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Access: Erişim
Account: Hesap, Ağa bağlı sistemdeki abonelik
Address: Bir kaydı, bir konumu veya başka bir veri kaynağını veya hedefi tanımlayan bir karakter veya ka-
rakter grubu.
Aggregate: Daha küçük birimlerden oluşturulmuş toplam
Algorithm: Belirli sayıda adımda bir sorunu çözmek için kurallar kümesi.
Alias: Takma ad
Analog: Bir analog cihaz, bir sayının değerini temsil etmek için uzunluk veya voltaj gibi fiziksel bir miktar 
kullanır. Aksine, dijital depolama sayısal birimlerden oluşan bir kodlama sistemine dayanır.
Application: Uygulama
Archive: İçinde birden fazla dosyanın saklanmasına izin veren, dosya adlarının listelenebileceği ve dosya-
ların tek tek eklenip silinebileceği bir yapıya sahip bir dosya. Terminoloji tipik olarak mikrobilgisayarlarla 
ilişkilidir. Bir ana bilgisayar üzerinde, böyle bir dosya genellikle kütüphane olarak adlandırılır.
Argument: Bu yordamı, makroyu, alt yordamını veya komutunu değerlendirmek için gereken bir yordam, 
makro, alt yordam veya komut için sağlanan bir değer. Parametre
ASCII: American Standard Code for Information Interchange: Bilgisayar sistemlerinde karakterlerin binary 
veya Hekzadesimal karşılıklarının tanımlandığı standart
Assembler: Sembolik olarak kodlanmış programları nesne seviyesine, makine koduna dönüştüren bir 
program. Bir derleyici programında, bir derleyiciden farklı olarak, insan tarafından okunabilir talimatlar ile 
makine dili kodu arasında bire bir yazışma vardır.
Audit: Denetim. Bir veri etkinliğinin yeterliliği, etkinliği, güvenliği ve genel işlevlerini açıklayan kişisel veya 
bilgisayarlı bir inceleme süreci.
Authentication: Kimlik doğrulama süreci
Autonomous system: Otonom sistem
Backbone: Farklı katları veya bölümleri bir ağa bağlamak için kullanılan ağ yapısı. Ağları birbirine bağlayan 
ağ.
Background processing: Kullanıcılar, bir proje için bir terminal kullanabilir ve aynı zamanda, kaynak kulla-
nılabilir duruma geldiğinde bilgisayarın çalışacağı bir arka plan kuyruğuna yerleştirilen bir işi de göndere-
bilir. Ayrıca, bir işin bir terminale bağlı olmadan çalıştığı herhangi bir işlem anlamına da gelir.
Backup: Yedekleme, Bir birincil kaynak başarısız olduğunda veya bir dosya bozulduğunda yedek olarak 
kullanılabilen veya kullanılabilen bir kaynak.
Bandwidth: Bant genişliği, Sinyaller iletilmek üzere belirli bir büyüklükte  ve spektrumdaki veri sinyali.
Baseband: Yalnızca bir taşıyıcı frekansı kullanan bir ağ ortamı. Örnekler Ethernet ve PhoneNet’dir.
Batch processing: Toplu işlem. Başlangıçta, benzer işleri gruplandırarak yükü azaltmak için tasarlanmış bir 
bilgisayar sistemi için çalışma düzenleme yöntemi. 
Batch query: Toplu sorgu.  Kaydedilmiş bir sorgu, bir kereden fazla kullanılabilir ve arka planda çalışır.
Binary : İkili (taban 2), aynı zamanda, “on” ya da “off” ve “true” ya da “true” ya da 1 ya da 0’yı temsil eden bil-
gisayar bilgilerinin oluşturduğu bir yapı taşıdır. Veri biti dizisi içeren bir dosya.
Bit: İkili bir rakam, ya 0 ya da 1’dir.  8 bit bir bayt oluşturur; 
Bitmapped terminal: bit eşlemeli terminal



 BİLGİSAYAR TERMİNOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ

nisantasi.edu.tr 2

bits per second (bps): Bitlerin iletildiği hız.
block: Bilgisayar tarafından grup haline getirilen ve diskte, diskette, manyetik bantta vb. Saklanan bir keli-
me veya karakter dizisi.
booting: Bilgisayar işletmini başlatma süreci
break: İletim kesmesi. genellikle kontrollü bir terminalin kontrol bilgisayarını kesmesine izin veren bir hü-
küm.
bridge: İki ağı birbirine bağlayan ve aralarındaki trafiği yalnızca düğüm adresine bağlı olarak geçiren bir 
cihaz, böylece bir ağdaki düğümler arasındaki trafik diğer ağda görünmez. Örneğin, bir Ethernet köprüsü 
sadece Ethernet adresine bakar.
Broadband: genişbant
Broadcast: Bir ağdaki tüm düğümlere gönderilen tek bir mesaj.
Browser: Elektronik belgeleri okumak için kullanılan bir yazılım aracı. Chorome, Mozilla, Edge
Buffer: Veriler için geçici bir bellek, normalde iki cihazın aktarım sırasında verileri işleyebildiği hızdaki farkı 
karşılamak için kullanılır.
Bug: Bir hata. Donanım arızası veya yazılım programlama hatası olabilir.
Bulletin Board (BBS): Modemi kullanarak çağrılabilen bir bilgisayar sistemi.
BUS topology: Ağda tüm düğümlerin tüm paketleri gördüğü Ethernet tarafından yaygın olarak kullanılan 
ağ kabloları.
Byte: 8 Bitten oluşan veri
Character Set: Belirtilen bir makine tarafından işlenen bir dizi karakter; kümeler alfabetik karakterler,        
sayılar, semboller, grafik karakterleri, boşluk karakteri ve kontrol karakterleri içerir. Grafik karakterleri ba-
sılı bir işareti gösterir; Kontrol karakterleri belirli bir etki yaratır. En çok kullanılan setlerden ikisi ASCII ve               
EBCDIC’dir.
Chip: Elektronik bileşenlerin üretiminde kullanılan, genellikle silikon bazlı küçük bir yarı iletken malzeme 
parçası.
Client: Başka bir bilgisayar programının hizmetlerini kullanan bir bilgisayar programı. Bir sunucudan bilgi 
alan yazılımlar; otomatik arama telefonun bir müşteri ve telefon şirketi onun sunucusudur.
Code: Bir bilgisayar tarafından gerçekleştirilecek işlemleri ifade etmek için bir dil.
Collision: Ethernet gibi bir çoklu erişim ağında aynı anda iletim yapan iki düğümün sonucu. Her iki paket 
de kaybolabilir veya kısmi paketler ortaya çıkabilir.
Command: Bir işlemden geçirmek veya belirli bir programı yürütmek için, bir uçbirimden veya bir dosyaya 
katıştırılmış bir istek.
Communications Line: Verileri iletmek için kullanılan fiziksel bir ortam (tel, mikrodalga ışın).
IP adress: IP adres
Keyboard: Klavye
Distributed Database: Dağıtık Veritabanı
Distributed: Dağıtık
Drive: Aygıt
Encapsulation: Kapsüllenme
Environment: Çevre
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Erase: Silmek
Error: Hata
Execute: Çalıştırma
Frame: Çerçeve
Frequency: Sıklık
Freeware: Bedava Yazılım
Garbage: İşe yaramaz şey
Gateway: Geçit
Gopher: Kıvırmak
GUI: Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
Handshaking: Tokalaşma
Hardware: Donanım
Header: Başlık
Hierarchical: Hiyerarşik
Inheritance: Kalıtım
Instruction: Komut
Laserdisc: Lazerdisk
Login: Giriş Yapmak
Longitudinal Study: Boylamasına Çalışma
LPR: Line Printer Remote
Load: Yüklemek
Link: Bağlantı
Line: Hatır
Layer: Katman
Microprocessor: Mikroişlemci
Microwave: Mikrodalga
Modul: Modül
Multiplexer: Çok Düzeyli Birleştirici
Nesting: İç içe koyma
Network: Ağ
Node: Düğüm
Object-based: Nesne Tabanlı
Parameter: Parametre
Parity: Denklik
Peripheral: Çevresel
Polymorphism: Çok Biçimlilik
Port: Port
Portable: Taşınabilir
Plotter: Komplocu
Post: Posta
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Printout: Bilgisayar Çıktısı
Process: İşlem
Prompt: Bilgi İsteme
Printer: Yazıcı
Protocol: Protokol
Quality: Kalite
Query: Sorgu
Queue: Kuyruk
Quit: Vazgeçmek
Raid: Baskın
Ram: Rastgele Erişimli Hafıza
Random: Rastgele
Real-time: Gerçek zaman
Record: Kayıt
Recovery: Kurtarma
Record Length: Kayıt Uzunluğu
Rectangular: Dik açılı
Real value: Gerçek değer
Remote: Dolaylı
Resource: Kaynak
Response: Cevap
Return Key: Return Tuşu
Rom: Sadece Okunabilir Bellek
Root: Kök
Router: Yönlendirici
Routing: Yönlendirme
Scanner: Tarayıcı
Scheduling: Planlama
Scroll: Ekranda görüntü kaydırma
Segment: Daire dilimi
Server: Sunucu
Sequential: Ardışık
Service: Servis
Session: Oturum
Shareware: Paylaşılan Yazılım
Shell: Kabuk
Simulation: Simülasyon
Software: Yazılım
Sort: Sıralamak
Spool: Makara
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SQL: Structured Query Language
Spreadsheet: Hesap Tablosu
String: Dizi
Storage: Depolama
Task: Görev
Terminal: Terminal
Token Ring: Andaçlı Halka
Transfer: Aktarmak
Transport Layer: İletim Katmanı
Upload: Yüklemek
User: Kullanıcı
Userid: Kullanıcı Adı
Utility: Yararlılık
Variable: Değişken
Virtual: Sanal
Vision: Öngörme
Whois: Kimlik Sorgulama
Wavelength: Dalga Boyu
Word wrap: Sözcük Kaydırma
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