive, ing. drift) 1) Bir dizgenin girdi-çıktı ilişkisindeki zamanla oluşan değişme.  2) Ölçme 

aygıtının ölçümbilimsel özelliklerinin zaman içindeki yavaş değişimi. 

kayma yanılgısı,,,Alm. Nullpunkverschiebungsfehler, Fra. erreur de décalage de zéro, ing. zero shift error) Ölçme 

aletlerindeki bir göstergenin başlangıç değerindeki konumu ile uzun bir süre yüksek bir değerde tutulduktan sonra aynı 

başlangıç değerinde aldığı konum farkı.  

kaynak akımı,,,Alm. Quellenstrom, Fra. courant de source, ing. source current) Düşüncel bir akım kaynağından elde 

edilen akım.  

kaynak bağlantı,,,Fra. épissure, raccord, ing. splice) Optik lif sistemlerde iki lif ucunun kaynak yapılarak 

bağlantılanması. Bu kaynak işlemi mekanik bir bağlaştırıcı ile, ısı ile ergiterek, epoksi ile zamklayarak sağlanır. Telli 

sistemlerde ise bakır tellerin iki ucu birbirine bağlanır.  

kaynak belgesi,,,Alm. Ursprungsbeleg, Fra. document d'origine, ing. source document) Deyimlerin kaynaklandığı dilde 

hazırlanan belge  Bir bilgisayara girilecek bilgileri içeren belge. 

kaynak dil,,,Alm. Quellensprache, Fra. langage d'origine, langage-source, ing. source language ) Deyimlerin 

kaynaklandığı ve çevrildiği dil. Bir bilgisayar programının başlangıçta hazırlandığı dil. 

kaynak gerilimi,,,Alm. Quellenspannung, Fra. tension de source, ing. source voltage) Düşüncel bir gerilim kaynağının 

uçlarındaki gerilim.  

kaynak kodlaması,,,Fra. codage de source, ing. source coding) Bir iletişim dizgesinde bilgilerin belirli bir bozulma 

sınırının altında en az sayıda bitle gösterilmelerini sağlayan sinyal işleme teknikleri.  

kaynak kodu,,,Fra. code source, ing.  source code) Çevirici, derleyici gibi bir programa girdi olarak verilecek biçimde 

ifade edilmiş bilgisayar komutları ve veri tanımları. 

kaynak programı,,,Alm. Quellenprogramm, Fra. programme-source, ing. source program) Bir çevirici ya da derleyici 

aracılığıyla amaç izlenceye dönüştürülmesi gereken, dolayısıyla doğrudan uygulama olanağı bulunmayan deyimlerden 
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oluşan izlence, kaynak izlence. Bir bilgisayar tarafından işlenebilmesi için derlenmesi, çevrilmesi ya da başka bir dile 

dönüştürülmesi gereken program. 

kaynak program belgeliği,,,Fra. bibliothèque de programmes-source, ing. source program library) Kaynak dilinde 

hazırlanmış programların derlemi.  

kaynak trafiği,,,Alm. Quellenverkehr, Fra. trafic de départ, ing. originating traffic) Erek yönü ne olursa olsun ele alınan 

şebekenin içinden kaynaklanan trafik. 

kaynaklı körük,,,Alm. geschweisste Balgen, Fra. souflets soudés, ing. welded bellows) Bir dizi metal levhayı kaynakla 

birleştirerek yapılan körük.  

kaynaktan yolatama,,,Fra. acheminement d'origine, ing. source routing) Yolatama işlevinin başlangıç noktasında uçtan 

uca belirlendiği yöntem. 

kaynaşım,,,Alm. Verschmelzung, Fra. fusion, ing. fusion) Hafif öğe çekirdeklerinin, daha ağır bir çekirdek oluşturmak 

üzere birleşmeleri.  

kaynaştırmak,,,Alm. Mischen, Fra. fusionner, ing. merge) Aynı sıradaki (order) iki ya da daha çok kümenin öğelerini 

aynı düzeni koruyan tek bir kümede birleştirmek; düzenli birleştirmek.  

kazanç,,,Alm. Verstärkung, Fra. gain, ing. gain) Sinüzoidal kalıcı durumdaki doğrusal bir dizgenin çıktı genliğinin 

girdininkine oranı.  

kazanç duyarlılığı,,,Alm. Verstärkungsempfindlichkeit, Fra. sensibilité de gain, ing. gain sensitivity) Dizge 

parametrelerinden birindeki bir değişikliğin kazançta yolaçtığı değişiklik.  

kazanç payı,,,Alm. Amplitudenrand, Verstärkungsreserve, Fra. marge de gain, ing. gain margin) Mutlak kararlı bir 

geribeslemeli dizgede, evre açısının 180 dereceye ulaştığı sıklıktaki açık döngü kazancı değerinin tersi. Açık döngü 

evre açısı -180 derece olduğunda, aktarım kazancının 0 dB değerinde olması için verilebilecek dB türünden ek kazanç. 

Kelvin köprüsü,,,Alm. Kelvin-Brücke, Fra. pont de Kelvin, ing. Kelvin bridge) Dört-uçlu bir ölçünlü (standart) dirençle 

karşılaştırarak dört-uçlu bir direncin değerini ölçmek üzere altı kollu ve kollardan en az biri ayarlanır bir dirençten 

oluşan ölçme köprüsü. 

kenara yanaştırmak,,,Alm. gerichten, Fra. ajuster, ing. justify) Bir sayfa üzerinde damgaların basım konumlarını, 

basımın sol ve sağ kıyıları düzgün olacak biçimde denetlemek.  

Kendall simgelemi,,,Alm. Kendallsche Schreibweise, Fra. notation de Kendall, ing. Kendall's notation) Kuyruk 

dizgeleri gösteriminde A/B/C/D/E harflerinin sırasıyla kuyruğa varış sürecini, hizmet sürecini, koşut işgörücü sayısını, 

dizge sığasını ve kuyruk düzencesini belirttiği simgelem.  

kendiliğindelik,,,Alm. Spontaneität, Fra. spontaneité, ing. spontaneity) Dıştan bir belirleme ile değil, kendi kendine 

olan etkinlik. 

kendiliğinden,,,Alm. freiwillig, Fra. spontané, ing. spontaneous) Doğuş özelliklerinin ya da yapısal sonucu olan, bir dış 

etkenin uygulamasından bağımsız.  

kendine getirme,,,Fra. reprise, ing. recovery) Bir arızadan sonra bir sistemi tanımlı bir işletme durumuna getirmek için 

gerekli önlemler, işlemler. 

kendini belgeleyen,,,Fra. auto-documentant, ing. self-documenting) Bir kaynak kodunun anlaşılmasına ve bakımına 

elverecek şekilde açıklama ve yorumlar içermesi özelliği. 
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kendini örgütleyen,,,Alm. selbst-organisierend, Fra. auto-organisateur, ing. self-organizing) ‹çsel yapısında yeni 

düzenlemeler yapabilen; örn. kendini örgütleyen bilgisayar ya da program.  

kendini sürdüren boşalma,,,Alm. selbstandige Entladung, Fra. décharge autonome, ing. self-maintained discharge) Dış 

iyonlaştırıcı kaldırıldıktan sonra da kendini sürdüren boşalma. 

kendini sürdüren boşalma,,,Alm. selbstandige Entladung, Fra. décharge autonome, ing. self-maintained discharge) Dış 

iyonlaştırıcı kaldırıldıktan sonra da kendini sürdüren boşalma. 

kendini tümleyen kod,,,Fra. code auto-complémenteur, ing.  self-complementing code) Onlu tabandaki tümleri ikili 

tabandaki tümleri olan kod. 

kendini yokeden program,,,Fra. programme autodestructeur, ing. self-destructive program) Bir bilgiişlem programının, 

dışarıdan müdahale durumunda güvenlik kaygusuyla tetiklenmesiyle, yok edilmesi. 

kentlerarası santral,,,Alm. Fernamt, Fra. central interurbain, ing. toll office) Başka kentlerarası santrallara ya da abone 

santrallarına giden gövdeyol -trunk- devrelerini anahtarlayan uzun mesafe santralı.  

kerte,,,Alm. Grad, Fra. degré, ing. degree) 1) Bir çokterimlide bilinmeyenin üstlerinden en büyüğü 2) Bir türevsel 

denklemde en yüksek kerteli türevin üstü; derece  

kesel,,,Alm. Geodäte, Fra. géodesic, ing. geodesic) Bir yüzey üzerindeki bir noktadan bir başka noktaya giden ve yüzey 

üzerinde kalan en kısa yol. 

kesi kümesi,,,Alm. Schnittmenge, Trennbündel, Fra. ensemble coupure, ing. cut-set) Bir çizgenin tüm dalları 

kesildiğinde çizgenin bağlantısız parçalarının sayısının artmasına yol açan, ancak sözkonusu dallardan birinin 

kesilmemesi durumunda bu sayının artmadıgı dallar kümesi.  

kesim,,,Fra. secteur, ing. sector) Bir bellek tekerinin izi üzerinde yazılıp okunacak en küçük veri birimi. 

kesim sıklığı,,,Alm. Grenzfrequenz, Fra. fréquence de coupure, ing. cut-off frequency) Bir dizge ya da dönüştürücüde 

geçirme kuşağı ile söndürme kuşağı arasında kalan sınır sıklık değeri. 

kesim sonlandırması,,,Fra. extremité de séction, ing. section termination) Bir fiziksel iletim ortamı ile ilişkin donatımı 

arasındaki bağlantı arabağı.  

kesin artı matris,,,Alm. positivdefinierte Matrix, Fra. matrice définie positive, ing. positive definite matrix) Her bir 

sınırlı düzgeli x yöneyi için xTAx > 0 koşulunu sağlayan kare matris, kesin artı dizey. 

kesin eksi matris,,,Alm. negativdefinierte Matrix, Fra. matrice définie négative, ing. negative definite matrix) Her bir 

sınırlı düzgeli x yöneyi için xTAx<0 koşulunu sağlayan kare matris, kesin eksi dizey. 

kesin olay,,,Alm. sicheres Ereignis, Fra. événement certain, ing. certain event) Bir rasgele deneyin her yinelemesinde 

ortaya çıkan olay.  

kesinlik,,,Alm. Genauigkeit, Fra. précision, ing. precision) Aynı yöntemle aynı koşullarda ölçülen bir özelliğin 

yinelenen ölçümlerinin yakınlığı.  

kesintili çalışma,,,Alm. Aussetzbetrieb, Fra. service intermittent, ing. intermittent duty) Çalışma dönemleri ile boş 

durma dönemlerinin almaştığı çalışma çevrimleri.  
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kesintisiz çalışma,,,Alm. unterbrechungsfreier Betreib, Fra. service ininterrompu, ing. uninterrupted duty) Boş durma 

aralığı bulunmayan çalışma çevrimi.  

kesintisiz güç kaynağı,,,Fra. alimentation non interruptible, ing. uninterrupted power supply) Bir birikeç bataryası, 

evirgeç ve anahtar gibi donatıdan oluşan ve ana şebekeden güç kesildiğinde devreye girip bir süre aygıtları besleyebilen 

donanım. 

kesit,,,Alm. Durchschnitt, Fra. intersection, ing. intersection) Bir katı cismin bir düzlemle kesişimi. ‹mge işlemede n 

boyutlu bir imge ile [n-1) boyutlu bir nesnenin kesişimi.  

kesme,,,Alm. Sektor, Fra. secteur, ing. sector) ‹ki doğru parçası ve bir eğri yayıyla sınırlanan düzlemsel yüzey.  

kesme akımı,,,Alm. Ausschaltstrom, Fra. courant coupé, ing. breaking current) Bir anahtarlama aygıtının ya da 

sigortanın bir kutbunda bir kesme işlemi (manevra) sırasında arkın başlama anındaki akım.  

kesme gücü,,,Alm. Ausschaltvermögen, Fra. pouvoir de coupure, ing. breaking capacity -of a switching device or fuse- 

Kullanma ve davranış için öngörülen şartlar altında belirtilmiş bir gerilimde bir anahtarlama aygıtının ya da sigortanın 

kesebileceği beklenen akım değeri. 

kestirici,,,Alm. Schätzer, Fra. estimateur, ing. estimator) Bir parametreyi kestirmek için kullanılan kural ya da işlev.  

kestirim,,,Alm. auswerten, Fra. estimation, ing. estimation) Gürültülü ve/ya da tam olmayan gözlem verilerinden 

yararlanarak sürekli bir değişkenin değerini saptamak.  

kestirim hatası,,,Alm. Schätzfehler, Fra. erreur d'estimation, ing. error of estimation) Bir gerçek değer ile kestirimi 

arasındaki fark.  

ketleme,,,Alm. Verhinderung, Fra. inhibition, ing. inhibit) Bir şeyin yapılmasını engellemek.  

ketleme sinyali,,,Alm. Verhinderung-signal, Fra. signal d'interdiction, ing. inhibit signal) Bir olayın olmasını 

engelleyen sinyal.  

ketleme vurumu,,,Fra. impulsion d'inhibition, ing. inhibit pulse) Sayısal elektronik bir devrede bir olayı engellemekte 

kullanılan darbe.   

kılıf,,,Alm. Mantel, Fra. gaine, ing. sheath, jacket) Kablolarda genel olarak basınç uygulanarak çekilen metal ya da 

metal olmayan birbiçimli ve kesintisiz tüp biçimli örtü. 

kılıf,,,Alm. Überzug, Fra. gaine, ing. cladding) Bir optik lifte göbeği çevreleyen dielektrik gereç.  

kıpırtı,,,Alm. Zittern, Fra. vibration imposée, ing. dither) Sürtünme, histerez, ya da tıkanmanın etkilerini gidermek için 

kullanılan küçük genlikli salınımlar.  

kıpırtılandırma,,,ing. dithering) Bir sinyale, nicemleme bozulmasını azaltmak amacıyla rasgele bir gürültü eklenmesi. 

kırılım dalgası,,,Alm. gebrochene Welle, Fra. onde réfractée, ing. refracted wave) Bir ortamda, komşu bir ortamdan 

gelerek oluşan dalga.  

kırılma,,,Alm. Brechung, Fra. réfraction, ing. refraction) Bir dalganın yayılım yönünün ortamın evre hızı özelliğinin 

değişmesi sonucu değişmesi.  

kırılma indis profili -yanayı-,,,Alm. Brechzahlprofil, Fra. profil de l'indice de réfraction, ing. refractive index profile) 

Bir optik lifin çapı boyunca kırılma indisinin dağılımı.  
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kırınım,,,Alm. Beugung, Fra. diffraction, ing. diffraction) Işığın ya da bir başka dalganın dar bir yarıktan ya da çizikli 

bir yüzeyden geçince doğru yolundan ayrılarak girişim saçakları oluşturması.  

kırınım dalgası,,,Alm. gebeugte Welle, Fra. onde diffractée, ing. diffracted wave) Dar bir yarıktan ya da çizikli bir 

yüzeyden geçerek doğru yolundan ayrılmış ve girişim saçakları oluşturmuş dalga.  

kırınım izgesi,,,Alm. Beugungsspectrum, Fra. spectre de diffraction, ing. diffraction spectrum) Bir kırınım ağı ile elde 

edilen elektromanyetik dalgalar izgesi. 

kırışıklık gerilimi,,,Alm. Wellenspannung, Fra. voltage d'ondes, ing. ripple voltage) Bir dalgalı akım doğrultmacının ya 

da bu tür bir üretecin verdiği düz gerilimin üzerindeki dalgalı bileşen. 

kırpık çerçeve,,,ing. runt frame) Bir yerel alan ağı üzerinde uzunluğu izin verilen en kısa uzunluktan da kısa olan, ve 

çoğunlukla çerçeve çarpışmalarının sonucunda ortaya çıkan çerçeve. 

kırpışma,,,Alm. Szintillation, Fra. scintillation, ing. scintillation) 1) Küçük ölçekte düzensizlikler içeren bir ortamdan 

geçen bir dalganın karşılaştığı evre ve genlik değişimleri. 2) Ekranda gösterimi yapılan imgenin düşük çerçeve hızından 

ötürü titreşmesi. 3) Alfa parçacığı gibi yüksek enerjili parçacıkların  yol açtığı kısa süreli ışık parlamaları 

kırpma hatası,,,Alm. Abbrechfehler, Fra. erreur de troncature, ing. truncation error) Bilgisayarda kırpma işleminden 

kaynaklanan hata.  

kırpmak,,,Alm. abbrechen, Fra. tronquer, ing. truncate) Bir hesaplama işlemini bir kurala göre sona erdirmek.  

kırtasiye işlemleri,,,Fra. opération de servitude, ing. bookkeeping operations) Bilgisayarda sonucu etkilemeyen, verileri 

yeniden düzenlemek, çevrimleri saymak, başa komutların adres kesimini değiştirmek gibi işlemler. 

kısa çizgi,,,Fra. tirée, ing.  hyphen) Metin düzenlemede satır sonunda sözcükleri kesmek için kullanılan çizgi.  

kısa devre çalışma,,,Alm. Kurzschlussbetreib, Fra. fonctionnement en court circuit, ing. short circuit operation) Çıkış 

uçları kısa devre yapılıp sıfır çıkış gerilimli yüksüz çalışma.  

kısa devre çelisi,,,Fra. impedance en court circuit, ing. short circuit impedance) Bir devrenin çıkışı kısa devre 

yapıldığında giriş empedansı; kısa devre empedansı. 

kısa erimli,,,Fra. à courte distance, ing. short haul) Tipik olarak 70 kilometreden kısa uzaklıklar için iletime ilişkin. 

kısa süreli,,,Alm. kurzzeit, Fra. à court-temps, ing. short-time; short-time storage) Örn. kısa süreli saklama.  

kısaad,,,fra. acronime, ing. acronym) Bir nesneyi oluşturan bileşenlerin baş harflerinden ya da baş harf kümelerinden 

meydana getirilen ad.  

kısıt kümesi,,,Alm. Bedingungsmenge, Fra. ensemble de contraintes, ing. constraint set) Karar değişkenleri üzerindeki 

kısıtları tanımlayan eşitlik ve eşitsizlikler kümesi.  

kısıtlı eniyileme,,,Fra. optimization sous contraintes, ing. constrained optimization) Belirli işlevsel kısıtlar altında 

çözülen eniyileme. 

kısmi aksamalı,,,Fra. à dégradation progressive, ing. fail soft) Veri ve donatımın tersinemezcesine örselenmesine yol 

açmadan gerekli önlemleri alacak şekilde aksamaları sezimleyip işleyişini değiştiren bir sistemin özelliği. 

kısmi bağlanım,,,Alm. partielle Regression, Fra. régréssion partielle, ing. partial regression) k bağımsız değişkenden [k-

1)' i gözardı edildiğinde geriye kalan tek değişken ile bağımlı değişken arasındaki bağlanım.  
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kısmi bozukluk,,,Fra. erreur passagère, ing.  soft failure) Bir bilgisayarın kısmen bazı işlemleri sürdürecek şekilde 

bozulması. 

kısmi bozulma,,,Fra. fonctionnement degradé, ing. fail soft) Sistemin bir kısmı bozulduktan sonra bile, tamamen 

çökmeden, daha düşük başarımla çalışmaya devam edebilmesi. 

kısmi ilinti,,,Alm. partielle Korrelation, Fra. correlation partialle, ing. partial correlation) Kendileri dışındaki bir ya da 

birden çok değişkenin değişmez olduğu varsayımı altında iki değişken arasındaki ilişki; kısmi ilişki.  

kısmi toplam,,,Fra. addition partielle, ing. partial sum) Eldeleri gözardı ederek yürütülen toplama sonucu; ikili tabanda 

kısmi toplam iki sayının dışarlayıcı YA işlemine karşılık düşer.  

kıvılcım,,,Alm. elektrische Funkenentladung, Fra. étincelle, ing. spark) Bir gaz delinmesini niteleyen kısa süreli ve 

parlak ışıklı bir olgu. 

kıvılcım doğruşturucusu,,,Alm. Funkeninduktor, Fra. bobine d'induction, ing. spark coil) Elektriksel kıvılcım 

oluşturmak için gerekli yüksek gerilimi sağlayan doğuşturum bobini,  kıvılcım bobini.  

kıvrılma yarıçapı,,,ing. bend radius) Optik lif bir kablonun yitime uğramadan maruz kalabileceği eğrilik yarıçapı. 

kıyıcı,,,Alm. Zerhacker, Fra. hâcheur, ing. chopper) Doğru akımı kare dalgaya dönüştüren mekanik, elektriksel ya da 

elektromekanik aygıt.  

kıyıcı yükselteç,,,Alm. Zerhacker-Verstärker, Fra. amplificateur hâcheur, ing. chopper amplifier) Bir elektronik ya da 

elektromekanik kıyıcı yardımıyla elde edilen ve çıktının kare dalga biçiminde olduğu yükselteç. 

kızarıklık sonrası,,,Alm. Nachleuchten, Fra. persistance d'écran, ing. afterglow) Bir ekranda uyarmaların azaltılması 

veya kaldırılmasından sonra ışımanın sürmesi. 

kızılberisi,,,Fra. infrarouge, ing. infrared) Dalgaboyu 700 nanometreden uzun olan görülmeyen ışımaya ilişkin.  

kızılberisi sezici,,,Fra. détecteur infrarouge, ing. infrared detector) Kızılberisi ışınlara dayalı sezici.  

ki-kare istatistiği,,,Alm. Chi-Quadrat-Mass Zahl,  ing. chi-squared statistic)Her biri gözlemlenen ve kuramsal 

değerlerin farkının kuramsal değere bölümünün karesi olan terimlerin toplamı olan istatistik  

ki-kare ölçeri,,,ing. chi-square test) ‹ki nitel değişkene ilişkin bir çapraz dağılımın gösterdiği birlikte değişmeyi ölçüye 

vuran ve ilgili değişkenler arasında bir bağıntının bulunmadığı varsayılan bir durumla gözlenmiş dağılımı karşılaştırma 

temeline dayanan ölçer -test-  

kilitlemeli alet,,,Alm. Instrument mit Feststelleinrichtung, Fra. appareil à blockage d´équipage, ing. instrument with 

locking device) Belirli bir zaman anında devinen öğeyi bulunduğu konumda kilitleyen alet.  

kilitlemesiz damga değiştirme,,,Fra. caractère sans maintien, ing. nonlocking shift character) Bir kereye özgü olarak 

damga takımını değiştiren damga kontrolu. 

kilitlenme,,,Alm. Sackgassen, Fra. point de mort, ing. deadlock) Bir aygıtın, birbirleriyle çelişen koşul ya da girdilerden 

ötürü çalışamaz durumda bulunması. 

kimlik,,,Alm. Bezeichner, Fra. identificateur, ing. identifier) Bir veri öğesini, kimileyin özellikleri de belirtmede 

kullanılan bir ya da daha çok damga.  
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kimlik belgesi,,,Fra. preuve d'identité, ing. identity token) Kimlik geçerlemesi amacıyla kullanılan akıllı kart, metal bir 

anahtar, ya da başka tür fiziksel nesne. 

kimlik kanıtlama,,,Fra. authentication, ing. authentication) Bilgi işlemde bir kullanıcının kimliğinin doğruluğunun 

saptanması ve sınanması işlemi.  

kip,,,Alm.  Art; Schwingungsart, Fra. mode, ing. mode) 1) Tel, yay, kovuk ya da dalgalı akım çevrimi gibi titreşebilen 

yapıların değişik sıklıkta titreşim biçimleri.  2)  Bir çeşit özel bir biçim ya da çeşitlemesi,  3) Belirli bir işleme ya da 

çalışma biçimi, örneğin bilgisayarın paralel kipte çalışması  

kipçözücü,,,Alm. Demodulator, Fra. démodulateur, ing. demodulator) Kiplenmiş bir sinyalden, kipleyen sinyali üreten 

aygıt. 

kipleme,,,Alm. Modulations-verhalten, Fra. action par modulation, ing. modulating action; modulation) Giriş 

değişkeninin taşıyıcı bir sinyalin parametrelerinden en az birini değiştirmesi ile çıkış değişkeninin üretildiği işlev türü.  

kipleyici,,,Alm. Modulator, Fra. modulateur, ing. modulator) Bir bilgi sinyalinin taşıyıcı bir sinyali kiplemesini 

sağlayarak kiplenmiş sinyal üreten aygıt.  

kipsel matris,,,Alm. modale Matrix, Fra. matrice modale, ing. modal matrix) Bir dizgeye ilişkin bağımsız özvektörlerin 

bir matrisin dikeçleri olarak sıralandığında elde edilen matris, kipsel dizey.  

kiralık hat,,,Fra. circuit specialisé, ing. leased line, non-switched line) Anahtarlanmayan ve bir kullanıcıya kalıcı olarak 

verilen hat.  

kiriş,,,Alm. Chorde, Fra. corde, ing. chord) Bir eğri ya da yüzey üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası.  

kişisel anahtar,,,Fra. clé privée, ing. private key) Bir kamusal şifreleme sisteminde kişiye özel olup ve başkalarının 

eline geçtiğinde güvenlik tehditinin oluşacağı anahtar. 

kişisel bilgisayar,,,Alm. persönlicher Computer, PC, Fra. ordinateur personnel, PC, ing. personal computer, PC) Tek 

başına ev ya da büroda iş istasyonu olarak kullanılması düşünülmüş, modem aracılığı ile merkezi bir bilgisayar 

dizgesine bağlantılanabilen masaüstü bilgisayarı.  

kitaplık,,,Alm. Bibliothek, Fra. bibliothèque, ing. library) Bilgisayarda ilgili kütüklerden oluşan küme.  

klavye,,,Alm. Tastatur, Fra. clavier, ing. keyboard) ‹nsan-bilgisayar iletişiminde kullanılan tipik olarak yüze yakın 

tuştan oluşan denetim aygıtı. 

klavyede doğrulama,,,Fra. contrôle par double grappe, ing. keystroke verification) Veri girişinin doğruluğunun aynı 

verinin bir kez daha klavyeden girilmesi ile sağlanması. 

kod,,,Alm. Kode, Fra. code, ing. code) 1) ‹letişim amaçlı veriler ile ayrık biçimdeki gösterimleri arasında karşılıklı 

kurallar kümesi.  2) Gizli iletilerin ifade edildiği simgeler, sayılar, harfler, sözcükler.  

kod çevrimi,,,Alm. Codekonversion, Fra. conversion de code, ing. code conversion) Bir koddaki sayısal işaretlerin 

başka bir koddaki sayısal işaretlere çevrilmesi.  

kod kitabı,,,ing. codebook) 1) Bir kaynak kodlaması işleminde, kaynak sözcüklerinin karşı düşürüldüğü sonlu sayıdaki 

kod sözcüğü dağarcığı; kod derlemi. 2) Gizli iletişimde kullanılmak üzere sözcükler ve ifadelerin alfabetik listesi ve 

anlam karşılıklarının dağarcığı. 



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

kod kümesi,,,Fra. jeu de mots de code, ing. code set) Belirli bir kod ile kullanılan tüm gösterimlerin topluluğu; örneğin 

bütün havaalanlarının üçer harfli gösterimi.  

kod sözcüğü,,,Alm. Kodewort, Fra. mot de code, ing. code word) Vurum kod kiplemesindeki bir örneğin nicemlenmiş 

değerini gösteren işaret öğeleri kümesi. 

kodçözücü,,,Alm. Dekodierer, Fra. décodeur, ing. decoder) a) Girdi katışımına göre çıkıştaki kanallardan bir ya da daha 

çoğunu seçmeye elveren anahtarlama öğeleri matrisi. b) Bir bilgisayar eylemini başlatmak üzere bir sayısal sinyal 

kümesini yorumlayan ve çözen aygıt.  

kodlama,,,Fra. programmation, ing. coding, programming) Yazılım mühendisliğinde bir programı belirli bir dilde ifade 

etmek; programlamak.  

kodlama verimliliği,,,Fra. efficacité de codage, ing. coding efficiency) Bir bilgi kaynağının sıkıştırılmasının, diğer bir 

deyişle kaynak kodlamasının verimliliği, sıkıştırma verimliliği.  

kodlama yapaylığı,,,ing. coding artifact) Kaynak sıkıştırıcı kodlama sonucunda ortaya çıkan yapay görüntü ya da sinyal 

olguları. 

kodlama-ködçözme çizelgesi,,,Fra. tableau de codage-décodage, ing. coding-decoding table) Kodlanmış ve 

kodlanmamış vei öğeleri arasındaki ilişkileri gösteren çizelge.  

kodlayıcı,,,Alm. Kodierer, Fra. codeur, ing. encoder) Girdisini kodlanmış çıktı biçiminde üreten aygıt.  

kodlayıcı-kodçözücü,,,Alm. Codier-Decodier, Fra. codeur-décodeur, ing. codec) Analog giriş sinyalinden sayısal 

kodlanmış bir çıktı üreten, ve sayısal giriş sinyallerini kodçözüp analog çıktı üreten, çoğunlukla mikroyonga halindeki 

aygıt.  

kol kanalı,,,Fra. voie affluente, ing. tributary channel) Sayısal iletimde bir çoğullayıcıya giren her bir giriş kanalı.  

komşu düğüm,,,Fra. noeud voisin, ing. neighbour node) Tek bir alt ağı ya da bağı geçerek ulaşılabilecek düğüm. 

komşu kanal karışması,,,Alm. Nachbarkanalinterferenz, Fra. interférence par voie adjacente, ing. adjacent channel 

interference, ACI) Farklı taşıyıcı sıklıklardaki yanyana kanallardan kaynaklanan karışma.  

komşuluk bölgesi,,,Alm. Nahbarheit, Fra. voisinage, ing. neighborhood) Bir matematik işleminde, bir noktada etkisi 

olduğu varsayılan bitişik noktaların topluluğu.  

komut,,,Alm. Befehl, Befehlszeile, Fra. commande, order, instruction, ing. command, instruction; e.g., command 

procedure, command processing, command statement) Bir programlama dilinde bir işlemi, ve varsa, işlenenleri 

gösteren anlamlı deyim. Örn. komut yordamı, komut işleme, komut deyimi.  

komut getirme,,,Alm. Befehlseingabe, Fra. prise d'instruction, ing. instruction fetch;  e.g., instruction fetch 

microprogram) Bir komut deyiminin bilgisayar belleğinden işlenmek üzere getirilmesi, örn. komut getirme 

mikroprogramı.  

komut işlemcisi,,,Fra. processeur de commandes, ing. command processor) Bir işletmenin ya da kullanıcının 

komutlarını yorumlayan ve ilişkin işlevlerin programlarını çağıran yazılım. 

komut kütüğü,,,Fra. fichier de commandes, ing. command file) Bir bilgisayarın başlatılmasından sonra yürürlüğe 

konulabilen komutların kütüğü. 

komut satırı,,,Alm. Befehlszeile, Fra. ligne de commande, ing. command line) Komutun yer aldığı satır. 
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komut sayacı,,,Fra. compteur d'instruction, ing. instruction counter) Yürütüme konacak bir sonraki bilgisayar 

komutunun yerini belirten yazmaç. 

komut süresi,,,Fra. temps d'instruction, ing. instruction time) Bir bilgisayarın bir komutu bellekten taşıyıp yürütüme 

koyma süresi. 

komuta kontrol iletişim sistemi,,,Fra. système de communication de commandement et de conduite des opérations, ing. 

command and control communication system) Komuta ve kontrol amacıyla askeri otoriteler arasında iletişimi sağlayan 

sistem. 

komuta ve kontrol,,,Fra. commandement et conduite des opérations, ing. command and control) Komutanların askeri 

kuvvetlerin eşgüdümlenmesine ve harekatların yürütümüne ilişkin buyruklar, etkinlikler, sorumluluklar ve yetke. 

komuta ve kontrol bilişim sistemi,,,Fra. système d'information de commandement et de conduite des opérations, ing. 

command and control information system) Kontrol ve komuta amaçlı askeri otoritelere destek olan bilişim sistemi. 

konaç dönüşümü,,,Alm. Koordinatentransformation, Fra. transformation des coordonnées, ing. transformation of 

coordinates) Bir noktanın konaçlarını [koordinatlarını) bir başka konaç sistemindeki konaçlara götüren dönüşüm.  

konaçlar,,,Alm. Koordinaten, Fra. coordonnées, ing. coordinates)   Bir noktanın bir çizgi, yüzey ya da uzay içinde 

konumunu belirtmeye yarayan sayı kümelerinden herhangi biri; koordinatlar.  

konsol,,,Alm. Konsol, Fra. console, ing. console;  e.g., console device, console input) Bilgisayarlı sistemlerde denetim 

masası; örn. konsol aygıtı, konsol girdisi.  

kontak -mekanik anahtarlama aygıtının-,,,Alm. Kontakt, Fra. contact, ing. contact) Bir rölede birbirlerine temas 

ettiklerinde devre sürekliliğini sağlaması amaçlanan ve bağıl hareketleri nedeniyle bir manevra sırasında bir devreyi 

açan ya da kapatan veya menteşeli ya da kayar kontak durumunda devre sürekliliğini devam ettiren iletken bölüm.  

kontak dizisi,,,Alm. Kontaktsatz, Fra. ensemble de contact, ing. contact assembly) Bağıl hareketleri ile kontak devresini 

kapatan ya da açan kontak elemanları ile bunların yalıtımlarının tamamı. 

kontak öğesi,,,Alm. Kontaktglied, Fra. élément de contact, ing. contact member) Kontak devresi açık iken diğer 

bölümlerden elektriksel olarak yalıtılmış olan bir kontak dizisinin iletken bölümü. 

kontak ucu,,,Alm. Kontaktstück, Fra. pièce de contact, ing. contact tip) Bir kontak elemanında kontak devresinin 

kapatılan ya da açılan bölümü. 

kontrol birimi,,,Fra. unité de contrôle, ing. controller) Uçbirimler ve yazıcılar gibi birden fazla aygıtın giriş ve çıkış 

işlemlerini denetleyen birim. 

kontrol işaretleri,,,Fra. signaux de contrôle, ing. control signal) Bir arayüzde iletilen verinin parçası olmayıp durdurma, 

başlatma, değiştirme gibi bilgileri taşıyan sinyal. 

konum anahtarı,,,Alm. Positionsschalter, Fra. interrupteur de position, ing. position switch) Bir makinanın hareket eden 

bir bölümü önceden belirtilen konuma eriştiği zaman, mekanizması bu parça ile tahrik edilen pilot anahtar.  

konum değiştirmek,,,Alm. die Schaltstellung änderen, Fra. changer d'état, ing. to changeover) Bir elektrik rölesinin 

çalışma durumundan salma durumuna, ya da salma durumundan çalışma durumuna geçmesi. 

konum denetim dizgesi,,,Alm. Positioniersteuersystem, Fra. système de commande de position, ing. position control 

system) Dayanak sinyali ile fiziksel konum arasında birebir bir ilişki sağlayıp sürdüren denetim dizgesi.  
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konum duyargacı,,,Alm. Positionssensor, Fra. capteur de position, ing. position sensor) Konum ölçen ve bu ölçümü 

bilgi iletimine uygun bir biçime çeviren aygıt; konum duyucusu.  

konum göstergesi,,,Alm. Positionsauslesung, Fra. lecture de position, ing. position read-out) Denetim dizgelerinde 

konum dönüştürücüsünden gelen konum bilgisinin okunması.  

konum vektörü,,,Alm. Ortsvektor, Fra. vecteur de position, ing. position vector) 3 boyutlu Öklit uzayında bir (x,y,z) 

noktası için, başlangıç noktası (0,0,0) ve bitiş noktası (x,y,z) olan vektör.  

konumsal yazım,,,Alm. Stellenschreibweise, Fra. numération pondérée; notation pondérée, ing. positional notation) Bir 

sayının sıralanmış bir sayamak (basamak) dizisi ile belirtildiği ve her sayamağın katkısının sayamak yer ve konumuna 

bağlı olduğu yazım.  

konuşma çırpıcı,,,Fra. brouillage de la parole, ing. speech scrambler)  Konuşma işaretlerini iletimden önce anlaşılmaz 

kılıp, alıştan sonra tekrar başlangıçtaki haline döndüren aygıt. 

konuşmalı,,,Fra. conversationel, ing. conversational) Kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimin insan diyaloğuna 

benzemesi özelliği.  

koordinatlar,,,Alm. Koordinaten, Fra. coordonnées, ing. coordinates)  Bir noktanın bir çizgi, yüzey ya da uzay içinde 

konumunu belirtmeye yarayan sayı kümelerinden herhangi biri; konaçlar  

kopma noktası,,,Alm. Losbrechpunkt, Fra. point de séparation, ing. breakaway point) Kök yereğrisinin bir parçasından 

iki dalın ayrıldığı nokta.  

kopyalama,,,Alm. Kopieren, Fra. copier, ing. copy) Kaynak verilerde hiçbir değişiklik yapmadan, verileri bir veri 

ortamından okuyup, değişik de olabilen bir fiziksel biçimde, başka bir ortama yazma. Örn. bir deste delikli kartı 

mıknatıslı kuşağa aktarma. 

kopyalama,,,Fra. reproduction,  ing. copy) Verileri, bellekteki aslını bozmadan okuyup, fiziksel özellikleri farklı 

olabilen başka bir yere yazma. 

kopyalanmaya korunmuş,,,Fra. programme protegé contre la copie, ing. copy-protected program) Yazarı ya da 

imalatçısı tarafından koruma önlemleriyle kopyalanamaz kılınmış program. 

kordon,,,Alm. flexibles Kabel, Fra. cordon, ing. cord) Küçük kesit alanlı iletkenlerinin sayısı sınırlı olan bükülgen 

kablo. 

korona,,,Alm. Koronaentladung, Fra. effluve, ing. corona) Bir iletkenin yakın çevresinde oluşan, iletkenin önemli 

ölçüde ısınmasına yol açmayan ve iletken etrafındaki elektrik alanının belli bir değeri aştığı uzay bölümü ile sınırlanan, 

zayıf ışıltılı bir elektriksel boşalma. 

korona boşalması,,,Alm. Koronaentladung, Fra. décharge en couronne, ing. corona discharge) Bir iletkeni çevreliyen 

elektriksel potansiyel bayırlığı (gradyan) kıvılcım atlamaya yeterli olmadığı zaman, iletkenin çevresini saran  gaz 

iyonları üzerinde oluşan ışıltılı boşalım.  

korsan yazılım,,,Fra. copie pirate,  ing. pirated copy) Kişisel ya da ticari amaçla ve yasadışı yollardan kopyalanmış bir 

yazılım. 

koruma,,,Alm. Schutz, Fra. verrouillage, protéction, ing. protection) Bir bilgisayarın ya da bir parçasının erişimini ya da 

kullanımını kısıtlamak.  
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koruma bandı,,,Alm. Schutzabstand, Fra. bande de garde, ing. guard band) Kanallar arası karışmayı önlemek amacıyla 

iki iletişim kanalı arasında boş bırakılan sıklık kanalı.  

korumalı alan,,,Fra. champs protecté, ing. protected field) Ekranın kullanıcı tarafından silinemeyen, değiştirilemeyen, 

veri girilemeyen kısmı; işletmen tarafından program değişikliği yapılmadan değiştirilemeyen, çiğnenemeyen alan ya da 

veriler. 

korumalı bellek,,,Fra. mémoire protéctée, ing. protected memory) Belleği paylaşan diğer program ve verilerce 

çiğnenmesini ya da yok edilmesini önlemek üzere belirli programların saklandığı özel korumalı bellek alanı. 

korumalı işkesme,,,Fra. interruption avec protection simultanée, ing. fail safe interrupt) Yazılım ya da donanım arızaları 

sonucunda anında ve otomatik olarak programların ve bilgi işleme sisteminin durdurulup korunması. 

koruncak,,,Alm. Kapselung, Fra. enveloppe, ing. enclosure) Malzemenin dış etkilere karşı belirli koruma derecesini ve 

gerilimli bölümlere yaklaşmaya ya da dokunmaya karşı belirli koruma derecesi sağlayan bölümü. 

korunmuş alan,,,Fra. zone protegée, ing. protected field) Kullanıcının verileri değiştiremediği, silemediği ya da 

giremediği ekran alanı. 

korunmuş bellek,,,Alm. geschützter Speicher, Fra. mémoire protegée, ing. protected memory) Çiğneme hatalarına yol 

açmayacak şekilde işletim sistemi tarafından korunan bellek. 

koruyucu bakım,,,Alm. vorbeugende Wartung, Fra. maintenance préventive, ing. preventive maintenance) Gelecekteki 

çalışma sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemeyi amaçlayan bakım.  

koruyucu ekran [kablo),,,Alm. Schirm, Fra. écran de protection, blindage, ing. shield (of a cable)) Elektrik alanını kablo 

içerisinde tutmak ve/veya kabloyu dış elektriksel etkilere karşı korumak için iletkenin çevresine yerleştirilmiş olan 

topraklanmış metal tabaka. 

koruyucu sıvı,,,Alm. Schutzflüssigkeit, Fra. liquide protecteur, ing. protecting liquid) Sızmayı engelleyen hazneye ve 

bağlantı borularına doldurulup, basıncı ölçülen işlem akışkanı ile karışmayan ve basınç değişimini ileten sıvı.  

koşullu,,,Alm. bedingt, Fra. conditionel, ing. conditional;  e.g, conditional address, conditional branching, conditional 

jump instruction, conditional probability distribution) Örn. koşullu adres, koşullu dallanma, koşullu atlama komutu, 

koşullu olasılık dağılımı. 

koşullu dallanma,,,Fra. branchement conditionel, ing. conditional branching) Bir bilgisayar programında belirli koşullar 

sağlandığında gerçekleşen sapma. 

koşullu kararlı dizge,,,Alm. bedingt stabiles System, Fra. système à stabilité conditionelle, ing. conditionally stable 

system) Bir parametresinin belirli değer aralıkları için kararlı olan dizge. 

koşullu olasılık,,,Alm. bedingte Wahrscheinlichkeit, Fra. probabilité conditionelle, ing. conditional probability) A ve B 

örneklem uzayında iki olay, ve P(A)ş0 olmak üzere, P(B/A) = P(A B)/P(A) biçiminde tanımlanan olasılık.  

koşullu olasılık dağılımı,,,Fra. distribution conditionelle de probabilité, ing. conditional probability distribution) Bir 

rasgele değişkenler kümesinden belirli değişkenlerin değerleri verildiğinde ya da bilindiğinde geri kalanlarının olasılık 

dağılımı.  

koşullu olasılık yoğunluk işlevi,,,Alm. bedingte Verteilungsfunktion, Fra. fonction de répartition de probabilité 

conditionelle, ing. conditional probability density function) Aynı olasılık uzayında bir olayın varlığı ya da gerçekleştiği 

bilinirken bir rasgele değişkenin olasılık yoğunluk işlevi.  
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koşullu sınama,,,Alm. bedingter Test, Fra. essai conditionel, ing. conditional test) Sınama istatistiğinin dağılımı 

bilinmeyen bazı parametreler içerdiğinde uygulama güçlüğünü gidermek amacıyla örnekleme dağılımına kısıtlamalar 

getirerek yapılan anlamlılık sınaması. 

koşulsuz atlama,,,Fra. branchement inconditionel, ing. unconditional branch) Bir programda önceki koşullardan 

bağımsız olarak gerçekleşen atlama. 

koşut,,,Alm. parallel, Fra. en parallèle, ing. parallel) 1) Bir ya da daha çok aygıt ya da kanalda iki ya da daha fazla ilgili 

olayın eşzamanlı biçimde gerçekleşmesi, 2) ‹ki ya da daha fazla sürecin eşzamanlılığı, 3) Bir bütünün kısımlarının 

eşzamanlı işlemesi.  

koşut bağlantı,,,Alm. Parallelschaltung, Fra. couplage en parallèle, ing. parallel connection) Aygıtların, aynı gerilimin 

hepsinin üzerine uygulanmasını sağlayacak biçimde bağlantılanışı; paralel bağlantı.  

koşut çınlamalı devre,,,Alm. Parallelresonanzkreis, Fra. circuit parallèle résonnant, ing. parallel-resonant circuit) Biri 

sığaç diğeri doğuşturucu (irgiteç) içeren iki koşut yollu çınlama devresi.  

koşut denkleştirici,,,Alm. Parallelkompensation, Fra. compensation parallèle, ing. feedback compensation, parallel 

compensation) Yapısı değiştirilmeyen bir denetleme dizgesinde denkleştiricinin ikincil bir geribesleme yolu üzerine 

konulması.  

koşut işleme,,,Alm. Simultanverarbeitung, Fra. traitement simultané, ing. parallel processing) Bir bilgisayar dizgesinde 

birden çok ana işlem biriminin koşut olarak çalıştırıldığı işletim düzeni, paralel işleme.  

koşut işletim,,,Alm. paralleles Arbeiten, Fra. fonctionnement en parallèle, ing. parallel processing) ‹şlemlerin ya tek bir 

aygıtta koşutzamanlı (concurrent) biçimde ya da iki ya da daha çok aygıtta koşutzamanlı ya da eşzamanlı biçimde 

yürütülmesine olanak tanıyan işletim.  

koşutlayıcı,,,Alm. Kollimator, Fra. collimateur, ing. collimator) Koşut ışın demeti oluşturan aygıt.  

koşutzamanlı,,,Alm. konkurrent, gleichzeitig, Fra. concurrent, ing. concurrent) Belirli bir zaman aralığında iki ya da 

daha çok sayıdaki olayın olagelmesine ilişkin.  

koşutzamanlı işletim,,,Alm. gleichzeitiger Betrieb, Fra. fonctionnement concurrent, ing. concurrent operation) ‹ki ya da 

çok sayıdaki işlemin belirli bir zaman aralığında yürütülmesine olanak tanıyan işletim.  

kotarma,,,Alm. Handhabung, Fra. maniement, traitement, ing. handling; e.g., call handling, file handling) Örn. çağrı 

kotarma, kütük kotarma.  

koyak değeri,,,Alm. Kleinstwert, Talwert, Fra. valeur de creux, ing. valley value) Belirli bir zaman aralığında zamana 

bağımlı bir büyüklüğün aldığı en küçük değer.  

koyut,,,Alm. Postulat, Fra. postulat, ing. postulate) Kanıtsız olarak doğruluğu varsayılan önerme.  

kök çevritleri,,,Alm. Wurzel-Kontur, Fra. contours de racines, ing. root-contours) Bir dizgenin iki ya da daha çok 

parametresi değiştirildiğinde oluşan kök yereğrileri.  

kök düğüm,,,Fra. noeud de base, ing. root node) Herhangi bir altağacın elemanı olmayan düğüm. 

kök yereğrisi,,,Alm. Wurzellinien, Fra. lieu des racines, ing. root-locus) Bir dizgenin bir parametresi değiştikçe 

tanımalık [karakteristik) denkleminin köklerinin karmaşık düzlemdeki yereğrisi.  
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kök yereğrisi dalı,,,Alm. Wurzellinienverzweigung, Fra. branche du lieu des racines, ing. root locus branch) Kök 

yereğrisinin bir açık döngü kutbundan başlayıp sonlu bir açık döngü sıfırında ya da sonsuzdaki bir sıfırda sona eren 

parçası.  

kökaltı,,,Alm. Radikand, Fra. radicande, ing. radicand) Bir kök imi altında bulunan nicelik.  

köken noktası,,,Alm. Quellpunkt, Fra. point d'origine, ing. originating point) Bir sinyalleşme ağında bir sinyalleşme 

iletisinin (mesajının) ürediği düğüm.  

köprü,,,Fra. pont entre réseaux, ing. bridge) Aynı adresleme yöntemine sahip, aynı tür fiziksel iletim ortamını kullanan, 

ancak veri bağı katmanı protokolunda farklılaşan iki yerel alan ağı arasında iletişime elveren bağlantı. 

körük,,,Alm. Blasebalgen, Fra. soufflets, ing. bellows) Eksenel yönde esneyen, uzayıp-kısalabilen basınç ölçme 

aletlerindeki öğe.  

körük dilimi,,,Alm. Faltung des Balgens, Fra. tranche d´un soufflet, ing. convolution of a bellows) Körüğün tek bir 

öğesi.  

köşe sıklığı,,,Alm. Eckfrequenz, Fra. fréquence de coupure, ing. corner frequency) Logaritmik kazanç eğrisine sonuşur 

iki doğrunun kesiştiği sıklık.  

köşegen matris,,,Alm. diagonale Matrix, Fra. matrice diagonale, ing. diagonal matrix) Ana köşegen öğelerinden en az 

biri sıfırdan farklı olup öteki öğeleri sıfır olan matris, köşegen dizey.  

köşegenleme,,,Alm. Diagonalisierung, Fra. diagonalisation, ing. diagonalisation) Bir kare matrisi sonlu sayıda yalın 

işlem sonucunda bir köşegen matris durumuna getirme.  

köşeli ayraç,,,Alm. Klammer, Fra. crochet,  ing. bracket) Yazı ve basımcılıkta kullanılan, ve belirli bir konuyu ya da 

matematikte bir ifadeyi kuşatan işaretler []   

kötü konumlanmış,,,ing. ill-posed) Sayısal çözümlemedeki yuvarlanma ya da kırpılma hataları, ölçümlerdeki gürültü, 

varsayımlardaki farklılıklar gibi girdilerdeki küçük değişikliklere karşılık sorunun çözümünde büyük değişikliklerin 

olduğu ya da tutarsız çözümlerin üretildiği sorun. 

kötücül virüs,,,Fra. virus critique, ing. critical virus) Etkileri zararlı, hatta felakete yolaçabilen virüs. 

kötücül yazılım,,,Fra. maliciel, ing. malware) Kayıp ya da zarar verdirtmek amacıyla kötücül bir kod içeren yazılım. 

kripto anahtarı,,,Fra. clé de cryptage, ing. cryptographic key) Kriptolama ve kripto çözme işlemlerinde kullanılan simge 

dizisi.  

kripto analizi,,,Fra. analyse cryptographique; cryptanalyse, ing. codebreaking, cryptanalysis) Bir kriptografik sistemin 

girdi ve/veya çıktılarını inceleyerek tasnifli verilere, şifresiz bilgilere ulaşmayı amaçlayan yasadışı analiz. 

kripto (grafik) güvenlik,,,Fra. cryptosecurité, ing. cryptographic security) Teknik açıdan yeterli ve doğru kullanılan 

kripto sistemleri sayesinde elde edilen iletişim güvenliği. 

kriptografi,,,Fra. cryptographie, ing. cryptography) Sadece alıcısının kodunu açabileceği şekilde düzenlenmiş ve 

mesajların içeriğini gizlemeyi amaçlayan gizli dönüşümler bilimi.  

kriptografik kimlik kanıtlanma,,,Fra. authentication cryptographique, ing. cryptographic authentication)  Kimlik 

kanıtlamasının  kripto sistemlerine dayanarak yürütülmesi.  
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kritik aksama,,,Alm. kritischer Ausfall, Fra. défaillance critique, ing. critical failure) Önemli maddi zarara ya da 

kişilerin yaralanmasına yolaçabileceği düşünülen aksama.  

kritik eksiklik,,,Alm. kritischer Defekt, Fra. défaut critique, ing. critical defect) Önemli maddi zarara ya da kişilerin 

yaralanmasına yol açabileceği düşünülen eksiklik.  

kritik kusur,,,Alm. kritischer Fehler, Fra. panne critique, ing. critical fault) Önemli maddi hasara ya da kişilerin 

yaralanmasına yolaçabileceği düşünülen kusur.  

kritik olaylı benzetim,,,Fra. simulation  déclenchée par événements, ing. critical event simulation) Belirli bir olayın 

oluşu ile sonlandırılan benzetim.  

kritik yol çizelgelemesi,,,Fra. plannification de chemin critique, ing. critical path scheduling) Bir projenin 

tamamlanmasına yönelik olan proje planlama ve gözetleme sistemi. 

kritiklik,,,Fra. gravité, ing. criticality) Bir sistemin işletimi ya da geliştirilme sürecine bir isterin, modülün, hatanın, 

aksaklığın, kusurun, vb. etkisi.  

kromatik saçılma,,,Alm. chromatische Dispersion, Fra. dispérsion chromatique, ing. chromatic dispersion) ‹letilen 

işaretin bozunumuna yolaçan yayılma parametresinin dalgaboyuna bağımlılığı.  

kuantum verimi,,,Alm. Quantumertrag, Fra. rendement quantique, ing. quantum yield) Bir fotoışımada, yayılan foton 

sayısının soğurulan foton sayısına oranı. 

kukla aygıt,,,Alm. Scheingeräte, Fra. dispositif fictif, ing. dummy device) Görünürde olup gerçekte işlevselliği 

bulunmayan aygıt.  

kulak,,,alm. Keule, Fra. lobe, ing. lobe) Kutupsal bir çizitte tek bir doruğu olan bölge; bir spektrumda iki minimum 

arasında kalan kabarık bölge.  

kulaklıklı telefon,,,ing. headset) Elleri serbest bırakacak şekilde başın üstünde taşınabilen telefon kulaklık ve 

mikrofonu. 

kullanıcı,,,Alm. Benutzer, Fra. usager, ing. user; e.g, user access, user application, user code, user interface, user label, 

user station) Bir bilgi işlem sisteminin hizmetlerine gereksinen herhangi biri.  Örn. kullanıcı erişimi, kullanıcı 

uygulaması, kullanıcı kodu, kullanıcı arabağı, kullanıcı etiketi, kullanıcı durağı.  

kullanıcı arayüzü,,,Fra. interface d'usager, ing. user interface) Kullanıcının bilgisayarla iletişim kurarken duyduğu, 

gördüğü, yaptığı her şey. 

kullanıcı aygıtı,,,Fra. dispositif d'usager, ing. user set) Bir iletişim ya da imleşim hizmetinde kullanıcı yerleşkesine 

konulan ve sistemin başka kısımlarıyla işleyebilen aygıt. 

kullanıcı belgeleri,,,Fra. documents pour l'utilisateur, ing. user documentation) Bir sistem ya da bileşenin istenen 

sonuçları elde etme doğrultusunda kullanıcı tarafından nasıl uygulanacağını belirten bilgiler.  

kullanıcı elkitabı,,,Fra. manuel d'usager, ing. user manual) Bir sistem ya da bileşenden istenen sonucu elde edebilmek 

üzere kullanıcı yönergelerini içeren kitap.  

kullanıcı etkileşimi,,,Fra. interaction avec l'utilisateur, ing. user interaction) Kullanıcının her bilgi girişine karşı 

bilgiişlem sistemi tarafından bir tepki verilen insan - makina iletişimi.  
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kullanıcı grubu,,,Fra. group d'usagers, ing. user group) Belirli bir donanım ya da yazılım kullanıcılarının ortak sorunları 

tartışmak, bilgi ve programları paylaşmak amacıyla oluşturdukları grup. 

kullanıcı için doğrudan hat,,,Fra. ligne directe d'utilisateur, ing. user hotline) Bir ürün, sistem ya da bileşen hakkında 

kullanıcının sorularını doğrudan yanıtlayabilecek bir uzmana olan doğrudan telefon bağlantısı.  

kullanıcı kimliğinin belirlenmesi,,,Fra. identification de l'utilisateur, ing. user identification) Bir bilgisayarın 

kullanıcıların kimliğini saptayıp geçerliliğini sınama süreci. 

kullanıcı programları,,,Fra. programmes d'utilisateur, ing. user programs) Üretici şirket tarafından sağlanmayıp da 

kullanıcı tarafından yazılan programlar, altprogramlar, yordamlar. 

kullanıcının ayarı,,,Alm. Einstellen, Fra. réglage, ing. user adjustment) Bir ölçme aygıtını, kullanımda olası bir eğilim 

hatasından bağımsız ve doğru işler duruma getirmek için yalnızca kullanıcının elinde bulunan olanaklarla yapılan 

işlem.  

kullanılır,,,Alm. verfügbar, Fra. disponible, ing. available) Bulunan, hemen kullanıma hazır.  

kullanılırlık oranı,,,Fra. taux de disponibilité, ing. availability ratio) Bir dizgenin yararlanılır olduğu sürelerin toplam 

gözlem süresine oranı. 

kullanım süresi bitimi,,,Alm. Verfallsdatum, Fra. date d'expiration, ing. expiration date) Bir aygıtın ya da mamulun 

niteliklerini ya da işlevini yitirmeden kullanılabileceği en son tarih.  

kullanıma hazır,,,Fra. sur étagère, ing. off-the-shelf) Stokta hazır olup imal edilmesi ya da satın alınması gerekmeyen 

üretim parçası. 

kumanda anahtarı,,,Alm. Hilfsstromschalter, Fra. auxiliaire de commande, ing. control switch) ‹şlevi işaretleşme, 

elektriksel kilitleme vb. dahil bir anahtarlama ya da kumanda aygıtının manevrasına kumanda etmek  olan mekanik 

anahtarlama aygıtı. 

kumanda kontağı,,,Alm. Steuerkontakt, Fra. contact de commande, ing. control contact) Bir mekanik anahtarlama 

aygıtının kumanda devresinde bulunan ve bu aygıt tarafından mekanik olarak çalıştırılan kontak. 

kumanda tesisleri,,,Alm. Schaltanlagen für Energieverbrauch, Fra. appareillage de commande, ing. controlgear) 

Elektrik enerjisi tüketim aygıtlarının kumandası için amaçlanan anahtarlama aygıtları ile bunların çalışmasında görev 

alan kumanda, ölçme, koruma ve ayar aygıtlarının birleşimi.  

kural,,,Fra. regle, ing. rule) 1) Eylem ya da  davranış için saptanmış ilkeler  2) Geçerli bir genelleme.   

kuram,,,Alm. Theorie, Fra. théorie, ing. theory) Belirli bir kavrama ilişkin kurallar, kendi içinde mantıkça geçerli bir 

kapalı dizge oluşturacak biçimde koyutlanan (postulate) ve ardından kanıtlanan gerçekler.  

kuramsal sıklıklar,,,Alm. theoretische Häufigkeiten, Fra. fréquences théorique, ing. theoretical frequencies) Bir 

örneklemde gözlenen sıklıklardan ayrı olarak kuramsal bir dağılım kullanılarak bulunan sıklıklar.  

kurgu,,,Fra. fiction, ing. fiction) Olgusal karşılığı olmamakla beraber olabileceği akla yatkın bir durumun imgesel 

tasarımı.  

kurma elkitabı,,,Fra. manuel d'installation, ing. installation manual) Bir sistem ya da bileşenin başlangıç parametrelerini 

ayarlamak ve ölçer hale getirmek için yapılacak işleri iceren elkitabı. 
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kurma süresi,,,Alm. Montagezeit, Fra. durée d´installation, ing. installation time) Onanır duruma gelinceye kadar bir 

donanım ya da yazılımın yerleştirilmesi ve sınanması için gereken süre.  

kuru pil,,,Alm. Trockenelement, Fra. pile séche, ing. dry cell) Elektrolitik gereci nemli bir hamur niteliğinde olan 

elektrik gözesi.  

kuruluşa özel ağ,,,Fra. réseau privée, ing. private network) Bir kuruluşun, kendi örgüt üyeleri için kurup işlettiği ağ. 

kurye niteliği,,,Fra. qualité courrier, ing. letter quality) Dökümlü fontları darbeli biçimde kullanarak elde edilen yüksek 

nitelikli basım.  

kusur,,,Alm. Defekt, Fra. defaut, ing. defect) Bir öğenin ayırıcı özelliklerinin istenen değerlerden sapması.  

kusur çözümlemesi,,,Alm. Fehleranalyse, Fra. analyse des pannes, ing. fault analysis) Gerçek ve gizil kusurların 

nedenlerinin sonuçlarının ve olasılıklarının belirlenmesi için bir öğenin ya da çizeneğin mantıksal ve dizgesel 

incelenmesi.  

kusur hoşgörüsü,,,Alm. Fehlertolerenz, Fra. tolérance aux pannes, ing. fault tolerance) Altöğelerdeki kusurlara rağmen 

bir öğenin belirli bir işlevi yerine getirebilme becerisi.  

kusur maskelenmesi,,,Alm. Fehlermaskierung, Fra. masquage de panne, ing. fault masking) Bir altöğedeki kusurun bu 

öğenin bir özniteliğinden ötürü ya da bir başka öğedeki kusurdan ötürü tanınamaması durumu.  

kusur tanısı,,,Alm. Fehlerdiagnosis, Fra. diagnostic de panne, ing. fault diagnosis) Kusurların tanınması, yerlerinin 

bulunması ve nedenlerinin ortaya çıkarılması için yapılan işlemler.  

kusur yersemesi,,,Alm. Fehlerlokalisierung, Fra. localisation de panne, ing. fault localization) Kusurlu öğe ya da 

öğelerin tanılanması işlemi. 

kusurlu çalışma,,,Alm. Gerätestörung, Fra. mauvais fonctionement, ing. malfunction) Bir dizgenin istenmeyen biçimde 

çalışmasına yol açan bir bileşendeki bozuk işleme.  

kusurönler,,,Fra. protégé contre défaillances, ing. fail safe) Bir öğedeki aksamaların kritik kusurlara yolaçmasını 

engelleyen tasarım özelliği.  

kuşatan sınır,,,Fra. contours, ing. border) Bir imgede belirli bir nesnenin etrafını saran sınır piksellerinin dizgisi. 

kutuplanmış röle,,,Alm. polarisiertes Relais, Fra. relais polarisé, ing. polarized relay) Durumun değişmesi, giriş uyarma 

büyüklüğünün polaritesine bağlı olan doğru akım rölesi.  

kutupsal çizim,,,Alm. polares Diagramm, Fra. diagramme polaire, ing. polar plot) Sıklık sıfırdan sonsuza dek 

değiştirilirken sinüzoidal aktarım işlevinin genliğinin evre açısına göre kutupsal konaçlarda çizimi.  

kutupsal ızgara,,,Alm. Polarraster, Fra. grille polaire, ing. polar grid) Kutupsal koordinat [konaç) sistemine göre 

hazırlanmış bir ızgara.  

kutupsal kodlama,,,Fra. codage bipolaire, ing. bipolar coding) ‹kili bir katarı, sıfırlarını darbesiz, birlerin ise almaşan 

artı ve eksi değerli darbelerle gösteren üç düzeyli kodlama yöntemi. 

kutupsal konaçlar,,,Alm. Polar-koordinaten, Fra. coordonnées polaires, ing. polar coordinates) Bir düzlemde ya da 

uzayda bulunan bir noktanın konumunu, bu yerin vektörüne uygun seçilmiş iki açı ile belirleyen konaçlar.  
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kutupsal sıfıra dönüşlü sinyalleşme,,,ing. bipolar return to zero signalling) Kutupsal kodlama uygulayan ve birleri 

temsil eden darbelerin zaman dilimleri içinde sıfır düzeyine dönüş yaptıkları işaretleşme. 

kutupsal sıfıra dönüşsüz sinyalleşme,,,ing. bipolar non-return to zero signalling) Kutupsal kodlama kullanan, ve birleri 

temsil eden darbelerin sıfır düzeyine dönüş yapmadıkları işaretleşme. 

kuvantum elektroniği,,,Fra. électronique quantique, ing. quantum electronics) Kuvantum mekaniği yasalarına göre 

tasarımlanan ve katı kristallerde mikrodalga enerji üretimini ele alan ilgi dalı. 

kuvvet,,,Alm. Kraft, Fra. force, ing. force) Bir cismin durgunluk ya da devinim durumunu değiştirebilen yöneysel 

(vektörel) nitelikli bir etki.  

kuvvetölçer,,,Alm. Dynamometer, Fra. dynamomètre, ing. dynamometer) Kuvvet ölçümü için kullanılan aygıt.  

kuyruğa sokulmuş ileti,,,Fra. message en fille d'attente, ing. queued message) Hemen ekrana yansıtılmayıp önce 

kuyrukta bekletilen ileti.  

kuyruk dizgesi,,,Alm. Warte[schlangen]system, Fra. système de file d´attente, système à attentes, ing. queueing system) 

Müşterilerin hizmet için vardıkları, hizmet düzeneği tıkanık olduğunda bekledikleri ve hizmet alımından sonra 

ayrıldıkları dizge.  

kuyruk düzencesi,,,Alm. Warteschlangendisziplin, Fra. discipline de file d'attente, ing. queue discipline) Bir kuyruk 

dizgesinde müşterilere hizmet sunuluşu için uygulanan sıra ve seçme düzeni.  

kuyruk gecikmesi,,,Alm. Schlangernverspätung, Fra. retard du à la formation de queues, ing. queueing delay) 

Sinyalleşme kanalı üzerinde sinyal birimlerinin ardışık iletişiminden kaynaklanan mesajdaki gecikme.  

kuyruklama,,,Alm. Spool-Betrieb, Fra. système de désynchronisation des entrées-sorties, spooling, ing. spooling) Çevre 

birimleri ile ana işlemci arasında aktarım yaparken işlem gecikmelerini azaltmak amacıyla yardımcı belleklerin yastık 

bellek olarak kullanılması.  

kuyruklu erişim yöntemi,,,Fra. méthode d'accès avec file d'attente, ing. queued access method) Veri aktarımının 

gönderici ve alıcı taraflarda kuyruk düzenine göre yürütüldüğü erişim yöntemi.  

kuyulu basıölçer,,,Alm. Bohrlochmanometer, Fra. manomètre de réservoir, ing. well manometer) Bir bacağı geniş bir 

kuyu, öteki bacağı boru olan basıölçer.  

küçük harf,,,Alm. Kleinbuchstabe, Fra. lettre minuscule,  ing. lower case letter) 

küçük sayılar yasası,,,Alm. der Satz der kleinen Zahlen, Fra. loi de petits nombers, ing. law of small numbers) Poisson 

dağılımına uyan ve az görülen olayları açıklayan yasa. 

küçümen matris,,,ing. minor matrix) A kare matrisinin aij öğesi için, A matrisinin i-inci satırı ve j-inci dikecinin 

atılmasıyla elde edilen [n-1)x [n-1) türü matris.  

küçümenlik durumu,,,Fra. dépassement de capacité négative, ing. underflow) Bilgisayarda sonucun sıfırdan farklı, ama 

bir makinada gösterimlenebilen en küçük nicelikten de küçük olması durumu. 

küme,,,Alm. Menge, Fra. ensemble, ing. set) Belirli ortak özellikleri olan nesneler topluluğu.  

küme birleşimi,,,Alm. Vereinigung von Mengen, Fra. union des ensembles, ing. union of sets) Öğeleri, her n tane 

kümeden en az birine ait olan öğelerin topluluğu.  
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kümelerin kesişimi,,,Alm. Durchschnitt von Mengen, Fra. intersection d´ensembles, ing. intersection of sets) En az iki 

kümenin ortak öğelerini içeren bir altküme.  

küresel konum uydusu,,,ing. global positioning satellite, GPS) Yer kürenin her noktasında konum ve zaman bilgisini 

dağıtan, ve 40 uydudan oluşan bir sistem. 

kütle numarası,,,Alm. Massagetal, Fra. nombre de masse, ing. mass number) Atom çekirdeğini oluşturan proton ve 

nötronların toplam sayısı. 

kütüğe yazmak,,,Fra. stocker, archiver, ing. to file) Bilgi işlemde belirli bilgilerin kütük örgütleşimine göre yazımı; 

dosyalamak.  

kütük,,,Alm. Datei, Fra. fichier, ing. file) Bir arada işlenen ve birbirleriyle ilgili olan bir dizi kayıt; dosya.  

kütük aktarım protokolu,,,Fra. protocole de transfert de fichiers, ing. file transfer protocol) Bir teleiletişim ağında 

kütüklerin bir düğümdeki bilgisayardan başka düğümdeki bilgisayara gönderimini ve alımını yürüten uygulama 

katmanı protokolu. 

kütük bakımı,,,Fra. entretien d'un fichier, ing. file maintenance) Belirli bir sürede olagelen değişikliklerle de 

güncelleyerek bir kütüğün dönemli yenilenmeleri. 

kütük içerik belirteni,,,Fra. extension de fichier, ing. file extension) Bir kütüğün içeriğine ilişkin, ve .bas, .com, .exe, 

.gif, .ps, .tar, .z, .zip örneklerinde olduğu gibi, sırasıyla, Basic dilinde, yürütülebilir, grafik değiştokuş formatında, 

postscript formatında, teyp arşiv formatında, Unix sıkıştırılmış formatta, DOS sıkıştırılmış formatta, olduğunu belirten 

takı. 

kütük kimliği,,,Alm. Dateiname, Fra. nom de fichier, ing. file identifier) Bir kütüğü tanımaya yarayan bilgiler.  

kütük örgütleşimi,,,Alm. Dateorganisierung, Fra. organisation de fichier, ing. file organization) Kütük içindeki 

bilgilerin düzenleşimi. 

kütük özniteliği,,,Fra. attribut de fichier, ing. file attribute) Bir kütüğün sahibinden başka kullanıcılarca erişim ve 

değiştirilebilmesini sınırlayan, okunmasına, yazılmasına, paylaşılmasına, değiştirilmesine ilişkin kısıtlar. 

kütük paylaştırıcı,,,Fra. serveur de fichier, ing. file server) Bir yerel bilgisayar ağında belirli bir makina üzerinde 

konaklayan kütüklerin her bir bilgisayar tarafından saydam biçimde erişilmesini, kullanılmasını, üzerinde işlem 

yapılmasını sağlayan yazılım düzeni.  

kütük yönetimi  (gestion d'un fichier, ing. file management) Kütüklerin yaratımı ve bakımına ilişkin kural ve 

yordamlar. 

kütüphane otomasyonu,,,Fra. informatique de bibliotèque, ing. library automation) Çevrimiçi katalog erişimi, 

kütüphaneler arası ödünçleme gibi işlemlerin otomatik tekniklere dayandırıldığı kütüphane işletimi. 

lif üzerindeki yitim,,,Fra. pertes de fibre, ing. fiber loss) Optik lif iletiminde ışık sinyalinin zayıflaması. 

liste,,,Alm. Liste, Fra. liste, ing. list) Sözcüklerin ya da rakamların basit bir serisi; dizelge.  

liste işleme,,,Fra. traitement de liste, ing. list processing) Bir liste yapısı içine yerleştirilecek verilerin işlenmesi. 

lüks,,,Alm. Lux, Fra. lux, ing. lux) Metrekare yüzeye bir lümenlik ışık akısı düşmekle sağlanan aydınlanma birimi.  
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lümen,,,Alm. Lumen, Fra. lumen, ing. lumen) Uluslararası 1 mum yeğinliğinde bir ışık kaynağının, birim katı açı 

içinden saldığı ışık akısı birimi. 

maddi ölçü,,,Alm. Massverkörperung, Fra. mesure materialisée, ing. material measure) Belirli bir büyüklüğün bir veya 

birden fazla bilinen değerini, kullanıldığı süre boyunca devamlı olarak sağlamak veya yeniden üretmek için tasarlanmış 

araç.  

maddi risk,,,Fra. risque matériel, ing. material risk) Bilgisayarın donanım, donatım ya da tesislerinin tahribine ilişkin 

risk. 

makaralı anahtar,,,Alm. Nockenschalter, Fra. commutateur commandé par came, ing. cam-operated switch) Dirsekli bir 

makara mili aracılığıyla açılıp kapatılan, hem sabit hem de devinen değeçlerden oluşan anahtar.  

makaslama zorlaması,,,Alm. Scherspannung, Fra. tension de cisaillement, ing. shearing stress) Dikdörtgen prizmatik 

(biçiksel) bir nesnenin, koşut yüzeylerini karşıt yönlü kuvvetlerle zorlayarak sağlanan gerginlik. 

makina,,,Alm. Maschine, Fra. machine, ing. machine) Bir işi mekanik, elektriksel ya da elektronik olarak yapmak üzere 

tasarlanmış düzenek. 

makina dili,,,ing. machine language) Bilgisayarın en alt düzeydeki donanım birimlerine hitap eden dili.  

makina kodu,,,Alm. Maschinenkode, Fra. code de machine, ing. executable code, machine code) Bilgisayarın en alt 

düzeydeki donanım birimlerine göre yazılmış program.   

makina konumlama kesinliği,,,Alm. Machinenlageneinstellgenauigkeit, Fra. précision de positionnement, ing. machine 

positioning precision) Makina konumlama servomekanizması, makina öğeleri, duyargaç ya da çevirici dizgesinin 

kesinliği.  

makinayla işleme,,,Fra. traitment par ordinateur, ing. machine processing)  Bilgisayarla işleme.  

makro,,,Alm. makro, Fra. macro, ing. macro; macrodefinition, macroinstruction, macroassembler) Örn. makrotanım, 

makrokomut, makroçevirici.   

makro kütüphanesi  (bibliothèque de macro-instructions, ing. macro library) Makro üreteçleri tarafından 

kullanılabilecek makro derlemi.  

makro üreteci,,,Fra. programme macrogénérateur, ing. macrogenerator) Çoğunlukla bir derleyici ya da çeviricinin 

parçası olup makrokomutları dönüştüren altprogram.  

makrokod,,,ing. macrocode) Bilgisayar komut öbeklerini tek bir kod sözcüğüne dönüştüren kodlama sistemi.  

makrokomut,,,Alm. Makrobefehl, Fra. macro-instruction, ing. macroinstruction)  Kaynak dilinde bir deyim olup aynı 

dildeki belirli bir komut dizisiyle değiştirilen komut.  

makroöğe,,,ing. macroelement) Tek bir birim gibi işlem gören ve tek bir veri kimliği olan sıralı ya da özel bir veri 

grubu.  

mandal,,,Alm. Fang, Fra. tampon,  ing. latch, latching; e.g., latching circuit)  Sayısal bir veriyi, değeri üzerinde 

herhangi bir işlem yapmadan geçici olarak saklamakta kullanılan devre, örn. mandal devre.  

manevra (mekanik anahtar),,,Alm. Betätgen, Fra. manoeuvre, ing. operation) Hareket eden kontağın bir konumdan 

bunun yanındaki konuma geçmesi. 
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manevra çevrimi (mekanik anahtar),,,Alm. Schaltspiel, Fra. cycle de manoeuvres, ing. operating cycle) Bir mekanik 

anahtarın bir konumdan diğer konuma geçen ve varsa diğer bütün konumlardan geçerek yeniden ilk konuma dönen 

manevralar dizisi. 

manevra sırası,,,Alm. Schaltfolge, Fra. séquence de manoeuvres, ing. operating sequence) Belli zaman aralıkları ile 

öngörülmüş olan manevra dizisi. 

mantık çizeneği,,,Alm. Logikdiagramm, Fra. diagramme logique, logigramme, ing. logic diagram) Mantık öğelerini ve 

arabağlantılarını gösterir çizenek.   

mantık işleci,,,Alm. Boolescher Operator, Fra. opérateur logique, ing. logical operator, Boolean operator ) Boole işleci, 

mantıksal işleç.   

mantıksal,,,Alm. logisch, Fra. logique, ing. logical;  e.g., logical connector, logical expression, logical language, logical 

product, logical design) Örn. mantıksal bağlaç, mantıksal deyim, mantıksal dil, mantıksal çarpım, mantıksal tasarım.  

mantıksal bağlantı,,,ing. logical connection) Bir paket ağına fiziksel bağlantı kurulduktan sonra ağdaki bir başka aygıtla 

iletişim kurmak üzere yapılan çağrı. 

mantıksal dizge,,,Alm. logisches System, Fra. système logique, ing. logic system)  Çıkış durumlarının giriş 

durumlarının bir işlevi olup, girdi ve çıktıların öğe sayısı sonlu olan bir kümeden değerler alabildiği dizge.  

mantıksal fark,,,Fra. différence logique, ing. logical difference) ‹ki A ve B kümesi verildiğinde, A'nın B'den farklı, A'da 

olup da B'de olmayan öğelerin kümesi. 

mantıksal toplam,,,Fra. addition logique, ing. logical sum) Girdilerden herhangi birinin ya da ikisinin de bir olduğunda 

çıktının bir, her iki girdinin sıfır olduğunda çıktının sıfır olduğu toplam. 

mantıksal tutanak,,,Fra. enregistrement logique, ing. logical record) Fiziksel çevrelerinden bağımsız olarak derlenen 

öğeler topluluğu. 

manyetik alan,,,Alm. Magnetfeld, Fra. champ magnétique, ing. magnetic field)   Yüklü bir nesnenin devindirildiğinde 

hız ve yüküne orantılı bir kuvvetle karşılaştığı bölgenin durumu.  

manyetik alan kuvveti,,,Alm. magnetiche Erregung, Fra. champ magnétique, ing. magnetic field strength) Potansiyeli 

toplam akı yoğunluğuna eşit olan vektörel büyüklük.  

manyetik alan vektörü,,,Alm. magnetischer Feld Stärkevector, Fra. vecteur champ magnétique, ing. magnetic field 

vector) Manyetik alanın herhangi bir noktasında manyetik irgitinin (doğuşturunun) ortamın irgitilliğine 

(doğuşturulluğuna) bölümü.  

manyetik bant,,,Alm. Band, Fra. bandle, ing. tape;  e.g., tape-controlled, tape deck, tape drive, tape dump, tape tag, tape 

reader, tape reel) Manyetik özellikli ve kayıt amacıyla kullanılan bant;  örn. manyetik bant denetimli, manyetik bant 

kümesi, manyetik bant sürücüsü, manyetik bant dökümü, manyetik bant etiketi, manyetik bant okuyucu, manyetik bant 

sargısı.  

manyetik devre,,,Alm. magnetischer Kreis, Fra. circuit magnétique, ing. magnetic circuit)  Manyetik akının belirli bir 

bölgeye yöneltilmesine yarayan ortamların katışımı. 

manyetik direni,,,Alm. magnetischer Widerstand, Reluktanz, Fra. réluctance, ing. reluctance)  Manyetomotor kuvvetin 

ilişkin manyetik akıya olan oranı.  
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manyetik doyma,,,Alm. magnetische Sättigung, Fra. saturation magnétique, ing. magnetic saturation) Ferromanyetik ve 

ferrimanyetik maddedeki mıknatıslıkta, manyetik alan şiddetinin artırılmasıyla önemli artış meydana getirilmemesi 

durumu. 

manyetik duygunluk,,,Alm. Suszeptibilität, Fra. susceptibilité magnétique, ing. magnetic susceptibility) Manyetik alan 

şiddetiyle çarpımı mıknatıslanmaya eşit olan sayıl veya tansorel (gerey) büyüklük.  

manyetik iletkenlik,,,Alm. magnetische Leitwert, Permeanz, Fra. perméance, ing. permeance)  Manyetik direninin tersi.  

manyetik karışma,,,Alm. magnetische Interferenz, Fra. interférence magnétique, ing. magnetic interference) Elektrik 

akımları ve/ya da manyetik gereçler tarafından aletler üzerinde yaratılan istenmeyen ve rasgele etkiler.  

manyetik kayıplar,,,Alm. magnetische Verluste, Fra. pertes magnétique, ing. magnetic losses) Manyetik maddede 

zamana bağlı olarak değişen manyetik alandan soğurulan ve ısı olarak yitirilen güç. 

manyetik madde,,,Alm. magnetischer Werkstoff, Fra. substance magnétique, ing. magnetic substance) Manyetik bir 

alanla mıknatıslanabilen veya mıknatıslığı değiştirilebilen bir madde. 

manyetik mürekkep,,,Fra. encre magnétique, ing. magnetic ink) Manyetik parçacıklar içeren ve manyetikliğe duyarlı 

aygıtlar tarafından algılanabilen mürekkep.  

manyetik odaklama,,,Alm. magnetische Fokussierung, Fra. concentration magnétique, ing. magnetic focussing) Bir 

elektron demetinin manyetik alan etkisiyle odaklanması. 

manyetik ortam,,,ing. magnetic medium) Teker bellek, disket, teyp gibi manyetik malzeme özelliklerini kullanan veri 

saklama ortamı. 

manyetik siper,,,Alm. magnetischer Schirm, Fra. écran magnétique, ing. magnetic screen) Bir manyetik alanının 

belirlenmiş bir bölge içerisine nüfuzunu azaltmak için amaçlanmış olan ve ferromanyetik malzemeden yapılmış siper. 

manyetik yol,,,Fra. trace magnétique, ing. magnetic path) Manyetik akının izlediği ve çeşitli ortamlardan geçen kapalı 

yol. 

manyetik yükselteç,,,Alm. Magnetverstärker, Fra. amplificateur magnétique, ing. magnetic amplifier) Bir manyetik 

çekirdeğin doyma özelliklerinin kullanıldığı yükselteç.  

manyetooptik,,,Alm. magnetooptisch, Fra. magnéto-optique, ing. magneto-optic) Manyetik alan tarafından irgitilen 

optik etkileri niteleyen terim. 

Markov süreci,,,Alm. Markov-Prozess, Fra. processus de Markov, ing. Markov process) Gelecekteki davranışın 

geçmişten bağımsız olup salt şimdiki duruma bağlı olduğu rasgele süreç.  

Markov zincir modeli,,,Fra. modèle de chaîne Markovienne, ing. Markov chain model) Modelin belirli bir durumda 

olma olasılığının, bir önceki duruma bağlı olduğu ayrık ve stokastik model.   

Markov zinciri,,,Alm. Markov-Kette, Fra. chaîne de Markov, ing. Markov chain)   Ayrık durum uzayında tanımlanmış, 

dönemli ve geçişli durumlar içermeyen Markov süreci.  

masaüstü,,,ing. desktop; desktop publishing) Örn. masaüstü yayıncılık.  

maske,,,Fra. masque, ing. mask) Bir veri dizisinin belirli kısımlarını mantıksal çarpım sonucu çekip almak üzere 

hazırlanmış özel bit ya da damga dizisi. Örneğin bir bayttaki son iki biti alabilmek için 00000011 maskesi hazırlanır.  
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maskelemek,,,Alm. maskieren, Fra. masquer, ing. to mask to) 1) Bir damga dizgisi içinde örüntülerden bazılarını 

elemek ya da korumak amacıyla belirli şablonlar kullanmak 2) Mikroişlemcide bir işkesme komutunu işleme 

sokmamak.   

matrisin boyutu,,,Alm. Dimension einer Matrix, Fra. dimension d'une matrice, ing. dimension of a matrix) Bir matrisin 

boyut sayıları (mxn), satırlarının sayısı m ile dikeçlerinin sayısı n'dir; dizeyin boyutu.    

matrisin devriği,,,Alm. Transponierte einer Matrix,  Fra. transposée d'une matrice, ing. transpose of a matrix) Bir 

matristen satır ve dikeçleri karşılıklı yer değiştirilerek elde edilen matris, dizeyin devriği.  

matrisin evriği,,,Alm. Inverse einer Matrix, Fra. inverse d'une matrice, ing. inverse of a matrix) Birim matris elde etmek 

için kare bir matrisin çarpılması gereken matris, dizeyin evriği.   

matrisin izi,,,Alm. Spur einer Matrix, Fra. trace d'une matrice, ing. trace of a matrix)  Bir matrisin ana köşegen 

öğelerinin toplamı; dizeyin izi.  

matrisin kertesi,,,Alm. Rang einer Matrix, Fra. rang d'une matrice, ing. rank of a matrix, determinental rank) Bir 

matrisin satır kertesi ile dikeç kertesi arasından küçük olanı; dizeyin kertesi.   

mekanik anahtar,,,Alm. mechanischer Schalter, Fra. appareil mécanique de connexion, ing. mechanical switching 

device) Bir ya da birden çok elektrik devresini ayrılabilir kontaklar aracılığı ile kapamak ve açmak için tasarımlanmış 

anahtarlama aygıtı.  

mekanik sıfır,,,Alm. mechanische Null, Fra. zéro mécanique, ing. mechanical zero) Ölçme aleti enerjilenmediği zaman 

sadece mekanik gerialım kuvvetlerinin etkisinde göstergenin bulunduğu denge konumu.  

melez virüs,,,Fra. virus hybride, ing. hybrid virus) Bir kısmı bellekte yerleşik, diğer kısmı yerleşik olmayan virüs. 

menüyle güdülen,,,Fra. piloté par menu, ing. menu driven) Kullanıcının menüden yaptığı seçimlerle sistemi güttüğü 

bilgisayara ilişkin.  

merdiven devre,,,Alm. Reihenschaltung, Fra. biporte en échelle, ing. ladder network) L-devrelerin peşpeşe 

bağlantılanması ile oluşturulan iki-kapılı devre.  

merkezcil kuvvet,,,Alm. Zentripetalkraft, Fra. force centripète, ing. centripetal force)  Bir nokta çevresinde dolanan bir 

nesnenin, dolanım özeğine doğru olan ivmesini oluşturan kuvvet.  

merkezden yükleme,,,ing. downline loading, downloading) Merkezi bir bilgisayardan çevre bilgisayarlarına ve 

birimlerine işletim yazılımı, düzenleşim parametreleri gibi verilerin gönderilmesi. 

merkezi (ana) işlem birimi,,,Alm. Zentraleinheit, Fra. unité centrale de traitement, ing. central processing unit) Bir 

bilgisayarda, komutların yorumlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştiren devreleri kapsayan ve aritmetik mantık 

birimi ile denetim biriminden oluşan donanım birimi.  

merkezi işleme,,,ing. centralized processing) Ağdaki değişik yerlere özgü bütün veri işlemenin tek bir bilgisayar 

noktasında yer aldığı veri işleme düzenleşimi. 

merkezi sistem,,,Fra. ordinateur principal, ing. host system) Bir başka bilgisayar ya da denetleyicide kullanılmak üzere 

programları ve ortamı hazırlayan veri işleme sistemi. 

merkezi yönetim,,,Fra. gestion centralisée, ing. centralized management) Ağın tek bir noktasından yürütülen ağ 

yönetimi. 
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mesaj,,,Fra. message, ing. message) 1) Bilgi taşıma amacıyla kullanılan sıralı damgalar dizisi; 2) Başı ve sonu 

belirlenmiş gelişigüzel bilgi miktarı; 3) Veri iletişiminde belirli bir koda göre kaynaktan ereğe gönderilen sayısal bilgi; 

ileti.  

mesaj anahtarlaması,,,Fra. commutation de messages, ing. message switching) ‹letişim amaçlı mesajlar üzerinde 

uygulanan bellekte saklama, gönderme, alma, yolatama işlemleri; ileti anahtarlaması.  

mesaj yapısı,,,Fra. structure d'un message, ing. message format) Bir mesajın başlık, adres, metin, mesaj sonu gibi 

parçalarının belirtimi ve sıralanışı; ileti yapısı.  

meşgul durum,,,Fra. état occupé, ing. busy state) Teleiletişimde bir kullanıcı için bir işlevi yerine getirmekte olup başka 

kullanıcılar tarafından erişilemeyen bir öğenin durumu.  

meşgul saat,,,ing. busy hour) Bir günün santrala 60 dakika boyunca en çok sayıda çağrı geldiği saati. 

metal kılıflı iletken,,,Alm. metallumhülter Leiter,  Fra. âme plaquée de métal, ing. metal-clad conductor)  

metin,,,Alm. Text, Fra. texte, ing. text) ‹ki boyutlu ve kolayca anlaşılmak amacıyla düzenlenmiş -örneğin kağıda basılı 

ya da ekranda görünür biçimde) bilgi. Bu bilgi simgeler, tümceler, resimler, çizenekler, çizelgeler şeklinde olabilir.  

metin dizgisi,,,Fra. chaîne de texte, ing. text string) Bilgi işleyici makina tarafından yorumlanmayıp, aslına uygun 

biçimde ileride çıktı olacak şekilde saklanan damgalar dizgisi.  

metin düzenleme,,,Fra, rédaction de texte, ing. text editing) Bilgisayarda elektronik ortamdaki bir metnin program 

yardımıyla düzenlenmesi. 

metin düzenleyici,,,Fra. éditeur de texte, ing. text editor) Bir yazı işleme sisteminin parçası olup kullanıcıya metin 

girmeyi, değiştirmeyi ve görüntülemeyi kolaylaştıran yazılım. 

metin formatlayıcı,,,Fra. formateur de texte, ing. text formatter) Çoğunlukla bir yazı işlemci sisteminin parçası olup, 

sayfalama, çizelgeleme, altını çizme, içerlek yazma gibi yazı biçimlendirme komutlarını yorumlayan program. 

metin işleme,,,Fra. traitment de la parole, ing. text processing) 1) Tuşlama ya da optik okuyucu ile bilgisayara metin 

girme; 2) Metin ve denetim damgalarının sıralı işlenmesi; 3) Yazışmalar için metnin son biçimde sunuluşunu sağlayan 

makinalar, sistemler, programlar.; yazıişlem  

metrik öntakılar,,,Fra. prefixes métriques, ing. metric prefixes) On sayının artı ya da eksi kuvvetleri olarak bir niceliğin 

üst ve alt katlarını göstermeyi amaçlayan ve kısaltmalarla ifade edilen takılar. Öntakılar, nano, micro, milli, centi, deci, 

deka, hecto, kilo, mega, giga olup, sırasıyla, 0.000.000.001, 0.000.001, 0.001, 0.01, 0.1, 10, 100, 1000, 1.000.000, 

1.000.000.000 değerlerine sahiptir.  

metroloji,,,Alm. Metrologie, Fra. métrologie, ing. metrology) Ölçüm ile ilgili bilgi alanı.   

mevsimlik değişim,,,Alm. Saisonsscwankungen, Fra. variation saisonale, ing. seasonal variation) ‹statistikte mevsimler 

gibi belirli zaman aralıklarının belirlediği değişim.  

mıknatıslanma,,,Alm. Magnetisierung, Fra. aimantation, ing. magnetization) Bir maddenin mıknatıslık özelliği 

edinmesi.  

mıknatıslığı gidermek,,,Alm. Entmagnetisieren, Fra. désaimanter, ing. to demagnetize) Mıknatıslığın giderilmesi eğrisi 

boyunca manyetik akı yoğunluğunun azaltılması. 
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mıknatıslık yitimi,,,Alm. Entmagnetisierung, Fra. démagnetisation, ing. demagnetization) Bir cismin mıknatıslığının 

azalması ya da bu özelliğinin yitirimi.  

mikro,,,Alm. mikro, Fra. micro, ing. micro;  e.g., microcard, microcircuit, microcomputer, microelectronic, 

microminiaturization) Örn. mikrokart, mikrodevre, mikrobilgisayar, mikroelektronik, mikrominyatürleşme .  

mikrobilgisayar,,,Fra. micro-ordinateur, ing. microcomputer) Bir mikroişlemci ile bellek öğelerinden oluşmuş birim.  

mikrodalga röle sistemi,,,ing. microwave relay system) Mikrodalga sıklıklarında iletimle ve birbirlerinin görüş 

hattındaki yineleyici, alıcı ve vericilerle iletişim ortamı oluşturan sistem. 

mikroişlemci,,,Alm. Mikroprozessor, Fra. microprocesseur, ing. microprocessor;  e.g., microprocessor application, 

microprocessor-based computer, microprocessor chip, microprocessor-controlled) Merkezi işlem birimi, saklayıcılar, 

giriş çıkış birimlerinden oluşan birim;  örn. mikroişlemci uygulaması, mikroişlemciye dayalı bilgisayar, mikroişlemci 

yongası, mikroişlemci denetimli.  

mikrokod,,,Fra. microcode, ing. microcode) Bir makro komutu yerine getiren yazılım deyimleri kümesi. 

mikrokopya,,,Fra. microcopie, ing. microcopy) Mikroform, mikrofiş gibi teknik aygıtların yardımları olmadan insan 

gözünün göremeyeceği denli küçültülmüş bir belge ya da imge.  

mikromimari,,,Fra. microarchitecture, ing. microarchitecture) Mikroprogramlamalı bir bilgisayarda mikrokelime 

tanımı, veri akışı, zamanlama kısıtları, öncelik kısıtları gibi özellikler.  

mikron,,,Fra. micron, ing. micron) Metrenin milyonda biri. 

mikroprogram,,,Alm. Mikroprogramm, Fra. microprogramme,  ing. microprogram)   Belirli bir bilgisayar işletimine 

özgü temel komutlardan oluşan ve özel bir yerde saklanan dizi. Bu dizinin yürütülmesi bilgisayarın bir komut 

saklayıcısına bir komutun girilmesiyle başlar.  

mimari,,,Alm. Architectur, Fra. architecture, ing. architecture) Bir sinyal işleme ve/ya da iletişim dizgesinde öğelerin 

konuşlanımı ve birbirleriyle ilişkileri; bilgisayarda bilgi akışının ve bilgisayar öğeleri arasındaki ilişkiler ve düzenleşim.  

miniakımölçer,,,Alm. Galvanometer, Fra. galvanomètre, ing. galvanometer) Çok küçük akımları ölçmeye yarayan alet; 

galvanometre.  

minibilgisayar,,,Alm. Minirechner, Fra. mini-ordinateur, ing. minicomputer) Elektronik teknikbiliminde görülen hızlı 

gelişmenin ürünleriyle bilgisayar dizge yapısı bakımından donanım-yazılım işbirliğinde yeni yaklaşımların bir arada 

kullanıldığı, bu özellikleriyle, küçük ya da büyük geleneksel bilgisayarlardan, bilgi işlem gücüne göre donanımın 

ucuzlaması ve oylumun küçülmesi bakımından ayrılan bir bilgisayar türü. 

minik kıvrım,,,ing. microbend) Lif üzerindeki gerilimlerden ötürü mikroskopik ölçekte oluşan ve yitimlere yolaçan 

süreksizlikler. 

miniklavye,,,Alm. Kleintastatur, Fra. miniclavier, ing. keypad) Kimi bilgisayar işlevlerini yürütmek ya da bir telefonda 

numara çevirmek üzere kullanılan onikilik tuş takımı.  

model,,,Alm. Modell, Fra. modèle, ing. model) Bir fiziksel sistem, organizma, örgüt ya da düşünün gösterimi; taslam.  

moment değiştirici,,,Alm. Drehmomentvariator, Fra. variateur de couple, ing. torque variator)  Dönen ve döndürülen 

millerin üzerindeki momentlerin oranını değiştiren bağlaşım.  
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momentler yöntemi,,,Alm. Momentenmethode, ing. method of moments) Gözlenmiş verilerin düşük dereceden 

momentlerini tanımlayarak yapılan bir eğri uydurma yöntemi.  

monitör,,,Alm. Monitor, Fra. appareil de contrôle, moniteur, ing. monitor) Bir dizgenin çalışmasını gözetleyen donanım 

ya da yazılım; gözleyici.   

Monte Karlo yöntemi,,,Alm. Monte-Carlo-Methode, Fra. méthode de Monte Carlo, ing. Monte Carlo method) Yapay 

olarak üretilen rasgele sayıları kullanarak bir modelin irdelenmesi.  

morötesi,,,Fra. ultraviolet, ing. ultraviolet) Sıklıkları görünür sıklık bandının ötesinde yer alan elektromanyetik ışınlara 

ilişkin.  

mozayik gösterim,,,Alm. Rastersichtdarstellung, Fra. visualisation en mosaique, ing. matrix display) Görüntünün 

taranmayıp paralel beslenen büyük sayıdaki noktasal görüntüden oluştuğu gösterim.  

mutlak basınç,,,Alm. absoluter Druck, Fra. pression absolue, ing. absolute pressure) Atmosfer basıncı ile artı basıncın 

toplamına eşit olan gerçek basınç.  

mutlak değer aygıtı,,,Alm. Absolutwertvorrichtung, Fra. dispositif de valeur absolu, ing. absolute-value device) Çıkış 

genliği girdininkine eşit, çıktının işareti girdiden bağımsız ve hep aynı yönde olan dönüştürücü.   

mutlak gecikme,,,Alm. absolute Verzögerung, Fra. retard absolu, ing. absolute delay) Aynı ya da farklı duraklardan 

gönderilen iki eşzamanlı sinyalin arasındaki varış zaman farkı. 

mutlak hata,,,Alm. absoluter Fehler, Fra. erreur absolue, ing. absolute error) Ölçülen niceliklerle aynı boyutta ifade 

edilen hata.  

mutlak kararlı dizge,,,Alm. absolut stabiles System, Fra. système à stabilité absolue, ing. absolutely stable system) Bir 

parametrenin tüm değerleri için kararlı olan dizge. 

mutlak kod,,,Fra. langage machine, ing. absolute code) Bütün adreslerin mutlak adres olduğu program kodu.  

mutlak komut,,,Alm. unmittelbarer Befehl, Fra. instruction à opérande immédiat, ing. immediate instruction ) Aracısız 

komut; işlenenin adresi yerine işlenenin kendisini taşıyan komut; dolaysız komut.   

mutlak ölçü aleti,,,Alm. absolut eichbares Instrument, Fra. instrument absolu, ing. absolute instrument) Ayarı aletin 

üzerinde yapılan fiziksel ölçümlerle sağlanan alet.  

mutlak ölçüm hatası,,,Alm. Meßabweichung, Fra. erreur absolue de mesure, ing. absolute error of measurement) Ölçüm 

sonucundan, ölçülen büyüklüğün uzlaşılmış gerçek değerinin çıkarılmasıyla elde edilen sonuç. 

 

N-kapılı devre,,,Alm. Mehrtor, n-Tor, n-Klemmenpaar, Fra. multiporte, réseau à n portes, ing. n-port network, n-

terminal pair network) 1) N tane kapıyı oluşturan 2N tane uçlu devre; 2) 2N'den çok uç içerip 2N tane ucunun kapı 

niteliği taşıdığı devre.  

N-komşuluk bölgesi,,,ing. N-neighborhood) Görüntü işlemede bir görüntü öğesi üzerine etkisi olduğu varsayılan ve 

belirli bir düzende yeralan bitişik görüntü öğelerinin topluluğu.  

N-ölçkeli,,,ing. modulo-N) Sayıların 0 ila [n-1) arasına sınırlı olduğu, herhangi bir doğal sayının da N'nin katına 

bölünerek N'den küçük kalıntısı ile temsil edildiği işlem. 
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N-tipi yarıiletken,,,Alm. N Typ-Halbleiter, Fra. semi-conducteur type n, ing. N type semiconductor) Çoğunluk 

taşıyıcılarının elektronlar olduğu, katışkılı yarıiletken bir madde. 

nedensel dizge,,,Alm. kausales System, Fra. système nonanticipative, ing. causal system) Şimdiki çıktının, girdinin 

gelecekteki değerlerine bağımlı olmadığı dizge.  

nedensel ilişki,,,Fra. relation nonanticipative, ing.causal relationship) Olaylar ya da değişkenler arasında gözlenen ve 

biri diğerinin oluşumuna yol açan, diğerini etkileyen ilişki.   

nedensel olmayan dizge,,,Alm. nichtkausales System, Fra. système anticipatif, ing. anticipative system, noncausal 

system) Şimdiki çıktının, girdinin gelecekteki değerlerine de bağımlı olduğu dizge.  

nedensellik ilkesi,,,Fra. principe de causalité, ing. causality principle) Olayların bir nedene bağlanarak 

açıklanabileceğini ya da belli nedenlerin belli sonuçlar yaratacağını söyleyen ilke   

nesne,,,Alm. Objekt, Fra. objet, ing. object) Bir bilgi ya da yargının öznesi ya da bir yüklemin konusu.  

nesne programı,,,Fra. program objet, ing. object program) Kaynak programından farklı olarak bir otomatik program 

kodlama sisteminin ürünü olan program.  

nesnel olasılık,,,Fra. probabilité objective, ing. objective probability) Bir olayın göreli sıklığı ya da tüm durumlar içinde 

belirme oranı.  

nesnellik,,,Fra. objectivité, ing. objectivity) Bir bilginin, benzer koşullarda ve aynı araçlar kullanıldığında yinelenebilir 

ya da herkesle paylaşılabilir olması.  

nesneye yönelik tasarım,,,Fra. langage à objets, ing. object-oriented design) Yazılım sisteminin nesneler ve aralarındaki 

ilişkiler ile ifade edildiği yazılım geliştirme tekniği.  

netleştirme,,,ing. deblurring) Flulaşmış bir imgeye, sinyal işleme yöntemleri ile netliğinin geri kazandırılması işlemi.  

nicel,,,Alm. mengenmässig, Fra. quantitatif, ing. quantitative) Niceliklerle ilgili; sayısal hesaplara ilişkin.  

nicel ölçme,,,Fra. mesurage quantitatif, ing. quantitative measurement) Nesneler ya da özellikler arasında sayıyla dile 

getirilebilir farklar gözeten ölçme.  

nicel veriler,,,Alm. quantitative Daten, Fra. données quantitatives, ing. quantitative data) Ölçümler ya da sayımlar gibi 

sayısal nicelikler biçiminde elde edilen veriler.    

nicem,,,ing. quanta) Bir işlevi nicemlemekte kullanılan büyüklük aralıkları. 

nicemleme,,,Alm. Quantisierung, Fra. quantification, ing. quantization) Bir değişkenin değer erimini sonlu sayıda ve 

eşit olmayabilen ayrı aralıklara bölme ve her bir aralığa nicemlenmiş değer diye adlandırılan bir değer atama işlemi.  

nicemlenmiş eşzamanlama,,,Alm. amplitudenquantisierte Steuerung, Fra. synchronisation quantifiée, ing. amplitude 

quantized control) Saatler arasındaki gerçek evre hatası ile saati güden denetim işareti arasındaki işlevsel ilişkinin 

süreksizlikler içerdiği eşzamanlama denetimi.   

nicemlenmiş sinyal,,,Alm. quantisiertes Signal, Fra. signal quantifié, ing. quantized  signal) Bir bilgi parametresi 

nicemlenmiş olan sinyal, nicemlenmiş işaret.    

nicemleyici,,,Alm. Quantisierer, Fra. quantificateur, ing. quantizer) Nicemleme işlemini yapan öğe ya da aygıt.  
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nicemleyici açıklığı,,,ing. quantizer aperture) Bir nicemleyicinin en büyük ve en küçük değerleri arasındaki fark.  

nitel,,,Alm. qualitativ, Fra. qualitatif, ing. qualitative) Niteliğe ilişkin. 

nitel ölçme,,,Fra. mesurage qualitatif, ing. qualitative measurement) Nesneler ya da özellikler arasında adlayıcı ya da 

sınıflandırıcı  farklar bulmakla yetinen ölçüm.  

nitel veriler,,,Alm. qualitative Daten, Fra. données qualitatives, ing. qualitative data)  Nitel özellikleri belirten veriler.  

nitelik,,,Alm. Qualität, Fra. qualité, ing. quality) Bir hizmet ya da ürünün belirli bir gereksinmeyi karşılamaya yönelik 

bütün özellikleri ve öznitelikleri.   

nitelik denetimi,,,Alm. Qualitätssteuerung, Fra. contrôle qualité, ing. quality control) Bir örgütleşim içinde değişik 

grupların çalışmalarını ürün niteliğini ekonomik biçimde iyileştirmek amacıyla eşgüdümleme ve düzenleme süreci.  

nitelik oranı,,,Alm. Qualitatsfaktor, Fra. facteur de qualité, ing. quality factor)  Dinamik bir dizgede her bir dönemde 

saklatılan en büyük enerji miktarının yitirilen enerjiye oranı.  

nitelik ölçevi,,,Fra. metric de qualité, ing. quality metric) Bir ürünün belirli bir kalite isterini ne denli karşıladığını 

sayısal olarak veren ölçü.  

nitelikölçüm,,,Alm. Qualimetrie, Fra. qualimétrie, ing. qualimetry) Bir ürün niteliğinin nicel biçimde ölçmeye yönelik 

yöntemler.  

nokta ışık kaydedici,,,Alm. Punktregistrierer, Fra. enregistreur à spot, ing. spot recorder) Işığa duyarlı bir kağıt üzerinde 

görünür ya da görünmeyen bir noktasal ışının kayıt yaptığı kayıt aleti.  

nokta matris yazıcı,,,Fra. imprimante par points, ing. dot matrix printer) Üretilen damgaların sık bir nokta matrisinden 

oluştuğu yazıcı.  

nokta matrisi,,,Fra. matrice de points, ing. dot matrix) Bir ekran imgesini, bir yazı damgasını oluşturmak için kullanılan 

iki boyutlu noktalar örüntüsü.   

nokta örneklemesi,,,ing. point sampling) Örneklem noktalarının bir harita ya da bölgesel fotograf üzerinde 

serpiştirilmiş noktalar şeklinde elde edilmesi.  

noktadan noktaya,,,Alm. punkt-zu-punkt, Fra. point-à-point, ing. point-to-point) Sadece iki uçbirimi bağlantlayan veri 

kanalına ilişkin. 

noktadan noktaya devre,,,Alm. punkt-zu-punkt Netz, Fra. ligne point-à-point, ing. point-to-point circuits) ‹ki iletişim 

noktasını birleştiren ve bir kişinin özel iyeliğinde olan iletişim devresi. 

noktadan noktaya iletişim,,,Alm. punkt-zu-punkt Kommunikation, Fra. communication point-à-point, ing. point-to-

point communication)  Bir iletişim dizgesinde sadece iki erişim noktası olması özelliği. 

noktalı kaydedici,,,Alm. punktierte Linie Registrierer, ing. dotted line recorder, Fra. enregistreur par points) Kayıtın bir 

dizi noktadan oluştuğu kayıt aleti.  

noktasal ışın demeti,,,ing. spot beam) Dar bir alana odaklanmış uydu-yer iletimi. 

noktasal kaynak,,,Alm. Punktstrahler, Fra. source ponctuelle, ing. point source) Tek bir noktadan ışıma yapar gibi 

davranan kaynak. 
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noktasal kestirim,,,Alm. Punktschätzung, Fra. estimation ponctuelle, ing. point estimation) Bir parametrenin kestirimi 

için, bir rasgele değişken örneğini parametre uzayındaki bir noktaya eşleyen istatistiksel yordam.   

normal durum,,,Alm. Normalzustand, Fra. état normal, ing. normal state) Bir atomun, bütün elektronlarının en düşük 

enerji düzeyinde bulunması durumu. 

numara çevir sesi,,,Fra. tonalité de numérotation, ing. dial tone) Otomatik bir santralın numara çevirme darbelerini 

almaya hazır olduğunu belirten ses tonu. 

numara çevirme darbesi,,,ing. dial pulse) Analog telefon sisteminde doğru akım döngüsünün kesilmesi ile oluşan darbe.  

numara çevirme yanlışı,,,Alm. Wahlfehler, Fra. erreur de numérotation, ing. dialling mistake) Çağrı çabaları esnasında 

bir teleiletişim şebekesi kullanıcısının numara çevirme hatasını yapması.  

numaralandırıcı,,,Fra. numérateur, ing. numerator) Sıralandırılması istenen benzer şeyleri sayılandırmak için kullanılan 

aygıt.  

nümerik kontrol makinası,,,Fra. machine de commande numérique, ing. numerical control machine) Otomatik denetim 

ile parça imal eden düzen. 

Nyquist hızı,,,Alm. Nyquist-Rate, Fra. fréquence de Nyquist, ing. Nyquist rate)  Bağımsız bilgi simgelerini bir 

kanaldan simgeler arası karışmaya yolaçmamak koşuluyla yapılan en büyük gönderme hızı.  

Nyquist örnekleme hızı,,,Alm. Nyquist Abtastrate, Fra. taux d'échantillonage de Nyquist, ing. Nyquist sampling rate) 

Bant genişliği sınırlı sinyallerde izgel örtüşmeye yol açmayacak örnekleme hızı.   

odak,,,Alm. Fokus, Fra. focale, ing. focus) Yakınsayan ışınlarının kesişme noktası (gerçek odak), ya da ıraksayan 

ışınların kaynaklanır göründüğü nokta (sanal odak).   

odak uzaklığı,,,Alm. Brennweite, Fra. distance focale, ing. focal length) Bir merceğin ya da küresel aynanın asal odağı 

ile orta noktası arasındaki uzaklık.    

odaklama,,,Alm. Einstellung, Fra. mise en point, ing. focussing) 1) Bir nesnede ya da ayna ile ışığı bir noktada toplama 

işlemi, 2) Bir katot ışınları tübünde bir elektriksel ya da mıknatıssal mercekle elektron demetinin bir noktada 

toplanması.  3) Görüntüyü odak noktasına düşürerek seçkileştirmek amacıyla alıcı merceğinde yapılan düzenleme.  

odaklama elektrodu,,,Alm. Fokussierungselektrode, Fra. éléctrode de concentration, ing. focusing electrode) 

Potansiyeli, bir elektron demetini odaklayacak şekilde ayarlanmış bulunan elektrot. 

odaklama sargısı,,,Alm. abbildung Spule, Fra. bobine de focalisation, ing. focusing) Bir elektron demetini odaklamak 

için gerekli mıknatıssal alanı oluşturan sargı.  

oğul bölüt,,,Fra. segment enfant, ing. child segment) Sıradüzensel bir veritabanında kendisini doğuran (parent) bir 

bölütün bulunduğu ve onsuz varolamayan bölüt.  

oğul düğüm,,,Fra. noeud enfant, ing. child node) Bir ağaçta ata düğüme sahip herhangi bir düğüm.  

oktav,,,Alm. Oktave, Fra. octave, ing. octave) Üst değeri alt değerinin iki katı olan sıklık aralığı; ikikat.  

okuma,,,Alm. Auslesen, Fra. lecture, ing. readout) Bir dizgenin işletmenine gerçek zamanda yapılan bir ölçümü ya da 

bir bellek gibi veri ortamından çıkış bilgisini sunma.  
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okuma-yazma,,,Alm. Lese-Schreib, Fra. lecture-écriture, ing. read-write; e.g., read-write cycle, read-write head, read-

write register) Bir bilgi işlem dizgesinde verileri bellek ya da sunuş ortamlarını kullanarak saklama ve ortaya çıkarma; 

örn. okuma-yazma çevrimi, okuma-yazma kafası, okuma-yazma saklayıcısı.   

okunaklılık,,,Alm. Lesbarkeit, Fra. facilité de lecture, ing. readability) Herhangi bir ortamdaki verilerin ya da çıktıların 

kolayca okunma niteliği.   

okuyucu,,,Alm. Leser, Fra. lecteur, ing. reader;  e.g., document reader) Belirli bir ortamdan, örneğin basılı kağıt 

ortamından, damgaları algılayıp bilgi işlem dizgesine sunan aygıt; örn. belge okuyucu.  

olabilirlik,,,Fra. vraisemblance, ing. likelihood;  e.g., likelihood ratio, likelihood function) Örn. olabilirlik oranı, 

olabilirlik işlevi.  

olabilirlik oran sınaması,,,Alm. Likelihood-Verhältnis-Test, Fra. essai de rapport vraisemblance, ing. likelihood ratio 

test) ‹ki olabilirlik işlevinin oranına dayalı bir sınama.  

olabilirlik oranı,,,Fra. fonction de vraisemblance, ing. likelihood ratio) ‹kili hipotez (denence) sınama sorununda 

hipotezlere koşullanmış olasılık dağılımlarının oranı; parametre kestiriminde, gözlem değişkenlerinin kestirilmek 

istenen parametrelere koşullanmış olasılık dağılımı.  

olağan çalışma koşulları,,,Alm. normale Betriebsbedingungen, Fra. conditions de fonctionnement normal, ing. normal 

operating conditions) Çalışma etkileniminin belirtilmiş olduğu ve aygıtın çalıştırılmak üzere tasarlandığı çalışma 

koşulları erimi.  

olağan denklemler,,,Alm. normal Gleichungen, ing. normal equations) En küçük kareler yöntemi ile kestirimde ortaya 

çıkan eşzamanlı denklemler.  

olağan kullanım erimi,,,Alm. normaler Verwendungsbereich, Fra. domaine normal d'utilisation, ing. normal range of 

use) Yolaçtığı değişimlerin belirli sınırları aşmadığı ve ölçme aletini etkileyen bir büyüklüğün erimi.  

olağan parametreler,,,Fra. paramètre implicite, ing. default parameters) Bir program tarafından başka türlüsü 

belirtilmediği sürece bilgisayarın kabul ettiği parametre değerleri. 

olağandışı sonlanma,,,Fra. fin anormale, arrêt anormal, ing. abnormal ending, crash) Bilgisayardaki bir işlemin 

öngörülmeyen, planlanmayan biçimde sona ermesi. 

olağandışı yansıma,,,Alm. abnormale Reflexion, Fra. réflexion anormale, ing. abnormal reflection) ‹yonosfer 

katmanının dönüşül [kritik) sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması.  

olanaklı bileşimler,,,Fra. combinaisons vraisemblables, ing. possible combinations) Olasılık kuramında birden çok 

biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için aynı birimlerin yinelenmemesi durumunda belirebilecek tüm olanaklı 

bileşimleri sayma kuralı; olanaklı katışımlar.  

olasılık dağılım işlevi,,,Alm. Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion, Fra. fonction de distribution de probabilité, ing. 

probability distribution function, cumulative density function) Gerçek bir rasgele değişkenin belirli bir değerden küçük 

ya da eşit olma olasılığını veren işlev.  

olasılık yoğunluk işlevi,,,Alm. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Fra. fonction de densité de probabilité, ing. 

probability density function) Olasılık dağılım işlevinin (varolduğunda) türevi. 

olasılıklı oyun,,,Alm. stochastisches Spiel, Fra. jeu stochastique, ing. stochastic game) Oyun kuramında durum 

evriminin ve/ya da en az bir oyuncunun gözlemlerinin rasgele bir değişken tarafından etkilendiği bir oyun.  
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olasılıksal bağımlılık,,,Alm. stochastische Abhängigkeit, Fra. dépendence stochastique, ing. stochastic dependence) 

Bağımsız olmayan olasılıksal değişkenler arasındaki ilişki.  

olasılıksal model,,,Alm. stochastisches Model, Fra. modèle stochastique, ing. stochastic model)  Olasılıksal öğeler 

içeren model.  

olasılıkta yakınsama,,,Alm. Konvergence in  Wahrscheinlichkeit, ing. convergence in probability) Bir X[n) rasgele 

değişkenler kümesi için e>0 çok küçük bir değer olmak üzere, lim P,,,|X[n)-X| ²e) biçiminde verilen yakınsaklık.  

olay,,,Alm. Ereignis, Fra. événement, ing. event) 1) ‹statistikte örneklem uzayının bir alt kümesi;   2) Kendine özgü 

karakteristik özellikleri olan yalınç bir durum, oluşum ya da süreç   

olay güdümlü benzetim,,,Fra. simulation déclenchée par événements, ing. event driven simulation) Benzetimin 

yürütümünde, her bir olayın oluşumunun bir önceki olayın meydana gelişine bağlı olduğu benzetim türü. 

olay kaydedicisi,,,Alm. Ereignisregistirierer, Fra. enregistreur d'événements, ing. event recorder) Zamana göre bir 

niceliğin varlığını ya da yokluğunu ya da iki-durumlu bir aygıtın durumunu kaydeden kayıt aleti.  

oldukça kesin yakınsaklık,,,Alm. Konvergenz fast sicher, Fra. convergence presque sûre, ing. convergence almost 

certainly) Bir olasılıksal değişkenler dizisinin 1 olasılıkla limit değerine yakınsaması  n sonsuza giderken, P(x[n) = X|)  

= 1.  

olgu,,,Fra. fait, ing.fact) Gözlenebilir ya da görgül,,,ampirik) işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü 

bulunan olay.   

olgusal,,,Fra. factuel, ing. factual) Olguya, olgusal durumlara ilişkin olan .  

oligarşik şebeke,,,Alm. oligarchisches Schaltkreis, Fra. réseau oligarchique, ing. oligarchic network) Seçilmiş birkaç 

saatin karşılıklı eşzamanlandığı ve bu saatlerin diğer tüm saatleri denetledikleri eşzamanlamalı şebeke.  

oluklanım,,,Alm. Kanalbildung, ing. channeling) Kovuklu bir ortam içinde fazladan akış sağlanması.  

olumsuz alındı,,,Fra. accusé de réception négatif, ing. negative acknowledgement) Bilgisayar iletişiminde alış uçbirimi 

tarafından gönderilen ve gelen pakette bir hata olduğunu belirtip yeniden iletimi beklediğini ifade eden denetim 

damgası.   

olumsuz alındı damgası,,,Alm. negative Rückmeldung, Fra. annonce en retour négative,  ing. negative acknowledge 

character, NACK) Bir duraktan, bağlantı kurulan başka bir durağa, olumsuz yanıt olarak gönderilen bir gönderim 

güdüm damgası. 

olumsuzlama,,,Alm. Negation, Fra. négation, inversion logique, ing. negation, NOT operation) 1) ‹şlenenin 

olumsuzunu veren tekli Boole işlemi.  2) Önermeler cebirinde, verilen bir önermenin doğruluk değerinin tersine 

çevrilmesi.  

olurlu bölge,,,Alm. Durchführbarkeitsbereich, Fra. région admissible, ing. feasible region) Karar değişkenlerinin 

kısıtları aşmadan alabildiği değerler kümesi.   

olurluk incelemesi,,,Alm. Vorstudie, Fra. étude préalable, ing. feasibility study) Herhangi bir soruna ilişkin çözümün 

gerçekleşme olasılığını gösterme amacı güden çalışma.   

omurga ağ,,,Fra. réseau de base, ing. backbone network) Bir bilişim dizgesinde erişim ağının dışında kalan ve geniş 

alan içinde ana trafiği taşıyan ağ.  
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onaltılı,,,Fra. hexadécimal, ing. hexadecimal) On altı duruma sahip olan bir sayısal sistem. Onaltılı sistemde 0-9 arası 

rakamlar kullanıldığı gibi, 10, 11, 12, 13, 14, 15 için, sırasıyla, A, B, C, D, E, F simgeleri kullanılır.  

onaltılı sayamak,,,Alm. hexadezimale Ziffer, Fra. chiffre hexadécimal, ing. hexadecimal digit) Onaltılı sayılar 

dizgesinde kullanıldıklarında 0, 1, …, 9, A, B, C, D, E, F damgalarından herhangi biri.  

onaltılı sayı dizgesi,,,Alm. Hexadezimalzahlensystem, Fra. système hexadécimal, ing. hexadecimal number system) 0 

ile 15 arasındaki sayılar için 0, 1, …, 9, A, B, C, D, E, F damgalarını ve 16 tabanını kullanan, enküçük tamsayı ağırlığı 

1 olan bir değişmez tabanlı sayılama dizgesi.    

onama,,,Alm. Akzeptanz, Annahme, Fra. acceptance, acceptation, ing. acceptance) Yetkili bir görevlinin, alıcı adına, 

sunulan hizmet, mal ya da aygıtları denetleyip sözleşme ilkelerine uyumluluğunu saptaması ve alımı onaylaması.    

onama olasılığı,,,Alm. Annahmewahrscheinlichkeit, Fra. probabilité d'acceptation, ing. acceptance probability) Bir 

örnekleme tasarına göre incelenen nesne kümelerinin onanabilme olasılığı.  

onama ölçütleri,,,Alm. Annahmekriterien, Akzeptanzkriterien, Fra. critères de conformité, critères d'acceptance, ing. 

acceptance criteria)  Alınacak hizmet ya da malların isterlere uyma sınırları. 

onama örneklemesi,,,Alm. Stichprobenentnahme für Annahmeprüfung, Fra. échantillonage pour acceptation, ing. 

acceptance sampling) Bir ürünün onanması ya da red edilmesi kararlarının alınması için yapılan örneklemeli inceleme.  

onama sınırı,,,Alm. Annahmegrenze, ing. acceptance boundary) Ardışık çözümlemede, onama sayısı dikey eksen 

üzerinde, örneklem sayısı yatay eksen üzerinde alınarak elde edilen çizgi.  

onanabilir risk düzeyi,,,Fra. niveau de risque acceptable, ing. acceptable level of risk) Bir bilgiişlem öğesinin güvenlik 

tehditine kabul edilemeyecek düzeyde maruz kaldığı sınır. 

onanır denetim  girdileri kümesi,,,Alm. Menge der zulässigen Kontrolleingaben, Fra. ensemble d'entrées des 

commandes admissibles, ing. admissible control input set) Denetim kısıtlarını sağlayan denetim girdileri kümesi.   

onanır nitelik düzeyi,,,Alm. annehmbare Qualitätsniveau, Fra. niveau de qualité acceptable, ing. acceptable quality 

level) Nitelik denetiminde, alıcının benimseyebileceği işe yarar birim sayısının toplam birim sayısına oranlayarak elde 

edilen değer; kabul edilebilir nitelik düzeyi.   

onanır ortalama ömür,,,Alm. annehmbare mittlere Lebensdauer, Fra. durée de vie moyenne acceptable, ing. acceptable 

mean life) Kabul edilebilecek en küçük ortalama ömür.  

onanırlık koşulları,,,Fra. conditions d'admissibilité, ing. admissibility conditions) Bir denetim ya da eniyileme 

probleminde sistemde oluşması ya da sisteme beslenmesi olasıl işlevlerin sağlaması gereken koşullar.  

onaran yineleyici,,,Alm. regenerativer Wiederholer, Fra. répéteur régénérateur, ing. regenerative repeater) Sayısal 

sinyallerin dalgabiçimlerini onararak yeniden üreten yineleyici.  

onarıcı bakım,,,Fra. maintenance corrective, ing. remedial maintenance, corrective maintenance) Koruyucu bakım, ya 

da sürekli bakım hizmetleri dışında, saptanan aksaklıkları gidermeye yönelik ivedi bakım, onarım.  

onay belgesi,,,Fra. accréditation, ing. accreditation) Bir bilgisayar sistemi, bilgi ağının örgütünün ya da kişinin gizlilik 

özelliği taşıyan verileri işleyebilme için alınan onay ve yetkilendirme. 

onaysız değişiklik,,,Fra. alloration, ing. tampering) Bir sistem ya da yazılım üzerinde yetki onayı alınmadan yapılan 

değişiklik ve bu değişikliğin yolaçtığı işlev değişikliği ve güvenliğinin azalması. 
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onda birlik,,,Alm. Dezile,  Fra. décile, ing. decentile, decile) Toplam sıklığı on eşit parçaya bölen dokuz değerden her 

biri.  

ondalık noktası,,,Alm. Dezimal komma, Fra. virgule décimale, ing. decimal point) Onlu sayılama dizgesinde kök 

ayrımı.  

onkat,,,Alm. Dekade, Fra. décade, ing. decade) Üst değeri alt değerinin on katı olan sıklık aralığı.   

onlu,,,Alm. dezimal, Fra. décimal, ing. decimal) 1) On değişik olasıl durumu olan koşul, seçenek ya da özelliğe ilişkin; 

2) Tabanı on olan sayı gösterim dizgesine değin.   

onlu sayamak,,,Alm. Dezimalziffer, Fra. chiffre décimal, ing. decimal digit) Onlu sayı dizgesinde 0'dan 9'a kadarki 

sayılardan herbiri; onlu basamak.  

onlu sayı dizgesi,,,Alm. Dezimalzahlensystem, Fra. système décimal, ing. decimal number system) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 ve 9 damgaları ile 10 tabanını kullanan ve en küçük tamsayı ağırlığı 1 olan bir değişmez tabanlı sayı dizgesi.  

onlu tabanda veri,,,Fra. donnée décimale, ing. decimal data) Onlu sayıların gösteriminde kullanılan veri. 

onulmaz hata,,,Fra. erreur persistante, ing. hard error) 1) Ağın ancak yeniden düzenleşiminden sonra ya da hatanın 

gideriminden sonra ağın normal çalışma düzenine dönebildiği hata. 2) Ancak bilgisayar programının dışında bir 

müdahale ile onarımı mümkün olan hata. 

optik bağlaç,,,Fra. connecteur optique, ing. optical connector) Tekli ya da çoklu optik lifleri sonlandırmak ya da 

bağlamak üzere kullanılan bağlaçlar. 

optik dalga kılavuzu,,,Alm. Lichtwellenleiter, Fra. guide d'ondes optiques, ing. optical wave guide) Lazer ve ışıkyayan 

diyotlar tarafından üretilen iletişim sinyallerini iletebilen katı cam lif.   

optik damga okuyucu,,,Fra. lecteur optique de caractères, ing. optical character reader) Basılı yazıyı, veri kaynağını 

oluşturan sayfa üzerinden okuyan bilgisayar giriş birimi.  

optik kablo,,,Fra. câble optique, ing. lightguide cable) Optik, mekanik ve çevresel isterleri karşılayacak şekilde 

tasarımlanmış kılıflı optik lif ya da lif demeti. 

optik lif,,,Fra. fibre optique, ing. optical fiber) ‹letişim ortamı olarak kullanılan ve ışık sıklığındaki ışınlar için 

dalgakılavuzu gibi davranan cam lif.  

optik lif dalga kılavuzu,,,ing. fiber optic waveguide) ‹çsel yansımalar aracılığı ile ışık demetlerinin uzun mesafelere 

gönderilebildiği ince cam ya da başka saydam gereçten yapılmış filamanlar. 

optik tarayıcı,,,Fra. lecteur optique, ing. optical scanner) Işık örüntülerini tarayan ve bunların işlevi olan analog ya da 

sayısal işaret üreten aygıt. 

optik teker,,,Fra. disque optique, ing. optical disk) Verileri okumak üzere bir lazer ışını kullanan yüksek sığalı bilgi 

saklama ortamı. 

optik yalıtıcı,,,Fra. isolateur optique, ing. optical isolator) Bir life seri olarak bağlanmış ve geri yansımaları azaltmayı 

amaçlayan aygıt. 

oranölçer,,,Alm. Quotientmesser, Fra. logomètre, ing. ratio-meter) Aynı türden iki niceliğin değerlerinin oranını ölçen 

alet.  
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oransal aralama,,,Fra. espacement proportionel, ing. proportional spacing) Metin düzenlemede yazıdaki her bir 

damgaya eşit bir yer verileceğine, damgaların özelliklerine orantılı aralık konması tekniği.  

oransal basım,,,Fra. impression proportionelle, ing. proportional printing) Damgaların eninin, damgadan damgaya 

değiştiği basım yöntemi. 

oransal eylem,,,Alm. proportionales Verhalten, Fra. action proportionelle, ing. proportional action) Çıktı değişimlerinin 

girdi değişimlerine orantılı olduğu sürekli davranış türü.   

oransal eylem katsayısı,,,Alm. Proportionalbeiwert, Fra. coefficient d'action proportionelle, ing. proportional action 

coefficient) Dinamik bir sistemin oransal davranışlı bir öğede, çıkış değişkeninin değişiminin giriş değişkeninin 

değişimine oranı.  

orantı,,,Alm. Proportion, Fra. proportion, ing. proportion) ‹ki oranın eşit olma bildirimi.  

ornatımla kriptolama,,,Fra. cryptage par substitution, ing. substitution cipher) Açık metnin herbir harfinin belirli bir 

kurala göre başka bir harfle değiştirildiği kriptolama yöntemi. 

ornatmalı ölçme,,,Alm. Substitutionsmessung, Fra. mesurage par substitution, ing. substitution measurement) 

Ölçülecek niceliğin ölçme aleti üzerinde aynı etkiyi yapacak şekilde seçilmiş olan aynı türden bir niceliğin bilinen bir 

değeri ile ornatılarak yapılan ölçme.    

orta çapta tümleşim,,,Fra. intégration à moyenne échelle, ing. medium scale integration) 100 - 2,000 birleşenden oluşan 

bir devrenin bir tek yarıiletken yonga üzerinde tümleştiği, 1965-70 yıllarında uygulanan teknoloji aşaması.  

ortaç,,,Fra. participle,  ing. participle) Bilişimsel dilbilimde, eylemden çekim yoluyla türetilen sıfat ya da ad gibi 

kullanılan sözcük türü, örn., bitmişlik, anlaşılırlık.  

ortak bellek,,,Fra. mémoire commune, ing. common storage) Belleğin iki ya da daha çok sayıda modül tarafından 

erişilen kısmı.  

ortak değişinti,,,Alm. Kovarianz, Fra. covariance, ing. covariance) ‹ki olasılıksal değişkenin beklenen değerlerine göre 

birinci çarpım momenti (beklemi).  

ortak değişinti matrisi,,,Alm. Kovarianzmatrix, Fra. matrice de covariance, ing. covariance matrix) X1,... Xn olasılıksal 

değişkenleri için Xi i=1 ....n, ve Xj, j=1...n arasındaki ortak değişintilerin oluşturduğu kare matris.  

ortalama,,,Alm. Durchschnitt, Fra. moyenne, ing. average) Değerler kümesinin özelliklerini belirtebilecek ağırlık 

noktasına verilen genel ad; örneğin yalın ortalama, ortanca, doruk değeri vb.   

ortalama aktarım hızı,,,Fra. vitesse de transfert moyenne, ing. average transfer rate) Bloklar, sözcükler ya da tutanaklar 

arasındaki boşlukları da hesaba katacak denli uzun bir zaman süresinde hesaplanan veri iletimi. 

ortalama değer,,,Alm. Mittelwert, Fra. valeur moyenne, ing. mean value) Belirli bir zaman aralığında bir büyüklüğün 

anlık değerlerinin aritmetik ortalaması. 

ortalama konum eylemi,,,Alm. Pendelregelung, Fra. réglage à pendule, ing. average-position action) Denetlenen 

değişkenin değeri ile saptanmış iki konum arasında oynatılan son denetim öğesinin zamana göre ortalama konumu 

arasında önceden belirtilmiş bir ilintinin bulunduğu davranış türü.  

ortalama ömür,,,Alm. mittlere Lebensdauer, Fra. durée de vie moyenne,  ing. mean life) Bileşenler, aygıtlar, dizgeler 

gibi özdeş bir nesneler öbeğindeki öğelerin bozulmadan çalışma sürelerinin aritmetik ortalaması. 
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ortalama serbest süre,,,Alm. mittlere freie Zeit, Fra. libre temps moyen,  ing. mean free time) Atom, (öğecik), molekül 

gibi mini parçacıkların serbestçe devindikleri bir ortam içinde, iki çarpışma arasında geçen ortalama süre.  

ortalama serbest yol,,,Alm. mittlere freie Weglänge, Fra. libre parcours moyen, ing. mean free path) Bir yüklü 

parçacığın, bir gazın atomları veya molekülleri ile ardarda iki defa çarpışması arasında katettiği ortalama uzaklık. 

ortam,,,Fra. support d'information, ing. media) 1) ‹letim sistemlerinde sinyalin yayıldığı dalga kılavuzu, optik lif, radyo 

kanalı gibi yapı ya da yol; 2) Mıknatıslı kart, disk gibi verilerin taşındığı aygıtlar, öğeler.   

ortam basıncı,,,Alm. Aussendruck, Umgebungsdruck, Fra. pression ambiante,  ing. ambient pressure) Aygıtın içinde 

bulunduğu ortamın basıncı.  

ortam dönüşümü,,,Fra. conversion de support, ing. media conversion) Elektriksel işaretlerin, ses, yazı, ekran görüntüsü 

gibi insanların kullanacağı biçime dönüştürülmesi. 

ortam sıcaklığı,,,Alm. Aussentemperatur, Umgebungstemperatur, Fra. température ambiante, ing. ambient temperature) 

Aygıtın içinde bulunduğu ortamın sıcaklığı.  

ortanca süzgeci,,,Alm. Zentralwertfilter, Fra. filtre médiane, ing. median filter) Çıktısı, vektörel girişindeki değerlerin 

ortancasını veren doğrusal-olmayan süzgeç.  

ortası boş iletken,,,Alm. Hohlleiter, Fra. âme creuse, ing. hollow conductor) Merkezde bir kanal oluşturacak biçimde 

imal edilmiş iletken. 

otomasyon,,,Alm. Automation, Fra. automatisation, ing. automation) Bir süreç, makina ya da işlem dizisini 

otomatikleştiren yöntem, sanat ya da kuram; özdevin.  

otomatik,,,Alm. selbsttätig, automatisch, Fra. automatique, ing. automatic) Belirli bir amaca ve işleve yönelik olarak ve 

insanın karışmasını gerektirmeden işleyen; özişler.   

otomatik bakım,,,Fra. maintenance automatique, ing. automatic maintenance) ‹nsan araya girmeden yürütülen bakım; 

özişler  bakım.   

otomatik bilgi işlem,,,Alm. automatische Datenverarbeitung, Fra. traitement automatique de données, ing. automatic 

data processing) Önemli bir kesimi otomatik araçlarla yürütülen bilgi işlem.   

otomatik denetim,,,Alm. selbsttätige Regelung und Steuerung, Fra. commande automatique, ing. automatic control) 

Son denetim öğesine doğrudan ya da dolaylı biçimde insan eliyle karışılmayan denetim türü.   

otomatik izleme,,,Alm. automatische Spurführung,  Fra. poursuite automatique, ing. automatic tracking) Bir 

servomekanizmanın bir sinyalin belirli özelliklerini otomatik biçimde izlemesi.  

otomatik kazanç denetimi,,,Alm. Verstärkungssteuerung, Fra. commande automatique de gain, ing. automatic gain 

control) Kazancı girdinin ya da başka parametrelerin bir işlevi olarak otomatik biçimde ayarlayan düzen.  

otomatik kurgu,,,Alm. automatische Montage,  Fra. assemblage automatique, ing. automatic assembly) Bileşenlerin 

otomatik biçimde derlenip bir alet ya da dizge kurgusunun yapılması.   

otomatik makina,,,Alm. automatisierte Maschine, Fra. machine automatisée, ing. automated machine) Otomatik bir 

düzenekle çalışan makina.   

otomatik öğrenme,,,Alm. maschinelles lernen, Fra. apprentissage automatique, ing. machine learning) Bir aygıtın 

geçmiş davranışına dayanarak  başarımını iyileştirme becerisi.    
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otomatik pilot,,,Alm. automatischer Pilot, Selbststeuergerät, Fra. pilote automatique, ing. automatic pilot) Uçaklarda, 

belirli bir yolu otomatik biçimde izleme görevini yapan aygıt takımı.    

otomatik sayfalama,,,Fra. pagination authomatique, ing. automatic pagination) Önceden tanımlı marj kalınlığı, satır 

sayısı gibi parametrelerine uymak üzere yazının düzenlenmesi ve formatlanması.  

otomatik sıklık denetimi,,,Alm. automatische Frequenzsteuerung, Fra. commande automatique de fréquence, ing. 

automatic frequency control) Bir salıngacın sıklığını ya da bir devrenin uyumlanmasını özişler (otomatik) biçimde 

ayarlayan ve bir dayanak sıklığının oynama payı içerisinde kalmasını sağlayan denetim.  

otomatik sınama,,,Fra. contrôle automatique, ing. automatic check) ‹letilen, işlenen, depolanan bilginin doğruluğunu 

sınamak üzere bir aygıtta yerleşik olan denetim. 

otomatik virüs arındırma,,,Fra. supprimer automatiquement un virus, ing. automatically remove a virus)  Bir 

dezenfektan program aracılığı ile bir virüsü otomatik olarak ortadan kaldırmak.  

otomatik yedekleme,,,Fra. secours automatique, ing. hot standby)  Çalışan sistemde bir arıza sezimlenir sezimlenmez 

hemen devreye giren yedekleme sistemi. 

otomatik yolverici,,,Alm. automatischer Starter, Fra. démarreur automatique,   ing. automatic starter) Otomatik biçimde 

çalışan yolverici. 

otomatikleştirmek,,,Alm. automatisieren, Fra. automatiser, ing. automize) Bir kuruluşu, insan müdahalesini azaltmak 

amacıyla otomatik donatımla donatarak değiştirmek; özişlerleştirmek.   

otosınama,,,Fra. test automatique, ing. self-test) Modemlerde, çıkışın girişe bağlantılanarak test iletilerinin kapalı bir 

döngü üzerinde karşılaştırılmasına elveren sınama düzeni. 

oturum,,,Alm. Sitzung, Fra. session,  ing. session) Bilgi aktarımı ve sunuşu için iki uygulama ve sunuş süreci arasındaki 

mantıksal bağın kurulu olduğu süre.  

oturum açmak,,,Alm. Log-in, Fra. procédure de connexion, ing. log-in) Kullanıcının kimlik denetimi ve doğrulaması 

aşamalarını da içerebilen bilgisayarla iletişim kurma süreci.  

oturum kapamak,,,Alm. Log-out, Fra. procedure de détachement, ing. log-out) Bilgisayarla iletişim oturumunu 

sonlandırmak. 

oturum katmanı,,,Alm. Sitzungsschicht,  Fra. couche de session, ing. session layer) Açık Sistemler Arabağlaşımı 

modelinde taşıma katmanının üstünde yer alıp iki açık sistem arasındaki veri iletişimi oturumunu kurmak, yürütmek ve 

sona erdirmekle yükümlü protokol katmanı.  

OVE (Olumsuz Ve) geçidi,,,Alm. Nicht-Und Schaltung, Fra. porte non-et, ing. NAND gate) Girişlerindeki mantık 

değişkenlerin tümünün değeri 'doğru' olduğunda çıktısının 'yanlış', diğer durumlarda çıktının hep 'doğru' olduğu geçit.  

OYA (olumsuz ya) geçidi,,,Alm. Wedernoch-Schaltung, Fra. porte non-ou, ing. NOR gate) Girişlerindeki bütün mantık 

değişkenlerinin 'yanlış' olduğunda çıktının 'doğru', öteki girdi katışımları için çıktının 'yanlış' olduğu mantık öğesi.  

oylum,,,Alm. Rauminhalt, Fra. volume, ing. volume) Bir nesnenin uzayda tuttuğu üç boyutlu yer; hacim.  

oylum tümlevi,,,Alm. Volumenintegral, Fra. intégrale de volume, ing. volume integral) Bir oylum üzerinde hesaplanan 

tümlev. Bu tümlevin ayrımsal öğesi oylum öğesi ile sayıl ya da vektörel bir büyüklüğün çarpımı ile elde edilir.  
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oyun,,,Alm. Spiel, Fra. jeu, ing. game) n kişilik bir oyun, a) n tane oyuncu, b) k tane kat, c) her oyuncunun seçenek 

kümesi, d) oyun durumlarının tanımlandığı bir durum uzayı, e) her oyuncu için bir gözlem yordamı, f) her oyuncu için 

bilgi kümeleri, g) her oyuncu için bir gengüdüm ve h) her oyuncu için bir ceza işlevi içerir.   

öbek,,,Alm. -Batterie, -Bank, Fra. batterie de, groupe de, ing. bank of) Aynı türden olup birlikte eylemek üzere 

bağlantılanmış bulunan aygıtlar topluluğu; örneğin süzgeç öbeği. 

öbek,,,Alm. Block, Fra. bloc, ing. block) 1) Teknik ya da mantıksal nedenlerle bir birim gibi düşünülen ve işlem gören 

bir tutanak dizgisi, sözcük dizgisi ya da damga dizgisi. Bir birim olarak işlem gören sözcükler, damgalar ya da 

sayamaklar kümesi. 2) Dizge öğelerinin gösterimi için kullanılan ve içine öğenin aktarım işlevi yazılan kutu biçiminde 

bir simge.  

öbek aktarımı,,,Alm. Blockübertragung, Fra. transfert de bloc, ing. block transfer) Bir ya da birden çok veri öbeğinin 

bir tek eylemle yürütülen aktarım süreci.   

öbek çizeneği,,,Alm. Blockdiagramm, Fra. schéma-bloc, ing. block diagram) Bir dizge ya da dizgenin bir parçasının 

işlevsel öbekler olarak adlandırılan simge, resim ya da kutuları kullanarak elde edilen ve işlevsel ilişkileri sergileyen 

çizeneği.  

öbek içi değişinti,,,Alm. Varianz interhalb der Gruppen, Fra. variance intrabloc, ing. within-group variance) Değişinti 

çözümlemesinde, gözlemlerin öbek ortalamaları çevresindeki kareleri toplamının uygun bağımsızlık sayısına 

bölünmesiyle elde edilen değişinti.  

öbek kopyalama, silme, taşıma…,,,Fra. copier, effacer, déplacer par blocs, ing. block copy, delete, move …) 

öbek köşegen matris,,,Alm. blockdiagonale Matrix, Fra. matrice diagonale en blocs, ing. block diagonal matrix) 

Köşegen öğeleri matrislerden oluşup geri kalan öğeleri sıfır olan matris; öbek köşegen dizey.  

öbek nicemlemesi,,,Alm. Blockquantiserung, Fra. quantification en bloc, ing. block quantization) Rasgele değişkenlerin 

bir öbek halinde ele alınıp bir çıkış vektörüne nicemlenmesi.  

öbek uzunluğu,,,Alm. Blocklänge, Fra. longeur de bloc, ing. block length) Bir öbekteki tutanak, sözcük ya da damga 

sayısı. 

öbek-öbek işleme,,,Alm. Blockverarbeitung, Fra. traitement en bloc, ing. block-by-block processing) Bir imgenin 

öbeklere ayrıştırılarak ve her öbeğin diğerlerinden bağımsız biçimde işlenmesi. 

öbekleme,,,Alm. Gruppierung, Fra. groupement, ing. grouping) Cebirsel deyimlerde, gerekirse ayraç kullanarak, 

terimleri düzenleme ve çarpanları elde etme.  

öbekleme boyu,,,Alm. Blockungsfaktor, Fra. facteur de blockage, ing. blocking factor) Bir öbek ya da fiziksel tutanağı 

oluşturan mantıksal tutanak sayısı. 

öbekler arası boşluk,,,Alm. Blockzwischenraum, Fra. intervalle interbloc, ing. interblock gap) Manyetik teypte iki 

fiziksel tutanak arasında yer alan belirli uzunlukta boşluk.  

öbekler arası değişinti,,,Alm. Varianz zwischen den Gruppen, Fra. variance interbloc, ing. between-group variance) 

Değişinti çözümlemesinde öbek ortalamalarının genel ortalama çevresindeki kareleri toplamının uygun bağımsızlık 

sayısına bölünmesiyle elde edilen değişinti.  

ödeme tonu,,,Fra. tonalité de paiement, ing. pay tone) Ödemeli  (ankesörlü) bir telefonda ödeme yapılması gerektiğini 

belirten ton.  
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ödemeli çağrı,,,Fra. appel à taxation en demande, ing. collect call) Çağrı ücretinin aranan abone tarafından ödendiği 

çağrı. 

ödünç sayamağı,,,Alm. negativer arithmetischer Übertrag, Fra. retenue négatif, ing. borrow digit)  ‹ki sayamağın 

aritmetik farkının eksi olması sonucu işlemin başka bir yerinden taşınan sayamak.   

ödünleşim,,,Alm. Kompromiss, Fra. compromis, ing. trade-off) 1) Aynı zamanda sağlanması mümkün olmayan 

faktörlerin dengelenmesi,  2) Bir şeyi kazanmak için başka bir şeyden ödün vermek.  

öğe,,,Alm. Datenwort, Fra. article,  ing. item) Bir veri kümesinin bireyi; örneğin bir kütük bölüt öğelerinden, bölütler 

sözcük öğelerinden vs oluşabilir.  

öğe boyu,,,Fra. granularité, ing. granularity) Bilgi işlemede ele alınan veri nesnelerinin boyu; örneğin dosya, tutanak, 

alan, sözcük, bayt gibi. 

öğe davranışı,,,Alm. wirkungsmässiges Verhalten eines Gliedes, Fra. mode d'action d'un élément, ing. type of action of 

an element) Denetim dizgesindeki bir öğede giriş değişkeninin çıkış değişkenini etkileme biçimi.  

öğecik,,,Alm. Atom, Fra. atome, ing. atom) Bir öğenin kimyasal bağlanımlara giren en temel parçacığı.  

öğelik imi,,,Alm. Adhäsionszeichen, Fra. signe d'appartenance, ing. membership sign) Bir öğenin bir kümeye ait 

olduğunu belirlemeye yarayan im.  

öğrenme,,,Alm. lernen, Fra. apprentissage, ing. learning; e.g., learning algorithm, learning structure) Süzgeç, 

sınıflandırıcı gibi uyarlanır bir dizgede eldeki verilerle çalışırken yapılan hatalar, verilen yanlış kararlardan 

yararlanarak bir algoritmanın iyileştirilmesi; örn. öğrenme algoritması, öğrenmeli yapı.    

ölçek boyu,,,Alm. Skalenlange, Fra. longueur d'echelle, ing. scale length) Belirlenen bir ölçek için, ilk ve son ölçek 

işaretleri arasında kalan ve en kısa ölçek işaretlerinin tamamının merkezlerinden geçen hattın uzunluğu.   

ölçek böley değeri,,,Alm. Teilungswert, Fra. valeur d'une division echelon, ing. scale interval) Ardıl iki ölçek işaretine 

karşılık gelen ölçek değerleri arasındaki fark.  

ölçek böleyi,,,Alm. Skalenteilung, Fra. division d'une échelle, ing. scale division) ‹ki ardışık ölçekleme imi arasındaki 

uzaklık.  

ölçek erimi,,,Alm. Skalenbereich, Fra. étendue d'échelle,  ing. scale range) Belirli bir ölçek için, iki uç ölçek işareti 

arasında kalan ölçek değerlerinin bulunduğu erim.  

ölçek imi,,,Alm. Teilstrichm, Fra. repère, ing. scale mark) Gösterge elemanı üzerinde bulunan ve ölçülen büyüklüğün 

bir veya birden fazla tanımlı değerlerine karşılık gelen çizgi veya daha başka bir işaret. 

ölçek imleme,,,Alm. Markierung, Fra. graduation, ing. marking) Belirli bir kurala göre ölçek üzerine im koyma; ölçek 

işaretleme.  

ölçek numaralandırması,,,Alm. Skalenbezifferung, Fra. chiffraison d'une échelle, ing. scale numbering) Ya ölçek 

işaretleri ile belirlenen ve ölçülen büyüklüğün değerlerine karşılık gelen, ya da sadece ölçek işaretlerinin sayısal 

dizilimini gösteren bir ölçek üzerinde işaretlenmiş rakamlar grubu.   

ölçek uzunluğu,,,Alm. Skalenlänge, Fra. longuer d'une échelle, ing. scale length)  ‹lk ve son ölçek iminden geçen 

çizginin uzunluğu.  2) ‹lgili rakamlarıyla beraber gösterge elemanının bir parçasını oluşturan ölçek çizgilerinin sıralı 

kümesi.  
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ölçekdeş,,,Alm. Kommensurabel, Fra. commensurable, ing. commensurable)  Ortak bir ölçekle ölçülebilen. 

ölçekleme,,,Alm. Mass-stabänderung, Fra. réduction, ing. scaling) Ölçülen değerleri belirli bir erimin içine sığdırmak 

üzere bir niceliğin gösterimini ve birimini değiştirmek.  

ölçekleme katsayısı,,,Alm. Präzisionsfaktor, Fra. facteur d'échelle, ing. scaling factor) Bir sorunun çözümünde elde 

edilecek sonucun, makinaca deyimlenebilecek sınırlar içinde elde edilmesi için çarpıldığı katsayı.  

ölçen tırnak aralığı,,,Alm. Meßfunkenstrecke, Fra. éclateur de mesure, ing. measuring spark gap) Genellikle iki yuvar 

arasında yeralan ve elektrotlar arasındaki atlama uzaklığının bir işlevi olarak doruk gerilimi ölçmeye yarayan tırnak 

aralığı.   

ölçev,,,Alm. Metrik, Fra. métrique, ing. metric)  X kümesi üzerinde d(x,y)=0   ==>  x=y ve d(x,y) = d(y,x) koşullarını 

sağlayan   d  XxX  -->  R+ uzaklık ölçüsü.  

ölçevli uzay,,,Alm. metrischer Raum, Fra. éspace métrique, ing. metric space)  Üzerinde bir ölçev tanımlanan uzay. 

ölçke,,,Fra. modulo, ing. modulo) Sonucu, belirli bir sayıyla bölümün kalanı olan matematiksel işlem.  

ölçkeli sayaç,,,Fra. compteur modulo, ing. modulo counter) Ölçke diye adlandırılan sayıya vardığında sıfıra dönen 

sayaç. 

ölçme aygıtının başlangıç hatası,,,Alm. Referenzwertabweichung, Fra. erreur au point de contrôle d'un instrument de 

mesure, ing. datum error of a measuring instrument) Ölçme aygıtının aygıtı kontrol etmek için seçilmiş belirli bir ölçek 

değerindeki veya ölçülen büyüklüğün belirli bir değerinde verdiği hata.  

ölçme aygıtının doğruluğu,,,Alm. Genauigkeit eines Meßgerätes, Fra. exactitude d'un instrument de mesure, ing. 

accuracy of a measuring instrument) Ölçme aygıtının ölçülen büyüklüğün gerçek değerine yakın gösterge değerleri 

verme yeteneği.   

ölçme aygıtının gösterge değeri,,,Alm. Meßwert, Fra. indication d'un instrument de mesure, ing. indication of a 

measuring instrument) Ölçme aygıtından elde edilen, ölçülen büyüklüğe ait değer.  

ölçme aygıtının gösterge değerinin hatası,,,Alm. Meßabweichung eines Meßwertes eines Meßgerätes, Fra. erreur 

d'indication of a measuring instrument,  ing. error of indication of a measuring instrument) Ölçme aygıtının gösterge 

değerinden, ölçülen büyüklüğün uzlaşılmış gerçek değerinin çıkarılmasıyla elde edilen değer. 

ölçme aygıtının hata sınırları,,,Alm. Grenzwerte für Meßabweichungen, Fra. erreurs maximales tolerées d'un instrument 

de mesure,  ing. limits of error of a measuring instrument) Belirli bir ölçme aygıtı için şartnameler, yönergeler veya 

benzerleriyle müsaade edilen uç hata değerleri.  

ölçme aygıtının izleme hatası,,,Alm. Nachlaufabweichung, Fra. erreur de poursuite d'un instrument de mesure, ing. 

tracking error of a measuring instrument) Ölçme aygıtının değişen uyarıma geç tepki vermesinden kaynaklanan hata.  

ölçme aygıtının konvansiyonel indirgeme hatası,,,Alm. bezogene Meßabweichung, Fra. erreur reduite conventionnelle 

d'un instrument de mesure, ing. fiducial error of a measuring instrument) Ölçme aygıtı hatasının aygıt için belirtilen bir 

değere oranı.   

ölçme aygıtının mastarlanması,,,Alm. Skalieren eines Meßgerätes, Fra. calibrage d'un appareil de mesure, ing. gauging 

of a measuring instrument) Ölçülen büyüklüğün karşılık gelen değerleriyle bağlantılı olarak, ölçme aygıtının ölçek 

işareti (sadece kesin temel işaretlerin oldugu durumlarda) veya mastar işaretlerinin konumlarının sabitlenmesi işlemi.    
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ölçme aygıtının sıfır hatası,,,Alm. Nullpunktabweichung, Fra. erreur à zéro d'un instrument de mesure, ing. zero error 

of a measuring instrument) Ölçülen büyüklüğün sıfır değerine karşılık gelen başlangıç hatası.   

ölçme aygıtının sıfırı,,,Alm. Nullpunkt eines Meßgerätes, Fra. zéro d'un appareil de mesure, ing. zero of a measuring 

instrument)  Aygıtı çalıştırmak için gerekli herhangi bir destek güç kaynağı aktif durumdayken, ölçülen büyüklüğün 

sıfır değerinde kullanıldığı zaman elde edilen ölçme aygıtının doğrudan gösterge değeri.  

ölçme aygıtının yanlılık hatası,,,Alm. Systematische Mebabweichung, Fra. erreur de justesse d'un instrument de 

mesure, ing. bias error of a measuring instrument) Ölçme aygıtı hatasının sistematik bileşeni.    

ölçme aygıtının yanlılık hatasızlığı,,,Alm. Richtigkeit eines Meßgerätes, Fra. justesse d'un instrument de mesure, ing. 

freedom from bias error of a measuring instrument) Ölçme aygıtının yanlılık hatası içermeyen gösterge değerleri verme 

yeteneği. 

ölçme aygıtının yapısal hatası,,,Alm. Eigenabweichung, Fra. erreur intrinseque d'un instrument de mesure, ing. intrinsic 

error of a measuring instrument) Referans koşullarda kullanılan ölçme aygıtının verdiği hata.  

ölçme aygıtının yinelenebilir güvenirliği,,,Alm. Wiederholbarkeit eines Meßgerätes, Fra. fidelité d'un instrument de 

mesure, ing. repeatability of a measuring instrument fidelity)  Ölçme aygıtının belirli kullanma koşulları altında, aynı 

uyarımın tekrarlı uygulamaları için oldukça yakın tepkiler verme yeteneği. 

ölçme borusu,,,Alm. Meßrohr, Fra. tube de mesure, ing. gauge tube) Düzey ölçümünde kullanılan ve borudaki sıvının 

kaptaki sıvının düzeyini izlediği basıölçer.  

ölçme çubuğu,,,Alm. Meßstab, Fra. tige de mesure, ing. gauge stick) Düzey ölçümü için kullanılan ölçekli çubuk.  

ölçme dizgesi,,,Alm. Meßsystem, Fra. système de mesurage, ing. measuring system)  Belirli bir amaca yönelik 

ölçümleri yapmak üzere bir araya getirilmiş bağımsız ölçme öğeleri topluluğu.  

ölçme dönüştürücüsü,,,Alm. Meßumforme, Fra. transducteur de mesurage, ing. measuring transducer) 1) Belirli bir 

kurala göre belirli bir doğrulukta ölçülen niceliği elektriksel niceliğe dönüştüren aygıt.  2) Girdi büyüklüğü ile belirli 

bir ilişkiye sahip çıktı  büyüklüğünü veren ölçme elemanı.  

ölçme erimi,,,Alm. Meßbereich, Fra. intervalle de mesure, ing. measuring range)  Ölçümlerin belirtilen bir doğrulukta 

yapılabildiği değer aralığı.  

ölçme hatası,,,Alm. Meßfehler, Fra. erreur de mesure, ing. measuring error) Ölçülen imin görünen değeri ile gerçek 

değeri arasındaki fark.  

ölçme köprüsü,,,Alm. Meßbrücke, Fra. pont de mesure, ing. measuring bridge)  Her biri devre öğeleri içeren en az dört 

koldan oluşan ve bir kare biçiminde bağlanıp bir köşegenine kaynağın öteki köşegenine ölçme aletinin ya da sıfır 

sezicisinin bağlantılandığı ölçme düzeni.  

ölçme öğesi,,,Alm. Meßelement, Fra. élément de mesure, ing. measuring element) Ölçme aletinin ölçülecek niceliği 

mekanik bir devinime dönüştüren kısmı.   

ölçme rölesi,,,Alm. Meßrelais, Fra. relais de mesure, ing. measuring relay) Karakteristik büyüklüğü belirli duyarlıkta 

çalışma değerine eriştiği zaman çalışması amaçlanan röle. 

ölçme zinciri,,,Alm. Meßkette, Fra. chaîne de mesure,  ing. measuring chain) Girdi ile çıktı arasındaki ölçüm sinyalinin 

izlediği hattı oluşturan, ölçme aygıtına veya ölçme sistemine ait elemanlar dizisi.  
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ölçmede yeniden üretilebilirlik,,,Alm. Reproduzierbarkeit der Meßungen, Fra. reproducibilité des mesurages, ing. 

reproducibility of measurements) Değişik yöntemlerle, değişik ölçme aletleriyle, değişik gözlemcilerle, değişik 

laboratuvarlarda, değişik koşullarda ve uzun zaman aralıklarıyla bir niceliğin aynı değeri üzerinde yapılan ölçümlerin 

yakınlığı.  

ölçü,,,Alm. Stichmass, Fra. jauge, ing. gauge) Basınç, sıcaklık, akışkan düzeyi gibi nicelikler ölçen özel aygıt.  

ölçülebilir büyüklük,,,Alm. Meßbare Grösse,  Fra. grandeur mesurable, ing. measurable quantity ) Bir olayın, bir cismin 

veya bir maddenin nitel olarak ayırt edilebilmesi ve nicel olarak belirlenebilmesi özelliği. 

ölçülen büyüklüğün dönüşüm değeri,,,Alm. transformierter Wert einer Meßgröbe, Fra. valeur transformée d'une 

grandeur mesurée, ing. transformed value of a measurand) Ölçülen büyüklüğü gösteren ve onunla işlevsel olarak 

bağlantılı olan büyüklüğün değeri.  

ölçülen büyüklük,,,Alm. Meßgröbe, Fra. mesurande, ing. measurand) Ölçüme tabi olan büyüklük.  

ölçülen değişken,,,Alm. gemessene Größe, Fra. variable mesurée,  ing. measured variable) Ölçülen fiziksel nicelik, 

özelik ya da durum.  

ölçülen sinyal,,,Alm. gemessenes Signal, Fra. signal mesuré, ing. measured signal) Bir ölçme aygıtının girişine 

uygulanan elektriksel, mekanik, havalı ya da başka türden bir sinyal; ölçülen işaret. 

ölçüm,,,Alm. Meßung,  Fra. mesurage, ing. measurement) Bir büyüklüğün değerinin bulunmasına yönelik işlemler 

dizisi. 

ölçüm aralığı,,,Alm. Anzeigespanne, Fra. intervalle de mesure, ing. span) Ölçme aygıtının anma eriminin iki sınırı 

arasındaki farkın mutlak değeri.  

ölçüm belirsizliği,,,Alm. Meßunsicherheit, Fra. incertitude de mesure, ing. uncertainty of measurement) Ölçülen 

büyüklüğün gerçek değerinin içinde bulunduğu değerler aralığınının tahmini değeri.   

ölçüm bilgisi,,,Alm. Meßtechnik, Fra. métrologie, ing. metrology) Ölçümleme ve ölçüm yöntemleri üzerinde teknik 

bilgiler.  

ölçüm birimi,,,Alm. Einheit, Fra. unité de mesure, ing. unit of measurement) Aynı boyuta sahip büyüklükleri nicel 

olarak ifade eden ve bir uzlaşımla kabul edilmiş olan özel büyüklük.  

ölçüm birimin ast-katları,,,Alm. Teil einer Einheit, Fra. sous-multiple d'une unité de mesure, ing. sub-multiple of a unit 

of measurement) Belirli bir birimden, oran kuralına dayanılarak oluşturulan daha küçük ölçüm birimi.  

ölçüm birimin simgesi,,,Alm. Einheitenzeichen, Fra. symbole d'une unité de mesure, ing. symbol of a unit of 

measurement) Bir ölçüm birimine verilen uzlaşımsal simge.  

ölçüm birimin üst-katları,,,Alm. Vielfaches einer Einheit, Fra. multiple d'une unité de mesure, ing. multiple of a unit of 

measurement) Belirli bir birimden, oran uzlaşımına dayanılarak oluşturulan daha büyük ölçüm birimi.  

ölçüm birimler sistemi,,,Alm. Einheitensystem, Fra. système d'unités de mesure, ing. system of units of measurement) 

Belirli bir büyüklükler sistemi için tanımlanmış birimler grubu.  

ölçüm ilkesi,,,Alm. Meßprinzip, Fra. principe de mesure, ing. principle of measurement ) Ölçüm yönteminin bilimsel 

temeli.  

ölçüm sinyali,,,Alm. Meßsignal, Fra. signal de mesure,  ing. measurement signal) Ölçme sinyali. 
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ölçüm sonucu,,,Alm. Meßergebnis, Fra. résultat d'un mesurage, ing. result of a measurement) Ölçülen büyüklüğün 

ölçüm sonucunda elde edilen değeri.    

ölçüm standardı,,,Alm. Normal, Fra. étalon, ing. measurement standard) Bir büyüklüğün bir veya daha fazla bilinen 

değerini veya bir birimi karşılaştırma yolu ile diğer ölçme aygıtlarına aktarmak amacıyla, tanımlayan, gerçekleştiren, 

koruyan veya yeniden üreten maddi ölçüt, ölçme aygıtı veya ölçme sistemi.  

ölçüm standardının korunması,,,Alm. Bewahren eines Normals, Fra. conservation d'un étalon, ing. conservation of a 

measurement standard) Ölçüm standardının metrolojik özelliklerini uygun sınırlar içinde korumak için gerekli 

işlemlerin tümü. 

ölçüm süreci,,,Alm. Meßsystem, Fra. processus de mesure, ing. measurement process) Belirli bir ölçüm faaliyetiyle 

ilgili bilgi, aygıt ve işlemler bütünü.  

ölçüm yordamı,,,Alm. Meßregel Meßanweisung, Fra. mode opératoire de mesure, ing. measurement procedure) 

Ayrıntılı bir şekilde ifade edilen ve belirli bir yönteme göre gerçekleştirilen ölçüm etkinlikleriyle ilgili kuramsal ve 

uygulamalı işlemler dizisi.  

ölçüm yöntemi,,,Alm. Meßverfahren, Fra. méthode de mesure, ing. method of measurement) Genel hatlarıyla ifade 

edilen ve belirli bir ilkeye göre gerçekleştirilen ölçüm faaliyetleriyle ilgili kuramsal ve uygulamalı  işlemler dizisi.  

ölçümbilim,,,Alm. Metrologie, Fra. métrologie, ing. metrology) Ölçüm ile ilgili bilgi alanı.  

ölçümlerin yinelenebilirliği,,,Alm. Wiederholbarkeit, Fra. répétabilité des mesurages, ing. repeatability of 

measurements) Aynı alet düzeni ile farklı zamanlarda yapılan ölçümlerde aynı büyüklüğe ait ardıl  ölçüm sonuçları 

arasındaki uyuşma yakınlığı..  

ölçümün doğruluğu,,,Alm. Meßgenauigkeit, Fra. exactitude de mesure, ing. accuracy of measurement) Ölçülen 

büyüklüğün uzlaşımsal gerçek değeri ile ölçüm sonucu arasındaki uyuşma yakınlığı.   

ölçüt,,,Alm. Kriterium, Fra. critère, ing. criterion) Gerekli ve yeterli koşul.    

ölü kuşak,,,Alm. Totzone, Fra. zone d'insensibilité, zone morte, ing. dead zone, dead band) 1) Çıkış değişkeninde 

anlamlı bir değişmeye yolaçmayan giriş değişkeni değerlerinin sonlu aralığı.  2) Ölçme aygıtının tepkisinde bir değişim 

yaratmadan uyarımın değiştirebildiği erim.  

ölü oda,,,Alm. tote Raum, Fra. chambre morte, ing. dead room) Ses soğurumu çok büyük olan kapalı yer.   

ölü süre,,,Alm. Totzeit, Fra. temps mort, ing. dead time) 1) Bir sisteme beslenen girdideki bir değişmenin başladığı an 

ile çıktıdaki değişmenin başladığı an arasındaki zaman farkı.  2) Bir algılayıcının bir tek saymadan sonra, yeniden 

sayabilmesi için gerekli koşulların oluşumuna dek geçen süre.  

ömür sınaması,,,Alm. Lebensdauerprüfung, Fra. essai de vieillissement, essai de durée de vie, ing. life test) Belirli 

koşullar altında bir bileşen ya da aygıtın olasıl ömrünü belirlemek üzere yürütülen sınama.  

öncelik,,,Alm. Priorität, Fra. priorité, ing. priority) 1) Bir bilgisayarda verilen görevlerin işleme konma sırasını 

belirlemede işletim dizgesince göz önünde tutulmak üzere tanımlanan belirteç. 2) Dizgeyi oluşturan donanım 

birimlerinden gelen uyarıları tutarlı biçimde işleyebilmek üzere tanımlanan sıradüzen.    

öncelik göstergesi,,,Fra. indicateur de priorité, ing. priority indicator) ‹letilerin "çok ivedi, ivedi, rutin, beklemeli" gibi 

önceliklerini gösteren iletinin başlığındaki alan. 
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öncelikli işleme,,,Alm. Verarbeitung im Vordergrund, Fra. traitement prioritaire,  ing. foreground processing) Belirli 

programların bilgisayar tarafından öncelikli olarak işlenmesi. 

önceliksiz işlemler,,,Alm. Verarbeitung im Hintergrund, Fra. traitement des programmes nonprioritaires, ing. 

background processing) Yüksek öncelikli programlar bilgisayarın olanaklarını kullanmadığı zaman yürütülen 

programlar. 

öncül,,,Alm. Prämisse, Fra. prémisse, ing. premise) Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herbiri.  

önel,,,Alm. Frist, ing. deadline) Bir görevin bitirilmesi gereken kesin tarih ya da süre.  

önemli sayamak,,,Alm. signifikante Ziffer, Fra. chiffre significatif,  ing. significant digit) Bir sayıda, belli bir doğruluğu 

ya da belli bir duyarlığı korumak için saklanması gereken basamak; anlamlı basamak.  

önemli sayamak,,,Fra. chiffre significant, ing.  significant digit) Bir sayının doğruluk ya da kesinliğine katkıda bulunan 

sayamak (sayı basamağı) 

önemli sayamak yitimi,,,Alm. Verlust der signifikante Ziffer,  Fra. perte du chiffre significatif, ing. significance loss) 

Bilgisayarda bir sayının doğruluğunu ya da duyarlığını bozacak biçimde, anlamlı bir basamağının bir işlem sırasında 

yitirilmesi; anlamlı basamak yitirilmesi.  

öneri çağrısı,,,ing. request for proposal, RFP) ‹lgili satıcılara, ürünlerini fiyatlandırma ve konuşlandırma olanağı 

tanımak üzere bir örgütün isteklerini ifade eden belge. 

önerme,,,Alm. Behauptung, Fra. proposition, ing. proposition) 1) Kanıtları ile bir sav ya da çözümü ile birlikte bir 

sorun, 2) Ya doğru ya da yanlış olan bir sav öne süren bildirim.   

öngörme-düzeltme yöntemi,,,Alm. Prädiktorkorrekturmethode, Fra. méthode de prédicteur-correcteur, ing. predictor-

corrector method) Türevsel denklemlerin sayısal çözümlerinde kullanılan, bir sonraki noktadaki işlev değerinin 

kestirilmesi ve bir düzeltme teriminin eklenmesi aşamalarından oluşan bir yöntem. 

öngörü,,,Alm. Voraussage, Vorhersage, Fra. prédiction, ing. prediction, forecasting) Bir sinyal ya da sürecin geçmişteki 

gözlemlerine dayanarak gelecekteki değerlerini kestirmek.  

öngörücü ayrışım,,,Fra. décomposition prédictive, ing. predictive decomposition) Ayrışımın gerekirci (deterministic) ve 

gerekirci olmayan öğelere göre yapılması. 

öngörücü kodlama,,,Fra. codage prédictif, ing. predictive model) Bir sinyal ya da imge için verideki örnekleri 

kullanarak ilerideki örnekleri kestirmeye dayalı kodlama yöntemi.  

önişlemci,,,Alm. Vorprozessor, Fra. préprocesseur, ing. preprocessor) Öncül işlem ya da düzenlemeleri yapan 

bilgisayar programı.  

önkonumlanmış,,,Alm. voreingestellt, Fra. préreglé,  ing. preset; preset counter) Bir sayısal dizgede belirli sayaçların, 

anahtar konumlarının önceden belirli değerlere ayarlanmış olması,  örn. önkonumlanmış sayaç, önyüklenmiş.  

önplan,,,Alm. Vordergrund, Fra. principal, premier plan, ing. foreground; e.g., foreground job) Çokluprogramlamada, 

yüksek öncelikli programların yürütüldüğü ortam. örn. önplan işi.  

önsel dağılım,,,Fra. fonction de distribution à priori, ing. a priori distribution) Bir parametre / durum kestirim 

probleminde parametrelerin / durumların herhangi bir ölçüm ya da gözlem yapılmadan önce atanmış olasılık yoğunluk 

işlevi.   



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

önsel olasılık,,,Alm. a priori Wahrscheinlichkeit, Fra. probabilité à priori, ing. prior probability) Denemeler yapılmadan 

önceki olasılık.  

öntakı,,,Alm. Präfix,  Fra. préfix, ing. prefix;  e.g., prefix notation, country prefix) Bir damganın önüne gelen ek, örn. 

öntakı simgelemi, telefonda ülke öntakısı.   

öntakı simgelemi,,,Alm. Präfixschreibweise, Fra. notation prefixée, notation polonaise, ing. prefix notation, Polish 

notation) Her işlecin işlenenlerin önünde yer aldığı ve yürütülecek işlemi gösterdiği matematiksel deyimler kurma 

yöntemi.  

önvurgulama,,,Alm. Vorbetonung, Preemphasis, Fra. préaccentuation, ing. pre-emphasis) Bir sinyaldeki bazı sıklıkların 

genliklerini ötekilere göre büyütmek ya da küçültmeyi amaçlayan işlem.  

önyükleme,,,Alm. Laden, Fra. charger, ing. boot) Kendi eylemiyle kendisini belirli bir duruma getiren teknik ya da 

aygıt.   

önyükleme sektörü,,,Fra. secteur d'amorçage, ing. boot sector) Kişisel bilgisayar başlatıldığında disk ya da disketten ilk 

okunan ve bilgisayar işletim sistemini bulup yüklemesini söyleyen kesim. 

önyükleme virüsü,,,Fra. contaminant de secteur d'amorçage, ing. boot-sector infector) Önyükleme sürecinde okunan 

işletim sistemini değiştiren bilgisayar virüsü. 

önyükleme yordamı,,,Alm. Routine für Ladeprogramm, Fra. routine pour programme de chargement,  ing. bootstrap 

routine) Önyükleme programının yüklenmesini sağlayan kısa bilgisayar programı.  

önyükleyici,,,Alm. Ladeprogramm, Lader, Fra. amorce, programme de chargement, ing. bootstrap) Tüm bilgisayar 

programı belleğe yerleşene değin başka komutların yüklenmesine yol açan komut kümesi. 

önyükselteç,,,Alm. Vorverstärker, Fra. préamplificateur, ing. preamplifier) Sinyal işlemlerinden önce gelen sinyali 

kuvvetlendiren yükselteç.  

önyüz,,,Alm. Schirmtrager, Fra. fond, ing. face plate) Bir katot ışınlı tüpün mahfazasının görüntü izlenen geniş ve 

saydam ucu.  

örgü,,,Alm. Umflechtung, Fra. tresse, ing. braid) Kıvrılmış metal ya da metal-olmayan malzemeden oluşturulmuş örtü. 

örgülü iletken,,,Alm. verseilter Leiter, Fra. âme cablée, ing. stranded conductor) Halat biçimli iletken; hepsi ya da 

bazıları genel olarak sarmal biçimli olan belli sayıdaki tellerden oluşan iletken. 

örgütleşim,,,Alm. Organisation, Fra. organisation, ing. organization;  e.g., organization of data set, software 

organization, memory organization,organization of industrial management) 1) Organik bir yapı oluşmasına yol açma,  

2) ‹şlevsel bir bütün ya da tutarlı bir birliktelik haline getirme,  örn. veri kümesinin örgütleşimi, yazılım örgütleşimi, 

endüstriyel yönetimin örgütleşimi.   

örnek noktası,,,Fra. point representatif d'echantillon, ing. sample point) Örnek uzayında çıktıları rasgele değişkenler 

olan bir deneyin her bir gerçekleştirimi. 

örnekle-tut eylemi,,,Alm. Abtaste-Halte-Verhalten, Fra. action par échantillonage et maintien, ing. sample-and-hold 

action) ‹ki örnekleme anı arasındaki çıktının, katsayıları daha önceki örnek değerleri kullanılarak hesaplanan 

çokterimlilerden oluşan davranış türü.  
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örneklem,,,Alm. Stichprobe, Fra. échantillon, ing. sample) Bir evrenin belli bir özelliğini incelemek için o evrenden 

seçilen birimler topluluğu.  Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak 

üzere seçilen örnek öğeler kümesi; örneklem.  

örneklem büyüklüğü,,,Alm. Stichprobenumfang, Fra. volume d'échantillons, ing. sample size) Örneklemin içerdiği 

örneklem birimlerinin sayısı.   

örneklem tasarımı,,,Alm. Stichprobenplan, Fra. concéption exemple, ing. sample design) Verilen bir örnekleme 

çerçevesinde örneklem seçimi için geçerli kurallar kümesi.  

örneklem uzayı,,,Alm. Stichprobenraum, ing. sample space; sample point) Aynı deneme ya da gözleme ilişkin tüm 

olası sonuçların oluşturduğu küme; örneğin örneklem noktası.  

örnekleme,,,Alm. Stichprobenentnahme, Fra. échantillonage,  ing. sampling) 1) Bir değişkenin değerlerini belirli zaman 

aralıklarında saptama. 2) Herhangi bir kümenin tüm öğelerinin incelenmek istenen birtakım özelliklerini gösterecek 

biçimde seçilmiş örnekler saptayarak yürütülen herhangi bir dizge çözümleme ya da istatiksel değerlendirme yaklaşımı.  

3) Örnek alma düzeni.  

örnekleme dağılımı,,,Alm. Stichprobenverteilung, ing. sampling distribution) Bir istatistiğin ya da bir istatistikler 

kümesinin belli bir örnekleme yöntemine göre seçilmiş tüm olası örneklemlerdeki dağılımı. 

örnekleme eylemi,,,Alm. Abtastverhalten, Fra. action par échantillonage, ing. sampling action) Giriş değişkeninin 

örneklerinden oluşan bir çıkış değişkeni üreten davranış türü.  

örnekleme planı,,,Alm. Stichprobenanweisung, Fra. plan d'échantillonage, ing. sampling plan) ‹ncelenecek örneklerin 

sayısı ile kabul ve red ölçütlerinin belirtimi.  

örnekleme sıklığı,,,Alm. Verhältnis des Stichprobenumfangs zum Losumfang, Fra. fréquence d'échantillonage, ing. 

sampling frequency)  Bir üretimde denetim için rasgele seçilen örneklerin sayısının denetim tezgahından geçen üretilen 

birimlerin sayısına oranı.  

örneklemeli sınama,,,Alm. Stichprobenprüfung, Fra. essai sur prélèvement, ing. sampling test) Bir topluluktan belirli 

bir sayıda öğenin rasgele seçilerek sınanması.  

örneklenmiş dizge,,,Alm. Abtastsystem, Fra. système échantilloné, ing. sampled-data system) Kimi öğelerinin ya da 

kimi altdizgelerinin örneklenmiş sinyallerle çalıştığı dizge.  

örneklenmiş dönüştürücü,,,Alm. Abtastumformer, Fra. convertisseur à échantillonage, ing. sampled-data transducer) 

Giriş ve çıkış değişkenleri genlik boyutunda sürekli, zaman boyutunda ise ayrık olan dönüştürücü.   

örneklenmiş sinyal,,,Alm. abgetastetes Signal, Fra. signal échantillonné,  ing. sampled signal) Ayrık zamanda 

gözlemlenen ve gösterilen bir sinyal; örneklenmiş işaret.  

örnekleyici,,,Alm. Abtaster, Fra. échantilloneur, ing. sampler) Sürekli bir sinyali örneklenmiş bir sinyale dönüştüren 

sinyal çevirgeci.  

örselemeyen deneti,,,Alm. zerstörungsfreie Prüfung, Fra. contrôle non-destructif, ing. non-destructive inspection) Gereç 

ve bileşenlerin kullanılırlıklarını  engellemeden ya da bozmadan nitelik, bütünlük, boyut gibi özelliklerini ölçme 

yöntemi.  

örselemeyen sınama,,,Alm. zerstörungsfreie Prüfung,  Fra. essai non-destructif, ing. nondestructive testing) Ölçülen ya 

da sınanan öğe, aygıt ya da dizgeyi örselemeyen ölçme ya da sınama yöntemi.  
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örseleyici,,,Alm. destruktiv, Fra. destructif, ing. destructive; e.g., destructive readout) Örn. örseleyici okuma.   

örten gönderim,,,Alm. Abbildung auf, ing. onto mapping) f(A)=B eşitliğini gerçekleyen f:  A --->  B gönderimi. 

örtük işlev,,,Alm. implizite Funktion, Fra. fonction implicite, ing. implicit function) y, x'in bir işlevi olarak f(x,y)=0 

bağıntısıyla gösterildiğinde y, x'in örtük bir işlevidir.  

örtüşme,,,Alm. Alias, Fra. crénelage, effet d'escalier, ing. aliasing) Sıklık örtüşmesi; bir sinyalin Nyquist hızının altında 

örneklenmesi sonucu izgesinin (spektrum) kendi ötelenmiş kopyalarıyla üstüste gelmesi. Örtüşme bozulması,,,aliasing 

distortion) tersinemez bilgi yitimine yolaçar.  

örtüşme,,,Alm. Überlappungsbereiche, Fra. zones de recouvrement, ing. overlap) 1) Ortak bir şeyi olmak,  2) Üzerine 

uzanmak ya da bir kısmını kaplamak  

örtüşmeli,,,Alm. überlappt, Fra. superposé, chevauché, ing. overlapped;  e.g., overlapped information processing, 

overlapped command cycle) Zaman ya da uzamda kısmen birbirlerinin üzerine binen, örn. örtüşmeli bilgi işleme, 

örtüşmeli komut çevrimleri.   

örtüşmeli imleşim,,,Alm. Überlagerungsignalisation, Fra. signalisation à recouvrement, ing. overlap signalling) Bir 

anahtarlama merkezinden gelen adres imlerinin bir önceki bağlantının adres imlerinin tümünün alınmasından önce 

başlayabildiği imleşim yöntemi.  

örüntü,,,Alm. Muster,  Fra. forme, modèle, ing. pattern;  e.g., pattern feature, pattern matching, pattern mask) Örn. 

örüntü özniteliği, örüntü eşleme, örüntü maskesi.  

örüntü eşleme,,,Fra. filtrage, ing. pattern matching) Algılama ve tanılama sorunlarında başvurulan, aslından 

farklılaşmalar gösteren ve gürültü içeren bir sinyal içinde belirli bir uzaklık ölçütüne göre bir örüntünün benzerliğinin 

ölçülerek aranması.  

örüntü tanıma,,,Alm. Mustererkennung, Fra. reconnaissance des formes, ing. pattern recognition) Bir örüntüde yer alan 

anlamlı biçimlerin otomatik biçimde çözümlenerek tanınmasıyla ilgili araç, gereç, yöntem ve teknikleri geliştirmeyi 

amaçlayan alan.  

örüntülü örnekleme,,,Alm. Abtastung mehrfacher Ordnung, Fra. échantillonage d'ordre multiple, ing. multiple-order 

sampling) Belirli bir örnekleme örüntüsünün yinelenerek izlendiği örnekleme.   

ötedil,,,Alm. Metasprache, Fra. métalangage, ing. metalanguage)  Bir ya da daha çok dili belirtmede kullanılan dil.  

öykünücü,,,Alm. Emulator, Fra. emulateur, ing. emulator;  e.g., emulator software) Örn.öykünücü yazılımı.  

öykünüm,,,Alm. Emulation, Fra. émulation, ing. emulation)  Belli bir bilgisayar için yazılmış programlarla başka bir 

bilgisayarı kullanma olanağı sağlayan teknik. Bir bilgisayar dizgesinin, başka bir bilgisayar dizgesine öykünerek onun 

için hazırlanmış veri ve programlarla değişik sürede de olsa özdeş sonuçlar vermesini sağlayan teknik.  

öykünüm programı,,,Alm. Emulationsprogram, Fra. programme d'émulation, ing. emulation program)  

özbağlanım,,,Alm. Autoregression, Fra. autorégression, ing. autoregression) Bir gözlemler dizisinde, her gözlem ile 

daha önceki bir ya da birden çok gözlem arasındaki bağlanım.   

özbağlanımlı,,,Alm. autoregressive, Fra. autorégressif, ing. autoregressive,,,AR)) Bir sistemin çıktısının geçmiş 

çktılarının ağırlıklandırılmış ortalaması ile o andaki girdinin toplamına eşit olduğu sürece, sinyale, modele ilişkin.   
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özbağlanımlı yürüyen ortalama,,,ing. autoregressive moving average,,,ARMA) Hem özbağlanımlı, hem de yürüyen 

ortalamalı terimleri içeren bir sinyale, sürece, modele ilişkin. 

özbağlanımsal süreç,,,Alm. autoregressiver Prozess, Fra. processus autorégressif, ing. autoregressive process) Rasgele 

dış etkilerin yarattığı içsel güçlerce salınım yaptırılan bir dizgeyi tanımlayan süreç.  

özbelgelemeli,,,Fra. auto-documentant, ing. self-documenting) Bir kaynak kodunun anlaşılmasına ve bakımına 

elverecek şekilde açıklama ve yorumlar içermesi özelliği. 

özdeğer,,,Alm. Eigenwert, Fra. valeur propre, ing. eigenvalue)  Bir A matrisi ve x vektörü ele alındığında Ax=ax 

denklemini sağlayan a değerleri özdeğerler, x vektörleri ise özvektörlerdir.  

özdeğer denklemi,,,Alm. Eigenwertgleichung, Fra. équation de valeur propre, ing. eigenvalue equation) Tektürel sınır 

koşullarını sağlayan ve bir parametrenin ancak belirli ayrık değerlerinde sıfırdan başka çözümleri varolan doğrusal 

türevsel denklem.  

özdek,,,Alm. Staff, Fra. matière, ing. matter) Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her türlü varlık.  

özdeş,,,Alm. identisch, Fra. identique, ing. identical ) Biçimleri, değerleri ya da işlevleri eş olan.  

özdeş baskı,,,Fra. reproduction, ing. reproduction) Bir yazı ya da resmin eşini yaparak çoğaltma.  

özdeşlik,,,Alm. Identität, Fra. identité, ing. identity) Değişkenlerin bütün değerleri için sağlanan eşitlik.    

özdeşlik benzetimi,,,Alm. Identitätssimulation, Fra. simulation par identité, ing. identity simulation) Dizgenin kendisini 

kullanarak davranışının irdelenmesi.  

özdeşlik imi,,,Fra. signe d'identité, ing. identity signal) ‹ki ifadenin eşit olmayıp özdeş olduklarını belirtmek için 

kullanılan = imi. 

özdeşlik işleci,,,Alm. Einheitsoperator, Fra. opérateur d'identité, ing. identity operator) Bir S kümesini kendine 

gönderen ve her bir x e S öğesi için Ix=x koşulunu sağlayan gönderme işlevi.   

özdevin,,,Alm. Automation, Fra. automatisation, ing. automation) Bir yordam, süreç ya da donanımı özişler (otomatik) 

kılmayı amaçlayan. otomasyon; özişlerlik.   

özebir kodçözülen,,,Fra. uniment décodable  ing. uniquely decodable) Her bir kod sözcüğünün yalnızca tek bir kaynak 

sözcüğüne karşı düştüğü kodlama yöntemine ilişkin. 

özeksel denetim,,,Alm. zentralisierte Kontrolle, zentralisierte Steueurung, Fra. commande centralisée, ing. centralized 

control) Denetim eylemlerinin bir özekten yürütüldüğü denetim türü.  

özeksel moment,,,Alm. zentrales Moment, Fra. moment central, ing. central moment) Bir dağılımın ortalamaya göre 

momenti.  

özeksel sınama düzeni,,,Alm. zentralisiertes Prüfungsystem, Fra. système centralisé de test, ing. centralized test system) 

Birbirinden uzak yerlerdeki çok sayıda donatım ya da dizgedeki duyargaçlardan veri alıp bir özekte bu bilgileri işleyen, 

kaydeden ya da sergileyen sınama düzeni.   

özeksiz bilgisayar ağı,,,Alm. dezentralisiertes Rechnernetz, Fra. réseau décentralisé d'ordinateurs, ing. decentralized 

computer network) Bilgi işlem olanakları ve ağ denetleme görevleri birçok ağ düğümüne dağıtılmış olan bilgisayar ağı; 

dağıtılmış bilgisayar ağı.  
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özel çözüm,,,Alm. partikuläre Lösung, Fra. solution particulière, ing. particular solution) Bir türevsel denklemin genel 

çözümündeki bilinmeyen katsayılara değerler atayarak elde edilen çözüm. 

özel etken oranı,,,Alm. Specifizität, Fra. specificité, ing. specificity) Etken çözümlemesinde özel etkenin toplam 

değişintideki payı; özgüllük.   

özel görevli bilgisayar,,,Alm. überlassener Mietrechner, Fra. ordinateur dédié, ing. dedicated computer) Görevi, 

yalnızca bir ya da birden çok ilgili işi yapmakla sınırlandırılmış bilgisayar.  

özel koda geçiş damgası,,,Alm. Dauerschaltzeichen, Fra. caractère  de code spécial, ing. shift-out character, SO) 

Standart damga takımının grafik damgaları yerine, üzerinde uzlaşma sağlanmış başka bir damga takımına geçiş için 

kullanılan bir kod genişletme damgası.  

özel santral,,,Alm. privates Fernsprechvermittlungstell, PBX, Fra. central téléphonique privé, PBX, ing. private branch 

exchange, PBX) Hastane, fabrika, büro gibi işyerlerine hizmet veren, işletmeni olan, özel santral; kurum santralı.  

özel simge,,,Alm. Sonderzeichen, Fra. symbole spécial, ing. special character) Bir damga takımında, harf, sayı ve 

boşluk damgası dışında herhangi bir çizim damgası.   

özerk,,,Fra. autonome, ing.  stand-alone) Başka bir sisteme bağlanmadan işlevlerini yerine getirebilen bilgisayar 

yazılımı ya da donanımı. 

özetçe,,,Fra. résumé analytique, ing. abstract) Bilgi erişiminde, bir belgenin konusunu ya da soyunu belirtmek üzere, 

genellikle belgeleme konusunda uzmanlaşmış bir kişinin, standart olarak önerilen terimleri yeğ tutarak ürettiği, anafikri 

veren, kısa özet.  

özgüdüm,,,Alm. Zielpeilflug, Fra. radioalignment, ing. homing) Uçaklarda, en az bir radar istasyonunun gezgin olduğu 

ve radyo dalgaları aracılığıyla diğer istasyona doğru yönün sürekli biçimde bulunduğu yöntem.   

özgül,,,Alm. spezifisch, Fra. spécifique, ing. specific) 1) Tanımlanabilir bir kategoriye girebilen,  2) Özel bir duruma, 

koşula, ilişkiye, etkiye vb. özgü,  3) Belirli bir amaç ya da kullanıma özellikle uyarlanmış.  

özgül devre,,,Fra. circuit réservé, ing. dedicated circuit) Sadece iki kullanıcının kullanımına atanmış, dolayısıyla 

anahtarlanmayan devre. 

özgül kapı,,,Fra. porte spécialisée, ing. dedicated port) Sadece belirli bir tip trafik için kullanılan iletişim kanalı erişim 

noktası.  

özgül manyetik direnç,,,Alm. Reluktivität, Fra. reluctivité, ing. reluctivity) Manyetik geçirgenliğin tersi. 

özgül salım,,,Alm. spezifische emission, Fra. pouvoir émissif specifique, ing. specific emission) Bir yüzeyin birim 

alanından birim zamanda salınan elektronların sayısı. 

özgülemek,,,Fra. allouer, attribuer, affecter, ing. allocation) Bir sistem ya da programın bileşenleri arasında 

özkaynakları yerleştirme, dağıtma, atama. 

özgülenmiş ağ,,,Fra. réseau dédiée, ing. dedicated network) Tek bir müşterinin hizmetine atanmış ağ. 

özgülenmiş iskele,,, e.g., porte dédiée, ing. dedicated port) Tek bir başka kapı ile iletişim kurmak üzere ayarlanmış 

kapı. 

özgüllük,,,Alm. Specifizität, Fra. specificité, ing. specificity) Etken çözümlemesinde özel etkenin toplam değişintideki 

payı, özel etken oranı.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

özilinti işlevi,,,Alm. Autokorrelationsfunktion, Fra. fonction d'autocorrelation, ing. autocorrelation function) Bir 

sinyalin zamanda ötelenmiş kendi kopyalarıyla elde edilen ilinti işlevi.  

özirgiti,,,Alm. Selbsinduktion, Fra. induction électromagnétique, ing. electromagnetic induction) Endüklenmiş gerilimi 

oluşturan olgu. 

özişlev,,,Alm. Eigenfunktion, Fra. fonction propre, ing. eigenfunction) Dinamik bir dizgenin girişine beslendiğinde 

çıkışında da, karmaşık bir kazanç dışında, aynı dalgabiçimiyle sonuçlanan işlev.  

özkaynak atama,,,Alm. Zuordnung von Ressourcen, Fra. affectation de ressources, ing. resource allocation) Bir işin 

tamamlanması için gerekli olanakların atanması.  

özne,,,Fra. sujet, ing. subject) ‹nsan, süreç ya da aygıt gibi sistemin durumunu değiştirebilen ya da nesneler arasında 

bilgi akışı sağlayabilen varlık. 

öznitelik,,,Alm. Eigenschaft, Fra. attribut, propriété,  ing. feature) Bir dizgenin, değişken kümesinin, vb. öğelerini 

niteleyen, ayırt edilmesini sağlayan özellikler. 

öznitelik dönüştürme,,,Fra. extraction des propriétés, ing. feature extraction) Öznitelik özütleme; Bir örüntü tanıma 

probleminde ölçme örüntüsünün ya da bir altkümesinin yeni ve daha özlü, yararlı olduğu düşünülen bir başka örüntüye 

dönüştürülmesi.   

öznitelik uzayı,,,Alm. Eigenschaftsraum, Fra. éspace de propriétés, ing. feature space) Tüm olabilir öznitelik 

vektörlerinin topluluğu.  

özörgütlemeli,,,Alm. selbst-organisierend, Fra. auto-organisateur, ing. self-organizing) ‹çsel yapısında yeni 

düzenlemeler yapabilen; örn. kendini örgütleyen bilgisayar ya da program.  

öztümler kod,,,Fra. code auto-complémenteur, ing.  self-complementing code) Onlu tabandaki tümleri ikili tabandaki 

tümleri olan kod. 

özuyarlamalı,,,Alm. selbst-anpassend, Fra. auto-adaptatif, ing. self-adapting) Bir dizgenin çevre koşullarındaki 

değişmelere göre işleyiş ya da davranış biçimini değiştirebilmesi. 

özuyarlanan dizge,,,Alm. selbstanpassendes System, Fra. système auto-adaptatif, ing. self adaptive system) Çevre 

koşullarındaki değişmelere göre işleyiş ya da davranış biçimini kendi kendine değiştirebilen dizge.  

özuzay,,,Alm. Eigenraum, Fra. espace propre, ing. eigenspace) T doğrusal dönüşümünün belirli bir özdeğeri için, T(x) 

= x eşitliğini sağlayan bütün x öğelerinin oluşturduğu uzay.  

özütlemek,,,Alm. extrahieren, Fra. extraire, ing. extract) Bir öğeler kümesinden belirli ölçütleri sağlayan öğeleri seçmek 

ya da çıkarmak.  

özvektör,,,Alm.  Eigenvektor, Fra.  vecteur propre, ing. eigenvector)  Bir A matrisi ve x vektörü ele alındığında Ax=ax 

denklemini sağlayan a değerleri özdeğerler, x vektörleri ise özvektörlerdir. 

özyineleme,,,Fra. récursion, ing. récursion) Bir yordamın kendini çağırabilme özelliği.  

özyineli işleme,,,Fra. itération, ing. iterative process) Yinelenen işlem çevrimleriyle istenen sonuca yakınsamanın elde 

edildiği hesaplama. 

özyineli süzgeç,,,Fra. filtre récurrent, ing. recursive filter) Çıktısının giriş ya da arakatlara geribeslendiği sayısal süzgeç.   
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özyineli yordam,,,Alm. recursive Prozedur, Fra. procédure récurrente, ing. recursive procedure) Uygulanışı sırasında 

kendisini çağıran ya da yerine kendisini çağıracak başka bir yordamı çağıran bir yordam.   

özyinesiz,,,Fra. filtre nonrécurrent, ing. nonrecursive filter) Çıktısının giriş ya da herhangi bir arakata geribeslenmediği 

sayısal süzgeç.   

p-tipi yarıiletken,,,Alm. P Typ-Halbleiter, Fra. semi-conducteur type p, ing. p-type semiconductor) Çoğunluk 

taşıyıcılarının delikler olduğu, kendinden yarıiletken olmayan bir madde. 

paket,,,Alm. Paket, Fra. paquet, ing. packet) Veri ve çağrı denetim sinyallerini de içeren ve bir bütün olarak 

anahtarlanan ikili sayamaklar öbeği.  

paket ağ düğümü,,,Alm. Paketnetzknoten, Fra. noeud d'un réseau de données de paquet, ing. packet data network node) 

Bir paket iletişim sisteminde anahtarlama, yolatama, sayışım gibi işlerle yükümlü düğüm  

paket anahtarlama,,,Alm. Paketvermittlung, Fra. communication de paquet, ing. packet switching; e.g., packet 

switching system, packet switching protocol, packet switching network) Sayısal bilginin belirli protokollar uyarınca bit 

paketleri halinde düzenlendiği, ve bu paketlerin düğümlerde hatalarının düzeltilip dinamik olarak yolatanarak 

anahtarlandığı bilgi iletişim dizgesi; örn. paket anahtarlama sistemi, paket anahtarlama protokolü.  

paket başlığı,,,Fra. début de paquet, ing. packet header) Paket anahtarlamalı ağlarda bir paketin denetim ve kimlik 

bilgilerini içeren ilk birkaç sekizli. 

paket formatı,,,Alm. Paketformat, Fra. format de paquet, ing. packet format) Bir paketteki veri denetim bilgisinin 

yapısını belirleyen kurallar topluluğu.  

paket radyo   (radio à paquet, ing. packet radio) ‹letim yollarının radyo kanalı olduğu, ve iletilen paketin birden fazla 

istasyon tarafından alındığı paket anahtarlama sistemi. 

paket santralı,,,Alm. Paketvermittler, Fra. commutateur de paquets, ing. packet switch) ‹letileri paketler halinde taşıyan 

bir sayısal iletim dizgesindeki santral.  

paket uçbirimi,,,Alm. paketorientierte Datenendeinrichtung, Fra. términal en mode-paquet, ing. packet-mode terminal) 

Paketleri alıp gönderebilen, denetleyebilen ve gelen bit dizilerini paketleştirebilen veri uçbirimi. 

paket yastığı,,,Fra. tampon de paquet, ing. packet buffer) ‹letilmeyi bekleyen paketlerin ya da henüz alınmış olan 

paketlerin bekletildiği bellek alanı. 

paketlenmiş ses,,,Fra. voie mise en paquets, ing. packetized voice) Sayısallaşmış ses bitlerinin paketler halinde 

düzenlenişi. 

paralel aktarım,,,Fra. transfert paralel, ing. parallel transfer) Bilgi öğelerinin eşanlı olarak bir hat kümesinden iletildiği 

veri aktarım sistemi. 

paralel arayüz,,,Fra. interface paralelle, ing. parallel interface) Her bitin farklı bir tel üzerinden olmak üzere bir bit 

grubunun aynı anda iletilebildiği arabağ. 

paralel işleme,,,Fra. traitement en parallele, ing. parallel processing) Bir bilgisayarın programlarının aynı anda bellekte 

toplanıp ve koşut zamanlı (concurrent) olarak yürütüldüğü çalışma tarzı. 

paralel kapı,,,Fra. porte parallele, ing. parallel port) Yazıcılar, çiziciler gibi paralel aygıtları bağlamakta kullanılan kapı. 
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parametre,,,Alm. Parameter, Fra. paramètre, ing. parameter) Belirli bir amaç ya da süreç için sabit bir değer alan 

değişken.  

parametre kestirimi,,,Alm. Parameterauswerten, Fra. estimation de paramètres, ing. parameter estimation) Gürültülü 

gözlemlerden hareketle ve istatistiksel kestirim yöntemleri kullanarak parametrelerinin değerinin bulunması  

parazit yankılar,,,Alm. Störzeichen, Fra. échoes parasites, ing. clutter) Radarda istenen işaretin algılanmasını zorlaştıran 

istenmeyen işaret ve yankılar. 

parça deneyi,,,Alm. Stückprüfung, Fra. essai individuel de série, ing. routine test) Belli ölçütlere uygunluğunu 

doğrulamak üzere her sisteme, yapım sırasında ya da yapımdan sonra uygulanan deney. 

parçacık,,,Alm. Teilchen, Fra. corpuscule, particule, ing. corpuscule, particle) Atom ve atom çekirdeği boyutlarında 

bağımsız nitelikli, evrenin temel taşlarını oluşturan tanecik; maddeyi oluşturan en küçük nesneciklerden herbiri.  

parçacık yer değiştirmesi,,,Alm. Teilchenauslenkung, Fra. élongation, ing. particle displacement) Bir ortamda bir 

parçacığın anlık yer değiştirmelerinin ortalama karesel değeri (etkin değer). 

parçacık yönelimi,,,Fra. orientation de particles, ing. particle orientation) Manyetik gereç içindeki parçacıkların en uzun 

boyutlarının birbirlerine paralel olacak şekilde dönmesi. 

parçalı doğrusal nicemleme,,,Alm. segmentierte Entzifferungsregel, Fra. loi de quantification à segments, ing. 

segmented encoding law) Bir dizi doğru parçaları kullanarak nicemleme eğrisine yaklaşıklayarak yapılan nicemleme.    

parçalı sabit sinyal,,,Alm. teilweise kostantes Signal, Fra. signal constant par parties, ing. piecewise constant signal) 

Değişik zaman aralıklarında değişik sabit değerler alabilen sinyal.  

parçalı tümlev alma,,,Alm. partielle Integration, Fra. intégration par parties, ing. integration by parts) Tümlev alma 

işlemini iki kısmi tümlev ile gerçekleştirme.  

Pareto dengesi,,,Alm. Pareto-Gleichgewicht,  Fra. équilibre de Pareto, ing. Pareto-optimal equilibrium) ‹şbirlikli bir 

oyundaki dengeyi sağlayan strateji çiftinden başka, öteki oyuncuların başarımını azaltmadan en az bir oyuncunun 

başarımını yükselten başka hiç bir strateji çiftinin bulunamaması.  

parıldak,,,Alm. Leuchtbake, Fra. phare, ing. light beacon) Coğrafi bir konumu belirleyen ışık; bu ışık sabit, yanıp sönen 

ya da Morse sinyali verecek şekilde kodlanmış olabilir.  

parlaklık,,,Alm. Helligkeit, Fra. brilliance, ing. brightness) Birim yüzey başına mum gücü ya da lümen olarak, belli bir 

doğrultudaki ışık yeğinliğinin, o doğrultuya dik ışıyan yüzölçüme oranı.  

parola,,,Alm. Passwort, Fra. mot de passe, ing. password) Bir kullanıcının bilgisayardan ya da bilgisayardaki özel 

kaynaklardan yararlanmak için belirtmek zorunda olduğu, yetkilendirilme ve tanılanma amacıyla kullanılan damga 

dizisi. 

parola güvenliği,,,Fra. protection par mot de passe, ing. password protection) Kullanıcıların iletişim sisteminde ancak 

bir parolayı doğru girerek oturum açabilmeleri ile sağlanan koruma. 

parti,,,Alm. Los, Fra. lot, ing. batch, lot) Nitelik denetimindeki birimler öbeği.  

parti değişintisi,,,Alm. Losvariation, Fra. variations entre lots, ing. batch variation) Partiler halinde yapılan üretim ya da 

inceleme sonucunda partiler içinde ya da partiler arasında görülen değişim.  
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parti oluşumu,,,Alm. Losbildung, Fra. mise en lot, ing. lot formation) Tip, nitelik, sınıf, boy, üretim koşulu gibi 

özniteliklere göre üretim birimlerini derlemek, ayırmak, incelemek.  

paylaşılmış program,,,Fra. programme partagée, ing. shared program) Eşanlı ya da koşut zamanlı (concurrent) olarak 

bir çok kullanıcı tarafından yürütülebilen program. 

paylaşım yazılımı,,,Fra. logiciel partagé, ing. shareware) Bilgi hizmet sunucuları tarafından kullanıcılara ücretsizce 

dağıtılan ve deneme maliyetinde olan yazılım. 

pazarlık,,,Fra. négociation, ing. negotiation) Farklı sistemlerdeki uçbirimler arasında bağlantı kurulduğunda, iletişim ve 

işlemlerde kullanılacak parametrelerin ayarı için gerekli diyalog. 

pencere işlevi,,,Fra. fonction de fenêtre, ing. window function) Bir sinyali ağırlıklandırmada ve çoğunlukla sonlu bir 

aralığa bakışımlı biçimde sınırlamakta kullanılan işlev.  

peşpeşe,,,Alm. konsekutiv, Fra. consécutif, ing. consecutive) Başka bir olay araya girmeden iki sıralı olayın 

olagelmesine değin. 

peşpeşe sürme,,,Alm. Tandemantrieb, Fra. entraînement  en tandem, ing. tandem drive) Mekanik olarak bağlaşmış iki 

ya da daha çok sürücü.  

peşpeşeleme,,,Fra. mettre en cascade, ing. cascading) Bağlantıları peşpeşe düzme.  

piezoelektrikli duyucu,,,Alm. piezoelektrischer Sensor, Fra. capteur piézoélectrique, ing. piezoelectric sensor) Basınç 

değişmelerini elektrik gerilimi olarak belirten duyargaç.  

pikosaniye,,,ing. picosecond) Bir saniyenin milyonda birinin milyonda biri. 

pilot model,,,Fra. modèle pilote, ing. pilot model) Bir sistemin tam modeline göre çok daha yalın olan ve geliştirilen 

programları sınamak üzere kullanılan modeli.  

pilot sinyali,,,Alm. Pilotsignal, Fra. onde pilot, ing. pilot) Analog sıklık paylaşımlı çoğullama dizgelerinde düzenleme 

ve gözetim amacıyla kullanılan sinüzoidal sinyal.  

pinpon iletim,,,Fra. transmission en alternance, ing. ping pong transmission) Yarı çift yönlü bir hat üzerinde tam çift 

yönlü iletime öykünmek üzere alıcı modemin, gönderilmek üzere verisi birikir birikmez, iletim yönünü otomatik olarak 

döndürmesi.  

Pl/I program dili/I,,,ing. PL/I, Programming Language I) Yönetim ortamının bilgi işlem gereksinmelerine dönük 

COBOL vb diller ile bilimsel hesaplama gereksinmelerine dönük ALGOL, FORTRAN vb dillerin olanaklarını birlikte 

kullanabilmek amacıyla geliştirilmiş bir programlama dili.  

plazma,,,Alm. Plasma, Fra. plasma, ing. plasma) Elektron ve iyon derişiminin eşit ve dolayısıyla, toplam yükün hemen 

hemen sıfır olduğu iyonlaştırılmış gaz ortamı. 

plazma ekran,,,Fra. affichage à plasma, ing. plasma display) Gazla dolu bir paneldeki elektrotlarlara enerji verilmesi, 

gazın iyonlaşması ile ışımaya başlamasına dayalı yassı ekran. 

posta bilgisayarı,,,Fra. serveur de courrier, ing. mail server) Elektronik iletiler için postahane hizmetlerinin benzerlerini 

yürüten bilgisayar ve ilgili yazılım.  

posta listesi,,,Fra. liste de diffusion, ing. mailing list) Posta listesine adreslendiğinde, iletilerin birer kopyasının ad ve 

adresi bulunan tüm kişi ve örgütlere gönderildiği liste. 
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potansiyel çukuru,,,Alm. Potentialnapf, Fra. puits de potential, ing. potential trough) Enerji diyagramında, komşu iki 

potansiyel engelinin eteklerinin sınırladığı bölge. 

potansiyel enerji,,,Alm. potentialle Energie, Fra. énergie potentielle, ing. potential energy) Bir dizgenin konumu ya da 

haliyle ilgili, dizgeyi bu konuma, bu biçime getirmek için yapılan işe eşit enerji.  

potansiyel engel,,,Alm. Potentialberg, Fra. montagne de potentiel, ing. potential hill) Enerji diyagramının aşağıda 

tanımlı iki bölgesini sınırlayan potansiyel enerji eğrisi  1) Kinetik enerjisi pozitif olan ve dolayısıyla klasik mekanik 

olabilir bir duruma karşılık gelen bölge,  2) Kinetik enerjinin negatif olması gereken ve dolayısıyla klasik mekanik 

yönünden olanaksız bir duruma karşılık gelen bölge. 

potansiyel engeli,,,Alm. Potentialasel, Fra. barrière de potentiel, ing. potential barrier) Bir alan içinde devinen yüklü bir 

parçacığın kinetik enerjiyle aşamadığı enerji duvarı.   

potansiyel platosu,,,Alm. Potentialplateau, Fra. plateau de potential, ing. potential plateau) Bir metalin, yüzeyine bitişik 

olanlar dışındaki, bütün çekirdeklerinden oluşan potansiyel tepelerinin üst yüzeyi. 

prizli gecikme hattı,,,Fra. ligne à retard avec tranchement, ing. tapped delay line) Bir sinyalin belirli bir aralıktaki 

örneklerini zaman sırasıyla, ve çoğunlukla süzgeçleme işlemlerinde kullanmak üzere, herbirine erişilecek biçimde 

saklayan devre.  

problem tanıtımı,,,ing. problem description) Bilgi işlemede, çözüm yönteminin ve algoritmaların da içerebileceği 

şekilde bir problemin anlatımı. 

profil,,,Fra. profile, ing. profile) Bir bilgi sistemi kullanıcısının ilgi alanlarını değerlendirmede kullanılan konu 

başlıkları listesi. 

profil iletken,,,Alm. Profilleiter, Fra. âme profilée, ing. shaped conductor) Kesiti yuvarlak olmayan iletken. 

program,,,Alm. Programm, Fra. logiciel, programme, ing. program) Belirli bir sonuca ulaşmak için önerilen işlem 

dizisi, izlence.  

program belgeleme,,,Fra. documentation de programmes, program documentation) Programın adı ve işlevi, 

gereksinilen yazılım ve donanım, program arayüzü ve program dökümü gibi bilgileri içeren belge.  

program modülü,,,Fra. module de programme, ing. program module) Bir çevirici, derleyici, yükleyici ya da 

birleştirici,,,assembler) tarafından bir birim olarak ele alınan programlama konutları kümesi. 

program sayacı,,,Fra. compteur d'instruction, ing. program counter) Yürürlükteki işlemden sonra gelen yürütüme 

konacak komutun adres bilgisini saklayan bellek birimi. 

programcı,,,Fra. programmeur, programmateur, ing. programmer) Bilgisayar programlarını yazan, tasarımlayan ve 

sınayan uzman. 

programın yürütülmesi,,,Alm. Ablauf eines Programms, Fra. exécution d'un programme,  ing. running of a program) 

Program adımlarının işleme konması.  

programlama,,,Fra. programmation, ing. coding, programming) Yazılım mühendisliğinde bir programı belirli bir dilde 

ifade etmek; kodlamak.  

programlama dili,,,Fra. langage de programmation, ing. programming language) Makina dilinden farklı olarak 

bilgisayar programlarının yazıldığı dil. 
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programlanır,,,Alm. programmierbar, Fra. programmable, ing. programmable) ‹zlencelenir, programlanabilir; örn. 

programlanır uyarlayıcı, programlanır iletişim arabağı, programlanır gösterici, programlanır mantık dizilimi, 

programlanır yürütme, programlanır salt oku bellek, programlanır uçbirim. 

programlanır tuş,,,Fra. touche définissable par utilisateurs, ing. user-defined key) Kullanıcı tarafından tanımlandığı gibi 

işlev ve işlemleri başlatan tuş.  

programlanır uçbirim,,,Alm. programmierbares Terminal, Fra. términale programmable, ing. programmable terminal) 

Bilgi uçbiriminin davranışının ve yeteneklerinin yazılımla değiştirilebilmesi.  

programlı denetim,,,Alm. Programmregelung, Fra. commande à programme, ing. programmed control) Bir programın 

güdümündeki denetim.  

proje kütüğü,,,Fra. fichier de projet, ing. project file) Bir projeye ilişkin bütün bilgilerin barındırıldığı havuz.  

protokol,,,Alm. Protokoll, Fra. protocole, ing. protocol) Bir işlevler sıradüzeni içinde aynı katmandaki iki ya da daha 

fazla işlev arasında iletişimi sağlayabilmek amacıyla benimsenmiş kurallar ve yordamlar.  

protokol çevirisi,,,Fra. conversion de protocole, ing. protocol conversion) ‹ki farklı sistem arasında bağdaşırlığı 

sağlamak üzere veri iletim protokolunun bir sistemden diğerine çevrimi. 

protokol kotarıcı,,,Fra. programme de gestion de protocole, ing. protocol handler) Ağa gönderilen ya da ağdan alınan 

sinyaller için protokol kodlamasını ya da protokol kodçözümünü yürüten program. 

protokola duyarlı,,,Fra. sensible à protocole, ing. protocol sensitive) Veri üzerinde, ancak ilişkin protokolun 

anlayabildiği durumda işlem yapabilen aygıta ilişkin. 

protokola duyarsız,,,Fra. insensible à protocole, ing. protocol insensitive) Protokolu ne olursa olsun veri üzerinde işlem 

yapabilen aygıta ilişkin. 

prototiplendirme,,,Fra. prototypage, ing. prototyping) Kullanıcının tepkisini öğrenme, olurluğunu anlama ve 

zamanlamayı saptamaya yarayacak şekilde bir donanımın ya da yazılımın öncül bir sürümünü geliştirme 

pürüzsüz eğri,,,Alm. glatte Kurve, Fra. courbe continûment différentiable, ing. smooth curve) Sürekli türevlenebilir 

eğri.  

püskürteç,,,Alm. Zerstäuber, Fra. pulverisateur, ing. sputterer) Bir maddeyi çok ince damlacıklar ya da parçacıklar 

durumunda püsküren araç. 

püskürtmeli kayıtçı,,,Alm. Jet-Registrierer, Fra. enregistreur à jet d'encre, ing. jet recorder) Noktasal mürekkep 

püskürtümüyle kayıtın yapıldığı kayıt aleti. 

radar,,,Alm. Radar, Funkmessgerät, Fra. radar, ing. radar) Elektromanyetik enerjinin iletimi ve yansıması yoluyla 

nesnelerin erimi, yükseltici ve azimutu hakkında bilgi edinmeye yarayan radyo donatımı. 

radar farı (parıldak),,,Alm. Radar Funk Feuer, Fra. phare radar, ing. radar beacon) Radar sıklığında kodlanmış bir sinyal 

yollayıp, bir uçağın bu alıcı-göndericiye göreli açı ve uzaklığını belirlemeye yarayan düzen.  

radarla izleme,,,Alm. Radarzielverfolgung, Fra. poursuite radar, ing. radar tracking) Bir uçağın sürekli biçimde 

kimliğini, konumunu, yükseltisini belirleme amacıyla insan ya da bilgisayar edimiyle uçağın devinimlerini gözleme.  

radarlı yükseklikölçer,,,Alm. Funkhöhenmesser, Fra. altimètre radar, ing. radar altimeter) Bir uçak ile yer arasındaki 

dikey uzaklığı ölçmeye yarayan ve uçakta taşınan radar donatımı. 
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radyo alıcısı,,,Fra. dispositf d'accorde radio, ing. tuner) Audio yükselticisini içermeyen radyo ya da bir alıcıdaki kanal 

ayar mekanizması. 

radyo çağrı hizmeti,,,Alm. Radio-Anruf-Service, Fra. service radioéléctrique d'appel unidirectionnel, ing. radio paging 

service) Abonelerin belirli bir alanda taşınabilir radyo alıcıları kullanarak, kamusal bir telefon şebekesinden girerek 

alabildikleri hizmet.  

radyo dalgası,,,Fra. onde Hertzienne, ing. radio wave) 30 kHz ila 3.000.000 MHz arasında olup kılavuzsuz olarak 

serbest uzayda yayılan elektromanyetik dalgalar. 

radyo oluğu,,,Alm. Funkleitschicht, Fra. conduit radioéléctrique, ing. radio duct) Radyo dalgalarını içinde yakalayacak 

denli sıcaklık farklılıklarından kaynaklanan büyük bir kırılma indisi değişimine sahip ve hemen hemen yatay ve sığ 

atmosfer katmanı.  

radyo röle dizgesi,,,Alm. Funkbrückesystem, Fra. système de liaison hertzienne, ing. radio relay system) Sinyallerin ara 

radyo duraklarında alındığı, yükseltildiği ve yeniden gönderildiği noktadan-noktaya radyo dizgesi; radyo bağlak 

dizgesi.  

radyo sıklığında karışma,,,ing. radio frequency interference, RFI) Radyo sıklığındaki elektromanyetik ışımanın 

devrelere istenmeyen karışması. 

radyo sıklığındaki yükselteç,,,Alm. Hochfrequenzverstarkär, Fra. amplificateur de radiofréquence, ing. radio frequency 

amplifier) Radyo sıklığındaki elektriksel titreşimleri güçlendiren aygıt.  

radyo sıklık spektrumu,,,Fra. spectre radiofréquence, ing. radio frequency spectrum) Sıklık bandını 3, 30, 300, 3000, 

30.000, 300.000 KHz vb. bantlara bölüntüleyen, ve bunları, sırasıyla, Çok Alçak Sıklık, Alçak Sıklık, Orta Sıklık, 

Yüksek Sıklık, Çok Yüksek Sıklık, Pek Yüksek Sıklık, Süper Yüksek Sıklık, En Yüksek Sıklık deyimleriyle adlandıran 

sistem. 

radyolu güdüm,,,Alm. Funkführung, Fra. radioguidage, ing. radio guidance) Bir hava taşıtının deviniminin radyo 

dalgalarıyla uzaktan güdümü.  

radyolu kumanda,,,Alm. Funksteuerung, Fra. télécommonde radio, ing. radio control) Pilotsuz bir uçağın, roketin vb. 

denetim aygıtlarını eyleme sokan radyo sinyalleri ile uzaktan kumandası.  

radyolu özgüdüm,,,Alm. Funk-steuerung, Fra. autoguidage radio, ing. radio homing) Radyo donatımının yardımı ile bir 

aygıtın bir hedefe kendiliğinden yönelmesi.  

radyolu yöngüdüm,,,Alm. Funknavigation, Fra. radionavigation, ing. radio navigation)  Radyo dalgalarını kullanarak 

konum saptama, yön bulma, engelleri duyumsama; radyolu seyrüsefer.,,,Alm. Funknavigation, Fra. radionavigation, 

ing. radio navigation) 

rasgele,,,Alm. zufällig, Fra. aléatoire, ing. random) Gerekirci (deterministik) olmayan, önceden kestirilemeyen, şans ya 

da rasgelelik kurallarına göre oluşan etkinlik.  

rasgele bozulma,,,Fra. défaillance aléatoire, ing. random failure) Aralıklı bozulma ve geçici bozulma gibi olgulardan 

farklı olarak oluş anı kestirilemeyen bozulma. 

rasgele değişken,,,Alm. Zufallsvariabel, Fra. variable aléatoire, ing. random variable) Bir rasgele deneyin sonucu.  

rasgele deney,,,Alm. zufälliger Versuch, Fra. expérimentation aléatoire, ing. random experiment) Değişmeyen 

koşullarda yinelenen, olası sonuçlar kümesi kuramsal olarak bilinen ancak sonucu bilinmeyen deney.  
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rasgele dizge,,,Alm. stochastisches System, Fra. système stochastique, ing. stochastic system)  Parametreleri ya da 

sinyalleri ancak olasılıksal biçimde ifade edilebilen dizge.  

rasgele erişim,,,Alm. beliebiger Zugriff, Fra. accès aléatoire, ing. random access) Erişim süresi, verinin bulunduğu 

yerden bağımsız olan saklatım ya da bellek düzeni.  

rasgele erişimli bellek,,,Fra. mémoire à accès sélectif, ing. random access memory (rAM)) ‹stenen herhangi bir rasgele 

konuma veri yazılır, rasgele konumdan veri okunur, doğrudan erişimli yarıiletken bellek. Yaz-oku bellek de 

denilmektedir. 

rasgele hata,,,Alm. Zufallige Meßabweichung, Fra. erreur aléatoire, ing. random error) Aynı büyüklüğün bir dizi 

ölçümleri esnasında önceden tahmin edilemeyecek şekilde değişen ölçüm hatası bileşeni.  

rasgele hatalar,,,Fra. erreurs aléatoires, ing. random errors) Birbirinden bağımsız olduğu varsayılabilecek şekilde 

sayısal sinyal üzerinde rasgele dağıtılmış olan hatalar.  

rasgele öbekler tasarımı,,,Alm. Plan der randomisierten Blöcke, Fra. plan des blocs  randomisés, ing. randomised block 

design) Yapılabilecek hataların yansızlığını sağlamak için çeşitli işlemlerin, öbeklerin her birinde yinelendiği ve bu 

öbekler içerisinde birimlere rasgele dağıtıldığı bir deney tasarımı.  

rasgele örneklem,,,Alm. Zufallsstichprobe, Fra. échantillon pris au hasard, ing. random sample) Bir rasgele seçim 

yöntemiyle elde edilen örneklem .  

rasgele örnekleme,,,Alm. zufällige Abtastung, Fra. échantillonage aléatoire, ing. random sampling) Örnekleme anları 

kümesinin rasgele bir dizi oluşturduğu örnekleme türü.  

rasgele sayı dizisi,,,Fra. séquence de nombres aléatories, ing. random number generator) Herbiri diğerlerinden 

istatistikselce bağımsız olan sayı dizisi. 

rasgele sayı üreteci,,,Alm. Zufallszahlengenerator, Fra. générateur des nombres aléatoires, ing. random number 

generator) Sayıları bağımsızca ya da eşit olasılıklarla üreten aygıt ya da program.  

rasgele sıralama,,,Alm. zufällige Anordnung, Fra. arrangement au hasard, ing. randomization) Rasgele sıraya dizilmiş 

nesneler ya da değerler kümesi.  

rasgele süreç,,,Alm. Zufallsprozess, Fra. processus aléatoire, ing. random process) Değerlerinin tüm katışımlarının 

çokdeğişkenli dağılım işlevleriyle  belirlenen, zamana bağımlı rasgele değişkenlerin bir kümesi.  

rasgele ve birbiçimli sayılar,,,Fra. nombres uniformes aléatoires, ing. random uniform number) Bir sayının belirli 

aralıklar arasında yer alan herhangi bir başka sayı kadar olasıl olduğu sayılar kümesi. 

rasgeleleştirme,,,Alm. Randomisierung, Fra. randomisation, ing. randomization) Deneklerin, rasgele sayılar çizelgesi 

kullanarak bölüntülere dağıtılması.   

rasyonel sayı,,,Fra. nombre rationel, ing. rational number) ‹ki tamsayının oranı olarak ifade edilen sayı. 

red olasılığı,,,Fra. probabilité de reject, ing. probability of rejection) Bir istatistiksel test planında bir öğenin red edilme 

olasılığı.  

rehber,,,Alm. Verzeichnis, Fra. index, répertoire, ing. directory) Bilgi işlemde bir disk üzerindeki bilgilerini yerlerini 

belirlemede ve geri alınmasında kullanılan kayıtlar topluluğu.  
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rehberle yol atama,,,Fra. acheminement par répertoire, ing. directory routing) Her bir anahtarlama düğümünde yol 

atamanın bir yol atama rehberine göre yürütüldüğü ağ. 

renk paleti,,,Alm. Farbpalette, Fra. palette de couleurs, ing. color palette) Kullanılan tüm renklerin kümesi.  

renk süzgeci,,,Alm. Farbfilter, Fra. filtre colore, ing. color filter) Işığın belirli sıklıklarını soğuran ya da yansıtan, 

böylece geçirdiği ışığın izgesel dağılımını değiştiren yaprak ya da ince katman. 

renklilik,,,Fra. chrominance, ing. chrominance) Bir TV sinyalinde rengi belirleyen bölüm.  

renklilik işareti,,,Fra. signal de chrominance, ing. chrominance signal) Televizyonda renk bilgisini (diğeri ışıklılık 

sinyali) taşıyan sinyal.  

resmi olmayan sınama,,,Fra. essai non formel,  ing. informal testing) Herhangi bir kullanıcı, müşteri, ya da yönetim 

tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmış kurallar ve planlara gönderme yapmadan yürütülen sınama. 

resmi sınama,,,Fra. essai formel, ing. formal testing) Bir kullanıcı, müşteri, ya da yönetim tarafından gözden geçirilmiş 

ve onaylanmış kurallar ve planlara göre yürütülen sınama. 

risk analizi,,,Fra. analyse de risque, ing. risk analysis) Bir bilgisayar işletme sisteminde, belirli olayların yol açacağı 

zararları ve olayların olasılığını gözönüne alarak beklenen kayıpların, ve sistemin örselenebilirliğinin analizi. 

risk yönetimi,,,Fra. gestion des risques informatiques, ing. risk management) Bir bilgi işleme sistemine gelebilecek 

tehditlerin tanılanması, denetimi ve en aza indirgenmesine ilişkin önlemler. 

röle,,,Alm. Relais, Fra. relais, ing. relay) Giriş işaret ya da koşullarına önceden tasarlanmış biçimde tepki gösteren ve 

bu koşullar gerçekleştiğinde elektrik devrelerinde ani değme ve kesme işlemleri yapan aygıt; bağlak.  

S-arayüzü,,,Fra. interface S, ing. S-interface) Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağında abonenin THSA nitelikli aygıtı ile hat 

sonlandırma aygıtı arasındaki arabağ. 

saat,,,Alm. Takt, Fra. horloge, ing. clock) Zamanlama için dönemli bir sinyal üreten aygıt.  

saat vurumu,,,Alm. Taktimpuls, Fra. impulsion d'horloge, ing. clock pulse) Sayısal donanımlarda saat bilgisini 

belirtmede kullanılan vurum sinyali.   

saatle zamanlama,,,Alm. Taktdiagramm, Fra. diagramme de rythme, ing. clock timing) Bir elektronik saatin 

güdümünde elde edilen zamanlama işaretleri.  

saatli bomba,,,Fra. bombe à retardement, ing. time bomb) Belirli bir zamanda harekete geçmek üzere planlanmış 

bilgisayar virüsü. 

sabit aralık zamanlı,,,Fra. isochrone, ing. isochronous) Sayısal bilgi iletiminde her bir damganın sabit sayıda bit 

uzunluğundaki aralıklarla ayrıldığı veri iletim yöntemi. 

sabit denkleştirici,,,Fra. égaliseur fixe, ing. fixed equalizer) Kanal koşullarına uyarlanmayıp kazanç katsayıları bir kez 

saptanan denkleştirici. 

sabit kütük,,,Fra. fichier permanent, ing. permanent file) Kullanımdan sonra çalışma kütüklerinde olduğu gibi silinip 

atılmayan kütük. 
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sabit mıknatıslı devinen sargılı alet,,,Alm. Permanentmagnetdrehspulinstrument, Fra. appareil magnétoélectrique, ing. 

permanent-magnet moving-coil instrument) Sabit bir mıknatısın alanı ile devinebilen bir sargıdaki akım arasındaki 

etkileşimden yararlanarak çalışan alet.  

sabit parola,,,Fra. mot de passe fixe, ing. fixed password) Belirsiz süre geçerli olan bilgisayar parolası 

sac paketli çekirdek,,,Alm. Schichtkern, Fra. noyau feuilletté , ing. laminated core) Foucault akımlarını azaltmak 

amacıyla birbirinden yalıtılmış ve ferromanyetik malzemeden yapılmış saclardan oluşan çekirdek. 

saçılım,,,Alm. Streuung, Fra. diffusion, ing. scattering) Bir elektromanyetik dalganın bir nesne ile çarpışınca ya da 

tektürel olmayan iyonik bir bölgeden geçerken uğradığı dağınık yansıma.  

saçılım yitiği,,,Alm. Zerstreuungsverlust, Fra. perte de diffusion, ing. scattering loss) Elektromanyetik dalgaların bir 

maddeden geçerken saçılım yüzünden yitirdiği enerji.  

saçılma,,,Alm. Dispersion, Fra. dispérsion, ing. dispersion) Bir dalgabiçiminin, sıklığa bağlı genlik cılızlaması ve veya 

sıklığa bağımlı evre bozunumu nedeniyle zamanda yayışması ve bozulması.  

saçılma çizeneği,,,Alm. Streudiagramm, Fra. diagramme de dispérsion, ing. scatter diagram) ‹ki değişkenin ortakça 

saçılmalarını gösteren çizenek.  

saçılma sınırları,,,Alm. Streugrenzen, Fra. limites de dispérsion, ing. limits of variation) Bir değişkenin ilişkin sıklık 

işlevine göre belirli bir küme içindeki alabildiği değerlerin alt ve üst uç değerleri.  

sadakat,,,Alm. Treue, Fra. fidélité, ing. fidelity) Bir dizgenin girişine beslenen sinyalin çıkışında asal özelliklerinin 

korunmuşluğunun ölçüsü.  

saf madde,,,Alm. reiner Stoff, Fra. corps pure, ing. pure substance) ‹yi tanımlanmış özellikleri bulunan ve bu 

özellikleri, muayeneden geçirilen örneğin büyüklüğü ne olursa olsun, sayısal sabitlerle belirtilebilen madde. 

sağa yanaştırmak,,,Alm. gerichten rechts, Fra. ajuster à droite, ing. right-justify) 1) Bir sayfa üzerinde damgaların 

basım konumlarını, basımın sağ kıyısı düzgün olacak biçimde tasarlamak. 2) Bir tutanak ya da veri alanı içindeki 

veriyi, belirli bir konumdaki damga sağ uca yerleşecek biçimde kaydırmak.  

sağlama,,,Fra. validation, ing.  validation) Bir sistem ya da bileşenin belirtilen isterleri karşılayıp karşılamadığını 

geliştirme süreci boyunca ya da sonunda sınanması; gecerleme.  

sağlama sayamağı,,,Alm. Kontrolziffer, Fra. chiffre d'essai, ing. check digit) Bir sözcük, dizgi, paket gibi bir ikili 

öbeğinde bit hatalarını sezimlemek ve veya düzeltmek amacıyla eklenmiş olan artık sayamak, sağlama basamağı.  

sağlama toplamı,,,Fra. totale de contrôle, ing. checksum) Alınan verinin doğruluğunun değerlendirilmesi için kullanılan 

ve ikili ölçkeye göre yapılan polinom bölmesi ile elde edilen bit dizisi. Bir kod sözcüğünün bitlerini 2-ölçke kuralına 

göre toplayarak elde edilen ve bir hatanın varlığını gösteren toplamı.  

sağrı,,,Alm. Schwelle, Fra. croupe, ing. ridge) ‹ki koyağı (vadiyi)  birbirinden ayıran az eğimli yayvan sırt; imgelerde 

iki koyu bölgeyi birbirinden ayıran daha ışıklı ince çizgi. 

sakınım,,,Fra. conservation, ing. conservation) Kütle, enerji, moment (devinirlik) gibi niceliklerin çarpışmalardan, 

parçacıklararası etkileşimlerden değişmenspeicherung, Fra. mémorisation, ing. storage; storage address, storage 

algorithm, text storage) Örn. saklama adresi, saklama algoritması, metin saklama.  

saklama komutu,,,Alm. Einspeicherungsbefehl, Fra. commande de mémorisation, ing. storage instruction) Bilgisayarda 

verinin bellekte saklanması komutu.  
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saklama ortamı,,,Fra. support de mémorisation, ing. storage medium) Bilgilerin saklandığı manyetik şerit, manyetik 

teker, optik plak gibi fiziksel ortam.  

saklamak,,,Alm. speichern, Fra. mettre en mémoire, mémoriser, ing. store) 1) Veriyi belleğe yazmak, ya da veriyi 

bellekte tutmak. 2) Bir saklayıcıda bulunan veriyi ana bellekte bir yere aktarmak.  

saklanmış programlı denetim,,,Alm. gespeichertes Program-kontrolle, Fra. commande par programme enregistré, ing. 

stored program control) Birlikte saklanmış ancak istenildiğinde değiştirilebilir bir komutlar kümesi ile bir santralın 

denetlenmesi.  

saklayıcı,,,Alm. Register, Fra. registre, enregistreur, ing. register) 1) Veri saklama ya da işleme için kullanılan donanım 

devresi. 2) Çevirilen vurumları sezen ve daha sonraki anahtarlama işlemlerini denetleyen aygıt.  

saklayıcı tabanlı mimari,,,Alm. registerorientierte Architektur, Fra. architecture orientée sur le registre, ing. register-

oriented architecture) Bilgi işlem dizgesini oluşturan donanımın saklayıcı (yazmaç) öğelerine dayandırıldığı durum.  

saklı kütük,,,Fra. fichier caché, ing. hidden file) Güvenlik amacıyla bazı kullanıcılarca görülemeyen, dolayısıyla 

erişilemeyen dosya. 

salam dilimi tekniği,,,Fra. technique de salami, ing. salami technique) Bir bilgiişlem sisteminden, dikkati çekmeyecek 

denli küçük miktarda bilgi aşırılması.  

salıcı (mekanik anahtarın),,,Alm. Auslöser, Fra. déclencheur, ing. release) Bir mekanik anahtarlama aygıtına mekanik 

olarak bağlanan, aygıtın tutma elemanını serbest bırakan ve aygıtın açılmasına ya da kapatılmasına izin veren düzen. 

salıcılık,,,Alm. Emissionsvermögen, Fra. emissivité, ing. emissivity) Bir cismin ışıma enerjisi salım gücünün aynı 

sıcaklıktaki kusursuz kara cisminkine oranı.  

salım,,,Alm. Ausstrahlung, Fra. émission, ing. emission) Bir cismin çevresine foton,,,ışılcık) ya da madde tanecikleri 

durumunda enerji salması.   

salınım,,,Alm. Shcwingung, Fra. oscillation, ing. oscillation) Bir ya da daha çok sayıda salınan büyüklükten oluşan 

fiziksel görüngü,,,fenomen).  

salınımönler devre,,,Alm. Beruhigungskreis, Eigenschwingungsunterdrücker, Fra. circuit anti-oscillatoire, ing. 

antihunting circuit) Geribeslemeli bir dizgede kendi kendine beslenen salınımları önlemek amacıyla tasarlanan 

denkleştirici ya da karşılaştırıcı devre.  

salma durumu,,,Alm. Ruhezustand, Fra. état de repos, ing. release condition)  Bir kararlı durumlu rölede, uyarılmadığı 

zaman, rölenin öngörülen durumu. 

salma süresi,,,Alm. Rückfallzeit, Fra. temps de relâchement, ing. release time) Çalışma durumundaki bir rölede, 

öngörülmüş durumda giriş uyarma büyüklüğünün uygulandığı an ile rölenin başlangıç durumuna döndüğü an 

arasındaki zaman aralığı. 

salt alış uçbirimi,,,ing. receive only terminal) Yazıcısı olup klavyesi olmayan uçbirim. 

salt alış yazıcısı,,,Fra. imprimante sans clavier, ing. receive only printer) Sadece gönderilen iletileri alıp kendisi iletim 

yapamayan, yazıcı gibi, aygıtlara ilişkin. 

salt okunur bellek,,,Alm. Nurlesespeicher, Festwertspeicher, Fra. mémoire inaltérable, mémoire morte, ing. read only 

memory, ROM) Programlama komutlarıyla değiştirilemiyecek nitelikte kalıcı verileri saklamak ve yalnızca okunmak 

üzere geliştirilmiş, rasgele erişimli yarıiletken bellek.  
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sanal,,,Fra. imaginaire, ing. imaginary) Gerçekten var olmayıp, kavramsal olan ya da gerçekmiş gibi görünen. 

sanal adres,,,Fra. adresse virtuelle, ing.  virtual address) Yardımcı bir belleğe verilen ve o yerin belleğin bir parçasıymış 

gibi erişilmesini sağlayan adres. 

sanal ağ,,,Alm. virtuelle Netze, Fra. réseau virtuel, ing. virtual network) Bir bilgi iletildiği sürece varolan, yazılımla 

yaratılan geçici sayısal ağ.  

sanal alan,,,Fra. zone virtuel, ing.  virtual field) Fiziksel olarak veri olmasa da bir uygulama programının çağrısı üzerine 

mevcut verilerden oluşturulan alan. 

sanal bağlantı,,,Fra. connexion virtuelle, ing. virtual connection) Uzun erimli kalıcı bir bağlantı kurulmadan, iki durak 

arasındaki verilerin ağ üzerinden olabilecek en hızlı yoldan otomatik olarak gönderilerek görünüşte bir iletişim 

bağlantısının oluşturulması. 

sanal bellek,,,Alm. virtueller Speicher, Fra. mémoire virtuelle, ing. virtual storage) Bilgisayar kullanıcısı tarafından 

adreslendiğinden ana bellek gibi görünen, ve sanal adreslerin gerçek adreslere eşlemlendiği bellek alanı.  

sanal devre,,,Alm. virtuelle Schaltung, Fra. circuit virtuel, ing. virtual circuit) Zamanda başka kullanıcılar arasında 

paylaştırılan, ancak herhangi bir kullanıcı tarafından kendine özgü anahtarlanmış bir devre gibi görünen paket 

anahtarlama tekniği.  

sanal direni,,,Alm. Blindwiderstand, Reaktanz, Fra. réactance, ing. reactance) Çelinin [karmaşık direninin) sanal kısmı.  

sanal eksen,,,Alm. imaginäre Achse, Fra. axe imaginaire, ing. imaginary axis) Karmaşık sayılar düzleminde sanal 

sayıların üzerinde bulunduğu düşey eksen.   

sanal eksen kesişi,,,Alm. Schrittpunkte auf der imaginären Achse, Fra. points d'intersection avec l'axe imaginaire, ing. 

jw-crossings) Kök yereğrisi dallarının sanal ekseni kestiği noktalar.  

sanal geçiri,,,Alm. Blindleitwert, Suszeptanz, Fra. susceptance, ing. susceptance) Karmaşık geçirinin sanal kısmı.  

sanal görüntü,,,Alm. virtuelles Bild,  Fra. image virtuelle, ing. virtual image) Bir perde üzerine alınamayan, ancak, 

yansıyarak ya da kırılarak göze gelen ışınlarla var olduğu izlenimini veren görüntü.  

sanal iş,,,Alm. virtuelle Arbeit, Fra. travail virtuel, ing. virtual work) Dengelenmiş kuvvetler etkisi altında sonsuz 

küçük sanal bir yer değiştirim sırasında görülen iş.  

sanal sayı,,,Fra. nombre imaginaire, ing. imaginary number) Karesi eksi işaretli olan sayı. 

sanal uçbirim,,,Fra. terminal virtuel, ing. virtual terminal) Bir bilgisayar ağı üzerinde protokol, hız ve kod değişikliği ile 

bir başka uçbirim gibi davranabilen uçbirim. 

sanal uçbirim protokolu,,,Fra. protocole de terminal virtuel, ing. virtual terminal protocol, VTP) Özel uçbirim türlerinin 

daha genelgeçer ilkelere göre arabağlantılanmalarını sağlayan uygulama katmanı protokolu. 

sanıt,,,Alm. Mutmassung, Fra. conjecture, ing. conjecture) Kanıtlanmış olmamasına rağmen doğru olduğu sanılan sav.  

saniyede milyon komut,,,Fra. millions d'instructions par seconde, ing. MIPS, millions of instruction per second) Bilgi 

işlem gücünün bir ölçüsü. 

santral,,,Alm. Fernsprechvermittlungsstell,  Fra. central, ing. central office) Abone döngülerini başka yerel santrallara 

ya da düzgeçiş santrallarına bağlantılayan yerel anahtarlama dizgesi.  
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santral bağlaşım gecikmesi,,,Alm. Verbindungsverspätung, Fra. durée d'établissement d'un commutateur, ing. through-

connection delay) Santralda bir bağlantıya ilişkin bilgilerin geldiği an ile giriş ve çıkış arasında bağlantının kurulduğu 

an arasındaki zaman farkı.  

santral sınıfı,,,ing. office class) Santralların, iletim işlevlerine ve başka santral merkezlerine sıradüzensel ilişkisine göre 

sınıflara ayrılması. 

santrallararası gövdeyol,,,Fra. jonction interurbaine, ing. interoffice trunk) Bir telefon şirketinin santralları arasındaki 

gövdeyol. 

santrallararası hat (gövdeyol),,,Fra. ligne privée, ing. tie line (tie trunk)) ‹ki ya da daha fazla santralı ya da kurum 

santralın (PBX) birbirine bağlayan hat (gövdeyol). 

sapınç,,,Alm. Aberration, Fra. abérration, ing. aberration) Bir merceğin eksik kırınımı ya da odaksallaşması olayı.  

sapma,,,Alm. Abweichung, Fra. déviation, ing. deviation) ‹stenen ya da beklenen değer ya da örüntüden sapma.  

sapma komutu,,,Alm. Verzweigunsinstruktion, Fra. instruction de branchement, ing. branching instruction) Bir 

bilgisayar programında işlerin olağan sırasını bozarak, denetimi, adresi belirtilen bir işleme geçiren herhangi bir komut.  

sapma modeli,,,Fra. modèle d'erreurs, ing. error model) Gerçekleştirilen bir sistemin davranışının düşüncel bir 

sisteminkinden farklılığını öngörmek ve kestirmek üzere oluşturulan model.  

saptama,,,Fra. fixage, ing. fixing) 1) Yıkanmış bir duyarkatın gümüş bromür kalıntılarını eritmek amacıyla kimyasal bir 

eriyikten geçirilmesi, 2) Resmin ışıkta bozulmaz duruma getirilmesi.  

saptırıcı,,,Fra. déflecteur, ing. deflector) Bir akımın (hava, boşluktaki elektron) yönünü değiştirme işinde kullanılan 

düzenek.  

saptırım bobinleri,,,Alm. Ablenksplulen, Fra. bobines de déflection, ing. deflection coils) Yüklü parçacıkları yolundan 

saptırmak için kullanılan ve manyetik alan uyaran akım sargıları. 

saptırma,,,Fra. déflection, ing. deflection) Taramanın düzgün olarak gerçekleşebilmesi için elektronların yatay ya da 

düşey olarak yer değiştirmesini sağlama.  

saptırma burusu,,,Alm. Ablenkmoment, Fra. couple déflecteur, ing. deflecting torque) Devinen öğenin elektrostatik ya 

da elektromanyetik etkilerinden oluşan buru.  

saptırma plakaları,,,Alm. Ablenkplatten, Fra. plaques de déviation, ing. deflecting plates) Elektrostatik saptırmada, 

elektrik alanı oluşturmak için kullanılan plakalar. 

sargı,,,Alm. Wicklung, Fra. enroulement, ing. winding) Bir elektrik düzeninde belirli bir işlevi olan sarımlar ya da 

bobinler topluluğu. 

sargı adımı,,,Alm. Schritt,  Fra. pas,  ing. pitch) Sargı ya da bobin boyunca ardışık sarımlar aralığı. 

sarılmış çekirdek,,,Alm. Bandkern, Fra. noyau enroulé, ing. wound core) Birbiri üzerine helis biçiminde kat kat sarılmış 

kesintisiz bir ya da birden çok şeritten yapılan paketli çekirdek. 

sarım,,,Alm. Windung, Fra. spire, ing. turn) Bir halka oluşturan iletken ya da iletken grubu. 

sarmal,,,Fra. spiral, ing. spiral) Dolanarak oluşmuş, dolamlı.   
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sarmal Bourdon yayı,,,Alm. spiralförmige Bourdonsche Röhre, Fra. tube Bourdon hélicoidal, ing. helical Bourdon 

spring) Bir silindir çevresine sarılarak oluşturulan Bourdon yayı. 

sarsım,,,Alm. Störung, Fra. perturbation, ing. perturbation) Bir dizgenin olağan işleyişini bozan bir etki.  

satır kertesi,,,Alm. Reihenrang, Fra. rang de lignes, ing. row rank) Bir matrisin satır vektörlerinden (yöneylerinden) 

doğrusal bağımsız olanlarının sayısı.  

satır matris,,,Alm. einreihige Matrix, Fra. matrice en ligne, ing. row matrix) Tek bir satırdan oluşan matris; satır dizey.  

satır ortalama,,,Fra. alignment à centre, ing. center alignment) Yazı işleme programlarında yeralan yazıyı satır ortasına 

alma komutu  

satır satır taramalı,,,Fra. balayage télévision,, balayage récurrent, ing. raster scanning) Bir imgenin peşpeşe gelen 

öğelerine ardışık tarama satırları ile ulaşıldığı tarama örüntüsü. 

satır yazıcı,,,Alm. Zeilendrucker, Fra. imprimante par lignes, ing. line printer) Sonuçları, her satırı bir bütün olarak bir 

seferde olmak üzere, kağıt üzerine yazan bilgisayar çıkış birimi.  

satış noktası,,,Fra. point de vente, ing. point of sales) Perakende satışlardaki hesap hareketleri  için kullanılan elektronik 

uçbirimin bulunduğu yer.  

satış uçbirimi,,,Fra. terminal au point de vente, ing. point of sale terminal) Her bir satışesnasında verileri bilgisayarca 

okunur biçimde kaydeden aygıt.  

savaş oyunu,,,Fra. jeu de guerre, ing.  war game) Katılımcıların, verili kısıt ve koşullar altında, belirli askeri hedeflere 

ulaşmaya çalıştığı benzetim oyunu. 

savlı hipotez,,,Alm. Alternativhypothese, Fra. hypothèse alternative, ing. alternative hypothesis) Boş hipotezin karşıtı 

olan hipotez. 

sayaç,,,Alm. Zähler, Fra. compteur, ing. counter) ‹çindeki değeri belirli bir sayı kadar arttırarak ya da eksilterek 

saklayabilen veri saklama düzeneği.  

sayaçlı kod çözücü,,,Alm. Zählungsentzifferer, Fra. décodeur de comptage, ing. counting decoder) Sayaç devrelerini 

kullanarak yapılan kodçözücü.  

sayamak,,,Alm. Digit, Fra. digit, ing. digit) 1) 0 ilâ 9 arasındaki rakamların herhangi biri, 2) Onlu sistemden farklı bir 

sistemde sayıları oluşturan öğelerden biri.  

sayamak,,,Alm. Ziffer, Fra. chiffre, ing. digit;dig e.g., it position, digit-organized memory, digit selection) Basamak; 

örn. sayamak konumu, sayamak tabanlı bellek, sayamak seçimi.  

sayamak zaman dilimi,,,Fra. créneau temporel élémentaire, ing. digit time slot) Tek bir sayamağa özgülenmiş olan 

zaman aralığı.  

saydam iletim,,,Fra. mode transparent, ing. transparent mode) Kullanıcı verisinin formatı üzerine hiçbir kısıt 

getirmeyen iletim tekniği. 

saydamlık,,,Alm. Durchsichtigkeit, Fra. transparence, ing. transparency) Bir sayısal sinyalin, sinyal özniteliklerinin 

değer ya da sıralarında herhangi bir değişiklik olmadan bir sayısal iletim kanalı, teleiletişim devre ya da bağlantısı 

üzerinden iletilebilmesi özelliği. 
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saydamlık,,,Alm. Rückwirkungsfreiheit, Fra. discrétion, ing. transparency) Ölçme aygıtının ölçülen büyüklüğün 

değerini etkilememe yeteneği.  

sayfa,,,Alm. Seiten, Fra. page, ing. page; page addressing, page limit, page overflow,  page protection) 1) Bilgisayar 

belleğinin tipik olarak 1-2 K boyutundaki bir bölüntüsü;  2) Bir sayfayı dolduran ve bilgisayarın iç ve dış bellekleri 

arasında aktarılabilen bilgi miktarı; örn. sayfa adresleme, sayfa sınırı, sayfa taşması, sayfa koruma.  

sayfa boyuna yazım,,,Fra. format à italien, ing. landscape  printing) Bir sayfanın enine yerine boyuna yapılan yazım. 

sayfa yazıcı,,,Fra. imprimante page per page, ing. page printer) Her güdüm vurumu ile bir sayfalık bilgiyi basabilen 

yazıcı.  

sayfalama,,,Fra. mouvement de page, ing. paging) Bellek kaynağının, işletim dizgesince örn. 1K, 2K gibi belirli boyda 

birimler olarak, devingen biçimde kullanıldığı bir bellek yönetim yöntemi.  

sayfalı bellek,,,Fra. mémoire organisée par pages, ing. paged memory) Sayfanın başındaki ilk sözcük ya da sekizlinin 

(bayt) adresi ile konumları tanımlı sayfalara göre düzenlenmiş bellek. 

sayı,,,Alm. Ziffer, Fra. chiffre, nombre, ing. number) 1) Soyut matematik sistemine ait olup toplama, çarpma, ardışım 

(succession) gibi belirli yasalara uyan birim,  2) Doğal sayıların uzantısı ya da genelleştirmesi sonucunda elde edilen 

(pi sayısı gibi) birçok matematiksel sistemin öğesi. 

sayı dizgesi,,,Alm. Zahlensystem, Fra. système de numération, ing. number system) Sayısal simgeleri belirli konumlara 

getirerek nicelik belirtme yöntemi.  

sayı gösterimi,,,Fra. représentation de nombres, ing. number representation, numeration) Bir sayılar dizgesinde 

herhangi bir sayının gösterimi.  

sayıl,,,Alm. skalar, Fra. scalair, ing. scalar) 1) Bir vektör olmayıp gerçek bir sayı olan,  2) Yönü olmayan ancak gerçek 

bir sayı ile temsil edilebilen büyüklük   

sayıl büyüklük,,,Alm. skalare Grösse, Fra. grandeur scalaire, ing. scalar quantity) Belirli bir birimler dizgesinde gerçek 

ya da karmaşık tek bir sayı ile belirtilen nicelik. 

sayıl çarpım,,,Alm. skalares Produkt, Fra. produit scalaire, ing. scalar product) P=A•B içsel çarpımı  a) Kartezyen 

konaçlarda, n-boyutlu öklid uzayında, A vektörel büyüklüğün her bir bileşeninin, B vektörel büyüklüğün karşıdüşen 

bileşeniyle çarpımlarının toplamı ya da,  b) Üç boyutlu uzayda  A ve B vektörlerinin arasındaki açı f olmak üzere |A| |B| 

cosf olarak ifade edilen sayıl büyüklüktür. 

sayılabilir küme,,,Alm. abzählbare Menge, Fra. ensemble dénombrable, ing. countable set) Artı tamsayılar kümesine 

bire bir eşlenebilen küme.  

sayısal anahtar,,,Alm. Digitalschalter, Fra. commutateur numérique, ing. digital switch) Sayısal sinyallerin, analog 

sinyallere dönüştürülmeden, kanal yollarını değiştirebilen elektronik aygıt.  

sayısal analiz,,,Fra. analyse numérique, ing. numerical analysis) Matematiksel olarak ifade edilen problemlerde yararlı 

nicel çözümler elde etmek ve sonuçların hata sınırlarını saptamak uğraşı.  

sayısal aygıt,,,Alm. digitales Gerät, Fra. appareil numérique, ing. digital device) Değişkenleri kodlanmış vurumlar ya 

da durumlar olarak gösterilen ve çalışması sayısal tekniklere dayanan aygıt.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

sayısal bağ,,,Alm. numerische Verbindung, Fra. liaison numérique, ing. digital link) ‹ki nokta arasında belirtilen 

özellikler taşıyan sayısal iletim aracı. Sayısal bağ bir ya da daha çok sayısal kesimi, çoğullama ve çoğullama çözücü 

düzenleri içerebilir ancak anahtarlama düzenlerini içermez. 

sayısal bağlantı,,,Alm. digitale Verbindung, Fra. connexion numérique, ing. digital connection) Tek bir iletişimi 

desteklemek amacıyla bir teleiletişim şebekesinde iki ya da çok nokta arasında sayısal işaretlerin iletimini olanaklayan 

anahtarlama, sayısal iletim devreleri ve diğer işlevsel öğelerin birliği.  

sayısal bilgi saklama,,,Alm. digitale Informationsspeicherung, Fra. emmagasinage numérique d'information, ing. digital 

information storage) Bilginin sayısal veriler biçiminde, bellek olarak işlev gören herhangi bir ortam üzerine düzenli 

olarak yazılıp korunması.  

sayısal bilgisayar,,,Alm. digitaler Rechner, Fra. ordinateur numérique, ing. digital computer) Özünde verilerin sayısal 

gösterimlerinin kullanıldığı bir bilgisayar.  

sayısal çıkış,,,Alm. Digitalausgabe, Fra. sortie numérique, ing. digital output) Bilgisayardan başka sayısal aygıtlara 

bilgi gönderen düzenek.  

sayısal çoğullama çözücü,,,Fra. démultiplexeur numérique, ing. digital demultiplexer) Birleşik sayısal bir işareti 

oluşturan sayısal işaretlere ayırmaya yarayan donanım.  

sayısal çoğullama donatısı,,,Alm. digitales Multiplexgerät, Fra. équipement de multiplexage numérique, ing. digital 

multiplex equipment) Ters iletim yönlerinde çalışan ve aynı yerde bulunan bir sayısal çoğullayıcı ile bir sayısal 

çoğullama çözücünün birliği.  

sayısal çoğullama sıradüzeni,,,Alm. digitale Multiplexhierarchie, Fra. hiérarchie de multiplexage numérique, ing. 

digital multiplex hierarchy) Daha düşük hızdaki belirli sayıda sayısal işareti çoğullayan ve bu çoğullanan işareti de  

kendi hızında başka sayısal işaretlerle bir üst düzeydeki hıza çoğullayan sayısal çoğullayıcılar dizisi.  

sayısal çoğullayıcı,,,Alm. digitaler Multiplexer, Fra. multiplexeur numérique, ing. digital multiplexer) Zaman 

paylaşımlı çoğullama ile birçok sayısal işaretin tek bir bileşik sayısal işarete dönüştüren donatı.   

sayısal çözümleme,,,Alm. numerische Analysis, Fra. analyse numérique, ing. numerical analysis) Matematiksel 

sorunları sayısal yöntemlerle ve sonuçları belirli yanılma değerlerinin altında olacağı öngörülen yaklaşımlar içerisinde 

elde eden çalışma alanı. 

sayısal dağıtım çatısı,,,Alm. digitaler Verteilungsrahmen, Fra. répartiteur numérique, ing. digital distribution frame) 

Aygıtların sayısal çıktılarının başka aygıtların sayısal girdilerini oluşturduğu arabağlantılanma çatısı.  

sayısal damga takımı,,,Alm. numerisch Zeichensatz, Fra. jeu de caractères numériques, ing. numeric character set) 

Sayıları, bazan da güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık harfleri dışarıda bırakan 

bir damga takımı.  

sayısal denetim,,,Alm. numerische Steuerung, Fra. contrôle numérique, ing. numerical control) Sayısal verileri 

kullanarak süreçlerin otomatik biçimde denetlenmesi.  

sayısal devre,,,Alm. digitaler Schaltkreis, Fra. circuit numérique, ing. digital circuit) ‹ki santral arasında bilgileri sayısal 

biçimde iletmeye yarayan devre.  

sayısal dolgu,,,Alm. digitale Füllung, Fra. remplissage numérique, ing. digital filling) Bir işaretin debisini daha yüksek 

bir değere yükseltmek amacıyla düzenli aralıklarla işaret öğelerinin eklenmesi.  

sayısal döngü sınaması,,,Fra. rebouclage numérique, ing. digital loopback) Bir iletişim aygıtının sayısal devresinin 

sınanması için uygulanan teknik. 
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sayısal dönüştürücü,,,Alm. digitaler Messumformer, Fra. transducteur numérique, ing. digital transducer) Girdi ve 

çıktısı nicemlenmiş genlikli ve ayrık zaman noktalarında örneklenmiş sinyallerden oluşan dönüştürücü.  

sayısal giriş,,,Alm. Digitaleingabe, Fra. entrée numérique, ing. digital input) Bilgisayara başka aygıtlardan gelen sayısal 

bilgilerin yüklenmesini sağlayan düzenek. 

sayısal gösterim,,,Alm. digitale Darstellung, Fra. représentation digitale, ing. numeric representation) Verinin 

rakamlarla ayrık gösterimi.  

sayısal hat bağı,,,Fra. liaison de ligne numérique,  ing. digital line link) Peşpeşe bağlanmış sayısal hatlardan oluşan 

sayısal bağ.  

sayısal hat kesimi,,,Fra. section de ligne numérique, ing. digital line section) Eşeksenel kablo, optik lif gibi tek bir imal 

edilmiş iletim ortamı tipinden oluşmuş sayısal kesim.  

sayısal iletim,,,Alm. Digital-Sendung, Fra. transmission numérique, ing. digital transmission) Ses, veri, imge gibi 

sinyallerin ikiller (bitler) halinde kodlanıp gönderimini sağlayan elektriksel ya da optik iletim sinyali.  

sayısal imge,,,Alm. digital Bild, Fra. image numérique, ing. digital image) ‹ki boyutlu ve değerleri sonlu duyarlığa 

nicemlenmiş bir sayı alanı.  

sayısal imza,,,Fra. signature numérique, ing. digital signature) Bir iletiye eklenen ve alıcının iletim tamlığını (integrity) 

ve çıkış noktasını saptamasına elveren veriler. 

sayısal kanal,,,Alm. digilater Kanal,  Fra. voie numérique, ing. digital channel) ‹ki nokta arasında sayısal işaretlerin 

sayısal iletimine elveren ortam.  

sayısal ölçme aleti,,,Alm. digitales Meß-Gerät, Fra. appareil (mesureur) numérique, ing. digital (measuring) instrument) 

Ölçülecek niceliğin sayısal olarak alındığı ya da kodlanmış ayrık sinyallere dönüştürüldüğü ve çıkışın da sayısal 

biçimde olduğu alet. 

sayısal santral,,,Alm. numerische Zentrale, Fra. centre numérique, ing. digital exchange) Sayısal anahtarlamayla sayısal 

işaretlere yol ataması yapan santral.  

sayısal sıradüzen,,,Fra. hiérarchie digitale, ing. digital hierarchy) Sayısal çoğullamada kullanılan, ve bir işaretin 

bantgenişliği bir kattaki bit hızına denk olduğunda, bir üstteki katta çoğullanabildiği düzen. Avrupa'nın sayısal 

sıradüzeni 2, 8, 34, 140, 560 Mbit/s hızlarında olup, sırasıyla, 32, 96, 384, 1536 ve 6144 kanaldan oluşur. 

sayısal sinyal,,,Alm. digitales Signal, Fra. signal numérique, ing. digital signal) Bilgi parametreleri sayılar olan 

nicemlenmiş sinyal; sayısal im.  

sayısal sözcük,,,Alm. numerisches Wort, Fra. mot numérique, ing. numerical word) Sayılardan, bazan da boş damga ile 

özel damgalardan oluşan sözcük. 

sayısal süzgeç,,,Alm. digital Filter, Fra. filtre numérique, ing. digital filter) Zamanda ayrık olup katsayıları bir sayı 

kümesi halinde belirtilen süzgeç.  

sayısal şebeke,,,Alm. digitales Netzwerk, Fra. réseau numérique, ing. digital network) ‹ki ya da daha çok nokta arasında 

teleiletişim hizmetlerini sağlamak üzere tümleşik iletim ve anahtarlama tekniği ile sayısal bağlantıların sağlandığı 

sayısal düğümler ve sayısal bağlar kümesi.  

sayısal tümlev alma,,,Alm. numerische Integration, Fra. intégration numérique, ing. numerical integration, numerical 

quadrature) Bir işlevin belirli ayrık değerlerini kullanarak tümlevinin belirli bir yaklaşıklıkla hesaplanması.  
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sayısal veri,,,Alm. digitale Daten, Fra. données digitales, ing. numeric data) Rakamlarla gösterilmiş veri.  

sayısal veri ağı,,,Fra. réseau de données numérique, ing. digital data network) Telefon ağı gibi sayısal iletimin bir 

istisna olduğu analog şebekelerden farklı olarak tümüyle veri iletimi için tasarlanmış ağ. 

sayısal yineleyici,,,Fra. répéteur numérique, ing. digital repeater)  Sayısal sinyalleri iletim ortamındaki analog halinden 

alıp yeniden üreten aygıt. 

sayısal-analog dönüştürücü,,,Alm. Digital-Analog-Umformer, Fra. convertisseur numérique-analogique, ing. digital-to-

analog transducer) Girdisi nicemlenmiş bir sinyal olup çıktısı düzlenmiş sürekli bir sinyal olan dönüştürücü.  

sayısallaştırıcı,,,Fa. numériseur, ing. digitizer) Analog bir ölçümü sayısal biçime dönüştüren birim.  

sayısallaştırmak,,,Alm. digitalisieren, Fra. numériser, ing. to digitize) Bilgiyi göstermek için sayısal damgalar 

kullanma.  

sayışım makinası,,,Alm. Rechnungsmachine, Fra. machine de comptabilité, ing. accounting machine) Sayışım ile ilgili 

hesaplamalar için kullanılan, bilgisayarın veri işleme olanaklarının altında yalın birtakım işlemler yapabilen herhangi 

bir makina.  

sayıt,,,Fra. numéral, ing. numeral) Bir sayının ayrık gösterimi, örneğin Latin sayıtları; rakam.  

seçenek yol,,,Fra. chemin alternatif, ing. alternative route) Bir teleiletişim ağında birincil yollardaki iletim aksamaları 

ya da sıkışıklık, tıkanıklık gibi nedenlerden ötürü başvurulan seçenek yol.  

seçenek yol atama,,,Fra. acheminement alternatif,  ing. alternative routing) Bir teleiletişim ağında atanmış ana yol(lar) 

tıkalı olduğunda başvurulacak yollardan birinde bilgiyi yollama.   

seçici anahtar,,,Alm. Wähler, Fra. sélecteur, ing. selector switch) Bir çok denetim devresinden birini seçmekte 

kullanılan ve elle işletilen çok konumlu anahtar.  

seçici çağrı hizmeti,,,Fra. service d'appel sélectif, ing. selective call service) Gelen çağrılardan önemli olanlarına farklı 

bir zil tonu besleme, daha önce saptanmış bir listeye göre bazı çağrıları aboneye değil de otomatik kayıt makinasına 

yönlendirmek türünden hizmetler.  

seçici devre,,,Fra. circuit sélecteur, ing. selector circuit) Bir dalga biçiminde belirli bir genliğe, evreye, varış anına, 

sıklığa göre seçme yapan devre. 

seçici döküm,,,Fra. vidage sélectif, ing.  selective dump) Belleğin sadece seçilmiş yerlerinin dökümünün alındığı işlem. 

seçici kanal,,,Alm. Selektorkanal, Fra. canal sélecteur, ing. selector channel) Hizmet verdiği birden fazla giriş-çıkış 

birimlerinden birinin işini bitirdikten sonra, bir sonraki birimin işine geçen, böylece belli bir anda ancak bir birimin 

hizmetinde bulunan, bu niteliğiyle göreli olarak yüksek hızlı giriş-çıkış birimlerinin ana işlem birimine bağlanmasında 

kullanılan kanal. 

seçici karışma,,,Fra. interférenc sélective, ing. selective interference) Görece dar frekans kanallarına yoğunlaşmış 

karışma. 

seçici sönümleme,,,Fra. evanouisment selectif de fréquence, ing. frequency selective fading) Bir iletim ortamından 

geçen bir sinyalin uğradığı ve farklı sıklık bileşenlerinin farklı miktarlarda cılızlamasına yolaçan bayılma; seçici 

bayılma.  
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seçici yansıma,,,Alm. Wählreflexion, Fra. réflexion sélective, ing. selective reflection) Bir rengin ya da dalga boyunun 

ötekilerden daha iyi yansıması.  

seçicilik,,,Alm. Selectivität, Trennschärfe, Fra. séléctivité, ing. selectivity) 1) Bir devrenin istenilen bir sıklığa uyabilme 

yatkınlığı. 2) Bir süzgecin, giriş sinyalinin sıklık izgesini değiştirebilme yeteneği.  

seçik,,,Fra. nette, ing. sharp) Bir görüntünün ekran, film gibi bir duyarkat üzerinde pussuz olması.  

seçiklik,,,Fra. netteté, définition, ing. sharpness) Seçik olma durumu.  

seçme,,,Fra. sélection, ing.  selection) 1) Bir öğeler topluluğunda belirli ölçütleri sağlayan nesneleri tanılama; 2) Bir 

veritabanında belirli ilişkileri sağlayan n-lik grupları bulma.  

seçme sinyali,,,Alm. Wahlsignal, Fra. signal de sélection, ing. selection signal) Bir çağrının oluşumuna yönelik bilgileri 

taşıyan damga dizisi. Seçme imleri hizmet isteği ve adres alanlarından oluşur.  

seçmeli ayıklama,,,Fra. triage par sélection, ing.  selection sort) Bir kümedeki öğelerin bir ayıklama anahtarına göre 

seçilmesi ve bulunan öğenin listeden çıkarılmasına dayanan ayıklama.  

seğirme,,,Fra. gigue, ing. jitter) Sayısal iletişimde bir zaman dayanağının doğru değerinden gösterdiği rasgele sapmalar. 

Seğirme genellikle bir simge süresine göre küçük boyutludur.  

sekizli,,,Alm. Oktett, Fra. octet, ing. octet, byte) Bir bütün olarak işlem gören sekiz ikili sayamak ya da sekiz sinyal 

öğesi.  

sekizli ardışım tamlığı,,,Fra. integrité de la suite des octets, ing. octet sequence integrity) Sekizlilerin sırasında bir 

değişikliğe yolaçmadan taşınabildiği bir sayısal iletim kanalı, bir teleiletişim devresi ya da bağlantısının özelliği.  

sekizli dolgulaması,,,Fra. bourrage d'octets, ing. byte stuffing) Sekizli katarı içine, veri hızını kanalınkine çıkarmak 

üzere boş sekizlilerin eklenmesi. 

sekizli-dizisel,,,Alm. byteseriell, Fra. byte-sérial, ing. byte-serial; e.g., byte-serial transmission, byte-serial input) Bayt-

dizisel; örn. sekizli-dizisel iletim, sekizli-dizisel girdi.  

sekizliye yönelik,,,Alm. byteorientiert, Fra. orienté sur le byte, ing. byte-oriented) Bayta yönelik.  

sekizliye yönelik protokol,,,Alm. byteorintierter Protokol, Fra. protocole orienté sur le byte, ing. byte-oriented protocol) 

Temel veri öğesi olarak sekizliyi kabul eden protokol.  

selbasma,,,ing. flooding) Her düğümden diğer tüm düğümlere bir paketin kopyalarını ileterek hedef düğüme erişmesini 

sağlayan yol atama yöntemi. 

senaryo,,,Fra. scénario, ing.  scenario) Bir sistem, model ya da benzetimi geliştirmekte kullanılan başlangıç koşulları, 

ve olaylar dizisi. 

sentetik açıklık,,,Alm. synthetische Apertur, Fra. ouverture synthétique, ing. synthetic aperture) Fiziksel boyutlarının 

sağladığından daha büyük bir etkin anten açıklığı sağlayan aygıt.  

serbest alan,,,Alm. Freifield, Fra. champ libre, ing. free field) Sınır etkilerinin yoksanabilir düzeyde olduğu alan.  

serbest devinim,,,Alm. freie Bewegung, Fra. comportement libre, ing. free motion) Bir dizgenin dış uyarılar olmadan 

başlangıç koşulları ve parametrelerinin etkisiyle oluşan devinimi.  
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serbest elektron,,,Alm. freies Elektron, Fra. éléctron libre, ing. free electron) Atom çekirdeğinin çekim etkisinden 

kurtulan ve boşlukta veya madde içinde serbestçe devinebilen elektron. Bir maddede bulunan, ancak bir atoma sürekli 

olarak bağlı olmayan ve madde içinde bir gerilim bayırlığı engeli ile karşılaşmayan elektron.  

serbest salınım,,,Alm. freie Schwingung, Fra. oscillation libre, ing. free oscillation) 1) Cismin denge konumundan 

ayrılması ile doğan geri çağırıcı kuvvetin etkisinde oluşan salınım. 2) Sıklığı devrenin elektriksel değişimine bağlı olan 

dalgalı akım.  3) Dizgede daha önceden saklatılmış olan enerji tarafından meydana getirilen, genelde sönümlü olan, 

salınım 

serbest yük,,,Alm. freie Ladung, Fra. charge libre, ing. free charge) Bir iletken ya da bir yalıtkan yüzeyinde maddeye 

bağlı olmadan özgürce devinebilir yük.  

serbestlik derecesi,,,Alm. Freiheitsgrad, Fra. degré de liberté, ing. degree of freedom) Bir dizgenin halini belirleyen 

değişkenler sayısı; erkinlik derecesi.  

seri (dizisel) iletişim,,,Fra. communication en série, ing. serial communication) ASCII damga iletiminde kullanılan, her 

damganın başına "başlama biti", sonuna "eşlik ve sonlandırma bitleri" eklenerek, ve bitlerin peşpeşe iletildiği yöntem. 

seri aktarım,,,Fra. transfert sériel, ing. serial transfer) Bilgi öğelerinin peşpeşe zaman dilimlerinde tek bir hat üzerinden 

iletildiği veri aktarım sistemi. 

seri bağlantı,,,Alm. Reichenschaltung, Serienschaltung, Fra. couplage en série, ing. series connection) Aygıtların aynı 

akımın hepsinin üzerinden geçecek biçimde bağlantılanışı, dizisel bağlantı. 

seri çınlamalı devre,,,Alm. Reihenresonanzkreis, Serienresonanzkreis, Fra. circuit résonnant série, ing. series-resonant 

circuit) Dizisel bağlantılanmış sığaç ve irgiteç içeren tek yollu çınlama devresi, dizisel çınlamalı devre.  

seri giriş çıkış   (entrée-sortie sérielle, ing. serial input/output) Tek bir kanal ya da aygıttan giriş/çıkış etkinliklerinin 

peşpeşe yürütülmesi. 

seri kapı,,,Fra. porte série, ing. serial port) Bir bilgisayara bağlantılanan dışsal modem ya da fare aygıtı örneklerinde 

olduğu gibi seri kipte çalışan aygıtları bağlantılamak için kullanılan ve bitlerin her saat vurumuyla teker teker iletildiği 

kapı. 

seri programlama,,,Fra. programmation sérielle, ing. serial programming) Her adımda bir aritmetik ya da mantıksal 

işlemin yürütümüne elveren bilgisayar programlaması; çoklu programın karşıtı. 

serpiştirme,,,Alm. Verschachtellung, Fra. imbriquage, ing. interleaving) Toplu bit hatalarının etkilerine karşı bir 

koruma yöntemi olarak kullanılan ve sözcüklerin bitlerinin, bit katarı içinde belirli bir düzene göre dağıtılması işlemi.   

Herbir dizinin kimliğini koruyacak şekilde bir dizinin öğelerini başka bir dizinin öğeleri ile yer değiştirilmesi. 

sertifikalı dayanak malzeme,,,Alm. Zertifiziertes Referenzmaterial, Fra. matériau de référence certifiée, ing. certified 

reference material) Bir veya daha fazla özelliğinin değeri, teknik olarak geçerli bir yordama göre sertifikalandırılmış, ve 

bir sertifikayla veya sertifikalandırmaya yetkili bir kurum tarafından verilmiş diğer belgelerle beraber veya onlarla 

izlenebilir dayanak malzeme.  

servis dışı sınama,,,Fra. contrôle pendant temps d'indisponibilité, ing. out-of-service testing) Veri iletimini durdurup, bit 

hata oranı, hatasız saniyeler, çok hatalı saniyeler gibi iletim istatistiklerini toplamak üzere belirli bit örüntüleri ile 

yürütülen sınama. 

servis kesilmesi,,,Fra. panne, ing. outage) Bir iletişim sistemindeki herhangi bir nedenden dolayı kullanıcıların tümüyle 

servislerden yoksun kalması. 
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servomekanizma yükselteci,,,Alm. Servo-Verstärker, Fra. servo-amplificateur, ing. servo-amplifier) Bir 

servomekanizmanın parçası olan ve mekanik eyleyiciye güç besleyen yükselteç.  

ses bandı veri iletimi,,,Fra. transmission de données sur bandes acoustiques, ing. voiceband data transmission) Ses 

kanallarının dört kilohertz bandı içinde iletilen 64 Kbit/s hızına değin çıkabilen sayısal sinyal.  

ses basıncı,,,Alm. Schalldruck, Fra. pression acoustique, ing. sound pressure) Belirli bir zaman aralığında anlık ses 

basıncının etkin değeri. 

ses birimi,,,ing. voice unit) 600 ohmluk direnil bir yükle sonlanan 1 milivolt sinüzoidal işarete göre ölçeklenen 

elektriksel sesin gürlüğü ya da genliğinin ölçüsü. 

ses çatalı,,,Alm. Stimmgabel, Fra. diapason, ing. tuning fork) Vurularak titreştrildiğinde arı, yalın, belirli sıklıkta bir ses 

veren iki kollu çelik çatal.  

ses enerji akısı,,,Alm. Schalleistung durch ein Oberflächenelement, Fra. puissance acoustique à travers un élément de 

surface, ing. sound energy flux) Belirli bir yüzey elemanı üzerinden anlık ses basıncının eşevreli bileşenini ile hacim 

hızının çarpımı. 

ses yeğinliği,,,Alm. Lautstärke, Fra. intensité de son, ing. loudness of sound) Titreşim genliğinin karesiyle orantılı olan 

ses enerjisi. 

sesaltı,,,Fra. subsonique, infraacoustique, ing. subsonic, infrasonic) 1) Hızı ses hızından daha düşük olan, 2) Sesle aynı 

yapıda, ancak kulağın algılayamayacağı düşük sıklıklarda olan. 

sesin tınısı,,,Fra. timbre de son, ing. timbre of sound) Sesin kaynağı olan aleti, insanı, nesneyi ayırt etmeye yarayan ses 

niteliği. 

sesli,,,Fra. audible, ing. audible) Örn. sesli alarm.  

sesötesi,,,Alm. Ultraschall, Fra. ultrasonique, ing. ultrasonic; ultrasonic propagation, ultrasonic delay line) ‹şitilebilir 

sıklıkların ötesinde akustik titreşimlere ilişkin; örn. sesötesi yayılım, sesötesi gecikme hattı.  

sesüstü,,,Fra. supersonique, ultrasonore, ing. supersonic, ultrasound) 1) Hızı ses hızından yüksek olan. 

sesüstü algılayıcı,,,Alm. Ultraschalldetektor, Fra. détécteur ultrasonique, ing. ultrasonic detector) Kulakla işitilmeyen 

sesüstü titreşimlerin varlığını algılamak, genliğini ve sıklığını ölçmek için kullanılan aygıt.  

sesüstü sıklığı,,,Alm. Überhörfrequenz, Fra. fréquence ultrasonique, ing. ultrasonic frequency) ‹nsan kulağının işitme 

sınırı ötesinde buluna seslerin titreşim sıklıkları.  

sezici,,,Alm. Detector, Fra. détecteur, ing. detector) Sezim işlemini gerçekleştiren elektronik aygıt.  

sezici alet,,,Alm. Detektionsgerät, Fra. appareil détecteur, ing. detecting instrument) Değerini saptamaktan çok bir 

niceliğin varlığını belirlemeyi amaçlayan alet.  

sezici işletim eğrisi,,,ing. receiver operating characteristics, ROC) Bir sezicinin hatalı sezim olasılığının sahte alarm 

olasılığına karşı çizdirilen grafiği.  

sezilmemiş hata oranı,,,ing. residual error rate) Tüm gönderilen bitler, damgalar, bloklara göre hata düzeltici sistem 

tarafından düzeltilemeyen ya da sezilemeyen hatalı bit, damga ve blokların oranı. 
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sezim,,,Alm. Detektion, Fra. détection, ing. detection) Gürültülü ve/ya da tam olmayan gözlem verilerinden 

yararlanarak sonlu ve ayrık değerler alan bir değişkenin varlığını saptamak.  

Shannon sınırı,,,Fra. ‹limite de Shannon, ing. Shannon limit) Belirli bir işaret-gürültü oranı, belirli bir bant genişliğine 

sahip kanal üzerinden ve belirli bir hata oranı için erişilebilecek en yüksek veri iletim hızı. 

sıcaklıkölçer,,,Alm. Thermometer, Fra. thérmomètre, ing. thermometer) Bir cisim ya da ortamın sıcaklığını ölçmek için 

kullanılan aygıt.  

sıcaklıkölçer haznesi,,,Alm. Thermometerglaskolben, Fra. bulbe de thermométre, ing. thermometer bulb) Bir sıcaklık 

değişimine tepki gösteren sıvının bulunduğu hazne ya da kap.  

sıçrama,,,Alm. prellen, Fra. rebondissement, ing. bounce (for a contact circuit) Bir kontak devresi kapandığı ya da 

açıldığı sırada oluşan ve son durumlarına erişmeden önce art arda birbirine temas eden ve birbirinden ayrılan kontak 

uçlarının hareketini nitelendiren olgu. 

sıçrama değeri,,,Alm. Umschaltwert, Fra. valeur de commutation, ing. switching value) Basamak davranışlı bir öğe için 

çıkış değişkeni değerinin değiştiği herhangi bir giriş değişkeni değeri.  

sıfır aşırılığı,,,Fra. zéros excédentaires, ing. excess zeros) Sayısal iletimdeki hat kodunun izin verdiği peşpeşe sıfır 

sayısından fazla sıfırlar. 

sıfır bitini araya sokma,,,Fra. insertion de bit zéro, ing. zero-bit insertion) HDLC (high Level Data Link Control) gibi 

bite yönelik protokollarda saydamlığı elde etmek ve bayrak dizisini özebir kılmak için araya sokulan sıfır bitleri. 

sıfır bölgesi,,,Alm. Totzone, Unempfindlichkeitsbereich, Fra. zone neutre, ing. neutral zone) Artı-sıfır-eksi davranışlı 

bir öğe için sıfır bölgesi.  

sıfır doldurmak,,,Alm. Auffüllen mit Nullen, Fra. remplissage de zéros, ing. zerofill, zeroise) Bir belleğe, sıfır sayısını 

belirten damganın gösterimini kullanarak sıfırlarla doldurmak.  

sıfır inikliği,,,Alm. Nullunterdrückung, Fra. suppression de zéro, ing. zero suppression) Sıfırın dışlandığı bir ölçme 

eriminde ölçülen değişkenin sıfırının erimin alt değerinden farkı.  

sıfır kayması,,,Alm. Nullverschiebung, Fra. dérive de zéro, ing. zero shift) Bir ölçme aygıtında sıfır hatasının zamanla 

değişmesi ya da sürüklenmesi.  

sıfır kodunu yoketme,,,Fra. élimination de zéros, ing. zero code suppression) Sayısal iletimde peşpeşe sekiz sıfırdan 

oluşan kodları ortadan kaldırmak üzere aralarına bir "1" sokulması. 

sıfır konumlaması,,,Alm. Nullsynchronisation, Fra. synchronisation à zéro, ing. zero synchronization) Sayısal denetimli 

makinalarda makina ekseninin, elle denetimle yaklaşık olarak konumlandıktan sonra, kesin konumuna özişler biçimde 

varması. 

sıfır noktası,,,ing. null point) Bir antenin alış alanının minimum olduğu nokta. 

sıfır ortalamalı,,,Fra. moyenne nulle, ing. zero mean) Bir sinyal ya da rasgele sürecin ortalama değerinin her yerde sıfır 

olması özelliği.  

sıfır yerçekimi,,,ing. zero gravity) Yörüngedeki bir uyduda merkezkaç kuvvetin yerçekimi etkisini tamı tamamına 

dengelemesi durumu. 
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sıfır yüksekliği,,,Alm. Nullerhebung, Fra. élévation de zéro, ing. zero elevation) Sıfırı içeren bir erimde ölçülen 

değişkenin sıfırının erimin altdeğerinden farkı.  

sıfır-kutup çiziti,,,Alm. Pol-Nullstellen-Diagramm, Fra. diagramme des pôles-zéros, ing. pole-zero plot) Karmaşık 

düzlemde sıfır ve kutupların konumlarının gösterildiği çizit. 

sıfır-toplamlı oyun,,,Alm. Nullsummenspiel, Fra. jeu à somme nulle, ing. zero sum game) Ceza işlevlerinin toplamının 

sıfır olduğu iki oyunculu oyun.  

sıfır-toplamsız oyun,,,Alm. Nichtnullsummenspiel, Fra. jeu de somme non-nulle, ing. non-zero sum game) Ceza 

işlevlerinin toplamının sıfır ya da bir sabit olmadığı iki oyunculu oyun.  

sıfıra dönüşlü tek (çift) kutuplu,,,ing. unipolar (bipolar) return to zero) ‹şaretleşme bilgilerini taşıyan gerilim 

darbesinden sonra sıfıra dönen işaretleşme tekniği. 

sıfıra dönüşsüz tek (çift) kutuplu,,,ing. unipolar (bipolar) nonreturn to zero signaling) ‹şaretleme bilgilerini taşıyan 

darbeler arasında sıfıra dönüş yapmayan işaretleşme tekniği. 

sıfırı içermeyen alet,,,Alm. Gerät mit unterdrücktem Nullpunkt, Fra. appareil à suppression de zéro, ing. instrument 

with suppressed zero) Ölçülen niceliğin sıfıra yakın belirli bir değerden düşük olduğunda hiçbir yararlı bilgi 

edinilemiyen ölçme aleti.  

sıfırlama dengesi,,,Alm. Nullabgleich, Fra. équilibrage à zéro, ing. null balance) Bir elektrikli ölçme aletinde ölçülen 

sinyal ile aletteki karşı gelen elektriksel büyüklüğün farkının ölü bölgeyi aşması.  

sıfırlama ölçüm yöntemi,,,Alm. Nullabgleichsmebverfahren, Fra. méthode de mesure par zéro, ing. null method of 

measurement) Ölçülen büyüklük değerinin, denge halindeyken ölçülen büyüklükle aralarındaki ilişkinin bilindiği 

değerleri bilinen bir veya daha fazla büyüklükle dengeleyerek ve ayarlayarak belirlendiği ölçüm yöntemi.  

sıfırların kaldırılması,,,Alm. Nullunterdrückung, Fra. suppression de zéro, ing. zero suppression) Bir rakamdaki 

anlamsız sıfırların kaldırılması.  

sıfırlı erim,,,Alm. erhobener Null-Bereich, Fra. domaine de zéro décalé, ing. elevated zero range) Ölçülen değişkenin  

ya da sinyalin sıfır değerinin erimin alt değerinden büyük olduğu erim.  

sıfırsız erim,,,Alm. unterdrückter Nullbereich, Fra. domaine à zéro suprimé, ing. suppressed zero range) Ölçülen 

değişkenin  ya da sinyalin sıfır değerinin erimin alt değerinden küçük olduğu erim. Bu durumda sıfır ölçek içinde 

görülmez. 

sıfırsız ölçek,,,Alm. Skale mit unterdrücktem Nullpunkt, Fra. échelle à zéro décalé, ing. suppressed-zero scale) Ölçek 

erimi, ölçülen büyüklüğün sıfır değerine karşılık gelen ölçek değerini içermeyen ölçek.   

sığa,,,Alm. Kapazität, Fra. capacité, ing. capacitance) Isı ya da elektrik yükü gibi bir niceliğin bir enerji saklayan öğeye 

olan akış hızının zaman tümlevinin potansiyel enerji değişimine oranı. Düşüncel bir sığaçta akımın, gerilimin zaman 

türevine oranı.  

sığa yükü,,,Alm. kapazitive Belastung, Fra. charge capacitive, ing. capacitive load) Akımın, gerilimden ileri sürüldüğü 

bir dalgalı akım çevrimindeki yük.  

sığal,,,Alm. kapacitif, Fra. capacitif, ing. capacitive; e.g., capacitive coupling, capacitive sensor) Örn. sığal bağlaşım, 

sığal duyucu.  
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sığal bağlaşım,,,Fra. couplage capacitif, ing. capacitive coupling) ‹ki dizge arasındaki elektriksel bağlaşımın bir sığaç 

ya da sığal özellikler taşıyan bir öğe tarafından sağlanması.  

sığaölçer,,,Fra. capacimètre, ing. capacimeter) Sığaçların sığalarını saptamakta kullanılan aygıt.  

sığım,,,Alm. Kapazität, Fra. capacité, ing. capacity) Madde, enerji ya da bilgi gibi bir niceliği biriktirme yeteneği. Bir 

veri saklama ortamının alabileceği sözcük ya da damga sayısı.  

sıkışıklık,,,Fra. encombrement, ing. congestion) Bir teleiletişim ağının, iletilerin ortalamadan fazla gecikmesi, yastık 

belleklerin aşırı dolması gibi olgularla karşılaşmasına yolaçan ve çoğunlukla aşırı giriş trafiğinden kaynaklanan 

durumu; sıkışıklık. 

sıkıştırıcı,,,Fra. compresseur, ing. compressor) Veri sıkıştırmasını gerçekleştiren aygıt. 

sıkıştırma,,,Fra. compression, ing. compression) 1) Veriyi temsil eden bitlerin sayısını belirli nitelik ödünleri altında 

azaltılması.  2) Bellek alanının en az yer isgal edecek şekilde derlenip toparlanması 

sıkıştırma yoğunluğu,,,Alm. Packungsdichte, Fra. densité de stockage, ing. packing density) Birim boyutta yararlı bilgi 

saklama gözelerinin sayısı. 

sıklık,,,Alm. Frequenz, Fra. fréquence, ing. frequency) Birim zaman başına dönem sayısı.  

sıklık bantları,,,Fra. bande de fréquences, ing. frequency bands) Sıklık ekseninin, alçak sıklık, orta sıklık, yüksek sıklık, 

çok yüksek sıklık, süper yüksek sıklık ve en yüksek sıklık şeklinde tanımlanan bantları 

sıklık bölgesi tasarımı,,,Fra. concéption dans le domaine fréquence, ing. frequency domain design) Sadece sıklık 

bölgesi isterleri gözönüne alınarak yapılan süzgeç, işlemci vb. tasarımı.  

sıklık bölüşümlü,,,Fra. répartition fréquentielle, ing. frequency division) Sıklık eksenini çeşitli kullanıcılar arasında 

belirli bir bölüşüm yordamına göre paylaşan bir teleiletişim dizgesine ilişkin.  

sıklık bölüşümlü çoğullama,,,Fra. multiplexage à répartition fréquentielle, ing. frequency division multiplexing, FDM) 

Sinyallerin her birinin farklı bir taşıyıcı aracılığı ile birbirleriyle örtüşmeyen farklı bir sıklık bandında yer alarak 

iletilmeleri tekniği.  

sıklık bölüşümlü çoklu erişim,,,Fra. multiplexage fréquentielle, ing. frequency division multiple access, FDMA) 

Değişik kullanıcıların değişik sıklıklar kullanarak bir çok noktalı olan ya da yayın kanalını paylaşmaları. 

sıklık çeşitlemesi,,,Fra. divérsité fréquentielle, ing. frequency diversity) Sönümlenen (bayılan), çokyollu radyo iletişim 

ortamlarının güvenilirliğini arttırmak için başvurulan ve iletilerin birden çok farklı taşıyıcı sıklıktaki ışınla gönderildiği 

yöntem.  

sıklık çevikliği,,,Alm. Frequenz Agilität, Fra. agilité de fréquence, ing. frequency agility) Bir iletişim vericisinin 

genellikle de rasgele biçimde taşıyıcı sıklığını değiştirebilme yeteneği.  

sıklık dağılımı,,,Alm. Häufigkeitsverteilung, ing. frequency distribution) Sıklıkların değişken değerlerine göre dağılımı.  

sıklık düşürücü,,,Alm. Abwärtsumzetter, Fra. convertisseur de fréquence vers le bas, ing. downconverter) Çıkış sinyali 

sıklığının giriş sinyali sıklığından düşük olduğu aygıt.  

sıklık hoplaması,,,ing. frequency hopping) Taşıyıcı sıklığın kısa aralıklarla sürekli değiştirildiği yayılı spektrum 

yöntemi.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

sıklık kaydırmalı kiplenim,,,Fra. modulation par déplacement de fréquence, ing. frequency shift keying, FSK) Bir 

sinüzoidal taşıyıcının sıklığının iki değer arasında değiştirilmesi ile "1" ve "0" değerlerinin kodlanması. 

sıklık kiplenimi,,,Alm. Frequenzmodulation, Fra. modulation à fréquence, ing. frequency modulation, FM) Bir bilgi 

sinyalinin, çoğunlukla sinuzoidal biçimde taşıyıcı bir başka sinyalin sıklığını değiştirmesi sonucunda elde edilen 

kiplenim.  

sıklık kuşağı,,,Alm. Frequenz band, Fra. bande de fréquence, ing. frequency band) ‹ki sınır sıklığı arasındaki sıklıklar 

kümesi.  

sıklık sayacı,,,Alm. Frequenzmesser, Fra. compteur de fréquence, ing. frequency counter) Dönemli bir dalganın 

sıklığını kestirme amacıyla kullanılan sayaç.  

sıklık seçiciliği,,,Alm. Frequenz-Selectivität, Fra. sélectivité fréquentielle, ing. frequency selectivity) Bir devre ya da 

aygıtın değişik sıklıklardaki akım ya da gerilimleri değişik cılızlamayla iletmesi özelliği.  

sıklık uyumlaması,,,Alm. Abstimmung, Fra. accord, ing. tuning) En iyi başarımı elde etmek için bir dizge ya da 

devrenin sıklığa göre uyumlanması.  

sıklık yanıtı,,,Alm. Frequenzgang, Fra. réponse fréquentielle, ing. frequency response) Doğrusal, zamanla değişmeyen 

bir dizgede çıkış sinyalinin Fourier dönüşümünün giriş sinyalinin Fourier dönüşümüne oranı. 

sıklık yükseltici,,,Alm. Aufwärtsumzetter, Fra. étaleur de bande, ing. up-converter) Çıkış sinyali sıklığının giriş sinyali 

sıklığından yüksek olduğu aygıt. 

sıklıkölçer,,,Alm. Frequenzmesser, Fra. fréquencemètre, ing. frequency meter) Dönemli bir niceliğin sıklığını ölçen 

alet.  

sınam tasarımı,,,Fra. concéption d'essai, ing. test design) Bir yazılım özelliği ya da özellikler kümesi için sınama 

yaklaşımının belgelenmesi. 

sınama,,,Alm. Test, Fra. test, ing. test) Bir aygıt ya da ölçü aletinin çalışma özelliklerini belirtmek üzere denetimli 

koşullar altında sınanması; test.  

sınama döngüsü,,,Alm. Testkreis, Fra. boucle d'essai, ing. test loop) Veriş yolunun alış yoluna bağlantılanması ile 

oluşan sınama amaçlı döngü. Bu döngü uçbirim ya da şebeke tarafından oluşturulabilir ve (elektriksel bağlantı) fiziksel 

döngü ya da mantıksal döngü şeklini alabilir.  

sınama gücü,,,Alm. Schärfe,  ing. power) ‹statistiksel bir sınamada karşıt hipotez doğru olduğunda sıfır hipotezini geri 

çevirme olasılığı. 

sınama günlüğü,,,Fra. journal d'essai, ing. test log) Bir sınamanın yürütümüne ilişkin tüm anlamlı ayrıntıların 

zamandizinsel tutanağı. 

sınama istatistiği,,,Alm. Prüfmass, ing. test statistic) ‹statistiksel bir hipotezi sınamak için kullanılan bir istatistik.  

sınama ortamı,,,Fra. banc d'essai, ing. test bed) Bir yazılım ürününün sınamasını yürütebilmek için gerekli donanım, 

aletler, benzeticiler, yazılım araçları ve diğer destek elemanlarının tümü. 

sınama oyunu,,,Fra. jeu d'essai, ing. test case) Belirli bir program dizisinin yürütümü gibi bir amacın yerine gelip 

gelmediğini test etmek için sınama girdilerinin, yürütüm koşullarının, beklenen sonuçların tümü. 
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sınama planı,,,Fra. plan d'essai, ing. test plan) Bir yazılımın sınanmasına yönelik amacı, yaklaşımları, özkaynakları, ve 

zaman planını içeren belge. 

sınama programı,,,Alm. Testprogramm, Fra. routine d'essai, ing. test program) Bir donanım ya da yazılımı sınamak 

üzere yürütülen program.  

sınama verileri,,,Alm. Testdaten, Fra. données d'essai, ing. test data) 1) Sınamalar sırasında elde edilen gözlem verileri. 

2) Bir bilgisayar programının tüm durumlarda doğru çalıştığını sınamak, bu durumları oluşturmak üzere izlence 

yazarınca hazırlanıp üzerinde uygulama yapılan özel veri tutanakları. 

sınanabilirlik,,,Fra. interrogeabilité, ing. testability) Bir sistem ya da bileşenin başarımına ilişkin test ölçütlerinin 

oluşmasına ve testlerin yürütümüne elverme derecesi. 

sınayıcı bit örüntüsü,,,Alm. Testbitmuster, Fra. configuration binaire d'essai, ing. test bit pattern) Sayısal bir aygıtı 

sınamak üzere kullanılan bit dizisi.  

sınıf,,,Alm. Klasse, Fra. classe, ing. class) 1) Gözlemlerin bölümlendirildiği öbeklerin her biri.  2) Bazı ortak 

öznitelikleri paylaşan grup, küme, tür  3) Nitelik ya da dereceye göre aynı benzer değerlere sahip olanlar.   

sınıf sınırları,,,Alm. Klassengrenzen, Fra. limites de classe, ing. class limits) Nicel verilerin sıklık dağılımında her 

bölümün en küçük ve en büyük değerleri.  

sınıflandırıcı,,,Alm. Klassifizierer, Fra. classificateur, ing. classifier) Örüntüleri sınıflara ayıran süreç ya da aygıt.  

sınıflandırma,,,Alm. Klassifikation, Fra. classification, ing. classification) Örneklem ya da evren öğelerinin, nicel ya da 

nitel özelliklerine göre olabildiğince türdeş öğelere dağıtılması. 

sınır belirteci,,,Fra. séparateur, borne, ing. delimiter) Bir bilgisayarın bir programın ya da veri çerçevesinin baş ve 

sonunun tanımasını sağlayan özel damga ya da damga grubu. 

sınır değer,,,Alm. Grenzwert, Fra. valeur limite, ing. limiting value) Bir şartnamede yer alan bir büyüklüğün kabul 

edilebilir en büyük ya da en küçük değeri. 

sınır değer sorunu,,,Alm. Grenzwertproblem, Fra. problème de limites, ing. boundary value problem) Bağımsız 

değişkenin belirli değerleri için çözümünün çoğun fiziksel durumlara karşılık  gelen bazı koşulları yerine getirmesi 

istenen türevsel denklem.  

sınır koşulları,,,Alm. Grenzbedingungen, Fra. conditions limites, ing. limiting conditions) Tanımlı  çalışma koşulları 

altında daha sonra kullanıldığında, metrolojik karakteristiğinde herhangi bir bozulma olmaksızın ve zarar görmeksizin 

ölçme cihazının dayanabileceği uç koşullar.  

sınır ötesi bağlantı,,,Fra. connexion transfrontalière, ing. cross border connection) ‹ki komşu ülkede bulunan ağların 

bağlantılanmasını sağlayan fiziksel özkaynaklar. 

sınırlayıcı,,,Alm. Begrenzungssgerät, Fra. délimiteur, ing. delimeter) Bir sinyalin genlik değerini sınırlayan aygıt.  

sınırlı bantlı,,,Fra. ing. band-limited) Sıklık bandı sınırlı olan sinyal ya da devre. 

sınırlı büyümeli,,,Alm. beschränkte Zuwachs, Fra. croisance limitée, ing. bounded growth) Artı ve gerçek bir M sayısı 

ile gerçek bir s sayısı için  f[x] ² M exp(sx) koşulunu tüm x değerleri için sağlayan işlev.  
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sınırlı çıktılı dizge,,,Alm. System mit begrenzter Ein-und Ausgabe, Fra. système aux entrées et sorties limitées, ing. 

bounded input bounded output system, B.I.B.O. system) Sınırlı bir girdi ile uyarıldığında sınırlı bir çıktı üreten dizge, 

S.G.S.Ç.  

sıra ilintisi katsayısı,,,Alm. Rangkorrelationskoeffizient, ing. coefficient of rank correlation) Belli bir sıra ya da 

dereceye göre düzenlenmiş iki değişken arasındaki ilişki katsayısı. 

sıra istatistiği,,,Alm. Ranggrösse, Fra. statistique d'ordre, ing. order statistic) Büyüklük sırasına göre dizilmiş 

değişkenlerin istatistiği.  

sırabağımlı,,,Alm. nicht-kommutativ, nicht-wechselseitig, Fra. non-commutatif, ing. non-commutative) Herhangi bir 

matematiksel işlemde sonucun işlenenlerin sırasına bağımlı olması.  

sırabağımsız,,,Alm. kommutativ, wechselseitig, Fra. commutatif, ing. commutative) Herhangi bir matematiksel işlemde 

sonucun işlenenlerin sırasından bağımsız olması.  

sıradan erişim,,,Alm. sequentieller Zugriff, Fra. accès séquentiel, ing. sequential access) Düzenlenmiş bir öğeler 

kümesinde öğelerin, birincisi okunduktan sonra ikincisinin, sonra üçüncüsünün ve benzer biçimde sırayla ötekilerin 

okunduğu erişim biçimi; ardışık erişim. 

sıradüzen,,,Fra. hiérarchie, ing. hierarchy) Dereceli ya da sıralı dizi; hiyerarşi.  

sıradüzensel ağ,,,Alm. hierarchisches Netzwerk, Fra. réseau hiérarchique, ing. hierarchical network) ‹letim verimliliğini 

arttırmak üzere yolatama ve çoğullama katlarından oluşan iletişim sistemi.  

sıradüzensel ayrıştırma,,,Fra. décomposition hiérarchique, ing. hierarchical decomposition) Bir sistemin yukarıdan 

aşağı bir yaklaşımla ve giderek daha ince detayları gözönüne alarak yapılan ve sıradüzensel olarak örgütlenmiş 

bileşenlerine ayırma. 

sıradüzensel süzgeçleme,,,Fra. filtrage hiérarchique, ing. hierarchical filtering) Tüm sinyal işlemenin bir ağaç yapısını 

andırdığı ve her uç olmayan düğümdeki sinyalin alçak ve yüksek geçiren bantlara aynı şekilde ayrıştırıldığı süzgeçleme 

düzeni.  

sıradüzensel veritabanı,,,Fra. base de données hiérarchique, ing. hierarchical veritabanı) Verilerin bir ağaç yapısı 

içindeki düğümlere karşı düşecek şekilde tutanak ya da bölütler şekilde örgütlenişi. 

sıradüzensel yapı,,,Alm. hierarchische struktur, Fra. structure hiérarchique, ing. hierarchical structure) Düzenleniş 

biçimi bakımından, herhangi bir düzeyindeki öğelerinin herbirinin alt düzey öğelerinden oluştuğu bir dizgenin yapısı.  

sıradüzensel yolatama,,,Fra. acheminement hiérarchique, ing. hierarchical routing) Sıradüzensel bir adresleme 

sistemine göre yürütülen yolatama. 

sıralamak,,,Alm. aufreihen, Fra. ordonner, ing. to sequence) Öğeleri doğal sayıların sırasına göre düzenlemek.  

sıralı,,,Alm. sequentiel, Fra. séquentiel, ing. sequential) Eşanlı olmalarına ya da örtüşmelerine izin verilmeden olayların 

bir zaman sırasına göre olagelmesine değin; ardışıl.  

sıralı liste,,,Fra. liste ordonnée, ing. ordered list) Öğeleri bir anahtara göre sayısal ya da mantıksal olarak sıraya konmuş 

liste.  

sıralılığın korunması,,,Fra. maintien en séquence,  ing. sequencing) Bir bilgisayar iletişim şebekesinde n'inci katmana 

sunulan bilgilerin sıralı olarak iletilip karşı tarafa tesliminin sağlanması.  
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sırasız liste,,,Fra. liste non ordonnée, ing. unordered list) Veri ögelerinin herhangi bir sıraya göre dizilmemiş olduğu 

liste.  

sırdaş veriler,,,Fra. données confidentielles, ing. confidential data) Yetkisi olmayan kişilerin eline geçmemesi gereken 

veriler. 

sırdaşlık,,,Fra. caractère confidentiel, ing. confidentialty) Yetkisiz kişilere, süreçlere vb. açıklanmaması ya da teslim 

edilmemesi gerekli veri ya da programların özelliği; gizdeşlik. 

 sırt sırta bağlanma,,,Alm. gegensinnig gehalte Schaltung, Fra. connexion dos à dos, ing. back-to-back connection) ‹ki 

aygıtın aralarında başka bir devre ya da ağ bulunmadan birinin çıktısının öbürünün çözümleyeceği şekilde bağlanması.  

sırtında taşıma,,,Fra. superposition, ing. piggybacking) Paket iletişiminde alındı iletilerinin aynı yönde gönderilmekte 

olan paketlere eklenerek gönderilmesi. 

sıvı dikeçli basınç aygıtı,,,Alm. Flüssigkeitsäulenmanometer, Fra. manomètre à colonne liquide, ing. liquid column 

pressure element) Bir sıvı dikecin yüksekliği ile basıncı gösteren basınç ölçüm aleti.  

sıvı düzeyi,,,Alm. Flüssigkeitspegel, Fra. niveau liquide, ing. liquid level) Bir kabın içindeki sıvının yüksekliği.  

sıvılı basınçölçer,,,Alm. Flüssigkeitsmanometer, Fra. manomètre à liquide, ing. liquid manometer) Basınç ya da basınç 

farkını sıvı düzey yüksekliklerinin farkı ile gösteren ve ölçen aygıt.  

sıvılı sıcaklıkölçer,,,Alm. Flüssigkeitsthermometer, Fra. thérmomètre à liquide, ing. liquid-in-glass thermometer) Bir 

cam kap, ısınınca genleşen bir sıvı ve bir ölçekli göstergeden yapılan sıcaklıkölçer.  

sızdırmaz sıvılı çan,,,Alm. flüssigkeitversiegelte Glocke, Fra. cloche à étanchéite liquide, ing. liquid sealed bell) 

Akışölçerlerdeki bir bileşen.  

sızdırmaz uç [kablo),,,Alm. Endverschluß, Fra. extrémité étanche, ing. sealing end) Kablonun ucunda dış çevreye karşı 

sızdırmazlık sağlayan ve varsa kablo sisteminin basıncını koruyan bağlantı ucu.  

sızdırmazlık diyaframı,,,Alm. Siegelmembran, Fra. diaphragme d'étanchéité, ing. diaphragm seal) Akışölçerlerde 

sızmayı engellemek için uygun bir maddeden yapılmış esnek diyafram. 

sızdırmazlık öğesi,,,Alm. Siegel, Fra. joint d'étanchéité, ing. seal) ‹şlem akışkanının basınçölçme aygıtı ya da bağlantı 

borusuna temas etmesine ya da sızmasına engel olan düzenek ya da madde.  

sızıntı,,,ing. leakage) Yalıtıcı üzerinden akan akım. 

sigorta,,,Fra. fusible, ing. fuse) Aşırı akımlara karşı koruyan ve akımın belirli bir süre belirli bir düzeyi aştığında 

eriyerek açık devreye yol açan aygıt. 

sigortalı anahtar,,,Alm. Lastschalter mit Sicherungen, Fra. interrupteur à fusibles, ing. switch fuse) Bir ya da daha çok 

kutbunda bu kutuplara seri bağlı birer  sigorta bulunan anahtar. 

sigortalı ayırıcı,,,Alm. Trennschalter mit Sicherungen, Fra. sectionneur à fusibles, ing. disconnector fuse) Bir ya da 

daha çok kutbunda bu kutuplara seri bağlı birer sigorta bulunan ayırıcı. 

sil damgası,,,Alm. Aussondernzeichen, Fra. caractère d'éffacement, ing. delete character) Bilgi işlemde yanlış ya da 

istenmeyen bir damgayı geçersiz kılmak için kullanılan güdüm damgası.  
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silerek okuma,,,Alm. löschendes Lesen, Fra. lecture avec éffacement, ing. destructive read) Bellekte yazılı veriyi 

yokederek okuma.  

silindirli yazıcı,,,Alm. Trommeldrucker, Fra. imprimante à tambour, ing. drum printer) Her basım konumu için tam bir 

damga takımı bulunan ve damgaları dönen bir silindire yerleştirilmiş satır yazıcı.   

silinebilir saklatım,,,Alm. löschbarer Speicher, Fra. mémoire éffaçable, ing. erasable storage) Verilerin teker teker 

yazılıp silinebildiği saklatım türü.  

silme akımı,,,Fra. courant à effacer, ing. erase current) Şerit ya da çekirdek türü manyetik belleklerde bir bitin 

silinmesine elveren akım.  

silme biti,,,Alm. Löschbit, Fra.  bit d'effacement, ing. erase bit) Bilgisayarda bir bilgiyi yok etmeye yarayan bit.  

silme hareketi,,,Fra. mouvement d'éffacement, ing. delete transaction) Bir ana kütükten bir tutanağın silinmesine 

yolaçan işlembilgi, hareket. 

silmek,,,Alm. löschen, Fra. éffacer, ing. to clear, to delete) Bir ya da birden çok bellek yerinin genellikle sıfır ya da 

boşluk damgası ile doldurularak belirli bir duruma getirilmesi.  

simge,,,Alm. Symbol, Fra. symbole, ing. symbol) Bir kavramın uzlaşımsal ya da üzerinde uzlaşıma varılmış gösterimi.  

simge dizgisi,,,Alm. Symbolketten, Fra. chaîne des symboles, ing. symbol string) Yalnız simgelerden oluşan bir dizgi.  

simgelem,,,Alm. Schreibweise, Fra. notation, ing. notation) Veri ya da bilginin gösterimi için bir simgeler kümesi ile 

kullanımlarına ilişkin kuralların tümü.  

simgelerarası karışma,,,ing. intersymbol interference (ISI) Sayısal bir iletim ortamının darbantlılığından ya da 

sönümlenme bozulmasından ötürü simge dalga biçimlerinin birbirlerine karışması ve bulaşması. 

simgesel,,,Alm. symbolisch, Fra. symbolique, ing. symbolic; e.g., symbolic address, symbolic coding, symbolic device, 

symbolic operand) Örn. simgesel adres, simgesel kodlama, simgesel aygıt, simgesel işlenen.  

simgesel adres,,,Fra. adresse symbolique, ing. symbolic address) Bir programlama tekniği olarak kullanılan ve 

bilgisayar tarafından kullanılan mutlak bir adrese dönüşmesi gereken adres. 

simgesel dil,,,Alm. formale Sprache, Fra. langage formel, ing. formal language) Sözcükleri içeriklerinden arındırarak 

salt biçimsel kurallarla kurulmuş dil.  

simgesel mantık,,,Alm. symbolische Logik, Fra. logique symbolique, ing. symbolic logic, mathematical logic) Biçimsel 

mantık ve matematik ile ilgili sorunları, doğal dilin belirsizliğini önlemeyi amaçlayan özel bir yazılı dil kullanarak 

inceleyen mantık türü.  

simgesel model,,,Alm. symbolisches Modell, Fra. modèle symbolique, ing. symbolic model) Matematiksel simgeler ve 

işlevler kullanarak öğeler arasındaki ilişkileri gösteren model; simgesel taslam.  

simgesel programlama,,,Fra. programmation symbolique, ing. symbolic programming) Programlamayı kolaylaştırmak 

amacıyla adreslerin gelişigüzel simgelerle anlatıldığı programlama. 

simgesel yürütüm,,,Fra. exécution symbolique, ing. symbolic execution) Gerçek veriler yerine giriş ve çıkışta simgesel 

değişkenlerin kullanıldığı ve yazılım analizini amaçlayan yürütüm. 
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sinüzoidal aktarım işlevi,,,Alm. sinusförmige Übertragungfunktion, Fra. fonction de transfer sinusoidale, ing. 

sinusoidal transfer function) Genliği, çıkış sinüzoidinin giriş sinüzoidinin genliğine oranı, evre açısı giriş ve çıkış 

sinüzoidlerinin açılarının farkı olan karmaşık işlev.  

sinüzoidal ton,,,Alm. reiner Ton, Fra. son pur, ing. pure tone) Sinüzoidal dalga bicimine sahip akustik titreşim. 

sinyal,,,Alm. Signal, Fra. signal, ing. signal) Bilgi taşıyan ve ölçülebilen değişken; işaret; im.  

sinyal akış çizgesi,,,Alm. Signalflussplan, Fra. graphe de fluence (des signaux), ing. signal flow graph) Düğümleri ve 

bunları bağlayan yönlü dallardan oluşan ve dinamik bir dizgedeki sinyallerin ilintisini gösteren çizelge.  

sinyal çevirgeci,,,Alm. Signalwandler, Fra. convertisseur de signal, ing. signal converter) Belirli bir erime düzgelenmiş 

[normalize edilmiş) bir sinyali başka bir erime düzgeleyen aygıt. Burada giriş ve çıkış sinyalleri aynı türdendir. 

sinyal çözümleme,,,Alm. Signalanalyse, Fra. analyse des signaux, ing. signal analysis) Sinyallerin zaman ve sıklık 

bölgesi özelliklerinin incelenmesi  

sinyal gürültü oranı,,,Alm. Signal-Geräusch-Verhältnis, Fra. rapport signal-bruit, ing. signal to noise ratio, SNR) Sinyal 

enerjisinin gürültü enerjisine oranı; im-gürültü oranı.  

sinyal iyileştirme,,,Alm. Signalformung, Fra. conditionnement de signal, ing. signal conditioning) Sinyalleri, bilgi 

taşımaya daha elverişli kılacak şekilde değiştirme ve kuvvetlendirme. Veri toplamada, denetimde ya da bir aygıt giriş 

çıkışında kullanılacak bir sinyalin daha uyumlu biçime getirilmesi.  

sinyal karışma oranı,,,Alm. Signal-Interferenz-Verhältnis, Fra. rapport signal-interférence, ing. signal-interference ratio, 

SIR) Bir iletişim ortamındaki sinyal gücünün karışma bileşenlerinin gücüne oranı.  

sinyal onarımı,,,Alm. Signalregeneration, Fra. régénération de signal, ing. signal regeneration) Bir sinyalin 

başlangıçtaki belirtimine uygun olarak geri getiren  işlemler.  

sinyal üreteci,,,Alm. Signalgenerator, Fra. générateur de signaux, ing. signal generator) ‹stenen dalgabiçimlerine sahip 

sinyaller üreten aygıt.  

sinyal yıldızkümesi,,,Fra. constellation des signals, ing. signal constellation) Bir sayısal iletişim dizgesinde kullanılan 

dalga biçimlerinin kosinus ve sinus eksenlerinde gösterimi.  

sinyalin geriçatılması,,,Fra. reconstruction de signal, ing. signal reconstruction) Bir sinyalin kimi bilgi parçalarından ya 

da açınım katsayılarından yeniden oluşturulması. 

siper,,,Alm. Schirm, Fra. écran, ing. screen) Bir alanın, belirlenmiş bir bölge içerisine nüfuzunu azaltmak için 

kullanılan düzen; ekran. 

sistem,,,Alm. System, Fra. système, ing. system) Belirli bir işlevi yerine getirerek bir ereği gerçekleştiren ve aralarında 

belli bir düzen içinde arabağıntılar ve etkileşimler bulunan öğeler topluluğu; dizge.  

sistem akış çizeneği,,,Alm. Systemsablaufschema, Fra. organigramme de système, ing. system flowchart) Bir sistemi, 

özellikle bir yazılım sistemini oluşturan program, yordam, veri kütükleri, kullanıcı ya da işletmen eylemleri vb gibi 

öğelerle bunlar arasındaki iş ve veri akışını gösteren herhangi bir akış çizeneği.   

sistem bilimi,,,Alm. Systemwissenschaft, Fra. science des systèmes, ing. system science) Sistemleri ve özelliklerini 

irdeleyen bilim dalı; dizge bilimi.  
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sistem çözümleme,,,Alm. Systemanalyse, Fra. analyse de systèmes, ing. systems analysis) Bir bilişim sistemi 

tasarlanırken, aşağıdaki aşamaları kapsayan çözümleme çalışmalarının bütününe verilen genel ad  1) sorunu tanımlama, 

amaç çözümleme, 2) çalışmakta olan sistemin ayrıntılı biçimde incelenmesi, 3) eldeki donanım, yazılım ve insan gücü 

olanaklarını en iyi biçimde kullanan, kullanışlı ve gerçekçi yeni bir sistemin tasarımı, 4) yeni sistemin ilgililere 

tanıtılması, tepki ve eleştirilerinin değerlendirilmesi, 5) sistemin belgelenmesi, 6) yeni sistemin kurulmasına ilişkin 

gözetim ve sistemin yaşatılmasına ilişkin bakım sorumlulukları.   

sistem çözümleyici,,,Fra. analyste de systèmes, ing. systems analyst) Bir bilişim sisteminin tasarımında sistem 

çözümleme görevini yürüten kişi; dizge çözümleyici.   

sistem değerlendirimi,,,Alm. Systembewertung, Fra. évaluation de systèmes, ing. system evaluation) Bir bilgisayar 

sisteminin, bir bilişim ya da bilgi erişim sisteminin, gözetilen amaçlara, benzer amaçlar için daha önce kullanılan 

sistemlere göre başarım ölçümü; dizge değerlendirimi. 

sistem derecesi,,,Alm. Ordnung des Systems, Fra. ordre du système, ing. order of the system) Dinamik bir sistemin 

tanımalık [karakteristik) çokterimlisinin derecesi; dizge derecesi.  

sistem düzenleşimi,,,Alm. Systemskonfiguration, Fra. configuration du système, ing. system configuration) Genellikle 

bir bilgisayar sistemini oluşturan birimleri, altsistemleri de göstererek belirleyen herhangi bir çizim ya da liste.  

sistem erişim denetimi,,,Fra. contrôle de l'accès au système, ing. system access control) Kullanıcıların sisteme ve veri 

kaynaklarına erişim yöntemlerine ilişkin güvenlik önlemleri. 

sistem geliştirme çevrimi,,,Fra. cycle de développement du système, ing. system development cycle) Bir sistemin 

geliştirilme kararı ile başlayıp, son kullanıcıya teslimine değin olan süreç. 

sistem işletmeni,,,Fra. opérateur du système, ing. system operator) Bir bilgisayar sisteminin işletimiyle yükümlü 

uzman. 

sistem mimarisi,,,Fra. architecture de système, ing. system architecture) Bir sistemin mantıksal yapısı ve çalışma 

ilkeleri. 

sistem mühendisliği,,,Alm. Systemingenieurwesen, Fra. génie de systèmes, ing. system engineering) Doğanın enerji ve 

gereçlerini ekonomik biçimde kullanıp matematik ve fizik bilimlerini uygulayarak sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesini 

konu edinen mühendislik dalı.   

sistem tamlığı,,,Fra. intégrité d'un système, ing. system integrity) Bir sistemin bütünlüğünün ya da sağlamlığının 

korunabilme derecesi. 

sistem tanılama,,,Alm. Systemerkennung, Fra. identification de système, ing. system identification) Giriş ve çıkış 

sinyallerinden yararlanılarak bir sistemin durum değişkenlerinin ya da aktarım işlevinin öğrenilmesi.  

sistem testi,,,Fra. esssai du système, ing. system testing) Belirtilen isterlere uyumunu değerlendirmek için tam ve 

tümleşik bir sistemin sınanması.  

sistem türü,,,Alm. Art des Systems, Fra. type de système, ing. system type) Açık döngü aktarım işlevinde tümlev 

öğelerinin sayısı; dizge türü .  

sistem yazılımı,,,Alm. Systemsoftware, Fra. logiciel du système, ing. systems software) Yazılım sistemlerinin, bunlarda 

kullanılan yaklaşım ve yöntemleri de kapsar biçimde tümü; dizge yazılımı.  

sistem yönetimi,,,Fra. gestion de système, ing. system management) Bir sistemin en iyi düzeyde çalışmasını sağlamak 

üzere sistem özkaynaklarının planlanması, kullanımı ve denetimi. 
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sistem-dışı ölçüm birimi,,,Alm. systemfremde Einheit, Fra. unité de mesure hors système,  ing. off-system unit of 

measurement) Belirli bir birimler sistemine ait olmayan ölçüm birimi.  

sistematik hata,,,Alm. systematische Mesßabweichung, Fra. erreur systématique,  ing. systematic error) Aynı 

büyüklüğün bir dizi ölçümleri boyunca sabit kalan veya önceden tahmin edilebilen değişimler gösteren ölçüm hatası 

bileşeni.  

sistematik örnekleme,,,Alm. systematische Stichprobenverfahren, Fra. échantillonage systématique, ing. systematic 

sampling) Rasgele seçim yerine sistematik bir yöntem kullanılarak yapılan örnekleme, dizgesel örnekleme.  

sistemin denkleştirilmesi,,,Alm. Kompensation des Systems, Fra. compensation de système, ing. system compensation) 

‹stenen başarım ya da davranışa ulaşmak üzere bir sistemin yapısını değiştirmek ya da sistemi bir ek aygıt ya da 

bileşenlerle donatmak; dizge denkleştirmesi.  

sistemin durumu,,,Alm. Zustand eines Systems, Fra. état d'un système, ing. state of a system) Herhangi bir t=to anına 

ilişkin değerler ve sisteme t³to için uygulanacak girdiler bilindiğinde sistemin davranışını herhangi bir t³to anı için 

tümüyle belirlemeye yeterli olan en küçük bilgi kümesi.  

sistemin özeğrisi,,,Alm. Kennlinie eines Systems, Fra. caractéristique propre à un système, ing. inherent characteristic 

of a system) Kalıcı durumdaki bir sistemnin denetleyici aygıtları bağlanmadığı ve diğer değişkenler de sabit tutulduğu 

zaman çıkış ve giriş değişkenleri arasındaki bağıntıyı gösteren tanıtıcı eğrisi.   

soğrulma,,,Alm. Absorption, Fra. absorption, ing. absorption) Madde ile etkileşimi sonucu elektromanyetik enerjinin 

tersinemez bir biçimde başka bir hale dönüştürülmesi.  

soğuk bağlantı dengelemesi,,,Alm. Kompensation der Temperatur auf der kalten Seite eines Thermoelementen, Fra. 

compensation de point froid, ing. cold-junction compensation) Isıl çiftin soğuk bağlantısı dayanak sıcaklığından başka 

bir sıcaklıkta olduğunda gerçek sıcaklığı bulmak için yapılan düzeltme.  

soğurgan,,,Alm. einsaugend, Fra. absorbent, ing. absorbant) Sıvıları ya da gazları soğurabilme yeteneğinde olan.  

soğurmak,,,Fra. absorber, ing. to absorb) 1) Bir maddenin başka bir madde içinde tutulması; 2) Işıyan enerjinin bir 

maddeden geçerken başka bir enerjiye dönüşmüş kısmını yitirmesi.  

soğurmayan durum,,,Fra. état non-absorbant, ing. nonabsorbing state) Markov zincirinde, içine girildiğine çıkılabilen 

durum. 

soğurucu durum,,,Alm. absorbierender Zustand, ing. absorbing state) Rasgele yürüyüşte, yürüyüşe engel olan durum. 

Bir Markov zincirinde içine girildiğinde bir daha dışına çıkılamayan durum. 

soğurum izgesi,,,Alm. Absortions-spectrum, Fra. spectre d'absorption, ing. absorption spectrum) Seçici soğurgan bir 

maddeden geçerken ışığın bir kısmının soğurum ile oluşan, karanlık çizgili ya da karanlık bantlı izge. 

soğutkan,,,Alm. kühlmittel, Fra. refrigérant, ing. refrigerant) Bir soğutucudaki ısı çevrimi işleminde kullanılan ve 

genellikle alçak sıcaklıklarda hızla gazlaşan (sıvı).  

sola yanaştırmak,,,Fra. ajuster à gauche, ing. left-justify) 1) Bir sayfa üzerinde damgaların basım konumlarını, basımın 

sol kıyısı düzgün olacak biçimde tasarlamak. 2) Bir tutanak ya da veri alanı içindeki veriyi, belirli bir konumdaki 

damga sol uca yerleşecek biçimde kaydırmak.  

som iletken,,,Alm. eindrähtiger Leiter, Fra. âme massive, ing. solid conductor) Tek telli iletken. 
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son çare veri hızı,,,Fra. vitesse reduite, ing. fallback data rate) Modemlerde, hattın kabul edileyemeyecek düzeyde 

kötüleşmesi üzerine seçilen daha veri iletim hızlarından biri. 

son çare yordamı,,,Fra. méthode de reprise, ing. fallback procedure) Bir sistemde arıza ya da kusur bulunduğunda 

başvurulan otomatik ya da elcil işlemler. 

son denetim öğesi,,,Alm. Stellglied, Fra. élément de contrôle final, ing. final controlling element) Denetlenen değişkeni 

doğrudan değiştiren ve ileri yolda bulunan öğe.  

son giren ilk çıkar kuyruğu,,,Fra. liste refoulée, ing. push-down queue, last in first out queue) Kuyruğa katılan son 

öğenin hizmet sırasında birinci olduğu kuyruk. 

son giren ilk çıkar yığıtı,,,Fra. pile refoulée, ing. push-down stack) Belleğin bir bölgesini bilgisayarda işlenenlerin son 

giren ilk çıkar disiplinine göre düzenleyen yordam. 

sona eklemek,,,Fra. ajouter à la fin, ing. append) Ek olarak son kısma ilave etmek.  

sondeyiş,,,Fra. épilogue, ing. epilogue) Bir tiyatro, müzik ya da yazınsal eserin kapanış kısmı.  

sonişlemci,,,Alm. Nachprozessor, Fra. postprocesseur, ing. postprocessor) Son hesaplama ya da düzenlemeleri yapan 

bilgisayar programı; artişlemci .  

sonlandırıcı,,,Fra. caractère d'arrêt, module de cloture, ing. terminator) Bir yerel alan ağı kablosunun her iki ucuna 

konan ve hatalara yolaçan yansımaları önlemeyi amaçlayan direnç. 

sonlandırılmış hat,,,ing. terminated line) Ucuna, hattın karakteristik çelisine,,,impedance) eşit bir direnç taşıyan ve 

yansımaları, duran dalgaları önlemeyi amaçlayan bir aygıtın bağlanmış olduğu hat. 

sonlandırma,,,Fra. fin, suspension, ing. termination) 1) Sınanmakta olan bir devrenin ucuna bağlanmış çeli 

(impedance),  2) Bir anahtarlama ağında bir gövdeyolun (trunk) ya da hattın bağlantılanabildiği nokta,  3) Bir kablonun 

ucuna bir bağlacın (connector) konulması,  4) Bir aygıtın devresinin ucuna bağlanmış herhangi bir öğe. 

sonlu evren,,,Alm. endliche Grundgesamtheit, ing. finite population) Sonlu sayıda öğe içeren evren.  

sonlu farklar sorunu,,,Alm. Problem der endlischen Differenzen, Fra. problème des différences finies, ing. problem of 

finite differences) Bir işlevin yalnız bir noktalar kümesinde değerleri bilindiğinde sözkonusu işlevin bir türev ya da 

tümlevinin aradeğerleme yöntemiyle bulunması.   

sonlu küme,,,Alm. endlische Menge, Fra. ensemble fini, ing. finite set) Sonlu sayıda öğe içeren küme.  

sonlu makina,,,Alm. endlicher Automat, Fra. automate fini, ing. finite machine) Bir dış uyarıya karşı yanıtı, bu uyarıya 

ve makinanın kendi iç durumuna bağlı matematiksel varlık. Makinanın bulunabileceği sonlu sayıda durum 

sözkonusudur; sonlu durumlu makina. 

sonlu otomat,,,Fra. automate fini, ing.  state machine) Bilgisayarda olduğu gibi bütün değerlerin ayrık olduğu sistem 

modeli. 

sonlu oyun,,,Alm. endlisches Spiel, Fra. jeu fini, ing. finite game) Her oyuncunun seçeneklerinin sonlu sayıda olduğu 

oyun.  

sonradan ekleme,,,Fra. enregistrement, écriture, ing. posting) Var olan bir tutanağa veri ya da bilgi ekleme yöntemi. 
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sonsal dağılım,,,Fra. fonction de répartition à posteriori, ing. a posteriori distribution) Bir parametre / durum kestirim 

probleminde parametrelerin / durumların ölçüm ve gözlemlerden sonra elde edilen olasılık yoğunluk işlevi.  

sonsuz dizi,,,Alm. Unendliche Reihe, Fra. série infinie, ing. infinite series) Sonsuz bir ardışının kısmi toplamlarından 

oluşan dizi.  

sonsuz küçük,,,Alm. infinitesimal, Fra. infinitésimal, ing. infinitesimal) Limiti sıfır olan değişken.  

sonsuz öncelikli düzence,,,Alm. Vorkaufsprioritätsdisziplin, Fra. discipline de priorité qui évince l'utilisateur, ing. 

preemptive priority discipline) En üstün öncelikli bir müşteri vardığında, bu müşterinin hizmet sunulmakta olan başka 

bir müşterinin bile önüne geçtiği ve ancak öncelikli müşterinin ayrılışından sonra hizmet sunulan müşteriye dönülen 

kuyruk düzencesi.  

sonsuz sıra,,,Alm. unendliche Folge, Fra. séquence infinie),,,ing. infinite sequence) Öğeleri belirli bir sırayı izleyen 

sonsuz sayıda matematiksel nesneler kümesi; sonsuz ardışı. 

sontakı,,,Alm. Suffix, Fra. suffix, ing. suffix) 1) Bir teleiletişim numaralama sisteminde sona eklenen numara kesimi; 

2) Bir damga dizgisinde sona eklenen kesim; sonek.  

sonu,,,Alm. Ende, Fra. fin du, ing. end of; end of transmission, end of text, end of file, end of job) Örn. iletimin sonu, 

metin sonu, bant sonu, kütük sonu, iş sonu.  

sonu damgası,,,Alm. - Endezeichen, Fra. symbole fin de, ing. end-of- character) Bir veri ortamının fiziksel sonunu, bir 

veri ortamının kullanılmış bölümünün sonunu ya da bir veri ortamı üzerinde yazılı verinin istenen bölümünün sonunu 

belirtmek üzere kullanılan güdüm damgası; örneğin blok sonunu, kütük sonu, iş sonu, .. damgası.  

sonuşur doğrusu,,,Alm. Asymptote, Fra. asymptote, ing. asymptote) Bir eğriye sonsuzda teğet olan doğru; asemptot 

doğrusu.  

sonuşur kararlılık,,,Alm. asymptotische Stabilität, Fra. stabilité asymptotique, ing. asymptotic stability) Denge 

durumuna yeterince yakın olan başlangıç durumlarından başlayıp zaman sonsuza gittiğinde çözümün denge durumuna 

yakınsadığı kararlılık türü; asemtotik kararlılık.  

sonuşurda dağılım,,,Alm. asymptotische Verteilung, Fra. distribution asymptotique, ing. asymptotic distribution ) Bir 

parametreye bağlı olan sıklık ya da olasılık dağılımının, bu parametre sonsuza yaklaştığında elde edilen biçimi.  

sonuşurda etkinlik,,,Alm. asymptotische Effizienz, Fra. efficacité asymptotique, ing. asymptotic efficiency) Örneklem 

büyüklüğü sonsuza yaklaştığında bir kestiricinin etkinliği. 

sonuşurda Gaussluk,,,Alm. asymptotische Normalität, ing. asymptotic normality) Bir n parametresine bağlı herhangi bir 

dağılımın, n parametresi sonsuza yaklaştığında Gauss dağılımına yaklaşması.  

sonuşurda genel kararlılık,,,Alm. allgemeine asymptotische Stabilität, Fra. stabilité asymptotique au sense large, ing. 

asymptotic stability in the large) Uzaydaki tüm başlangıç koşullarının sonuşurda denge durumuna yakınsadığı denge 

türü.  

sonuşurda standart hata,,,Alm. asymptotisch Standartabweichung, Fra. écart type asymptotique, ing. asymptotic 

standard error) Örneklem büyüklüğü sonsuza yaklaştığında bir istatistiğin standart hatası.  

sonuşurda yansız kestirici,,,Alm. asymptotisch erwartungstreue Schätzfunktion, ing. asymptotically unbiased estimator) 

Büyüklüğü sonsuza yaklaşan örneklemler için yansız olan kestirici.  
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sorgu,,,Alm. Abfrage, Fra. interrogation, ing. inquiry, query) 1) Bir veri tabanından belirli bir bilgi dağarcığını 

edinebilmek için sorulan soru; 2) Uçbirimlerin, kullanıcıların vb. durumlarını, iletecek mesajlarının olup olmadığını, 

vb. anlamak üzere yapılan anket.  

sorgulama,,,Am. Abruf, Fra. interrogation, ing. polling) Ana bilgisayarın uçbirimlerin iletişim gereksinmelerini 

öğrenmesi.  

sorgulama çevrimi,,,Alm. Abrufzyklus, Fra. cycle d'interrogation, ing. polling cycle) Ana bilgisayarın baştan sona 

bütün çevre ve uçbirimleri en az bir kez sorgulaması.  

sorgulama çevrimi,,,Fra. cycle d'interrogation, ing. polling cycle) Belirli özkaynakları paylaşan kullanıcı uçbirimlerin, 

iletişim gereksinimde olup olmadıklarını saptamak üzere tümünüm bir kez sorgulanması.  

sorgulama damgası,,,Fra. caractère d'appel à émettre, ing. polling character) Ana bilgisayar tarafından bağlı olduğu 

aygıtlarına  iletilecek ya da alınacak veri olup olmadıgını sormak üzere kullanılan özel damga ya da dizi.  

sorgulama dili,,,Fra. langage d'interrogation, ing. query language) Bir bilgisayarla konuşmalı kipte iletişim kurmayı 

kolaylaştıran programlama dili. 

sorgulama yöntemi,,,Fra. méthode d'interrogation, ing. polling method) Belirli özkaynakları paylaşan uçbirimlerin 

iletişim gereksinmelerinin saptanmasına ilişkin yöntem.  

sormaca,,,Alm. Erhebung, Fra. enquêtte, ing. survey) Bir araştırmada veri toplamak üzere yazışma ya da görüşme 

yoluyla kişilerin görüşmelerinin alınması ya da bu kişiler üzerinde ölçüm yapılması; anket.  

soruna yönelik dil,,,Alm. problem orientierte Sprache, Fra. langage orientée sur problèmes, ing. Problem-Oriented 

Language (pOL)) Kullanılan bilgi işlem donanımından olabildiğince bağımsız olup, belirli bir problem kümesinin 

çözümünde olabildiğince kullanışlı, çözümü belgelemede olabildiğince okunaklı, sorun alanının uzmanlarınca kolay 

öğrenilir nitelikte, yüksek düzeyli programlama dili.  

soysal terim,,,Alm. allgemeiner Term, Fra. terme générique, ing. generic term) Bilgi erişimde, anıldığında bir dizi 

kavramı belirten anahtar sözcükleri de üreterek, üremenin bu kavramlar için de sürdürülmesine yolaçan anahtar sözcük; 

üreysel terim. 

soyutlama,,,Fra. abstraction, ing. abstraction) Belirli bir amaca özgü bilgiler üzerinde odaklanan, bunun dışındakileri 

gözardı eden işlemler. 

söndürme burusu,,,Alm. Dämpfungsdrehmoment, Fra. couple d'amortissement, ing. damping torque) Devinen öğenin 

istenilmeyen salınımlarını indirgeyen buru.  

söndürme kuşağı,,,Alm. Sperrbereich, Fra. bande bloquante, ing. stop band) Genlik yitiminin göreceli olarak çok daha 

büyük olduğu sıklık aralığı. 

söndürücü sargı,,,Alm. Dämpferwicklung, Fra. enroulement amortisseur, ing. damper winding) Almaşık akım 

makinalarında hız düzensizliklerini ya da dolanmayı önleyici sargı.  

sönme açısı,,,Alm. Löschwinkel, Fra. angle d'extinction, ing. angle of extinction) Anot geriliminin artı yarı-çevriminin 

başlangıcından anot akımının durmasına kadar evre açısı. 

sönüm,,,Alm. Dämpfung, Fra. amortissement, ing. damping) Bir salınımın genliğinin giderek azalması. 

sönüm katsayısı,,,Alm. Dämpfungsfactor, Fra. facteur d'amortissement, ing. damping factor) ‹kinci dereceden doğrusal 

bir dizgenin serbest salınımlarından ardarda ve ters işaretli olan iki tanesinden küçüğünün büyüğüne oranı.  
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sönüm oranı,,,Alm. Dämpfungsgrad, Fra. taux d'amortissement, ing. damping ratio) Bir dizgenin sönüm katsayısının, o 

dizgeye özgü dönüşül sönüm katsayısına oranı.  

sönümlenme,,,Fra. évanouissement, ing. fading) Bir sinyalin belirli bir iletim ortamından geçerken uğradığı cılızlama; 

bayılma. Bu cılızlama tüm sıklık bileşenlerini eşit miktarda ya da belirli sıklık bileşenlerini farklı etkiliyebilir; bayılma.  

sönümlü kanal,,,Fra. canal évanouissant, ing. fading channel) Sönümlü davranış gösteren iletişim kanalı.  

sönüşüm,,,Fra. fondu, ing. fade-out) Görüntünün görünebilirliğinin, seçilebilirliğinin yavaş yavaş azalması.  

söz,,,Alm. Sprach, Fra. parole, ing. speech; e.g., speech recognition, speech sythesis, speech memory, speech output) 

Söylenen sözcüklerle düşüncelerin iletişimi ya da ifadesi,   örn. söz tanıma, söz sentezi, söz belleği, söz sinyali, söz 

çıktısı. 

söz çözümleme,,,Alm. Sprachanalysis, Fra. analyse de parole, ing. speech analysis) Konuşmanın sesli tutanaklarının 

çözümlenerek sözcüklerin tanınması ya da konuşanın kimliğinin tanınması için gerekli donanımı, çözümleme 

yöntemlerini içeren ve bunu bilgisayara sözlü giriş oluşturmaya yönelik araştırma alanı.  

söz postası,,,Fra. audio-messagerie, ing. voice mail) Çağrıları yanıtlamak, iletileri saklamak, daha önce kaydedilmiş 

mesajları seslendirmek, gibi yetenekleri olan sistem. 

söz sentezi,,,Alm. Sprachsynthese, Fra. synthèse de la parole, ing. speech synthesis) Sinyal işleme ve yapay zeka 

yöntemleri ile yazılı metinden sesletilen konuşma işaretinin üretilmesi.  

söz sıkıştırma,,,Fra. compression de la parole, ing. voice compression, speech compression) Konuşmadaki ses işaretinin 

gereksindiği bant genişliğini azaltan teknikler. Bu teknikler arasında ADPCM, CVSD, CELP vb. sayılabilir.  

söz tanıma,,,Alm. Spracherkennung, Fra. reconnaisance de la parole, ing. speech recognition) Sinyal işleme ve yapay 

zeka yöntemleri ile  sesletilmiş sözün bilgisayarca anlaşılması.  

sözcük,,,Alm. Wort, Fra. mot, ing. word) 1) Bir bütün olarak değerlendirilen ikil (bit) dizisi. 2) Belli bir amaç için bir 

birim olarak düşünülmesi uygun düşen bir dizgi.  

sözcük dizini,,,Fra. index des mots, ing. word index) Bir metinde geçen sözcüklerin alfabetik dizinini ve sıklıklarını 

veren liste. 

sözcük kesme,,,Fra.  césure, ing.  hypenation) Metin düzenlemede satır sonlarında sözcüklerin kesilme kuralları. 

sözcük uzunluğu,,,Alm. Wortelänge, Fra. longeur de mot, ing. word length) Bir sözcükteki damga sayısı. 

sözde komut,,,Fra. pseudo-instruction, ing. pseudo instruction) Bir sözde programda kullanılan ve ancak çevrildikten ya 

da yorumlandıktan sonra bilgisayar donanımı tarafından yürütüme konabilen komut. 

sözde program,,,Fra. pseudo-code, ing. pseudo code) Bilgisayara özgü komut deyimleriyle yazılmamış ancak 

anlaşılabilirliği arttıran ve yürütümünden önce çevrilmesi ya da yorumlanması gereken bilgisayar programı. 

sözde rasgele dizi,,,Alm. Pseudozufallszahlenfolge, Fra. suite de nombres pseudo-aléatoires, ing. pseudorandom 

sequence) Aritmetik işlemlerle üretilen ve yeterince rasgele olduğu varsayılan sayı dizisi.  

sözde rasgele sayı,,,Alm. Pseudozufallszahlen, Fra. nombre pseudo-aléatoire, ing. pseudo random number) Gerekirci 

(deterministik) bir formül kullanılarak elde edilen ve istatistiksel bakımdan gerçek rasgele sayılar gibi davranan sayı.  
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sözdizim,,,Alm. Syntax, Fra. syntaxe, ing. syntax) 1) Bir dilin, özellikle bir izlenceleme dilinin deyim ve tümcelerini 

oluşturan damga dizgilerinin nasıl üretileceğini ve ilişkilendirileceğini tanımlayan kurallar kümesi. 2) Kullanım 

biçiminden ve veya anlamlarından bağımsız damgaların ya da damga kümelerinin ilişkileri.  

sözdizimsel,,,Alm. syntactisch, Fra. syntactique, ing. syntactic; e.g., syntactic algorithm, syntactic construction, 

syntactic language analysis) örn. sözdizimsel algoritma, sözdizimsel kuruluş, sözdizimsel dil çözümlemesi.  

sözdizimsel hata,,,Alm. Syntaxfehler, Fra. erreur syntactique, ing. syntactic error) Bir dil için tanımlanan yapısal ve 

dilbilgisi kurallarının ihlali; örneğin FORTRAN için A=B+C yerine B+C=A sözdizimsel bir hatadır. 

sözlük sıralaması,,,Alm. lexicographische Ordnung, Fra. ordre léxicographique, ing. lexicographic order) Bilgi 

ögelerinin sözlükteki harflerin dizilişine göre sıralanması.  

spektral etekler,,,ing. spectrum rolloff) Bir iletim hattının ya da süzgecin iletim bandının kenarlarındaki zayıflama 

özelliği. 

spektral örtüşme bozunumu,,,ing. frequency aliasing distortion) Bir sinyalde, örnekleme sonucunda, farklı sıklık 

bileşenlerinin birbirine bulaşması sonucu ortaya çıkan bozulma.  

Stackelberg eşitlik stratejisi,,,Alm. Stackelberg-Gleichgewichtsstrategie, Fra. stratégie de Stackelberg, ing. Stackelberg 

equilibrium strategy) ‹zleyen oyuncuların seçeneklerini de göz önüne alan ve önderin maliyet işlevini enküçülten 

strateji.  

standart,,,Fra. standarde, ing. standard)  Başarım, tasarım, terimbilim, boyutlandırma  gibi etkinliklerde kabul edilmiş 

ölçüt ya da uzlaşılmış ölçüm. 

standart biçim,,,Alm. Normalform, Fra. forme standarde, ing. standard form) Yalınçlık ve düzgünlük sağlamak ereğiyle 

bir denklemin matematikçilerce onaylanan biçimi.  

standart değer,,,Alm. Standartwert, Fra. valeur standarde, ing. standard value) Ortalaması m, ve standart sapması S olan 

bir X olasılıksal değişkeninin, Z=(x-m) / S bağıntısıyla elde edilen dönüştürülmüş değeri.  

standart Gauss dağılımı,,,Alm. standardisierte Normalverteilung, ing. standard normal distribution) Ortalaması sıfır, 

değişintisi bir olan Gauss dağılımı; ölçünlü olağan dağılım.  

standart hata,,,Alm. Standartfehler, ing. standard error) Bir parametre değerine ilişkin örnekleme dağılımının standart 

sapması; ölçümlü yanılgı.  

standart sapma,,,Alm. Standardabweichung, Fra. écart type, ing. standard deviation) ‹statistiksel saçılmanın bir ölçüsü 

olan değişkenin (ikinci merkezi momentin) karekökü.  

statik ölçüm,,,Alm. statische Messung, Fra. mesurage statique, ing. static measurement) Ölçüm süresince değerinin 

sabit olduğu kabul edilen büyüklüğün ölçümü.  

statik röle,,,Alm. statisches Relais, Fra. relais statique, ing. static relay) Tasarımlanmış tepkenin (lojik işlem) mekanik 

hareketi olmayan elektronik, manyetik, optik ya da diğer bileşenler tarafından oluşturulduğu elektrik rölesi. 

stokastik model,,,Fra. modèle stochastique, ing. stochastic model) Bir süreçteki belirsizliğin bir ya da daha fazla rasgele 

değişken ile gösterildiği model. 

sunucu bilgisayar,,,Fra. ordinateur serveur, ing. host computer) Bir ağ üzerinde hesaplama, veritabanı erişimi ya da özel 

programlar gibi belli başlı hizmetleri sunan bilgisayar.  
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sunulan trafik,,,Alm. Angebotenes Verkehr, Fra. trafic ofert, ing. traffic offered) Bir özkaynaklar topluluğunun, sınırlı 

boyutluluğun bir sorun olmadan karşılıyabileceği trafik oylumu (erlang birimi).  

sunuş,,,Alm. Vorstellung, Fra. présentation, ing. presentation) Saklatılmış bilginin insanlar tarafından anlaşılması 

amacıyla grafik simgeler kullanılarak basılması ya da gösterilmesi. 

sunuş katmanı,,,Alm. Darstellungsschicht, Fra. couche de représentation, ing. presentation layer) Açık Sistemler 

Arabağlaşımı modelinde Uygulama katmanından gelen veriler üzerinde kod biçimleri, şifrelenme özellikleri, sıkıştırma 

algoritmaları gibi sunuşla ilgili yükümlülükleri taşıyan katman.  

süre dilimleme,,,Alm. Zeitscheibenverfahren, Fra. hâchage de temps, ing. time slicing) Bilgisayarda birkaç işin birden, 

her bir işe eşit süre ayırarak zaman bölüşümlü olarak yürütülmesi. 

süreç,,,Alm. Prozess, Fra. processus, ing. process) Fiziksel ya da kimyasal bir dönüşümü ya da bu türden bir dizi 

dönüşümü gerçekleştiren işlemler kümesi. 

süreç bilgisayarı,,,Alm. Prozessrechner, Fra. ordinateur de processus, ing. process computer) Süreç denetim dizgesinin 

bir parçası olan sayısal, analog ya da karma bilgisayar. 

süreç denetim aygıtları,,,Alm. Betriebskontrollgerät, Fra. appereil de surveillance, ing. process control equipment) Bir 

gereçte yapılan fiziksel ya da kimyasal değişikliklerin istenen yönde olmasını sağlayan aygıt takımı.  

süreç denetimi,,,Alm. Prozesssteuerung, Fra. commande de processus, ing. process control) Bir gereçteki fiziksel ya da 

kimyasal değişikliklerin denetlenmesi.  

sürekli çalışma,,,Alm. Dauerbetrieb, Fra. service continu, ing. continuous duty) Gelişigüzel uzun bir süre ve genelde 

değişmez yük altında yürüyen çalışma çevrimi.  

sürekli çizgili kaydedici,,,Alm. Stetige-Linien-Registrierer, Fra. enregistreur à trace continue, ing. continuous line 

recorder) Kayıtın sürekli bir çizim oluşturduğu kayıt aleti.  

sürekli değişken,,,Fra. variable continue, ing. continuous variable) Ayrık değişkenden farklı olarak sürekli bir ölçek 

üzerinde tüm değerleri alabilen değişken. 

sürekli değişkenli model,,,Fra. modèle à variable continue, ing. continuous model) Çıkış değişkenlerinin sürekli 

değerler alabildiği matematiksel ya da hesaba dayalı model.  

sürekli evren,,,Alm. stetige Grundgesamtheit, ing. continuous population) Değişkenin sürekli olduğu evren. 

sürekli eylem,,,Alm. stetiges Verhalten, Fra. action continue, ing. continuous action) Çıkış değişkeninin belirli bir erim 

içinde sürekli biçimde değiştiği davranış türü. 

sürekli form,,,Alm. Leporelloformular, Fra. formulair continu, ing. continuous form) Bilgisayarda alınan sonuçları satır 

yazıcıdan yazdırmak üzere kullanılan, önlü-arkalı katlandığı için sayfaları yazıcının basım düzeneğinden sürekli 

biçimde geçen kağıt çıkış ortamı.  

sürekli gönderim,,,Alm. stetige Abbildung, Fra. application continue, ing. continuous mapping) ‹şlevsel bir gönderimin 

tanım ve değer aralıklarının sürekli olması.  

sürekli işlev,,,Alm. stetige Funktion, Fra. fonction continue, ing. continuous function) Tanım aralığındaki her bir 

noktada alttan ve üstten alınan limitlerin aynı olduğu ve limit değerlerinin de işlevin o noktadaki değerine eşit olduğu 

işlev.  
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sürekli izge,,,Alm. kontinuierliches Spektrum, Fra. spectre continu, ing. continuous spectrum) Belirli bir sıklık 

aralığında bileşenleri sürekli olarak dağılmış olan spektrum. 

sürekli oyun,,,Alm. stetiges Spiel, Fra. jeu a noyau continu, ing. continuous kernel game) Ceza işlevsisi sürekli olan 

oyun.  

süreksizlik,,,Alm. Unstetigkeit, Fra. discontinuité, ing. discontinuity) Maddede ya da bir işlevde sürekli olmama 

özelliği.  

süreölçüm,,,Fra. chronomètrie, ing. chronometry) Belirli bir işlemin ya da eylemin süresini saptama işi.  

sürgit,,,Alm. ad Infinitum, Fra. à l'infini, ing. ad infinitum) Her sınırın ötesinde, sonsuza değin.  

sürücü,,,Alm. Treiber, Antrieb, Fra. entraînement, ing. driver) 1) Eldeki gücü belirli bir amaca yönelik mekanik ya da 

elektrik güce dönüştüren aygıt takımı. 2) Şerit, teker vb. veri saklama ortamlarının okuyucu-yazıcı kafa karşısına 

sürülmelerini sağlayarak gerekli okuma-yazma işlemlerini gerçekleştiren bilgisayar giriş-çıkış birimlerinin herbirinin 

genel adı. 

sürüklenme dengelenmesi,,,Alm. Drift-Kompensation, Fra. compensation de dérive, ing. drift compensation) Bir ya da 

daha çok denetim öğesindeki sürüklenmeyi enküçülterek dizgenin sürüklenmesini azaltmayı amaçlayan dengeleme 

işlemi.  

sürülme akımı,,,Alm. Verschiebungsstrom, Fra. courant de déplacement, ing. displacement current) Bir maddenin 

içinde, dalgalı bir elektriksel alan etkisi altında oluşan akıma eşdeğer yük kaymaları.  

sürüm,,,Alm. Version, Fra. version, ing. version) Bir tipin ya da bir orijinalin farklı bir biçimi ya da çeşitlemesi.  Bir 

belge ya da yazılım programının başlangıçtaki yayını ya da aradaki düzeltimleri içeren ara yayını. 

süzgeç,,,Alm. Filter, Fra. filtre, ing. filter) Dalga biçimlerini izgel özelliklerine göre ayıran devre. 

süzgeç belirtimi,,,Fra. spécification du filtre, ing. filter specification) Bir süzgecin tasarımından amaçlanan kesim 

sıklığı, kıpırtı genliği, boyu gibi belirtimlerin verilmesi.  

şablon eşleştirme,,,Fra. filtrage, ing. template matching) Bilgisayarla görmede nesne tanıma için, sinyal işlemede olgu 

tanımak için kullanılan ve benzer şekil ya da dalga biçimi arama ilkesine dayalı yöntem.  

şebeke özkaynakları,,,Fra. ressources du réseau, ing. network resources) Bir teleiletişim şebekesinde veri bankaları, 

çoğullamalı yollar, anahtarlama düzenleri, kayıtlı duyuru (anons) dizgeleri gibi kavramsal ya da fiziksel olarak 

tanımlanabilen öğeler. 

şeritli kayıt aygıtı,,,Alm. Streifenschreiber, Fra. enregistreur à bande déroulante, ing. strip chart recorder) Bir sürücü 

düzenek ile devinen şeritli bir kayıt aleti. 

şifre anahtarı,,,Fra. clé de chiffrement, ing. encryption key) Bir veri dizisini şifrelemek üzere kullanılan sayısal anahtar 

dizgi. 

şifre anahtarı yönetimi,,,Fra. gestion de clé de chiffrement, ing. key management) Bir güvenlik sisteminde şifre 

anahtarlarının üretimi, dağıtımı, gözlenmesi ve yok edilmesi süreci. 

şifre çözmek,,,Alm. Dekodieren, Fra. décodifier, ing. decipher) Şifrelenmiş bir iletiyi özgün ve açık biçimine 

dönüştürmek.  
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şifrelemek,,,Alm. kodieren, Fra. codifier, ing. encipher) Bir iletinin gerek gizliliğini sağlamak,  gerekse aslına 

uygunluğunu bozacak müdahalelerden sakınmak üzere bir şifre haline dönüştürmek.  

şifresiz metin,,,Fra. texte en clair, ing. plaintext) Kriptografide iletilerin şifrelenmemiş, normal, okunabilir halleri.  

şok bobini,,,Alm. Glättungsdrossel, Fra. inductance de lissage, ing. smoothing inductor) Dalgalı ve atımlı bir akımın 

alternatif bileşenini küçültmek için tasarımlanan ve kullanılan irgitim (endüktans) bobini.  

T-eki,,,Alm. T-Muffe, Fra. dérivation en té, ing. tee joint) ‹ki kablo ekseni arasındaki açı yaklaşık 90 derece olacak 

şekilde bir dallanma kablosunun ana kabloya bağlanmasını sağlayan donatı. 

T-serisi tavsiyeler,,,Fra. avis de série T (cCITT), ing. T-series recommendations) Uluslararası Teleietişim Örgütünün 

yayımladığı faks, telemetin, videometin gibi telematik hizmetlere ilişkin tavsiyeler.  

t-sınaması,,,Alm. t-Test, ing. t-test) Küçük örneklem nüfusları için anlamlılık sınamasında kullanılan t-dağılımına 

dayalı sınama.  

taban,,,Alm. Basis, Fra. base, ing. base) Bir sayı dizgesinde, kuvvetleri, katsayılarla ağırlıklandırılıp toplandığında 

sayıları oluşturan tamsayı.  

taban adresi,,,Alm. Grundadresse, Fra. adresse fondamentale, ing. base address) Adresi oluşturmak üzere göreli adrese 

eklenmesi gereken adres bileşeni. 

taban derleyici,,,Fra. compileur de base, ing. root compiler) Çıktısının bir programın bilgisayar tipinden bağımsız ara 

bir gösterim olduğu, ve bir kod üreticiyle birleştiğinde tam bir derleyici oluşturan derleyici. 

taban hali,,,Alm. Grundzustand, Fra. état fondemental, ing. ground state) Bir atomun en düşük enerjili, yani en kararlı 

durumu.  

tabanbant modemi,,,Fra. modem en bande de base, ing. baseband modem) Sayısal girdiyi, herhangi bir kiplenim 

kullanmadan doğrudan kanala veren modem. 

tabanbant yerel alan ağı,,,ing. baseband local area network) Andaçlı halka örneğinde olduğu gibi bilginin kiplenime 

başvurulmadan kodlandığı, çoğullandığı ve iletildiği yerel alan ağı. 

tabanbantta sinyalleşme,,,ing. baseband signalling) Herhangi bir kiplenim tekniği kullanmadan işaretlerin kendi özgün 

sıklıklarında iletilmesi. 

tabandan tepeye tasarım,,,Alm. Bottom-Up-Entwurf, Fra. concéption de bas vers haut, concéption ascendante, ing. 

bottom up design) Bir mühendislik probleminde alt düzeydeki aygıt, bileşen, algoritmalardan başlayarak ara katları 

tamamlayarak sorunun tümünü çözen düzeni tasarımlama.  

tabankuşak,,,Alm. Basisband, Fra. bande de base, ing. baseband) Bir taşıyıcıyı kipleyen sinyalin, kipleme işleminden 

önce kapladığı sıklık bölgesi; tabanbant.  

takaslanır,,,Alm. Auswechselbar, Fra. interchangeable, ing. interchangeable; e.g., interchangeable card, interchangeable 

microprogram) Takas edilebilir, değiştokuş edilebilir; takaslanır kart, takaslanır mikroprogram. 

takılabilir,,,Alm. Steck-, Einschub, Fra. enfichable, ing. plug-in;  e.g., plug-in cabling, plug-in circuit card, plug-in 

module) Örn. takılabilir kablo panosu, takılabilir devre kartı, takılabilir birim.  

takma ad,,,ing. nickname) Tüm ağ üzerinde geçerliliği olan bir ada verilen yerel bir ad. 
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takma değişken,,,Alm. Scheinvariable, Fra. variable intermédiaire, ing. dummy variable) Fiziksel bir anlam taşımayıp 

işlem ve simgelem kolaylığı sağlayan değişken.  

taksimetre ölçevi,,,ing. taxi-cab-metric) n-boyutlu uzayda x=(x1, ....xn), y=(y1, ....yn) noktaları için d(x,y)  = şi|  xi - yi |  

ile tanımlanan ölçev.  

taksonomi,,,Fra. taxonomie, ing. taxonomy) Bir bilgi dağarcığını bölüntüleyip parçaları arasındaki ilişkiyi tanımlayan 

yöntem. 

tam,,,Alm. vollständig, Fra. complet, ing. complete;  e.g., complete cycle, complete operation) Örn. tam çevrim, tam 

işlem.  

tam akışkan,,,Alm. ideäl Flüssigkeit, Fra. fluide parfait, ing. perfect liquid) Biçim değiştirmeye karşı direnmeyen, 

sıkıştırılamaz, iç sürtünmesiz, düzgün yoğunluklu akış.  

tam dikgen küme,,,Fra. ensemble orthogonal complét, ing. complete orthonormal set) Belirli bir metrik uzaydaki tüm 

işlevleri gösterimleyebilen ve dikgenlik özelliği taşıyan taban işlevleri kümesi. 

tam gözlenebilir,,,Alm. vollstandig beobachtbar, Fra. complètement observable, ing. completely observable) Bir 

dizgenin tüm durum değişkenlerinin gözlenebilir olması.  

tam ikili ağaç,,,Fra. arbre binaire complet, ing. complete binary tree) Her düğümün iki altağacının bulunduğu ağaç. 

tam kanal,,,ing. clear channel) Tüm bant genişliğinin kullanıcıya ait olduğu, dolayısıyla denetim işaretlerinin başka bir 

kanaldan yollandığı kanal. 

tam otomatik,,,Alm. vollautomatisch, Fra. complétement automatique, ing. full-automatic) Tam özişler; örn. tam 

otomatik bilgi işleme.  

tam toplayıcı,,,Alm. Volladdierwerk, Fra. addeur complet,  ing. full adder) Girdileri bir önceki elde ve toplanacak 

bitler, çıktısı ise toplam ve çıkış eldesi olan sayısal aygıt.  

tam yansıma,,,Alm. totale Reflexion, Fra. réflexion totale, ing. total reflection) Işığın iki değişik ortamın ara kesitinde 

tümüyle yansıması. 

tam yük,,,Alm. Vollast, Fra. pleine charge, ing. full load) Atanmış çalışma koşulları içinde belirtilmiş en büyük yük 

değeri.  

tam yük hızı,,,Alm. Vollbelastungsgeschwindigkeit, Fra. vitesse de charge maximale, ing. full load speed) Sürme 

düzeninin anma hız ve yüküne ayarlanıp, çıkış dingilinin de anma değerinde bir yüke bağlandığında elde edilen hız.  

tamamlayıcı hizmet,,,Fra. service supplementair, ing. supplementary service) Teleiletişim dizgelerinde bilgi taşıma 

hizmetlerine değişik nitelikler kazandıran hizmetler; örneğin çağrı aktarımı, başarısız çağrının otomatik yinelenmesi.  

tambur kayıtçı,,,Alm. Trommelregistrierer, Fra. enregistreur à tambour, ing. drum recorder) Kayıt kağıdının sürücü 

düzenek tarafından döndürülen yuvgu biçimindeki bir tambura sarılmış olduğu kayıt aleti.  

tamsayı,,,Alm. ganze Zahl, Fra. entièr relatif, ing. integer)  Sıfır, artı bir, eksi bir, artı iki, eksi iki, ... gibi sayılardan biri.  

tamsayı programlama,,,Alm. ganzwertige Programmierung, Fra. programmation entière, ing. integer programming) 

Kısıt ve amaç değişkenlerinin tamsayılar olduğu  doğrusal programlama problemi.  
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tamsayılar kümesi,,,Alm. Menge der ganzen Zahlen, Fra. ensemble de nombres entiers  rationnels, ing. set of integers)  

Tüm tamsayılardan oluşan küme.  

tane,,,Fra. granule, ing. grain) 1) Asıltı içinde dağılmış parçacıklara verilen ad, 2) Katılaşma sırasında, belirli bir konum 

içinde dizilen moleküllerin oluşturduğu içyapı.  

tanılama elkitabı,,,Fra. manuel de diagnostic,  ing. diagnostic manual) Bir sistem ya da bileşen üzerinde tanılayıcı 

testleri yürütme, kusurları bulup onarma bilgilerini içeren elkitabı. 

tanılama yordamı,,,Alm. Diagnoseverfahren, Fra. procédé de diagnostique, ing. diagnostic procedure) Hata ve 

aksamaları sezimleyerek bakım işlerine yardımcı olan yordam.   

tanılamak,,,Fra. diagnoser, ing. diagnose) Kimi işaret, bulgu ve belirtilerden bir nesneyi, olayı tanımak, ayrımsamak.  

tanılayıcı,,,Alm. Diagnostisch, Fra. diagnostique, ing. diagnostic; diagnostic check, diagnostic information, diagnostic 

message, diagnostic program) Örn. tanılayıcı deneti, tanılayıcı bilgi, tanılayıcı ileti, tanılayıcı program.  

tanılayıcı denetim,,,Alm. Kontrolle diagnostische, Fra. contrôle diagnostique, ing. diagnostic check) Bir sistemin hata, 

kusur ve eksiklilerini bulmayı amaçlayan denetim.  

tanılayıcı disk,,,Fra. disquete de diagnostic, ing. diagnostic disk) Bir bilgisayar programındaki hataları bulmak ya da 

donanım bileşenlerini sınamak için kullanılan disket. 

tanılayıcı ileti,,,Alm. Diagnosemitteilung, Fra. message diagnostique, ing. diagnostic message) Hata, kusur ve 

aksamalar üzerinde bilgilendiren ileti.  

tanım kümesi,,,Alm. Definitionsbereich, Definitionsmenge, Fra. domaine, ing. domain) Bir S -> T göndermesindeki S 

kümesi.  

tanımlı çalışma koşulları,,,Alm. Bumessungsbedingungen, Fra. conditions assignées de fonctionnement, ing. rated 

operating conditions) Bir ölçme aygıtının metrolojik özelliklerinin belirli sınırlar içinde kalması için öngörülen 

büyüklüğün ve etki büyüklüklerinin erimleri ile diğer önemli kuralları ortaya koyan kullanma şartları.  

tanımlı ölçüm yöntemi,,,Alm. Definitionsmessverfahren, Fra. méthode de mesure selon définition, ing. definite method 

of measurement) Bir büyüklüğü, o büyüklüğe ait birimin tanımına uygun olarak belirleyen ölçüm yöntemi.  

tanıt,,,Alm. Beweis, Fra. preuve, ing. proof) ‹leri sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşüncel süreç. 

tanıtıcı,,,Alm. Bezeichner, Fra. identificateur, ing. identifier; identifier list, identifier field) Örn. tanıtıcı listesi, tanıtıcı 

alan.  

tanıtma,,,Alm. Identifikation, Fra. identification, ing. identification; e.g., identification character, identification label, 

identification procedure) Örn. tanıtma damgası, tanıtma yordamı.  

tarama,,,Alm. Abtastung, Fra. exploration, balayage, ing. scanning, sensing; e.g., scanning frequency, scanning routine, 

scanning device) Bir imgeyi belirli bir örüntüye göre (çoğunlukla satır satır) duyumsayarak kaydetme. Televizyonda 

yayımlanmak üzere oluşturulan bir görüntüyü ince bir ışın demeti ile süpürerek, bir elektromanyetik dalgayı kipleyecek 

resme uygun sinyaller elde etme; örn. tarama sıklığı, tarama yordamı, tarama aygıtı.  

tarama ızgarası,,,Alm. Rastergitter, Fra. grille de trame, ing. raster grid) Bir gösterim aygıtında yüzeydeki 

adreslenebilen konaçların [koordinatların) ızgarası.  
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tarama örüntüsü,,,Alm. Raster, Fra. canevas, ing. raster) Bilgisayar çizeyleminde bir gösterim alanını birbiçimlice 

kaplayan çizgilerden oluşan örüntü. 

tarayıcı,,,Alm. Abtaster, Fra. balayeur, explorateur, ing. scanner) 1) Bir bilgi kanalını sırayla bir dizi çıkış kanalına 

bağlayan düzenek.  2) Işınlarla bir yüzeyi tarayan aygıt. 

tarife,,,Fra. tariffe, ing. tariff) Bir teleiletişim örgütü tarafından ilan edilen kullanıma sunulan hizmetlerin, olanakların, 

aygıtların ücretleri. 

tarihçe,,,ing. trace) Bir bilgi işlem sisteminde olagelen olayların izi. 

tasarım,,,Alm. Entwurf, Fra. concéption, dessin, ing. design) Geliştirilen bir dizgenin bölümleri arasındaki çalışma 

ilişkilerinin, her bir bölümün özgül işlevleri ayırt edilerek belirlenmesi.  

tasarım belirtimleri,,,Alm. Entwurf-forderingen, Fra. exingences de dessin, ing. design specifications) Bir tasarım 

eyleminde verilen gerekli kısıtlar ve kritik bilgiler.  

tasarım dili,,,Fra. langage de concéption, ing. design language) Yazılım ya da donanımın tasarımına, doğrulanmasına, 

çözümlemesine ve belgelenmesine elveren dil. 

tasarım kusuru,,,Alm. Entwurfsfehler, Fra. défaut de concéption, ing. design defect) Bir öğenin yetersiz, uygunsuz 

tasarımından kaynaklanan kusur.  

tasarım otomasyon,,,Fra. conception assistée par ordinateur, ing. design automation) Tasarım sürecinin bilgisayar 

desteğine dayandırılması. 

taslak,,,Alm. Skizze, Fra. esquisse, ing. sketch) Ayrıntıya inmeden kabaca gösteren çizenek.  

tasnifli bilgi,,,Fra. renseignement classifié, ing. classified information) Denetimsiz olarak herkesin eline geçtiğinde 

ilgili sistem için (savunma, toplum gibi) tehlike yaratabilecek bilgi. 

taşan trafik,,,Fra. trafic de débordement, ing. overflow traffic) Bir trafiğin, yöneltilmiş olduğu özkaynaklar 

topluluğunca taşınmayıp ek özkaynaklara gereksindiği kısmı.  

taşbaskı,,,Fra. litographie, ing. litography) Bir taş levha üzerine yağlı bir madde ile çizilmiş biçimleri baskı yoluyla 

kağıt, bez vb üzerine çıkararak çoğaltma işlemi.  

taşıma komutu,,,Alm. Überweisungsbefehl, Fra. instruction de mouvement, ing. move instruction) Bilgi işlemde bir 

bilgi parçasını bir bellek konumundan başka bir konuma taşıma komutu.  

taşıma ve saklama koşulları,,,Alm. Transport-und Lagerbedingungen, Fra. conditions de transport et de rangement, ing. 

transportation and storage conditions) Bir aygıtın, yapımı ile kullanım yerine yerleştirilmesi arasında kalan sürede, 

bulundurulması gereken koşullar.  

taşınabilirlik,,,Fra. portabilité, ing. portability) Bir yazılım ya da donanım ortamından bir başkasına bir sistem ya da 

bileşeninin taşınabilme kolaylığı.  

taşınan trafik,,,Fra. trafic écoulé, ing. traffic carried) Belirli bir zaman aralığında bir özkaynaklar topluluğu içindeki 

aynı andaki meşgul özkaynakların (erlang birimi) ortalaması.  

taşınım akımı,,,Alm. Konvektionsstrom, Fra. courant de convection, ing. convection current) 1) Yüklü parçacıkların 

elektrolit, yalıtkan sıvı, gaz veya boşlukta yer değiştirmeleri ve devinimi ile oluşan elektrik yükü akışı, 2) Değişik 

sıcaklıktaki yerler arasında akışkan madde dolanımı ile ısı aktarımı.  
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taşınım gecikmesi,,,Alm. Transport-Totzeit, Fra. retard de transport, ing. transport lag) Bir sinyalin sonlu yayılma hızı 

ya da bir maddenin taşınımından ötürü ortaya çıkan gecikme. 

taşıyıcı,,,Alm. Träger, Fra. transporteur, porteuse (en modulation), ing. carrier) En az bir özelliği kipleme yoluyla 

değiştirilebilen dalga biçimi.  

taşıyıcı dizge,,,Alm. Trägersystem, Trägerfrequenzsystem, Fra. système transporteur, système à courants porteurs, ing. 

carrier system) Her bir girdinin değişik bir taşıyıcı sıklığına bindirildiği ve almaçta kipçözülerek sinyallerin özgün 

biçimine getirildiği çok girişli ve tek iletişim yollu dizge.  

taşıyıcı gürültü oranı,,,ing. carrier to noise ratio, C/N) Uydu iletişiminde uydunun taşıyıcı işaretinin gürültüye oranı. 

taşma,,,Alm. Überlauf, Fra. dépassement, ing. overflow) Bir aritmetik işlem sonucunda, ayrılan yere sığmayacak 

büyüklükte bir sayının bulunması. 

taşma alanı,,,Fra. zone de débordement, ing. overflow area) Birincil bellek alanında yer kalmadığında verilerin 

depolandığı yer.  

taşma denetimi,,,Fra. contrôle de débordement, ing. overflow check) Veri gösteriminin belirli bir uzunluğu aşıp 

aşmadığının sınanması. 

taşma hatası,,,Fra. erreur de débordement, ing. overflow error) Bilgisayar aritmetiğinde sayıların büyüklük sınırlarının 

aşılmasından kaynaklanan hata.  

taşrada işleme,,,Fra. exploitation hors site, ing. off-site processing) Veri hacminin çok büyük olduğu durumlarda bir 

kuruluşun teleiletişim aracılığı ile verileri başka bir yere taşıyıp işlemesi. 

tavan,,,Fra. plafond, ing. ceiling) Bir sayıyı en yakın üstteki tamsayıya yuvarlayarak elde edilen sonuç.  

teğet,,,Alm.  Tangens, Fra. tangente, ing. tangent) 1) Eğri için bir noktada ortak bir teğet yayı olan,  2) Yüzey için bir 

noktada teğet düzlemi olan.   

teğetlik,,,Alm. Berührungslinie, Tangens, Fra. tangente, ing. tangent) 1) Dar açı için, bir dik üçgen oluşturacak şekilde  

açının karşısındaki kenarın, üçgenin yan kenarına oranı  2) Bir eğrinin bir noktasından eğrilik yarıçapına dik çizilen 

doğru.  

teğetlik yayı,,,Alm. Arkustangens, Fra. arc-tangens, ing. arc tangent) Teğet işlevinin tersi olan işlev. 

tehdit etmeni,,,Fra. agent de menace, ing. threat agent) Bir bilgi işleme sistemin ya da işletimin zayıf noktalarından 

yararlanma ya da bu noktalardan zarar verme yöntem ve araçları. 

tehdit gözleme,,,Fra. surveillance antimenace, ing.threat monitoring) Bir bilgi işleme sistemine güvenlik tehditlerinin, 

gizlilik ihlallerinin geçmiş izlerin ve toplanan ilişkin verilerin incelemesiyle ortaya çıkarılması. 

tek,,,Alm. Ein, Fra. mono-, à un, ing. single;  e.g., single-byte instruction, single-chip microcomputer, single-card 

computer, single-pass compiler) Örn. tek sekizli komut, tek yongalı mikrobilgisayar, tek kartlı bilgisayar, tek geçişli 

derleyici .  

tek adresli komut,,,ing. single address instruction) Tek bir işleneni olan komut. 

tek çözüm,,,Alm. einzige Lösung, Fra. solution unique, ing. unique solution) Bir ve yalnızca bir sayıda olan çözüm.  
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tek durumlu röle,,,Alm. monostabiles Relais, Fra. relais monostable, ing. monostable relay) Bir giriş uyarma 

büyüklüğüne cevap vererek ya da durumunu değiştirerek büyüklük ortadan kalktığında eski duruma dönen elektrik 

rölesi. 

tek duyarlı,,,Fra. simple précision, ing.  single precision) Sayıların gösteriminde tek bir bilgisayar sözcüğünün 

kullanımı. 

tek elektron,,,Alm. Einselelektronensystem, Fra. éléctron célibataire, ing. lone electron) Bir enerji seviyesinde tek 

başına olan elektron.  

tek eşlik denetimi,,,Alm. ungerade Prüfung, Fra. contrôle de parité impaire, ing. odd parity check) Verideki 1 bitlerin 

sayısının eşlik bitiyle birlikte tek sayı olacak biçimde eşlik biti oluşturan sağlama düzeni.  

tek evreli kaynak,,,Alm. Einphasen-(spannungs) Quelle, Fra. source (de tension) monophasée, ing. single-phase 

(voltage) source) 1) Tek bir almaşık gerilim üreten devre 2) Anlık değerlerinin oranlarının aynı kaldığı almaşık 

gerilimler kümesi üreten kaynak.  

tek işlev,,,Alm. ungerade Funktion, Fra. fonction impaire, ing. odd function) Bütün gerçek x değerleri için f(-x)=-f[x] 

koşulunu sağlayan işlev.  

tek kapılı devre,,,Alm. Eintor, Zweipol, Fra. monoporte, bipôle, ing. one-port network, two-terminal network) 1) ‹ki 

uçlu devre 2) ‹kiden fazla ucu olup yalnızca kapı olarak ele alınan iki ucuyla ilgilenilen devre.  

tek kipli lif,,,Alm. Mehrmodenfaser, Fra. fibre uni-mode, ing. single-mode fiber) Göbek kesiti çok ince olup, çok dar 

bir sıklık bandı içindeki ışık bileşenlerini iletecek biçimde tasarlanmış optik lif.  

tek kullanıcılı işletim sistemi,,,Fra. système d'exploitation mono-utilisateur, ing. single-user system) Tek bir uçbirim ya 

da ekrana hizmet verebilen işletim sistemi. 

tek renkli ışık,,,Alm. einwelliges Licht, Fra. lumière monochromatique, ing. monochromatic light) Özdeş sıklıkta ya da 

hemen hemen özdeş sıklıkta titreşimlerden oluşan ışık.  

tek tek sınama,,,Alm. Stückprüfung, Fra. essai individuel de série, ing. routine test) Her bir aygıtın, belirli  ölçütlere 

uygunluklarını saptamak üzere yapım süresinde ya da ertesinde teker teker sınanması.   

tek telli devre,,,ing. single wire circuit) ‹letim yolunu toprak üzerinden tamamlayan tek tel. 

tek yön,,,Fra. à sens unique, ing. one way) Çağrı oluşumunun tek yönde gerçekleşebildiği trafik ya da devre türü.  

tek yönlü,,,Alm. simplex (einsetig), Fra. simplex, ing. simplex) ‹ki nokta arasında bilginin ancak tek yönde 

iletilebilmesine ilişkin.  

tek-değişkenli dağılım,,,Alm. eindimensionale Verteilung, ing. univariate distribution) Yalnızca bir değişkene bağlı 

dağılım. 

tek-girdili çok-çıktılı dizge  (tGÇÇ),,,Alm. System mit einer Eingabe und mehrfacher Ausgabe,  Fra. système à une 

entrée-plusieurs sorties, ing. single-input multiple-output system, S.I.M.O.) Tek bir girişi ve birden çok çıkışı olan 

dizge.  

tek-girdili tek-çıktılı dizge  (tGTÇ),,,Alm. System mit einer Eingabe und Ausgabe, Fra. système à une entrée et une 

sortie, ing. single-input single output system, S.I.S.O.) Tek bir girişi ve tek bir çıkışı olan dizge.  
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tekdüze işlev,,,Alm. monotone Funktion, Fra. fonction monotone, ing. monotonic function) Bir aralıktaki herbir x1 > 

x2 sayı çifti için f(x1)-f(x2) farkının herzaman aynı işareti taşıdığı işlev.  

teker,,,Alm. Platten, Fra. disque, ing. disk;  e.g., disk memory, disk queueing, disk address, disk track, disk volume) 

Disk; örn. teker bellek, teker kuyruğu, teker adresi, teker izi, teker birimi.  

teker bellek,,,Alm. Diskspeicher, Fra. mémoire sur disque, ing. disk memory) Bir teker üzerinde yeralan bellek; disk 

bellek.  

teker gösterge,,,Alm. Zifferblatt, Fra. cadran, ing. dial) Açısal konumu bilgi verecek şekilde imlenmiş teker ya da plak; 

kadran. 

teker kayıtçı,,,Alm. Plattenregistrierer, Fra. enregisteur à disque, ing. disc recorder) Kayıt yüzeyinin sürücü düzenek 

tarafından döndürülen bir teker olduğu kayıt aleti.  

teker kümesi,,,Alm. Plattenstapel, Fra. chargeur multidisque, ing. disc pack) 1) Bellek olarak kullanılan eşmerkezli ve 

birarada dönen üstüste konmuş teker kümesi. 2) Bilgi saklama ortamı olarak sürücüsünden çıkarılıp başka bir yerde 

saklanan, gereğinde sürücüye yeniden takılan ve belirli sayıda teker yüzeyinin bir eksen üzerinde bütünleştirilmesinden 

oluşan doğrudan erişimli veri saklama öğesi.  

tekgövde,,,Fra. monobloc, ing. monoblock) Tek parçadan oluşan, gövdesi eklemsiz yapılmış nesne, aygıt vb..  

tekil çözüm,,,Alm. singulare Lösung, Fra. solution singulière, ing. singular solution) Bir türevsel denklemin genel 

çözümünce içerilmeyen çözüm.  

teklik savı,,,Alm. Einzigkeitssatz, ing. uniqueness theorem) Sonuçta istenen koşulu gerçekleyen nesnenin sayısının en 

çok bir olduğunu belirten sav.  

teknik değişiklik,,,Fra. modification téchnique, ing. engineering change)  

teknik yönetim,,,Fra. gestion téchnique, ing. technical management) Mühendislik işlevlerini planlamak, örgütlemek ve 

denetlemek amacıyla uygulanan teknik ve yönetsel yöntemler. 

tekrenkli süzgeç,,,Alm. einwelliges Strahlenfilter, Fra. filtre monochromatique, ing. monochromatic filter) Bir tek dalga 

boyunu ya da çok dar dalga boyları kuşağını geçiren ışık süzgeci.  

tektaş devre,,,Alm. monolitischer Schaltkreis, Fra. circuit monolithique, ing. monolithic circuit) Bir tek yongadan 

oluşan tümleşik devre.  

tektürel ağ,,,Alm. homogene Netz, Fra. réseau homogène, ing. homogeneous network) Konakçı bilgisayarların aynı tür 

ve yapımlı olduğu ağ.   

tektürel çözüm,,,Alm. homogene Lösung, Fra. solution homogène ou complémentaire, ing. homogeneous or 

complementary solution) Türevsel bir denklemin tektürel kısmının, yani zorlayıcı terim sıfırlanarak elde edilen 

kısmının  çözümü.  

tektürel işlev,,,Alm. homogene Funktion, Fra. fonction homogène, ing. homogeneous function) Bir f(x,y,z,...) işlevinin 

değişkenleri a ile çarpıldığında f(ax,ay,az,...) = am f(x,y,z,...) eşitliğini sağladığında bu işlev m'inci dereceden tektürel 

bir işlevdir. 

tel çapraz,,,Alm. Fadenkreuz, Fra. réticule, ing. reticle) Teleskop, dürbün gibi aygıtların odağına yerleştirilen, saydam 

bir yaprak üzerine çizilmiş, aygıtın görüş alanında konum belirlemeye yarayan çizgiler. 
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teleçalışma,,,Fra.télétravail, ing. telecommuting) Evde bilgisayar ve teleiletişim ağları yardımıyla çalışma seçeneği. 

teleiletişim,,,Alm. Telekommunikation, Fernmeldetechnik, Fra. télécommunications, ing. telecommunication) Bilginin 

üretilmesi, saklatımı, başka bir yere iletimi, işlenmesi ve tüketimi; uziletişim.  

teleiletişim güvenliği,,,Fra. securité des communications électroniques, ing. communications security) Teleiletişim 

donatımından ışıyan elektromanyetik dalgaların sezimi ve yorumlanmasını ya da iletişim hatlarından iletilen bilginin 

ele geçirilmesini engelleyici önlemler. 

teleiletişim yolu,,,Alm. Telekommunikationsweg, Fra. itinéraire de télécommunication, ing. telecommunication path) 

‹ki nokta arasında iletilen bir sinyalin sürekli biçimde izlediği yol. Bu yol fiziksel bir iletim ortamı, sıklık çoğullamalı 

bir dizgedeki bir sıklık bandı, zaman çoğullamalı bir dizgede bir zaman dilimi olabilir.  

telemetin belgesi,,,Alm. Teletextdokument, Fra. document  télétex, ing. teletex document) Tek bir birim olarak ve aynı 

sayfa sırasında teleiletişim hizmetleri aracılığı ile teslim edilmek üzere hazırlanmış bir ya da daha çok metin sayfası.  

telemetin hizmeti,,,Alm. Teletext-service, Fra. service  télétex, ing. teletex service) Abonelerin teleiletişim şebekeleri 

aracılığı ile yazışmalarını biçimlendirmelerini ve iletmelerini sağlayan bir uluslararası telematik hizmeti.  

telepazarlama,,,ing. telemarketing) Teleiletişim teknolojilerinden ve yönetim bilgi işlem sistemlerinden yararlanarak 

yürütülen planlı satış ve hizmet sistemi. 

telsizle kerteriz,,,Alm. Funkpeilrichtung, Fra. relèvement radiogoniométrique, ing. radio bearing) Elektromanyetik 

dalga ışıyan bir kaynağın yönü ile bir dayanak yön arasındaki açının yön saptayan bir radyo istasyonunda kestirimi.  

temas potansiyeli engeli,,,Alm. Kontaktpotentielwall, Fra. barrière de potential au contact, ing. contact potential 

barrier) Birbirine değen iki cismin temas yüzeyinde, engel katman oluşumu sonucu ortaya çıkan potansiyel tepesi. 

temas potansiyeli farkı,,,Alm. Kontaktspannung, Fra. différence de potential au contact, ing. contact potential 

difference) Temas durumunda iki madde arasında, engel katman oluşumundan kaynaklanan potansiyel farkı. 

temel,,,Alm. Fundamental, Fra. fondamental, principal, ing. fundamental;  e.g., fundamental component, fundamental 

information) Ana; örn. temel bileşen, temel bilgi.  

temel büyüklük,,,Alm. Basisgröbe, Fra. grandeur de base, ing. base quantity) Bir büyüklükler sisteminde, birbirlerinden 

bağımsız oldukları  uzlaşıma göre olarak belirlenmiş büyüklüklerin herbiri.   

temel çözüm,,,Alm. Grundlösung, Fra. solution fondamentale, ing. basic solution) Doğrusal bir denklem dizgesi 

verildiğinde temel olmayan değişkenleri sıfıra eşitleyerek elde edilen çözüm.  

temel dönem,,,Alm. basis Periode, ing. base period) Zaman dizilerinde temel olarak alınan dönem.  

temel işlem,,,Alm. elementare Operation, Fra. opération élémentaire, ing. elementary operation) Bir matrisin üzerinde; 

a) iki dikeçin (ya da satırın) yerlerini değiştirmek, b) bir dikeçi (ya da satırı) sıfırdan farklı bir sayı ile çarpmak, c) bir 

dikeçi (ya da satırı) bir sayı ile çarpıp başka bir dikece (ya da satıra) toplama işlemleri.  

temel kipler,,,Alm. Grundschwingung, Fra. modes fondamentales, ing. fundamental modes) Titreşebilen bir nesnenin 

esneklik ve eylemsizlik özellikleriyle belirlenen sıklıktaki öztitreşimleri.  

temel olurlu çözüm,,,Alm. fundamentale mögliche Lösung, Fra. solution fondamentale faisable, ing. basic feasible 

solution) Doğrusal izlencelemede bir denklem dizgesinin tüm karar değişkenlerinin sıfır ya da artı olduğu temel çözüm.  
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temel ölçüm birimi,,,Alm. Basiseinheit, Fra. unité de mesure de base, ing. base unit of measurement) Belirli bir 

büyüklükler sisteminde, bir temel büyüklüğün ölçüm birimi.    

temel ölçüm yöntemi,,,Alm. Fundamentalmessverfahren, Fra. méthode de mesure fondamentale, ing. fundamental 

method of measurement) Ölçülen büyüklük değerinin, ilgili temel büyüklüklerin ölçülmesiyle belirlendiği ölçüm 

yöntemi.  

temel rehber,,,Fra. répertoire centrale, ing. root directory) Bir teker belleğin rehber yapısının temeli. 

temel sıklık,,,Alm. Grundfrequenz, Fra. fréquence normale, ing. fundamental frequency) 1) Çok sıklıklı dalgalı 

akımlardan oluşan bir karışımın en düşük sıklıkta olanı, 2) Ses üreten  titreşimlerin verebildiği en alçak sıklıktaki ses.  

temellendirmek,,,Alm. begründen, Fra. fonder en raison, ing. to ground ) Bir önermeyi, bir kural, bir gerekliliği, 

kendisini doğrulayacak herhangi bir şey üzerine dayamak; belli gerekçelerle doğrulamak. 

temiz kopya,,,Fra.  copie saine, copie intacte, ing. clean copy) Virüssüz olan ya da virüslerden arındırılmış olan 

program, yazılım ya da kütük. 

temiz oda,,,Fra. salle blanche, ing. clean room) Toz ve nemlilik gibi kirletenlerden arındırılmış oda  

temizlemek,,,Alm. Löschen, Fra. effacer, ing. clear) Bir ya da daha çok bellek alanını, çoğunlukla sıfır ya da boşluk 

damgalarıyla dolu olacak şekilde, belirli bir duruma getirmek.  

temizlenmiş kütük,,,Fra. fichier desinfecté, fichier nettoyé, ing. cleaned file, disinfected file) Bir dezenfektan 

programının uygulanması ile tümüyle virüssüz kılınmış kütük. 

TEMPEST güvenliği,,,Fra. securité d'emission, TEMPEST, ing. emission security, TEMPEST) Teleiletişim 

sistemlerinden, bilgiişlem donatımından, kripto donatımından salımlanan elektromanyetik dalgalardan yetkisiz kişilerin 

bilgi çıkarsamalarını engelleyici güvenlik önlemlerinin tümü. 

TEMPEST-uyumlu,,,Fra. conforme aux critères TEMPEST, ing. TEMPEST-compliant) Elektronik ve iletişim 

güvenliği kurallarına göre çalışma yerinde test edilmiş ve elektromanyetik kaçakları bakımından güvenli bulunmuş bir 

sistem ya da donatıma ilişkin. 

temsili örnek,,,Alm. repräsentative Stichprobe, Fra. échantillon représentatif, ing. representative sample) Genel nüfusa 

göre yanlılığı en aza indirgenerek seçilen bir örnek.  

tepe değeri,,,Alm. Spitzenwert, Fra. valeur maximale, valeur de crête, ing. peak value) Belirli bir zaman aralığında bir 

zaman işlevinin aldığı en büyük anlık değer; doruk değeri. 

tepe gerilimölçeri,,,Alm. Spitzenspannungsmesser, Fra. voltmètre de crête, ing. peak voltmeter) Değişken bir gerilimin 

en büyük anlık değerini ölçmeye yarayan gerilimölçer.  

tepe sınırlayıcı,,,ing. peak limiter) FM, PCM, FSK gibi kiplenmiş sinyallerde kullanılan ve beklenen işaret düzeyinin 

üzerindeki gürültü doruklarını kırpan süzgeç. 

tepecik,,,Alm. Riffel, Fra. ondule, ing. ripple) Tepeden-tepeye değerinin, üzerine bindiği dalgabiçiminin ortalama 

değerine göre çok daha küçük olduğu atımlı büyüklük.  

tepki kümesi,,,Alm. Reaktionsmenge, Fra. ensemble des réactions, ing. reaction set) Başka bir önder oyuncunun 

stratejisi için izleyen oyuncunun yitiğini enküçülten seçenekler kümesi.  
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tepki özelliği,,,Alm. Übertragungsverhalten, Fra. caractéristique de transfert, ing. response characteristics) Tanımlı 

koşullar altında, uyarım (stimulus) ile ona karşılık gelen tepki (response) arasındaki ilişki.   

tepki süresi,,,Alm. Einstelldauer, Fra. temps de reponse, ing. response time) Uyarımın belirli bir ani değişime tabi 

olduğu an ile tepkinin kendi son kararlı değerine ulaştığı ve bu değerin belirli sınırlar içinde kalacağı an arasında geçen 

süre. 

tepkime,,,Alm. Reaktion, Fra. réaction, ing. reaction) ‹yonların, molekül (özdecik) ya da atomların (öğecik) 

etkileşimleri sonucu başka iyon, molekül ya da atomların oluşması; tepkileşim. 

tepkin,,,Alm. Blind-, Fra. réactif, ing. reactive) Bir irgitil (endüktif) ya da sığal düzen ya da devreyi niteleyen terim.  

tepkin güçölçer,,,Alm. reaktive Leistungsmesser, Fra. varmètre, ing. varmeter, reactive power meter) Tepkin gücü 

ölçmeye yarayan alet.  

tepkin yazılım,,,Fra. logiciel reactif, ing. reactive software) Bir virüsün varlığını, virüs saldırısından sonra sezinleyen 

virüsü önler yazılım  

tepkinlik,,,Alm. Blindwiderstand, Fra. réactance, ing. reactance) Bir akım devresinde bulunan irgiteç sığaç ya da her 

ikisinin birden akımın değişimine karşı oluşturdukları tepki.  

terimlendirme,,,Alm. Namenverzeichnis, Fra. nomenclature, ing. nomenclature) Bir bilim dalı ya da uygulayımda 

kullanılan terimler düzenleme.  

terk,,,Fra. abandonner, ing. reneging) Kullanıcının bir işgörme (hizmet) kuyruğunda bir süre kaldıktan sonra ayrılması.  

terk,,,ing. quit) Bir süreci durdurma ya da bir önceki duruma dönmeyi sağlayan tuş, komut, ya da eylem. 

termoiyonik salım,,,Alm. thermische Emission, Fra. émission thermoéléctronique, ing. thermoionic emission) Yalnızca 

salıcının sıcaklığından kaynaklanan elektron yayımı. 

ters,,,Alm. Reziproke, Fra. réciproque, inverse, ing. reciprocal, inverse) Bir a sayısı için 1/a sayısı.  

ters dönüşüm,,,Alm. Umkehrumwandlung, inverse Transformation, Fra. transformation inverse, ing. inverse transform) 

Bir dönüşüm işleminin ters yönde işlemi; örneğin ters Fourier dönüşümü, ters z-dönüşümü.  

ters evrişim,,,Fra. déconvolution, ing. deconvolution) Evrişim işlemi ile değişime uğramış bir sinyali özgün biçimine 

getirmek için yapılan evriştirme işlemi.  

ters ışılelektrik etki,,,Alm. inverser photoelektrikrischer Effekt, Fra. effet photoéléctrique inverse, ing. inverse 

photoelectric effect) Bir maddenin elektronlarla (eksiciklerle) dövümü sonucu ışılcık (photon) salımı. 

ters ilinti,,,Alm. negative Korrelation, Fra. correlation inverse, ing. inverse correlation ) Birinin değeri artarken ötekinin 

azaldığı iki değişken arasındaki ilinti; aksi ilinti.  

ters işlev,,,Alm. inverse Funktion, Fra. fonction inverse, ing. inverse function) Başka bir işlevin bağımsız değişkenini 

bağımlı değişkeni türünden ifade eden işlev.  

ters liste,,,Alm. Rückstelliste, Fra. liste inversée, liste refoulée, ing. pushdown list) Son girenin ilk işleme konmak üzere 

düzenlenen ve yaşatılan liste.  

ters moment koruması,,,Fra. limiteur de couple, ing. antiplugging protection) Bir motorun hızının belirli bir düzeye 

inmesine değin bir ters momentin oluşmasını önleyen denetim işlevi ya da aygıtı.  
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ters orantılı,,,ing. inversely proportional) Biri artarken diğeri küçülen ya da tersinin gerçekleştiği iki niceliğin ilişkisi. 

ters süzgeçleme,,,Fra. filtrage inverse, ing. inverse filtering) Bir süzgecin aktarım işlevinin tersi ile yapılan süzgeçleme.  

ters yönde kanal,,,ing. reverse channel, backward channel) Bazı modemlerde hata denetimi, hattı kesme, ağdaki 

sorunları tanılama gibi amaçlarla kullanılan alıcıdan vericiye yönelik kanal. 

tersinebilir,,,Alm. Umkehrbar, Fra. réversible, ing. reversible) 1) Ters çevrilebilme özelliği taşıyan  2) ‹leri ve geri 

yönde değişikliklerden geçebilme özelliği taşıyan.  

tersinir süreç,,,Alm. umkehrbarer Vorgang, Fra. processus réversible, ing. reversible process) Her evresinde dengede 

olan ve tam ters doğrultuda işleyebilen ısıl mekanik ve kuramsal oluşum.  

tersinir tepkime,,,Alm. umkehrbarer Reaktion, Fra. réaction réversible, ing. reversible reaction) Uygun koşullarda iki 

yönde de işleyebilen tepkileşim.  

tersinmez,,,Alm. Nichtumkehrbar, Fra. non-réversible, ing. irreversible) Ters çevrilebilme ya da ileri ve geri yönde 

değişikliklere tabi olabilme özelliği taşımayan.  

teslim süresi,,,ing. delivery time) Gönderen uçtan iletimin başlamasından alan uçta verilerin gelmesine değin geçen 

süre. 

test tasarımı,,,Fra. concéption d'essai, ing. test design) Bir yazılım özelliği ya da özellikler kümesi için sınama 

yaklaşımının belgelenmesi. 

test verileri,,,Alm. Testdaten, Fra. données d'essai, ing. test data) 1) Sınamalar sırasında elde edilen gözlem verileri. 2) 

Bir bilgisayar programının tüm durumlarda doğru çalıştığını sınamak, bu durumları oluşturmak üzere izlence yazarınca 

hazırlanıp üzerinde uygulama yapılan özel veri tutanakları. 

testere dişi dalgası,,,ing. sawtooth wave) Grafiği bir testerenin dişlerini andıran dönemli dalga. 

tetikleme devresi,,,Alm. Steuerimpulsgenerator, Fra. circuit de gâchette, ing. trigger circuit) Çalışma aralığındaki bir ya 

da daha çok noktada, giriş değerindeki çok küçük değişikliklere karşılık çıktısı ani değişiklikler gösteren elektronik 

devre.  

tetiklemek,,,Alm. Triggeren, Fra. déclencher, lancer, ing. trigger) Çoğunlukla dış ortamdan yapılan bir müdahale ile bir 

bilgisayar programının yürütüme konmasına yol açma.  

tıkanıklık,,,Alm. Blockung, Fra. blocage, ing. blocking) Bir teleiletişim ağının aşırı doluluktan ya da aksamalardan 

ötürü yeni hizmet istemlerini red etmesi.  

tıkanmasız,,,ing. non blocking) Santralların, çağrı yoğunluğu ne olursa olsun, iç anahtarlama yollarının fazlalığından 

ötürü hiç bir çağrının tıkanmayla karşılaşmaması durumu. 

tıkız küme,,,Alm. Kompaktmenge, Fra. ensemble compact, ing. compact set) Sınırlı ve tüm limit değerlerini içeren 

küme.  

tını,,,Alm. Klang, Fra. timbre, ing. timber) Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir cismin aynı 

yükseklikteki sesinden ayıran özellik.  

tıpkıbasım,,,Alm. Faksimile, Fra. télécopie, ing. facsimile) Her türlü elyazısı basılı ya da grafik belgesinin, bu 

belgelerin bulunduğu yerden farklı bir yerde elektronik olarak yeniden üretilmesi; faks.  
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tırmanış algoritması,,,ing. ascent algorithm) Bir eniyileme sorununun sayısal çözümünde, çözüme, bir ölçütün enbüyük 

değerini bulmaya çalışarak erişen algoritma. 

ticari kullanıma hazır,,,Fra. commercial sur étagère, ing. commercial off-the-shelf) Herhangi bir değişikliğe 

uğratılmadan kullanılabilen ve ticari olarak pazarlanan elektronik ürün. 

tip,,,Alm. Type, Fra. Type, ing. type;  e.g., type attributes, type declaration) Örn. tip öznitelikleri, tip bildirimi.  

tip bildirimi,,,ing. type declaration) Bilgisayarda bir değişkenin alacağı ve gerçek sayı, tamsayı, karmaşık sayı, vektör, 

dizilim vb. gibi olabilen tipinin belirtilmesi.  

tip sınaması,,,Alm. Typprüfung, Fra. essai de type, ing. type test) Tasarımın verilen belirtimleri karşılayıp 

karşılamadığını anlamak üzere bir ya da daha çok aygıt üzerinde yürütülen sınama.  

titreşim,,,Alm. Schwingung, Fra. vibration, ing. vibration) Esnek bir maddenin ya da dalgalanan bir ortamın denge 

durumundan ayrılıp bırakılmasıyla başlayan yinelemeli devinim.  

titreşimli miniakım ölçer,,,Alm. Vibrationsgalvanometer, Fra. galvanomètre à vibration, ing. vibration galvanometer) 

Ölçülecek akımın sıklığında titreşmek üzere doğal sıklığı ayarlanmış devinen öğeli miniakımölçer.  

titreşken,,,Alm. Zerhacker, Fra. vibrateur, ing. vibrator) 1) Bir düz akımı düzgün aralıklarla keserek ya da ters çevirerek 

dalgalı akım üretmeye yarayan araç, 2) Düzgün aralıklarla titreşimler yayan araç.  

titreyen kamışlı alet,,,Alm. Gerät mit vibrierendem Rohr, Fra. appareil à lames vibrantes, ing. vibrating reed 

instrument) Sıklık ölçmeye yarayan ve bir ya da daha çok sabit sargıdan geçen almaşık akımın etkisiyle titreşmeye 

başlayan sıklık ayarlı kamışlardan oluşan alet.  

tokalaşma,,,Alm. Handshaking, Fra. handshaking, ing. handshaking) Bilgisayar ağlarında bir değişiklikten ya da bir 

mesaj iletiminden önce karşılıklı onayın sağlanması için yazılım ve/ya da donanımla yürütülen işlemler.  

tokalaşma protokolu,,,ing. handshake protocol) Bir veri aktarımı ya da iletimi oturumunu başlatmak üzere iki aygıt ya 

da düğümün değiştokuş ettikleri sinyaller ya da denetim damgaları. 

ton,,,Alm. Ton, Fra. tonalité, ing. tone) Söz sinyallerinin dışında, işitilebilir ve az sayıda ayrık sıklık bileşenlerinden 

oluşan bir sinyal.  

toner,,,ing. toner) Lazer yazıcılarda kullanılan toz halindeki mürekkep. 

topak,,,Alm. Klumpen, Fra. groupe, ing. cluster) Birbirlerine "oldukça" benzeyen, diğer bir deyişle öznitelik uzayında 

tanımlanmış bir ölçüte göre birbirlerine yeterince yakın olan örüntülerden oluşan tektürel küme.  

topak analizi,,,Fra. analyse de groupage, ing. clustering analysis) Örüntü tanımada ya da imge islemede topakların 

bulunup irdelenmesi.  

topak örneklemesi,,,Alm. Klumpenanswahlverfahren, ing. cluster sampling) Evren öğelerinin tek tek değil, topak topak 

seçildiği örnekleme yöntemi.  

toparlanma,,,Alm. Erholung, Fra. récupération, ing. recovery) Bir dizgenin üzerindeki dış etkilerin kalkmasıyla 

başlangıçtaki duruma dönmesi.  

toparlanma gerilimi,,,Alm. wiederkehrende Spannung, Fra. tension de rétablissement, ing. recovery voltage) Bir 

anahtarlama aygıtının ya da sigortanın bir kutbunun bağlantı uçları arasında akımın kesilmesinden sonra ortaya çıkan 

gerilim. 
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toparlanma süresi,,,Alm. Wiederbereitschaftszeit, Fra. temps de récupération, ing. recovery time) Belli bir işlevde ve 

öngörülmüş şartlarda bir rölenin bir çalışma durumundan, bunu izleyen çalışma süresi, önceki ölçme süresinin belli bir 

yüzdesi olarak içerisinde olacak biçimde toparlanması için gereken süre. 

toplam maliyet,,,Alm. Lebensdauergesamtkosten, Fra. cout de cycle de vie, ing. life cycle cost) Yararlı ömrü boyunca 

bir öğenin satın alım, işletim, bakım ve destekleme maliyeti.  

toplamayla sağlama,,,Fra. controle par totalisation, ing. summation check) Hiçbir basamağın değişmediğini doğrulamak 

üzere bazı basamakların toplandığı ve önceden hesaplanan bir toplamla karşılaştırıldığı sağlama. 

toplanan,,,Alm. Summand, Addend, Fra. cumulateur, nombre additionel, ing. addend) Bir toplama işleminde toplatılana 

eklenen sayı.  

toplanır gürültü,,,Alm. additiver Rausch, Fra. bruit additif, ing. additive noise) Bir sinyale toplama işlemiyle katılıp 

kirleten gürültü.    

toplanır işlev,,,Alm. additive Funktion, Fra. fonction additive, ing. additive function) Tanımlanmış olduğu (A,B) 

aralığında her A²C²B  için f(A,B)=f(A,C)+f(c,B) koşulunu sağlayan işlev. 

toplaşmak, toplaştırmak,,,Alm. Gruppieren, Fra. grouper, ing. aggregate) Nesneleri benzer altkümeler halinde 

düzenlemek. 

toplatılan,,,Alm. Augend, Fra. cumulande, ing. augend) Bir toplama işleminde sayı ya da niceliklerin toplandığı sayı ya 

da nicelik. 

toplayıcı,,,Alm. Addierer, Fra. additioneur, ing. adder) Çıktısı girdilerinin toplamı olan devre.  

toplayıcı ölçme aygıtı,,,Alm. summierendes Messgerät, Fra. appareil de mesure totalisateur, ing. totalizing measuring 

instrument) Ölçülen büyüklüğün değerini, bir veya daha fazla kaynaktan aynı anda veya sıralı olarak elde edilen 

büyüklüklere ait kısmi değerleri toplayarak belirleyen ölçme aleti.    

toplu öğeli devre,,,Alm. Schaltung aus konzentrierten idealen Elementen, Fra. circuit à constantes localisées, ing. 

lumped circuit) Sonlu sayıda düşüncel devre öğesinin katışımı ile gösterimlenebilen devre.  

toplu parametreli dizge,,,Alm. System mit abhängigen Parametern, Fra. système à paramètres concentrés, ing. lumped 

parameter system) Tüm enerji birikim ya da tüketiminin dizgenin sonlu sayıda belirli uzamsal noktalarında yer aldığı 

varsayılabilen dizge.  

topluluk ortalaması,,,Fra. moyenne d'ensemble, ing. ensemble averaging) Bir rasgele sürecin gerçekleşimleri üzerinde 

hesaplanan ortalaması.  

topoloji,,,Alm. Topologie, Fra. topologie, ing. topology ) Verilen bir X kümesi için X in altkümelerinden oluşan 

aşağıdaki koşulları gerçekleyen L kümesi a) L nin her altkümesinin bileşimi L nin içindedir, b) L nin her sonlu 

altkümesinin kesişimi L nin içindedir;  ilinge  

toprağa dengeli devre,,,ing. balanced-to-ground circuit) Her iki iletkenin toprak çelilerinin (impedance) eşit olduğu iki 

telli devre. 

toprak,,,Alm. Erd, Fra. terre, ing. ground) Bir noktada yere bağlanan ortak iletken. 

toprak akımı,,,Alm. Erdstrom, Fra. courant à la terre, ing. earth current) Bir iletken ile toprak arasındaki kaçak 

akımların ve kapasitif akımların tümü. 



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

toprak arızası,,,Alm. Erdschluß, Fra. défaut à la terre, ing. earth fault) Bir iletkenin toprağa bağlanmış olmasından ya da 

toprağa karşı yalıtım direncinin belirtilen bir değerden daha az olmasından kaynaklanan arıza. 

toprak kaçağı göstergesi,,,Alm. Erdschlussanzeiger, Fra. indicateur de courant de fuite à la terre, ing. earth leakage 

indicator) Toprak kaçaklarını sezip gösteren alet.  

toprak karışması,,,Alm. Gleichtaktstörung, Fra. interférence en mode commun, ing. common mode interference) 

Ölçücü devre uçlarıyla toprak arasındaki karışma türü.  

topraklama anahtarı,,,Alm. Erdungsschalter, Fra. sectionneur de terre, ing. earthing switch) Bir devrenin bölümlerini 

topraklamak için kullanılan, bu bölümlerin kısa devre olması gibi normal olmayan durumlarda belirlenmiş süre 

boyunca akımlara dayanabilen fakat devrenin normal durumlarında akım taşıması gerekmeyen mekanik anahtarlama 

aygıtı.  

topraklama konumu (mekanik anahtar),,,Alm. Erdungsstellung, Fra. position de mise à la terre, ing. earthing position) 

Mekanik anahtarlama aygıtının kapanması, bir ana devrenin kısa devre edilmesine ve topraklanmasına neden olan 

konum. 

topraksız devre,,,Alm. massefreies Netzwerk, Fra. circuit à terre flottante, ing. floating network) Toprak geriliminde 

hiçbir ucu bulunmayan devre ya da bileşen.  

toptan giriş,,,Alm. Stapeleingabe, Fra. entrée par lots, ing. batch input) Bir kuyruk dizgesine girdilerin toptan ulaşması 

ya da verilmesi; toplu giriş.  

toptan işleme,,,Alm. Stapelbetreib, Fra. traitement par lots, ing. batch processing) Birçok girdinin ya da verinin bir 

araya getirilip bir elde işlenmesi.  

trafik,,,ing. traffic) Bir iletişim sistemi üzerinde gönderilen ve alınan mesajların hacmi ve birim zamandaki hızı. 

trafik çözümlemesi,,,ing. traffic analysis) Bir iletişim ağındaki iletilerin hacim, tip, akış yönü, uzunluk verileri 

bakımından istatistiksel çözümlemesi. 

trafik denetimi,,,ing. traffic control) Bir teleiletişim sisteminde verileri yitirmeden trafiği durdurma ve başlatma.  

trafik dolgulaması,,,Fra. bourrage, ing. traffic padding) Yapay iletimlerle düşman tarafının trafik analizini yapması ve 

kriptoyu çözmesini zorlaştırmak. 

trafik hacmi,,,Alm. Verkehrvolumen, Fra. volume de trafic, ing. traffic volume) Belirli bir zaman aralığında bir 

özkaynaklar topluluğu tarafından karşılanan trafik miktarı.  

trafik matrisi,,,Alm. Verkehrsmatrix, Fra. matrice de trafic, ing. traffic matrix) i ve j'inci satır ve dikeçteki öğenin i 

noktasından gelip j noktasına gitmekte olan trafiği belirlediği matris.  

trafik mühendisliği,,,ing. traffic engineering) Kullanıcı isteklerine yanıt verecek şekilde iletişim sistemlerinin tasarımı 

ve kurulmasına ilişkin mühendislik.  

trafik sığası,,,ing. traffic capacity) Bir teleiletişim sisteminin ya da aygıtının birim zamanda taşıyabileceği en büyük 

trafik.  

trafolu köprü,,,Alm. Übertragerbrücke, Fra. pont à transformateur, ing. transformer bridge) En az iki kolu bir 

değiştiricinin sargılarından oluşan ve empedans ölçmeyi amaçlayan almaşık akım ölçme köprüsü; transformatörlü 

köprü.  
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transformatör,,,Alm. Übertrager, Fra. transformateur, ing. transformer) Manyetik bir akı yolu üzerinde birincil ve 

ikincil sargılardan oluşan, ve akım ve/ya da gerilim düzeylerini değiştirme özelliği olan aygıt; değiştirici.  

truva atı,,,Fra. cheval de Troie, ing. Trojan horse) Bir bilgisayar programına bağlanarak gizlenen, tahribatını yaparken 

programın olağan çalışmasına da izin veren virüs. 

Turing makinası,,,ing. Turing machine) Sonsuz bir şerit üzerinde yazma, devinme, okuma etkinliklerini yürüterek 

çalışan ve bilgisayar davranışını incelemekte kullanılan matematiksel soyutlama. 

tuşlu arama,,,ing. tone dialing, pushbutton dialing) Tuşlara basılarak elde edilen birçok farklı sıklıktaki tonları üreterek 

yürütülen numara çevirme.  

tutanak,,,Alm. Datensatz, Fra. Enregistrement, ing. record) Bir birim gibi işlem gören, ilişkin veriler ya da sözcükler 

kümesi.  

tutanak bölütlemesi,,,Fra. segmentation de enregistrements, ing. record segmentation) Bir tutanaktaki verileri farklı 

fiziksel aygıtlara ya da farklı belleklere dağıtma. 

tutanak planı,,,ing. record layout) Bir tutanakta, tutanağın bileşenlerinin düzeni ve boyu da içerilmek üzere verilerin ya 

da sözcüklerin düzenlenişi ve yapısı.  

tutanak uzunluğu,,,ing. record length) Bir tutanağı oluşturan sözcüklerin ya da damgaların sayısı.  

tutarlı kestirici,,,Alm. konsistente Schätzfunktion,  Fra. estimateur consistent, ing. consistent estimator) Parametre 

kestirimi hatası, örneklem nüfusu sonsuza gittiğinde 1 olasılıkla sıfıra giden kestirici.  

tutarlı sınama,,,Alm. konsistente Schätzfunktion, Fra. essai consistent, ing. consistent estimator) Örneklem büyüklüğü 

sonsuza gittiğinde gücü 1'e yaklaşan sınama.  

tutarlılık,,,Fra. cohérence, ing. consistency) Bir sistem, bileşen ya da belgenin çelişkisiz, standart ve birbiçimli olması 

özelliği.  

tutarlılık sınaması,,,Fra. contrôle de cohérence, ing. consistency check) Bir verinin, belgenin, sistemin,ya da bileşenin 

kendisi için belirtilmiş kurallara uyup uymadığının sınanması.  

tutarsız kestirici,,,Alm. nichtkonsistente Schätzfunktion, Fra. estimateur inconsistent, ing. inconsistent estimator) 

Örneklem büyüklüğü arttıkça parametre değerine yakınsamayan kestirici. 

tutma akımı,,,Alm. Haltestrom, Fra. courant de maintien, ing. holding current) Bir bağlak (röle)  devresini kapalı 

tutmak için gerekli en küçük akım değeri.  

tutma gecikmesi,,,Alm. Relais-Tätigkeistzeit, Fra. temps d'activation d'un relais, ing. relay actuation time) Bağlakta 

(rölede) belirli bir değmenin gerçekleşmesi için gereken süre.  

tutma süresi,,,ing. holding time) Bir iletişim kanalının meşgul tutulduğu oturum süresi. 

tuzak,,,Alm. Abscheider, Fra. trappe, ing. trap) 1) Bir alıcıdaki istenmeyen sinyalleri eleyen ya da yok eden soğurum 

süzgeci, 2) Boşluk oluşturan emmeçlerde, yayınan yağ ya da cıva uçuklarını soğutup yoğuşturarak tutan düzenek. 

tüm devinimli video,,,ing. full motion video) ‹mgelerin, insanların doğal hareketli gibi algılamalarına yolaçacak hızda 

kaydedilmesi, iletilmesi ve ekrana yansıtılması. 

tüm ekran,,,ing. full screen) Yarık ekran ya da pencereli ekran yöntemlerinin tersine ekranın tümünü kullanan teknik. 
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tüm yönlü,,,Fra. omnidirectional, ing. omnidirectional) Her yönde radyo dalgalarını alıp gönderebilen.  

tümdengelim,,,Alm. Deduktion, Fra. déduction, ing. deduction) Öncüllerden kalkarak ve yalnızca çıkarım kurallarını 

uygulayarak bir çıkarımın sonucunu elde etme.  

tümdengelimli,,,Alm. Deduktiv, Fra. déductif, ing. deductive) Tümdengelimi içererek ya da tümden gelime dayanarak.  

tümdengelimli usa vurma,,,Fra. raisonnement déductif, ing. deductive reasoning) Tümdengelimli akıl yürütme; mantık 

kullanarak çıkarsamalar yapmak ve vargılara varmak  

tümdevre,,,Alm. integrierter Schaltkreis, Fra. circuit intégre, ing. integrated circuit) Birçok birleşenden oluşan bir 

elektrik devresinin işlevini gören ve bir tek yarıiletken yonga üzerinde bütünleşmiş devre ya da devre parçası; tümleşik 

devre.  

tümevarım,,,Alm. Induktion, Fra. induction,  ing. induction) a) P(1) doğru ise, b) P[n) doğru olduğunda P[n+1) de 

doğrudur tanıtlama aşamalarından geçerek P[n) tüm sayılar için doğrudur önermesinin kanıtlandığı mantık yordamı. 

tümevarımlı yöntem,,,Alm. induktive Methode, Fra. méthode inductive, ing. inductive method) Bilinen kimi özel 

durumlardan genel sonuçlara ulaşma yöntemi. 

tümlenik karesel hata ölçütü,,,Alm. integrales quadratisches Fehlerkriterium, Fra. critère du carré d'erreur intégrale, ing. 

integral square error criterion)Hata işlevinin karesinin zaman tümlevini kullanan denetim dizgesi başarım ölçütü. 

tümlenik mutlak hata ölçütü,,,Alm. integrales absolutes Fehlerkriterium, Fra. critère de l'erreur absolue intégrale,  ing. 

integral absolute error criterion) Hata işlevinin mutlak değerinin zaman tümlevini kullanan denetim dizgesi başarım 

ölçütü.  

tümler,,,Fra. complément,  ing. complement) 1) Bir sayıdan bir çıkarma kuralına göre elde edilmişbir başka sayı; 

örneğin n basamaklı bir sayının tabanın [n+1)'inci kuvvetinden çıkarımı;  2) Bir imgede imgenin belirli bir altkümesine 

ait olmayan pikseller topluluğu.  

tümler ağaç,,,Alm. Ko-Baum, komplementärer Baum, Fra. co-arbre, ing. co-tree) Bir devrenin belirli bir ağacı 

alındığında devrenin bu ağaçta içerilmeyen dallarının kümesi.  

tümler gösterim,,,Fra. répresentation complémentaire, ing. complemented representation) Artı sayıların olağan 

biçimlerinde, eksi sayıların ise tümler biçimde gösterildiği konumsal sayı sistemi.  

tümler ölçme,,,Alm. ergänzende Messung, Fra. mesurage par complément, ing. complementary measurement) 

Ölçülecek niceliğin, aynı niceliğin toplandığında önceden saptanmış bir karşılaştırma değerine eşit olacak biçimde 

ayarlanmış bir değeriyle birleştirilerek ölçümün gerçekleştirildiği karşılaştırmalı ölçme yöntemi.  

tümleşik bilgi işlem,,,Alm. integriertes Informationssystem, Fra. système intégré des informations, ing. integrated data 

processing) Bilgi giriş ve bilgi işlemenin öteki evrelerinin eşgüdümü sağlanarak tutarlı bir dizge biçiminde 

birleştirilmiş bilgi işlem. 

tümleşik bilgisayar sistemi,,,Fra. ordinateur intégré, ing. embedded computer system) Bir uçak ya da hızlı tren 

sisteminde olduğu gibi daha büyük bir sistemin parçası olup o sisteme özgü işleri yapan bilgisayar.  

tümleşik bilişim dizgesi,,,ing. integrated information system) Özellikle yönetim bilişim dizgesi (yBD) kavramı ile ilgili 

olarak, bir örgütün yönetimiyle ilgili tüm verileri kapsamı içine alacak biçimde, örneğin personel, stok denetim, üretim, 

satış, sayışım, vb. tüm altdizgeler arasında eşgüdüm ve uyumun tasarım aşamasından başlanarak sağlandığı, genellikle 

merkezcil ve örgütün üst yönetimine sağlanabilecek stratejik desteğe özellikle önem veren bilişim dizgesi.  
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tümleşik devre,,,Alm. integrierter Schaltkreis, Fra. circuit intégre, ing. integrated circuit) Birçok birleşenden oluşan bir 

elektrik devresinin işlevini gören ve bir tek yarıiletken yonga üzerinde bütünleşmiş devre ya da devre parçası; 

tümdevre.  

tümleşik hizmetler sayısal ağı,,,Fra. réseau numérique avec intégration des services, RNIS, ing. integrated services 

digital network, ISDN Abonelerin sayısal biçimde ağa eriştikleri, bantdışı imleşimin kullanıldığı, ve ses, veri, grafik, 

video gibi hizmetlerin birlikte anahtarlandığı, iletildiği, erişildiği teleiletişim ağı  

tümleşik optik devre,,,ing. integrated optical circuit) Anahtarlama, sinyal üretimi, sezimi iletimi gibi iletişim işlevlerini 

optik olarak sağlayan optik düzen. 

tümleşik ölçüm birimi,,,Alm. kohärente Einheit, Fra. unité de mesure cohérente, ing. coherent unit of measurement) 

Oran katsayısının 1 (bir) olduğu bir formül aracılığıyla temel birimler cinsinden ifade edilen türetilmiş ölçüm birimi.    

tümleşik ölçüm birimler sistemi,,,alm. kohärentes Einheitensystem, Fra. système cohérent d'unités de mesure, ing. 

coherent system of units of measurement) Tümleşik türetilmiş birimler ile temel birimler grubundan oluşan birimler 

sistemi. 

tümleşik veri işleme,,,Alm. integrierte Datenverarbeitung, Fra. traitement unifié des données, ing. integrated data 

processing) Veri edinme aşamasında başlayarak bilgi edinmenin diğer aşamalarının da tutarlı ve eşgüdümlü olarak 

yürütüldüğü veri işleme.  

tümleştirerek ayıklama,,,Fra. rangement par interclassement, ing. merge sort) Ayıklanacak kümenin önce altkümelere 

bölündüğü, ayıklanan altkümelerin daha sonra tümleştirildıği ayıklama yöntemi. 

tümleştirme,,,Fra. intégration, ing. integration) Yazılım bileşenlerini, ve donanım bileşenlerini bir araya getirme süresi. 

tümleştirme testi,,,Fra. contrôle d'intégration, ing. integration testing) Yazılım bileşenlerini, donanım bileşenlerini ya da 

her ikisini birden bir araya getirerek aralarındaki etkileşimi irdeleyen test. 

tümlev alma,,,Alm. Integration, Fra. intégration, ing. integration) Tümlev alma işlemi.  

tümlevli ölçme aygıtı,,,Alm. Integrierendes Mebgerat, Fra. appareil de mesure integrateur, ing. integrating measuring 

instrument) Ölçülen büyüklüğün değerini, bir büyüklüğü bir başka büyüklüğe göre tümlevini alarak belirleyen ölçme 

aygıtı.  

tümlevsel davranış zaman sabiti,,,Alm. Integrierzeitconstante, Fra. constante de temps d'action intégrale, ing. integral 

action time constant) Giriş ve çıkış değişkenleri aynı boyutlarda belirtildiğinde salt tümlevsel davranışlı bir öğede 

tümlevsel davranış katsayısının tersi.  

tümlevsel denklem,,,Alm. Integralgleichung, Fra. équation intégrale, ing. integral equation) Bilinmeyen bir işlev ve bu 

işlevin tümlevsel ifadelerinden oluşan denklem. 

tümlevsel dönüşüm,,,Alm. Integraltransformation, Fra. transformation intégrale, ing. integral transform) Bir f[x] 

işlevinin tümlevsel dönüşümü şf[x]K(p,x)dx tümlev ifadesidir.Burada K(p,x) dönüşümün çekirdeğidir.  

tümleyen,,,Alm. Komplement, Fra. complément, ing. complement) Bir uzayda bir S kümesi verildiğinde S ye ilişkin 

olmayan öğelerin tümü.  

tümleyen (tümler) olay),,,Fra. évenement complémentaire, ing. complementary event) A rasgele uzayını S örneklem 

uzayına tümleyen A' olayı  AUA'=S. 
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tümleyici bağlak,,,Alm. integrierendes Relais, Fra. relais intégrateur, ing. integrating relay) Aynı ya da değişik 

genlikteki bir ya da bir dizi vurumun enerjilerinin toplamı ile çalışan bağlak; tümleyici röle. 

tümleyici ölçme aleti,,,Alm. integrierendes (mess-) Gerät, Fra. appareil (mesureur) intégrateur, ing. integrating 

(measuring) instrument) Çoğunlukla zaman olan başka bir niceliğe göre girişteki sinyalin tümlevini veren ölçme aleti.  

tümleyici yükselteç,,,Alm. integrierender Verstärker, Fra. amplificateur intégrateur, ing. integrating amplifier) Çıktısı 

giriş imlerinin ağırlıklandırılmış toplamının zaman tümlevi olan işlemsel yükselteç.  

tünel etkisi,,,Alm. Tunnel-Effekt, Fra. effet tunnel, ing. tunnel effect) Elektronların, N bölgesindeki iletim bandı ile P 

bölgesindeki değerlilik bandı arasında her iki yönde geçmesiyle oluşan iletim olgusu. 

türdeş süreç,,,Alm. homogener Prozess, Fra. processus homogène, ing. homegeneous process) Verilen iki zamanda, 

herhangi iki durum arasındaki geçiş olasılığı yalnızca bu iki durumun değerleri arasındaki çıkarıma bağlı olan 

olasılıksal süreç; tektürel süreç.  

türetik,,,Alm. Differential, Fra. différentiel, ing. differential) Türevsel hesapta bir işlevden belirli kurallar uyarınca 

türetilen başka bir işlev.  

türetik virüs,,,Fra. derivé, ing. derivate) Varolan bir virüsün yeni değiştirilmiş sürümü. 

türetilmiş büyüklük,,,Alm. abgeleitete Grösse,  Fra. grandeur derivée, ing. derived quantity) Bir büyüklükler 

sisteminde, o sisteme ait temel büyüklüklerin fonksiyonu olarak ifade edilen büyüklük.  

türetilmiş ölçüm birimi,,,Alm. abgeleitete Einheit,  Fra. unité de measure derivée, ing. derived unit of measurement) 

Belirli bir büyüklükler sisteminde, türetilmiş bir büyüklüğün ölçüm birimi.  

türetme,,,Alm. Ableitung, Fra. dérivation, ing. derivation) 1) Türev alma, 2) Belirli işlemler yaparak bir sonuca ulaşma, 

3) Yalın bir yapıdan başlayarak daha karmaşık bir yapıyı elde etme.  

türev alıcı,,,Alm. Differentiator, Fra. différentiateur, dérivateur, ing. differentiator) Çıkışında giriş değişkeninin 

çoğunlukla zaman gibi bir başka değişkene göre türevi elde edilen aygıt.  

türevsel çözümleyici,,,Alm. Differentialanalysator, Fra. analyseur différentiel, ing. differential analyzer) Türevsel 

denklemlerin çözümü için birbirlerine bağlı tümleyicilerden yararlanan bir analog bilgisayar.  

türevsel denklem,,,Alm. Differentielgleichung, Fra. équation différentielle, ing. differential equation) Bilinmeyen bir 

işlev ve bu işlevin türevlerinden oluşan denklem.  

türevsel denklem derecesi,,,Alm. Ordnung einer Differentialgleichung, Fra. ordre d'une équation differentielle, ing. 

order of a differential equation) Türevsel denklemdeki en büyük türevin derecesi.  

türevsel eylem,,,Alm. differenzierendes Verhalten, Fra. action par dérivation, ing. derivative action) Çıktının, girdinin 

zamana göre birinci türevine orantılı olduğu sürekli davranış türü.  

türevsel eylem katsayısı,,,Alm. Differenzierbeiwert, Fra. coefficient de dérivation, ing. derivative action coefficient) 

Salt türevsel davranışlı bir öğede çıkış değişkeninin, giriş değişkeninin zamana göre türevine oranı. 

türevsel eylem zaman değişmezi,,,Alm. Differenzierzeitconstante, Fra. constante de temps de dérivation, ing. derivative 

action time constant) Giriş ve çıkış değişkenleri aynı boyutlarda olduğunda salt türevsel davranışlı bir öğede zaman 

boyutlu türevsel işlev katsayısı.  
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türevsel oyun,,,Alm. Differentialspiel, Fra. jeu différentiel, ing. differential game) Durumların evrimi türevsel bir 

denklem ile betimlenebilen sonsuz oyun.  

u-arayüzü,,,Fra. interface U (rNIS), ing. U-interface) Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağında abone yerleşkesindeki 

sonlandırıcı ile kamusal ağın yerel döngüsü arasındaki 2-telli fiziksel arabağ. 

u-borulu basıölçer,,,Alm. U-Röhremanometer, Fra. manomètre à tube en U, ing. U-type manometer) Sıvı ile 

doldurulmuş U biçimindeki bir kap ile yapılan basınçölçer.   

u-eğrisi,,,ing. bathtube curve) Bir sistem ya da bileşendeki arızaların sayılarının zamana göre grafiği. 

ucaylanım,,,Alm. Polarisation, Fra. polarisation, ing. polarization)  1) Doğal ışığın, titreşimleri bir düzlem içinde olan 

ışığa çevrilmesi, 2) Bir molekülün artı ve eksi yük özelliklerinin ayrılma süreci; polarma.  

ucaylanma,,,Alm. Polarisition, Fra. polarisation, ing. polarization) Bir elektromanyetik dalga için, sabit bir noktadaki 

elektrik ya da manyetik alan vektörünün açısal değişiminin anlatımı.  

ucaylanma düzlemi,,,Alm. Polarisationsebene, Fra. plan de polarisation, ing. plane of polarization) Düzlemsel 

ucaylanmış bir dalga için elektrik ve manyetik alan vektörlerinin bulunduğu düzlem; polarma düzlemi.  

ucaylanma uyumsuzluğu,,,Alm. Polarisationsfehlanpassung, Fra. désadaptation en polarisation, ing. polarisation 

mismatch) Alıcı antenle gelen elektromanyetik dalganın ucaylanma farklarından ötürü ortaya çıkan sinyal gücü yitimi; 

polarma uyumsuzluğu. 

ucaylayıcı,,,Alm. Polarisator, Fra. polarisateur, ing. polarizer)  Görünür doğal ışığı ucaylamakta kullanılan aygıtlara 

verilen genel ad.  

ucaylı ışık,,,Alm. polarisiertes Licht, Fra. lumière polarisée, ing. polarized light)   Titreşimleri yalnız bir düzlem içinde 

kalan ışık; polarmış ışık.  

ucaylık göstergesi,,,Alm. Polaritätsanzeiger, Fra. indicateur de polarité, ing. polarity indicator)  Bir iletkenin diğerine 

göre ucaylığını gösteren alet; kutupluluk göstergesi. 

ucu ucuna kararlı dizge,,,Alm. begrenzt stabiles System, Fra. système à stabilité marginale, ing. limitedly or marginally 

stable system) Sınırlı bir bozanetkene karşı yanıtı sabit genlikli bir salınım olan dizge.    

uç değer doğrusallığı,,,Alm. endpunktgestützte Linearität, Fra. linéarité terminale, ing. terminal based linearity) 

Görünen değerin alt ve üst erim değerlerini birleştiren doğrudan, görünen ölçüm eğrisinin en büyük sapması.   

uç düğüm,,,Fra. noeud satellite, ing. terminal node) Hiçbir altağacı olmayan ağaç düğümü. 

uçan nokta,,,ing. flying spot) Katod ışın tübü tarafından üretilen, ekranın yüzeyini aydınlatmada kullanılan küçük ve 

hızlı hareket eden ışık noktası.  

uçbirim,,,Alm. Terminal, Fra. terminal, ing. terminal) 1) Şebekeden aldığı bilgiyi kullanıcıya uygun bir biçimde sunan 

ve kimi tamamlayıcı işlevleri de yerine getiren, kullanıcının yakınında bulunan donatım. 2) Bir veri iletişim ortamında 

veri giriş-çıkışını sağlayan donanım birimi ya da donanım birimleri topluluğu.    

uçbirim bileşeni,,,Fra. composant de terminal, ing. terminal component) Bir uçbirimde, klavye, yazıcı gibi giriş - çıkış 

işlemlerinde kullanılan ve ayrı adreslenebilen parçalar. 

uçbirim çoğullayıcısı,,,Fra. multiplexeur de terminaux, ing. terminal multiplexer) Birçok uçbirim aygıtından gelen 

işaretleri tek bir eşeksenel kablo üzerinde çoğullayan aygıt. 
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uçbirim işgöreni,,,Fra. serveur de terminaux, ing. terminal server) Yerel alan ağ teknikme hattı biçimindeki bellek. 

uçbirimin Ethernet sistemine bağlanmasına elvereren aygıt. 

uçbirim öykünümü,,,Fra. émulation de terminal, ing. terminal emulation) Protokol sınamasında, protokol 

çözümleyicinin bir devreyi sonlandırıp ucundaki normal uçbirim rolünü üstlenmesi. 

uçbirim topağı,,,Fra. grappe de terminaux, ing. terminal cluster) Coğrafi olarak birbirlerine yakın konumlarda ve 

çoğunlukla tek bir birim (topak denetçisi) tarafından denetlenen uçbirimler grubu. 

uçlar arası karışım,,,Alm. symmetrische Störung, Fra. interférence en mode normal, ing. normal mode interference)  

Ölçen devre uçları arasında görülen bir karışma türü.  

uçtaki kullanıcı,,,Fra. utilisateur final, ing. end user) 1) Bir dizgedeki bilginin en sonda vardığı nokta, 2) Veri işleme ve 

bilgi alışverişi için bir kullanıcı-ağını kullanan kişi, süreç, izlence, aygıt ya da dizge.  3) Banka memurları, fabrika 

işçileri, mühendisler, yöneticiler gibi görevi esnasında bir bilgi ağını kullanan kişiler. 

uçtan uca imleşim,,,Fra. signalisation de bout en bout, ing. end-to-end signalling) Çağrının başladığı santralın, 

bağlantıya eklenen santral ve bağlarda da denetimi elinde tuttuğu ve imleşimi yürüttüğü imleşim türü. 

uçtan uca kriptolama,,,Fra. chiffrement de bout en bout, ing. end-to-end encipherment) Bir iletişim ağının bir ucunda 

kriptolanan bilginin, ancak alıcı uçta kriptosunun çözüldüğü sistem. 

uçtan uca sayısal bağlanırlık,,,Fra. connectivité de bout en bout, ing. end-to-end digital connectivity) Bir uçbirimden 

diğer uçbirime hiç bir analog bileşen içermeyen anahtarlanmış yol. 

uçucu,,,Alm. flüchtig, Fra. volatile, ing. volatile) Düşük sıcaklıkta az ısı ile uçabilen.   

uçunlaşım,,,Alm. Sublimation, Fra. sublimation, ing. sublimation) Sıvı evre oluşmadan katıdan uçun haline geçiş. 

ulam,,,Alm. Merkmalsklasse, Fra. catégorie, ing. category) 1) Evrenin nitel bir özelliğine göre elde edilmiş türdeş 

bölümlerden her biri;  2) Dilbilgisel ya da anlamsal sınıflandırma birimi; kategori.  

ulusal belgelik,,,Fra. archive national, ing. national archive) Bir ülkenin kamusal ve yerel yönetimine ilişkin tüm 

belgelerin genellikle mikrofilm/mikrofiş ortamı üzerinde saklanan kopyaları ile bunlara yeni belgelerin sürekli biçimde 

katılmasını ve aranan belgelere erişimi sağlayan donatım ve örgüt.   

uluslararası birimler sistemi; SI,,,Alm. Internationales Einheitensystem, SI., Fra. Système International d'Unités, SI, 

ing. International System of Units, SI) Ölçü ve Ağırlıklar Genel Konferansı'nda önerilen ve kabul edilen tüımleşik 

birimler sistemi.   

uluslararası standart,,,Alm. nationales Normal, Fra. étalon national,  ing. national standard) Ele alınan büyuklüğe ait, 

diğer bütün standartların değerlerinin temeli olduğu;  ulusal resmi bir kararla kabul edilen standart.  

unut damgası,,,Alm. Aufhebungszeichen, Fra. signe d'annulation, ing. cancel character, ignore character) Kimi 

uzlaşımlarda, ilgili olduğu veride yanlış bulunduğunu, verinin kullanılmaması gerektiğini göstermek üzere kullanılan 

bir güdüm damgası. 

upuygun,,,Alm. adäquat, Fra, adéquat, ing. adequate) 1) Eşit kılınmış, birbirleriyle uygun, 2) Konusunu ve isterlerini 

tam olarak karşılayan.    

usta-yamak kapanı,,,Alm. Master-Slave Flip-Flop, Fra. basculeur master-slave, ing. master-slave flip-flop) Saatin artı 

çevriminde gelen ikili bilgiyi kaydeden birinci kat bir kapan, eksi çevriminde ise bu bilgiyi belleyen ikinci kat bir 

kapan devresinden oluşmuş sayısal elektronik devresi.   
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usta-yamak kipi,,,Fra. mode équilibré, ing. balanced mode) ‹ki bilgisayarın, herhangi birinin "birincil" ya da "ikincil" 

olması gerekmeden birbirlerine veri iletebildikleri çalışma kipi. 

uyarı iletisi,,,ing. warning message) Bilgisayar dizgelerinde olagelen bir hataya ilişkin mesaj. 

uyarıcı,,,Alm. Erreger, Fra. excitatrice, ing. exciter) 1) Başka bir dinamo ya da motorda manyetik alan yaratmak için 

elektrik akımını sağlayan motor ya da dinamo 2) Bir radyo alıcısında olduğu gibi taşıyıcı sıklığını üretmede kullanılan 

devre.  

uyarık durum,,,Alm. angeregtes Zustand, Fra. état excité, ing. excited state) Uyarılmış durum; enerjisi, taban 

enerjisinden yukarıda olan fiziksel sistemin durumu.  

uyarım düzeyi,,,Alm. Anregungsarbeit, Fra. niveau d'excitation, ing. excitation state) Belli bir uyarım derecesini 

belirleyen enerji. 

uyarım enerjisi,,,Alm. Erregungsenergie, Fra. énergie d'excitation, ing. excitation energy) Bir dizgeyi taban 

durumundan uyarılmış hale çıkarmak için gerekli enerji. 

uyarım potansiyeli,,,Alm. Erregungs spannung, Fra. potentiel d'excitation, ing. excitation potential) Belirli bir ışınımı 

elde etmek için gerekli potansiyel (erkil) değeri.  

uyarlama,,,Alm. Anpassung, Fra. adaptation, ing. adaptation) Çevre koşullarına daha uyumlu kılmak üzere bir dizge ya 

da düzeneği ayarlamak; değiştirmek, uyumlamak.  

uyarlanır,,,Alm. adaptiv, Fra. adaptatif, ing. adaptive) Belirli bir öğrenme ve eniyileme sürecinin güdümünde yürütülen 

ve saptanan bir dizge davranışını değişen ve/ya da bilinmeyen koşullara uyarlamaya çalışan.  

uyarlanır denkleştirme,,,Alm. adaptives Korrekturglied, Fra. compansateur adaptatif, ing. adaptive equalization) 

‹letişim kanallarının denkleştirme işleminin, kanaldan iletim sırasındaki bozulmuş ve gürültülü olabilen dalga 

biçimlerine dayanarak bir öğrenme sürecinin güdümünde yürütülmesi.  

uyarlanır farksal vurumlu kod kiplenimi,,,Alm. adaptive differenzial-puls-code-modulation, Fra. modulation par 

impulsions et codage différentiel adaptatif, ing. adaptive differential pulse code modulation) Öngörücüsü sabit ya da 

değişken olabilen ve uyarlanır nicemleme kullanan ayrımsal vurum kod kiplenimi.  

uyarlanır nicemleme,,,Alm. adaptive Quantisierung, Fra. quantification adaptatif, ing. adaptive quantizing) Nicemlenen 

işaretin kısa dönem istatistiklerine  göre kimi parametreleri değişen nicemleme.  

uyarlanır öğrenme,,,Alm. adaptiver Lern, Fra. apprentissage adaptif, ing. adaptive learning; adaptive learning 

algorithm, adaptive learning system) Örn. uyarlanır öğrenme algoritması, uyarlanır öğrenme dizgesi.  

uyarlanır öngörücü,,,Alm. adaptiver Voraussager, Fra. prédicteur adaptatif, ing. adaptive predictor) Örneklenen işaretin 

kısa dönem izgel özelliklerine göre kestirim işlevi değişen öngörücü.  

uyarlanır süzgeç,,,Alm. adaptiver Filter, Fra. filtre adaptatif, ing. adaptive filter) Bir öğrenme algoritmasının 

güdümünde yapısı ve veya katsayıları gelen verilere göre değişebilen süzgeç.  

uyarlanır yolatama,,,Alm. adaptiver Leitweg, Fra. acheminement adaptatif, ing. adaptive routing) Bir teleiletişim ağında 

yol tıkanıklıklarına gözeterek ve yük dağılımına uyarlanarak yapılan yolatama.  

uyarlayıcı,,,Alm. Adapter, Fra. adaptateur, ing. adaptor) Ölçme aygıtları ile ölçülen birim arasında uyumlu bir bağlantı 

sağlayan aygıt ya da aygıt dizisi; bağdaştırıcı.  
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uyarlık sınaması,,,Fra. essai de conformité, ing. compliance test) Bir öğenin ayırıcı özelliklerinin belirtilen isterlere 

uyup uymadığının sınanması.  

uyarma bandı,,,Alm. Anregungsband, Fra. bande d'excitation, ing. excitation band) Bir atom elektronlarının uyarma 

yolu ile çıkarılabildikleri enerji seviyelerinin birbirine komşu olanlarının oluşturduğu enerji bandı. 

uyarma enerjisi,,,Alm. Anregungsenergie, Fra. énérgie d'excitation, ing. excitation energy) Uyarılmamış bir atomu belli 

bir uyarım derecesine taşımak için gerekli en küçük enerji. 

uyarma iletisi,,,Alm. Warnungsmitteilung, Fra. message d'avertissement, ing. warning message) Bir yanlış olasılığını 

kullanıcıya bildirmek amacıyla yer verilen herhangi bir ileti.  

uyarma potansiyeli,,,Alm. Anregungsspannung, Fra. potentiel d'excitation, ing. excitation potential) Sükunet 

durumundaki bir elektrona, başlangıçta normal durumda olan bir atom veya moleküle çarparak bunları uyarabilmesi 

için verilmesi gereken en küçük enerjiyi sağlayan potansiyel farkı. 

uydu alıcı-vericisi,,,Fra. répondeur, ing. transponder) Yer-uydu işaretin alıp, daha yüksek bir taşıyıcı sıklığa taşıyıp, 

kuvvetlendirip, geniş bir kaplama alanına uydu-yer ışını üzerinde gönderen aygıt. 

uydu bağlağı (rölesi),,,Fra. relais satellite, ing. satellite relay) Yerdurağan (geostationary) bir uydu üzerinde yerden 

gelen sinyali kuvvetlendiren etkin ya da edilgen yükselteç. 

uydu bilgisayar,,,Alm. Aussenstellenrechner, Fra. calculateur satellite, ing. satellite computer) Bir bilgisayar dizgesi 

çevresinde, ona bağımlı biçimde çalışan daha küçük bir bilgisayar.  

uydu iletişim dizgesi,,,Alm. Satellitenfernmeldeverkehr, Fra. réseau de communication par satellites, ing. satellite 

communication system) ‹letim ve anahtarlama işlemlerinin ağırlıklı olarak bir uydu aracılığı ile yürütüldüğü iletişim 

dizgesi.   

uydu santral,,,Alm. Sattelitzentrale, Fra. centre satellite, ing. satellite exchange) Yerel aboneleri birbirleri arasında 

anahtarlayan ve veya ağ sıradüzeninde üst katmandaki yerel santrala yolveren santral. 

uydu yer istasyonu,,,Fra. poste terrestre de satellite, ing. satellite earth station) Uyduları izleyen, uydulardan gelen 

telemetrik verileri alıp işleyen, yörüngeyle ilgili komutları gönderen bilgi işlem ve kumanda noktaları. 

uydu-yer bağı,,,ing. downlink) Yerdurağan (geostationary) uydudan bir yer istasyonuna bilgi aktarımı sağlayan kanal. 

uydudan merkeze güncelleme,,,Fra. téléchargement satellite-centrale, ing. upload) Herhangi bir bilgi depolama 

yerinden bir bilgisayar belleğine veri gönderme.  

uygulama katmanı,,,Alm. Anwendungsschicht, Fra. couche d'application, ing. application layer) Açık Sistemler 

Arabağlaşım modelinde en üstte yer alan, ve kullanıcıların ağ üzerinden kullandıkları, eriştikleri, paylaştıkları vs. 

uygulamalara ilişkin protokolları içeren katman. 

uygulama programı,,,Alm. Anwendungsprogramm, Fra. programme d'applications, ing. applications program) 

Bilgisayarın belirli bir görevi yerine getirmesi için hazırlanmış komutlar dizisi. Kullanıcının özel gereksinimlerini 

karşılamak üzere tasarlanıp gerçekleştirilmiş bilgisayar programı. Örneğin yazı işlem, faturalandırma, bilgi ve veya veri 

tabanı sorgulaması, envanter denetimi.  

uygulama yazılımı,,,Fra. logiciel d'application, ing. application software) Bir kullanıcının belirli bir gereksinimini 

karşılamak üzere tasarımlanan yazılım, örneğin süreç denetim yazılımı, bordro yazılımı. 
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uygulamaya özgül tümdevre,,,Alm. anwendungs-Spezifisch integrierter Schaltkreis, Fra. circuit intégré spécifique à 

l'application, ing. Application Specific Integrated Circuit, ASIC) Kullanıcının özgül gereklerine göre tasarımlanmış ve 

imal edilmiş tümdevre.  

uygunluk,,,Alm. Konformität, Fra. conformité, ing. conformity) Bir eğrinin belirli başka bir eğriye yaklaşık olabilme 

derecesi.  

uyum iyiliği,,,Alm. Güte der Anpassung, ing. goodnes of fit) Gözlenmiş bir değerler kümesi ile kuramsal olarak 

bulunan değerler kümesi arasındaki uyumun niteliği. 

uyum testi,,,Fra. sondage de conformité, ing. compliance testing) Bir bilgi işleme sisteminin tasarlanan güvenlik 

önlemlerine uyup uymadığını sınayan denetim yordamı. 

uyumcul devinim,,,Alm. Harmonischeschwingung, Fra. mouvement harmonique, ing. harmonic motion) Bir nesne 

denge konumundan ayrılırsa, ve bu ayrılım tutarı ile oranlı bir geriçağrım kuvveti doğduğunda denge konumu 

yöresinde yaptığı salınım; harmonik devinim.  

uyumlu süzgeç,,,Fra. filtre adapté, ing. matched filter) Bir sayısal iletişim dizgesinde alışın belirli bir anında sinyal-

gürültü oranını en büyük kılan ve belirli bir sinyal dalgabiçimine göre tasarlanmış süzgeç.  

uyumluluk,,,Fra. compatibilité, ing. compatibility) ‹ki ya da daha çok sistem ya da bileşenin aynı donanım ya da 

yazılım çevresini paylaştıklarında beklenen işlevlerini yerine getirebilmeleri özelliği.  

uyumsuzluk,,,Alm. Fehlanpassung, Fra. fausse adaptation, ing. mismatch) Bir yükün empedansının (çelisinin) bağlı 

olduğu kaynağın empedansına uyumlu olmaması. 

uzak alan,,,Alm. Fernfeld, Fra. champ lointain, ing. far field) Bir alanda parçacık hızının,,,akustik alan için), ya da 

birim kesitte algılanan enerjinin (elektromanyetik alan için) kaynaktan uzaklığa ters orantılı olduğu varsayılan bölge.  

uzak çaprazkarışma,,,Fra. télédiaphonie, ing. far-end crosstalk, FEXT) Uzak uçtaki bir sinyale, gene uzak uçtaki bir 

başka sinyalin çaprazkarışması. Bu tür karışma genelde tüm iletim yolu boyunca yeralır ve karışan sinyal asıl sinyale 

göre daha zayıftır.  

uzak döngü sınaması,,,ing. remote loopback) Uzaktaki modem üzerinden döngüyü tamamlayarak döngü sınamasını 

yürütme. 

uzak uçbirim,,,Fra. terminal éloigné, ing. remote terminal) 1) Bir sayısal hattın  santraldan en uzak noktasındaki 

uçbirim;  2) Bir veri hattı ile sisteme bağlı uçbirim.  3) Bir gövdeyol ya da santrallararası hat ile bağlı telefon aygıtı. 

uzak uçtaki yankı,,,ing. far-end echo) Sinyalin dört-telli taşıyıcı omurgayı terk edip iki-telli yerel döngüye girdiği 

noktadaki yankı. 

uzak yazıcı,,,Alm. Fernschreibmaschine, Fra. télétype, téléimprimeur, ing. teletypwriter, teletype) Veri giriş-çıkış için 

kullanılan, yazı makinasına benzer donanım birimi; teleyazıcı.  

uzaklık imgesi,,,Fra. image de distance, ing. range image) Her imge öğesinin değerinin, o imge öğesine gönderilen 

nesnenin yüzey parçasıyla, bir ölçüm noktası arasındaki uzaklığa karşı düştüğü imge.  

uzakta işleme,,,Fra. télétraitement, télégestion, ing. remote processing) Ana bilgisayarın işlem yükümlülüğünün bir 

kısmını uzaktaki bir bilgisayara aktarma. 

uzaktan denetim,,,Alm. Fernsteuerung, Fra. téléconduite, ing. telecontrol) Bir düzene ilişkin donatımın denetiminin 

uziletişim teknikleri kullanarak bilginin iletimine ve işlenmesine dayandırılması. 
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uzaktan erişim,,,Alm. Fernzugriff, Fra. accès à distance, ing. remote access) Bir bilgi işlem düzeni ile bu yerden 

uzaktaki bir ya da daha çok durağın iletişimine dayanarak gerçekleştirilen erişim; tele-erişim. 

uzaktan gözetleme,,,Alm. Fernüberwachung, Fra. télésurveillance, ing. telemonitoring) Teleiletişim tekniğini 

kullanarak bir düzene ilişkin donatımın gözden geçirilmesi ve gözlenmesi; telegözetleme.  

uzaktan oturum açma,,,Fra. téléconnexion, ing. remote log-in) Bir kullanıcının uzaktan bir bilgisayarda etkileşimli bir 

oturum açabilmesine olanak tanıyan uygulama yazılımı. 

uzaktan ölçme donatısı,,,Alm. Fernmessgerät, Fra. équipment de télémesure, ing. telemeasuring equipment) 

Teleiletişim tekniğini kullanarak ölçme noktasından uzakta bir yerde ölçülen niceliği kaydeden ya da sergileyen alet 

takımı. 

uzaktan ölçüm,,,Alm. Fernmessung, Fra. télémétrie, ing. telemetry) Ölçümlerin birincil sezicinin uzağında bir yerde 

elde edilmesini sağlayan ara birimler düzeni; teleölçüm.  

uzaktan yüklemek,,,Fra. télécharger, ing. download) Bir işletim yazılımını ilgili bilgisayarlara uzaktaki bir konumdan, 

örneğin, bir ağ üzerinden yüklemek.  

uzam bölgesi tasarımı,,,Fra. concéption dans le domaine espace, ing. space domain design) Sadece uzam bölgesi 

isterleri gözönüne alınarak yapılan süzgeç, işlemci vb. tasarımı.  

uzam bölüşümlü anahtarlama,,,Fra. commutation spatiale, ing. space division switching) Uzam bölüşüm teknikleri 

kullanılarak gerçekleştirilen anahtarlama.  

uzam bölüşümü,,,Fra. répartition spatiale, ing. space division) ‹ki nokta arasındaki birçok iletim kanalının uzamda 

ayrılmış olması.  

uzam çeşitlemesi,,,Fra. divérsité spatielle, ing. space diversity) Sönümlenen (bayılan), çokyollu radyo iletişim 

ortamlarının güvenilirliğini arttırmak için başvurulan ve iletilerin birden çok konumdaki antenle farklı ışınlarla 

gönderildiği yöntem.  

uzama,,,Alm. verlägerung, Fra. élongation, ing. elongation) Isıtma ya da çekme ile bir cismin boyca büyümesi.  

uzamda değişmezlik,,,Fra. invariance spatiale, ing. space invariance) Bir dizgenin özelliklerinin uzamdaki 

ötelenmelerle değişmemesi.  

uzamsal,,,Alm. räumlich, Fra. spatial, ing. spatial) 1) Uzam konaçlarına (coordinate) ilişkin. 2) Bağımsız değişkenleri 

uzam değişkenleri olan bir sinyale ilişkin; mekansal. 

uzamsal çözünürlük,,,Alm. raumliche Auflösung, Fra. résolution spatiale, ing. spatial resolution) Birim uzam başına 

ayrıştırılabilen çizgi sayısı ya da ayrıştırılabilen en yakın iki çizginin uzaklığı; uzamsal ayırma duyarlığı.  

uzamsal sıklık,,,Fra. fréquence spatiale, ing. spatial frequency) Bir imgede birim uzam başına karartı değişimi sayısı.  

uzamsal süzgeç,,,Fra. filtre spatial, ing. spatial filter) Her imge öğesine (pixel; imgecik) karşı düşen çıktının, giriş 

imgesindeki birden çok, ve tipik olarak da sözkonusu imgenin dar bir komşuluk bölgesindeki, imge öğelerine bağlı 

olduğu süzgeç.  

uzay yükü,,,Alm. Raumladung, Fra. charge d'espace, ing. space charge) Bir uzay bölümünde, elektron ve/veya 

iyonların bulunmasından kaynaklanan elektrik yükü. Bir boşluk tübünün katodundan salınımlanan elektronların 

oluşturduğu hacimsel yük yığımı. 
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uziletişim,,,Alm. Telekommunikation, Fernmeldetechnik, Fra. télécommunications, ing. telecommunication) Bilginin 

üretilmesi, saklatımı, başka bir yere iletimi, işlenmesi ve tüketimi vb. etkinlikler; teleiletişim.  

uzlaşım,,,Alm. Vereinbarung, Fra. convention, ing. convention) Temel ilkeler üzerinde varılmış genel anlaşma.   

uzun erimli,,,Fra. à grande distance, ing. long haul) Tipik olarak 70 kilometreden daha uzun mesafeli iletime ilişkin. 

üç aboneli hizmet,,,Alm. Correspondant, Fra. service comportant un troisième, ing. three party service) Bir abonenin 

sürmekte olan çağrıyı tutup üçüncü bir aboneye bir çağrı yapabilmesi. Bu abone iki çağrı arasında gidip gelebilir, üçlü 

konferans oluşturabilir ya da diğer bir aboneyi bağlantılayabilir.    

üçgen eşitsizliği,,,Alm. Dreiecksungleichung, Fra. inegalité triangulaire, ing. triangle inequality)  (x,d) sözde 

ölçevimsili uzayında, her X içindeki x, y, z için gerçeklenen d(x,y)  ² d(x,z) + d(z,y) eşitsizliği.  

üçgen-bağlantılı devre,,,Alm. Betriebsmittel in Dreieckschaltung, Fra. dispositif en triangle, ing. delta-connected 

device) Üç-evreli olup göz-bağlantılanmış devre (aygıt).  

üçlü,,,Alm. ternär, Fra. ternaire, ing. ternary; ternary code, ternary number system, ternary switching element) Üç olası 

değere sahip olan; örneğin sayısal bir işaret +1, 0, -1 volt değerinde olabilir. Örn. üçlü kod, üçlü sayı dizgesi, üçlü 

anahtarlama ögesi.  

üçlü ek,,,Alm. Dreier-Aufteilungsmuffe, Fra. jonction trio-mono, ing. trifurcating joint) Üç damarlı bir kablo ile tek 

damarlı üç kablo arasında bağlantı sağlayan donatı. 

üçüncü kuşak bilgisayar,,,Fra. ordinateur de la troisième génération, ing. third generation computer) Daha ucuza daha 

yüksek güvenilirlik sağlayan devrelerden oluşan donanım olanakları, çoklu iş düzeni ve zaman bölüşüm olanakları 

sağlayan, böylece donanım ve yazılım kaynaklarını en verimli biçimde yöneten işletim dizgeleri, veri iletişim ve 

uzaktan iş girişi olanaklarıyla bilişim ağlarının kurulmasına yolaçan ve 1965'te gerçekleştirilmeye başlanan bilgisayar 

kuşağına giren bilgisayar.  

üçüncü tür hata,,,Alm. Fehler dritter Art, Fra. erreur de troisième espèce, ing. error of the third kind) Yanlış 

varsayımlara dayanan sınama yordamları sonucunda ortaya çıkan hata.   

üfleme bobini,,,Alm. Blasspule, Fra. bobine de soufflage, ing. blow-out coil) Bir ark hücresi içinde arkı saptırmak üzere 

bir manyetik alan oluşturmak için tasarımlanmış bobin. 

üleşim katsayısı,,,Alm. Verteilungskoeffizient, Fra. coefficent de partition, ing. partition coefficient) Üleşimde her 

kesime düşen sayının tüme oranı.   

ülke kodu,,,ing. country code) Uluslararası bir telefon çağrısında, çıkış kodundan sonra gelen ikinci küme sayamaklar. 

üreteç,,,Alm. Generator, Fra. générateur, ing. generator) Mekanik enerjiyi, elektriksel enerjiye dönüştüren makina.  

üretici program,,,Alm. Generator-programm, Fra. programme générateur, ing. generator program) Genel biçimde 

tanımlanmış bir işe ilişkin olarak önceden hazırlanmış bir çatıdan yararlanarak, kullanıcının belirlediği parametrelere 

göre, onun özel gereksinmelerini karşılar nitelikte bir program üreten herhangi bir yordam.   

üreysel terim,,,Alm. allgemeiner Term, Fra. terme générique, ing. generic term) Bilgi erişimde, anıldığında bir dizi 

kavramı belirten anahtar sözcükleri de üreterek, üremenin bu kavramlar için de sürdürülmesine yolaçan anahtar sözcük; 

soysal terim.  

ürün mühendisliği  (génie de produits, ing. product engineering) Ürünün tasarımı, belirtimi ve yapımına ilişkin teknik 

süreçler.  
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ürün standardı,,,Fra. standard de produit, ing. product standard) Yazılım mühendisliğinde kabul edilebilir ve tam bir 

ürünün ne olduğunun belirtilmesi.  

üs istasyonu,,,Fra. poste de base, ing. base station) Bir gezgin radyo iletişim dizgesinde, belirli bir alan içinde sıklık 

ataması, el değiştirme gibi sinyal işlemleriyle ve aboneleri izlemekle yükümlü olan merkezi radyo istasyonu.  

üst,,,Alm. Exponent, Fra. exposant, ing. exponent) Bir kayar ayrımlı sayı gösteriminde, gerçek sayı elde edilmek üzere, 

değişmez ayrımlı parça ile çarpılmadan önce, belirtilmiş kayan ayrım tabanının kuvvetinin alınacağı sayı.   

üst alma,,,Fra. exponentiation, ing. exponentiation) a sayısını n kez kendisiyle çarparak an ile gösterilen sayıyı 

oluşturma.  

üst üçgenel matris,,,Alm. obere Dreiecksmatrix, Fra. matrice triangulaire supérieure, ing. upper triangular matrix) 

Köşegenaltı tüm öğeleri sıfır olan matris; üst üçgenel dizey.  

üstdüşüm,,,Alm. Überlagerung, Fra. superposition, ing. superposition) f işlevinin tanım aralığında herbir x, y çifti için 

f(x+y) = f[x]+f(y) eşitliğinin sağlanması.  

üstdüşüm özelliği,,,Alm. Überlagerungsprinzip, Fra. principe de superposition, ing. superposition principle) Bir 

dizgenin iki girdinin bir doğrusal birleşimine karşılık gelen çıktısının herbir girdiye karşılık gelen çıktıların aynı 

doğrusal birleşimi olması özelliği. 

üstel dağılım,,,Alm. Exponentialverteilung, Fra. distribution exponentielle, ing. exponential distribution) a>o bir 

parametre olmak üzere, olasılık yoğunluk işlevi f[x] = 1/a exp(-x/a), x>0 biçiminde verilen x sürekli olasılıksal 

değişkeninin dağılımı.   

üstel dalga,,,Alm. Exponential welle, Fra. onde exponentielle, ing. expotential wave) Salınım genliği, zamanın üstel bir 

işlevi olan sönümlü dalga. 

üstel geri çekilme,,,Fra. temporisation exponentielle, ing. exponential backoff) Taşıyıcı-dinleyen-çarpışma-sezen çoklu 

erişim sistemlerinde, her ardarda gelen çarpışmadan sonra bilgisayarların üstelce uzayan süreler içinde yeniden iletimde 

bulunmaktan çekinmeleri. 

üstel işlev,,,Fra. fonction exponentielle, ing. exponential function) a bir sabit sayıyı göstermek üzere ax biçiminde 

tanımlanan işlev. 

üstel yumuşatma,,,Fra. lissage exponentiel, ing. exponential smoothing) Bir zaman serisini, şimdiki andan geçmişe 

doğru giden terimleri üstelce sönümlenen çarpanlarla ağırlıklandırma. 

üsttakı,,,Alm. oberer Index, Fra. indice de haut, ing. superscript) Bir damganın sağ üstüne yazılan ayırt edici damga ya 

da simge.  

üstün etkinlik,,,Alm. Supereffizienz, Fra. super-efficacité, ing. super-efficiency) En büyük olabilirlik kestiricisinden 

daha etkin olan bir kestiricinin etkinliği. 

üstün yüzey,,,Alm. Hyperfläche, Fra. hypersurface, ing. hypersurface ) Öklit 3 uzayında yüzey kavramının Öklit n- 

uzayına genellemesi.  

üstüniletken,,,Alm. Supraleiter, Fra. supraconducteur, ing. superconductor) Yeterince küçük sıcaklıklarda ve yeterince 

küçük bir manyetik alanda direnilliğin sıfır olduğu madde.  

V-arabağı,,,Fra. interface V (rNIS), ing. V-interface) Uzak bir uçbirimden tek bir abone için ISDN (tümleşik Hizmetler 

Sayısal Ağı) bağlantısını sağlayan iki-telli fiziksel arabağ. 
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V-serisi tavsiyeler,,,Fra. avis de série V (cCITT), ing. V-series recommendations) Uluslararası Teleiletişim Örgütünün 

kamusal anahtarlamalı ağlar üzerinden veri iletimini gözeten tavsiyeleri. 

vakum tüpü,,,Alm. Hochvakuumröhre, Fra. tube à vide, ing. vacuum tube) Elektriksel özellikleri, içinde kalan gaz veya 

buharın iyonlaşmasından etkilenmeyecek düzeyde havası boşaltılmış olan bir elektron tüpü. 

vana,,,Alm. Ventil, Fra. vanne, soupape, ing. valve) Bir akışkanın akış hızını değiştiren mekanik aygıt.  

vana konumlayıcısı,,,Alm. Ventil-Stellungsregler, Fra. positioneur de vanne,  ing. valve positioner) Vananın oynak 

kısmının daha doğru ve hızlı biçimde konumlanmasına yarayan yardımcı denetim dizgesi. 

var-yok davranışı,,,Alm. Ein-Aus Verhalten, Fra. action par tout ou rien, ing. on-off action) Çıkış basamak değerlerinin 

birinin sıfır olduğu iki basamaklı davranış.  

var-yok iletim,,,Alm. Ein-Aus-Transmission, Fra. transmission par tout ou rien, ing. on-off transmission) Durumlardan 

birinin sıfır volt gerilim ve devre akımı yokluğu ile temsil edildiği iki durumlu iletim.  

var-yok yanıtı,,,ing. quantal response) Bir deneğin, uyarıcıya karşı gösterdiği tepkiyi var ya da yok biçiminde belirten 

değişken.  

vargı,,,Alm. Konklusion, Fra. conclusion, ing. conclusion) Varsayımlardan çıkan sonuç.  

varış,,,Alm. Ankunft, Fra. arrivée, ing. arrival; arrival process, arrival rate) Örn. varış süreci, varış hızı.  

varış açısı,,,Alm. Einfallswinkel, Fra. angle d'arrivée, ing. angle of arrival) Karmaşık bir açık döngü sıfırına ulaşan kök 

yereğrisi dalının gerçek eksenle yaptığı açı.  

varış hızı,,,Fra. taux d'arrivée, ing. arrival rate) Bir hizmet kuyruğuna gelen müşterilerin ya da hizmet isteklerinin birim 

zamanda sayısı.  

varlık,,,Fra. entité, ing. entity) 1) Veri tabanında hakkında bilginin saklandığı nesne ya da olay, 2) Protokollarda bilgi 

alışverişinde bulunabilen aygıt ya da süreç.  

varlık savı,,,Alm. Existenzsatz, Fra. theorème d'existence, ing. existence theorem) Belirtilen türde en azından bir 

nesnenin varlığını öne süren sav.  

VE geçidi,,,Alm. Und-Schaltung, Fra. porte ET, ing. AND gate) Girişlerdeki mantıksal değişkenlerin tümünün değeri 

'doğru' olduğunda çıktının da 'doğru', diğer durumlarda çıktının hep 'yanlış' olduğu geçit. 

vektör grafikli imge,,,Fra. image composée par vecteurs, ing. vector graphic image) Noktadan noktaya çizilen çizgi ve 

eğrilerle oluşturulan imge. 

vektör nicemlemesi,,,Alm. Vektorquantisierung, Fra. quantification vectorielle, ing. vector quantization) Tek tek 

örnekler değil de örnek öbekleri üzerinde yürütülen nicemleme işlemi; yöney nicemlemesi.  

vektör potansiyel,,,Alm. Vektorpotential, Fra. potentiel vécteur, ing. vector potential) Var olduğunda dolamı verilen 

alan olan vektörel alan; yöneysel potansiyel.  

vektörel büyüklük,,,Alm. Vektorgrösse, Fra. grandeur véctorielle, ing. vector quantity) n-boyutlu uzayda belirli bir 

sıradaki n tane sayıl büyüklükle belirtilen büyüklük; yöneysel büyüklük.  
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vektörel çarpım,,,Alm. Vektorprodukt, Fra. produit véctorielle, ing. vector product) C=AxB yöney çarpımı, üç boyutlu 

uzayda yönü, A ve B vektörlerinin oluşturduğu düzleme dik ve genliği de |C| =|A| |B| |sinf| ile verilen vektörel 

büyüklük;  yöneysel çarpım. 

Venturi borusu,,,Alm. Venturirohr, Fra. tube de Venturi, ing. Venturi tube) Kesit alanı önce daralıp sonra genişleyen 

boru biçiminde birincil akışölçer öğesi.  

veri,,,Alm. Gegeben, Daten, Fra. donnée, ing. data) i) Çözüme ulaşmak için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi; ii) 

Bilgisayar için işlenebilir duruma getirilmiş sayısal ya da sayısal olmayan bilgi.  3) Olgu, kavram ya da komutların, 

iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi.  

veri adı,,,Alm. Datenname, Fra. nom des données, ing. data name) Bir kaynak programda bir veri öğesini adlandırmak 

üzere kullanılan ve genellikle bir sözcükten oluşan gösterge. 

veri ağı,,,Alm. Datennetz, Fra. réseau de données, ing. data network) Kullanıcıların ayrı veri tabanlarını, özel bilgisayar 

işlemlerini, teleiletişim dizgelerini tek bir tümleşik dizgede birleştirmelerini sağlayan düzen.  

veri akış çizeneği,,,Alm. Datenflussplan, Fra. organigramme de données, ing. data flowchart, data flow diagram) Bir 

sorunun çözümünde verinin izlediği yolu gösteren ve işlemin başlıca evreleriyle birlikte kullanılan değişik veri 

ortamlarını da tanımlayan bir akış çizeneği.   

veri bağı,,,Alm. Datenverbindung, Fra. liaison de données, ing. data link) Veri işlem aygıtlarını herhangi bir göstericiye 

ya da çoğun uzak bir yerdeki başka bir veri işleme aygıt takımına bağlantılayan bilişim kanalı.  

veri bağı denetleyicisi,,,Fra. contrôleur de liaison de données, ing. data link controller) ‹letişim hatları üzerinden verinin 

iletimini denetleyen donanım ve yazılım. 

veri bankası,,,Alm. Datenbank, Fra. banque d'information, ing. data bank) Belli bir konudaki verilerin, gereksiz 

yinelemelerden arınmış, doğruluğu, tutarlılığı ve güvenliği sağlanmış olarak biriktirilip güncellendirilmesini ve 

benimsenebilir kısa bir süre içinde erişilmesini ya da kullanılmasını sağlayan, a) yazılım dizgesi. b) veriler topluluğu. c) 

veri bankası yönetmeni. d) veri kapsamıyla kullanım koşullarını belirleyen kılavuz gibi öğelerden oluşan bir hizmet.  

veri çevirici,,,Alm. Datenumsetzer, Fra. convertisseur de données, ing. data converter) Verileri bir gösterimden başka 

bir gösterime dönüştürmeye yarayan aygıt.    

veri duyarlılığı bildirimi,,,Fra. énoncé de la nature delicate des données, ing. statement of data sensitivity) Veri 

kullanıcıları ya da sahipleri tarafından bildirilen ve verinin gereksindiği koruma düzeyini ifade eden bildirim. 

veri edinme,,,Alm. Datenerfassung, Fra. collection des données, ing. data acquisition) Sayısal ya da analog özel veri 

toplama aygıtları aracılığıyla verinin, gerçek zamanlı bilgisayara, genellikle uzakta bulunan olay yerinden, bir işletmen 

çabası gerekmeksizin, bir program güdümünde, anında girişini sağlayan veri toplama düzeni.  

veri girişi,,,Fra. introduction de données, ing. data entry) Bir veri ya da bilgi işleme sistemine verileri girme. 

veri güvenliği,,,Alm. Datensicherung, Fra. sécurité des données, ing. security of data) Bir veri tabanının ya da veri 

bankasında biriktirilen verilerin yanlış bilgiler içermesine karşı, veri girişine ve veri güncelleme olanaklarını denetim 

altında tutan önlemler bütünü. 

veri hızı,,,Fra. débit, ing. data rate, data signalling rate) Veri uçbirim donatımı tarafından veriyi taşıyan sinyal 

birimlerinin gönderiş ve alış hızı. 

veri iletim sistemi,,,Fra. système de transmission de données, ing. data transmission system) Devreler, modemler ya da 

başka aygıtlardan oluşan ve bilginin bir yerden başka bir yere aktarımına ya da çevrilmesine olanak veren sistem. 
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veri iletişim donatımı,,,Alm. Datenübertragungseinrichtung, Fra. équipment de communication de données, ing. data 

communication equipment) Veri ucu ile veri devresi arasında sinyallerin dönüştürme ve kodlama işlemlerini 

gerçekleştiren ve bir veri bağının kurulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi  görevlerini yerine getiren aygıt takımı.   

veri iletişimi,,,Alm. Datenübertragung, Fra. communication de données, ing. data communication) Sayısal bilginin 

iletişim teknikleri kullanılarak  gönderimi ve alımı.  

veri indirgeme,,,Alm. Datenreduzierung, Fra. réduction des données, ing. data reduction) Bir bilgi sürecine ilişkin 

verilerde, onarılabilir sınırlar içinde kalacak ölçüde tersinemez yitime yolaçarak yapılan özleştirme işlemi. 

veri işlem,,,Alm. Datenverarbeitung, Fra. traitment de données, ing. data processing) Verilerin bilgisayarlarca 

işlenebilecek biçime sokulması; verilerin bilgisayarca saklanması ya da işlenmesi.  

veri işlemcisi,,,Alm. Datenverarbeitungsgerät, Fra. machine de traitement de données, ing. data processor) Veriler 

üzerinde işlem yapabilen herhangi bir aygıt.  

veri işleme,,,Alm. Datenverarbeitung, Fra. traitement de données, ing. data processing) Veri üzerinde işlemlerin düzenli 

biçimde yürütülmesi, örn. insan eliyle ya da bilgisayar vb makinalarla yapılan bir işlem, bir kütük birleştirme, bir 

sıralama ya da bir hesaplama. 

veri katarı,,,Fra. flux de données, ing. data stream) Bir kanaldan iletilen veri bitlerinin ve damgalarının oluşturduğu akı. 

veri kayıdı,,,Alm. Datenaufzeichnung, Fra. enregistrement des données, ing. data recording) Herhangi bir veri saklama 

ortamına veri işleme.  

veri kayıt ortamı,,,Alm. Datenaufzeichnungsmedium, Fra. médium d'en-registrement de données, ing. data recording 

medium) Verinin kaydedilip saklandığı fiziksel ortam.   

veri kaynağı,,,Alm. Datenquelle, Fra. source de données, ing. data source) Veri  iletim araçlarına veri sunabilen aygıt.  

veri kitaplığı,,,Alm. Bibliothek, Fra. bibliotèque de données, ing. library (of data)) ‹lişkin kütüklerden oluşan bir küme. 

Örn. bir ülkenin tarım ve hayvancılığına ilişkin veri kütükleri bir veri kitaplığı oluşturabilir.  

veri kodu,,,Alm. Datencode, Fra. code des données, ing. data code) 1) Veriyi gösteren sinyallerin oluşturulma, 

gönderilme, alınma ve işlenmesine ilişkin kurallar ve uzlaşımlar kümesi. 2) Verilerin öğelerini göstermek için 

kullanılan sayı, harf, simge ya da bunların karışımı.  

veri kütüğü,,,Alm. Datenbank, Fra. fichier des données, ing. data file) Belirli bir kullanım amacı güderek derlenmiş 

veriler.  

veri ortamı,,,Fra. support d'information, ing. data medium) Üzerinde içindeki belli bir fiziksel değişkenin verinin 

gösterimi olarak kullanılabildiği gereç, örn. mıknatıslı kuşak; bilgi ortamı.  

veri örgütleme,,,Alm. Datenorganisation, Fra. organisation des données, ing. data organization) Veriyi amaçlanan 

kullanım için elverişli biçimde, uygun veri saklama ortamları üzerinde örgütleme.  

veri özleştirme,,,Alm. Datenreduktion, Fra. réduction de données, ing. data reduction) Ham verilerin daha yararlı ve 

özlü bir biçime dönüştürülmesi. 

veri sağlama,,,Fra. validation de données, ing. data validation) Verilerin doğruluğunun, tamlığının ve mantıklı olup 

olmadıklarının sınanması.  
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veri saklama yoğunluğu,,,Alm. Datenspeicherungsdichte, Fra. densité d'emmagasinage des données, ing. data storage 

density) Bir veri ortamının birim yüzeyinin ya da birim oylumunun veri saklama sığası.   

veri saydamlığı,,,Fra. transparence de données, ing. data transparency) Verilerin yapı ya da içerikleri değiştirilmeden 

bir devreden gönderilebilmesi.  

veri sıkıştırma,,,Alm. Datenverdichtung, Fra. compression de données, ing. data compression) Bir bilgi sürecini 

gösteren verilerde, herhangi tersinemez bir yitime yolaçmadan yapılan özleştirme işlemi.  

veri sızdırılması,,,Fra. fuite organisée de données, ing. data leakage) Bir bilgisayar sisteminden verilerin onay 

alınmadan, gizlice elde edilmesi. 

veri sözcüğü,,,Fra. mot contenant de données, ing. data word) Belli sayıda bitten oluşan bilgi birimi. 

veri tamlığı,,,Fra. intégrité de données, ing. data integrity) Bir veri iletişim sisteminin, verilerdeki sezilemeyen hataların 

azlığı olarak belirtilen, başarımı.  

veri toplama,,,Alm. Datenerfassung, Fra. collection des données, ing. data collection, data gathering) Bilgisayar 

ortamında saklanması öngörülen ham bilginin yeni bir uygulama için ilk kez toplanması ya da önceden derlenmiş ve 

bilgisayara girilmiş veri kütüklerinin güncelleştirilerek yaşatılması için sürekli biçimde derlenmesi.   

veri tümleştirme,,,Fra. fusion de données, ing. data fusion) Bir çok kaynaktan gelen verilerin işlenerek, 

ilişkilendirilerek ve birleştirilerek en doğru verinin bulunması. 

veri uçbirim donatımı,,,Fra. équipment terminal de traitement de données, ing. data-terminal equipment, DTE) 

Protokollara göre veri kaynağı, ereği ya da her ikisi gibi davranan ve veri iletişim denetim işlevlerini yerine getiren 

donatım.  

veri uçbirimi,,,Alm. Datenendstelle, Fra. terminal de données, ing. data terminal) Bir veri iletim hattı ile veri giriş-çıkış 

aygıtı arasında yer alan ve veriler üzerinde kipleme, kipçözme, çoğullama, kodlama gibi işlemleri yürüten aygıt.    

veri uyarlama birimi,,,Fra. adaptateur de ligne, ing. data adapter unit) Merkezi işlemcinin bir çok veri iletişim 

kanallarına bağlantılanmasını sağlayan birim.  

veri yedekleme,,,Fra. sauvegarde des données, action de sauvegarde, ing.  data backup) Bilginin kaybolabileceği arıza 

durumları için farklı ortamlarda verilerin kopyalarnı üretmek. 

verici düzeyi,,,Alm. Donatorniveau, Fra. niveau donneur, ing. donor level) Katışkılı yarıiletken bir madde veya cismin 

enerji diyagramında iletim bandına komşu olan ara düzey. 

verici-alıcı,,,Alm. Sende-Empfangsweiche, Fra. duplexeur, ing. duplexer) Bir anten dizgesi gibi ortak bir öğeden aynı 

anda hem gönderme hem de alış yapabilmeyi olanaklayan aygıt. 

verilerin korunması,,,Fra. protection des données, ing. data protection) Yetki onayı olmadan verilerin kullanımını 

engellemeye yönelik yönetsel, teknik, ya da fiziksel önlemler. 

verilerin niteliği,,,Fra. qualité des données, ing. data quality) Kullanım amacı bakımından verilerin doğruluğu, 

kesinliği, aktüelliği, tamlığı ve erişilebilirliği. 

verim,,,Alm. Wirkungsgrad, Fra. rendement, ing. efficiency) Enerji dönüştüren makinalarda, enerji çıktısının girdiye 

oranı.  
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verinin aslına uygunluğu,,,Fra. authentification des données, ing. data authentication) Verinin tamlığının, virüssüz 

olduğunun iletilenle alınanın özdeş olduklarının sınanması.  

verinin kurcalanması,,,Fra. falsification des données, ing. data diddling) Yasadışı amaçlarla bir bilgisayar sisteminde 

sahte verilerin girilmesi. 

veritabanı,,,Alm. Datenbasis, Fra. base de données, ing. data base) Bir konu ya da örgüte ilişkin verilerden oluşan ve 

genellikle bir veri tabanı dizgesi aracılığıyla bir bütün olarak yaşatılan veri kümeleri topluluğu.   

veritabanı tamlığı,,,Fra. intégrité de banc de données, ing. database integrity) Bir veritabanındaki verilerin doğruluğu, 

tutarlılığı ve güncelliği. 

veritabanı yönetimi,,,Alm. Datenbankmanagement, Fra. gestion de banque des données, ing. data base management) 

Bir veri tabanının kurulması ve yaşatılması için gerekli yordam ve programları kapsayan yazılım dizgesi.  

veritabanı yönetmeni,,,Fra. administrateur de base de données, ing. data base administrator) Bir veri tabanı dizgesini 

kullanarak, veri tabanının kurulması, işletilmesi ile ilgili görevleri yürüten ve veri kaynaklarıyla kullanıcı 

gereksemelerini bağdaştırıp sunulan olanakları kullanıcı çevrelerine tanıtan kişi ya da kişiler topluluğu.  

veriye duyarlı aksama,,,Alm. datenempfindlicher Fehler, Fra. panne mise en evidence par les données, ing. data-

sensitive fault) Belirli bir veri örüntüsünün işlenmesi sonucunda ortaya çıkan aksama. 

veriyolu,,,Alm. Datenweg, Bus, Fra. trajet de données, bus, ing. data bus) Birçok sayısal bellek öğesi ya da saklayıcı 

arasında veri aktarımını sağlayan koşut ve ortakça denetlenen iletim yolları.  

veriyolu ağı,,,Fra. réseau type bus, ing. bus network) Yerel alan ağı düğümlerinin tek bir kablo bölütüne bağlandığı ağ. 

veriyolu erişim denetimi,,,Alm. Buszugriffsteuerung, Fra. commande d'accès de bus, ing. bus access control) 

Bilgisayarda bir veriyoluna farklı kullanıcılardan gelen erişim isteklerini denetleyen denetim algoritması.  

veriyolu sürücüsü,,,Alm. Bustreiber, Fra. driver de bus, ing. bus driver)  Veriyolunu fiziksel sinyallerle besleyen birim. 

vızlayıcı,,,Alm. Summer, Fra. bourdonneur, ing. buzzer) Bir manyetik öğenin titreşimiyle üretilen vızlama sesli inleme 

aygıtı.  

video çözünürlük,,,Fra. résolution vidéo, ing. video resolution) Herhangi bir anda video ekranında gösterilebilen benek 

sayısı. 

video türü,,,Fra. attribut de vidéo, ing. video attribute) Video işaretinin katod ışın tübü üzerinde ters video, alt çizgili, 

düşük ışıltılı, vb. tiplerden birinde görülmesi. 

video uçbirim,,,Alm. Bildschirmanschluss, Fra. terminal vidéo, ing. video display terminal, VDT) Televizyon ekranına 

benzeyen, klavye ile merkezi bilgisayardan veri edinme ve girmede kullanılan bilgi gösteri aygıtı.   

videokonferans,,,Fra. vidéoconférence, ing. video conferencing) ‹ki ya da daha çok yer arasında iki-yönlü konuşma ve 

görüntünün aktarımı ile oluşturulan iletişim. 

virgül konumu,,,ing. units position) Konumsal bir sayı dizgesinde tamsayının yer aldığı en sağ konum, ya da kökün 

sıfırıncı kuvvetinin yer aldığı konum.  

virusönler program,,,Fra. logiciel antivirus, ing.antiviral product) Virüslere karşı savaşım veren program.  

virüs,,,Fra. virus, ing. virus) Bir bilgisayarda sistem özkaynaklarını boğacak şekilde belleği bozan program. 
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virüs arama programı,,,Fra. détecteur de virus, ing. detector program) Bir disk üzerindeki bütün yürütülür programları 

ve önyükleme sektörünü tarayıp virüs örüntülerini yakalayıp yok eden program. 

virüs belirteci,,,Fra. chaîne d'identification d'un virus, ing. infection signature) Her virüs tipine özgü ve o virüsün 

varlığını gösteren bit dizgisi. 

virüs bulaşma yolu,,,Fra. chaîne de contamination, ing. contamination path) Korsanlıkla edinilmiş yazılım, bülten 

tahtalar, kamusal yazılım, paylaşılmış yazılım, paylaşılan kişisel bilgisayarlar gibi yollar virüsün bulaşma şekilleridir. 

virüs taşıyıcı,,,Fra. porteur d'un virus, ing.virus carrier) Bir virüsü bulaştırma olasılığı olan herhangi bir ortam (disket, 

manyetik kartuş, disk), kütük ya da program. 

virüs temizlemeyici program,,,Fra. logiciel de décontamination, ing. disinfection utility) Bulaşık bir programı ya da 

diskten virüsleri temizleyici program. 

virüslü alan,,,Fra. zone infectée, ing. infected area) Bir virüs tarafından örselenmiş program ya da veri alanı. 

virüslü uygulama programı,,,Fra. application contaminee, ing. infected application) Bir virüs, bir zaman bombası, bir 

Truva atı ya da başka herhangi bir yasadışı programın bulaşmış olduğu program. 

virüsssüz,,,Fra. exempt de virus, ing. virus-free) Herhangi bir virüs içermediği bilinen disket, disk, bilgisayar sistemi, 

program, kütüğe ilişkin. 

virüsten bağışık bilgisayar,,,Fra. ordinateur à l'épreuve des virus, ing.virus-proof computer) imalatçısına göre tüm 

savunma mekanizmaları donanımla oluşturulmuşve virüsün yer edemediği bilgisayar. 

vurgulama,,,Fra. mise en évidence, ing. highlighting) Bir gösterim ekranında, belirli bir alanın, başka bir alana göre 

belirli niteliklerini pekiştirme.   

vurgun,,,ing. hit) Verilerin hatalı olarak alınmasına yol açan herhangi bir sapma, gürültü, bozukluk. 

vuru,,,Alm. Schwebung, Fra. battement, ing. beat) 1) Sıklıkları yakın iki dalganın girişimi ile oluşan ve sıklığı 

sıklıkların farkına eşit olan dalga. 2) Değişik sıklıklardaki dönemli sinyallerin üstdüşümünden kaynaklanan dönemli 

değişimler.  

vuru sıklığı,,,Alm. Schwebungsfrequenz, Fra. fréquence de battement, ing. beat frequency) Vuru durumunda olan iki 

salınımın sıklıklarının farkı.  

vurum,,,Alm. Impuls, Fra. impulsion, ing. pulse) Bir sinyaldeki sonlu süreli ve çoğun sabit genlikli değişme; darbe.  

vurum gecikmesi,,,Alm. Impulsverzögerung, Fra. retard d'impulsion, ing. pulse delay) Bir vurumun dayanak zaman 

noktasına göre gecikmesi; darbe gecikmesi.  

vurum genişlik kiplenimi,,,Alm. Pulselängenmodulation, Fra. modulation  de largeur d'impulsions, ing. pulse width 

modulation) Fiziksel büyüklüklerin dönemli bir vurum dizisindeki  vurumların sürelerini değiştirerek elde edilen 

kiplenim.  

vurum genlik kiplenimi,,,Alm. Pulseamplitudenmodulation, Fra. modulation d'impulsions en amplitude, ing. pulse 

amplitude modulation, PAM) Fiziksel büyüklüklerin dönemli bir vurum dizisindeki vurumların genliklerini değiştirerek 

elde edilen kiplenim.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

vurum kod kiplenimi (vKK),,,Alm. Puls-code-modulation, Fra. modulation par impulsions et codage, MIC, ing. pulse 

code modulation, PCM) Bir işaretin örneklenmesi, her örneğin nicemlenmesi ve sayısal bir işarete çevrilerek 

kodlanması süreci. 

vurum serpiştirme,,,Alm. Ineinanderschachtelung von Impulsen, Fra. entrelacement d'impulsions, ing. pulse 

interleaving) Ortak bir veriyolu üzerinde zaman bölüşümlü çoğullama ile gönderilmek üzere iki ya da daha çok 

kaynaktan vurumların ardıştırılması; darbe biniştirme.  

vurum yükselme süresi,,,Alm. Impulsanstiegzeit, Fra. temps de montée d'impulsion, ing. pulse rise time) Anlık genliğin 

vurumun tepe değerinin yüzde onu düzeyinden yüzde doksanı düzeyine yükselmesi için geçen süre. 

vuruntu,,,Fra. détonation, ing. knock, denotation) Ateşleme bozukluğu nedeniyle, motordan gelen değişik ses ve 

gürültülerden anlaşılan çalışma düzensizliği.  

vurusuz,,,Fra. sans battement, ing. zero beat) ‹ki sıklığın işitilebilir bir vuru yaratmayacak denli birbirlerine yakın 

olması durumu. 

vuruş,,,Alm. Ausprall, Fra. impact, ing. impact) Çarpışan iki nesneden birinin ya da ikisinin birden hızlarını değiştiren 

etkileşim.   

vuruş basıncı,,,Alm. Auspralldruck, Fra. pression d'impact, ing. impact pressure) Devinen bir akışkanın, akış 

doğrultusuna dik bir yüzeye uyguladığı basınç.   

vuruşlu yazıcı,,,Fra. imprimante à impct, ing. impact printer) Mekanik vuruşa dayalı yazıcı tekniği. 

vuruşsuz yazıcı,,,Fra. imprimante sans impact, ing. nonimpact printer) Basım için mekanik vuruşlara dayanmayan, ısıl, 

elektrostatik ya da lazer yöntemlerini kullanan yazıcı.  

 

wattlık,,,Alm. Wattzahl, Fra. wattage, ing. wattage) Watt olarak ölçülen elektriksel güç tutarı. 

wattölçer,,,Alm. Wirkverbrauchszahler, Fra. wattmètre, ing. wattmeter) Elektriksel gücü ölçmek için kullanılan, 

wattlara, bunların kat ve altkatlarına göre bölmelenmiş aygıt. 

wattsaat,,,Alm. Wattstunden, Fra. watt-heure, ing. watt-hour) Bir wattlık gücün bir saatte oluşturduğu ya da harcadığı 

enerji tutarı.  

wattsaatölçer,,,Alm. Wattstundemesser, Fra. watt-heuremètre, ing. watt-hour meter) Bir devrede harcanan toplam 

elektriksel enerjiyi wattsaat olarak veren aygıt.  

Wheatstone köprüsü,,,Alm. Wheatstone-Brücke, Fra. pont de Wheatstone, ing. Wheatstone bridge) En az biri ayarlanır 

bir direnç olmak üzere üç kolu dirençlerden, dördüncüsü de direnisi ölçülmek istenen dirençten oluşan ölçme köprüsü.  

X-penceresi,,,ing. X-windows) Birçok UNIX sistemi tarafından kullanılan grafik nitelikli kullanıcı arayüzü. 

xy kayıtçısı,,,Alm. XY-Registrierer, Fra. enregistreur XY, ing. XY recorder) ‹ki dik eksen boyunca ölçülen niceliklere 

orantılı biçimde oynatılan bir kalemden oluşan kayıt aleti.  

YA geçidi,,,Alm. ODER-Gatter, Fra. porte OU, ing. OR gate) Girdilerin en az biri 'doğru' olduğunda çıktının da 'doğru' 

olduğu mantık devresi.   
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yankılı ölçüm,,,Alm. echometrische Messung,  Fra. mésure échometrique, ing. echometric measurement) Yankı 

nedenlerini incelemek üzere kısa süreli bir ölçme işareti ileterek ve oluşan yankıyı irdeleyerek yapılan ölçüm.  

yazmaç,,,Alm. Register, Fra. registre, enregistreur, ing. register) 1) Veri saklama ya da işleme için kullanılan donanım 

devresi. 2) Çevirilen vurumları sezen ve daha sonraki anahtarlama işlemlerini denetleyen aygıt.  

yazmaç tabanlı mimari,,,Alm. registerorientierte Architektur, Fra. architecture orientée sur le registre, ing. register-

oriented architecture) Bilgi işlem dizgesini oluşturan donanımın saklayıcı (yazmaç) öğelerine dayandırıldığı durum.  

yağlı kablo,,,Alm. Ölkabel, Fra. câble à huile fluide, ing. oil-filled cable) Yağın kablo içersinde serbest olarak 

dolaşmasını kolaylaştırmak için tasarımlanmış olan ve basıncı sağlayan akışkanı yalıtıcı yağ olan metal koruncaklı 

basınçlı kablo. 

yağlı kesici,,,Alm. Ölleistungsschalter, Fra. disjoncteur à huile, ing. oil circuit-breaker) Kontakları yağ içerisinde açılan 

ve kapanan kesici. 

yakalama,,,Fra. prise, ing. seizure) Bir teleiletişim dizgesinde bir özkaynağı edinmek için yapılan ve başarıyla 

sonuçlanan girişim.  

yakalama-yanıtlama oranı,,,Fra. taux de prises avec réponse, ing. answer seizure ratio) Belirli bir süre içinde çağrılan 

aboneye ulaşılan durumların yanıtlama yüzdesi.  

yakın alan,,,alm.Nahfeld, Fra. champ proche, ing. near field) Akışkan parçacığın hızının sadece dalganın yol aldığı 

yönde olmayıp, teğet hızların da var olduğu bölge.  

yakın çaprazkarışma,,,Fra. diaphonie, ing. near-end crosstalk, NEXT) Uzak uçtan zayıflayarak gelen bir sinyale, yakın 

uçtan gönderilmekte olan bir sinyalin çaprazkarışması. Karışan sinyal, gelen sinyalden çoğunlukla daha gür olabilir.  

yakın uçtaki yankı,,,ing. near-end echo) ‹ki-telliden dört-telli arabağa geçişte oluşan sinyal yansıması.  

yakınsak dizi,,,Alm. konvergente Folge, Fra. suite convergente, ing. convergent sequence) Bir ilingesel (topolojik) 

uzayda limiti var olan dizi.  

yakınsak mercek,,,Alm. Brennglas, Fra. lentille convexe, ing. convex lens) Geçirdiği ışık ışınlarını ana eksene doğru 

toplayan, ortası çevresinden daha kalın mercek.  

yakınsaklık,,,Alm. Konvergenz, Fra. convergence, ing. convergence ) 1) Bir dizinin ilk n teriminin toplamının, n 

sonsuza giderken sonlu bir limite yaklaşması, 2) Bir ışıksal dizgenin odak uzaklığının tersi.  

yaklaşık değer,,,Alm. Näherungswert, Fra. valeur approchée, ing. approximate value) Gerçek değere yakın olan değer. 

yaklaşıklama kuramı,,,Alm. Approximationstheorie, Fra. théorie d'approximation, ing. approximation theory) Bir 

büyüklüğe, sistem davranışına, matematiksel bir işleve vb., sırasıyla,  yaklaşık bir büyüklük, yaklaşık bir sistem 

davranışı, yaklaşık bir işlev elde edebilme için kullanılan matematiksel yöntemler.  

yaklaşıklamak,,,Alm. approximieren, Fra. approximer, ing. to approximate) Bir şeyin değerini ya da davranışını 

yaklaşık, benzer kılmaya çalışmak.  

yaklaşma anahtarı,,,Alm. Naherungsschalter, Fra. interrupteur de proximité, ing. proximity switch) Hareketli bölüme 

mekanik temas yapmadan çalışan konum anahtarı. 

yalın harmonik (uyumcul) devinim,,,Alm. einfache harmonische Bewegung, Fra. mouvement pendulaire, ing. simple 

harmonic motion) Zamanın sinuzoidal bir işlevi olan ve bir nokta yöresinde yinelenen devinim.  
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yalın kök,,,Alm. einfache Wurzel, Fra. racine simple, ing. simple root) Bir polinomun çokkatlı olmayan kökü.  

yalın stratejisi,,,Alm. reine Strategie, Fra. stratégie pure, ing. pure strategy) Bilgi kümesinden karar kümesine yapılan 

göndermenin gerekirci (deterministik) olduğu durum; yalın gengüdüm.  

yalıtıcı,,,Alm. Isolator, Fra. isolateur, ing. insulator) Bir iletken bölümü tutturmak ve yalıtmak için tasarımlanmış 

bileşen. 

yalıtık,,,Alm. isoliert,  Fra. isolé, ing. isolated) Bir yalıtkan ile yalıtılmış olan. 

yalıtım,,,Alm. Isolation, Isolierung, Fra. isolation,  ing. isolation) 1) Bir nesnenin ya da bir yerin çevresi ile her türlü 

enerji ya da madde alışverişini ya da etkileşimini engelleme işi.  2) Bir dizgenin bir kesiminin diğer kesimlerden 

gelecek istenmeyen etkilerden ayırtılması.  

yalıtım direnci,,,Alm. Isolationswiderstand, Fra. résistance d'isolement, ing. insulation resistance) Yalıtkan malzeme ile 

ayrılmış iki iletken cisim arasında belirli koşullar altındaki direnç. 

yalıtım kaçağı göstergesi,,,Alm. Isolationsfehlerdetektor, Fra. détecteur de défaut d'isolation, ing. insulation fault 

detecting instrument) Elektrik yalıtımında arızaları sezip gösteren alet.  

yalıtım sargısı,,,Fra. isole-bande, ing. insulating tape) Akım geçirilecek çıplak elektrik tellerini, birbirinden ya da başka 

iletkenlerden yalıtmak için kullanılan sargı.  

yalıtım sınama gerilimi,,,Alm. Isolationsprüfungsspannung, Fra. tension d'essai diélectrique, ing. insulation test 

voltage) Bir aletin üzerinde yalıtım sınamasının yapıldığı gerilim.  

yalıtkan,,,Alm. nichtleiter, Fra. corps isolateur, ing. isolator) Belli bir sıcaklığa dek ısı, elektrik, ses vb. biçimlerde 

enerjiyi iletmeyen.   

yalpalama,,,Alm. Präzession, Fra. précession, ing. precession) Bir eksen çevresinde dönen bir cismin dönme eksenine 

dik bir kuvvet çifti etkisinde kalınca dikleşik bir üçüncü eksen çevresinde dönmeye başlaması.  

yama,,,Fra. correction (sommaire), connexion électrique, , ing. patch) 1) Bir yazılım programının doğru çalışmasını 

sağlamak üzere yapılan geçici yazılım düzeltmesi.  2) Bir ara kablo ile devreleri geçici olarak birbirine bağlamak. 

yamamak,,,Fra. rapiécer, ing. patch) Bir bilgisayar izlencesi üzerinde tümünü gözetmeden yapılan değişiklik.   

yamukluk,,,Alm. Schiefe, Fra. dissymétrie, ing. skewness ) Bir sıklık dağılımın bakışımlı olmama ölçüsü; olasılık 

kütlesinin ortalama değere göre bir yöndeki savrukluğu.  

yan bant,,,ing. sideband) Taşıyıcı sıklığın üstündeki ya da altındaki sıklık bandı. 

yan güç kaynağı,,,Alm. Hilfsleistungsversorger, Fra. alimentation auxiliaire, ing. auxiliary power supply) Yük 

gücünden başka, bir aletin düzenli işlemesi için beslenmesi gereken gücü sağlayan aygıt.   

yanal ivme,,,Alm. Seitenbeschleunigung, Fra. accéleration transversale ing. lateral acceleration) Devinim çizgisinin 

yanına doğru ivme.   

yanay,,,Fra. profil, ing. profile) 1) Bir nesne, yapı ya da tabanın düşey doğrultudaki kesiti, 2) Yer katmanlarını gösteren 

kesit.  
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yangeçit,,,Fra. contournement, ing. by-pass) 1) Boru üzerinde bulunan bir aygıtın çalışmaması üzerine akışkanın 

yöneltildiği yardımcı boru,  2) Bir elektrik çevriminde akımın bir ya da daha çok öğesine geçiş olanağı sağlayan ikincil 

bağlantı.  

yangeçit kanalları,,,Fra. canal contournant, ing. bypass channels) Bir düğümde, çoğullamadan çıkarılmadan geçip 

yönlendirilen kanallar. 

yangeçit sığacı,,,Alm. Nebenschlusskondensator, Fra. condensateur en dérivation, ing. bypass capacitor) Bir devrenin 

bir yerindeki akıma, daha düşük bir çeli,,,impedance) veren paralel sığaç.   

yanılım,,,ing. fallacy) Doğru ya da geçerli çıkarım koşullarını sağlamayan düşünce. 

yanılsama,,,Alm. Illusion, Fra. illusion, ing. illusion) Duyu yanılması, yanlış algılama. 

yanıltma sinyali,,,Alm. Täuschen, Fra. décéption, ing. spoofing) Elektronik savaşta düşmanı sinyallerin varlığı ya da 

konumu hakkında yanıltmaya yönelik sinyal gönderimi.  

yankı,,,Alm. Echo, Fra. écho, ing. echo) Gönderilen dalgadan farklı olarak algılanabilen bunun için yeterince gür ve 

gecikmeli olarak varan ve yansımalar ya da dolaylı yayılma ile oluşan elektriksel, akustik, ya da elektromanyetik dalga.  

yankı bastırıcı,,,Alm. Echounterdrücker, Fra. suppresseur d'écho, ing. echo suppressor) Yankıyı bastırmak üzere iletim 

yoluna yitim veren, sesle güdülen ve bir devrenin dört-telli kısmına yerleştirilen aygıt.  

yankı bastırımı,,,Fra. suppression d'echo, ing. echo suppression) ‹letişim dizgelerinde, yankı yoluna eklenen ve 

çıkarılan bir direnç ile yankının etkilerinin azaltılması.  

yankı eğrisi,,,Alm. Echokurve, Fra. courbe d'écho, ing. echo curve) Yankının zaman genlik eğrisinin çizimle ya da bir 

osiloskopta gösterimi.  

yankı giderici,,,Fra. annulleurs d'écho, ing. echo canceller) Dört telli devreye konarak yakın yankıyı, yankının bir 

kestirimini kendisinden çıkartarak bastıran aygıt.  

yankı giderimi,,,Fra. annullation d'echo, ing. echo cancellation) Sayısal iletişim dizgelerinde, iki tel- dört tel 

değiştiricisinden kaynaklanan yankının sinyal çözümleme tekniklerine ve uyarlanır süzgeçlere dayanarak giderilmesi.  

yankı yitimi,,,Alm. Echoverlust, Fra. affaiblessement d'écho, ing. echo loss) Yankının yolu üzerinde uğradığı yitimler.  

yankılaşım,,,Alm. Widerhall, Fra. révérberation, ing. reverberation) Kapalı bir yerde yinelenen yansımalar dolayısıyla 

sesin sürüp gitmesi.  

yankılayarak denetim,,,Fra. contrôle par comparaison, ing. echo check) ‹letilen verilerin doğruluğunun, göndericiye 

geri gönderilen verilerin karşılaştırılması ile yürütüldüğü sınama.  

yanlı kestirici,,,Alm. verzerrtes Auswerten), Fra. estimateur avec biais, ing. biased estimator) Kestirimin beklenti 

değerinin asıl değerden farklı olduğu kestirici.  

yanlı örneklem,,,Alm. verzerrte Stichprobe, Fra. échantillonement avec biais, ing. biased sample) Sistematik yanılgı 

içeren bir süreçle elde edilen örnekleme.  

yanlılık,,,Fra. biais, ing. bias) Bir değerin dayanak değerinden sistematik olarak sapması.  

yansıma,,,Alm. Reflexion, Fra. réflexion, ing. reflection) Bir engele çarpan dalgaların geldiği ortama geri dönmesi.  
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yansıma açısı,,,Alm. Reflexionswinkel, Fra. angle de réflexion, ing. angle of reflection) Parlak bir yüzeyden yansıyan 

ışınla yüzeyin dikmesi arasında kalan ve geliş açısına eşit olan açı. 

yansıma dalgası,,,Alm. reflektierte Welle, Fra. onde réfléchie, ing. reflected wave) Bir ortamda, başka bir ortamla olan 

arabağından yansıyarak oluşmuş dalga.  

yansıtaç,,,Alm. Reflektor, Fra. réflecteur, ing. reflector) Işığı, ısıyı, elektromanyetik dalgaları, sesi yansıtan araç; 

yansıtıcı.  

yansıtıcı-yayındırıcı,,,Fra. réflecteur - diffuseur, ing. broad side) Işığı hem yansıtarak hem de yayındırarak veren stüdyo 

lambası.  

yansıtırlık,,,Alm. Reflexionsvermögen, Fra. pouvoir réflechissant, ing. reflectivity) Bir yüzeyden yansıyan ışınım 

yeğinliğinin gelen toplam yeğinliğe oranı.  

yansız kestirici,,,Alm. unverzertte Schätzfunktion, Fra. estimateur sans biais, ing. unbiased estimator) Tüm örneklem 

büyüklükleri için beklenen değeri gerçek ortalamadan farklı olmayan kestirici.  

yansız örneklem,,,Alm. unverzerrte Stichprobe, Fra. échantillonement sans biais, ing. unibiased sample) Bir farklılığa 

neden olacak süreç kullanmadan seçilen örneklem.  

yanton,,,Alm. Nebenton, Fra. effect local, ing. sidetone) Telefonda konuşan abonenin kendi sözünü belirli bir 

zayıflamayla duyması.  

yantümce,,,Alm. Klausel, Fra. clause, ing. clause) Öznesi ve yüklemi olan ve bileşik bir tümce gibi işlevi olan 

sözcükler grubu.  

yanürün,,,Alm. Nebenerzeugnis, Fra. sous-product, ing. by-product) Bir üretim sürecinde ana ürünün yanında üretilen 

ikincil ürün.  

yanyana,,,Alm. nebeneinanderliegend, Fra. juxtaposé, ing. juxtaposed; juxtaposed storage elements) Örn. yanyana 

bellek öğeleri.  

yapay dil,,,Alm. künstliche Sprache, Fra. langage artificiel, ing. artificial language) Kurallarının kullanımından önce 

saptandığı dil.  

yapay sinir ağları,,,Fra. réseau neuro-mimique, ing. artificial neural networks) Öznitelik sayısı kadar giriş düğümü, sınıf 

sayısı kadar çıkış düğümü ve belirli katlarda ve sayıda ara düğümü olan, insanlardaki sinir yapısından esinlenen örüntü 

tanıma yapı ve algoritmaları. 

yapay zeka,,,Fra. intelligence artificielle, ing. artificial intelligence) Algoritma biçiminde tanımlanamayan, buluşsal 

yöntemlerle otomatik öğrenme yöntemlerinden yararlanan ve doğal dil anlama, söz çözümleme, örüntü tanıma gibi 

algısal ya da bilişsel süreçlerle ilgili bilgisayar modelleri geliştiren araştırma alanı; yapay anlayış.  

yapı,,,Alm. Struktur, ing. structure; structure declaration, structure definition, structure tree, structure type, structure 

file) 1) Yapılan, kurulan, inşa edilen şey,  2) Bir örgüt örüntüsünde oluşmuş;  3) Parçaların ya da parçacıkların bir 

gövde içinde düzenlenişleri, yer alışları örn. yapı bildirimi, yapı tanımı, yapı ağacı, yapı tipi, yapı kütüğü.  

yapı bildirimi,,,Fra. déclaration de structure, ing. structure declaration) Bilgisayar programlamasında bir değişkenin 

yapısının belirtilmesi.  

yapılı,,,Alm. struktiert, Fra. structuré, ing. structured; structured microprogramming, structured variable field) Örn. 

yapılı mikroprogramlama, yapılı değişken alanı.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

yapın,,,Fra. manufacturé, ing. manufactured) El ya da makina ile yapılmış, işlenmiş, tüketime sunulmuş madde, gereç, 

araç; mamul. 

yapısal,,,Alm. strukturell, Fra. structural, ing. structural; e.g., structural element, structural matrix) 1) Yapıyla ilgili ya 

da yapıyı etkileyen,  2) Oluşumu yapı tarafından yol açılmış,  örn. yapısal öge, yapısal matris.  

yapısal model,,,Fra. modèle structurelle, ing.  structure model) Bir sistemin fiziksel ya da anlamsal yapısının modeli; 

örneğin bir bilgisayarın iletişim hatlarıyla bağlantılanmış kutularla gosterimi. 

yapısal program,,,Fra. programmation structurée, ing.  structured program) Herbirinin tek bir girdisi ve tek bir çıktısı 

olan kontrol yapılarına dayandırılan bilgisayar programı. 

yapısal tasarım,,,Fra. concéption structurée, ing.  structured design) Birimsellik (modülerlik), yukarıdan-aşağıya 

tasarım, adım adım geliştirme gibi ilkelere dayanan disiplinli yazılım geliştirme. 

yapışım,,,Alm. Anhaftung, Fra. adhesion, ing. adhesion) Değişik madde katmanları arasındaki moleküler (özdeciksel) 

çekimden kaynaklanan tutunum.  

yapma ilinti,,,Alm. Scheinkorrelation, ing. spurious correlation) Değişkenlerin ilintisiz olmasına karşın bunların özgün 

değerleri yerine oranları arasında bulunan ilişki.  

yaprak tipi akış,,,Alm. laminare Strömung, Fra. écoulement laminaire, ing. laminar flow) Bitişik katmanlar arasında 

hiçbir karışmanın olmadığı (moleküler ölçeğin dışında) akış. 

yararlanırlık,,,Alm. Verfügbarkeit, Fra. disponibilité, ing. availability) Kullanılırlık.   

yararlı yük,,,Alm. Nutzlast,  Fra. charge payante, ing. payload) Yararlı yükün gelir getiren kısmı;  ticari yük.  

yardım menüsü,,,Fra. menu d'assistance, ing. help menu) Bir bilgisayar sisteminde kullanıcıya açıklayıcı bilgilerin 

sunulduğu konuların yer aldığı menü.  

yardımcı devre,,,Alm. Hilfstromkreis, Fra. circuit auxiliaire, ing. auxiliary circuit) Kumanda, ölçme, işaretleşme ve 

ayarlamayı amaçlayan - ana devreden başka - bir devreyi içeren anahtarlama ve kumanda tesisi ünitesinin iletken 

bölümlerinin tümü.  

yardımcı donatım,,,Alm. Zusatzeinrichtungen, Fra. dispositifs auxiliairs, ing. auxiliary equipment) Bir bilgisayar 

dizgesi çevresinde, çevrimdışı kullanılan aygıt ya da makinalar.  

yardımcı işlemci,,,Fra. coprocesseur, ing. coprocessor) Genel amaçlı bir işlemciye destek olan ve kimi özel 

hesaplamaları hızlandırmayı amaçlayan özgülenmiş işlemci.  

yardımcı program,,,Alm. Dienstprogramm, Fra. logiciel utilitaire, ing. utility program) Bir bilgisayarın dizge 

yazılımıyla birlikte kullanıcıya sunulan, bir ortamdan bir ortama veri kütüklerini aktarma, kütük ayıklama, sıralama, 

birleştirme vb. gibi kullanıcının sık sık gereksinme duyabileceği hizmetler için parametrelerle yönetilen genel 

yordamlar biçiminde düzenlenmiş yazılım ürünü.  

yarı çift yönlü,,,Fra. semi-duplex, ing. half-duplex) ‹ki nokta arasında bilginin aynı anda olmamak koşuluyla her iki 

yönde iletilebilmesine değin.  

yarı toplayıcı,,,Alm. Halbaddierrer, Fra. semi-additionneur, ing. half adder) Elde terimini gözönüne almadan ikili 

büyüklükleri toplayan  donanım.  
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yarı-kalıcı bağlantı,,,Alm. halb-permanente Verbindung, Fra. connexion semi-pérmanente, ing. semi-permanent 

connection) Bir kullanıcının kullanımı için yarı-süre atanan bir bağlantı. Diğer zamanlarda bu bağlantı anahtarlanan 

trafiği kotarmak için kullanılabilir.  

yarı-kesin artı matris,,,Alm. positiv-semi-definierte Matrix, Fra. matrice semi-définie positive, ing. positive semi-

definite matrix) Her bir sınırlı düzgeli x vektörü için  x'Ax ³ 0 koşulunu sağlayan A matrisi; yarı-kesin artı dizey.  

yarı-otomatik denetleyici,,,Alm. halbautomatische Regeleinrichtung, Fra. régulateur semi-automatique, ing. 

semiautomatic controller) Bazı işlevlerin otomatik biçimde, ötekilerinin elle gerçekleştirildiği denetleyici.  

yarı-saydam,,,Alm. deurchscheinend, Fra. translucide, ing. translucent) Işığı dağıtarak geçirdiği için ardındaki nesneleri 

bulanık gösteren.  

yarıda bırakmak,,,Alm. abbrechen, Fra. avorter, interrompre, ing. abort) Donanım ve yazılım aksamasından ötürü bir 

işlemi, yordamı, eylemi yarıda kesme.  

yarıda kalan bağlantı,,,Fra. abandon de connexion, ing. aborted connection) Yerleşik yordamlara göre gerçekleşmeyen 

bir bağlantı çözülmesi. 

yarıiletken,,,Alm. Halbleiter, Fra. semi-conducteur, ing. semiconductor) ‹letimin elektron ve deliklerle oluştuğu ve bu 

öğelerin derişimlerinin belirli bir erim içinde artan sıcaklıkla çoğaldığı madde. 

yarıiletken anahtar,,,Alm. Halbleiterschaltgerät, Fra. appareil de connexion à semiconducteur, ing. semiconductor 

switching device) Bir yarıiletkenin iletkenliğini kontrol edilerek bir elektrik devresinden akım geçirmek için 

tasarımlanmış anahtarlama aygıtı.  

yarıiletken bellek,,,Fra. mémoire à semi-conducteurs, ing. semiconductor memory) Yarıiletken gereçlerden yapılma 

kapanlardan (flip-flop) oluşan, dolayısıyla başka bellek türlerine göre daha pahalı olmakla birlikte çok hızlı erişim 

sağlayan bellek türü. 

yarık,,,Alm. Schlitz, Fra. fente, ing. slit) Kimi ışık deneylerinde gerekli dar uzun kesikli bir demet elde etmek için 

kullanılan aralık.  

yarılım,,,Alm. Aufspaltung, Fra. clivage, ing. cleavage) Bir kristali doğal katmanları doğrultusunda yarma işlemi ya da 

biçimi.  

yarım dalgalı doğrultucu,,,Alm. Halbwellengleichrichter, Fra. rédresseur de demi-onde, ing. half-wave rectifier) Dalgalı 

akım girdisinin, çıktıda artı ya da eksi kutuplu yarıçevrimlerini alarak doğrultan aygıt.  

yasak,,,Alm. illegal, unterlaubt, verboten, Fra. interdit, ing. illegal; e.g., illegal assignment, illegal character, illegal 

syntax, illegal operand merging) Örn. yasak atama, yasak damga, yasak sözdizim, işlenenlerin yasak birleşimi.  

yasak bant,,,Alm. verbotenes Energieband, Fra. bande interdite ing. forbidden band) Elektronların bulunamayacağı bir 

enerji bandı. 

yasak damga,,,Fra. caractère interdit, ing. illegal character) Tip bildiriminde yer almayan damga.   

yasak geçiş,,,Alm. verbotener Übergang, Fra.  transition interdite, ing. forbidden transition) Atomik nicem (quantum) 

halleri arasında, kuvantal kuralları engellediği için yapılamayan geçiş.  

yasak işlem,,,Fra. opération interdite, ing. illegal operation, forbidden operation) Bilgisayarın yerine getiremeyeceği bir 

komut ya da geçersiz, istenmeyen sonuçlar üreten süreç.  
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yasak komut,,,Fra. instruction illegale, ing. illegal instruction) Bir bilgisayarın komut kümesinin parçası olmayıp ya 

programcı hatası sonucu oluşmuş, ya da bir programı bir yerde durdurmak amacıyla kasten konmuş işlem kodu. 

yastık bellek,,,Alm. Zwischenspeicher, Fra. mémoire tampon, ing. buffer memory) Veri gönderimi sırasında gönderilen 

bilgiyi kısa bir süre saklayan aygıt.  

yastık saklayıcı,,,Alm. Pufferregister, Fra. registre intermédiaire, ing. buffer register) Bellekten alınan ya da belleğe 

aktarılacak veriyi saklamaya adanmış saklayıcı.  

yastık yükselteç,,,Alm. Trennverstärker, Fra. amplificateur tampon ou séparateur, ing. buffer amplifier) ‹ki devre 

arasında bir yönde yalıtımı sağlayan yükselteç.  

yaşam çevrim maliyeti,,,Fra. coût global de possession, ing. life cycle cost) Bir ürünün, sistemin, aletin yaşam çevrim 

boyunca yol açtığı maliyet. 

yatay eşlik denetimi,,,Fra. contrôle de parité horizontale, ing. horizontal parity check) Bir matris halinde düzenlenmiş 

veriler üzerinde satırlar boyunca eşlik denetiminin yapılması. 

yatık,,,Alm. schief, Fra. oblique, ing. oblique) Ne dik ne de yatay olan.  

yatışkın akış,,,Alm. stationnäre Strömung, Fra. écoulement stationnaire, ing. steady flow) Akışkana özel 

değişkenlerdeki dönemliliklerin, ölçme dizgesinin sönümsüz doğal sıklığının beşte birinden az olduğu akış, (tersi  

vurumlu akış). 

yatışma süresi,,,Alm. Ausregelzeit, Fra. durée de rétablissement, ing. settling time) Girdideki basamak türü bir değişme 

sonucu çıktının kalıcı değerinin, örneğin %5'i gibi, belirli bir yüzde aralığında yatışmasına değin geçen süre.   

yavaşlama bağlağı,,,Alm. Verzögerungsrelais, Fra. relais décélarateur, ing. decelerating relay) Bir motor yavaşlatılırken 

alan uyarmasını denetleyen armatür akım ya da geriliminin belirli sınırlar içinde kalmasını sağlayan bağlak; yavaşlama 

rölesi.  

yay,,,Alm. Boger, Fra. arc, ing. arc) Çember, elips, parabol gibi eğrilerin bir parçası.  

yayılı izge,,,Fra. spectre étalé, ing. spread spectrum) Bir sinyalin izgel bantgenişliğinin, çok hızlı değişen bir diziyle 

çarpılması ya da sıklık hoplaması gibi bir yöntemle yayılması; yayılı spektrum.  

yayılım,,,Alm. Fortplanzung, Fra. propagation, ing. propagation) Bir dalganın ya da parçacık akışının kaynağından her 

yana akışı.  

yayılım hızı,,,Fra. vitesse de propagation, ing. propagation velocity) Bir iletim ortamında elektriksel ya da optik 

sinyallerin iletim hızı. 

yayın iletisi,,,Fra. message à diffusion générale, ing. broadcast message) Bir bilgisayar ağının tüm kullanıcıları için 

amaçlanmış ileti. 

yayın ortamı,,,Fra. support de diffusion, ing. broadcast medium) Bütün iletilerin bütün ağ düğümleri tarafından 

algılanabildiği iletim sistemi. 

yayın topolojisi,,,Fra. topologie de diffusion, ing. broadcast topology) Bütün ağ bilgisayarlarının mesajlarının diğer tüm 

ağ bilgisayarları tarafından algılanabildiği ağ topolojisi. 

yayınım süreci,,,Alm. Diffusionsprozess, Fra. processus de diffusion, ing. diffusion process) Süreci belirten tüm 

işlevlerin sürekli olduğu Markov süreci.  
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yayınma,,,Alm. Diffusion, Fra. diffusion, ing. diffusion) 1) Moleküllerin, derişikliğin az olduğu yerlere doğru dağılma 

olayı, 2) Kristal yapısı içinde sıcaklık ve bileşim bayırı (gradyanı) etkisiyle atomların devinip yayılması olayı, 3) 

Doğrultulu bir ışınımın, bir ortamdan geçerek ya da yüzeyden yansıyarak uzaysal dağılışın değişmesi, birçok 

doğrultulara yayılması.  

yaylı körük,,,Alm. gefederte Balgen, Fra. soufflet à ressort, ing. spring-opposed bellow) Devinimini kısıtlamak 

amacıyla içine yay yerleştirilmiş körük.  

yazarlık dili,,,Fra. langage auteur, ing.authoring language) Bilgisayar destekli eğitimde ders malzemesinin hazırlanması 

için kullanılan yüksek düzeyli dil. 

yazı işlemci,,,Fra. machine de traitement de texte, ing.  word processor) Yazı işleme yeteneklerine sahip olabilen 

bilgisayar ya da bilgisayar programı. 

yazı makinası,,,Alm. Screibmaschine, Fra. machine à écrire, ing. typewriter) Bir klavye ve tambur aracılığı ile ve 

vuruşlu basım damgaları kullanarak yazı yazılabilen makina.   

yazıcı,,,Alm. Drucker, Fra. imprimeur, imprimante, ing. printer; e.g., printer character, printer drum, printer output, 

printer control) Bilgisayardan gelen metin bilgilerini kağıt ortama döken aygıt; bilgiyazıcı; örn. yazıcı damgası, yazıcı 

tambur, yazıcı çıktısı, yazıcı denetimi.  

yazıcı güdüm komutu,,,Alm. Wagenrücklauf, Fra. retour du chariot, ing. carriage return) Belirli bir satırda bir sonra 

basılacak damganın basılacağı ya da gösterileceği yeri hazırlayan işlem. 

yazıcı paylaştırıcı,,,Fra. serveur d'imprimante, ing. print server) Yerel alan ağlarında bir ya da daha fazla yazıcıyı, 

kullanıcılardan gelen basım işlerini teker belleğinde kuyruğa  sokarak paylaşımlı olarak düzenleyen bilgisayar. 

yazıcı tamburu,,,Fra. tambour d'imprimante, ing. printr drum) Bilgiyazıcılarda kullanılan silindir biçimindeki parça.  

yazılım,,,Alm. Software, Fra. logiciel, ing. software) Bir bilgi işlem dizgesinin işleyişi ile ilgili bilgisayar 

izlencelerinin, yordamların, kuralların ve gerektiğinde belgelerin tümü.  

yazılım aracı,,,Fra. outils logiciel, ing.  software tool) Bir programın yaratılması,  belgelenmesinde kullanılan 

geliştirme, sınama, analiz ve bakım programları; örneğin akış çizeneği; monitor, zamanlama çözümleyicisi. 

yazılım bakımı,,,Alm. Softwarebestandsführung, Fra. maintenance de logiciel,  ing. software maintenance) Varolan 

programları tümüyle yeniden yazmadan yapılan değiştirme ve güncelleme işleri.  

yazılım belgeleme,,,Alm. Softwaredokumentation, Fra. documentation de logiciel, ing. software documentation) Bir 

yazılımın bakımı ve desteği için gerekli bilgilerin ve açıklama deyimlerinin tümü.   

yazılım bombası,,,Fra. bombe logicelle, ing. logic bomb) Belirli bir olay, zaman, tarih gibi sistem durumuyla tetiklenen 

ve bilgisayar sistemine zarar veren tahrip edici program 

yazılım dizgesi,,,Fra. système logiciel, ing. software system) Donanım ve veri kaynaklarını, genellikle bir dil 

aracılığıyla, kullanıcının tanımladığı işlere göre kullanan ve istenen sonucu üreten yordamlarla programlardan oluşan 

yazılım birimi.  

yazılım destekli,,,Alm. softwaregestützt, Fra. à l'aide d'un logiciel, ing. software aided) Bir bilgi işlem işinin yazılım ile 

yürütülmesi özelliği.  

yazılımevi,,,Fra. société de service et d'ingégnierie de logiciel, ing. software house) Müşterilere yazılım desteği 

sağlayan şirket. 
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yazılım geliştirme,,,Fra. développement de logiciel, ing. software development) Belirli isterleri sağlayan yazılımın 

yaratılması. 

yazılım geliştirme çevrimi,,,Fra. cycle de réalisation de logiciel, ing.  software development cycle) Bir yazılım 

geliştirmek için isterlerin belirlenmesi, tasarım, gerçekleştirme, sınama, kurma ve son denetim aşamalarından oluşan 

süreç. 

yazılım geliştirme kütüphanesi,,,Fra. bibliothèque de réalisation de logiciels, ing.  software development library) Bir 

yazılım geliştirme sürecine ilişkin okunabilen ve bilgisayarda çalıştırılabilen bilgiler. 

yazılım havuzu,,,Fra. gisement de logiciel, ing.  software repository) Yazılım programları ve ilgili belgeler için arşiv 

(belgelik) niteliği taşıyan yazılım kütüphanesi. 

yazılım korsanlığı,,,Fra.piratage informatique, ing. software piracy) Kişisel ya da ticari amaçlarla izinsiz olarak yazılım 

ürünlerinin kopyalanması ya da kullanımı. 

yazılım kütüphanesi,,,Fra. bibliothèque de logiciel, ing.  software library) Yazılımın geliştirilmesi, kullanımı ve bakım 

için gerekli programların ve ilgili belgelerin derlemi. 

yazılım mühendisliği çevresi,,,Fra. outils de génie logiciel, ing.  software engineering environment) Yazılım 

mühendisliğine ilişkin bilgisayarlar, derleyiciler, çeviriciler, işletim sistemleri, benzeticiler, hata programları, 

öykünücüler, veritabanı yönetim sistemleri, test araçları ve belgeleme araçları gibi yazılım, donanım ve bellenim. 

yazılım özniteliği,,,Fra. attribut de logiciel, ing.  software feature) Başarım, işlevsellik, taşınabilirlik gibi bir yazılım 

ayırt edici özelliği. 

yazılım paketi,,,Alm. Softwarepaket, Fra. progiciel, ing. software package) Belli bir konudaki yazılım öğelerini, düzenli 

bir bütün biçiminde, belgelenmiş olarak içeren yazılım ürünü.  

yazılım ürünü,,,Fra. produit logiciel, ing.  software product) Bir kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanan bilgisayar 

programları, yordamlar, belgeler ve veriler.  

yazılım vandallığı,,,Fra. vandalisme par logiciel, ing. software vandalism) Zarar verme amacıyla virüslü yazılımın 

kullanımı. 

yazılım yaşam çevrimi,,,Fra. cycle de vie logicielle, ing.  software life cycle) Bir yazılım ürününün tasarlanmasından 

başlayıp geliştirilmesi, sınanması, bakım ve sona erdirilmesi aşamalarını içeren çevrim. 

yazılımla erişim denetimi,,,Fra. mesure de securité logigue, ing. logicall access control) Bir bilgisayar sistemine 

erişimin fiziksel güvenlik önlemleri yerine giriş parolası gibi yazılımla yürütülmesi  

yazılımla güvenlik,,,Fra. securité logicielle, ing. software security) Çoğunluğu yazılıma bağımlı, ya da işletim 

sisteminin parçası olan güvenlik önlemleri. 

yazılımla koruma,,,Fra. protection par logiciel, ing. software protection) Yazılımın, donanıma dayalı önlemlerden 

başka, yazılıma dayalı önlemlerle de korunması. 

yazılmaya korunmuş,,,Alm. screibgeschützt, Fra. protégée pour écriture, ing. write protected) Üzerine çiğnenerek 

yazılma işleminden kaynaklanan bilgi yitimlerine karşı korunmuş. 

yazma,,,Alm. Druck, Fra. impression, ing. printing) Verileri, sürekli ya da geçici bir biçimde, bir belleğe ya da bir veri 

ortamına işleme. Bir saklayıcıda ya da ana bellekte bulunan veriyi dış ortama çıktı biçiminde aktarma.  
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yazma akımı,,,Alm. Schreibström, Fra. courant d'écriture, ing. write current) Bilgisayarda bir bilginin belleğe yazılması 

için gerekli akım ya  da akım miktarı.  

yazma çevrimi,,,Alm. Schreibzyklus, Fra. cycle d'écriture, ing.  write cycle) Bilgisayarda belleğe kaydetme çevrimi.  

yedek artıklık,,,Fra. redondance passive, ing. standby redundancy) Aktif artıklık yönteminden farklı olarak gereksinim 

duyulana değin aktif olmayan, ancak birincil işlevler aksadığında canlandırılan yazılım artıklığı. 

yedek dizge,,,Alm. Bereitschaftssystem, Fra. système de réserve, ing. stand-by system, back-up system) Kullanılmakta 

olan bir bilişim dizgesinin ya da donanım dizgesinin herhangi bir aksaklık nedeniyle kullanım dışı kalması olasılığına 

karşı, geçici bir süre için hemen kullanıma sokularak hizmetin sürmesini sağlamak üzere hazır bekletilen dizge.  

yedek kopya,,,Fra. copie de sauvegarde; copie de secours, ing.backup, backup copy) Sistemin çöküşü durumunda 

bilginin kurtarılabileceği disk, teyp gibi bilgisayarın okuyabileceği ortamlarda saklanan verilerin ya da dosyaların 

kopyası. 

yedekleme,,,Fra. sauvegarder, faire une copie de secours, Ing. to backup) 1) Bir bilgisayar dizgesinin bakım ve 

onarımını hızlandırmak için bir başka dizgeyi hazır bekletmek, 2) Belleğin herhangi bir silinme olasılığına karşı 

kopyasının alınması.  

yedekleme diski,,,Fra. disquette de sauvegarde, ing. backup disk) Önemli kütüklerin yedek kopyalarını saklayan disket. 

yedekleme merkezi,,,Fra. centre de sauvegarde, ing.backup facility; duplicate data center) Bilgi işleme merkezinden 

farklı olan ve bütün yedekleme kopyalarının tutulduğu oda. 

yedekleme yordamı,,,Fra. procedure de sauvegarde, ing.backup procedure) Bir bilgi işleme sisteminin bozulması ya da 

bilgisayar felaketi durumunda yedekleme kopyalarından yitik verilerin geri kazanılmasını sağlayan güvenlik yordamı  

yeğin,,,Alm. stark, Fra. intense, ing. intense) Ölçülebilir bir büyüklüğün, özellikle bir alanın, bir kuvvetin ve bir 

enerjinin, duyu organlarının etkilenmesi ile algılanır durumda olması. 

yeğinleme,,,Fra. intensification, ing. intensification) Birim alanda varolan ya da birim zamanda geçen bir niceliği 

(tanecik sayısı, akım, güç, ışık) arttırma.  

yeğinlik,,,Alm. Intensität, Fra. intensité, ing. intensity) Kuvvet, alan, enerji gibi niceliklerin seçilen bir birimle ölçülen 

sayısal tutarı.  

yeniden başlama,,,Alm. Wiederanlauf, Fra. redémarrage, ing. restart) Bir işin, programın ya da başka bir işlemin 

yeniden başlatılması. Bir programın herhangi bir aksaklık nedeniyle kesilmesi durumunda, işi en baştan başlatmak 

yerine, öngörülmüşse yeniden bir başlama noktasından sürdürme.  

yeniden başlama noktası,,,Alm. Restartpunkt, Fra. point de recommencement, ing. restart point) Uzun bir yürütme 

süresi gerektiren bir programda, herhangi bir aksaklık nedeniyle kesilme olasılığında, işi en baştan yenileme yerine, 

belirli sürelerde dış belleğe yapılan dökümlerle desteklenen ve işlenen verilerdeki tutarlılığı bozmadan sağlanan 

yeniden başlama noktası. 

yeniden birleşme,,,Alm. Rekombination, Fra. recombinaison, ing. recombination) Bir elektron veya negatif iyonun bir 

pozitif iyon tarafından yakalanması ve bunun sonucunda yüklerin nötrleşmesi. 

yeniden iletim,,,Fra. retransmission, réémission, ing. retransmission) Bir iletinin ikinci ya da daha sonraki iletimi. 
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yeniden kullanılır program,,,Alm. wiederverwendbares Programm, Fra. programme réutilisable,  ing. reusable program) 

Bir kez yüklenip, dış program parametrelerinin değiştirilmemesi ve yürütüldüğünde değişmiş komutlarının başlangıç 

durumuna getirilmesi koşullarıyla bir çok kez kullanılabilen program.  

yeniden kurma,,,Fra. réassemblage, ing. reassembly) Alınan bölütlerden kullanıcının tam iletisini yeniden oluşturma 

süreci. 

yeniden oluşturulan sinyal,,,Alm. wiederhergestelltes Signal, Fra. signal réconstitué, ing. reconstructed signal) 

Nicemlenmiş bir sinyalin sayısal gösterimi beslendiğinde, kodçözücüsünce üretilen analog çıktı; geriçatılan sinyal.  

yeniden oynatma,,,Alm. Wiedergabe, Fra. reproduction, ing. playback; e.g., playback key, playback head, playback 

mode) (video için) örn. yeniden oynatma düğmesi, yeniden oynatma kafası, yeniden oynatma kipi.  

yeniden üretim,,,Alm. Regeneration, Fra. régéneration, ing. regeneration) Genlikleri, dalgabiçimleri ve zaman anları 

belirli sınırlar içinde kısıtlanmış olan sayısal sinyallerin sezilmesi ve yeniden oluşturulması işlemi.  

yeniden yerleştirmek,,,Fra. translater, déplacer, ing. to relocate) Makina dilindeki program kodunu belleğin bir 

konumundan alıp başka bir konumuna taşımak ve yeni konumunda yürütülecek şekilde adresleri ayarlamak. 

yeniden yönlendirme,,,Fra. réacheminer, rédiriger, ing. redirecting) Paket anahtarlamada, ilkin amaçlanan adresin yolu 

tıkanık olduğunda, seçenek bir adrese yol atama işlemi. 

yenim,,,Alm. Korrosion, Fra. corrosion, ing. corrosion) Kimyasal  ya da elektrokimyasal tepkime sonucu metal 

yüzeylerin aşınması olayı. 

yenimönler,,,Fra. anticorrosif, ing. anticorrosive) Metal yüzeylerdeki yenim olayını önleyici özellikteki gereç.  

yer ayırmak,,,Alm. zuordnen, Fra. répartir, allouer, ing. allocate) Bir yeri belirli bir kullanım amacıyla birisine özgü 

kılmak.  

yer dalgası,,,Fra. onde de terre, ing. ground wave) ‹yonosfer tarafından kırınıma uğramayan dalga. 

yer değiştirme akım yoğunluğu,,,Alm. Verschiebungsstromdichte, Fra. densité de courant de deplacement, ing. 

displacement current density) Elektrik akı yoğunluğunun zamana göre türevinin alınmasıyla elde edilen vektörel 

büyüklük. 

yer istasyonu,,,ing. ground station) Bir uyduyla sinyal alışı ve verişi yapabilmek üzere bir araya getirilmiş anten, sinyal 

üreteci, verici, alıcı gibi donatım. 

yer-uydu bağı,,,ing. uplink) Bir yerdurağan (geosynchronous) uyduya yerden bilgi taşıyan kanal. 

yerdeğişirlik,,,Fra. relogeabilité, ing. relocatability) Bir bilgisayarın donanım yapısında ve işletim dizgesinde yerdeğişir 

izlencelere olanak veren özellik.  

yerdeğiştirebilir program,,,Alm. verschiebbares Programm, Fra. logiciel relogeable, ing. relocatable program) Belleğin 

herhangi bir bölgesine yerleştirildiğinde çalışabilecek biçimde göreli adreslerle yazılmış program.  

yerdurağan uydu,,,Fra. satellite geóstationnaire, ing. geostationary satellite) Ekvatorun üzerinde yaklaşık 36.000 km 

uzaklıkta bir yörüngede dünyanın açısal sıklığı ile dönelen uydu.  

yere eşzamanlı yörünge,,,Fra. orbite géostationnaire, ing. geosynchronous orbit) ‹letişim uydularının yerin aynı 

noktasında durağan kalacakları ve yaklaşık 36.000 kilometre yükseklikteki yörünge. 
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yerel,,,Alm. local, Grund, Haus, Fra. local, ing. local, home; e.g., home adress, home position) Örn. yerel adres, yerel 

konum.  

yerel alan ağı,,,Fra. réseau local d'ordinateur, ing. local area network, LAN) Çapı birkaç kilometreye kadar olabilen bir 

kablo ortamı üzerinde bağlantılanan ve belirli bir erişim protokolunun yönetiminde birbirleriyle iletişim kuran 

bilgisayar topluluğu.  

yerel bellek,,,Fra. memoire locale, ing. local memory) Bilgisayar donanım birimlerinin, işlevlerini görmek üzere 

kullandıkları kendilerine özgü bellekleri. 

yerel çağrı,,,Fra. appel local, ing. local call) Tek bir santral üzerinde kotarılan çağrı. 

yerel döngü sınaması,,,Fra. bouclage local, ing. local loopback) Döngü sınamasını yerel bir modemin analog çıkışında 

tamamlayan sınama. 

yerel santral,,,ing. local exchange, local central office) Abonenin hatlarının sonlandığı santral. 

yerine koyarak örnekleme,,,Alm. Stichprobenentnahme mit Zerücklegen, Fra. échantillonement avec remplacement, 

ing. sampling with replacement) Sonlu bir evrenden çekilen herbir örneklem biriminin, çekim yinelenmeden önce 

yerine konulduğu örnekleme. 

yerine ölçüm yöntemi,,,Alm. Substitutionsmessverfahren, Fra. méthode de mesure par substitution, ing. substitution 

method of measurement) Ölçülen büyüklüğün, gösterge elemanındaki etkileri aynı olacak şekilde, değeri bilinen aynı 

cins bir büyüklükle yerinin değiştirildiği ölçüm yöntemi. 

yerleşik,,,Alm. eingebaut, Fra. incorporé, ing. built-in) 

yerleşik altprogram,,,Fra. sous-programme résidente, ing. resident routine) Sürekli olarak ana bellekte tutulan yordam.  

yerleşke,,,ing. campus) Aynı yerel alan ağı tarafından hizmet götürülen binalar topluluğu. 

yerleşke içi dağıtım,,,ing. premises distribution) Bir binalar tümleşkesi içinde teleiletişim hizmetlerini dağıtan eşeksenel 

kablo ya da bükülü tel çiftleri. 

yerleşke içi kablolar,,,ing. premises wiring) Bir teleiletişm müşterisine ait binalar arasında ya da bina içlerindeki kablo 

bağlantı düzeni. 

yerpaylaşır bölüt,,,Fra. segment recouvrable, ing. overlayable segment) Bir programda, sürekli olarak bellekte tutulması 

gerekmeyen, böylece ortaklaşa kullanım için ayrılmış bir bellek alanına çağrıldıkça yerleşen bölütlerden herbiri.  

yerseyici,,,Alm. Landekurssystem, Fra. radiophare d'alignment, ing. localizer) Aletli iniş sisteminin parçası olup, 

uçağın belirli bir yol doğrultusuna göre yerel sapmasını veren radyo yöngüdüm aygıtı. 

yerüstü karışması,,,Fra. intérference terrestre, ing. terrrestrial interference) Uydu sinyallerine karışan yüksek güçlü 4 

GHz bandında yerüstü mikrodalga işaretleri. 

yeterli istatistik,,,Alm. hinreichende Masszahl, ing. sufficient statistic) Bir istatistiksel sezim probleminde tek bir 

koordinatının karara varmak için yeterli olduğu yeni koordinat sistemi.  

yeterli koşul,,,Alm. hinreichende Bedingung, Fra. condition suffisante, ing. sufficient condition) p  --->  q 

gerektirmesinde q önermesine göre p önermesi.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

yeti,,,Alm. Vermögen, Fra. faculté, ing. faculty) ‹nsanda bulunan bir şey yapabilme gücü, örneğin düşünme yetisi; 

meleke. 

yetişme süresi,,,Alm. Anstiegszeit, Fra. temps de dosage d'intégration, ing. rise time) Oransal-tümlevsel davranışlı bir 

öğede giriş değişkeni basamak biçiminde değişirken, basamağın hemen sonrasında çıkıştaki değişmenin iki katına 

ulaşması için geçen süre.  

yığılmalı iyonlaşma,,,Alm. kumulative Ionisation, Fra. ionisation cumulative, ing. cumulative ionisation) Bir 

elektronun arka arkaya birkaç atom veya moleküle çarparak bunları iyonlaştırması ve bu iyonlaşma ile serbest kalan 

elektronların aynı şekilde diğer atom veya molekülleri iyonlaştırması sonucu giderek hızla artan bir iyonlaşma biçimi. 

yığın örneklemesi,,,Alm. Stichprobenentnahme, Fra. échantillonement par lots, ing. bulk sampling) Yığın biçimdeki 

nesnelerden yapılan örnekleme.  

yığınsal,,,Alm. gross, Fra. de grande capacité, ing. bulk; bulk memory, bulk data transmission, bulk delay) Örn. 

yığınsal bellek, yığınsal veri iletimi, yığınsal gecikme.  

yığınsal veri iletimi,,,Fra. transmission en masse, ing. bulk transmission) Etkileşimli kullanımların dışında kalan 

verilerin, büyük hacimli kütükler halinde iletimi. 

yığışım hali,,,Alm. Aggregatzustand, Fra. états d'aggrégation de la matière, ing. state of aggregation) Maddenin 

(özdeğin) bir yere birikmiş fiziksel hali  katı, sıvı ya da gaz halleri.  

yığıt,,,Alm. Stapel, Fra. pile, ing. stack) Öğelerden son gelenin ilk işlem görecek biçimde yığıldığı varsayılan veri 

yapısı. Öğelerin listenin hep aynı ucuna eklenmiş olup, o uçtan geri alındığı liste; bu uca listenin başı adı da verilir.  

yığıt işaretçisi,,,Fra. indicateur de sommet de pile, ing. stack pointer)  Bir yığıttaki sırayı gösteren işaretçi.  

yığıt makinası,,,Alm. Stapelmaschine, Fra. machine à pile, ing. stack machine) Yapısında ve işleyişinde yığıtları temel 

öğe olarak kullanan, bu bakımdan saklayıcı makinası da denilen geleneksel von Neumann makinalarından ayrılan 

bilgisayar türü.  

yıldız,,,Fra. étoile, ing. star) Merkezi kontrol istasyonunun tek tek her bir bilgisayara bağlantılandığı yerel alan ağı 

topolojisi. 

yıldız ağ,,,Fra. réseau en étoile, ing. star network) Her aygıtın doğrudan merkezi bir düğüme bağlantılandığı ağ 

topolojisi. 

yıldız-bağlantılı devre,,,Alm. Betriebsmittel in Sternschaltung, Fra. disposif en étoile, ing. star-connected device) m-

evreli olup m tane dalının ortak bir düğüme bağlandığı devre (çoğunlukla yıldız-bağlantılı devreler üç evrelidir).  

yıldız-üçgen yol verici,,,Alm. Stern-Dreieck-Starter, Fra. démarreur étoile-triangle, ing. star-delta starter) Duraç (stator) 

sargıları yol alma konumunda yıldız ve çalışma konumunda üçgen olarak bağlanmış bir üç fazlı endüksiyon motoru yol 

vericisi. 

yineleme,,,Alm. Wiederholung, Fra. réplique, ing. replication) Aynı girdi ve rasgele değerlerle elde edilen benzetim 

kaydı.  

yineleme isterleri,,,Alm. Wiederholungsanforderung, Fra. demande de répétition, ing. repeat request) ‹leti, bit vb. 

hatalarının aynı iletinin, bitin yeniden gönderilmesi ile düzeltildiği bilgi iletim sistemine ilişkin.  

yinelemeli çözüm,,,Fra. solution itérative, ing. iterative solution) Yinelemeli süreç aracılığı ile elde edilen çözüm. 
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yinelemeli süreç,,,Fra. procès itératif, ing. iterative process) ‹stenen sonuç ya da sonuçları ardışık işlemlerle giderek 

sonuca yaklaşacak biçimde elde etme süreci.  

yineleyici,,,Alm. Leitungverstärker, Fra. répéteur, amplificateur de ligne, ing. repeater) Bir iletim sisteminde hat 

sinyallerinin alınıp kuvvetlendirildiği ya da yeniden biçimlendirilip gönderildiği ara aygıt. 

yineli girilebilen program,,,Alm. wiederbetretbares Program, Fra. programme rentrant,  ing. reentrant program) Daha 

önceki yürütmeleri tamamlanmadan ve dış program parametreleri ya da komutlarından herhangi birinin 

değiştirilmemesi koşulu ile istenildiği kez yine girilebilen program.  

yinenelebilirlik,,,Alm. Wiederholbarkeit, Fra. répétabilité, ing. repeatability) Değişmeyen koşullarda, aynı 

laboratuvarda, aynı gözlemci tarafından aynı yöntemle ve aynı ölçme aletleriyle kısa zaman aralıklarında bir niceliğin 

aynı değeri üzerinde yapılan ölçümlerin yakınlığı.  

yitim,,,Alm. Verlust, Fra. perte, ing. loss) Yararlı bir iş için kullanılmadan yiten güç. 

yitim matrisi,,,Alm. Verlustmatrix, Fra. matrice de pertes, ing. loss matrix) Her bir öğesi durum ve kararlara göre yitimi 

gösteren matris.  

yitim oranı,,,Alm. Verlustfaktor, Fra. facteur de dissipation, ing. dissipation factor) Bir çevrim süresince bir öğede yiten 

enerjinin saklatılan enerjiye oranı.  

yitirgen kuvvet,,,Alm. Verlustungsstärke, Fra. force dissipatrice, ing. dissipative force) Devimsel enerjiyi ısıl erkeye 

çeviren, devinim engelleyici kuvvet.  

yoğruk,,,Alm. Kunststoff, Fra. plastique, ing. plastics) Isı ile ya da sıkıştırılarak işlenebilen ve bu etkiler kalkınca 

biçimini koruyan yapay reçineler ya da bunların karışımları; plastik.  

yoğrukluk,,,Alm. Plastizität, Fra. plasticité, ing. plasticity) Makaslama zorlamasına tutulan kimi katıların sürekli akış 

özelliği.  

yoğun hesap,,,Fra. calcul, ing. number crunching) Bilgisayarın merkezi işlem biriminin veri hareketleri ve giriş-çıkış 

işlemleri yerine aritmetik ve mantıksal işlemlerle yoğun biçimde uğraştığı çalışma tarzı. 

yoğunlaşma,,,Alm. Kondensierung, Fra. condensation, ing. condensation) Maddelerin gaz halinden sıvı haline 

dönüşmesi.  

yoğunlaşmış veri,,,Fra. donées comprimées, ing. packed data) Verinin ve saklama ortamının özelliklerini gözönüne 

alarak yapılan ve tekrar veriyi aslına döndürecek şekilde yapılan sıkıştırma işlemi.  

yoğunlaştırıcı,,,Alm. Kondensor, Fra. condenseur, ing. condenser) Gazı yoğuşturmaya ve sıvı olarak toplamaya yarayan 

aygıt.  

yoğunlaştırma,,,Alm. verdichtung, Fra. condensation, ing. packing) Özgün bilginin geri kazanılabilmesi koşulu ile 

saklatım ortamının ve verinin özelliklerinden yararlanarak veriyi sıkıştırılmış biçimde bir ortamda saklama.  

yoğunluk,,,Alm. Dichte, Fra. densité, ing. density) Bir maddenin birim oylumuna düşen kütle.  

yoğunlukölçer,,,Fra. densitomètre, ing. densitometer) Saydamlık ya da yansıtma yoluyla fotoğraf yoğunluğunu ölçmeye 

yarayan araç.  

yoklayıcı,,,Fra. palpeur) Dokuma tezgahlarında atkı ipliklerinin niceliğini sürekli olarak denetleyen elektrikli düzenek.  
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yokoluş,,,Alm. Vernichtung, Fra. annihilation, ing. annihilation) Bir temel parçacık ile karşıtının bir yere gelince enerji 

ışıması ile birbirlerini ortadan kaldırılmaları.  

yol,,,Alm. Pfad, Weg, Fra. chemin, ing. path) Bir çizgede birbirleriyle bağlantılı dalların üzerinden dal okları 

doğrultusunda yapılan geçiş, iz. 

yol,,,Alm. Weg, Fra. route, ing. route) ‹ki nokta arasında kalıcı ya da anahtarlanmış bağlantılar kurabilmek amacıyla 

kullanılan radyo, kablo, tel gibi bağlantılar.  

yol atayıcı,,,Fra. routeur, machine à détourer, ing. router)  1) Bir ağı yazılıma dayalı mantıksal alt bölümlere ayırarak 

veri trafiğinin ağ üzerinde yönetimini kolaylaştıran aygıt;  2) Yerel alan ağlarında ağlar arası dinamik yol atama aygıtı.  

yol verme değeri,,,Alm. Startwert, Fra. valeur de démarrage, ing. starting value) Bir rölenin öngörülen şartlarda yol 

aldığı giriş uyarma büyüklüğü değeri. 

yolatama,,,Alm. Auswahl von Wegen, Fra. acheminement, ing. routing) Belirli kurallar çerçevesinde yürütülen bir 

çağrıya özgü gezingenin oluşturulma süreci.  

yolatama çizelgesi,,,Fra. tableau d'acheminement, ing. routing table) Bir teleiletişim ağındaki yolatamanın yeraldığı 

düğümlerde bulunan ve atanacak yolları belirleyen başvuru çizelgesi.  

yolverici,,,Alm. Starter, Fra. démarreur, ing. starter) Bir motorun durma halinden normal hızına ivdirilmesi ya da 

motorun durmasını sağlayan elektriksel denetleyici.  

yolverme,,,Alm. Starten, Fra. démarrage, ing. starting) Bir motorun durma halinden hızlandırılma işlemi. 

yonga,,,Alm. Chip, Fra. puce, ing. chip) Bir tümleşik devreyi taşıyan yarıiletken gereç.  

yonga plakası,,,Fra. tranche (de silicium), ing. wafer) ‹şlemden sonra kırmıklara bölünen, tipik olarak silisyumdan 

oluşan, ince bir arıtılmış kristal yarıiletken tekeri. 

yonga seçme,,,Alm. Chipauswahl, Fra. sélection de circuit, ing. chip select; e.g., chip select signal, chip select input) En 

alt donanım düzeyindeki bir öğenin seçimi, örn. yonga seçme sinyali, yonga seçme girdisi.  

yordam,,,Fra. procédure, ing. procedure) Özel bir amacı olan bir eylem için atılması gerekli adımların bir tanımı.  

yordam,,,Fra. routine, ing. routine) Genel ya da sık kullanımı olan bir bilgisayar programı ya da bir bilgisayar programı 

kesimi.  

yordama yönelik dil,,,ing. Procedure-Oriented Language) Çözüm yordamının tanımlandığı işte kullanılan genel dile az 

çok benzeyen ve çözümün uygulandığı bilgi işlem donanımından olabildiğince bağımsız izlenceleme dili.  

yordamlık,,,Alm. Bibliothek, Fra. bibliotèque, ing. library) Bir bilgisayar dizgesinde kullanıma hazır biçimde tutulan 

program ve yordamlar topluluğu;  kitaplık. 

yorulum,,,Alm. Ermüdung, Fra. fatigue, ing. fatigue) Bir metalin gerilme dayanıklılığı sınırının oldukça altında 

yinelemeli zorlamalarla kendini bırakma eğilimine girmesi.  

yorumlamak,,,Alm. interpretieren, Fra. interpreter, ing. interpret) Kaynak dilinin her bir deyimini, bir sonraki deyime 

geçmeden önce çevirip yürütmeye koymak.  

yorumlayıcı,,,Alm. Interpreter, Fra. interprétateur, ing. interpreter) Girdi olarak verilen deyim ya da yordamları, 

herhangi bir amaç izlence üretecek biçimde değerlendirmeksizin doğrudan uygulayan bir izlence.  
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yön değiştirme gecikmesi,,,Fra. temps de retournement, temps d'inversion de ligne, ing. turnaround time) Yarı çiftyönlü 

hatlarda veri iletim yönünün göndericiden alıcıya dönerken karşılaşılan, ve iletim gecikmesi, bilgisayar işlemleri gibi 

nedenlerden kaynaklanan gecikme. 

yön saptırma,,,Alm. Ablenk, Fra. déviation, ing. deflection) Yönünden ya da yolundan saptırma.  

yönbağımlı,,,Fra. non-isotropic, ing. unisotropic) Kimi fiziksel özellikleri yöne bağımlı olan alan ya da gerece ilişkin.  

yönbağımsız,,,Alm. isotropisch, Fra. isotropic, ing. isotropic) Işıma gücü her yönde aynı olan bir antene ilişkin; 

elektromanyetik özellikleri yönden bağımsız olan bir gereç ya da cisme ilişkin; kimi fiziksel özelliklerinin yönden 

bağımsız olduğu alan ya da gerece ilişkin.  

yöndeğiştirici,,,Fra. inverseur, ing. change-over switch) 1) Bir makinanın ters yönde çalışmasını sağlayan düzenek, 2) 

Bir devre bölümünün iki uç bağlantısının ters yöne döndürülmesini sağlayan düzenek. 

yönelim,,,Alm. Ausrichtung, Fra. orientation, ing. orientation) Bir kristal ya da madde içinde öğecik (atom) 

kümelerinin ya da o moleküllerin belirli doğrultularda yönelmiş olarak düzenlenimleri.  

yöneltilmiş yayın,,,Alm. Richtsendung, Fra. transmission en faisceau, ing. beam transmission) Yöneltilmiş antenler 

kullanarak bir yerden ötekine telsiz yayını.  

yönetici program,,,Fra. programme superviseur, ing. supervisory program) Çoğunlukla bir işletim sisteminin parçası 

olup, başka programların yürütümünü denetleyen ve iş akışını sağlayan program. 

yönetim bilişim dizgesi,,,Alm. Managementinformationssystem, Fra. système de management-information, ing. 

management information system (mIS)) Bir örgütün yönetimi ile ilgili veri kaynaklarını bir dizge bütünlüğü içinde 

toplayıp örgütün gündelik işlerine bilgiişlem desteği sağlayan, özellikle türlü düzeylerdeki yönetim katlarına taktik ve 

stratejik kararlarını başarılı kılacak nitelikte sürekli bilgi akıtmayı amaçlayan bilişim dizgesi.  

yönetim oyunu,,,Fra. jeu d'enterprise, ing. management game) Verili kısıt ve koşullar altında katılımcıların belirli 

yönetim hedeflerine ulaşmaya çalıştığı benzetim oyunu.  

yönetsel bilgi işleme,,,Alm. Verwaltungsdatenverarbeitung, Fra. traitement de l'information en gestion, traitement des 

données en gestion, ing. administrative data processing, business data processing) Sayışım ya da iş yönetiminde 

kullanılan otomatik bilgi işleme.  

yönetsel güvenlik,,,Fra. sécurité administrative, ing.administrative security) Kabul edilebilir düzeyde veri güvenliğini 

sağlamak üzere işletim ve izlenebilirlik yöntemleri, erişim kısıtları, ek önlemlerden oluşan güvenlik. 

yöneylem araştırması,,,Alm. Unternehmensforschung, Fra. recherche opérationelle, ing. operations research) Eldeki 

kaynakların en iyi biçimde kullanımı ile ilgili karmaşık sorunlar için modellerin tasarlanması ve bu sorunların çözümü 

için, matematiksel yöntemlerin uygulanması konularını kapsayan bilim ve araştırma alanı.  

yöngüdüm,,,Fra. navigation, ing. navigation) Seyir halindeki uydu, gemi, uçak gibi araca konumunu belirliyebilmesi 

ve/ya da belirli bir gezingeyi izleyebilmesi için gerekli bilgilerin verilmesi.  

yönlendirilmiş çizge,,,Alm. gerichteter graph, Fra. graphe directionnel, ing. directed graph) Her bir dalına bir yön 

atanmış olan çizge.  

yönlenim,,,Alm. Orientierung, Fra. orientation, ing. orientation) Bir alanın etkisiyle moleküllerin ya da vektörlerin 

belirli bir yöne doğru dizilmesi.  

yönlü,,,Alm. orientiert, Fra. orienté, ing. oriented; e.g., oriented graph) Örn. yönlü çizge.  
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yönlü anten,,,Fra. antenne orientée, ing. directional antenna) Işın demetini belirli bir yönde odaklayabilen anten. 

yönlü çizge,,,Alm. orientierter Graf, Fra. graphe orienté, ing. oriented graph) Her bir bağının yönlü olduğu çizge. 

yönlü doğru,,,Alm. orientierte Linie, Fra. ligne oriente, ing. directed line) Üzerinde bir artı yön belirlenen doğru.  

yönlü türev,,,Alm. Richtungsableitung, Fra. dérivatif directionnel, ing. directional derivative) Belirli bir birim vektör 

doğrultusunda elde edilen türev.  

yönseme,,,Alm. Trend, Fra. tendance, ing. trend) Zaman dizisi gibi sıralı bir dizinin, salınım ve rasgele bileşenlerle 

uzun dönemde gösterdiği artma-azalma devinimi.  

yönseme uydurma,,,Alm. Trendanpassung, ing. trend fitting) Bir zaman dizisinin yönseme bileşenini belirten genel 

süreç.  

yönsüz çizge,,,Alm. nicht-orientierter Graf, Fra. graphe non-orienté, ing. non-oriented graph) Her bir bağının yönsüz 

olduğu çizge, diğer bir deyişle düğümler arası bağlantıların yönünün belirtilmediği çizge.  

yukarı yönde,,,ing. upstream) Uçtaki kullanıcıdan hizmeti sunan birime doğru giden bilgiye ilişkin. 

yukarı yuvarlama,,,Fra. arrondir à l'unité supérieure, ing. round up) Bir sayıya daha az basamağa kırpıp en sağdaki 

basamağa 1 ekleme. 

yukarıdan aşağı tasarım,,,Alm. Top-down Entwurf, Fra. concéption de haut vers bas, concéption déscendante, , ing. 

top-down design) Tepeden tabana tasarım.  

yumuşak kırpıcı,,,Alm. weicher Begrenzer, Fra. limiteur mou, ing. soft limiter) Kırpma davranışına sahip, ancak 

enküçük ve enbüyük noktaları arasındaki değerleri süreklice olan doğrusalsızlık.  

yumuşatma,,,Alm. glätten, Fra. lissage, ing. smoothing) Grafik, cebirsel ya da fiziksel yöntemlerle bağımlı ve bağımsız 

değişkenler arasındaki ilişkide gürültünün etkilerini yoketme ya da azaltma.  

yunuslama,,,Alm. nicken, Fra. tangage, ing. pitching) Enine eksen boyunca açısal devinim.  

yunuslama ekseni,,,Alm. Nickachse, Fra. axe de tangage, ing. pitch axis) Yunuslamanın yer aldığı yanal eksen.  

yuvalama,,,Alm. schachtellen,  Fra. emboîter, ing. nest) Bir ya da daha çok yapıyı, aynı türden bir yapı içine 

yerleştirmek.  

yuvarlama,,,Alm. auf-oder abrunden, Fra. arrondir, ing. round-off) Bir sayıda en az anlamlı basamak ya da basamakları 

kaldırmak  ve arda kalan sayıyı belirli bir kurala uyarlamak.  

yuvarsal dalga,,,Alm. Kugelwelle, Fra. onde sphérique, ing. spherical wave) Bir noktasal kaynaktan yayınlanan ve 

yönbağımsız ortamda eşevreli yüzeyleri yuvarsal olan dalga, küresel dalga..  

yuvarsal sapınç,,,Alm. sphärische Aberration, Fra. aberration de sphericité, ing. spherical aberration) Mercek 

kenarlarından gelen ışığın, ana eksene yakın gelen ışıktan daha yakında odaklanmasından kaynaklanan mercek kusuru.  

yük,,,Alm. Belastung, Last, Fra. charge, ing. load) Enerji soğuran bir öğe ya da böyle bir öğeye verilen gerçek ya da 

görünür güç; elektriksel yük.  
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yük alışverişi olgusu,,,Alm. Ladungsaustauscherscheinung, Fra. phénomène d'echange, ing. charge exchange 

phenomenon) Yeterli kinetik enerjisi olan bir pozitif iyonun bir molekülle çarpışarak ondan aldığı elektronla 

nötrleşmesi olgusu. 

yük altında,,,Alm. Unter-Last-Betrieb, Fra. fonctionnement en charge, ing. on load)  Bir düzen ya da devrenin, çıkış 

gücünü vermiş olduğu çalışma. 

yük ayırıcısı,,,Alm. Lasttrennschalter, Fra. interrupteur-sectionneur, ing. switch-disconnnector) Açık konumda bir 

ayırıcı için öngörülen ayırma şartlarını yerine getiren anahtar. 

yük dengelemesi,,,Fra. équilibrage de charge, ing. load balancing) Bir anahtarlama dizgesinde çağrı kuran aboneleri hat 

donatımlarına dağıtarak trafiği dengeleme.  

yük paylaşımı,,,Fra. répartition de charge de traitement, ing. load sharing) Doruk yükte işlem yükünü aralarında 

paylaşan bilgisayar grubu. Bir bilgi işlem sistemi üzerindeki yükün iki ya da daha fazla bilgisayar tarafından 

paylaşılması. 

yük sargıları,,,ing. load coils) Telefon devrelerinde 300-3000 Hz arasındaki bantta zayıflama bozulmasını en aza 

indirmeyi amaçlayan bobinler. 

yük yoğunluğu,,,Alm. Ladungsdichte, Fra. densité de charge, ing. charge density) Birim yüzölçümüne ya da birim 

oyluma düşen yük tutarı. 

yükle değişme,,,Alm. Belastungsregulierung, Fra. régulation de charge, ing. load regulation) Boş yükten tam yüke 

geçildiğinde belirli bir değişkenin değerindeki kalıcı düşme.  

yükleme birimi,,,Alm. Lademodul, Fra. module chargeable, ing. load module) Yürütme belleğine konmaya hazır 

durumda, ve çoğunlukla bir bağ düzenleyicisinin çıktısı olan programlama birimi.  

yüklemek (enerji),,,Alm. laden, Fra. charger, ing. to charge) Bir aygıta enerji depolamak.  

yüklemek,,,ing. load) ‹ç bellekten ya da bir saklayıcıdan başka bir saklayıcıya veri aktarmak.  

yükleyici  programı,,,Fra. programme de chargeur, ing. loader) Makina dilindeki bir programı yürütüme hazırlamak 

üzere ana belleğe okuyan program. 

yüklü çalışma,,,Alm. unter Last, Unter-Last-Betrieb, Fra. fonctionnement en charge, ing. on load, on-load operation) 

Bir aygıtın ya da devrenin çıkışında güç harcarken çalışması.  

yüklü parçacık,,,Alm. geladens Teilchen, Fra. porteur éléctrisé, ing. charged particle) Elektron, pozitron, iyon ve 

mezonlar gibi elektrik yüklü parçacıklara verilen genel ad. 

yükölçer,,,Alm. Coulometer, Fra. coulomètre, ing. coulometer) Elektrik yükünün miktarını ölçmeye yarayan alet.  

yüksek düzeyli dil,,,Alm. höhere Programmiersprache, Fra. langage évolué; langage de haut niveau, ing. high-level 

language) Herhangi bir bilgisayarın ya da bilgisayar sınıfının yapısına bağımlı olmayan, her bir izlence komutunun bir 

ya da daha fazla makina dili komutuna karşı düştüğü dil. 

yüksek düzeyli protokol,,,Fra. protocole à haut niveau, ing. high level protocol) Ağ kullanıcılarının, sadece veri 

taşımanın ötesinde ve üstünde işler yapmalarını sağlayan protokol. 

yüksek geçen süreç,,,Alm. Hochpassprozess, Fra. procéssus passe-haut, ing. highpass process) Enerjisi yüksek 

sıklıklarda yoğunlaşmış rasgele süreç. 
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yüksek geçiren süzgeç,,,Alm. Hochpassfilter, Fra. filtre pass-haut, ing. highpass filter) Belirli bir kesim sıklığın 

altındaki bileşenleri söndüren, üstündekileri en az bozulmayla geçiren süzgeç.  

yüksek hızda bellek,,,Fra. mémoire rapide, ing. high speed memory) Bilgisayardaki çevre,,,ikincil) bellek birimlerine 

göre daha hızlı bilgi erişimi sağlayan bellek. 

yüksek sıklık,,,Alm. Hochfrequenz, Fra. haute fréquence, ing. radio frequency) ‹şitilir sıklıkların üstünde, kızılberisi 

sıklıkların altındaki elektronik sinyallerin sıklığı.  

yükselme süresi,,,Alm. Anstiegszeit, Fra. temps de montée, ing. rise time) Bir dizgenin basamak yanıtında sıfırdan 

başlayan çıktının kalıcı  değerinin iki belirli yüzde değerlerine -örneğin %10 ve %90) ilkin ulaştığı anlar arasındaki 

süre.  

yükselteç,,,Alm. Verstärker, Fra. amplificateur, ing. amplifier) Gereken enerjiyi yardımcı bir kaynaktan edinerek bir 

sinyalin  düzeyini yükselten aygıt.  

yükselteç kazancı,,,Fra. gain d'amplificateur, ing. amplifier gain) Bir yükselticinin çıkış ve girişindeki sinyallerin genlik 

ya da etkin değerlerinin oranı.  

yüksüz çalışma,,,Alm. Betreib ohne Last, Fra. fonctionnement hors charge, ing. no-load operation) Bir aygıt ya da 

devrenin hiçbir çıkış gücü sunmazken, ancak diğer çalışma koşullarının olağan olduğu durumdaki çalışması.  

yükten bağlaşık aygıt,,,Fra. dispositif à couplage de charge, ing. charge coupled device, CCD) Veri saklama ve 

işlemenin elektriksel yüklerin belirli konumlarda birikimi ve bunların aktarımına dayalı olduğu aygıt. 

yürürlükteki,,,Fra. en courant, ing. current; e.g., current line, current library) Örn. yürürlükteki satır, yürürlükteki 

kitaplık.  

yürürlükteki dosya,,,Fra. fichier actif, ing. active file) a) Üzerinde çalışılan dosya; b) Son kullanım tarihi gelmemiş 

dosya. 

yürürlükteki satır,,,Fra. ligne en courant, ing. current line) Bir metinişlem programının işlemekte olduğu satır.  

yürütme,,,Alm. Ausführung, Fra. exécution, ing. execution) Bir bilgisayar tarafından bir  programın yürütüme konması; 

yürütüm.  

yürütmek,,,Alm. Ausführen, Fra. exécuter, ing. execute) Bir programı oluşturan komutların bilgisayar donanımınca 

uygulanması, programın işletilmesi.  

yürütücü,,,Alm. exekutiv, Fra. exécutif, ing. executive; e.g., executive control, executive utility routine) Örn. yürütücü 

denetim, yürütücü yardımcı izlence.  

yürütücü program,,,Alm. Organisationsprogramm, Fra. logiciel superviseur, ing. executive program) Altyordamların 

yüklenmesi ve yer değiştirmelerini denetleyen ve bazan da programcının bilmediği komutları kullanan program. 

Çoğunlukla işletim sisteminin parçası olup, bilgi işlem sistemindeki veri akışını düzenleyen ve başka programların 

yürütümünü denetleyen bilgisayar programı. 

yürütülür,,,Alm. ausführbare Anweisung, Fra. instruction exécutable, ing. executable instruction) Örn. yürütülür komut.  

yürütüm çevrimi,,,Fra. cycle opératoire, ing. execution cycle) Bir komutun gerçek yürütümünün yer aldığı makina 

çevrimi.  
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yürütüm izi,,,Fra. trace d'exécution, ing. execution trace) Bir bilgisayar programının yürütümü süresince ele alınan 

komutların dizisinin tutanağı. 

yürütüm süresi,,,Alm. Ausführunszeit, Fra. temps d'exécution, ing. execution time) Bir izlence, yordam ya da komutun 

gerçekleştirilmesi için harcanan zaman süresi.  

yürüyen ortalama,,,ing. moving average (mA)) Herhangi bir andaki çıkış değerinin geçmiş ya da gelecekteki sonlu 

sayıda girdinin ağırlıklandırılmış ortalamasına eşit olduğu sinyale, sürece, modele ilişkin.  

yüz açısı,,,Alm. Winkel an der Spitze, Fra. angle de face, ing. face angle) Bir çokyüzlünün bir yüzü üzerinde ardışık iki 

kenarın oluşturduğu açı.  

yüz saniyedeki çağrılar,,,ing. hundred call seconds, CCS) Bir işlemciye ya da santrala yüz saniye içinde gelen çağrıların 

sayısı. 

yüzde birlik,,,Alm. Perzentile, Fra. persentil, ing. percentile) Toplam sıklığı yüz eşit parçaya bölen değerlerden herbiri.  

yüzde dağılımı,,,Alm. Perzentverteilung, Fra. répartition de pourcentage, ing. percentage distribution ) Her bir 

bölümdeki sıklığın toplam sıklığa oranının dağılımı.  

yüzerme,,,Alm. Adsorption, Fra. adsorption, ing. adsorption) Bir cismin yüzeyi üzerinde yabancı bir madde 

yaygısı,,,filmi) oluşumu.  

yüzertoplu vana,,,Alm. Schwimmerventil, Fra. vanne à flotteur, ing. float valve) Bir kaba gelen sıvı akışını vanayı 

ayarlayan bir yüzertop aracılığı ile denetleyen düzey denetleyicisi. 

yüzey dalgaları,,,Alm. Oberfläche Wellen, Fra. ondes de surface, ing. surface waves) Bir yüzey üzerinde hareket eden 

dalgalar.  

yüzey tümlevi,,,Alm. Flächenintegral, Fra. intégrale surfacique, ing. surface integral) Yönlü bir yüzey üzerinde 

hesaplanan tümlev. Bu tümlevin ayrımsal öğesi yöneysel yüzey öğesi ile bir sayıl ya da vektörel büyüklüğün 

çarpımıdır. 

 

z-dönüşümü,,,Alm. Z-Transformation, Fra. transformation en z, ing. Z-transform) Bir sayı dizisinin karmaşık bir 

büyüklük olan z değişkeninin kuvvetleriyle ağırlıklandırılıp toplanmasıyla elde edilen dönüşümü. 

zamanaşımı denetimi,,,Fra. contrôle de péremption, ing. expiration check) Bir dayanak tarihi ile bir dosyada, tutanakta, 

hareket dosyasındaki tarih ile arasında karşılaştırmaya dayalı denetim. 

zaman ayar vurumu,,,Fra. impulsion de référence de temps, ing. timing pulse)  Zaman dayanağı olarak kullanılan 

vurum.  

zaman bölüşümlü anahtarlama,,,Fra. commutation temporelle, ing. time division switching) Zaman paylaşımlı 

çoğullama teknikleri kullanarak giriş ve çıkış yollarının anahtarlanması.  

zaman bölgesi tasarımı,,,Fra. concéption dans le domaine témporal, ing. time domain design) Sadece zaman bölgesi 

isterleri gözönüne alınarak yapılan süzgeç, işlemci vb. tasarımı.   

zaman bölüşümlü çoğullama,,,Fra. multiplexage à répartition temporelle, ing. time division multiplexing, TDM) 

Çoğullamanın zaman ekseninin dilimlenmesi üzerinde yapılması  Bit serpiştirme ya da damga serpiştirme yöntemine 

dayanan ve düşük hızdaki kaynakların verilerini tek bir modem üzerinden gönderilmesine elveren sayısal aygıt. 
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zaman bölüşümü,,,Fra. répartition temporelle, ing. time division) ‹ki nokta arasındaki iletim kanallarının zaman 

bölgesinde ayrışmaları. 

zaman dayanağı kazanımı,,,Fra. reprise de synchronisation, ing. timing recovery) Sayısal iletişim dizgelerinde ikil (bit), 

sekizli, sözcük, paket, çerçeve gibi bilgi birimlerinin zaman ekseninde konumlarını saptama işlemi.  

zaman dilimi,,,Fra. créneau temporel, ing. time slot) 1) Yerel alan ağı teknolojisinde belirli bir zaman dönemi ya da bir 

dizide belirli bir aralık.  2) Çoğullama teknolojisinde bir zaman paylaşımlı çoğullayıcısına ait veri katarı içinde belirli 

bir aygıta ayrılan zaman. 3) Tek (özebir) olarak tanımlanan ve tanınabilen herhangi bir çevrimsel zaman dilimi.  

zaman dilimi değiştokuşu,,,Fra. échange entre intervalles de temps, ing. time slot interchange) Giriş ve çıkışın zaman 

paylaşımlı yolları arasında bilginin bir zaman diliminden başka bir zaman dilimine aktarımı.  

zaman dizisi,,,Alm. Zeitreihen, Fra. série temporelle, ing. time series) Bir olgunun nicel bir özelliğine ilişkin, zamanın 

değişik noktalarında alınan sıralı gözlemler kümesi.  

zaman geciktirme,,,Alm. Zeitverzögerung, Fra. retard de temps, ing. time-delay; e.g., time delay circuit, time-delay 

control) Örn. zaman geciktirme devresi, zaman geciktirmeli denetim.  

zaman geçidi,,,ing. time gate) Sadece seçilmiş belirli zaman aralıklarında çıkışa izin veren devre. 

zaman izlencesi,,,Alm. Zeitplan, Fra. chronogramme,  ing. time program) Bir dizgeye uygulanan eylemleri zamanın bir 

işlevi olarak sıralayan izlence.  

zaman paylaşımı,,,Alm. Time-sharing-Verfahren, Zeitvielfach, Fra. partage de temps, multiplexage temporel, ing. time 

sharing) 1) Tek bir işlemcide iki ya da daha çok işlemin almaşarak yer almasını sağlayan bilgi işlem çalışma kipi. 

Bilgisayarın birden fazla işi aynı zamanda yürütmesi için herhangi bir anda belirli bir iş dışındaki tüm işleri geçici 

olarak saklayarak çalışması. 2) Bir bilgisayar ortamını oluşturan kaynakların, birçok kullanıcının tanımladığı işler 

arasında, kullanıcının yalnız kendi işi yapılıyormuş gibi görebileceği biçimde, zaman bölüştürülerek kullanıldığı 

bilgisayar işletim düzeni.  

zaman paylaşımı,,,Fra. en temps partagé, ing. time sharing) ‹ki ya da daha çok kullanıcinın programlarının yürütümünü 

zaman içinde serpiştirerek koşut zamanlı biçimde çalışmaları. 

zaman paylaşımlı anahtarlama,,,Fra. commutation par répartition de temps, ing. time division switching) Tümüyle 

sayısalca yürütülen ve zaman dilimlerinin yer değiştirmesine dayalı anahtarlama tekniği. 

zaman programı,,,Alm. Zeitprogram, Fra. programme de temporisation, ing. time programme) Zaman durumu tespit 

edilmiş bir rölede, çıkış devresi işlemlerinin zamana göre öngörülen sırası. 

zaman seğirmesi,,,Fra. gigue de temps, ing. time jitter) Bir alıcıdaki zaman dayanağının, beklenen dönemli noktaları 

çevresindeki rasgele değişimleri.   

zaman ve tarih damgası,,,Fra. marquage de la date et de l'heure, ing. time and date stamping) Bir kütüğün yaratıldığı, 

erişildiği ve güncellendiği tarih ve zamanı gösteren güvenlik önlemi. 

zaman yanıtı,,,Alm. Zeitverhalten, Fra. réponse temporelle, ing. time response)  Girdilerin birinde belirli bir 

değişikliğin sonucu olarak dizge çıktısının zamana göre değişimi. 

zaman ardışıl veri kaydı,,,Alm. Datenerfassung, Fra. acquisition de données, ing. data logging) Zaman sırasıyla 

gerçekleşen olaylara ilişkin verilerin kaydedilmesi.  
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zamanaşımı,,,Fra. temporisation, ing. timeout) Belirli bir zaman dilimi sonunda olması beklenen bir olayın gecikme 

dolayısı ile gerçekleşmemesi.  

zamanda ayrık,,,Fra. à temps discret, ing. discrete time) Zaman ekseninde ayrık ve çoğu zaman dönemli noktalarda yer 

alan.   

zamanda ayrık işaret,,,Alm. discretes Signal, Fra. signal discrèt, ing. discrete time signal) Zaman içinde peşpeşe gelen 

öğelerden oluşmuş işaret. Bu öğeler bilgi taşıyan bir ya da daha çok ayırtedici özellik taşırlar.  

zamanda değişmezlik,,,Fra. invariance temporelle, ing. time invariance) Bir dizgenin özelliklerinin zamanda 

ötelenmeyle değişmemesi özelliği.  

zamanlama bilgisi,,,Fra. information de rythme, ing. timing information) Bir sinyalin zamanlanmasına yarayan bilgiler.  

zamanlama darbesi dağıtıcısı,,,Fra. répartiteur d'impulsions d'horloge, ing. time pulse distribution) Bir ya da daha çok 

kontrol yoluna zaman bilgi darbelerini yollamakla yükümlü aygıt ya da devre. 

zamanlanmış ivdirme,,,Alm. zeitkontrollierte Beschleunigung, Fra. accélération temporisée, ing. timed accerelation) 

Hız değişkenini zamanın bir işlevi olarak ve özişler biçiminde denetleyen denetim işlevi.   

zar,,,Alm. Membran, Fra. diaphragme, ing. diaphragm) Titreşerek ses üreten ince metal yaprak.  

zarf,,,Alm. Einhüllende, Fra. envelope, ing. envelope) Almaşan bir dalga biçiminin anlık doruk noktalarını izleyen 

dalga. 

zarf gecikmesi,,,Alm. Gruppenlaufzeit, Fra. délai de propagation d'envelope, ing. envelope delay) ‹ki nokta arasında bir 

dalganın zarfının yayılım süresi.   

zarf sezicisi,,,Fra. détecteur d'envelope, ing. envelope detector) Sezim işlevinin gelen dalgabiçiminin zarfına dayandığı 

sezici.  

zarfın tepe gücü,,,ing. peak envelope power) Bir radyo vericisinin kiplenim (modülasyon) zarfının tepesindeyken 

ölçülen çıkış gücü. 

zayıflama,,,Alm. Dämpfung, Fra. atténuation, ing. attenuation) Bir devrenin iki noktası arasındaki sinyal büyüklüğünün 

azalması ya da bir dizgede ölçüm yapılan iki sıklık değeri arasındaki sinyal değerlerinin oranı; cılızlama.  

zayıflatıcı,,,Alm. Abschwächer, Dämpfungsglied, Fra. atténuateur, ing. attenuator)   Bir sinyalin genliğini önemli bir 

bozulmaya yolaçmadan azaltan ve azaltma oranı ayarlanabilen dönüştürücü; cılızlatıcı.  

zırh,,,Alm. Bewehrung, Fra. armure, ing. armour) Genel olarak kabloyu dış mekanik etkilere karşı korumak için 

kullanılan metal şeritler ya da tellerden oluşan örtü. 

zırh,,,Alm. Schirm, Fra. blindage, ing. shield) Işınımlardan korunma özelliği olan soğurgan maddeden yapılmış 

düzenek; bürgüt.   

zil geri çaldırma tonu,,,Fra. rappeler, ing. ringback tone) Çağrıyı başlatan tarafından duyulan ve çağrılan tarafın 

telefonunun çaldığını belirten zil sesi.  

zil tonu,,,Alm. Klingelton, Fra. tonalité de retour d'appel, ing. ringing tone) Çağrılan abonenin zilinin çaldığını belirten 

ton.  



BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 

zincir kodu,,,Fra. code à enchaînement, ing. chain code) Eğrilerin ve çevritlerin gösteriminde kullanılan ve dört ya da 

sekiz yönlü uç öğelerinin dizisinden oluşan kod. 

zincir kuralı,,,Alm. Kettenregel, Fra. regle de chaîne, ing. chain rule) f ile g birer türetilebilir işlev olmak üzere f (g)  

bileşke işlevinin türevini bulma kuralı.   

zincirleme arama,,,Fra. recherce en chaîne, ing. chaining search) Her bir öğenin yerini belirten bir göstergenin içerildiği 

arama.  

zincirleme tepkileşim,,,Alm. Kettenreaktion, Fra. réaction de chaîne, ing. chain reaction) Bir kez tetiklenince etkileşimi 

sona dek sürdürecek tutarda enerjiyi ya da maddeyi kendi içinde sağlayabilen tepkileşim. 

zincirlenmiş liste,,,Fra. liste séquentielle en chaîne, ing. chained list) Öğelerin dağınık yerleştirilmiş olabileceği, buna 

karşılık her öğede bir sonraki öğenin yerini belirten bir tanıtıcının bulunduğu liste.  

zorlama,,,Alm. Beansprichung, Fra. éffort, ing. stress) Bir nesneye etkiyen yamrultucu kuvvet.  

zorlanma,,,Alm. Beanspruchung, Fra. effort, ing. strain) Uygulanan bir kuvvet etkisi ile yamrulmaya uğrayan bir 

nesnenin boyutsal değişiminin doğal boyutuna oranı. 


