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T1p Bilisimi SözlüüTerim0ngilizce K1saltmaTürkçe Kar_1l11Özet Aç1klamas1Türkçe K1saltmas1Artificial intelligence Yapay zek
Algoritma biçiminde tan1mlanmayan, bulu_sal yöntemlerle otomatik örenme yöntemlerinden yararlanan ve doal dil anlama, söz
çözümleme, örüntü tan1mlama gibi alg1sal ya da bili_sel süreçlerle ilgili bilgisayar modelleri geli_tiren ara_t1rma alan1 Computer
Based patient record Bilgisayar tabanl1 hasta kayd1 Clinical 0nformation Systems Klinik bilgi sistemleri Data Veri -Bilgisayar
için i_lenebilir duruma getirilmi_ say1sal ya da say1sal olmayan nicelikler-Olgu, kavram ya da komutlar1n, ileti_im, yorum
ve i_lem için elveri_li biçimsel ve uzla_1ma dayal1 bir gösterimi Data entry Veri giri_iBilgi i_leme sistemine verileri girme Data
collection Veri toplama, veri derlemeBilgisayar ortam1nda saklanmas1 ön görülen ham verilerin yeni bir uygulama için ilk kez
toplanmas1 ya da önceden derlenmi_ ve bilgisayara girilmi_ veri dosyalar1n1n güncelle_tirilerek ya_at1lmas1 için sürekli
biçimde derlenmesi. Data converter Veri çeviriciVerileri bir gösterimden ba_ka gösterime dönü_türmeye yarayan ayg1t, örnein
analog say1sal ya da say1sal analog çevirici-Veri dosyalar1n1 bir format1ndan dierine çeviren program. Data mining Veri
madencilii Data Repository Veri deposu/havuzu Data warehous Veri ambar1 Çe_itli bilgisayarlara da1t1lm1_, çe_itli
formatlarda olabilen bilgilere h1zl1 eri_ilebilmesini salayan ve karar verme sürecinde stratejik verilerin elde edilmesine
olanak verecek _ekilde düzenlenmi_ merkezi veri yap1s1. Data source Veri kayna1Veri ileti_im sistemlerinde veri iletiminin
ba_lad11, verilerin yola ç1kt11 ayg1t. Digital imaging Say1sal görüntülemeSay1sal imgelerin yarat1lmas1 ve da1t1m1 için
kullan1lan teknik. Digital Imaging and Communications in MedicineDICOMT1bbi dijital/say1sal görüntülerin iletilmesiT1bbi
görüntüleme cihazlar1n1n mesajla_ma ve haberle_me protokolüdür Electronic Medical RecordEMRElektronik sal1k
kayd1 Flowchart Ak1_ _emas1Bir sorunun tan1m1, çözümlenmesi yada çözüm yönteminin çizimsel bir gösterimi. Hospital Inform
SystemHISHastane bilgi sistemi Human-computer interaction 0nsan-bilgisayar etkile_imi informatics Bili_im 0nsanolunun
teknik, sal1k, ekonomik ve toplumsal alanlardaki ileti_iminde kulland11 ve bilimin dayana1 olan bilginin, özellikle elektronik
makineler arac1l11yla düzenli ve rasyonel biçimde i_lenmesi bilimi. information Bilgi -Bilgi i_lemede, verilerden elde edilen
herhangi bir kavram, olgu, anlam. Information TechnologiesITBilgi teknolojileri, bili_im teknolojileriBilginin derlenmesi,
edinimi, örgütlenmesi, da1t1m1na ili_kin tüm hizmetler, yaz1l1m ve donan1m. BTKnowledge BilgiOlgular1n ve bunlardan
elde edilen genelle_tirmelerin örgütlü bütünü. Medical Imaging T1bbi Görüntüleme0nsan vücudunun klinik amaçlar için görüntüle
olu_turulmas1 amac1yla kullan1lan teknik, metot ve yöntemler. Medical records T1bbi kay1tlar Physician Order
entryPOEDoktor istemi/komutu giri_i Picture Archiving and Communication SystemsPACSGörüntü ar_ivleme ve ileti_im
sistemiT1bbi görüntüleme cihazlar1ndan elde edilen görüntülerin ar_ivlenmesini ve iletilmesini salayan
sistemdir. Teleconsultation Telekosultasyon Telet1p hizmeti kullan1larak yap1lm1_ klinik
konsultasyon Telemedicine Telet1pT1bbi verinin, dan1_ma veya uzaktan inceleme amac1yla, telefon, Internet veya dier
alar vas1tas1yla iletildii klinik uygulamad1r. User interface Kullan1c1 arayüzüKullan1c1n1n bir program, sistem ya da ayg1t
ile etkile_mesini salayan yaz1l1m, donan1m ya da yaz1l1m ve donan1m. Vendor Salay1c1 Vendor supplied Sat1c1
taraf1ndan salananYaz1l1mda ancak yaz1l1m1n yarat1c1s1 taraf1ndan salanan dosya ya da bilgi. Workstation 0_
istasyonu Yüksek nitelikli video uç birim ve büyük çapta bellek ile donat1lm1_ ve genellikle bilgisayar destekli tasar1m ve
imalat, yaz1l1m geli_tirme, video i_leme, masaüstü yay1nc1l1k benzeri i_lerde kullan1lan bilgisayar.
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