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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК ТЕРМИНОЛОГИЯ
к о м и с с и я с ы н ы ң
РЕСМИ ҚҮЖАТТАРЫ

2012 жылғы 28 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясының мэжілісі болып 
өтті.

Мэжіліс күн тэртібінде бірқатар орталық атқарушы органдардан Мем- 
терминком қарауына келіп түскен салалық терминологиялық сөздіктер, 
сөздер мен сөз тіркестері қаралды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігі жанындағы салалық терминологиялық комиссиясының 
үсынған сөздері мен сөз тіркестері, Қазақстан Республикасы Қоршаған 
ортаны қорғау министрлігінің салалиқ терминологиялық жұмыс тобы 
ұсынған экология саласына арналған терминдер, Қазақ бас сэулет-құрылыс 
академиясының төрт томдық «Орысша-қазақша-ағылшынша түсіндірме 
терминдер сөздігі», 8АР АО компаниясының экономика, қаржы сала- 
сына байланысты ұсынған ағылшынша-қазақша терминдер топтамасы, 
Л.Н. Гумилев атындағы Е¥У Журналистика жэне саясаттану факультетінің 
термині, 1971-2011 жылдар аралыгындағы Мемлекеттік терминология ко- 
миссиясы бекіткен терминдер жинағы баспаға шығару, «Педагогикалық 
ғылымдар академиясы» қогамдық бірлестігінің қазақша-орысша, орысша- 
қазақша терминологиялық сөздіктер сериясының 10 томдығын эзірлеу 
жұмыстары.

Комиссия мүшелері күн тэртібіндегі мэселелерді жан-жақты талқылай 
отырып, тиісті шешім қабылдады.
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 
Мемлекеттік терминологмя комиссиясының 

ШЕШІМІ

Астана қаласы 2012 жылғы 28 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік терминология 
комиссиясы күн тэртібінде ұсынылған мәселелерді талқылай келе, ШЕШІМ 
ЕТТІ:

1. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі жанындағы салалық терми- 
нологиялық комиссиясының ұсынған сөздері мен сөз тіркестері ұсыныстар мен 
түзетулерді ескере отырып, бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің сала- 
лық терминологиялық жұмыс тобы ұсынған экология саласына арналған сөздік 
ұсыныстар мен түзетулерді ескере отырып, жетілдіру үшін қайта сараптауга 
жіберілсін.

3. Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының төрт томдық «Орысша- 
қазақша-ағылшынша түсіндірме терминдер сөздігі» ұсыныстар мен түзетулерді 
ескере отырып, жетілдіру үшін қайта сараптауға жіберілсін.

4. 8АР АО компаниясының экономика, қаржы саласына байланысты ұсын- 
ған ағылшынша-қазақша терминдер топтамасы ұсыныстар мен түзетулерді 
ескере отырып, жетілдіру үшін қайта сараптауға жіберілсін.

5. Л.Н. Гумилев атындағы Е¥У Журналистика жэне саясаттану факультетінің 
«общественность» сөзіне байланысты «жұртшылық» баламасы бекітілсін.

6. 1971-2011 жылдар аралығындағы Мемлекеттік терминология комис- 
сиясы бекіткен терминдер жинағы баспаға шығаруға ұсынылсын.

7. «Педагогикалық ғылымдар академиясы» қоғамдық бірлестігінің қазақша- 
орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздіктер сериясының 10 томды- 
ғын эзірлеу жұмыстарына байланысты ақпараты назарға алынып, нақты шара- 
лар қабылдансын.

Мемлекеттік терминология
комиссиясының төрағасы Д. Мыңбай

Мемлекеттік терминология
комиссиясының хатшысы Ш. Құрманбайұлы
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 
Мемлекеттік терминология комиссиясыпың 

2012 жылғы 28 қыркүйектегі мәжілісінде қаралып, 
бекітілген ҚР Әділет министрлігі жанындағы салалық 

терминологиялық комиссиясының үсынған сөздері мен сөз гіркестері

№ Орыс тіліндегі нүсқа Мемтерминком бекіткен нүсқа

1. Служебное расследование Қызметтік тексеру

2. Приобретатель (имущества) Иелікке алушы

3. Позиция Ұстаным

4. Докладная (записка) Баянат

5. Воспламенительно-разрывной
(заряд)

Тұтанғыш-жарғыш (заряд)

6. Умственно отсталые дети Ақыл-есі кем балалар

7. Ходатайство Қолдаухат, өтінішхат

8. Экспертный Сарапшылық

9. Судебно-экспертный Сот-сараптамалық

10. Судебно-экспертная деятельность Сот-сараптама қызметі

11. Депутатский запрос Депутаттық сауал

12. Оборотная сторона Сыртқы жағы

13. Молельная комната Ғибадат бөлмесі

14. В связи с рождением ребенка Бала тууына байланысты
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ТЕРМИНОЛОГИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ, 
ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ, 

ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

Хабаршының бұл айдарымен ҚР Президентінің жанындағы Мем- 
лекеттік басқару академиясының профессоры, з.ғ.д. Ж.Х. Қосановтың 
«Экологиялық терминдерді құқық салаларында біріздендіру», 
Астана медицина университегінің профессоры, медицина ғылым- 
дарының кандидаты, ҚР Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік терми- 
нология комиссиясының мүшесі М. Ахметовтің «Соттық медицина 
саласындағы кейбір терминдерді біріздендіру мэселесі», ҚР ІІМ 
Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының ғылыми қызметкері, 
з.ғ.к., полиция полковнигі И.В. Щепалиннің «Специфика юридичес- 
ких терминов», Қарағанды мемлекеттік университетінің профессо- 
ры, ф.ғ.д. Ш. Мажитаеваның «Ахмет Байтүрсынүлының терминтүзім 
үстанымдары», А. Байтұрсынүлы атындағы Тіл білімі институ- 
ты Терминология бөлімінің бас ғылыми қызметкері, ф.ғ.д., доцент 
Қ.Ж. Айдарбектің «А. Байтүрсынұлы терминологиялық ұстаным- 
дарының қазіргі терминжасам талаптарымен сабақтастығы», Акаде- 
мик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 
доценті, ф.ғ.к. Ж.Д. Рапишеваның «Мемлекеттік тілде термин жа- 
саудың кейбір мәселелері», М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 
университетінің доценті ф.ғ.к., аға оқытушы Ә.О. Ыбырайым мен 
К.Қ. Шилібектің «Техника ғылымдарындағы аударма мәселесі» атты 
мақалалары жарияланып отыр.
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Ж.Х. Қосанов
ҚР Президентінің жанындагы 

Мемлекеттік басцару академиясының 
профессоры, з.г.д.

Экологиялық терминдерді қүқық салаларында біріздендіру

Экологиялық терминдердің эртүрлі заңнама салаларында кеңінен тарауы 
жэне біріздендіруді қажет ететіндігі экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудің кешенді сипатынан туындайды.

Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған Экологиялық 
қауіпсіздігі тұжырымдамасында экологиялық мәселелерді табысты шешу- 
мен экологиялық апаттардың алдын алудың негізі кез келген мемлекеттің 
элеуметтік экономикалық жүйесін экологияландыру болып табылатындығы 
ерекше аталған. Тұжырымдамада экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
негізгі бағыттары экономиканы, заңнаманы жэне қоғамды экологияландыру 
деп көрсетілген [1,6. 28].

Ұл гіық ісүқықтық жүйені экологияландыруда табиғатты қорғау туралы 
заңнаманың маңызы зор. Кеңес одағының кезінің өзінде қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі заңдар қылмыстық жэне экімшілік заңнамаларды экологияландыруға 
көп ықпал етті. Өткен ғасырдың 70-80 жылдары табиғатты қүқықтық қорғау 
салаларының жетістіктері ескеріле отырып, қылмыстық заңнаманың эколо- 
гиялық мазмұны жаңғыртылды. Қылмыстық кодекске жаңа экологиялық 
қылмыс кұрамдары кіргізілді. Табиғатты қорғау туралы заңнамалардың қолдану 
тәжірибесін қорыту нәтижесінде кейбір қылмыс кұрамдарының формулаларын 
нақтылау, өзгерту арқылы экологиялық сипат берілді. Қылмыстық кодекстің 
меншікті қорғауға, шаруашылық қылмыспен күресуге, қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге, тұрғындардың денсаулығы мен өмірін қорғауға арналған 
тарауларында шашыраңқы орналасқан экологиялық мазмұнды нормалар 
экологиялық қылмыстар жөніндегі ерекше тарауда жинақталып жүйеленді.

Қазіргі кезең экологиялық қылмыстың күрт өсуімен жэне сапалық 
өзгерістерімен сипатталады. Республикада қылмыстардың жаңа нысанда- 
ры қалыптасуда, экологиялық қылмыстар ұйымдасқан топтармен жасалуда. 
Қылмыстық топтардың халықаралық байланыстары нығая түсуде, олар жемқор 
лауазымды түлғалармен бірлесуде.

Қазіргі кезде экологиялық қылмыстар трансұлттық сипатқа ие болуда. 
Криминалдық кэсіп ірі кірістер экелуде. Экологиялық қылмыстардың құрамы 
мен түрлік ерекшеліктеріндегі елеулі өзгерістер бұл саладағы экологиялық тер-
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миндер мен ұғымдардың жүйесін жаңа сапалық деңгейде жаңғыртуды қажет 
етеді.

Заң әдебиеттерінде экологиялық қылмыстың бүркемелі сипатына жэне 
экімшілік құқықбүзушылықтан ажырату критерийлеріне аса назар аудару 
дәстүрге айналды. Экологиялық қылмыстардың бүркемелік сипаты қылмыстың 
куэгерлерінің болмауына, сырт көзден тыс жағдайларда жасалуымен байланы- 
сты.

Ал қазіргі кезеңде экімшілік экологиялық кұқықбұзушылықты экологиялық 
қылмыстан ажырату критерийлері жаңа сапалық деңгейде нарықтық заңды- 
лықтарды ескере отырып жетілдірілді деуге толық негіз бар.

Бүл Қылмыстық кодексте құқық бұзушылықтың қогамдық қауіптілік 
деңгейіне эсер ететін факторлардың айқынырақ реттеліп, қылмыстық ко- 
декстің нормаларының диспозициясында тікелей көрсетілуімен байланысты. 
Қылмыстық жауапкершілік басқа да қоғамдық қауіптілік деңгейі жоғары 
экологиялық кү:қық бүзушылықтарга қолданылады: адамның денсаулыгына 
немесе қоршаған ортага елеулі зиян келтіру; жануарлар және өсімдіктер 
дүниесінің жагіпай қырылуы; алдын ала келісімнің болуы; қылмысты 
үйымдасқан топпен жасау; лауазымды түлганың қылмысты өзінің қызметтік 
жағдайын пайдаланып жасауы.

Табиғи ресурстардың шаруашылық айналымға кеңінен тартылуы эколо- 
гиялық қылмыстар құрамына жаңа сапалық өзгерістер кіргізді.

Экологиялық қылмыстардың құрамында Қазақстанның экологиялық қауіп- 
сіздігін қамтамасыз етуге бағытталған түрлерінің үлесі артатүсуде. Экологиялық 
қауіпсіздік ұлттық қауіпсіздіктің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады.

Экологиялық қылмыстардың қүрамындағы сапалық өзгерістер ҚР ҚК 
экологиялық қылмыстарға арналған арнайы 11-тарауында өз көрінісін тапты.

Кеңестік кеңістіктегі экімшілік заңнаманы экологияландырудың маңызды 
кезеңіне 1984 жылдың 22 наурызында Қазақ ССР «Әкімшілік кодексін 
қабылдауды жатқызуға болады. Кодекстің сегізінші тарауы табиғатты қорғау, 
табиғи ресурстарды пайдалану, тарих жэне мәдениет ескерткіштерін қорғау 
саласындағы экімшілік қүқық бұзушылықтарға арналды. Оның мазмұнын 
қырық қүқықбүзушылық қүрамы құрады. 2001 жылдың 30 қаңтарында ҚР 
экімшілік құқықбұзушылық жөніндегі кодексінде, экімшілік экологиялық 
қүқықбұзушылық нормалары жаңа сапалық өзгерістерге ұшырады.

Біріншіден, кодекстің 19-ші «Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстар- 
ды пайдалану» туралы тарауынан тарих жэне мәдениет ескерткіштерін қорғау 
жөніндегі нормалар алып тасталғаны оның тек экологиялық құқықбұзушылық 
нормаларын ғана қамтуга бағытталғанын көрсетеді.
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Екіншіден, экологиялық құқықбұзушылық құрамдары тізілімі жаңа қорша- 
ған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану саласындағы құқықбұзушылық 
жөніндегі нормалармен толықтырылды.

Үшіншіден, Кодекстің 31-бабына сэйкес экологиялық кұқықбұзушылық 
үшін экімшілік жауаптылыққа жеке түлғалармен қатар заңды тұлғалар тар- 
тылады. Заңды тұлғалар экімшілік жауаптылыққа кодекстің ерекше бөлімінде 
көзделген құқықбұзушылық үшін, егер эрекет органмен заңды тұлғаны басқару 
функциясын атқаратын тұлғамен жасалса, рұқсат етілсе, мақұлданса тарты- 
лады.

Әкімшілік құқықбұзушылық жөніндегі он тоғызыншы тарау алпыс жеті 
кұқықбұзушылық құрамын қамтиды.

Сонымен қатар, қазіргі кезеңде заңнама салаларын эрі қарай экологиялан- 
дыру Экологиялық кодекстің жетістіктерін ескере отырып жүзеге асырылуға 
тиіс.

Экологиялық кодекстің қабылдануы, ең алдымен, қоршаған орта туралы 
заңнаманың ұлттық құқық жүйесін тұтастай экологияландырудағы маңызын 
көтеру қажеттігімен байланысты.

Жалпыға мэлім, кодекске дейінгі қолданыста болған қоршаған ортаны 
қорғау туралы заң өзінің заңнама салаларын экологияландыруға бағытталған 
әлеуметтік санатын орындаудан қалған болатын. Ең алдымен бұл табиғи 
ресурстардың өмірді қамтамасыз ету функцияларын соны әлеуметтік тұрғыдан 
реттей бастаған жэне қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнан иерархиялық 
жоғары деңгейдегі жер, орман, су кодекстерін қабылдаумен байланысты. Со- 
нымен қатар, жер, су, орман кодекстеріндегі жеке объектілік тұғырнамалардың 
басымдылығы эр түрлі, бірақ бір-біріне жүйелі түрде әсер ететін объектілерден 
тұратын табиги әлемнің объективтік бірлігіне толық сай емес. Сондықтан, 
Экологиялық кодексте экологиялық заңнаманың ғана емес, табиғи ресурстық 
салалардың нормалары да жаңа сапалық тұжырымдамалық деңгейде қоры- 
тылған.

Экологиялық кодекстің қабылдануы ең алдымен экімшілік жэне қылмыстық 
заңнамалардың экологиялық мазмұнына елеулі өзгерістер кіргізуге жол ашты. 
Экологиялық кодекстің қабылдануы Қазақстан Республикасының экімшілік 
кұқық бұзушылық туралы кодексінің арнайы тарауын 240-1 Өндірістік 
экологиялық бақылауды жүргізу талаптарын бұзу жөніндегі нормамен 
толықтыруға негіз болды. Экологиялық кодекс кейбір нормалардың атаула- 
рын кодекстің жаңа түсініктемелеріне сэйкес өзгертуге әкелді. Мысалы, 243- 
баптың аталуы Экологиялық рұқсатта көрсетілген қоршаған ортаға эмиссияның 
нормативтерінен асу немесе экологиялық рұқсаттың болмауы деп өзгертілді 
-  бұрынғы атауы -  атмосфераға шығындылардың мүмкін шегі жөніндегі нор-
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мативтерден асу. Кейбір баптардың қалдықтарды орналастыруға жауаптылық 
жөніндегі нормалармен толықтырылуы Экологиялық кодексте Қалдықтар 
жөніндегі Базель конвенциясына сәйкес нормалардың болуымен байланысты.

Сонымен қатар, қазіргі кезеңде элі де болса орын алып отырған экімшілік 
жэне қылмыстық құқық салаларындағы экологиялық мазмунды терминдердің 
экологиялық кодекстегі түсініктер мен қайшылықтары олардың қолдану 
тәжірибесінің тиімділігіне кері әсер ететіні сөзсіз.

Мысалы, ҚР экімшілік құқық бүзушылық туралы кодексінің экологиялық 
құқық бүзушылыққа арналған тарауына мазмұны бойынша экологиялық құқық 
бұзушылыққа жатпайтын бірнеше құқықбұзушылық кұрамдар кіргізілген. 
Оларга, Минералдық шикізатты өндіру мен өңдеу ұйымдастыру жобала- 
рын әзірлеудің ережелерін бұзу жөніндегі 262-бапты, Су шаруашылыгы 
объектілерін, өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін зақымдау, оларды пай- 
далану ережелерін бұзу жөніндегі 277-бапты, ҚР Континенталды шельфінде 
теңіздік ғылыми зерттеулерді жүргізу ережелерін бұзу жөніндегі 303-бапты 
жатқызуға болады.

Екіншіден, кейбір баптарда дербес құқықбұзушылықтың бірнеше құрамы 
біріктірілген. Мысалы, Орманга пайдалы фаунаны жою, орманды қалдықтармен, 
химиялық заттармен қоқыстандыру жэне орман қорының жеріне басқалай 
зиян келтіру жөніндегі 289-бапта үш экологиялық қүқықбұзушылық кұрамы 
көрсетілген -  жануарлар элемін қоргау мен пайдалану ережелерін бұзу, орман 
жэне жер құқықбүзушылыгы.

Үшіншіден, тараудың кейбір баптарында терминдерді қолданудагы 
келеңсіздіктер назар аударады. Мысалы, фауна деген термин экологиялық 
заңнамага тэн емес, табиги ғылыми түсінік.

Кейбір нормалардың экологиялық кодекстің ұғымдары мен терминдерінің 
мазмұнына сай келмеуі Қылмыстық кодексте де орын алған.

Мысалы, Қылмыстың 282 атмосфераны ластау жөніндегі бабындағы 
терминді атмосфералық ауаны ластау деген экологиялық заңнамада қол- 
данылатын түсінікпен ауыстырған жөн. ҚР ҚК 283-бабында Теңіздік ортаны 
ластау үшін жауапкершілік қарастырылған, ал Су кодексінде теңіз деген тер- 
мин кеңінен қолданылады.

ҚК 291 ормандардың барлық тобы деген ескі термин қолданылған, Орман 
кодексі ормандарды топқа бөлуден бас тартқан, тек қана ормандардың қорғау 
санаттары ғана қарастырылған.

Екіншіден, кейбір баптарда орынсыз қайталауларга жол берілген. Мы- 
салы, кодекстің 283 Теңіздік ортаны ластау жөніндегі бабында жануарлар 
әлеміне жэне балық қорларына зиян келтіру жөнінде айтылган. Біріншіден, 
балық қоры жануарлар әлемінің құрамдас бөлігі, екіншіден, балық қоры
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кеңес одағы кезінен балық шаруашылықтарында арнайы өсірілетін мүлік пен 
теңестіріледі.

Үшіншіден, тараудың кейбір баптарында экологиялық қылмыстардың ла- 
стау, жою, бүлдіру, сарқылту сияқты қоғамдық қауіпті салдары кейде процесс, 
әрекет ретінде қарастырылады.

Төртіншіден, тарауда болмысы, мазмұны жағынан экологиялық қылмысқа 
жатпайтын қылмыс құрамдары кездеседі. Мысалы, 280 Ветеринарлық ере- 
желерді жэне басқа да өсімдіктердің аурулары мен зиян эрекеттерімен күресу 
ережелерін бұзу жөніндегі баптың экологиялық қылмыстар жөніндегі тарауда 
орналасуы күмэн туғызады. Бұл ережелердің қоршаған табиғи ортаны қорғауға 
қатысы жоқ, ауыл шаруашылық өндірісінде үй жануарлары мен өсімдіктерді 
қорғауға бағытталған.

Экологиялық кодекс ұлттық экологиялық мәселелермен ғана шектел- 
мей, қоғаммен табиғаттың өзара әсерін оның жаһандық деңгейін ескере оты- 
рып реттейді. Экологиялық кодекстің 7-бабына сэйкес атмосфералық ауаны, 
табиғи экологиялық жүйелерді, климат пен жердің озон қабатын тиісінше 
қорғау әлемдік қауымдастықтың бірлескен қызметінсіз мүмкін еместігі күмэн 
туғызбайды. Осыған байланысты құқықтар салаларындағы халықаралық мэні 
бар терминдерді де біріздендірудің өзектігі арта түседі.

12



Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2012

№4 Хабаршы

М. Ахметов
Астана медицнна университетінің профессоры, 

медицина вылымдарының кандидаты, 
ҚР Үкіметінің жанындагы Мемлекеттік 

терминология комиссиясының мүшесі

Соттық медицина саласындағы кейбір 
терминдерді біріздендіру мәселесі

Ресми құжаттарымызда, заңдарымызда терминдер қазақ тіліне қалай ауда- 
рылып, қалай жазылып жүр? деген сүраққа жауап іздедік.

Мысалы, 2002 жылы «Ресми іс қағаздары» атты кітапта жэне 2006 
жылы шыққан «Іс қағаздарын мемлекеттік тілде сауатты жүргізу мәселелері» 
атты кітапта «іс қағаз» сөзі бөлек жазылған. Ал «Тіл құралы» кітабында 
«Ісқағаздарының үлгілері» деп бірге жазылған. Осы авторлар 100 мың да- 
намен шыққан «Орфографиялық сөздікке» қарамай ма деген ой туады. 
Орфографиялық сөздіктің 474 бетінде ісқағаз, ісқағаз жүргізу, ісқағаз стилі 
деп бірге жазылған. Демек, ісқағаздарының емес, ісқағаздардың, ісқағаздың, 
ісқағазға, ісқағазбен болып жазылуы керек еді ғой.

Еліміз тәуелсіздік алғанымен, тіліміз толық тәуелсіздік алған жоқ, элі 
күнге орыс тіліне «тәуелді» аударма тіл болып тұр. Қазақ тіліне орыс тілінен 
қүрылымдық интервенция күшейіп барады. Әсіресе, компьютерлік аударма 
программалары енгізілгеннен бері сөйлем қүрылымымыз бұрынғыдан бетер 
бүзылды.

Дәрігерлердің кэсіби тіліне қатысты терминдердің бірізділенуі адамның 
денсаулығын қорғауға қызмет етсе, адамның құқығын қорғауға қатысты заң 
терминдері адамның да, бүкіл қоғамның да тағдырына әсер етеді. Заңнама мен 
медицинаға тең қызмет ететін терминдер «Судебная медицина» деп аталатын 
салада өте көп. Бірақ сол «судебная медицина» атауы элі күнге «сот меди- 
цинасы» болып жазылып жүр. Бұл атаудан «соттың өзінің жеке медицинасы 
бар» деген сияқты ұғым туады. Неге медицинадағы сотқа қатысы бар саланы 
«соттық медицина» демейміз? Сонда «судебно-медицинская экспертиза» деген 
сөз тіркесін «соттық-медициналық сараптама» деп жатық аударған болар едік. 
Қолданылып жүрген сот медицинасы деген сөз тіркесі судебная медицина 
емес, Медицина суда болып тұр.

Мысалы, криминальный аборт -  «қылмысты түсік» деп жазылып 
жүр, кейбір сөздіктерде «астыртын түсік» деп берілген. Осы сөз тіркесінен 
кұрал-ғаіі терминнің эр сөзін бөлек түсіндірсек, аборттың қазақшасы түсік деп 
берілген. Латынша аЬогіиз -  процесс прерьівания беременности, ал түсік -  не-
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доносок (преждевременно рожденный плод), сондықтан аборт -  түсік түсу, 
түсік тастау болу керек еді (еслы процесс самопроизволъный) немесе түсік 
түсіру, түсік тастату болу керек (если процесс совершен насшъственно).

«Қылмысты түсік» «астыртын түсік» дегенді оқығанда, өзі өлі, тіпті 
кеудесінде жаны бар болған күнде де түсіп қалған шарана, яғни, түсік, жаңағы 
недоносок нендей астыртын қылмыс жасап қойды екен деген ойға қаласың. 
Егер криминал+ды аборт десек түсінуге болады, ал криминал+ды полиция 
дегенді қалай түсінеміз? Қылмысы бар полиция ма? Сөзжасам заңдылықтарын 
жетік білмейтіндігімізден, эйтеуір -лік, -лық, -дік, -дық, -тік, -тық деп жалғау- 
жұрнақты жапсырып терминдерді толғанып ізденбей, толғатпай шала-жансар 
туып жатырмыз.

2007 жылы шыққан «Заң терминдерінің сөздігінде» судебный пристав
-  сот приставы деп берілген. Бұл терминді 1997 жылы, яғни он жыл бұрын 
Мемтерминком ЖАСАУЫЛ деп бекіткен. Ожеговтың түсіндірме сөздігіне 
жүгінсек, судебный приставтың міндеті судебный исполнителъ деген атауға 
мазмүндас. Ал жоғарыдағы «Заң терминдерінің сөздігінде» судебный ис- 
полнитель -  сот орындаушысы деп берілгені орынды. Патшалық Ресей 
кезіндегі судебный приставтың міндеті өзгеше болған болса, неге жасауыл 
сөзін приставқа қимаймыз. Баяғы заманнан-ақ қазақ тілінде жасауыл, айдау- 
ыл, қарауыл сөздері бар емес пе?! Сол «Заң терминдерінің сөздігінде» су- 
димость -  соттылық деп жазылған, ал Мемтерминком 2002 жылы бұл сөзді 
сотталғаидық деп бекіткен. Бір сөздіктерде: гшбег подсудимого из-под стражи
-  сотталушының абақтыдан қашуы деп берілген. Сонда стража абақты ма? 
Бұл: сотталушының күзеттің қоластынан қашып кетуі емес пе?! Сонда сөздік 
құрастырушылар Мемтерминком бекіткен терминдерді мойындамай ма? Көп 
жерде подозреваемый -  күдікті деп берілген. Подозрительный мен подозре- 
ваемый арасында айырмашылық бар ғой. Кейде сезікті деп айтылып жүр. Осы 
баламаларды талқылап көрейікші. Қылмыс жасаған адам да күдіктеніп, қашып 
жүреді, оны іздеп жүрген полиция да күдіктенеді. Сонда осы екеуінің қайсысын 
күдікті деуіміз керек? Ал сезікті деген сөзді қалай түсінеміз? Екеуінде де сезім 
(сезік?) бар ғой. Орыстың обвиняемый, подсудимый деген атауларын айып- 
талушы, сотталушы деп жақсы аудардық қой. Осы тәсілмен подозреваемый 
сөзіне балама табылмады ма? Бүкіл терминдерімізді біріздендіреміз деп жа- 
зып жүрміз. Кейбіреулер бірізділеидіру дейді. Сонда біз бірігіп алып ізденіп 
жүрміз бе, элде тапқандарымызды бірізді етеміз деп жүрміз бе? Айтып, жазып 
жүргендеріміздің қайсысы дұрыс? Ойланайықшы.

Жалпы терминдерімізді біріздендіру үшін төмендегідей үсыныс беремін.
Әрбір ғылым саласының қазақ тіліндегі терминдерін біріздендіру үшін 

қазақша сэтті эквиваленттерін тауып, жүйелеу үшін сол ғылым саласының
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кәсіби біліктілігі жоғары мамандардан іріктеліп қүрылгаіі топ болуы қажет. 
Қазақ тіліндегі ғылыми терминдерді жинақтап, сөздіктер шығарумен эр 
саланың ғалымдары өздері айналысып жүр жэне бірін бірі мойындамайды.

Терминжасаммен айналысатын ғалымдарға қойылатын талап болу керек. 
Критерийлер жасау қажет. Мемлекеттік тілді еркін меңгерген ғалымдар тарты- 
лу керек. Олардың қазақ тілінде жазған көркем аудармашылық еңбектері болу 
керек. Ағылшын тілін, т.б. шетел тілдерінен хабары бар маман болғаны жөн. 
Көптеген терминдер латын тілінен алынғандықтан, сол атаулардың этимоло- 
гиясын талдап, түсінетін қабілеті болғаны жөн.

Терминологиямен айналысатын топта міндетті түрде сөзжасам заңды- 
лықтарын білетін тіл маманы терминолог ғалым болуы керек. Терминдерді 
тек сол саланың ғалымдары ғана емес, филолог-терминологтың талқылауынан 
өткізіп барып бекіту керек. Көп жағдайда терминдерді тек филолог ғалымдар 
ғана талқылап бекітіп жібереді, ал олар эр саланың терминдері қандай затты, 
күбылысты, процесті бейнелейтінін терең біле бермейді. Неғұрлым ғылыми 
атағы жоғары болса, сол ғалым сәтті термин табады деген пікір қате. Терми- 
нологтар полиглот болу керек.

Кез келген салалас ғылымдардың мемлекеттік тілдегі терминдерін 
біріздендіру үшін сол сала бойынша түркі тілдес халықтардың терминология- 
сын меңгерген мамандар іріктелуі керек.
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полковник полиции

Специфика юридических терминов

Известно, что языку, помимо коммуникативной функции, свойствена и ор- 
ганизующая: язык -  средство распространения знаний, формирования созна- 
ния, в том числе и правосознания, средство воспитания и развития человека. 
Язык активно участвует в организации труда и многих других форм социаль- 
ной жизни. Слово, таким образом, становится эффективным орудием обще- 
ственной деятельности. Важно правильно и разумно его использовать.

Выполняемым языком всеобъемлющие функции коммуникации и нако- 
пления знаний, организации общественной жизни привлекают к этому уни- 
кальному социальному явлению не только языковедов, но и представителей 
других специальностей, в том числе правоведов. К сожалению, юристы крайне 
мало внимания уделяют проблемам, связанным с совершенствованием языка 
и стиля нормативных предписаний, часто неоправданно беззаботно относят- 
ся к терминологии законодательных актов. Потому в законах слишком много 
лингвистических погрешностей: неправильное употребление слов, неточность 
выражений, смысловая и синтаксическая избыточность, даже грамматические 
и пунктуационные ошибки.

Однако юридическая наука (как, впрочем, и филология) пока не располага- 
ет целостной концепцией, дающей систематическое объяснение лингвистиче- 
ским феноменам в правовой сфере. В то же время языковые факты в праве и в 
правоведении (хотя бы на уровне анализа используемых понятий и терминов) 
рассматриваются столь часто, что ссылки на словари В.И. Даля и С.И. Ожегова 
у болынинства учёных-юристов оказываются едва ли не самыми распростра- 
нёнными. Единственной монографией, специально посвящённой законодатель- 
ной стилистике и анализу языка законодательства, была и до сих гхор остаётся 
книга А.А. Ушакова, написанная более 30 лет назад.

Между тем проблема, лежащая на стыке юриспруденции и лингвисти- 
ки, -  составная часть многогранного вклада, который могут и должны внес- 
ти учёные-юристы в совершенствование правовых основ государственной и 
общественной жизни, в обеспечение неукоснительного соблюдения законности 
и правопорядка. Эта работа предполагает прежде всего повышение качества
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самих законов и подзаконных актов. В Государственной программе правовой 
реформы в Республике Казахстан подчёркивалось: «Необходимость глубокого 
реформирования юридической сферы общества вызваны тем, что осуществляе- 
мые преобразования экономической и политической системы общества тре- 
буют создания адекватной им правовой инфраструктуры. При этом правовая 
реформа должна проходить наряду с политическими и экономическими изме- 
нениями в республике и даже с некоторым опережением, чтобы удержать их в 
регулируемых рамках. Утверждение новых общественных отношений должно 
сопровождаться своевременной коррекцией их правового обеспечения, при- 
нятием качественного законодательства...». Понятно, что улучшение качества 
законов неразрывно связано с использованием наиболее рациональных языко- 
вых средств выражения юридических установлений и достижением тем самым 
максимальной точности, ясности, определённости нормативных документов. 
По данным Института государства и права АН СССР, около четверти всех на- 
рушений законности вызваны несовершенством законодательных актов -  их 
неполнотой, неясностью, противоречивостью. Поэтому в умелом использова- 
нии языкового инструментария заложен огромный резерв повышения качества 
правового регулирования общественных отношений.

Следует отметить проблему специфики языка права, методологически зна- 
чимую в связи с такими фундаментальными категориями, как сущность права, 
преемственность и новизна в эволюции содержания и форм правового регу- 
лирования, юридическая техника и юридическая интерпретация. Общетеоре- 
тическое и отраслевые исследования этой проблемы обычно ограничиваются 
вопросами содержательной и юридико-технической стороны действующего за- 
конодательства: изучается конструкция соответствующих институтов и норм, 
их систематизация, логика и терминологии законов. При этом специфика языка 
права усматривается в его особой точности, доступности, логичности и стро- 
гой однозначности.

Специфика языка права определяется особенностями социального отраже- 
ния юридически значимых аспектов человеческих взаимоотношений. В исто- 
рически длительном процессе освоения материальных и духовных ценностей, 
относящихся к правовой действительности, потребовались такие способы язы- 
кового выражения мысли, посредством которых можно оформить идеи концеп- 
ции, восходящие не только к разуму (порядок, справедливость, свобода), но и к 
вере (правда-истина, совесть, судьба, жизнь, смерть, грех, наказание, святость, 
спасение).

Будучи продуктом человеческого общества, язык в свою очередь оказал 
огромное влияние на развитие прав. В законодательстве язык является един- 
ственным строительным материалом, первоэлементом, из которого оформля-
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ются правовые категории. Функция языка закоиов состоит в том, чтобы с его 
помощью опосредовать в праве различные по своей природе отпошения (эко- 
номические, политические, семейные и другие), довести до населения распоря- 
жения государственной власти. Язык выражает связи между государственными 
органами, между последними и гражданами и гражданами между собой.

ГТоскольку регулирующая функция права органически связана с познава- 
тельной, а правовая норма, выражающая законодательную волю, одновременио 
несёт в себе определённые сведения об этой воле, сообщает известную о ней 
информацию, которая должна быть познана тем, кого правовая норма обязы- 
вает или управомачивает, постольку в этом случае язык выступает уже не как 
правовой нормой, не как средство раскрытия воли законодателя, а как мысли 
о правовой норме. Здесь законодатель оперирует не правовыми величинами 
(нормами, институтами и так далее), а действует посредством логического 
мышления (понятием, суждением, умозаключением). В этой части язык зако- 
нодательного произведения функционально и структурно иичем не отличается 
от языка других научных сочинений, содержащих в себе известную сумму зна- 
ний о тех или иных явлениях природы и общества. В законодательном произ- 
ведении язык выступает как бы в двуединой функции, которую можно назвать 
нормативно-юридической.

Функционируя в области права, язык законов как стиль речи характеризу- 
ется своими стилистическими языковыми нормами. Из всех качеств для сти- 
листических норм языка законов наибольшее значение имеет точность. Это 
свойство языка законодательства вытекает как из природы самого языка, так 
и из специфики самого права как регулятора общественных отношений. Точ- 
ность языка -  это не только требование законодательного стиля, но и смысла 
закона. Хотя точность языка и является первоосновой в языке законов, в одном 
ряду с ней находится и доступность.

Известно, что одной из главнейших социальных функций права является 
регулирование поведения людей в обществе. Тем самым постигается целена- 
правленное интегрирование индивида в социальное целое, что обеспечивает 
существование и развитие последнего. Чтобы право было способно выпол- 
нить эту функцию, оно должно обладать формой, которая принята в культуре 
данного общества. В современных условиях форма права не может выступать 
иначе как знаковая форма, источником и воплощением которой служит опреде- 
лённый язык. Следовательно, проблема восприятия права или его толкования 
всегда опосредована текстом, от качества которого, точнее, от качества пере- 
ложения на письме воли законодателя, зависит исходный момент правоприме- 
нения -  понимание права. «От того, как сформирована государственная воля
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в праве, во многом зависит эффективность её осуществления, её понимание 
исполнителями, соответствие их действий предписанием права».

Точность и доступность законодательного стиля определяет и другие его 
качества, например, стандартность его языковых средств. Не всегда заслу- 
женная критика законодательного языка как сухого, шаблонного объясняется 
именно тем, что к нему подходят без учёта сущности права, выступающего 
регулятором общественных отношений, который стремится подвести всё их 
многообразие под определённый юридический знаменатель и стандарт. Язык 
права абстрагируется от индивидуальных речевых особенностей людей, а это 
обуславливает его формализацию, применение устойчивых речевых конструк- 
ций со строго установленными правилами. Стандартизация законодательной 
речи облегчает восприятие законов, способствует совершенствованию законо- 
дательной техники и не является свидетельством её бессодержательности, как 
иногда об этом пишут.

Стилевые характеристики норм законодателы-юго языка находят свое выра- 
жение в его структурных уровнях, из которых в речи законодателя наиболынее 
значение имеет лексика. Основу словаря законодателя составляют общеупо- 
требительные слова. Они не имеют в речи законодателя какого-либо другого 
значения, кроме общепринятого и делают язык законов понятным, доступным. 
Наряду с общеупотребительной лексикой в языке законодателя имеется юри- 
дическая лексика, которая служит для выражения специфических понятий и 
категорий. Именно она имеет стилистическую законодательную окраску. И на- 
конец, законодатель довольно часто использует слова, заимствованные из дру- 
гих отраслей науки и техники.

Лексика законодателя терминирована, что связано с внутренней природой 
права. Следствием этого является отсутствие многозначности и гиперболизации 
языка, лирически-эмоционально окрашенных слов, переносно-фигурального 
употребления слов и вообще средств художественной изобразительности. Здесь 
всё должно быть названо своим именем: кража -  кражей, сделка -  сделкой, 
преступление -  преступлением и так далее. В языке законов слова использу- 
ются преимущественно в их атрибутивно-номинативном значении. Так назы- 
ваемый полисемантизм, столь характерный для словарного состава националь- 
ного языка и доступный в искусстве, не имеет базы для своего существования 
в языке законодателя. Отличительной особенностью лексики в целом является 
их общенациональный характер. Слова, фразеологические сочетания, не во- 
шедшие в литературный язык (диалектизмы, провинциализмы, жаргонизмы, 
артонизмы и так далее), не должны иметь места в словаре законодателя, так 
как не отвечают требованиям точности и доступности.
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Проанализировав морфологическую структуру законодательной речи и 

правового текста, нельзя не заметить её индикативной глагольной окраски, ко- 
торая с целью выражения воли законодателя не имеет прямого обращения к 
лицу, хотя в своём содержании содержит тот же императив. Широкое исполь- 
зование глаголов и образованных на их основе отглагольных существитель- 
ных связано с тем, что право опосредствует волевые отношения. Законодатель 
стремится подчеркнуть волевой момент, законченность действия, он призывает 
к действию, ибо писаный закон есть словесное выражение государственной 
воли, которая управляет определённым образом действиями людей.

Смысл создания правовых текстов, написанных на существующем в дан- 
ном обществе языке (языках), заключается в сообщении членам общества 
определённой информации, а её смысл -  в качестве самой этой информации.

Язык закона -  чрезвычайно важный фактор проведения в жизнь государ- 
ственной воли. Словесная оболочка этой воли должна не только придавать 
закону свойство смысловой общедоступности, но и гармонизировать само 
содержание закона, способность превращению его в цельный и современ- 
ный продукт интеллектуального труда. «В современном государстве, -  писал 
Ф. Энгельс, -  право должно не только соответствовать, не только быть его вы- 
ражением, но также быть внутренне согласованным выражением, которое не 
опровергало бы само себя в силу внутренних противоречий».

Правовые предписания -  разновидность социальной управляющей инфор- 
мации. Они обращены к тем, кто должен её воспринять, осмыслить, перерабо- 
тать и использовать. Поэтому язык как способ передачи информации должен 
учитывать особенности воспринимающих её субъектов, «подлаживаться» под 
эти особенности, иначе информация (или какая-то её часть) «не дойдёт» до 
адресата, потеряется или будет искажена.

Синтаксис языка права в значительной степени обуславливается логикой 
законодательного мышления. Стремление законодателя изложить в обобщен- 
ной форме, подчеркнуть волевой характер жизненных процессов, установить 
разнообразные, в особенности причинно-следственные связи между участни- 
ками правоотношений, необходимость представить все обстоятельства дела 
требуют развёрнутых синтаксических построений. Стремление законодателя 
не только изложить факты, но и дать им оценку вместе с правовыми выводами, 
последовательно выразить сложную систему юридических понятий с чёткими 
и разнообразными логическими взаимоотношениями между ними приводит 
к тому, что «законодательный» синтаксис тяготеет к преобладанию сложно- 
подчинённых предложений над сложносочинёнными, сложных над простыми, 
полных над неполными.
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Поскольку законодательный документ стремится с предельной точностью 

изложить содержание той или иной жизненной ситуации, урегулированной 
правом, поскольку и вытекает тот преднамеренный рационализм текста и по- 
строений предложений, их известная стандартность, которую однако нельзя 
принимать за канонизацию отдельных выражений, хотя для законодательного 
стиля и характерна частая повторяемость одних и тех же оборотов. Стандар- 
тизация синтаксиса законодателя направлена на моделирование общественных 
отношений.

Языковые конструкции, применяемые при составлении закона, должны 
придавать изложению логичность, последовательность, связность, системность. 
Речь законодателя рассчитана в первую очередь на логическое восприятие, а не 
на эмоции. В ней нет художественных средств отображений действительности 
(метафор и других переносов значения). Напротив, язык закона стандартизи- 
рован, трафаретен, в нём используются речевые клише, он сух и однообра- 
зен. Но именно эти средства обеспечивают точность законодательного языка и 
предельную его лаконичность.

Особое место в языке закона занимают термины, то есть слова (или со- 
четания слов), которые являются наименованием определённых юридических 
понятий. Неразрывно связанный с выработанным юридической наукой поня- 
тием, термин выступает не только как его представитель, его символ в норма- 
тивной практике, но и как средство установления объёма данного понятия, а 
также передачи и адекватного восприяция информации, сосредоточенной во 
взаимосвязанных терминах. Поэтому точные, упорядоченные терминологиче- 
ские системы отраслевых законов активно содействуют развитию в нужном 
направлении определённых групп общественных отношений, не говоря уже о 
том, что они служат импульсом для новых научных исследований, опирающих- 
ся на чёткие и устоявшиеся термины.

Напротив, неупорядоченная терминология, отражающая аморфность, не- 
определённость системы понятий, снижает информативные возможности за- 
кона, отрицательно сказывается на правоприменении, ведёт к нескончаемым 
бесплодным спорам в теории и на практике.

В терминологических системах процессуального закона (уголовного, граж- 
данского, административного) нередко встречаются несоответствия термина 
понятию (должна ориентация термина), длинноты и неудобопроизносимости 
терминов (определений), пробельность (отсутствие терминов для ряда поня- 
тий) и другое. Многие терминологические ошибки связаны с нарушением пра- 
вил и законов логики, неверным употреблением терминов в результате произ- 
вольных классификаций, искажением отношений между близкими понятиями. 
За всем этим стоят разноплановые явления, которые хорошо прослеживаются
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на историческом фоне: изменения законодательства, подъёмы и спады науч- 
ной мысли, смена теоретических концепций, связь и дифференциация научных 
дисциплин, развитие культурных, в том числе зарубежных связей, состояние 
лексической и стилистической системы языка и другие.

Распространёнными недостатками правовой терминологии являются сино- 
нимия и полисемия. В идеале соотнесенность термина с понятием предпола- 
гает его однозначность (моносемию). В пределах определённой терминологи- 
ческой системы термин должен соответствовать только одному понятию. Чем 
конкретнее место термина в системе, тем он точнее. Термин должен быть по- 
нятен даже вне контекста -  таков критерий точности термина. Формула «один 
термин -  одно понятие» характеризует развитую, высокоорганизованную тер- 
минологическую систему, которая должна быть отличительным признаком та- 
кого столь насыщенного информацией социального феномена, как закон.

При формировании юридических норм используются три вида терминов: 
общеупотребляемые, специальные технические и специальные. Использование 
общеупотребляемых слов в законе возможно только в том случае, которое они 
имеют в литературном языке. Например, термин «защитник» не может иметь 
в законе другого значения кроме общепринятого -  тот, кто защищает от чего- 
то. Это же касается терминов «обвинитель», «свидетель», «законодательство» 
и других. Требование не придавать общеупотребляемым словам специальный, 
профессиональный смысл объясняется ещё и тем, что «границы между узко- 
специальными и общепонятными терминами изменчивы. Происходит пере- 
движение части узкоспециальной лексики в общеупотребительную, которая 
нередко уже не осознаётся как терминологическая. Этому передвижению спо- 
собствует ряд причин, среди которых большую роль играет повышение обще- 
образовательного уровня населения, а также значение той или иной науки, 
отрасли хозяйства в настоящий момент, с чем связана широкая пропаганда 
достижений этой науки, отрасли хозяйства средствами массовой информации 
(печать, радио, телевидение)».

Известный учёный-лингвист Ф.П. Филин писал: «Наличие бесконечно раз- 
нообразной вариативности -  богатство высокоразвитого языка, позволяющего 
выражать массу семантических и стилистических оттенков и нюансов, важных 
в процессе общения. Однако это не просто богатство, математическое сложе- 
ние языковых явлений. Многие из вариантов находятся не в дополнительном, 
а в конкурирующем отношении друг к другу, что создаёт трудности словоупо- 
требления, выдвигает актуальные проблемы борьбы за культуру речи... В то 
же время совершенно очевидно, что язык состоит не из отдельных слов. Он 
представляет собой сложную систему, в которой слова цементируются грам- 
матическими и лексико-семантическими отношениями, без чего немыслимы
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связная речь, общение между людьми, познание и перестройка мира -  непре- 
менное условие существования человеческого общества. Только е связном 
тексте раскрываются все формы, значения, оттенки значений и употре- 
бления слов. Язык в соединениях слов неистощим, как безразлична сама че- 
ловеческая мысль».

Специальные технические термины, употребляемые в процессуальном за- 
коне, следует рассматривать как «инородные» и потому не подлежащие ника- 
кой переработке (смысловой или грамматической). Их значение -  только то, ко- 
торое они имеют в соответствующей отрасли знаний. Именно, например, трак- 
туются термины «звукозапись», «фотографирование», «видеозапись», «слепок» 
или «оттиск следа», «диапозитив», «фонограмма» (ст.219 УПК РК).

Что касается специальных юридических терминов, то у них свой, особый 
смысл. Характеризуя рассматриваемую группу терминов, нужно различать, 
во-первых, юридические термины, которые заимствованы из общепринятого 
языка, но в законодательстве приобрели иное отличие от прежнего значения 
(например, «жалоба», «ходатайство», «деяние», «возбуждение», «производ- 
ство», «выемка») и, во-вторых, термины, свойственные только законодатель- 
ным актам (например, «подсудность», «правоспособность», «дееспособность», 
«иск», «административное выдворение», «кассационная инстанция», «частное 
определение»), Как отмечает С.С. Алексеев, специальная юридическая терми- 
нология «необходима не только потому, что сокращает изложение, но главным 
образом потому, что во многих случаях без них невозможно с необходимой 
точностью выразить мысль законодателя. Применение специальной юридиче- 
ской терминологии является высокой юридической культурой правотворческой 
и иной юридической работы».

Широко используются синтаксические способы образования терминов. 
Основная причина появления терминов, создаваемых из двух и более слов, -  
потребность выделить некое множество предметов из класса по какому-либо 
признаку, называемому видовым отличием.

Например, термин «допрос» обозначает процессуальное действие, пред- 
назначенное для получения «личных» (в смысле «от лица») сведений об ин- 
тересующих следствие и суд обстоятельствах. Но лица, вовлекаемые в сферу 
судопроизводства, занимают разное процессуальное положение, у них разные 
права и обязанности, поэтому различается и порядок их допроса. В связи с 
этим из родового понятия «допрос» вычленяются все составляющие его ви- 
довые понятия: допрос подозреваемого, допрос обвиняемого (подсудимого), 
допрос потерпевшего, допрос свидетеля, допрос эксперта. Далее, иногда тре- 
буется подчеркнуть возраст допрашиваемого, и тогда появляется термин «до- 
прос несовершеннолетнего свидетеля». Допрос может обрести ещё один при-
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знак -  порядок по счёту. В этом случае к термину прибавляется новое слово 
-  «вторичный допрос несовершеннолетнего свидетеля». Наконец, если важно 
указать, где именно производится допрос, то термин ещё более усложняется -  
«дополнительный допрос в суде несовершеннолетнего свидетеля» (ст. ст. 214, 
216, 217 УПК РК).

При этом необходимо помнить о том, что от правильного употребления 
термина часто зависит «узнаваемость» всей правовой нормы закона или под- 
законного акта. Присутствие в действующих законах множества различных 
терминологических единиц, совпадающих по своему значению, вносит сумя- 
тицу в правоприменение. Кроме того, невыдержанность юридических наи- 
менований непосредственно сказывается на научных исследованиях, рождая 
схоластические споры. Она проникает и в среду практиков, укореняясь в их 
лексиконе весьма прочно и надолго, несмотря на последующие уточнения от- 
дельных норм. Следовательно, проблема упорядочения, стандартизации терми- 
нов -  главная, хотя разумеется, и не единственная в совершенствовании языка 
закоиодательных актов.

Таким образом, законодатель при языковом выражении правовых катего- 
рий обязан стремиться к точности юридической нормы. Язык права должен 
быть ёмким, лаконичным и доступным. От силы и выразительности языка, 
которым написаны законы, указы и постановления, во многом зависит воспи- 
тательное и регулирующее значение права.
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Ш. Мажитаева
Қараганды мемлекеттік университетінің

профессорьі, ф.г.д.

Ахмет Байтұрсынұлының терминтүзім үстанымдары

XX ғасырдың басында ғылымның түрлі салалары бойынша қазақ тілінде 
оқулықтар жазылып, қазақ баспасөзінің ел арасына ғылым-білімді кеңінен иа- 
сихаттауы -  ғылыми терминологияның қалыптасуына негіз болды.

XX ғасыр басындағы мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған мате- 
риалдарға, баспадан шыққан басылымдарға қараганда, қазақтың көрнекті 
зиялылары А. Байтүрсынұлы, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, С. Сейфуллин, 
X. Досмұхамедов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, С. Сәдуақасов, Е. Омаров т.б. 
қазақ әліпбиін жасау, қазақ тілін мекемелердің іс қағаздарына енгізу, ұлт кадр- 
ларын даярлау мәселесіне ат салысқанын, ана тілінде оқулықтар жазып, пікір- 
таластар, айтыстар ұйымдастырып отырғанын көреміз.

Ахмет Байтұрсынұлы бастаған қазақ зиялыларының терминжасам- 
да ұстанған принциптері терминологиялық лексиканы жалпыхалықтық тіл 
негізінде жасауға бағытталғандығымен ерекшеленеді.

Ахмет Байтұрсынұлы -  қазақ тіл білімінің негізін қалаушылардың бірі, 
ағартушы-педагог, ғалым, сөз құдіретін терең түсінген тілші.

А. Байтұрсынұлының қаламынан туындаған филология терминдері сөзжа- 
самның түрлі тэсілдерін пайдалану арқылы жасалған. Бұл жерде біз ғалымның 
өзіміз қарастырып отырған мәселеге қатысты, яғни терминдену тэсілі арқылы 
жасалған бірді-екілі терминдеріне ғаиа тоқталмақпыз, осы кезеңде өмір сүрген 
айрықша тұлға ретінде оның ғылыми терминологияның қалыптастырудагы 
рөлін арнайы сөз етпекпіз.

Сонымен XX ғасыр басындағы терминжасам ісінде айрықша көзге түсетін 
тұлға -  А. Байтұрсынұлы.

Нақты бір ғылым салалары бойынша терминологияның қалыптасуы 
алғашқы ғылыми еңбектердің, оқулықтардың, терминологиялық сөздіктердің 
жарық көруімен, олардың өзге тілдерден аударылуымен тығыз байланы- 
сты. Қазақстанда қазақ тілінде жазылған ондай еңбектердің жарық көруі 
-  XX ғасырдың бірінші онжылдығынан басталады, яғни қазақтың ғылыми 
терминологиясының туындауы да дэл осы кезеңнен басталады деуге негіз 
бар.
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Бұл істің басында осы кезеңде қазақ тілінде алғашқы оқулықтар мен 
түрлі ғылыми жэне ғылыми-көпшілік еңбектер жазған А. Байтұрсынұлы, 
X. Досмұхамедов, Ж. Күдерин, Е. Омарұлы, С. Қожанұлы, М. Дулатов, 
М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Ғ. Қараш сияқты қазақ зиялылары тұрды.

Осы аталған авторлардың әрқайсысы салалық терминологияның қалып- 
тасуына өзіндік үлестерін қосты. Оған аттары аталған зиялылардың еңбек- 
терінде кездесетін ғылыми атаулар куэ бола алады. Соған қарамастан, олардың 
арасынан А. Байтұрсынұлының есімі ерекше аталады. Кезінде М. Әуезов, 
Е. Омарұлы, С. Сәдуақасұлы, М. Дулатов, С. Сейфуллин, Т. ІІІонанов сияқты 
қазақ зиялылары негізін қалаған Ахметтану ілімі арада сексен жылдай уақыт 
салып барып жалғасын тапты. А. Байтұрсынұлы ақталғаннан кейінгі он жыл- 
дан астам уақыт ішінде ұлы тұлғаның соңына қалдырған еңбектері эр түрлі 
қырынан зерттеле бастады. Бұл істен тілші ғалымдар да шет қалмай өз үлестерін 
қосуда. Р. Сыздықова, Ә. Қайдаров, Ө. Айтбаев, М. Жүсіпов, Ш. Құрманбайұлы, 
А. Қоңырова, т.б. ғалымдардың жариялаған еңбектері соның дәлелі.

Ахметтану ілімінің негізі «Ақ жол» газетінің 1923 жылғы 4 ақпандағы са- 
нында «Ахаңның 50 жылдық тойы» деген атпен жарияланған М. Әуезовтің 
мақаласынан бастап қаланды деуге болады. Сонымен бірге сол кезде А. Бай- 
тұрсыновтың өмірі, қызметі, тіл зерттеудегі еңбектері жайлы М. Дулатовтың, 
Е. Омаровтың, С. Сейфуллиннің, С. Сәдуақасовтың, Т. Шонановтың мақалалары 
жарық көрді.

Әкімшіл-әміршіл жүйе тарапынан қазақ зиялыларының көрнекті өкілдеріне 
«ұлтшылдар», «кеңес өкіметін құруға қарсы әрекет етушілер» деген айып 
тағылып, оларды қуғын-сүргінге ұшыратқаннан бергі 80-жылдардың аягына 
дейін аты аталмай, еңбектері дұрыс баға алмағандардың біріне қазақтың 
ұлттық тіл білімінің іргетасын қалаушы лингвист-ғалым, ағартушы педагог, 
ірі қоғам қайраткері А. Байтұрсынов жатады. Елімізде болған жариялылық, 
демократиялық процестерінен бергі уақыт ішінде А. Байтұрсыновтың мұрасын 
жан-жақты зерттеген көптеген еңбектер жарияланды. Оларға Ә. Қайдари [2], 
Р. Сыздықова [1], Ө. Айтбаев [3], М. Жүсіпов [4], Ш. Құрманбайұлы, Ш. Ма- 
житаева [5], Ш. Жалмахановтардың [6] зерттеулері жатады.

Ахметтануға ерекше ат салысып жүрген тілші галым Р. Сыздықова ғалым- 
ның тіл білімі, әдебиеттану ғылымдарының, қазақ тілін оқыту әдістемесінің 
негізін салушы жэне жаңашыл ағартушы, ірі көсемсөз шебері, дарынды ақын 
екендігін айта келіп, «А. Байтұрсынұлының агартушылық, ғылыми еңбектерімен 
қатар, оның поэтикалық творчествосын, саяси-элеуметтік көзқарастарын 
нақтылы, арнайы жэне терең зерттеу -  алдағы міндет, эр сала мамандарының 
жұмысы» дегеніндей, бір басынан бар мамандық табылатын, халқымыздың 
«рухани көсемі», «ұлт мәдениетінің Хантэңірі» атанып жүрген алып тұлғаны
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тереңірек таныған сайын ұлтымыздың рухы биіктеп, мәдени-тарихи біліміміз 
де толыға түсуі үшін ғалымның әдеби-ғылыми мүрасын жан-жақты зерттеудің 
маңызы айрықша [1,8] деп көрсетті.

Өзге де А. Байтұрсынүлының мұрасын зерттеушілердің еңбектерінен 
де ғалымның қаламынан туындаған терминдер туралы айтылған пікірлерді 
кездестіруге болады. Алайда ғалымның бүл салаға қатысты еңбектері 
түбегейлі зерттеліп болды деуге элі ертерек. Қайта ғылыми тұрғыдан ара-жігі 
ажыратылуға тиісті жайттардың бар екені сөзсіз.

А. Байтұрсыновтың еңбегін арнайы жинақтап, оны алғаш қазақ қауымына 
таныстырған ғалым Р. Сыздықованы ерекше атап айту орынды. «Ахмет 
Байтұрсынов» деген кітапшада автор XX ғасырдың бас кезінде қазақ тілінің 
тұңғыш оқулықтарын жазып, графикасын реттеуші, сол арқылы қазақтың 
ұлттық тіл білімінің іргетасын қалаушы, ағартушы-ғалым, ірі мэдениет жэне 
қоғам қайраткері, тамаша публицист эрі ақын А. Байтұрсынұлының өмірін, 
еңбектерін алғашқылардың бірі болып талдады. Талдау барысында ғалым 
А. Байтұрсынұлының қазақ тілін зерттеудегі жэне оқу-агарту майданындағы 
істеген істері мен жасаған еңбектерін толық көрсетіп, былайша санамалап 
көрсетеді: «... тұңғыш қазақ лингвисі өзінің алдына жүйелі программа қойғанға 
ұқсайды: ол әуелі қазақша сауат аштыруды мақсат еткен, бұл үшін «Оқу 
құралды» жазған; одан соң қазақ тілінің грамматикалық кұрылымын ана тілінде 
талдап беру мақсатын қойған, бұл үшін «Тіл -  құралды» жазған; үшінші -  
тілді дұрыс жұмсай білу тэртібін көрсетуді көздеген, бұл үшін «Тіл жұмсарды» 
жазған, төртінші -  сауат аштыру, тілді оқыту методикасын жасауды міндетіне 
алған, бұл үшін «Баяншыны» жазған». Р. Сыздықова «Ахмет Байтұрсынов» 
деген кітапша мен «Тіл тағылымы» деген Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілі 
мен оқу-ағарту еңбектері жинақталып басылған кітаптарға жазған алғысөзінде 
ғалымның қазақ тілі грамматикасына қатысты категорияларға қазақша термин 
ұсынғандығын, осы күнгі қолданылып жүрген «зат есім, сын есім, етістік, 
есімдік, одагай, үстеу, шылау, бастауыш» деген т.б. сан алуан лингвистикалық 
терминдердің көбі А. Байтұрсыновтікі екендігін тұңғыш атап көрсетеді.

А. Байтұрсынұлының қазақ терминологиясын қалыптастырудағы рөлін 
ахметтануға ерекше ат салысып жүрген ғалым-терминолог Ө. Айтбаев өзінің 
мақалалары мен «Қазақ сөзі» деген еңбегінде жан-жақты көрсетеді: «А. Бай- 
тұрсынов жасаған тіл білімі терминологиялық лексикасы мен эдебиеттану 
ғылымының терминдері күні бүгінге дейін рухани мұхтаждығымызды өтеп 
отыр. Бүгінгі үздіксіз өрістеп отырған терминологиялық процесте бұл элі күнге 
теңдесі жоқ үлгі болып есептеледі». «Біздің ендігі мақсатымыз, -  дейді ғалым, 
-  А. Байтұрсыновтың көрсетіп кеткен үлгісін жаңа заман талабын ескере оты- 
рып, саналы түрде тиімді пайдалану».
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Ахмет Байтұрсынұлы казақ тіл білімінің қазақ тілінде өрбуіне, зерттелуіне, 
оның қазірде қолданылып жүрген ғылыми терминдерінің қалыптасып дамуы- 
на үлкен үлес қосты. Оның термин алуда үстанған принципінің дүрыстығына 
ол жасаған терминдердің элі күнге дейін тілімізде қолданыс тауып жүргендігі 
дәлел. Ғалымның термин жасаудағы үстанған негізгі принципі ең алдымен 
қазақ тілінің өз мүмкіншіліктерін пайдалану, ал «Айқап» журналындағы 
мақалаларында грамматика, фонетика, морфология, т.б. халықаралық сөздерді 
де қолданған. Бұдан оның орыс тілі арқылы кіретін интернационалдық термин- 
дерден бас тартпайтын принципін де байқаймыз.

Ахмет Байтүрсынұлы еңбектері қай кезеңде болмасын құндылығын жой- 
майтын, уақыт талабына жауап бере алатын құнды да маңызды еңбектер болып 
саналады.

А. Байтұрсынүлы қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын қалаушы бо- 
лып саналады. Ол -  қазақ тілінде дыбыс негізінде сауаттандыру ісінің негізін 
салушы жэне жалқылау-жалпылау әдісі туралы алғашқы пікір айтушылардың 
бірі.

А. Байтүрсынүлының «Тіл күралы» -  қазақ тілінде жазылған тұңғыш грам- 
матика, өйткені XIX ғасырдың екінші жартысында басылып шыққан Н.И. Иль- 
минскийдің «Материалы к изучению киргизского наречия», П.М. Мелиоран- 
скийдің «Краткая грамматика казак-киргизского языка», В.В. Катаринскийдің 
«Грамматика киргизского языка. Фонетика, этимология и синтаксис», т.б. 
еңбектері орыс тілінде жазылған еді, сондықтан оларда қазақша лингвистикалық 
терминдер жасалған жоқ болатын.

А. Байтұрсынұлы лингвистикалық терминдерді түзуде негізгі екі принципті 
үстанды: бірі -  ана тілдің бар мүмкіндігін барынша сарқа пайдалану, екіншісі -  
өзге тілдерден, әсіресе орыс тілінен әдеби тілдің дамуына керекті, жаңа ұғымды 
белгілеу үшін қажетті атау сөздерді алудан қашпау. Ол «Айқап» журналы мен 
«Қазақ» газеті беттерінде жарияланған мақалаларында, «Оқу құралы», «Тіл -  
кұралы», «Тіл жұмсар», «Баяншы» деген еңбектерінде тілімізде бұрыннан бар 
сөздерді белгілі ғылыми ұғымды білдіретін атау ретінде қолданады. Мәселен, 
эріп, емле, дыбыс, ноқат, үтір, буын, эліппе, дэйекші, дауысты дыбыс, 
сөз, сөйлем, жүрнақ, қатаң /үяң/ дыбыстар, зат есім, сын есім, сан есім, 
етістік, есімдік, үстеу, есімше, демеу, жалгау, одагай, атау, ілік, барыс, та- 
быс, жатыс, шыгыс, көмектес, рай, баяндауыш, бастауыш, анықтауыш, 
пысықтауыш, толықтауыш сияқты лингвистикалық терминдердің, айшық, 
тармақ, шумақ, бунақ, буын секілді эдебиеттану ғылымының, эдіс, эдісқой, 
жалпылау эдісі, жалқылау эдісі, сауаттау эдісі сияқты қазақ тілін оқыту 
әдістемесінің негізін жасаған терминдер. Жоғарыда келтірілген мысалдардан
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А. Байтүрсынүлының термин жасауда қазақ тілінің ішкі байлығын молынан 
пайдаланғандығы бірден байқалады.

«Тіл құралдың» маңызын кезінде М. Дулатов жақсы түсініп, ерекше 
бағалаған: «Орысша грамматиканы, арабша наху сарфты жақсы білетін қазақ 
баласы жете аңғарып, ақыл таразысына салып, бір-екі рет оқып шықса, бүл 
кітаптың құнын білер, устірт қарап, саулатып өте шықса, шытырман тоғайда 
адасқандай, асылына түсіне алмас деп шамалаймын.

«Тіл-құралдың» артықшылығы: жалпы қағидаларға сүйеніп, белгілі тэр- 
тіппен түзіліп, шылғи қазақ тілімен жазылған. Орысша, арабша наху сар- 
фты жақсы білетіндер тез түсінеді дейтініміз, мүнда наху сарфта...һәр нәрсе 
қазақша аталып, қазақ тілінің табиғаты сақталып, тура мағынасы өзгертілмей, 
ез атымен аталған. Сөз таба алмай қиналып, мағынасы дөп келмейтін һеш 
нәрсе алынбаған. Мұнда қолданған сөздер алғашқы кезде біраз жат көрінуін 
көрінер; һэрбір жаңа нәрсе басында солай болуы белгілі. Бірақ түсіне, жаттыға, 
құлақ үйір бола келе жаттығы болмаса керек.

Қазақ тілін сақтаймыз, балаларымызды қазақша шыққан кітаптармен 
оқытамыз һэм әдебиетіміз шын қазақша болсын дегенде, бұлардың бэрінің 
негізі «Тіл-құрал» /наху-сарф/ екенін ұмытпасқа керек. Бұл біздің оқу 
құралдарымыздың ең қиын, ең керекті мүшесі еді, міне бұ да көңілдегідей 
болып шықты».

А. Байтұрсынұлының қазақ терминологиясын қалыптастырудағы рөлін 
көрсетуде де оның, бұл саладағы еңбектері жан-жақты қарастырылып, сондай 
зерттеулер нэтижелерінің негізінде тиісті қорытындылар жасалуы қажет.

Термин жасаудағы ұстанған негізгі принциптері жөнінде А. Байтұрсынов- 
тың 1926 ж. Бакуде өткен Бүкілодақтық I Түркологиялық сиезде жасаған баян- 
дамасында анық айтылған: «Пэн сөздері жағынан басынан-ақ қазақ басқалардан 
бөлек жол тұтынды; басқа түріктер әдебиет тілі араб, парсы сөздерімен 
шұбарланса көркем болады дегендіктен, екінші, өз тілдерінен пэн сөзіне лайық 
сөздер іздеуге ерініп, дайын пэн сөздерді ала бергендіктен, түпкі ана тілі мен 
эдебиет тілі бөлектеніп, өз сөздерін жат сөздер жұтып жіберу дэрежеге жеткен.

Қазақ жат созге эуестенбей, пэн сөздерін өз тілінен жасауға тырысты. 
Әдебиет тілі ауылдағы қазақтың хат білетін, білмейтін қайсысына да бол- 
са түсінікті болуын көздеді. Тіл арасына жік түсіп айырылмас үшін, шетел 
сөздерін амалсыз болған жерде ғана алатын тэртіп қолданды.

Ол тэртіп қазақ білімпаздарының тұңғыш тойында (Орынборда 1924 жылы 
өткен сиезді айтып отыр -  Ш.М.) қабылданғаны айтылады. Құрылтай /сиезд/ 
қарары да осы негізде болды: түрік жұрттары тілдерінің жақындығына қарай 
топталып бөлінсін, пэн сөз топ ішіндегі жұрттардың бэріне ортақ түрде алын- 
сын» [7].
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Айта кететін жайт, 1930-жылдардың аяғынан бастап қазақ тілінің эр түрлі 

ғылым салаларында шеттен кірген термин сөздердің саны шамадан тыс кебейді. 
Бұл терминдерді қабылдағанда, орыс тіліндегі тұлғасын бұзбай алу принципі 
көзделінді. «Қазан төңкерісінен кейін шыққан қазақ тіліндегі 80-нен астам 
терминологиялық сөздіктерде шеттен кірген сөздердің саны төл сөздеріміздің 
санынан асып бара жатыр. Бұл, әрине, тіліміздің табиғатына, табиғи түрде даму- 
ына нұқсан келтіргені сөзсіз. Бұл тығырықтан шығудың екі-ақ жолы бар, оның 
бірі -  жаңа терминдерді жасауда сонау 30-жылдары қабылданған принциптің 
алғышартын, яғни қазақ тілінің өз мүмкіншілігін сарқа пайдалану мүмкіндігіне 
қарай өз сөзімізбен беру деген дұрыс талабын бірізділікпен, ерекше білгірлікпен 
іске асыру болса, екіншісі -  қабылдаған совет-интернационалдық терминдерді 
/мұнда да мүмкін болғанша/ өз тіліміздің ішкі заңына бойсұндыра алу», -  деп 
есептейді академик Ә.Т. Қайдари [2].

Сонымен, А. Байтұрсынов -  қазақ тіл білімі, әдебиеттану сияқты жеке 
ғылым салаларының ғылыми терминологиясының негізін қалаумен бірге, 
көптеген эдістеме, тарих жэне этнографияға, жалпы мэдениетке қатысты тер- 
миндер жасағаі і ғалым.

Жалпы қазақ тіл білімінің негізін қалап қазақ терминологиясын қалып- 
тастырудағы А. Байтұрсынұлының еңбегі зор. Ол -  эртүрлі қырынан алып, 
жан-жақты зерттеуді қажет ететін үлкен тақырып.
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бас гылыми цызметкері, ф.г.д., доцент

А. Байтұрсынұлы терминологинлық ұстанымдарының  
қазіргі терминжасам талаптарымен сабақтастығы

Тілдің ұлттық сипатта қалыптасуы, ең алдымен тілдегі өзгерістермен 
байланысты екені баршаға мэлім. Тілдегі өзгерістер сөз мағынасының, 
құрылымының, қызметінің өзгеруімен сипатталады. Сөз мағынасының өзгеруі 
мен жаңа аталымдардың пайда болу себептерін тіл мамандары екі факторға 
негіздеп қарастырады: бірінші -  экстралингвистикалық фактор, бүл фактор 
қоғамда, саяси, мэдени т.б. өзгерістерге байланысты жаңа атаулар мен сөздердің 
қалыптасуына эсер етеді. Екінші фактор -  лингвистикалық деп аталады, яғни 
тілдегі бұрыннан бар сөздер мен атаулардың уақыт өте мағынасы өзгеріп басқа 
қызметке жұмсалуы болып табылады.

Аталған екі факторға байланысты қазақ терминологиясында екі бағыттағы 
терминдердің қолданысқа ену белгілерін байқауга болады. Белгілі бір ұлттың 
қоғамдық-саяси, мәдени өмірінде болып жатқан өзгерістердің барлығы оның 
тілінде көрініс табады. Тілдің даму тарихын халық өмірінде болған өзгерістермен 
байланыстырып қарау қазіргі тіл білімінің негізгі зерггеу ұстанымы болып та- 
былады. Сол себепті қазіргі терминжасамды қоғам өміріндегі өзгерістермен 
тікелей байланысты қарастырған жөн.

Әдетте термин сөздердің пайда болуын ғылым мен техника дамуымен 
байланыстырады. XX ғасырдың алғашқы кезеңі ғылым мен техниканың, 
экономиканың, жалпы мэдениет пен элеуметтік өмірдің мейлінше дамуымен, 
сол кезде болған алуан түрлі элеуметтік, саяси өзгерістер қоғамдық өмірге де 
көптеген жаңалық әкелуімен ерекшеленді. Қазақ тілі сөздік құрамында ғылым, 
өнеркэсіп, техникаға байланысты ұғымдарды білдіретін сөздер мен сөз тіркестері 
байқала бастайды. Қазақ тілінде терминжасамның ғылыми негізде жүргізілуін 
XX ғасырдың алғашқы кезеңінен бастаған жөн деп санаймыз. Мұның өзіндік 
негізі бар. Профессор Ш. Құрманбайұлы алғысөзін жазып, баспаға дайындаған 
«Қазақ білімпаздарының тұңғыш сіиезі» атты еңбегінде сол съезде алғаш рет 
қазақ терминологиясының ғылыми ұстанымдары жасалып, бекітілгені туралы 
айтылады. Олардың негізгі түйіні ең алғашқы келтірілген ұстанымында айқын 
көрініс тапқан: «Қазақша пэн сөздері қазақтың өз тілінен алынатұн болсын» 
[1, 6.105-106].

Бұл мәселе жөнінде А. Байтұрсынұлы: «Пэн сөздері жағынан басынан- 
ақ қазақ басқалардан бөлек жол тұтынды, басқа түріктер, әдебиет тілі араб,
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парсы сөздерімен шұбарланса, көркем болады дегендіктен, екінші, дайын пэн 
сөздерін ала бергендіктен, түпкі ана тілі мен әдебиет бөліктеніп, өз сөздерін жат 
сөздер жұтып, жойып жіберу дэрежесіне жеткен. Қазақ жат сөзге эуестенбей, 
пэн сөздерін өз тілінен жасауға тырысты. Әдебиет тілі ауылдагы қазақтың хат 
білетін, білмейтін -  қайсысына да болса түсінікті болуын көздейді. Тіл арасы- 
на жік түсіп айрылмас үшін жат сөздерді амалсыз болган жерде ғана алатын 
тэртіп қолданды», -  деп жазған [2, 413 б.].

Осымен байланысты «Терминология мәселелері» жинағында орын 
алған профессор Ш. Құрманбайүлының «1920-1930 жылдары жарық көрген 
терминологиялық жинақтар мен сөздіктер туралы» мақаласында бұл съездің 
қазақ терминологиясы үшін маңызы былайша келтірілген: «Айрықша атап 
отуді қажет ететін мәселенің бірі -  тұңғыш рет қазақ терминологиясын 
дамытудың қағидаттары осы съезде белгіленді. Кезінде алаш зиялыларының 
аттарын атауға, олардың еңбектері туралы сөз қозғауға болмайтындықтан бол- 
са, олар ақталганнан бергі кезеңде де түрлі себептермен, бірқатар тіл маманда- 
ры алғашқы терминология қағидаттары 30-жылдардың орта тұсында жасалды 
деп жазып жүр. Бұл пікірдің шындыққа жанаса қоймайтындығына осы съезд 
материалдары нақты дәлел бола алады. Терминология дамуының тұңгыш 
қағидаттары қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінің қаулысымен бекітілген. 
Бұл қағидаттар съезд қаулысымен бекітіліп қана қойған жоқ, алаш зиялыла- 
рын қуғын-сүргінге ұшыратып, істен шеттеткен отызыншы жылдардың басы- 
на дейін олар терминологиялық жұмыстарды жүргізуде басшылыққа алынды» 
[3, б. 251-252].

Жоғарыда атап көрсеткеніміздей, қалыптасқан түсінік бойынша, термин 
сөздердің пайда болуын ғылым мен техникаға байланыстырамыз. Осыған орай, 
қазіргі тілші-терминолог ғалымдардың пікірі бойынша ғылыми-техникалық 
терминологияның мағыналар жүйесі мынадай категориялардан тұрады: 
1) заттық категория; 2) үдерістік категория; 3) жағдаяттық категория; 4) ре- 
жимдік категория; 5) қасиеттік категория; 6) өлшемдік категория; 7) шама ка- 
тегориясы; 8) ғылым жэне оның салаларының категориясы; 9) кәсіптер мен 
жұмыс категориясы» [4, 10 6.]. Мұны басқаша айтқанда, «денотаттық кеңістік» 
(заттық) жэне «сигнификаттық кеңістік» (ұғымдық) деп те екіге бөлігі атап 
көрсетуге болады.

Ал осы негіздегі терминология принциптері академик Р. Сыздықтың пай- 
ымдауынша А. Байтұрсынұлы еңбектерінде алғаш рет көрсетілген: «... тер- 
минология ғылым, техника, саясат сияқты қоғамның интеллектік тіршілігіне 
қатысты дүние екендігін көрсете отырып, «термин» мен «ұғым» дегендердің 
өзара байланысына қатты назар аударады, яғни термин жасауда сөздің атаулық 
(номинативтік) қасиеті мен ұғымдық мэні дегендерді таниды. Айталық, тех- 
ника салаларына жататын терминдердің жасалуында номинативтік бағдар, 
яғни заттардың атаулары бірінші орында тұрады (мысалы, машиналардың,
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техникалық құрал-жабдыктардың терминдері көбінесе зат атауларынан жа- 
салады), ал ғылыми терминологияда «үтым» бірінші орынға шығады, мүндя. 
термин болатын ұғымға мэн беріледі, басқаша айтқанда, ғылымға қатысты 
терминдер заттың аты емес, ұғымның аты болуы керек. ...Термин жасаудың 
амал-тэсілдерін де ғалым дұрыс түйсінген: тіл білімі үшін белгілі затты емес 
(номинативтік бағытты емес), ғылыми ұғымды атау қажеттігін теория жүзінде 
болсын, интуитивті түрде болсын жақсы сезген» [5, б. 251-260].

Лингвистикалық бақылауға, эсіресе терминдер бейім келетіндігі белгілі. 
Бұл атаулардың жасалу үдерісін қадағалау, оларды реттеу жэне біріздендіру 
мэселелеріне қатысты зерттеулер мен практикалық іс-шаралар өткен ғасырдың 
20-шы жылдарында басталған. Бірақ бұл салада істелетін шаруа элі де бол- 
са жетерлік. Осы ретте терминдердің белгілейтін ұғымдарына мүмкіндігінше 
толық сәйкес келуі мәселелерін зерттеушілердің біразы терминдерді реттеудің 
лингвистикалық негізі ретінде мынадай принциптерді ұсынады: атаулардың 
негізгі құрылымдық түрлерінің таңдалуын қамтамасыз етуші жүйелілік 
принципі; терминжасамда жалпы әдеби тіл талаптарының ескерілуіне бағыт- 
талған нормативтік принцип жэне эстетикалық принцип [6, 14 б.].

Бірақ практика жүзінде аталған принциптердің бэрі бірдей толық іске 
асырыла бермейтіндігі белгілі. Осыдан, аталган талаптарға қоса арнайы фило- 
логиялық білімі жоқ практиктерге арналған лингвистикалық тұжырымдама 
(негіздеме) дайындау қажеттігі туындайды. Аталмыш мәселеге осы тұрғыдан 
келгенде терминдік атауларға қойылатын басты талаптар ретінде әлеуметтік 
жэне эстетикалық шарттар болып табылатыны сөзсіз. Өйткені терминдер 
қогам өмірінің барысында пайда болып, сол қоғамда оларға саналы түрде баға 
беріліп айқындалады.

Терминдер ретті жасалып, жаңа терминдердің бір бөлігі ғана бірте-бірте 
салалық терминологиялық жүйелерден орын алады. Терминдерді біріздендіру, 
реттеу жүмыстарын дұрыс жүргізу үшін термин-неологизмдердің қалай 
жэне қашан жасалғанын, қазіргі терминологиялық лексиканың жүйелілік 
параметрлері тұрғысынан бағалау критерийлерін білу өте маңызды.

Әрине, жаңадан жасалған терминнің өміршеңдігін, ең алдымен, оның 
ғылыми мазмүны айқындайды. Бұл терминологиялық неологизацияның ба- 
сты шарттарының бірі болып табылады, яғни жекелеген терминдерді нақты 
бір терминжүйеге іріктеу барысында термин-неологизмдердің ғылыми таным 
нысаны ретіндегі ғылыми ойлау нысаны мен ғылыми ойлау белгілерінің ажы- 
ратылмас бірлік екендігін ескеру қажет.

Терминология саласындағы неологизация қүбылысы үшін саналы түрде 
басқарылатын фактор тэн. Түрлі ғылыми жэне өндірістік сала мамандары 
өздеріне қатысты терминдер күрамын жай гана қабылдап қоя салмай, арнау- 
лы терминологияның терминдер жүйесі ретінде қалыптасуы мен жетілдірілуін 
ескерулері тиіс. Яғни, жаңа жасалымдар қатарынан тек қажеттілері ғана емес,
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сонымен бірге қазіргі әдеби тіл нормалары мен талаптарына сәйкес келетін ең 
үздік үлгілері іріктеліп алынады.

Ғылыми-техникалық төңкеріс кезінде жаңа терминдер жасалуы, тіпті 
жаңа терминологиялардың пайда болуы объективті қүбылыс болып саналады. 
Негізінен жаңа терминдерді гылым, техника т.б. салалардағы жаңа идеяның 
авторы болып табылатын немесе өз саласында жаңалық жасаған, ашқан ма- 
мандар жасайды. Сондықтан да терминдерді гылыми-өндірістік қызметтің 
өзгеше бір өнімі деп санауга болады. Көп жағдайда жаңа технологиялық атау- 
лар авторларының арнайы филологиялық дайындығы болмауы, бір жағынан, 
терминжасамды бастапқы кезіндегі стихиялық жағдайға алып келетін болса, ал 
екінші жағынан, жаңадан жасалған терминді кодификациялау, стильдік норма- 
лау кезінде тілші-терминолог мамандарды іске қосып отырады.

Осы орайда біз, кезінде «31 томдъщ салалыц терминологиялъщ 
сөздіктер жинагы» айдарымен жарық көрген топтаманың қазіргі таңда қайта 
толықтырылуы мен өңделуі барысы жайына тоқталып кеткіміз келеді. Биылғы 
жылдың соңына дейін жоспарланған он томның ішінен қазіргі кезде баспаға 
дайын деп саналатын «Информатика және есептеуіш техника» саласын мы- 
сал ретінде алмақшымыз. Өйткені бүл сала терминологиялық сөздігінің дай- 
ындалуына өзіміздің де тікелей қатысымыз бар.

Әрине, айта кететін жайттардың бірі, бұл қайта жүргізіліп жатқан 
жұмыстың ең басты ерекшелігі, бұрын-соңды тек кұрғақ эңгіме жүзінде гана 
айтылып жүрген «терминологияны сала мамандары мен тілшілер бірігіп 
жасауы цажет» деген тұжырымның нақты жүзеге асырылуы болып табы- 
лады. Алайда, сала мамандары мен тілшілердің осы кезге дейін басын қосу 
қаншалықты қиын болса, соншалықты бірігіп жұмыс жүргізу де күрделі екеніне 
көзіміз жетті. Себебі, көп жағдайда, «менікі дұрыс» деп тұрып алатын сала 
мамандарының пікірінше, тілді «қалай бұрсаң да бола береді», өйткені «тіл» 
барлығына «ортақ дүние». Ал, тіл де өз алдына бір ғылым саласы екені, оның да 
өзіндік заңдылықтары мен ережелері бары сондай маңызды емес. Мәселен, ра- 
диоэлектроника саласының мамандары «кодировка» терминінің қазақша бала- 
масын «кодалау» тұлғасында алыпты, яғни олар үшін термин түбірі «код» емес 
«кода» екен жэне ең қызығы қазіргі оқулықтарында да осылайша қолданылып 
кеткен. Ең қиыны, қолданылып жүрген өзге тілді терминнің орнына қазақтың 
төл сөзінен жасалған терминді «өткізу» мәселесі болып табылады. Сол салаға 
қатысты терминнің тілдік мүмкіндіктерін қисынды дәлелдеп берген жағдайда, 
«бүл термин тек бүл салада гана цолданылмайды, ол математикада да, фи- 
зикада да кездеседі. Олар не дейді?» деп бір-біріне жалтақтайды.

Кез келген ғылым саласы объективтік әлемді танудың амал мен тәсілдері 
белгілі бір жиынтық түрінде көрініс табатын категориялар мен ұғымдар 
терминдерінен бастау алатыны белгілі. Әрбір салалық терминологияның 
пайда болуы мен дамуы жалпы ортақ заңдылықтарға ие болуымен қатар,
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көптеген өзіндік ерекшеліктерден де тұрады. Мәселен, өткен онжылдық 
қазақ ақпараттық ғылымына көптеген жаңалықтар әкелуімен қатар, ғылыми- 
практикалық саланың өзін ғана емес, сондай-ақ ақпараттық лексиканың да 
өзгеруіне алып келді. Өз кезегінде, мұның ұтымды жақтарымен бірге -  ин- 
форматика саласының қолданыс аясының кеңейюі -  бұл өзгерістер дер кезінде 
шешімін таппаған маңызды терминологиялық мэселелерге де негіз болды.

Егер де өткен ғасырдың соңгы жылдары жетекші ғалымдар информати- 
ка саласының терминдерімен белсенді түрде айналысқан болса, қазіргі таңда 
қолданысқа еніп жатқан терминдер саны қаншама көп болса да, бүл бағыттагы 
зерттеулердің артта қалып қойып жатқаны баршаға мэлім. Ең алдымен, 
терминдерді реттеу жұмысы оларды түгендеуден (инвентаризация) бастала- 
ды, яғни сол білім саласында қолданылатын барлық терминдерді реттеу үшін 
іріктеу жүргізіледі. Түгендеу нәтижесінде тезаурус жасалады, бұл белгілі бір 
тәртіппен, мысалы эліпбилік немесе тақырыптық принцип бойынша реттелетін 
терминдер жиынтығы болып табылады. Одан кейін барып, терминологияның 
нормалануы жүзеге асырылады: сөйлеу тәжірибесінде қолданылып жүрген 
ең ұтымды терминдердің таңдалуы жэне олардың сөйлеу нормасы ретінде 
бекітілуі.

Терминдердің қолданыс ерекшеліктеріне байланысты нормалаудың екі 
дәрежесі болады. Мэселен, ғылыми ойдың дамуына кедергі келтіретін тым 
қатаң нормалардың болған жағдайында (эсіресе, негізінен ғылыми термино- 
логияға қатысты) нормалау үдерісі терминтаным түрғысынан ең дұрыс бо- 
лып саналатын терминдерді үсыну формасында жүргізіледі. Нәтижесінде 
ұсынылатын терминдер жинақтары әзірленіп жарияланады. Ал, біз іс жүзінде 
терминдерді үсынудан бұрын бірден бекітіп жіберуге тырысамыз. Соның сал- 
дарынан, алғашқы жинақта «мышъ» терминінің қазақша баламасы ағылшын 
тіліндегіндей «маус» болып кеткені белгілі (209-бет).

Ал егер терминнің бірмағыналы ғана нақты түсінігі болған жағдайда, нор- 
малау терминдерді стандарттау түрінде іске асырылады. Бұл ретте термин- 
дер мен анықтамаларға салалық стандарттар жасау жұмыстары жүргізіледі. 
Аталған құжаттарда терминология терминологиялық жүйелер ретінде беріліп, 
яғни терминдер атайтын ұғымдардың өзара қатынасын айқындайтын белгілі 
бір ретке келтірілген терминдер жиынтығы түрінде келтіріледі.

Жалпы, кез келген терминологияны тікелей нормалау жұмысының екі 
түрі болады. Біріншісі, терминдер мазмүнының бірмағыналылығын орнатуға 
бағытталған біріздендіру жүмысы жэне екіншісі, терминнің оңтайлы форма- 
сының таңдалуына арналған оңтайландыру ісі болып саналады. Біріздендіру 
жұмысының негізгі мақсаты ұғымдар жүйесі мен терминологиялық жүйе 
арасындағы бірмағыналық сәйкестікті қамтамасыз ету болып табылады, яғни 
сол салада қолданылатын үғымға тек бір термин ғана сәйкес келуі қажет. 
Ал оңтайландырудың басты міндеті -  аталушы ұғымның негізгі жіктемелік
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белгілерін айқындайтын терминнің оңтайлы формасын іздестіру болып сана- 
лады.

Ал, нормалаудың ең бастапқы сатысы терминнің белгілі бір талаптарға 
сәйкес келуін зерттеуден басталады. Қазіргі терминтаным ғылымында 
қалыптасқан көзқарас бойынша термин таңба бірлігі ретінде үш аспектіде 
қарастырылуы тиіс: формасы тұргысынан, мазмұны (мағынасы) жэне қолданыс 
ерекшеліктеріне орай. Осы тұргыдан алғанда, терминдерге қойылатын талап- 
тарды үш топқа бөліп қарастыруға болады: терминнің формасына, мазмұнына 
жэне оның қолданылу ерекшеліктеріне байланысты қойылатын талаптар.

Әдетте, терминнің формасына қойылатын талаптар төмендегідей болады:
-  тіл нормаларына сәйкестігі; -  сөзжасамдық қабілеті, яғни сол бір терминнен 
неғұрлым көп туынды жасалуы; -  инварианттылық, яғни терминтаным сала- 
сы үшін, терминнің басқа варианттарының жоқтығы немесе жазылуындағы 
түрлі нұсқалардың болмауы деп түсініледі; -  түсініктілік, уэжділік; яғни тер- 
мин өзінің синониміне қарағанда ұғым жайында көбірек түсінік беруі қажет;
-  жүйелілік, терминнің кұрылымында өзі атайтын ұғымның сол саланың 
ұғымдық жүйесіндегі орны айқындалып тұруы қажет.

Жоғарыда аталған талаптарға қоса мыналар да жатқызылады: термино- 
логияның біртұтастығы; терминологияның жалпымен мойындалғаны жэне 
қабылданғаны; терминологияның тұрақтылығы (бұрын қолданылып жүрген 
терминологиямен қатар, кейбір авторларды пікірі бойынша, мына термин оған 
қарағанда сэтті деп басқа терминдерді енгізе беруге болмайды).

Термин мазмүнына келесі талаптар, қойылады: -  термин магынасы мен 
ұғымның сәйкестігі; -  терминнің сол терминологиялық жүйе шеңберіндегі 
бірмағыналылығы. Егер де терминнің өзге салаларда басқа мағыналары бол- 
са, бұл оның информатика саласындағы бірмағыналылығына эсер етпейді;
-  тавтологиялық элементтерінің жоқтығы, яғни мэн-магыналық жүгі жоқ «бос» 
элементтердің болмауы.

Терминнің цолданыс ерекіиеліктеріне байланысты талаптар қатарына 
мыналар жатқызылады: -  қысқалық; -  жалпымен қабылданғандығы мен кең 
таралғаны (мұны айқындау тәсілдеріне терминнің мәтіндердегі қолданыс жиілі- 
гін анықтау жатады); -  айтылым ыңғайлығы мен құлаққа жағымды естілуі.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қайта жасалып жатқан «Инфор- 
матика жэне есептеуіш техника» саласына қатысты терминологиялық сөздікке 
төмендегідей терминдер енгізілді: «программа» -  «багдарлама», «сигнал» -  
«дабыл», «мышь» -  «тінтуір» жэне т.б. Біз бұл жерде тек аталған саланың 
тірек терминдеріне ғана қатысты мысалдарды алып отырмыз. Әсіресе, сала 
маманының (т.ғ.д., профессор А.Ә. Шәріпбаевтың) «багдарлама» терминіне 
қарсылық танытқанын атап айтқымыз келеді. Егер қазақ терминтаным саласы 
тіл білімінің бір тармағы ретінде, өзіндік зерттеу нысаны бар жалпы тілтаным 
жүйесінде орны бар ғылым екені рас болса, онда тіл нормаларына қайшы
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келмейтін (багдарлама), сөзжасамдық қабілеті жетерлік (мысалы: програм- 
мист -  багдарламашы; программирование — багдарламалау; программатор
-  багдарламалауыіи, программируемый -  багдарламаланатын, программируе- 
мостъ — багдарламаланушылъщ, программный -  багдарламалы жэне т.б.), жа- 
зылуы біркелкі, түсінікті эрі уэжді, жүйелі, термин мағынасы мен ұғымның 
сәйкестігін қамтамасыз ететін, қазіргі таңда қолданыста бар (өйткені, орыс 
тілді аудитория студенттеріне «программист» сөзін жіктік жалғауында қойып 
шығыңдар» деген тапсырма берсеңіз, олар бірден «мен багдарламашымын, 
сен багдарламашысың» деп жіктейді), айтуға ыңғайлы жэне құлаққа жағымды 
естілетін терминді терминографиялық тіркеуге алуымыз заңды құбылыс болып 
табылады.

Сол сияқты «сигнал» терминінің орнына ұсынылған «дабыл» сөзін де 
біржақты түсінетін сала мамандары да жеткілікті. Бұл сөзді термин ретінде 
қабыл алмайтындардың негізгі айтар уэжі: «бұл сөз «сигнал» терминінің 
мағынасын толық бере алмайды» дегенге сайып келеді жэне дәлел ретінде мы- 
надай мысалдар келтіреді: «сигнал» тек «дыбыстъщ» емес, сондай-ақ «свето- 
вой» т.б. болуы мүмкін. Алайда, «дабыл» сөзінің қазақ тіліндегі «бір нәрсенің, 
я ңимылдың, цозгалыстың дыбысы, дауысы» деген мағынасынан басқа «да- 
был болды» -  «түрткі, себеп болды» сияқты мағынасы ескерілмейді. Оның 
үстіне термин тұлғасы ұғымның барлық белгілерін қамти алмайтыны, уэж 
ретінде бір белгісі ғана алынатыны тағы бар. Сондықтан да, «сигнализатор»
-  «дабылдатцыш», «сигнализация» -  «дабылдау», «сигналъная кнопка» -  «да- 
былды батырма» деп алынса, сала терминологиясына да, қазақ тілінің норма- 
сына да нұқсан келтірілмеген болар еді.

Сондай-ақ, соңғы кездері тек информатика саласында ғана емес, соны- 
мен бірге басқа да сала терминологияларында орын алып жүрген «сыныптау» 
(классификация) терминіне қатысты оның тілдік тұрғыдан қате екенін дәлелдеу 
қажеттілігі туындайды. Себебі, бұл жердегі «классификацияның» «нацты оцу 
жылындагы оцушылардың жасына және санына царай топтастырылган 
цатары; класс» дегенге ешбір қатысы жоқ. «Классификация» термині 
«жіктелім» мағынасына сәйкес келеді: «білімнің, адам цызметінің цайсыбір 
саласындагы өзара байланысты үгымдар жүйесі».

Әрбір саланың ұғымдық аппаратының сапасы оның негізін құрайтын 
терминдер сапасымен анықталады. Жалпы, информатика саласына қатысты 
дайындалган терминологиялық сөздіктің соңғы нұсқасында тілдік тұрғыдан 
дұрыс жасалған терминдер қатары жетерлік, мысалы: адаптивный -  бейімді, 
команда -  пәрмен, активизация -  белсендіру, активный -  белсенді, указатель
-  нүсцагыш, форма -  пішін, архитектура системы -  жүйе сәулеті, счет- 
чик -  санауыш, аттенюатор — бәсеңдеткіш, доступ — цолжетім, выноска
-  шыгартпа, вычислителъ -  есептеуіш, загрузчик -  жүктеуіш, делителъ -
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бөлгііи, сумматор -  цосындылауыш, фиксация -  бекішім, дерево -  дарақ, до- 
рожка -  жолшық жэне т.б.

Дегенмен, көптеген терминдеріміз сала мамандары тарапынан қолдау 
таппай, терминологиялық жүйелер шеңберінен тыс қалып жатқан жағдайлар 
да баршылық. Өкінішке орай, мұндай терминдер қатарына мыналарды 
жатқызуға болады: процесс -  үдеріс, тенденция -  үрдіс, механизм -  тетік, 
рьінок -  нарық, объект -  нысан т.б. Алайда, бүл терминдердің қазіргі кезде 
қатар қолданылып жүргенін ешкім жоққа шығара алмайды, ал терминтаным 
тұрғысынан дәлелденген қағида бойынша табиғи бәсекелестікке өз терминімен 
қатар өзге тілді термин түскен жағдайда, міндетті түрде өз тілінің негізінде 
жасалған термин алға шығатыны заңдылық.

Сонымен, қоғамдағы өзгерістер, саяси-әлеуметтік жэне экономикалық 
қатынастардың жаңа күйге ауысуы тіршілігімізге жаңалықтар енгізіп, тілімізде 
жаңа термин мен атаулардың пайда болуына әсер етеді. Қазақ терминжасам ісі 
үлт тілі негізінде жүргізіліп, тілде бұрыннан бар сөздер мен түбірлерді термин- 
дер шығармашылығында кеңінен пайдалану үрдісі байқалады. Сондай-ақ дайын 
А. Байтұрсынұлы жасап кеткен сөзжасамдық үлгілерге де арқа сүйей отырып, 
өзіндік жаңа формалар мен терминдік парадигмалардың пайда болуын атауға 
болады. Осы саладағы болып жатқан өзгерістерді дер кезінде есепке алып, 
ескеріп отыру, біздің ойымызша, жалпы тіл дамуына, әсіресе терминологиялық 
үдерістерге тілдік бақылау жасауға жэне болашақ терминжасам даму бағытын 
анықтауга мүмкіндік береді.
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Қараганды мемлекеттік университетінің доценті, ф.г.к.

Мемлекеттік тілде термин жасаудьщ кейбір мәселелері

Мемлекеттік тілдің өзінің мәртебесіне лайық толыққанды қызмет атқарып, 
кеңінен қолданысқа түсу деңгейі ұлттық терминологияның дамуымен тікелей 
байланысты екені мэлім. Заман талабына лайық, қазақ тілінің заңдылықтарына 
сай терминжасам саласын қалыптастыру бүгінгі күннің күрделі эрі өзекті 
мэселелерінің қатарында саналады.

1995 жылдың 30 тамызында республикалық референдумда қабылданған 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-бабына сэйкес, республи- 
када мемлекеттік тіл цазац тілі болып табылады. Орыс тілі ресми түрде 
мемлекеттік тілмен тең дәрежеде қолданылады. Көпұлтты елімізде басқа да 
тілдердің қызмет етуіне кұқықтық кепілдіктер берілген. Дегенмен, қазақ 
тілінің құқықтық мәртебесі ресми орыс тілінің, басқа тілдердің құқықтық 
мәртебелерінен ерекшеленеді.

«Мемлекеттік тіл» ұғымына ғылымда да эр түрлі анықтамалар берілген.
Мемлекеттік тілдің құқықтық мәртебесін анықтау кезінде «мемлекеттік тіл» 

ұғымымен қатар «ресми тіл» ұғымы кездеседі. Бұл ұғымдардың арақатынасына 
қатысты да эртүрлі көзқарастар қалыптасқан. Кейбір ғалымдар «мемлекеттік 
тіл» ұғымы мен «ресми тіл» ұғымын синонимдер десе, басқалары біріншісі 
екіншісіне қарағанда кеңірек деп есептейді. Екі ұғымның синоним ретінде 
қолданылатынын элемдегі бірқатар елдердің мысалынан көруге болады.

Көптеген мемлекеттер өз аумағында қызмет ететін тілдердің мәртебесін 
анықтау кезінде «мемлекеттік тіл» не «ресми тіл» ұғымдарын қолданады, не- 
месе олардың екеуін пайдаланады.

Мағынасы бір-біріне жуық ұғымдар болғанымен, мұндай екі ұғымды нақты 
бір тілге (немесе тілдерге) ғана қатысты синонимдік мағынада қолдануға бола- 
ды. Айталық, испан тілі өз елінде мемлекеттік эрі ресми тіл болып саналады. 
Испанияның Конституциясында испан (кастиль) тілімен қатар өзге де тілдердің 
ресми турде қолданылу мүмкіндігі қарастырылған. Ресейде де орыс тілімен 
қатар жергілікті мемлекеттік құрылымдарда кейбір тілдерге (мысалы, Саха 
Республикасында эвенк, юкагир, долган, чукот тілдеріне) ресми тіл мәртебесі 
берілген. Бірақ мұндай ресми тілдер мемлекеттік тіл болмайтыны анық. Демек, 
мемлекеттік тіл ұғымының мазмұны ресми тілге қарағанда кең эрі соңгысын 
қоса қамтиды дейді зерттеушілер [1, 218].
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Сондықтан мемлекеттік тіл мен ресми тілдің құқықтық мәртебелері 

ешқашан өзара теңеспейді. Мемлекеттік тілдің мәртебесі эрқашанда бір саты 
биік түрады. Ресми тіл мәртебесімен салыстырғанда, мемлекеттік тілге кең 
өкілеттіліктер беріліп, оның міндеттілігі жотары, басым болып келеді. Ресми 
тіл мемлекет ішінде пайдаланылатын иегізгі тілдердің бірі болса, оның барлық 
салада мемлекеттік тілмен бірдей қызмет етуі міндетті емес.

Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» заңында «Мемлекеттік тіл 
-  мемлекеттің бүкіл аумағында қогамдық қатынастардың барлық саласын- 
да қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу жэне іс 
қағаздарын жүргізу тілі. Мемлекеттік тілді меңгеру -  Қазақстан Республи- 
касының эрбір азаматының парызы» деп көрсетілген [2].

Термин қалыптастыру, оны үлт тіліндегі тілдік бірліктермен алмасты- 
ру ісіне мақсатты түрде кірісу, оны қабылдауға саиалы түрде үмтылу -  
қазіргі терминология жағдайында ғаиа емес, мемлекеттік тіл жағдайында 
да маңызды іс болмақ. Жақсы дамыған тілдерде ғылыми-техникалық 
терминолоғияның негізгі болігін сол халықтардың өз тілінде жасалған 
терминдер қүрайды. Ендеше, қазақ тілінде де солай болуы тиіс.

Терминолог ғалым Ш. Қүрманбайүлының айтуынша, кез кслгеи үлт 
тілінің, оиыц ғылыми терминологиясының дамуына тікелей әсер ететін 
ішкі және сыртқы, басқаша айтсақ, тілдік және тілден тыс (лиигвис- 
тикалық және экстралингвистикалық) факторлардың болатыны белгілі. 
Бүл факторлардың бірін -  негізгі, екіншісін -  негізгі емес деп қарау қиын. 
Олардың әрқайсысы өзінше маңызды және олар бір-бірімен тығыз бай- 
ланысты. Дегенмен, қазақ терминологиясының даму тарихьша үңілетін 
болсақ, оньщ жасалуы мен қалыптасуына тілден тыс факторлар әсерінің 
басым болғандығын ескере отырып, мемлекеттік тілімізді термии жасауда 
кеңінен қолдануымыз керек дегенді айтады [3, 95].

Қоғам өмірінде больш жатқан түрлі жаңалықтар мен қүбылыстарды 
атауда, жаңа үғымға лайықты жаңа соз жасауда, нсгізінен, қазақ тілінің өз 
соз байлығы пайдаланылады. Бүндай сөздерге қазіргі тіліміздегі создердің 
терминологиялық оріске отуі, қазақтың төл создеріне түрлі қосымшалар 
жалғау, кейбір араб, гіарсы, түркі создерінің қолданысқа қайта енгізілуі 
нәтижесіиде пайда болғап терминдік лексиканы жагқызамыз.

Көптеген тарихи жағдайларға байланысты қазақ тіліне шетел сөздерінің 
ауысуы орыс тілі арқылы жүзеге асты. Қазақ тілінде кездесетін ағылшын 
тілінен енген сөздер ғана емес, сондай-ақ француз, герман тілдерінен енген 
сөздер де баршылық. Олардың қазақ тіліне кіру жолдары тіл білімінде кең 
көлемде зерттеліп келеді. Себебі жаһандану үдерісіндегі қостілділік, көптілділік 
мәселесі бүгіннен басталады.
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Халықаралықтерминдердіңтілімізге көптеп енуін мерзімді басылымдардан, 

басқа да ақпарат көздерінен байқаймыз. Олардың бірқатары ұлт тілінде термин 
жасалып жатқан кезеңде сол қалпында қазақ тіліне аударылып, қалыптасып 
үлгерсе, бірқатарының екі сыңары да қолданылып, үшіншілері сол шет тілінен 
енген нүсқасында қолданылып жүр. Олардың жазылуы туралы мәселе де элі 
даулы мәселелер қатарында саналады.

Сондықтан қазақ тілінің мүмкіндіктерін барынша пайдалану әлемнің эр 
түкпірінен құйылып жатқан ақпарат тасқынымен қазақ қауымын қамтамасыз 
етер тілдік жүйе жасаудың басты элементі болып табылады. Мамандар 
халықаралық термин деп жүрген орыс тілінен немесе орыс тілі арқылы енген 
атауларды талғамсыз тілімізге қабылдай беру үлттық үғымға сай терминдік 
атаулардың дүниетанымдық рөліне нұқсан келтіретінін айтып, бүндай 
терминдердің барлығы бірдей қазақшалансын деген емес, кейбіреулерін тіл 
заңына қарай бейімдеп қолдану қажет деген көзқарасты ұстанады. Себебі 
терминдік атаулар тек қолданыста ғана қалыптасады.

Зерттеу еңбектеріне сүйенсек, кез келген тілдің терминологиялық лекси- 
касының түзілуіне негіз болатын екі көзі бар. Оның бірі -  үлттық тіл, екіншісі 
-  өзге халықтардың тілдері. Алғашқысы -  терминжасамның ішкі козі, ал 
кейінгісі сыртқы козі деп аталады. Бүл көздердің термин шығармашылығында 
пайдаланылуы -  ғылым-білімнің даму деңгейіне, ұлт тілінің қоғам өмірінде 
алатын орнына тікелей байланысты. Бүгінгі ғаламдану жағдайында екі көздің 
екеуі де терминжасам үшін қажетті көздер болмақ [4, 184].

Терминология -  ақпарат алмасу көзі, мамандықты меңгерудегі құрал, 
техникалық прогресті жылдамдату тэсілі ретінде адамдар арасындағы қарым- 
қатынаста маңызды фактор болып табылады. Терминологиядан қоғамдағы та- 
рихи өзгерістердің кезеңдерін, себептерін, өркениеттердің тегін, тілдің мэдени, 
ғылыми, техникалық элеуетін тануға болады.

XXI ғасырдың жоғары жылдамдықпен өзгеріп жатқан өмір ағысында эрбір 
индивид езінің кәсіби біліктілігі арқылы, белгілі бір арнайы тілдің (ғылым 
саласының) иесі ретінде танылады. Бұл білім беру саласында терминдердің 
мэнін дұрыс түсіндіру, олардың табигатын тану мэселесін өзектендіре түседі.

Адам қызметінің белгілі бір арнайы саласының, ғылымның көрінісі ретінде 
терминдер жүйесі сол білім мен ғылымның қаншалықты меңгерілгенін таны- 
тады.

Қазіргі қазақ тілінде терминдік сөздердің туу жэне жасалу жолдары сан 
алуан, соны ұғымдар мен жаңа атаулар терминдер жүйесінен орын алуда.

Қазақ тілінде термин жасау, қалыптастыру, тұрақтандыру, қалыптандыру, 
терминологияны жүйелеу, реттеу жұмыстарын дұрыс жолға қою, жалпы
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ғылыми-техникалық терминологияның даму бағытын белгілеу сияқты ауқымды 
да күрделі мәселелердің шешімін табу оңай емес.

Сондықтан ұлттық терминологияны дамыту мәселелерінің дұрыс шешілуі 
мемлекеттік тіліміздің де дамуына тікелей эсер етеді, өз мэртебесіне сай қызмет 
етуін қамтамасыз етеді.
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Техника ғылымдарындағы аударма мәселесі

Қазіргі қоғамда мемлекеттік тілдің техыика ғылымындағы қолданыс 
аясы аудармамен шектеліп турғаны белгілі. Ғылыми баяндамалардың, моно- 
графиялардың, диссертациялардың, есеп-берулердің, ғылыми жобалардың, 
өнертабыс жазбаларының көпшілігі орыс тілінде дайындалып, қазақшаға 
аударылып жатады. Оған себеп ғылыми мэліметтердің, дереккөздердің орыс 
тілінде мол болуы. Жуық арада ғылым аудармасыз мемлекеттік тілге толықтай 
қадам жасай алмайтыны да ащы шындық. Ендеше, мемлекет үшін сауатты, 
сапалы аударманың маі-щізы өте зор. Сауатты, сапалы аударма жасау -  аударма 
тілінде туындаған басты мәселе.

Техникалық аудармалар сапалы болуы үшін не керек?
Біріншіден, екі тілді еркін меңгерген, ісқағаздарын екі тілде де сауатты 

жазатын, техникалық білімі бар аудармашылар керек. Өйткені, екі тілдің қыр- 
сырын мүлтіксіз меңгермеген, техникалық білімі жоқ адам көпке түсінікті ау- 
дарма жасай алмайды. Қазіргі аудармашылар кімдер? Негізінен, журналистер, 
филологтар, тарихшылар, орта мектептерде қазақ тілі мен эдебиетінен сабақ 
беретін мүғалімдер аудармамен көп айналысады. Алайда олардың техникалық 
мэтіндерді аударуға қалам тартуы қиын. Өйткені олардың техникалық білімі 
жоқ болғандықтан кейбір терминдерді сөзбе-сөз аударып сөйлемнің мағынасын 
бұзып жатады. Нәтижесінде сауатсыз аудармалар дүниеге келеді.

Не істеу керек? Мұндайда бізге терминологиялық сөздіктер көмекке келеді. 
Олардың сапасы қандай?

Тэуелсіздік таңы атқаннан кейін термин жасау саласында Қазақстанда көп 
іс тындырылды. Қазақстан Республикасының Үкіметі жанынан Терминология- 
лық комиссия құрылды, сол Терминологиялық комиссияның отырыстарында 
мақұлданған терминдер Терминологиялық хабаршы жинағына шығарылып 
келеді, эрі баспасөз беттерінде жарияланып та жүр. Десек те жаңа термин жа- 
сауда көрші елдерден элі де кеш қалып келе жатқанымызды мойындау керек. 
Мәселен, Балтық бойы елдерінде ресми түрде 200 000 сөздің термині бекітіліп 
берілген болса, Қазақстанда бұл салада элі де көп іс тындыру қажет. Дегенмен, 
бұл ретте, қазақ тілінде термин жасау мәселесі күн тэртібінен түскен жоқ.

Қазіргі жұмыс орнын компьютерсіз (интернетсіз) елестету мүмкін емес. 
Қызметкер жұмыс барысында аударманы қалың кітаптарды немесе сөздіктерді
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ақтарып отырғаннан гөрі, уақытты көп алмайтын, сапасы төмен болса да 
электрондық аудармаға жүгінеді.

Мұндай автоматтандырылған аударуда екі түрлі бағдарлама бар: «электрон- 
дық сөздік» жэне «бағдарламалық аударма». Электронды сөздіктер экранда 
жэне құжаттың ішінде бөлек сөздерді аударады. Түсініксіз сөздерді тез іздеп 
табудың ыңғайлы жолын тудырады. Бағдарламалық аударма компьютерге 
кірген кезде бір тілде кірсе шыққан кезде басқа тілде аударылып шыгарылады. 
Электронды сөздіктер шет тілін аударатын адамдарға өте қажет, өйткені олар 
көп жұмыстарын сөздік арқылы істейді. Бұл сөздікті шетел тілін жақсы білетін 
аударма жасамай тек қана мағынасын түсіну үшін қажет етеді. Бірақта таза 
аударуды компьютер жасай алмайды, мәселе бөлек лексикалық терминдер 
компьютерде жоқ. Алайда қазір автоматтандырылған аудармалар практикада 
көп қолданылады. Өйткені техникалық текстер эдебиет текстеріне қарағанда 
айырмашылығы бар. Техникалық текстерде тіл конструкциясы көбінесе циф- 
рлар сол үшін ғылыми жэне техникалық жұмыстар электрондық аударманы 
көп қажет етеді.

Сондықтан ғылыми еңбектердің аудармасының сапасы жоғары болуы 
үшін бағдарламалық аудармашыларды ысырып тастап, ғылыми сарапталған 
сөздіктерді қолданған жөн. Осындай сөздіктің бірі 2000 жылы «Рауан» ба- 
спасынан шыққан ғылым, мәдениет жэне экономика салаларының негізгі 
терминдерін қамтитын «Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық 
сөздік» жэне 2009 жылы «Таймас» б.аспа үйіне Р. Кұдайбергеновтің ҚР 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдану мен 
дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында шығарылған 
«Техникалық терминдер сөздігі».

Ғылыми-техникалық еңбектерді аудару барысында біз негізінен алғашқысын, 
яғни Республика Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология комиссия- 
сы бекіткен салалық сөздікті басшылыққа алып келдік. Бірақ соңғысы, яғни 
Р. Құдайбергеновтің сөздігі бүгінгі күн талабына сай құрастырылған сөздік. Бір 
артықшылығы ағылшын, неміс және орыс тілдеріндегі аудармалардың берілуі 
аударманың мазмұнын аша түскен. Бұл халықаралық терминдердің қай тілден 
енгенін анықтауға мүмкіндік береді. Қосымша ретінде келтірілген анықтамалық 
ғылыми-техникалық кестелердің ғалымдарға берер пайдасы мол. Бұл кейбір 
аудармашылардың халықаралық терминдерді аударуына аса сақтықтықпен ба- 
руына мүмкіндік туғызады.

Дегенмен элі де ойласуды, бірте бірте ауыстыруды қажет ететін терминдер 
жетерлік. Мысалы: тонкая очистка -  майда тазарту; датчик -  бергіш; регуляр- 
ная нагрузка -  үздіксіз жүктеме (реттеулі жүктеме); регистратор -  тіркеуіш 
(офис регистратор -  тіркеу офисі); электродетонатор -  электродетонатор (элек-
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трдетонатор), электродрель -  электрбәрбі (бэрбі деген сөзді қай қазақ түсінеді); 
скважина -  ұңғыма деп аударма берілген, ал опорная скважинаны тіректі оқпан 
деп аударма жасаған. Ал қазақша сөздікте оқпанды ствол деп аудармасын бер- 
ген.

Сонымен қатар сөздің магынасын толық ашып түратын, бірақ тілге жатық 
емес аудармалардан қашпауымыз керек, қайта жиі қолданып қолданысқа еніп 
кетуіне мүмкіндік туғызу қажет.

Қорыта айтқанда, ғылыми-техникалық әдебиет жэне ғылыми мэтіннің 
аудармаларына деген сүраныс күннен-күнге артып келеді. Сондықтан аудар- 
ма мәселесіне айрықша көңіл бөлген жөн. Әрбір термин сала мамандарының 
сүзгісінен өтсе ғана, аударманың сэтті шығуына алаңдаушылық тумас еді.

Ал қазақ тілінің жайыиа келетін болсақ, қазақтың эрбір азаматы, қай са- 
лада болмасын қазақ тілінде ойланып, қазақ тілінде жаза білуі тиіс, өйткені 
Елбасы айтқандай «Қазақстанның болашағы -  қазақ тілінде».

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Мемлекеттік тіл: бүгіні мен болашағы. -  Жинақ, Астана, 1998 жыл.
2. Құдайбергенов Р. Техникалық терминдер сөздігі. -  Алматы: «Таймас» баспа үйі, 

2009. -  616 б. Қазақша, орысша, немісше, ағылшынша.
3. Терминологиялық хабаршы, № 3, Астана, 2002 жыл.
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Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация минисгрлігінің 
салалық терминологиялық комиссиисы усынған 

ақпараттық коммуникациялық технологиялары терминдерінің 
мемлекеттік тілде түсіндірме сөздігі

(орысша, агылшынша терминдердің аудармасымен)

Т е г іт  оҒ 
ІоГ огтаІіоп  

аіиі
с о т т и п і -  

са ііоп  
Гесһпо1о§у 
іп Еп^іізһ  
1ап§иа§е

Т ерм и н ы  по 
инф орм а- 

ци он н ы м  и 
к ом м уника- 

ци он н ы м  
техн ол оги я м  

на русском  
язы ке

Қ азақ  
т іл ін де  

ақпарат- 
т ы қ  ж әне  

к ом м уни к а-  
ц и я л ы қ  
техн ол о-  
гиялар  

бой ы н ш а  
тер м и н дер

Қ азақ  т іл ін дегі 
түсін д ір м ел ер

АЬпогтаІ
епсі

Аварийное
завершение

Апаттық
аяқталу

Әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік 
бермейтін жағдайлар туғанда бағдар- 
ламаның орындалу барысын тоқтатуы. 
Мүндай жағдайларға машинаның жа- 
ңылысуы, бағдарламадағы өрескел 
қателер жэне т.б. жатады. Тоқтату 
мақсаттары: апаттық жағдайлар тура- 
лы дерек алу, есепте қолданылған ре- 
сурстарды босату, есептеу жүйесінің 
жүмыс қабілетін сақтау, басқа мәсе- 
лелерді шешуді жалғастыру.

АЬпогтаІ
зГор

Аварийный
останов

Апаттық
тоқтау

Есептеу жүйесінің, компьютер жүмы- 
сының автоматтық тоқтауы.

АЬпогтаІ
іепніпаНоп

Аварийное
прекращение

Апаттық
тоқтату

Үдерісті оның орындалып бітуіне 
жетпей тоқтату.

АЬопепі Абонент Абонент 1. Шалғай орналасқан абоненттік 
пункттен деректер өңдеу жүйесіне 
қатынас қүра алатын компыотерді 
пайдаланушы адам; 2. Есептеу жүйе- 
сінің қызметін пайдалаиуға құқығы 
бар адам (адамдар тобы, үйымдар).

АЬопепі 
оГ а пеЬүогк

Абонент
сети

Тор
абоненті

Торға қосылған компьютер немесе 
басқа қүрылғы.

АЬопепІ
зувіет

Абонентская
система

Абоненттік
жүйе

Пайдаланушының қолданбалы үде- 
рістерін орындайтын жүйе.
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АЪгіаІ
тосіеі

Модель
Абриаля

Абриал
моделі

Деректердің екілік моделінің бір 
түрі; процедуралық емес логикалық 
байланымдар мен жалпылық кванто- 
ры бар логикалық айтылымдардың 
алгоритмдік аудармасы пайдаланыла-
ДЫ.

АЪзоІиіе
асИгекв

Абсолютный
адрес

Абсолют
адрес

1. Компьютердің жадындағы база- 
лық адреске сілтеме жасамастан 
деректердің тұрғаи орнын тікелей 
анықтайтын адрес; 2. Місгозой ОШсе 
Ехсеі бағдарламалық жүйесінде 
эрбір үяшықтың езгермейтін адресін 
де осылай атайды, өзгермейтін аб- 
солют адрестің белгісі кестедегі 
бағана атының немесе жол нөмірінің 
алдындағы $ таңбасы болып санала- 
ды. А.а. атауында бағана (тік жол); 
атының жэне жол нөмірінің алдында 
$ символы жазылады ($В$4, $С$2...)

АЪкоІиіе
аззетЫег

Абсолютный
ассемблер

Абсолюттік
ассемблер

Бағдарламаны абсолюттік кодта 
туындататын ассемблер.

АЪзоІиіе
сосіе

Абсолютный
ІСОД

Абсолют
код

Амалдың абсолют адрестері мен 
абсолют кодтарын пайдаланатын 
машиналық код.

АЪзоІиіе
Іоасіег

Абсолютный
загрузчик

Абсолютті
жүктеуіш

Объектілік (абсолюттік машиналық 
кодтағы) модулді негізгі жадқа бел- 
гіленген адрестермеи орналастыра- 
тын, бірақ адрестер баптауын орын- 
дамайтын жүктеуіш.

АЪзоІиіе
тосіиіе

Абсолютный
модуль

Абсолют
модуль

Компьютердің, бірыңғай жүйесінің 
БОС амалдық жүйесінде байланыс 
редакторы өңдеген жэие орындауға 
дайын бағдарлама; бағдарламаны ау- 
дарып, түрлендіру кезеңінде байла- 
ныс редакторы өңдеген эрі орындауга 
дайын тұрған машиналық кодтағы 
бағдарлама.

АЪзоІиіе
раіһ

Абсолютный
маршрут

Абсолют
маршрут

Дискінің түпкі каталогінде орналас- 
қан нақты файлға сілтеме жасау не- 
месе соның орнын (адресін) символ 
тіркестерімен көрсету.
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АЬзоІиіе
рго£гат

Абсолютная
программа

Абсолют
бағдарлама

Абсолют модул; абсолюттік адресті 
пайдаланып жазылған машиналық 
бағдарлама.

АЪвоІиІе
Іеат

Абсолютная
команда

Абсолюттік
пәрмен

Барлық адрестері абсолюттік түрде 
болатын компьютер пәрмені.

АЪвоІиіе 
Ііте 1а§

Абсолютный
интервал
времени

Уақыттың
абсолюттік
аралығы

Бағдарламаның орындалуының басы 
мен соңы арасындағы айырмаға 
тең уақыт аралығы. Оған орындалу 
уақыты, сонымен бірге бағдарлама 
басқаруды жоғалтқан уақыт та кіреді.

АЪвІгасі
аиіота*

Абстрактный
автомат

Абстракты
автомат

Автоматтың үш жиынтықты (кірістік 
сигналдарды, қалып-күйлер жэне 
шығыстық сигналдарды) жэне екі 
орындық функцияны көрсетуі арқы- 
лы анықталатын математикалық үлгі. 
Өтпе функциясы алғашқы екі жиын- 
тықты екіншісіне, ал шығыстық 
функциясы аталған жиынтықтарды 
үшіншісіне бейнелейді.

АЪзігасі 
сіаіа іуре

Абстрактный 
тип данных

Абстракты 
деректер типі

Деректердің ұсынылуына немесе 
амалдың орындалуына қатыссыз, 
тек қана деректердің қасиеттері мен 
оларға пайдаланылатын амалдар 
анықталатын деректер типі.

АЪзігасІ
іпҒогтаііоп

Реферативная
информация

Рефераттық
ақпарат

Қүжаттардың қорытынды мазмүны 
мен қажетті тізімді үсынатын ақпа- 
рат.

АЪзігасІ 
вішсіиге 
оГ іһе сіаіа

Абстрактная
структура
данных

Деректердің
дерексіздік
құрылымы

Қызметі бойынша, яғни онымен амал- 
дар орындалатын тапсырма арқылы 
анықталған деректер қүрылымы. 
Мұндай қүрылым оны жүзеге асыру 
тәсіліне тәуелсіз болады.

АЪвігасі
зутЪоІ

Абстрактный
символ

Абстракты
символ

Элементарлық құрылмалық объект, 
абстракты эліпби элементі.

АЪзігасі
зупіһезів

Абстрактный
синтез

Абстракты- 
лық синтез

Абстрактылық автоматтарды синтез- 
деу.

АЪзігасі
зузіет

Абстрактная
система

Абстракты- 
лық жүйе

Есептеу жүйесіндегі біртектес объек- 
тілер жиыны мен олардың адрестері 
жиынының арасындағы сәйкестікті 
тағайындайтын үдеріс.

50



Т е р м и н  о л о г и я п ы қ  2012

№4 Хабаршы

АЬзігасІіоп Абстракция Абстракция Жеке мақсатқа қатысты ақпаратқа 
жұмылдырылған жэне басқа ақпа- 
ратты ескермейтін көзқарас.

АЬзігасІіоп 
оҒ сіаіа

Абстракция
данных

Деректер
абстракциясы

Деректердің типтері мен байланысқан 
қызметтік сипаттамаларын анықтау 
есебінен және усыну детальдарын 
ескерместен деректердің айтарлықтай 
сипаттамаларын ерекшелеу үдерісі.

Ассеріапсе
іе8ііп§

Приемно-
сдаточные
испытания

Қабылдау-
өткізу
сынауы

Жүйені түтынуға беру кезінде 
әзірлеушіні қатыстыра отырып сынау. 
Ол осы жүйенің жарамдылығын тек- 
серуге арналған.

Ассеза Доступ Жетілім 1. Сұратым бойынша деректерді алу 
мүмкіндігі; деректерді таңдау тәсіл- 
дерінің сипаттамасы; 2. Сақтау құрыл- 
ғысымен жэне онда орналасқан файл- 
дармен деректерді жазу немесе оқу 
үшін байланыс орнагу процедурасы.

Ассекз 
ассогс!іп§ іо 
іһе зсһесіиіе

Доступ по 
расписанию

Кестемен
жетілім

Пайдаланушының жүйемен жұмысын 
алдын ала белгіленген белгілі бір 
уақыт аралыгында ұйымдастыру.

Ассе88 Ьіі Бит
управления
доступа

Жетілімді 
басқару биті ■

Қорғау кілтімен салыстырылатын жад 
кілтінің көп биттерінің бірі. Бұл битті 
жетілім кезінде тиісті жад блогын 
қорғауды ұйымдастыру мақсатында 
пайдаланылады.

Ассезз сосіе Код доступа Жетілім коды Қашық орналасқан компьютермен 
жетілім үшін қолданылатын бірегей 
символдар комбинациясы. Тор жүйе- 
сінде немесе жедел қызмет көрсетуде 
(опііпе зеі-уісе) жетілім коды қызметін 
тұтынушының өз аты (ивег пате) мен 
кұпиясөзі (раз8\¥огсі) атқарады.

Ассе88
сопігоі

Контроль
доступа

Жетілімді
бақылау

Багдарламалардың немесе үдерістер- 
дің құрылғыларга, бағдарламаларға 
жэне есептеу жүйесінің деректеріне 
жетілімін анықтау жэне шектеу.

Ассеяв
сусіе

Цикл доступа 
к памяти

Жадқа
жетілім циклі

Компьютер жедел жадынан дерек оқу 
мерзімінің ең аз аралығы немесе екі 
дерек оқу әрекетінің арасындағы ең аз 
уақыт аралығы.
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Ассезз
ісіепіійег

Идентифи- 
катор доступа

Жетілім
айқындауышы

Жетілім субъектісінің немесе объек- 
тісінің бірегей таңбасы.

Ассезз
іпсіех

Индекс
доступа

Жетілім
индексі

Деректер агрегациясы кілттерінің 
мэндері мен осы агрегациялардың 
немесе олар жататын жад аймақтары 
адрестерінің мәндері арасындағы 
сәйкестікті жасақтайтын деректер 
жиынтығы. Ол деректер агрегация- 
сына қатынау жылдамдығын жоғары- 
лату мақсатында қажет.

Ассезз
теіһосі

Метод
доступа

Жетілім әдісі 1. Компьютер жады мен енгізу/шығару 
құрылғыларының арасында деректер 
жеткізуді ұйымдастыру тәсілі; 2. Ке- 
лесі кезекте қай жұмыс станса (неме- 
се дербес компьютер) есептеу торын 
пайдалана алатынын анықтайтын 
тәсіл (ережелер жинағы). Мысалы, 
С8МА/СО (Саітіег 8епзе, Миіііріе 
Ассезз \үііһ СоПізіоп Беіесііоп) 
қақтығыс ізделініп-табылатын жэне 
тасығышты тексеретін (тыңдайтын) 
көптік жетілім әдісі. Бұл эдіс кезінде 
бірнеше жұмыс станса (көптік 
жетілім) жеткізу ортасына қатынас 
құру үшін олар осы ортада жеткізу 
үзілісі болғанша оны бақылайды 
(тасығышты тексеру). Одан кейін де- 
ректер тасымалдана бастайды жэне 
онымен қатарласа жеткізу әрекеттері 
тексеріледі (қақтығысты табу). Әрбір 
жүмыс станса (өзінше) желі бос деп 
санап, хабар жеткізуге тырысады. 
Егер қақтығыс болып қалса, онда 
белгілі бір уақыт өткен соң хабар 
жеткізуге қайтадан әрекет жасайды. 
Ж.ә. ең көп тараған әдістер қатарына 
жатады жэне Еіһетеі сияқты есептеу 
торларында қолданылады. 3. Дерек- 
тер жинағының физикалық жазба- 
сына жетілімнің берілген түрі орын- 
далатын күралдар мен келісімдердің 
жиынтығы. Кезекпен жетілім эдісі 
болып бөлінеді.
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Ассезз
теіһосі
гоиііле

Программа
метода
доступа

Жетілім
әдісі
бағдарламасы

Негізгі жад пен сыртқы жад немесе 
енгізу/шығару қурылғысының ара- 
сында алмасу үдерісін орындауды жа- 
сақтайтын жүйелік бағдарлама; жеті- 
лім әдісі бағдарламасын орындайды.

Ассезз
тоёе

Режим
доступа

Жетілім
режімі

Файлдан жазбаны таңдау немесе оны 
файлға жүктеу тәсілі. Ол деректерді 
үйымдастыру тәсіліне жэне сақтаушы 
құрылғы типіне байланысты.

Ассекз
раіһ

Маршрут
доступа

Жетілім
маршруты

1. Файлға жетілімге арналган оның 
сыртқы каталогтары атауларының 
тізбектей жазылуы. Амалдық жүйе 
пайдаланатын дискідегі файлдардың 
орнын анықтайтын каталогтар тізбегі 
десе де болады. Деректері жинақтау- 
шы дискілердің логикалық атаулары- 
нан жэне өзара сатылы түрде байла- 
нысқан бағынышты каталогтар атау- 
ларының тізбегінен тұрады; 2. Қол- 
данбалы багдарламаларда кейбір 
амалдарды орындағанда деректер 
базасындағы ақпараттарды қарап 
отыруға болатын жазбалар тізбегі; 
3. Деректерді жеткізу желісінде -  
желінің кез келген екі торабының 
арасындағы жетілім жолы.

Ассезз
ііте

Время
доступа

Жетілім
уақыты

Дербес компьютердің жадынан (бас- 
қа құрылғылардан) деректерді алуға 
сұратым келген сәт пен сол дерек- 
терді пайдалануды бастау сәті ара- 
лығындағы уақыт. Құрылғылардың 
типіне байланысты жетілім уақыты 
микросекундтан (оперативті жад) 
минутқа дейінгі (магниттік таспа) 
аралықта болады.

Ассезз
іо іпіЪгтайоп

Доступ К 

информации
Ақпаратқа
жетілім

Ақпаратпен танысу, оны өңдеу (көшір- 
месін алу, жою немесе мағынасына 
тимей ақпаратқа өзгеріс енгізу).

Ассезз 
іо пеісуогк

Доступ 
к сети

Торға
жетілім

Басқа жұмыс стансаларымен ақпарат 
алмасу үшін стансаның деректер 
жеткізу ортасымен эрекеттесуі. Торға 
жетілім әдістері кездейсоқ жэне де- 
терминалды болып екіге бөлінеді.

53



2012 Т е р  м и н  о л о  г и я л ы қ

Хабаршы №4

Ассоипі Бюджет Бюджет Білгілі бір уақыт аралығында ком- 
пьютерде жұмыс істеуші (жұмыс 
істеушілер тобы) пайдалана алатын 
компьютер ресурстарының көлемі.

Ассоипі
іпйппагіоп

Учетная
информация

Есепке алу 
ақпараты

Белгілі бір уақыт кезеңіндегі фирма 
қызметін сипаттайтын ақпарат. Оның 
негізінде жоспарлық ақпарат түзіледі, 
фирманың шаруашылық әрекеттері 
талданады, жұмыстарды тиімді бас- 
қаруға байланысты шешімдер қабыл- 
данады жэне т.б. Практикада тіркелу 
ақпаратына бухгалтерлік есеп алу, 
статистикалық ақпарат жэне жедел 
есеп алу ақпараты жатады.

Ассоипііп§
тасһіпе

Счетно-анали-
тическая
машина

Есепті-анали-
тикалық
машина

Деректерді пернеден енгізуге, оларды 
өңдеу мен нәтижелерін кесте түрінде 
беруге арналган құрылғы.

Ассоипііп§
тапа§етепі

Управление
учетом

Есепке алуды 
басқару

Тиісті мүмкіндікті ұсыну жэне төлемді 
дұрыс есептеу мақсатымен эр түрлі 
желілік ресурстарға жеке жэне топтық 
жетілімді үйлестіру үдерісі. Желілік 
басқарудың бес категориясының бірі.

Ассоипііп§ 
оһ сіаіа

Учет
данных

Деректерді 
есепке алу

Жинаудан, нормалаудан, жадқа жа- 
зудан және ақпаратқа мезгіл-мезгіл 
түзету енгізуден түратын ақпараттық 
жүйенің негізгі қызметтерінің бірі.

Ассити1а1іп§
асісіег

Накапливаю-
щий
сумматор

Жинақтауыш
қосынды-
лауыш

Жинақтауыш регистр түріндегі қо- 
сындылауыш; бастапқы қосылғыш- 
тар жэне тасымал (кіріс сигналдары 
ретінде) кірмеге бірінен соң бірі бе- 
рілетін сұлба. Сигналдар берілісі біт- 
кеннен кейін оның шығысында нәти- 
же сақталып қалады. Бұндай қосын- 
дылауышта қосу нәтижесі жиналатын 
жад болады.

Асситиіаііоп
теіһосі

Метод
накопления

Жинақтау
әдісі

Виртуал машина мен компьютердің 
сәйкес нақты құрылғысы арасына 
аралық буынды енгізуден тұратын 
және бірлік жазбалар кұрылгыларын 
моделдеу үшін виртуал машиналар 
жүйесінде пайдаланылатын әдіс. 
Мұндай буын ретінде жинақтау фай- 
лы алынады.
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Ассшпиіаіог Накопитель Жииақтауыш 1. Ақпараттарды жинақтайтын ре- 
гистрлер тобы; 2. Деректерді жазып 
сақтауға арналған компьютердің 
сыртқы жады; 3. Деректер базасын 
басқару жүйесінде жазбаларды орна- 
ластыру мен сақтауға арналған дерек- 
тер базасының негізгі бөлігі; жалпы 
деректер базасын да осылай атай 
береді.

Асошііс
тоёеш

Акустичес- 
кий модем

Акустикалық
модем

Цифрлық сигналдарды сөздік ауқым- 
дағы дыбыстық сигналдарға және 
керісінше түрлендіретін модем.

Асііоп
Ггатс

Окно
действий

Әрекеттер
терезесі

Бағдарламаның 1 -ден артық элемент- 
терін бірдей ететін атау.

Асііоп
тесііа

Операцион- 
ная медиа

Амалдық
медиа

ОУІ (Бі§ііа1 Уісіео Іпіегасііуе) тех- 
нологиясында пайдаланылатын Іпіеі 
корпорациясы өнімдерінің тобы. Құ- 
рамына видеокескіндер мен дыбыс- 
тық сигналдарды тіркеу, өңдеу, қайта 
ойнату үшін І8А- жэне МСА-тақша- 
лары кіреді.

Асііоп оГ 
ргоіесііоп 
оГ іпГогтаііоп

Мероприятия 
по защите 
информации

Ақпарат
қорғау
шаралары

Ақпарат қорғау тәсілдері мен құрал- 
дарын әзірлеуге жэне (немесе) прак- 
тикада пайдалануға бағытталган іс- 
әрекеттер жиынтығы.

Асііуаіе Ыоск Активизиро- 
ванный блок

Белсендіріл- 
ген блок

Жад бөлінген жэне басқару тапсы- 
рылған бағдарламалық блок.

Асііұаііоп Активизация Белсендіру Бағдарламаны негізгі жадқа жүктеу 
арқылы оны жүмыс істейтін күйге 
келтіру.

Асііуаііоп
Гітсііоп

Функция
активности

Белсенділік
функциясы

Желінің кірістік мәндеріне жэне оның 
ағымдағы күйіне тәуелді нейрондық 
желінің шығыстық мәндерін есеп- 
тейтін функция. Бұл функция мэн- 
дерінің белсенділігі үздіксіз шамалар- 
мен де, үздікті шамалармен де берілуі 
мүмкін.

Асііұе
аЬопепі

Активный
абонент

Белсенді
абонент

Берілген сэтте компьютермен байла- 
нысы бар, яғни абоненттік пунктте 
жұмыс істеп отырған тұтынушы.
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Асііуе
сеіі

Активная
ячейка

Белсенді
ұяшық

Электрондық кесте бағдарламасында 
пайдаланушының таңдап алған ұя- 
шығы. Бұл торға деректерді енгізу- 
ге болады жэне онда мэтінді редак- 
циялауға, пішімдеуді өзгертуге бола- 
ды. Белсенді ұяшық қосымша жарық- 
талумен ерекшеленеді, ал оның коор- 
динаттары (бағана мен жол) арнайы 
алаңға шығарылады.

Асйуе 
сіаіа оЬ]есі

Активный
объект
данных

Белсенді
деректер
объектісі

Деректердің кез келген түріне қол- 
жетім беретін Місгозой технология- 
сы.

Асііуе
йігесіогу

Активный
каталог

Белсенді
каталог

Әрбір дискілік жинақтаушыға амал- 
дық жүйе арқылы қызмет ететін ка- 
талог. Оған іс-әрекеттер нақты ка- 
талогтың арнайы бұйрықтарынсыз 
тапсырылады.

Асііуе
сіізк

Активный
диск

Белсенді
диск

Осы сәтте өзгерту жұмыс істеп отыр- 
ған магниттік дискі.

Асііұе 
сіівк ипіі

Активный
накопитель

Белсенді
жинақтауыш

1. Компьютерде жүмыс істеп отырған 
адам сол сәтте деректер оқуға/ 
жазуға болатын магниттік дискідегі 
жинақтауыш; 2. Нақты уақыт сәтінде 
жүйенің жэне пайдаланушының қолы 
жететін иілгіш магниттік дискідегі 
жинақтауыш.

Асііуе
сіоситепі

Активный
документ

Белсенді
құжат

Компьютерде жүмыс істеп отырған 
адам сол сэтте деректер оқуға/жазуға 
болатын жедел жадтағы белсенді 
құжат.

Асііуе
Ше

Активный
файл

Белсенді
файл

Екі панелді файлдық менеджер. Оның 
мынадай негізгі мүмкіншіліктері бар: 
файлдар мен қапшықтарды көшір- 
мелеу, жылжыту, қайта атау, жасау, 
өшіру, сүрыптау жэне файл атрибут- 
тарымен жүмыс жасау.

Асііуе
ііпе

Активная
линия

Белсенді
желі

Осы берілген сәтте ақпаратты жеткі- 
зуге ашық байланыс желісі.

Асііуе
тоүіе

Активное
видео

Белсенді
видео

Веб-серверден веб-клиентке жіберіле- 
тін видеоның ағымдық жіберілуінің 
веб-технологиясы.
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Асііұе
ра§е

Активная
страница

Белсенді
бет

Шіпгіошз жуйесіндегі қолданбалы 
бағдарламаларды басқаруға арналған 
экран бетінің ең үстінде орналасып, 
жұмыс істеуге дайын тұрған парақ.

Асііуе
рапеі

Активная
панель

Белсенді
панель

Осы сэтте экранда белсенді қалыпта 
жұмыс істеп тұрған тақта.

Асііұе
рго§гат

Активная
программа

Белсендік
бағдарлама

Негізгі жадқа жүктелген бағдарлама.

Асііуе
гесогсі

Активная
запись

Белсенді
жазба

Деректер базасымен жұмыс істеу ба- 
рысында бағдарламаны орыидауға 
немесе тұтынушының сұратым үде- 
рісіне қатынасатын файл жазбасы. 
Қатынас жасалмайтын жазба белсенді 
болып саналмайды.

Асііуе
геёипсіапсу

Активная
избыточность

Белсенді
артықтық

1. Ақпаратты жеткізу дұрыстығын ба- 
қылау мақсатында бос кодтық орын- 
дарды немесе кодтық үйлестірулерді 
пайдалаиу; 2. Нәтиже алу мақсатында 
немесе оның ақиқаттыгын бақылау 
мақсатында барлық техникалық құ- 
ралдар бір мезгілде пайдаланылатын 
резервтеу әдісі.

Асііұе зегуег 
Ра§ез -  А8Р

Активные
серверные
страницы

Белсенді
серверлік
беттер

Бағдарламалық модулдерді веб-бетке 
қосуға мүмкіндік беретін, НТЬМ- 
беттерді динамикалық форматтауға 
арналған технология.

Асііуе
8іаг

Активная
звезда

Белсенді
жұлдыз

Орталық компьютер желісінің барлық 
хабарламаларын өңдейтін компыо- 
тер желісінің жұлдыз тэрізді тополо- 
гиясы. Мұнда коммутация желі орта- 
лығының функцияларының бірі ғана 
болып табылады.

Асііуе
8іайоп

Активная
станция

Белсенді
станса

Осы мезетте торға хабарлар жеткізуге 
жэне . тордан хабар алуға рұқсат 
етілгеи станса.

Асііуе
8іога§е

Активное за- 
поминающее 
устройство

Белсенді
сақтауыш
і<ұ_рылғы

Орталық процессордың басқаруында 
тұрған сақтауыш қурылғы.

Асйуе
іазк

Активная
задача

Белсенді
есеп

Дэл қазір процессорда тұрған есеп.
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Асііуе
ұагіаЫе

Активная
переменная

Белсенді
айнымалы

Айнымалыға қатынау кезінде шақы- 
рылатын жалғастырылған процеду- 
расы бар айнымалы.

Асйұе
адіпдоіу

Актнвное
окно

Белсенді
терезе

Ү̂іпсіоіүз терезелерінің берілген экран- 
да көрініп, өз құжатымызды басқаруға 
арналған элементтері көрініп жұмыс 
істеп тұрған ең үстіңгі терезесі.

Асйуе X Актив X Актив X Бағдарламалық компоненттердің, 
оларды жасаған тілдерге тәуелсіз, 
желілік ортамен бірігіп жұмыс істеуге 
мүмкіндік беретін Місгозой техно-
ЛОГИЯСЬІ.

Асііуііу
іпйісаіог

Инднкатор
актнвностн

Белсенділік
индикаторы

Құрылғының күйінің жарықтық ин- 
дикаторы (қосылған/қосылмаған).

Асііуііу
1оас1іп§

Оптимизация
размещения
файлов

Файлдарды 
орналасты- 
руды оңтай- 
ландыру

Файлдың дискіге орналасуын үйым- 
дастыру әдісі, тым жиі пайдаланыла- 
тын жазбалар өте жылдам жүкте- 
летіндей етіп көшіріліп жазылуы 
тиіс.

Асйуііу
гайо

Коэффициент
активности

Белсенділік
коэффициенті

Деректер базасында пайдаланылатын 
жазбалар санының жалпы жазбалар 
санына қатынасы.

Асіиаі
іпіогтайоп

Актуальная
информация

Өзекті
ақпарат

Өзгерген жұмыс жағдайларында өз 
маңызын жоғалтпайтын ақпарат, 
яғни зерттелу аймағында объектінің 
күйін кез келген сәтте дәлме-дәл 
бейнелейтін ақпараттар жиыны.

Асіиаі
зіаіе

Актуальное
состояние

Өзекті
күй

Нөлдік саланың ұсынылатын объек- 
тілерінің күйін дәл бейнелейтін де- 
ректердің күйі.

Айа Ада Ада Нақты уақыт режімінде қолдануға 
бейімделген жоғары деңгейлі бағдар- 
ламалау тілі; ол бағдарламалар жұ- 
мысының сенімділігі мен тиімділігін 
қамтамасыз ете алады.

АйаріаЬіІіІу Адаптируе-
мость

Бейімдел-
гіштік

Модемнің немесе басқа телекомму- 
никациялық кұрылғылардың теле- 
фон желісінің өзгеруі негізінде дерек 
жөнелту жылдамдығының өзгеруіне 
қарай тез бейімделу.
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АсІарШіоп Адаптация Бейімделу Техникалық жүйенің сыртқы орта 
жағдайларының өзгеруіне байланы- 
сты ол туралы ақпарат жинау жэне 
оны пайдалану арқылы өз күйлерін 
(жұмыс істеу алгоритмін, параметрін, 
қүрылымын) өзгертуі.

Аёаріег Адаптер Бейімдеуіш 1. Дербес компьютердің жүйелік 
құрын деректерді эр түрлі тәсілмен 
бейнелейтін шалгай құрылғылармен 
сигналдарды сәйкестендіре отырып 
байланыстыру үшін дербес ком- 
пьютерге орнатылган тақша. Ол 
бір жүйе құрамында немесе қатар 
жұмыс атқаратын бірнеше жүйенің 
эр түрлі бөліктерінің жұмысын бір- 
бірімен сәйкестендіруге арналган 
аралық құрылгы; 2. Шалғай құрылғы 
контроллерінің қызметін орындай- 
тын сұлба. Ол алмалы-салмалы элек- 
трондық тақшада немесе тікелей 
дербес компьютердің аналық тақ- 
шасына орналастырылады; 3. Есеп- 
теу торларында абоненттік жүйелер 
протоколдарының физикалық жэне 
арналық деңгейлері жұмысын жүзеге 
асыратын стансаның бір түрі; 4. Про- 
цессордың шалгай кұрылғылармен 
байланысын (деректер алмасуды) 
жүзеге асыратын арнайы құрылғы. 
Графикалық бейімдеуіш-мониторды 
процессормен байланыстыратын қос- 
қышы бар арнайы тақша, оны бейне- 
карта (видеокарта) деп те атайды.

Асіарііуе
сһаппеі
аііосаііоп

Адаптивное 
распределе- 
ние каналов

Арналарды
адаптивті
үлестіру

Арналарды ауыстырып қосу қүрыл- 
ғысы.

Асіарііұе
гоиііп§

Адаптивная
маршрути-
зация

Адаптивті
маршруттау

Есептеу торындагы өзгерістерді еске- 
ре отырып, ондағы ақпаратты жеткі- 
зудің ең тиімді жолын таңдау. Бейімді 
маршруттау төңіректі, орталықтан- 
дырылған, үлестірілген жэне аралас 
бағдарлау болып бөлінеді.
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Аёарйуе
аиррогі

Адаптивное
сопровож-
дение

Адаптивті
сүйемелдеу

Өзгерген ортада бағдарламалық қам- 
таманы сүйемелдеу.

Аёарііуе 
зукіет оҒ 
аиіотаііс 
сопігоі

Адаптивная 
система авто- 
матического 
управления

Автоматтық
басқарудың
бейімделген
жүйесі

Басқарудың сапасын жетілдіру мақ- 
сатымен жүмыс үдерісінде өзінің па- 
раметрлерін өзгертетін автоматтық 
басқару жүйесі.

Аёёег Сумматор Қосынды-
лауыш

1. Компьютердің кірісіне берілетін 
жэне санаудың кейбір жүйесінде код- 
тармен үсынылған сандардың қо- 
сындысын табуға арналған компью- 
тердің торабы; 2. Екі санның цифрлық 
кодтарын қосуға арналған қызметтік 
бөлшек. Қ-тың әрбір разрядының 
шығысында қосынды және келесі 
жоғары разрядқа тасымал мәні анық- 
талады.

Аёёіііоп Ьіі Дополнитель- 
ный бит

Қосымша
бит

Белгілі бір мақсатпен деректер сөзіне 
үстемеленетін бит (мысалы, кодтау 
үшін, жиынтығын бақылау үшін жэне 
т.б.).

Аёёгекз Адрес Адрес Қүрылғыны немесе жад үяшығын 
белгілейтін сан. Символ немесе сим- 
волдар тобы. Мысалы, 1. Ақпарат 
элементінің компьютер жадында 
орналасқан орнын көрсететін циф- 
рлардан тұратын немесе цифр мен 
эріп араласқан белгі; 2. Пәрменнің 
деректер орналасқан орынды неме- 
се деректердің өзін анықтайтын кез 
келген бөлігі; 3. Есептеу торабының 
жұмыс стансасынан немесе есептеу 
торабы арқылы тасымалданып жатқан 
деректер дестесін нақты анықтайтын 
сандар жиыны; 4. Компьютердің 
жедел жадына деректер жазу/оқу 
үшін қолданылатын оның кез кел- 
ген үяшығының нөмірі; 5. Байла- 
ныс торларындағы электрондық по- 
шта немесе интернет деректерінің 
(хабарламаларының) адресі.
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Асісігезз
Ьоок

А дресн ая
кн и га

А дрестік
кітап

Э лектрон д ы қ  п о ш та  бағдарлам ала- 
ры м ен  бай лан ы сы н  үзбейтін  або- 
н ен ттерд ің  п ош талы қ  рекви зи ттер і 
бар деректер  базасы  (тізім).

АсИгезз
Ьі18

А дресн ая
ш и н а

А дрестік
құрсы м

Ж ад адресін  ж етк ізуге бөлінген  ж ал- 
п ы  қ ұрсы м н ы ң  бөл ігі н ем есе  енгізу / 
ш ы гару  порты .

Асісігезз
йеМ

А д ресн ое
поле

А дрестік
өріс

1. О п еран д  адресі орн аласаты н  пэр- 
м ен дегі өріс; 2. Д еректерд і ж еткізуде- 
деректер  көзі н ем есе  деректер  қа- 
бы лдауы ш  үш ін  бөл ін ген  деректер  
блогы н ы ң  бөлігі.

АсМгезз
іпсіехіпё

И ндексиро- 
вание адреса

А дресті
индекстеу

А д р ес  индексін  ескерет ін  атқаруш ы  
ад ресті есеп теу іш  ж үйе.

Аё(1ге88
т а р

О тображ ение
ад р еса

А дресті
бейнелеу

Л оги к ал ы қ  адресті ф и зи кал ы қ  ад рес  
арқы лы  бейнелеу.

Аёёге88
т а р р е г

П реобразова- 
тель  ад реса

А дресті
түрл ен д іргіш

П роц ессор  ад рес ін ің  си гн алд ары н  
сұры п тай  оты ры п басқа түрге  түр- 
л ен д іруге арн алган  сұлба.

Ас1с1ге88
т а г к

А дресн ы й
м аркер

А дрес
м аркері

С ектор  адресі ж азб асы н ы ң  басы н  
к өрсететін  ди ск і ж олы нд ағы  код не- 
м есе  ф и зи калы қ  там ға.

Асісігезз
тос ііііса ііоп

М одиф ика- 
ция ад р еса

А дрес
ж етілд ір ім і

А д рестік  тұрақты н ы  (адрес ж етілд іру- 
ш ін) үстем елеу  арқы л ы  бағдарлам ада 
қ арасты ры лган  ад р ест і түрлендіру.

Асіс1ге88
тосІШ ег

М одиф икатор
ад р еса

А дрес
ж етілд іруш і

А дресті түрлен д іру /ж ет ілд іру  м ақса- 
ты н д а  алғаш қы  ад реске қ осы латы н  
түрақты  сөз т іркесі; алғаш қы  ад ресті 
өзгерту  м ақсаты н да оған  үстем еле- 
н етін  ад рестік  түрақты .

Асісігевз 
оЬ сіаіа

А дрес
д ан н ы х

Д еректер
адресі

Д еректер  орн аласқан  ж ад  өр іс ін ің  
адресі.

Асісігезз 
ок сіаіа 
зоигсе

А дрес
и сточника
дан н ы х

Д еректер
көзін ің
адресі

Д еректер  ж ібер ілетін  ж ад ай м ағы н ы ң  
н ем есе ісұры лғы ны ң адресі.

АсМгезз
р а г а т е іе г

А дресн ы й
п арам етр

А дрестік
п арам етр

Ө з м ән ін е  ад рестік  түрақты н ы  ием - 
ден ген  парам етр.

бі



2012 Т е р м и н о  л о г и я л ы қ

Хабаршы №4

АсИгезк
рагііу

Адресное
соотношение

Адрестік 
ара қатынас

Сол жағында адрестік жақшаға алын- 
ған шамалардың тізімі көрсетілген, 
ал оң жағында осы шамалардың 
адрестерінің мэндері көрсетілген 
теңдік.

Асісігезз
гсіегспсс

Адресная
ссылка

Адрестік
сілтеме

Нұсқағыш ретінде адрес пайдаланы- 
латын сілтеме.

Асісігезз
ге§І8Іег

Регистр
адреса

Адрес
регистрі

1. Сақтау қурылғысындағы немесе 
басқару құрылғысының пэрмендер 
регистріндегі керек деректерді та- 
буда қажет адрестің шарттаңбасын 
сақтауға арналған регистр; 2. Адрес- 
терді уақытша сақтауға арналған про- 
цессордың ішкі деректер тіркеуіш 
регистрі.

Асісіге88 
Кезоіиііоп 
ргоіосоі -  
АКР

Протокол
разрешения
адресов

Адрестік
шешудің
протоколы

ІР дестесі үшін ІР-адрестерді МАС 
адреске (МАС асИгезв) өзгертуді 
қамтамасыз ететін ТСР-ІР тобының 
протоколы.

Аёсігезв
зерагаіог

Разделитель
адресов

Адрестерді
бөліктегіш

Сұрыптау сигналдарындагы эр турлі 
адрестерді бөлетін сигнал.

Аёсіге88
8 0 ГІІП §

Адресная
сортировка

Адрестік
сұрыптау

Белгілердің берілген тізбегіне сэйкес 
деректер адрестерінің жаңа тізбегі 
(адрестер файлы) қалыптасатын де- 
ректерді реттеу. Ол сол деректердің 
өзінің орналасу ретін өзгертпейді.

АсШгезз
зрасе

Адресное
пространство

Адрестік
кеңістік

1. Жалпы жағдайда микропроцес- 
сор қатынас құра алатын жедел 
жад ұяшықтарының жиынтығы. 
Көбінесе компьютердің А.к-гі деп 
микропроцессор пайдалана алатын 
жедел жад көлемін айтады. Сондай- 
ақ адрестік кеңістік деп берілген 
үдеріс үшін алдын ала бекітілген 
(ерекше жағдайларға қарай) жад 
бөлігін де айтады; 2. Машиналық 
адресті пайдаланып қатынауға бола- 
тын жад ұяшықтарының жиынтығы. 
Ұяшықтар саны 2-ге тең, мұндағы 
п-адрес разрядтарының саны.
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АсЫгезз
зіор

О стан ов 
по  адресу

А дрес
бой ы н ш а
тоқтау

П әрм ен дер  адресі есеп тегіш і м эн і- 
н ің  белгіл і б ір  реги стр  м эн ін е  
сэй кес  келген ж ағдай дағы  ортал ы қ  
п р оц ессорд ы ң  тоқтауы .

Асісігезз
зіогаде

А дресн ое
запом и-
н аю щ ее
устрой ство

А дрестік
сақтауы ш
құры лғы

Ж адты ң  әрб ір  ү яш ы ғы н а оны ң 
ж ад та  тұрған  орны н ан ы қтай ты н  
ад рестел ін ген  ж ән е осы  ад рес  бой ы н - 
ш а ү яш ы қ қ а  қаты нау ж үзеге асы ры ла- 
ты н  сақтауы ш  қүры лғы .

Асісігезк
Ігаск

А дресн ая
дорож ка

А дрестік
ж олш ы қ

Б асқа  ж олш ы қтарда ж азб ал ард ы ң  
адрестер і ж азы л ған  ж олш ы қ.

Асіёгезв
Ігапзіаііоп

Т рансляция
ад р еса

А дресті
тран сляц и я-
лау

1. Б елгіл і бір ереж е бой ы н ш а бір т ілд ен  
ек інш і тілге м ағы н асы н  көп өзгертпей  
аудару; 2. Б ағдарлам алау  т ілд ер ін ің  
б ір інде берілген  багдарлам ан ы  оган 
экви вален тті басқа т ілд егі бағдар- 
лам ага  түрлендіру.

АйсІгезваЫе
ро іп і

А дресуем ая
точка

А дрестел етін
нүкте

М аш и н ал ы қ  граф и к ад а координат- 
тары м ен  ан ы қтал а алаты н  құры лғы  
кең істіг ін ің  нүктесі.

Асісігеззеё
тегп о гу

А дресуем ая
пам ять

А дрестелетін
ж ад

О рталы қ  п роц ессор  қаты най  алаты н  
ж ад. О ны ң м өлш ері 2п-ді құрайды , 
п -м аш и налы қ  ад рестің  разрядтар  
саны . А дрестел етін  ж ад  ком пью тердің  
н ақты  ф и зи калы қ  ж ады н ан  көп те, аз 
д а  болуы  м үмкін .

Аск1ге88се А дресат А дресат 1. Д еректерд і қаб ы л дап  алаты н бағ- 
дарл ам а н ем есе  құры лғы ; 2. Б 0 8  
ф ай лд ы қ  п әрм ен д ер ін де (сору, т о у е ,  
г е п а т е )  ж өн елтілетін , түрлен дір ілген  
ф ай лдар  бары п орн аласаты н  каталог 
аты , әдетте, п әрм ен  п арам етрл ер ін ің  
ек інш ісі болы п тұрады .

Асіс1ге88Іп§ А дресац и я,
ад ресн ость

А дрестеу,
ад рестіл ік

Е сеп теу  ж үй есін дегі б іртектес объек- 
т ілер  ж и ы н ы  м ен  оларды ң  ад рестер і 
ж и ы н ы н ы ң  арасы н дағы  сәй кестікті 
тағай ы н д ай ты н  үдеріс . П әрм ен н ің  ад- 
р ест ік  бөл ігіндегі ан ы қ  көрсетілет ін  
ад рестер  саны .
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АсИге88Іп£
сһагасіег

С им вол
адресац и и

А дрестеу
сим волы

Х абарды  қабы лдауға ти іст і терм и н ал- 
ды  таңдау  м ен  дайы ндау  үш ін  байла- 
ны с арнасы  б ой ы н ш а бер ілетін  сим- 
вол.

АМГС88ІП§ 
сіігесі \үііһ 
іпсіехіп^

А дресац и я 
прям ая 
с индекси- 
рован и ем

И ндекстеулі 
төте  адрестеу

О п еран дты ң  оры н далаты н  адресі ж ы л- 
ж ы ту  м өлш ері м ен  индекстік  регистр- 
д ің  м ән д ер ін ің  қ осы н д ы сы н а тең  бола- 
ты н  адрестеу. Б үл адрестеуді берілген  
кестен ің  керек элем ен ттер іп  табу 
үш ін  п ай д алан ған  қолайлы . М ұндай  
ж ағдай да ж ы лж ы ту  м өлш ері кестен ің  
басы н, ал и н декстік  реги стрд ің  м эні 
он ы ң  элем ен тін  көрсетед і.

А(ісіге88Іп§
еггог

О ш ибка
адресац и и

А дрестеу
қатесі

Д еректерд і тер іс  адрестеуден  гұраты н 
ж эн е бағдарлам аны  үзуге итерм елей- 
тін  қате.

АМ ге88Іп§
ііт с ііо п

Ф ункция
адресац и и

А дрестеу
ф ункциясы

Ж үй ен ің  белгіл і бір қ ұ р а у ы ш т а р ы  

арқы лы  ж үзеге асы ры латы н  ф ункция. 
О л ж адтағы  кең істікке үйлестір ілген , 
ж адты ң  осы  кең істігінде көптеген  
ад рестер  ан ы қталған , ягни  адрес 
бой ы н ш а тек  бір  гана іш кі айм ақты  
бөлед і де, осы  ай м ақ та  белгіл і бір 
ам ал  ж үзеге асы ры лады .

Асісіге88Іп§
то с іе

Реж им
адресац и и

А дрестеу
реж ім і

1. П әрм ен дерде адресті көрсету  тәсіл і 
м ен  ж ад  ұ яш ы қ тары н а ж етіл ім  тетік - 
тері. 2. К іш і ком пью терлер  ж үй есін де- 
п әрм енм ен  алды н  ал а  ж азы лған  эре- 
кетті оры ндау үш ін  оп еран ды н ы  таң- 
дау м ақсаты м ен  реги стрд і п ай д алан у  
тэрт іб ін  ан ы қтай ты н  реж ім . 3. А д- 
ресті есеп теу  алгоритм і.

АМ ге88Іп§ 
оп Ьазе

А дресац и я 
по базе

База
бойы нш а
адрестеу

О п еран дты ң  атқары латы н  адресі ж ы л- 
ж ы ту  (ы ғы сты ру) база  көрсетк іш ін ің  
м ән д ер ін ің  қ о сы н д ы сы н а тең  болуы .

Асіс1ге88Іе88 
з у з іе т  оһ 
с о т т а п с із

Б езадресн ая
систем а
команд

П әрм ендер- 
д ің  ад рессіз 
ж үй есі

А м ал  бер ілген  оп еран дтард ы ң  нақты  
ем ес ан ы қтам асы н  қ арасты раты н  ком- 
пью терд ің  п әрм ен д ер  ж инағы .

АсУизіесі
р г о § га т
тос іи іе

Н астраивае- 
м ы й програм - 
м ны й модуль

Б апталаты и  
бағдарлам а- 
л ы қ  модул

А ударуды басқараты н  операторы  бар 
А да т іл ін дегі д есте  н ем есе  бағдар- 
лам а.
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АсУиз1:іп§
аякетЫег

Настраиваю-
щий
ассемблер

Баптаушы
ассемблер

Сыйымды кодты қалыптастыратын 
ассемблер.

Асііи8ііп§
Іоасіег

Настраиваю-
щий
загрузчик

Багітаушы
жүктегіш

Сыйымды кодты жедел жадта оқитын 
жэне код орналасатын жадтың нақты 
саласында адресті баптайтын жүк- 
тегіш.

Асітіпіяіга- 
ііоп тапа§е- 
тепі ёотаіп

Администра-
тивная
область
управления

Басқарудың
әкімшілік
аймағы

Электрондық поштада телекоммуни- 
кациялық оператордың басқаруында 
болатын басқару аймағы.

Асіуапсесі 
іпіегасйуе 
уісіео -  АІУ 
зузіет

Усовершен- 
ствованная 
интерактив- 
ная видео- 
система

Жетілдіріл- 
ген интер- 
белсенді 
видеожүйе

Компьютер деректері түрінде жазыл- 
ған видеосигналдарды, цифрлар тү- 
рінде жазылған әр түрлі ақпараттар 
мен дыбыстық сигналдарды бір ви- 
деодискіде сақтай алатын ЬУКОМ 
әдісін пайдаланушы жүйе.

Асіуапсесі
Ксяеагсһ
Рго]есІ
А§епсу
^еһүогк -
аграпеі

Сеть управ-
ления пер-
спективных
исследова-
тельских
программ

Перспективті 
зерттеулік 
бағдарла- 
маларды 
басқару торы

70-ші жылдардың басында ұйым- 
дастырылған, дестелері коммутация- 
ланған желі қазіргі интернет үлгісі 
болды жэне ол 1990 жылдың маусы- 
мында таратылды.

Асіуапсеё
КезеагсһесІ
Регяресііуе
А§епсу
пеі\үогк -
Аграпеі

Сеть
агентства 
перспектив- 
ных исследо- 
ваний

Перспективті
зерттеулер
агенттігінің
торы

Интернет торының пайда болуына 
себепші болған, АҚШ Қорғаныс ми- 
нистрлігінің Болашағы бар зерттеулер 
агенттігі жасап шығарған компьютер 
желісі.

А(І\'апссс1 
8ігеатіп§ 
Рогтаі -  азГ

Расширенный
потоковый
формат

Кеңейтілген
ағымдық
формат

Мультимедияның ағымдық пішімі. 
\¥іпсіо\ү8 Мебіа-ға арнап Місгозой: 
жасаған.

АРҒегепі
Ьгапсһ

Центростре-
мительная
ветвь

Центрге
бағытталған
тармақ

Деректерді пішімдеу мен енгізуге 
байланысты бағдарламаның блок- 
сұлбасының бөлігі.

А§іп§ ок іһе 
іпкогтаііоп

Старение
информации

Ақпараттың
ескіруі

Ақпараттың пэндік салада өзі бей- 
нелейтін күйдің уақыт өте келе 
өзгеруіне байланысты практикалық 
құндылығынан айырылуы.
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А§геетепІ 
Ьу сіеЬаиІІ

Соглашение
по
умолчанию

Үндемей
келісу

Егер пайдаланушы нақты түрде талап 
қоймаса, онда эрбір бағдарлама (неме- 
се аппараттық құрылғы) қандай да бір 
міндетті атқарудың нақты нұсқасын 
өзі тағайындайды. Үнсіз келісім тек 
компьютерлік технологияга ғана тэн, 
математикада оның аналогы жоқ.

Аіагт
зукіет

Аварийная
сигнализация

Апатты 
сигнал беру

Ақаулық бар жерді іздестіру үшіи 
торларында қолданылатын әдіс; стан- 
са тұрақты істен шығудың пайда бол- 
ғандығын анықтаған кезде, мысалы, 
белгілі бір уақыт аралығында кадр- 
лар алмаған кезде, ол алдыңғы стан- 
садан сол тектес кадр алмайынша, 
апаттық сигналдарды бере бастайды. 
Станса сигналдық кадрды алысы- 
мен оны эрі қарай сақина бойынша 
жібереді. Нэтижесінде сигналдық 
кадрларды тек бір ғана станса ал- 
майды. Бұл сақина тұтастығының 
бұзылуы тікелей осы стансаның ал- 
дында болғандығын білдіреді.

АІ^еЬга
оИо§іс

Алгебра
логики

Логика
алгебрасы

Айтылымдықтұрақты жэне айнымалы 
шамалардан, логикалық байламның 
символдарынан құралған формула- 
лар арқылы анықталатын логикалық 
заңдарды зерттейтін математикалық 
логиканың бөлімі. Шындық айтылым 
«1» саны, ал жалғандық -  «0» саны 
арқылы белгіленеді. Осындай екі мәні 
ғана бола алатын функцияларды зерт- 
теу логика алгебрасының тақырыбы 
болып табылады.

А1§еЬгаіс
сотрагізоп

Алгебраи-
ческое
сравнение

Алгебралық
салыстыру

Екі операндтың да арифметикалық 
мэні бар болатын салыстыру амалы- 
ның түрі.

АІ^еЬгаіс
1ап§иа§е

Алгебраичес- 
кий язык

Алгебралық
тіл

«У=х+5» тэрізді алгебралық өрнектер 
кіретін сөйлемдерді кұрастыру мүм- 
кіндігі бар бағдарламалау тілі.
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АІ£огіЙіт Алгоритм Алгоритм Орта азиялық математик эл-Хорезми 
есімінің латынша айтылуы бойынша 
біртіндеп орындалған кезде белгілі 
бір мәселені немесе мәселелердің 
белгілі бір тобына кіретін кез келген 
мәселені шешуге мүмкіндік беретін 
бір мэнді нұсқаулардың шекті тізбегі. 
Тагайындалған ережелерге сүйене 
отырып, теңдеулер көмегімен есептер 
шығаруды білдіреді. А-нің жалпылық, 
түсініктілік, дэлдік, дискреттілік және 
нэтижелік (шектілік) деп аталатын 
негізгі қасиеттері болады; берілген 
тапсырманы орындауға арналған 
амалдар мен іс-әрекеттер тізбегінің 
реттеліп жазылуы немесе белгілі бір 
мэселелерді шешу жолында алғаш- 
қы деректерден нәтиже алу үшін 
орындалуға тиісті әрекеттердің ал- 
дын ала анықталған нақты тізбегі; 
мәселені амалдардың шектеулі саны- 
мен шешуді анықтайтын жарлықтар 
жиыны.

А1§огі1һт 
апсі рго§гат 
ІіЬгагу

Библиотека 
алгоритмов и 
программ

Алгоритмдер 
мен бағдарла- 
малар дерек-. 
ханасы

Алуан түрлі мақсаттағы мәселелерді 
шешуге арналған алгоритмдер мен 
бағдарламалардың белгілі бір тәсілмен 
ұйымдастырылған жиынтығы. Оны 
жеке 1 адамдар да, үжымдар да пайда- 
лана алады; жекелей жэне ұжымдық 
пайдалануға арналған алуан түрлі 
міндетті атқаратын алгоритмдер 
мен бағдарламалардың белгілі бір 
тәртіппен реттелген жиынтығы.

АІ^огііһт
еггог

Ошибка
алгоритма

Алгоритмнің
қатесі

Нақты үдерістің мэселесін шешу алго- 
ритмінің немесе математикалық мо- 
делдің барабар болмауы салдарынан 
туындайтын қате. Әдетте, транслятор- 
мен байқалмайды, тек бағдарламаны 
орындау кезінде байқалады.

А1§огі(һт
Яехіһііііу

Гибкость
алгоритма

Алгоритм
икемділігі

1. Алгоритмнің кірістік деректер өз- 
гергенде, есептің мазмұнын өзгерт- 
пей жұмыс істеу қасиеті; 2. Шеші- 
летін мәселе өзгерместен кірістік 
ақпараттың өзгерісіне алгоритмнің 
бейімделу мүмкіндігімен анықтала- 
тын алгоритм қасиеті.
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А1§огіЙіт
йо\¥сһаг(

Блок-схема
алгоритма

Алгоритмнің
блок-сұлбасы

Ескертулері көрсетілген бейнесыз- 
балық белгілер түрінде берілген ком- 
пьютерге арналған бағдарламаның 
немесе есеп шешу алгоритмінің 
шартты кескіні. Ол бағдарламаның 
(есептің) іуұрылымын және ақпарат 
өңдеу үдерісінің жалпы тізбектілігін 
анықтауға арналған.

АІ£огі(һт
оһЬгапсһіп^
кішсіиге

Алгоритм
разветвляю-
щейся
структуры

Тармақта-
латын
құрылым
алгоритмі

Логикалық шарттың орыидалуына 
байланысты есептеу үдерісі тармақ- 
тың бірін таңдау бойынша жүргізілуі 
тиіс, яғни есептеу қолдануға бола- 
тын екі формуланың (мүмкіндіктің) 
бірімен іске асады.

АІ^огіЙіт 
оһ Ііпеаг 
8(гис(иге

Алгоритм
линейной
структуры

Сызықтық
құрылым
алгоритмі

Тармақталу мен қайталану әрекеттері 
жоқ бір сызық бойына орналасқан 
алгоритм түрі. Барлық әрекеттер 
тізбектеліп бірінен кейін бірі алго- 
ритм сұлбасында берілген табиғи 
реттілікпен орындалатын алгоритм 
құрылымы.

АІ^огіІһт
оргітіглііоп

Опгимизация
алгоритмов

Алгоритм-
дерді
оңтайлау

Алгоритмдерді эквивалентті түрде 
түрлендіру арқылы алгоритмдер мен 
есептеу үдерістерінің сипаттамасын 
жетілдіру.

АІ^огһһтіс
ассезз

Алгоритми- 
ческий доступ

Алгоритмдік
жетілім

Адресті қандайда бір алгоритм бой- 
ынша есептеуге негізделген жетілім.

А1§огі(һтіс
1ап§иа§е

Алгоритми- 
ческий язык

Алгоритмдік
тіл

Әріптердің, символдар мен аталым- 
дардың синтаксистік құрылым ар- 
қылы байланысқан жэне мэселелер 
шешу алгоритмін белгілі ереже- 
лер бойынша бейнелеуге мүмкіндііс 
беретін жиынтығы. Компыотер сәу- 
летінен тэуелсіз түрде нақты ал- 
горитм құрылымын жазуға бейім- 
делген бағдарламалау тілі. А.т-дің 
құрамына жай әріптерден басқа сан- 
дар, шамалар мен функциялардың 
белгілері, амалдардың таңбалары, 
жақшалар жэне осы сияқты басқа 
да математикалық белгілер кіреді. 
Алгоритмдік тілде жазылган жазба- 
лар арнаулы бағдарламалар арқылы 
нақты компьютердің машиналық 
тіліне аударылады.

68



Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2012

№4 Хабаршы

АІ£01'ІЙШіІС
тогіеі

Алгоритми-
ческая
модель

Алгоритмдік
модел

Жүйенің жүмыс істеуін сипаттайтын 
алгоритмдер кешені.

А1§огіІһтіс
ргойисі

Алгоритми-
ческое
изделие

Алгоритмдік
бұйым

Алгоритмдер мен бағдарламалар қо- 
рында тіркелген және пайдалануға 
дайын алгоритм.

А1§огііһтіс
гесіипсіапсу

Алгоритми-
ческая
избыточность

Алгоритмдік
артықтық

Мәселені шешу алгоритміне қосыл- 
ған, жойылуы нәтижеге эсер етпейтін 
қосымша қүралдар. Ол нэтижелердің 
ақиқаттығын арттыруға пайдаланы- 
лады.

А1§огіЙітіс
геііаһііііу

Алгоритми-
ческая
надежность

Алгоритмдік
сенімділік

Жұмыс істеу жагдайлары өзгерген 
кезде алгоритмнің (багдарламаның) 
өз міндеттерін орындау қабілеті.

А1§огііһтіс 
зішсіиге оҒ 
іһе сотриіег

Алгоритми-
ческая
структура
компьютера

Компью-
тердің
алгоритмдік
құрылымы

Компыотерде сөздермен жэне ақпа- 
раттың тым ірі бірліктерімен амал- 
дар деңгейінде ақпаратты өңдеу үде- 
рісін бейнелейтін қызметтік түрлен- 
діргіштердің жүйесі. Компьютердің 
алгоритмдік қүрылымын әбден толық 
сипаттау жеке сөздермен амал орын- 
дайтын блоктардан қүралған маши- 
наның сұлбасына сәйкес келеді. 
Компьютердің алгоритмдік қүрылы- 
мын сипаттаудың эбден нақтыла- 
натын деңгейі жиымдармен жэне 
мэселелермен орындалатын амалдар 
деңгейінде ақпараттың негізгі қыз- 
меттік түрлендіргіштерімен анықта- 
латын компьютердің сәулеті болып 
саналады.

А1§огііһті-
2ЭІІ0П

Алгорит-
мизация

Алгоритмдеу 1. Есеп (мэселе) шешудің бір кезеңі. 
Бұл кезде есептің шарты жэне соңғы 
нәтижеге қойылатын талаптар негі- 
зінде алгоритм күрылады; 2. Ақпа- 
раттанудың алгоритм құру-жасау 
әдістері мен тэсілдерін жэне олардың 
қасиеттерін зерттейтін бөлімі.

АПосаіей
сһаппеі

Выделенный
канал

Еншіленген
арна

Белгілі бір абонентке (еншісіне) бөлі- 
ніп берілген арна.
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АПосаІесі
Ііпе

Выделенная
линия

Еншіленген
желі

Коммутацияланбайтын, турақты қо- 
сылған, пайдаланушыға жеке қолда- 
нуға берілген желі. Екі абоненттің 
арасындағы тікелей байланыс жасауға 
арналған.

АПосаіеё
уагіаЫе

Распределен- 
ная переменная

Үлестірілген
айнымалы

Негізгі жадта турақты түрде аймақ 
бөлінетін айнымалы.

АПосаііоп Распреде-
ление

Үлестіру Жеке тапсырмаға ресурстарды тіркеп 
қою үдерісі; компьютер ресурстарын 
үлестіру, бөліп беру. Мысалы, жедел 
жадты бірнеше бағдарламалар ара- 
сында бөлу.

АПосаііоп
ІаЫе

Таблица
распреде-
ления

Үлестіру
кестесі

Есептеу жүйелері ресурстарының си- 
паттамаларынан жэне олардың үде- 
рістер немесе бағдарламалар арасын- 
да бөлінуі жайлы деректерден түра- 
тын кесте.

А11о\ү Разрешение Рұқсат беру Кейбір құрылғыны белсендіру. 
Егер бірнеше құрылғы өзара парал- 
лель жалғастырылса, онда ішінара 
белсендіру, бөлінген желі бойынша 
белгілі бір сигналды немесе қүр бой- 
ынша сигналдар үйлесімін ажырату 
әрекеті арқылы жүзеге асады. Мүндай 
рұқсаттың нәтижесінде таңдап алын- 
ған құрылғы келесі сигналдарды ала- 
тын күйге ауыстырылады.

А11о\уіп§ 
аЬіІііу оГ 
топііог

Разрешающая
способность
монитора

Монитордың
ажырату
қабілеттілігі

Бейнемониторлар, әдетте, мэтіндік 
жэне графиктік режімде жұмыс іс- 
тей алады. Мэтіндік режімде монитор 
экранында таңбалық генератормен 
қалыптастырылатын А8СІІ-нің ке- 
ңейтілген жинағының символдары тұ- 
рады (жалған графиканың символда- 
рын пайдалану арқылы құрастырылған 
қарапайым суреттер, гистограммалар, 
жиектер болуы мүмкін). Графиктік 
режімде экранда жеке мозаикалық 
элементтерден пиксельдерден қалып- 
тастырылған айтарлықтай күрделі 
кескіндер және қаріптері мен мөлшері 
эр түрлі әріптердің жазбалары шыға- 
рылады. М.а.қ. бәрінен бұрын гра- 
фиктік режім үшін аса қажет жэне ол 
пиксельдің мөлшерімен байланысты.
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Аірһа-
сһаппеі

Альфа-канал Альфа-арна Графикалық файлмен бірге сақтала- 
тын жэне бейненің мөлдір облысын 
беретін суреттің мөлдірлігінің КОВ 
арна-бүркемеге қосымша.

Аірһа-Іезііп^ Альфа-
тестирование

Альфа-
тестілеу

Арнайы жасалған тапсырмалар ар- 
қылы даяр бағдарламалық өнімді 
тестілеу.

АІрһаЪеі Алфавит Әліпби 1. Тілде оның қүрылмасын жазу 
үшін пайдаланылатын белгілі бір 
тэртіп бойынша орналасқан таңбалар 
жиынтығы; 2. Есептеу жүйесінде 
пайдаланылатын барлық символдар 
жиынтығы; 3. Әліпбилі ақпаратты код- 
тау үшін пайдаланылатын таңбалар- 
дың шектеулі жиынтығы. Қазіргі за- 
манғы ақпараттық жүйелерде пайда- 
ланылатын эліпби мысалдары ретінде 
мыналарды атап өтуге болады: 23, 
әліпбиі-орыс әліпбиінің 32 эрпі жэне 
бос орын; 2 т  эліпбиі-АЗСІІ жэне 
ААК-8 (КОИ-8) стандарттық кодтарға 
кіретін символдар; бинарлық эліпби- 
22 ={0,1}; сегіздік эліпби немесе он 
алтылық әліпби; Есептегіш техника- 
да берілген жиында өзгермейтін бо- 
лып қабылданған, берілген тілде кез 
келген хабарды құрастыруға болатын 
символдардың (эріп, цифр жэне басқа 
шартты таңбалар) жиынтығы.

АІрһаЪеІіс 
сһагасіег зеі

Буквенный
кодовый
набор

Әріптік- 
кодтық жинақ

Әліпбидің таңбасы, әріп.

АІрһаЪеІіс
сосіе

Буквенный
код

Әріптік
код

Әріптен немесе әліпби әріптерінің 
үйлесімінен түратын индекс.

АІрһаЪеІіс
соёіп§

Буквенное
кодирование

Әріптік
кодтау

Арнаулы эліпбиі тек қана әріптерден 
жэне (немесе) латын эліпбиі әріпте- 
рінің тізбегінен тұратын код.

АІрһаЪейс
сіаіа

Буквенные
данные

Әріптік
деректер

Әліпби әріптері мен кетіктен түратын 
деректер.

АІрһаЪеііс
іпсіех

Буквенный
индекс

Әріптік
индекс

Тек қана берілген эліпбидің әріпте- 
рінен түратын тізбек.
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АІрһаЬегіс
ііет

Буквенный
элемент

Әріптік
элемент

Кобол тілінде-әріптік деректерді си- 
паттауға арналған үлгі.

АІрһаЬеІіс
затріе

Буквенный
образец

Әріптік
үлгі

Әліпбидің әріптері мен бос орыннан 
күрастырылған деректер.

АІрһаЬеііс
8ІГІП§

Буквенная
строка

Әріптік
жол

Сөз дыбыстарын жеткізу үшін басқа 
таңбаларменүйлесімде қолданылатын 
эліпби таңбасы.

Аірһапитегіс
сһагасіег

Буквенно-
цифровой
знак

Әріптік-
цифрлық
таңба

Әріп немесе цифр. N әріптен тұратын 
эліпбидің кез келген эрпі немесе 0-9 
ондық таңбалардың кез келген циф- 
ры.

Аірһапитегіс 
сһагасіег зеі

Буквенно-
цифровой
КОДОВЬІЙ
набор

Әріптік- 
цифрлық 
кодтық жинақ

Кодтау комбинациясы эріптерден, 
цифрлардан жэне кейбір әліпбидің 
басқа да таңбаларынан құрастыры- 
латын деректерді кодтау.

Аірһапитегіс
сосіе

Алфавитно- 
цифровой код

Әліпбилік- 
цифрлық код

Әріптердің, цифрлардың жэне ар- 
наулы символдардың кодтарынан 
тұратын таңбалар жинагы.

Аірһапитегіс
сосііп^

Буквенно-
цифровое
кодирование

Әріптік-
цифрлық
кодтау

Әріптерге жататын және басқару 
элементтері мен арнайы литерлер 
кіруі мүмкін, бірақ цифрлар кірмейтін 
кодтық жинақ.

Аірһапитегіс
сіаіа

Алфавитно-
цифровые
данные

Әліпбилік-
цифрлық
деректер

Цифрлық жэне әліпбилік символдар- 
дан түратын деректер.

Аірһапитегіс
сіізріау

Алфавитно-
цифровой
дисплей

Әліпбилік-
цифрлық
дисплей

Әліпбилік-цифрлық (эріптер, сандар 
жэне т.б.) таңбалардан тұратын дерек- 
терді енгізуге жэне шыгарылатын де- 
ректерді бейнелеу үшін экранды бас- 
қаруға арналган пернетақтасы бар 
енгізу/шығару кұрылғысы (дисплей).
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Аірһапитегіс
кеуһоагсі

Буквенно-
цифровая
клавиатура

Әріптік-
цифрлық
пернетақта

Солдан оңға қарай байт бойынша 
орындалатын екі әріптік-цифрлық 
өрістің ішіндегісін салыстыру (бірін- 
ші байт біріншімен, екінші байт 
екіншімен жэне т.б.). Бұл үдеріс- 
салыстыру амалымен берілген қаты- 
настың жалгандығы анықталғанша 
(«=» жағдайы үшін салыстыру- 
бірінші сәйкессіздікке дейін) немесе 
жолдардағы-операндтардағы салыс- 
тыру біткенше жалғасады.

Аірһапитегіс
рісһіге

Буквенно-
цифровой

Әріптік-
цифрлық

Әріптік-цифрлық (мэтіндік) дерек- 
терді редакциялауға арналған үлгі.

Аірһапитегіс
ргіпіег

Алфавитно-
цифровой
принтер

Әріптік-
цифрлық
принтер

Әліпбилік-цифрлық ақпаратты баспа- 
ға жолма-жол шығаратын қүрылғы.

Аірһапитегіс
зутһоі

Буквенно-
цифровой
символ

Әріптік-
цифрлық
символ

Символдық ақпараттарды, яғни эріп, 
сан және басқа таңбаларды енгізуге 
арналған сыртқы құрылғының (дис- 
плейдің, басу машинкасының, пер- 
фокарта дайындайтын қүрылғының) 
пернетақтасының бөлігі.

АҺетаіе
кеу

Альтерна- 
тивный ключ

Балама
кілт

Бастапқы кілт ретінде көрсетілмеген 
деректер базасындағы іздестіру кілті.

АҺегпаіе
гоиіе

Альтерна-
тивный
маршрут

Балама
маршрут

Есептеу торларында негізгі бағдар 
істен шыққан кезде деректерді та- 
ғайындалған орынға жеткізуге пай- 
даланылатын маршрут; амалдық 
жүйеде-егер файл ағымдағы каталог- 
тан табылмаса, онда оны іздестіретін 
бағдар.

АҺегпаІе
гоигіп§

Резервная
линия

Резервтік
желі

Негізгі желі бойынша байланыс орна- 
ту мүмкін болмаған жағдайда пайда- 
ланылатын қосалқы байланыс желісі.

АҺегпаІе
Ігаск

Альтерна-
тивная
дорожка

Баламалы
жолшық

Негізгі жолшықта зақым табылғанда- 
ғы пайдаланатын магниттік жолшық. 
Әдетте, альтернативті жолшық ретін- 
де резервті жолшықтардың бірі алы- 
нады.
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ЛІІегпаІІЛ'е
шоёиіе

Альтернатив- 
ный модуль

Балама
модул

Пайдалану тэртібі жүйені өндіру 
кезінде анықталатын амалдық жүйе 
құрамындағы бағдарлама.

Атауа Амая Амая Браузерлердің дизайнында озық идея- 
ларды жіберуге арналған, ^АЗС жасап 
шығарған ашық алғашқы коды бар 
тегін веб-браузер.

АтЬі§иіІу Неоднознач-
ность

Бірмәнсіздік Синтаксистік бірліктің мэтіннің тыя- 
нақты бөлігіне тәуелді эр түрлі түсін- 
дірілуі.

АтЬі§иі1у
еггог

Ошибка
неоднознач-
ности

Бірмәнсіздік
қатесі

Компьютер файл атауындағы эріп- 
тердің тек шектелген санын ғана 
қабылдау себебінен туындайтын қате. 
Егер бүл эріптермен басқа файлдың 
атаулары басталса, онда компьютер 
сол файлды шақыруы мүмкін.

АтЪі§иііу
гетоұаі

Снятие
неоднознач-
ности

Бір
мәнсіздікті
алыптастау

Алдын ала белгілі жинақтағы оның 
мүмкін болар мәндерінен нақты 
мэнді айқындауышқа тағайындайтын 
бағдарламадагы әрекет.

АтЬі§иоиз
гейгепсе

Неоднознач- 
ная ссылка

Әр мәндес 
сілтеме

Қызметтік мүмкіндігі белгілі бір 
салада эртүрлі типті тапсырмалар- 
ды өңдеу үшін арнайы пайдалануга 
рүқсат ететін бағдарлама.

Атегісап 
паііопаі 
8іапсіагсІ8 
іпзіііиіе -  апзі

Американ- 
ский нацио- 
нальный 
институт 
стандартов

Американдық
ұлттық
стандарттар
институты

Компьютерлік индустрияның стан- 
дарттарын қүратын үйым.

Атегісап 
зіапсіагсі 
сосіез іог 
іпіогтаііоп 
іпіегсһап§е -  
А8СІІ

Американ- 
ские стан- 
дартные коды 
для информа- 
ционного 
обмена

Америкалық
ақпараттық
алмасу үшін
символ-
дардың
стандартты
кодтары

Мэтіндік деректерді сақтауга жэне 
басып шыгаруға арналған 128 
эліпбилік жэне арнайы символдардың 
жиынтығы. А8СІІ интернет арқылы 
деректерді жіберген кезде НТМЬ-де 
қолданылады. Деректерді таңбалай 
отырып, оларды торлар арқылы жет- 
кізу үшін пайдаланылатын жеті бит- 
тен (қосымша жұптық бит) түратын 
таңбалық кодтар тізбегі.
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Атріііисіе
тосіиіаііоп

Амплитудная
модуляция

Амплитуда-
лық
модуляция

Компьютерлік торларда деректерді 
жеткізу кезінде жөиелтілетін сигнал- 
дың деңгейіне байлаиысты амплиту- 
дасы бойынша өзгеретін модулдеудің 
бір түрі. Деректерді жөнелту жүйе- 
сінде көбінесе сигналды өзгерту 
фазалық модулдеу ережесіне сай бо- 
лады.

Ап-тасһіпе
зузіет

Человеко-
машинная
система

Адамдық-
машиналық
жүйе

Адам мен қүрылғыны қамтитын және 
олар өзара әрекеттесетін кез келген 
жүйе.

Апа1о§ Аналог Аналог Қандай да бір қатынаста (құрылымы, 
құрамы, әрекеттесу принципі, пайда- 
ланылатын іуүралы, сипаттамасы бой- 
ынша) басқа объектімен қасиеттері 
ұқсас объект (жүйе, бағдарлама, 
құрылғы). Оны прототипімен жэне 
көшірмесімен шатастыруға болмай- 
ды.

Апа1о§
сһаппеі

Аналоговый
канал

Аналогтық
арна

Аналогтық пішіндегі деректерді 
жеткізуге арналган арна. Мысалы, 
компьютерге аналогтық мониторды 
қосу үшін қолданылатын арна.

Апа1о§
сотриіег

Аналоговая 
вычислитель- 
ная машина

Аналогты
есептеуіш
машина

Аналогтық деректерді өңдейтін 
үздіксіз әрекетті есептеуіш машина; 
үздіксіз өзгеретін физикалық шама- 
лар арасындағы қатынастарды мо- 
делдеу арқылы аналогтық деректерді 
өңдеуге арналған үздіксіз эрекеттік 
есептеу машинасы. Аналогтық есеп- 
теу машинасының механикалық, элек- 
трондық жэне басқа түрлері болады. 
А.е.м-нда математикалық айныма- 
лыларға сәйкес келетін машиналық 
айнымалылар электрлік шамалар (кер- 
неу және ток) арқылы көрсетіледі.

Апа1о§
сіаіа'5

Аналоговые
данные

Аналогтық
деректер

Берілген аралықта кез келген мэнге 
тең болатын жэне үздіксіз өзгеретін 
физикалық шама ретінде ұсынылатын 
деректер.
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Апа1о£-
сІІ£ІІа1
сотриіег

Аналого-
цифровая
вычисли-
тельная
машина

Аналогтық-
цифрлық
есептеуіш
машинасы

Аналогтық және цифрлық есептеу 
машиналарының қасиеттері аралас 
есептеу машинасы. Будандас есептеу 
машинасы деп те аталады.

Апаіо§
ециіртепі

Аналоговая
аппаратура

Аналогты
аппаратура

Аналогты (үздіксіз) сигналдармен 
лсүмыс істеуге арналған аппаратура.

Апа1о§
Ғопп

Аналоговая
форма

Аналогтық
пішім

Ақпаратты үзіліссіз шамалар (токтар, 
кернеулер) түрінде үсыну пішімі.

Апа1о§
зі§па1

Аналоговый
сигнал

Аналогтық
сигнал

Үздіксіз (үзіліссіз) сигнал.

Апа1о§- 
іо с1і§ііа1 
сопуегіег

Аналогово-
цифровой
преобра-
зователь

Аналогтық-
цифрлық
түрлендіргіш

Аналогты шаманы дискретті (цифр- 
лық) шамаға түрлендіру құрылғысы; 
ақпаратты нақты уақыт масштабын- 
да аналогты құрылғыдан компьютер- 
ге енгізуге арналған. Бұл құрылғы 
негізінде тәжірибе басқару кешені, 
аналитика мен өлшеу жүйелері (оның 
ішінде өндірісті басқару мэселелеріне 
арналған жүйелер) жасалады.

Апа1о§
Ігапзтіззіоп

Аналоговая
передача

Аналогты
жіберу

Үзіліссіз өзгеретін сигналды жеткізу.

Ллаіоцие
іпіе§гаіес1
сігсиіі

Аналоговая
интегральная
микросхема

Аналогтық
интегралдық
микросұлба

Аналогтық (үзіліссіз функция заңы 
бойынша өзгеретін) сигналдарды 
түрлендіруге жэне өңдеуге арналған 
интегралдық сұлба.

Апаіузіз Анализ Талдау Құраушы элементтерін зерттеу арқы- 
лы тутасты зерттеу.

Апаіузіз 
оС ігапвіог- 
таііопз

Анализ
трансфор-
маций

Трансформа-
цияларды
талдау

Пайдалану кезінде жүйенің қүрылы- 
мын, ол арқылы өтетін деректер 
ағынын жэне оларды түрлендірудің 
нәтижесіне талдау жасау арқылы 
анықтауға мүмкіндік беретін бағ- 
дарламалық қамтаманы әзірлеу әдісі.

Апаіузіз 
оі- \үауз

Анализ
путей

Жолдарды
талдау

Бағдарламадағы барлық мүмкін жол- 
дарды анықтау, толық емес жолдар- 
ды немесе бірде-бір жолга тиісті 
емес бағдарлама бөліктерін табу 
мақсатында бағдарламаға талдау жа- 
сау.
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Апаіузі Аналитик Аналитик 1. Алгоритмдеу бойынша маман;
2. Аналитикалық зерттеуді авто- 
маттандыруға арналған бағдарла- 
малаудың диалогтық тілі.

Апаіуіісаі
1ап§иа§е
тойеі

Аналитичес- 
кая модель 
языка

Тілдің 
аналитика- 
лық моделі

Тілдік тізбелердің белгіленген жиы- 
ны базасында қалыптасатын тілдің 
математикалық моделі. Жеке эле- 
менттердің іс-эрекетін талдау негі- 
зінде берілген тізбелерде осы элемент- 
тер арасында қатынас қалыптасады. 
Осындай қатынастардың жинағы 
ретінде тілдің жүйесі ұсынылады.

Апаіуіісаі
тосіеі

Аналитичес- 
кая модель

Аналитика- 
лық модел

Жүйені немесе оның жеке қүрауыш- 
тарын математикалық үсыну.

Апаіуіісаі
зітиіаііоп

Аналитичес- 
кое модели- 
рование

Аналитика- 
лық моделдеу

Моделдеу объектілерін (мысалы, үде- 
рісті, жүйені) математикалық сипат- 
тау.

Апсһог Анкор Анкор Веб-жасалымындағы, гипермэтіндік 
сілтеме байланылған, сөзбен неме- 
се сөздер тобымен берілген гипер- 
сілтеменің бастапқы жэне ақырғы 
нүктесі.

Апсі И Жэне Логикалық көбейту амалы. Бағдар- 
ламалау тілдері мен сұрату тілдерінде 
апсі, и, & жэне басқа символдар- 
мен белгіленеді. Егер екі операнд 
та «ақиқат» мэніне ие болса, онда 
амалдың нәтижесі де -  «ақиқат», ал 
қалған жағдайларда «жалған» бола- 
ды.

Апітаііоп Анимация Анимация Қозғалыстың эр түрлі кезеңіне сәйкес 
кескіндер тізбегін экранда жылдам- 
дата көрсету арқылы дене қозғалысы 
динамикасын бейнелеу тэсілі. Муль- 
тимедйа жүйесінде -  қозғалыстың эр 
түрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тіз- 
бегін жылдамдата көрсету арқылы 
қозғалыстағы объектіні экранда бей- 
нелеу тэсілі.
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Апотаіу Аномалия Аномалия Құжаттамадағы немесе бағдарлама 
жумысындағы, күні-бұрын тексеріл- 
ген бағдарламалық өнімге немесе құ- 
жаттамаға негізделген, күтілген жағ- 
дайдан ауытқуы байқалган жайттар.

Апопутош
ҒТР

Анонимный
ҒТР

Анонимдік
ҒТР

Интернет желісінің тұтынушысынан 
кұпиясөз қажет етпейтін белгілі бір 
анықталған ҒТР серверлері арқылы 
ақпарат алу әдісі. Торға кіріс атының 
орнына апопутош (аноним), ал 
ісұпиясөзіне §иезІ (қонақ) деп жазады 
немесе электрондық пошта адресін 
енгізеді. Анонимді тұтынушыға тор- 
дағы файлдарды өзгертуге жэне олар- 
ға қосымша ақпарат енгізуге рұқсат 
етілмейді.

Апзі С АШІ Си АШІ Си А№1 құрған Си бағдарламалау тілі- 
нің халықаралық стандарты.

Апзлүег Ответ Жауап 1. Сұратымның орындалу нәтижесі;
2. Тұтынушының сұратымыиа жүйе- 
нің дерек беру реакциясы.

Апіігейесііуе
геіайоп

Антиреф-
лексивное
отношение

Антиреф-
лекстік
қатынас

А жиынындағы кез келген К бинарлық 
қатынас антирефлекстііс қатынас бо- 
лады, егер ешқандай аеА үшін аКа 
орындалмаса.

Апйзуттеі:- 
гіс геіаііоп

Антисиммет-
ричное
отношение

Антисиммет-
риялық
қатынас

А жиынындағы кез келген К бинарлық 
қатынас антисимметриялық қатынас 
болады, егер кез келген а,ЪеА үшін 
аКЪ & ЪКа =>а=Ъ орындалса.

Апііуішз
рго§гат

Анти-
вирусная
программа

Анти-
вирустық
бағдарлама

Компьютер багдарламаларына зақым 
келтіретін вирустарды табатын әрі 
олардың кері әсерін (залалын) жоятын 
бағдарлама. Егер вирус жойылмаса, 
онда зақымданған бағдарлама жұмыс 
істей алмайды, сондықтан оны өшіріп 
тастау керек. Олар екі режімде жұмыс 
істей алады, бірі -  осы уақытқа дейін 
тигізетін зияны анықталған белгілі 
бір вирустың кері әсері болғанын 
анықтау, ал екіншісі -  сол кері эсерді 
жою, яғни емдеуге талпыну, емдеуге 
келмейтін файлдар жойылуы тиіс.
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Арасһе Апачи Апачи Шіх, Ьіпих және 8о1агІ8 плат- 
пішіндерінде жиі пайдаланатын ашық 
алғашқы коды бар тегін веб-сервер.

Арреаі іо 
Йіе ехіегпаі 
сіеуісе

Обращение 
к внешнему 
устройству

Сыртқы
құрылғы-
ларға
қатынасу

1. Құрылғылармен белгілі бір қыз- 
метті орындауды қоса есептегенде, 
сыртқы құрылғылармен байланыс 
орнату, алдын ала қабылдайтын не- 
месе ұғынатын есептеу жүйесінің 
әрекеттері. Мысалы, сақтауыш күрыл- 
ғыларға қатынасуды ұсынудың жэне 
құрылғыларға ақпарат жазудың не- 
месе оқудың толық циклі; 2. Сыртқы 
кұрылғыларға сілтеме.

Аррепсі Добавление Қосу Файлдардың немесе тізбектердің 
соңына басқа файлды немесе тізбекті 
үстемелеп қосу; бұл әрекет амалдық 
жүйенің 008 АРРНЫО сыртқы 
пэрменімен байланысты емес.

Арріеі Аплет Аплет Іауа тіліндегі серверден жүктелетін 
және веб-браузерде атқарылатын -  
шағын бағдарлама немесе кез кел- 
ген басқа бағдарламадағы аплеттерді 
көру.

Арріісаііоп Приложение Қосымша Ақпараттық жүйелерде сақталатын 
ақпаратты түтынушылар мен қолдану 
аймағының жиынтығы.

Арріісагіоп
Іауег

Прикладной
уровень

Қолданбалы
деңгей

Ашық жүйе әрекеттестігі үлгісінің 
жетінші деңгейі. Пайдаланушы мен 
желілік қолданбалардың әрекеттес- 
тігіне байланысты мәселелермен 
айналысады. Қ.д. есептеу торының 
түйіндеріне (немесе қолданбаларына) 
басқа түйіндермен немесе (қолдан- 
балармен) байланысуға мүмкіндік 
беретін кейбір қызметтерді ұсынады. 
Бұл деңгейде есептеу торы арқылы та- 
сымалданатын деректер анықталады 
жэне олар бөлшектерге бөлінеді.
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Арріісаііоп
рго^гат

Прикладная
программа

Қолданбалы
бағдарлама

1. Пайдаланушьшың қолданбалы 
мәселелерді шешуге арналған бағдар- 
ламасы; жұмыс істеуші адамның нақты 
тапсырысын орындайтын дестелік 
файлдағы бағдарлама. Әдетте, кеңірек 
айтылса, бұған пәрмендік процессор- 
дан басқа бағдарламалардың барлығы 
жатады; нақты мағынада айтылса, 
оған мэтіндік процессорды, деректер 
базасын, электрондық кестені жэне 
т.б. жатқызуға болады. 2. Нақты есепті 
шығару үшін қолданылатын бағдар- 
лама. Мысалы, мэтіндік редактор не- 
месе деректер базасын басқару жүйесі 
«қолданбалы» атауының синонимі 
ретінде пайдаланылады.

Арріісайоп
рго§гат
раска^е

Пакет
прикладных
программ

Қолданбалы 
бағдарлама- 
лар дестесі

Белгілі бір саладағы мэселелерді 
шешуге арналған бағдарламалар 
мен оларды пайдалану тәсілдерінің 
жинағы. Олар магниттік дискілерде 
немесе таспаларда жазылып, компью- 
термен бірге жіберілуі мүмкін. Әрбір 
қолданбалы бағдарламалар қапшығы 
нақты саладағы мәселелерді шешуге 
икемделген (мысалы, бухгалтерлік 
есеп, дифференциалдық теңдеулерді 
шешу жэне т.б.).

Арріісагіоп
рго§гаттіп§

Прикладное
программи-
рование

Қолданбалы
бағдарлама-
лау

Қолданбалы мәселелер шешуге ар- 
налған программалау.

Арріісаііоп 
рго§гаттіп§ 
іпіегіасе -  
АРІ

Интерфейс
прикладных
программ

Қолданбалы 
бағдарлама- 
лар интер- 
фейсі

1. Бағдарламашылар белгілі бір 
компьютерлік ортада қолданбалы 
бағдарламалар жазуға пайдалана- 
тын міндеттер жинағы (интерфейс);
2. Амалдық жүйе орындайтын төменгі 
деңгейлік амалдарды жүзеге асыруға 
қолданбалы бағдарлама шақыратын 
процедуралар жинағы.
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Арріісаііоп
8е§теп1айоп

Сегментация
приложения

Қосымша
бағдарла-
маны
сегменттеу

Клиент-сервер жүйесінде қосымша 
бағдарламадан оның үш негізгі бө- 
лімін: деректерді басқару, қосымша 
бағдарлама алгоритмі мен жариялау 
алгоритмін бөліп алу және оларды 
есептеу торының эр түрлі тұғырлары 
мен тораптарына тиімді жолмен 
үлестіру.

Арріісаііоп
§ой\¥аге

Прикладное
программное
обеспечение

Қолданбалы
бағдарла-
малық
қамтама

Қолданбалы мәселелерді шешуді 
жасақтайтын жеке қолданбалы бағ- 
дарламалар мен қолданбалы десте- 
лерден түратын бағдарламалық қам- 
таманың бөлігі.

Арріісаііоп
кузіет

Прикладная
система

Қолданбалы
жүйе

Пайдаланушыға белгілі бір қызмет 
етуге немесе белгілі бір мәселелерді 
немесе мэселелер тобын шешуге 
арналған жүйе.

Арріісаііоп
уагіаЫе

Предметная
переменная

Пәндік
айнымалы

Формалдық тілмен сипатталатын 
қүр ы л ы м д ар д ағы еркін элементті 
белгілеу үшін қызмет ететін осы 
тілдің символы.

Арріісаііоп
\¥ІПСІО№8

Окно
приложения

Қосымша
бағдарлама
терезесі

\¥іпсіод¥8 жүйесінде бағдарлама тере- 
зесі.

Арріісаііопз
рго§гаттег

Прикладной
программист

Қолданбалы
бағдарла-
машы

Белгілі бір есептеу орталығының 
штатындағы бағдарламашы.

Аррііесі
Іоасі

Наложенная
нагрузка

Салынған
жүктеме

Бір уақыт бірлігінде барлық деректер 
көздерінен туындайтын жэне жеткізу 
үшін торға енгізілетін деректер 
дестелерінің саны. Егер барлық де- 
ректер есептеу торы қабылдай алатын 
трафик көлемін қалыптастыратын 
болса, онда жүктеме салынған желі 
шектеусіз деп есептеледі.
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Арргоасһ
вузіет

Системный
подход

Жүйелік
тәсіл

Объектіні негізінен жүйе ретінде 
қарастыратын ғылыми таным мен 
практиканың әдіснамалық бағыты; 
зерттеушіні объектінің түтастығын 
ашуға, байланыстар типтерінің көп 
түрлілігін жэне оларды бірыңғай 
теориялық картинаға жинақтауды 
анықтауға бағыттайды.

Арргохі- 
таііоп еггог

Ошибка
аппрокси-
мации

Аппрокси- 
мация қатесі

Нақты сандарды дөңгелектеу нэти- 
жесінде туындайтын қате.

Агсһіе Архи Архи Интернеттегі ақпараттарды іздеуге 
арналған жүйе. Агсһіе сервер интер- 
нетке ақпараттар туралы деректерді 
жинап, индекстеп жеткізеді. Агсһіе 
файлдардың, директориялардың атау- 
лары жэне сипаттама файлдары бой- 
ынша іздестіру жүргізе алады. Ком- 
пьютерге орнатылған Агсһіе-клиент 
бағдарламасы ақпаратты табуды 
Агсһіе-сервермен автоматты түрде 
атқарады.

Агсһііесіигаі
тойиіе

Архитек-
турный
модуль

Сәулеттік
модул

Күрделі есептеу жүйелеріндегі бағ- 
дарламалық немесе аппаратуралық 
объектілердің жалпы дамуының са- 
тылық сипаттамасы. Әдетте, мұн- 
дай жүйелер сэулеті осылардың құ- 
рылымдық принциптерін, байланыс 
құру үшін пайдаланылатын прото- 
колдары мен интерфейстерін, эрбір 
қүраушылар арасындағы өзара бай- 
ланыс тәсілін жэне т.б. сипаттайды. 
С. ұғымын құрылым элементтерінің 
өзарабайланысыныгітұжырымдамасы 
деп те айтуға болады. Ол логикалық, 
физикалық жэне бағдарламалық құ- 
рылым элементтерінен тұрады.
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Агсһііесіиге Архитектура Сәулет 1. Жадтың төмендеу деңгейлі ие- 
рархиялық жүйесінде -  таспаға не- 
месе дискіге орналастырылған файл;
2. Алғашқы файлдарды мұрағат- 
тауыш көмегімен қысу (мұрағаттау) 
нәтижесінде алынған файл; 3. Тығыз- 
далған түрде біртұтас файлға орна- 
ластырылған бір немесе бірнеше 
файлдың мұрағатталған көшірмесі. 
Алғашқы файлдарды тығыздап қысу 
нәтижесінде дайындалған файл. 
Оларды керек кезінде алғашқы түрде 
шығарып алуға болады.

Агсһіұе Архив Мұрағат Артықшылығы бар пәрменді пай- 
даланбайтын амалдық жүйенің бағ- 
дарламасы мен пайдаланушының бағ- 
дарламасы орындалатын компьютер 
жұмысының режімі.

Агсһіуе
сору

Архивная
копия

Мұрағаттық
көшірме

Файлдарды мұрағаттау үшін оның 
көлемін кішірейтіп, тығыздауды 
орындайтын ҒНҮҒС>8 бағдарлама. 
Олардың бірнеше түрі бар, мысалы: 
АК.І, \УІМ/ІР (2ІР), КАТ жэне т.б.

АгсҺіус 
сіаіа Ьазе

Архивная 
база данных

МұрағаттьіҚ'
деректер
базасы

Жүйенің мұрағатында сақталатын 
деректер көшірмесі.

Агсһіуе
рго§гаш

Программа
архиватор

Мұрағаттау- 
шы бағдар- 
лама

Файлды немесе файлдар тобын қысу, 
сығу үдерісі. Дискі кеғңстігінде файл- 
дың алатын орнын азайту үшін ондағы 
деректерді мұрағаттаушы бағдарла- 
малар (агф 2Ір, гаі) көмегімен тығыздау 
эрекеті.

АгсҺІҮІП£ Архивация Мұрағаттау Мұрағатталған файлдарды бастапқы 
күйіне, яғии мұрағатталмаған қалпы- 
на қайта келтіру үдерісі. Файлдарды 
ашқанда, олар мұрағаттан алынып, 
дискіге немесе жедел жадқа орналас- 
тырылады. Файлдарды жинастыру 
мен ашуды жүзеге асыратын бағдар- 
лама мұрағатгауыш-бағдарлама деп 
аталады.
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Агеа Область Аймақ Әдетте алғашқы эріп ережесі бойын- 
ша идентификатормен қызмет ететін 
литерлік тізбекшенің құрамындағы 
тілдің процессорымен қолданылатын 
мәлімдеме.

Агеа оҒ 
Іһе зепіог 
аёсігевзез 
оҒ шетогу

Область
старших
адресов
памяти

Жадтың
жоғарғы
адрестер
аймағы

Жедел сақтау жадының 640 Кбайт 
пен 1 Мбайт арасындағы аймағы. 
Бұл аймақта ВІ08 пен қатты дискілік 
жинақтауыш контроллерінің тұрақты 
сақтау құрылгысы, видеобейімдеуіші 
мен тарамдық бейімдеуіш жады 
орналасқан.

Агёитепі Аргумент Аргумент 1. Бағдарламада кездесетін тэуелсіз 
айнымалының мэні; 2. Электрондық 
кестедегі элемент орнын анықтайтын 
сан. Көбінесе тор немесе блок 
адресі ретінде, нақты сан түрінде 
де болады; 2. Деректерді анықтауға 
арналған бағдарламалық модулді не- 
месе бағдарламаның осы модулге 
жіберілетін элементтерін шақыру 
кезінде пайдаланылатын тұрақты 
айнымалы немесе өрнек.

Агііһтеііс 
аші 1о§іс ипіі

Арифметико-
логическое
устройство

Арифмети-
калық
логикалық
құрылғы

Арифметикалық жэне логикалық 
амалдарды орындауға арналған 
процессор құрамындағы құрылғы 
(құрауышы).

Агііһтеііс
Ыоск

Арифмети- 
ческий блок

Арифмети- 
калық блок

Арифметиканы жүзеге асыратын 
блок.

Агііһтеііс
ёаіа

Арифмети-
ческие
данные

Арифмети-
калық
деректер

Сандық деректер: бүтін сандар, нақты 
сандар.

Агііһтеііс
тісго-
ргосеззог

Арифмети-
ческий
микропро-
цессор

Арифмети-
калық
микропро-
цессор

Арифметикалық амалдарды орын- 
дауға икемделген мамандандырылған 
микропроцессор.

Лгііһтеііс
орегаіог

Арифмети-
ческий
оператор

Арифмети-
калық
оператор

Бағдарламалау тілдерінде -  арифмети- 
калық амал таңбасы.
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Агііһтегіс
ге§І8іег

Арифмети-
ческий
регистр

Арифмети-
калық
регистр

Арифметикалық амалдардың опе- 
рандтары мен нәтижелерін орналас- 
тыруға арналған регистр.

Агііһтеііс
зһій

Арифмети- 
ческий сдвиг

Арифмети- 
калық ығысу

Таңбаның орнын қоспағанда, ұя- 
шықтың немесе регистрдің барлық 
позициясы бойынша ығысу; барлық, 
сан тізбегін сан таңбасының орнын 
өзгертпей (сөзді) жылжыту.

Агііһтеіісаі
орегаііоп

Арифмети-
ческая
операция

Арифмети- 
калық амал

Арифметикалық ереже бойын- 
ша орындалатын екі орынды амал 
(+,-,*,/ ), сонымен қатар бір орынды 
таңба өзгерту амалы (бір орынды + 
жэне -).

Аггау Массив Жиым Барлығы бір теістес элементтерден 
қуралып, бір атпен гана аталып рет- 
телген деректер жиымы. Жиымның 
аты мен элементтерінің индексін 
көрсету олардың кез келген нақты 
элементін тауып алып, пайдалануға 
мүмкіндік береді.

Аггау
сіехсгірііоп

Описание
массива

Жиым
сипаттамасы

Деректерді сипаттау тэсілдерінің 
көмегімен багдарламадагы жиымның 
атауы мен атрибуттарын анықтау.

Аггау
еіетепі:

Элемент
массива

Жиым
элементі

Жиымды құрастыратын деректер 
элементі; жиым атауымен жэне индек- 
спен анықталатын жиымның құрамды 
бөлігі. Дәстүрлі бағдарламалау тіл- 
дерінде ж.э. индекстері а(і1,і2,...,іп) ай- 
нымалы пішінінде болады, мұндағы: 
а-жиым атауы, І1,і2,...,іп-индекстер; 
мысалы, а(і,2., Ъ(к+і), с2(1Д). Кейбір 
тілдерде, мысалы, Паскаль тілінде 
жай жақшалардың орнына квадрат 
жақшалар қолданылады: а[і,2], Ъ[к+і],
с2[Ш ,

Аггау
ІПСІСХ

Индекс
массива

Жиым
индексі

Жиым элементіне осы элементті 
ұқсастыру үшін қосын жазылатын 
символ. Индекс ретінде өрнек пайда- 
ланылуы мүмкін.
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Аггау зіге Измерение
массива

Жиымның
өлшемі

Жиым өлшемділігінің баспалдақты- 
лығы. Бір өлшемді жиымның өлшемі 
біреу, екі өлшемді жиымның өлшемі 
екеу (жол жэне баған) жэне т.б. 
Бағдарламалау тілдерінде жиымның 
өлшемі шекаралық жұптардың саны- 
мен немесе жиым сипаттамасындағы 
индекс шекарасымен, не индексті 
айнымалының индексті санымен 
анықталады.

Аггау \¥Ііһ
уагіаЫе
Ьогсіегз

Массив с
переменными
границами

Айнымалы 
шекаралары 
бар жиым

Индекстерді өзгерту шекаралары ал- 
дын ала анықталмаған жэне бағдар- 
ламада өрнекпен берілген жиым.

Аггіуесі йіе Архивный
файл

Мұрағаттық
файл

Белгілі бір кезде жазылып қойған 
деректер базасының көшірмесі.

Агго\¥ Стрелка Жебөлік Қ. Яновтың өтулер графы.
АіТО\¥
кеуз

Стрелочные
клавиши

Жебөлік
пернелер

Меңзерді оңға, солға, жоғары, 
төмен жылжытуға арналған перне- 
лер. Пернелердің үстінде бағытты 
көрсететін жебөлік бар. Бұл перне- 
лер көмегімен меңзерді жылжытуға, 
тізімдерді жэне мәтіндерді қарап 
шығуға болады. Басқаша атауы -  
меңзерлік пернелер.

Аггау
іёепіійег

Идентифи-
катор
массива

Жиымның
ұқсастыр-
ғышы

1. Бағдарламада анықталған жиым 
атауы; 2. Есептеу торларында басқа 
деректер ағыны арасынан қарас- 
тырылатын деректер жиымын сипат- 
тайтын код.

Агі
\¥ІШІО\¥

Графическое
окно

Графиктік
терезе

Мәтінге құрамдаспаған графиктік 
кескіндерге арналған жеке терезе.

Агіісіе Статья Мақала Интернет торында жаңалықтар тобы- 
ның (пе\¥8§гоир) хабарламасы; дерек- 
тер объектілерін сипаттау пішімі.
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Агіійсіаі
іп1е11і§епсе

Искусствен-
ный
интеллект

Жасанды
зият

1. Формалды алгоритмі жоқ мәселе- 
лерді шешу (табиғи тілді түсіну, оқы- 
ту, үйрету, теореманы дэлелдеу, кес- 
кіндерді тану) эдістерін эзірлеумен 
айналысатын информатикадағы ба- 
ғыт. Оған зияткерлік үдерістердің эр 
түрлі арнайы машиналық айлашарғы 
әдістерін жатқызуға болады; адам 
мен электроидық машиналарға тэн 
есеп шығару, ақпарат өңдеу қабілеті; 
адамның парасаттық қызметін азды- 
көпті шындықка жанасатындай бей- 
нелеуге арналған ғылыми зерттеу- 
лер мен тэжірибелер, тэсілдер мен 
ісұралдар үшін жалпы атау.

Агіійсіаі
пеигоп

Искусствен- 
ный нейрон

Жасанды
нейрон

Бірнеше кірістері жэне бір шығысы 
бар, салыстырмалы түрде күрделі 
емес «нейрон желісінің» өңдеуші 
элементі. Шығыстық мэн салмақтық 
коэффициенттеріи баптауға мүмкіндік 
беретін кірістік мәндердің комбинаци- 
яларынан сызықсыз тәуелді. Жасан- 
ды нейрондар нейрондардың жүйке 
жүйесіндегі әрекеттерін үлгілейді; 
олар бір-бірімен хабарлар алмасу 
үшін қосылған. Жасанды нейрондар 
эртүрлі білімдерді, символдарды, 
қасиеттерді, ұғымдарды үсынуға пай- 
даланылуы мүмкін.

Агіійсіаі
регсерйопз

Распознава- 
ние образов

Бейнелерді
тану

Белгілерді тану үдерісінде алынатын 
немесе алдын ала берілген жиынтық 
бойынша кейбір берілген топтан 
объектілерді топтастыру немесе ай- 
қындаудың әр түрлі тәсілдерінің 
жиынтығы.

Агілүогк Художествен- 
ное произве- 
дение

Көркем
шығарма

Баспада жариялау үшін, фильм, бей- 
нежазбалар жасау үшін мультимедиа 
жүйелерінде дайындалған иллюстра- 
циялар немесе графиктер: сызбалар, 
суреттер, фотосуреттер, карталар, 
сұлбалар жэне т.б.
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Аз Ғаг ак і сап 
зее -  аҒаісз

Насколько 
я вижу

Менің
көруімше

Электрондық поштадағы стандартты 
фраза.

Аз Ғаг а8 і 
кпо\ү -  акаік

Насколько 
я знаю

Менің
білуімше

Электрондық поштадағы стандартты 
фраза.

Азсепсііпё
1е8ііп§

Восходящее
тестирование

Өрлемелі
тестілеу

Бағдарламалық өнім төменнен жоға- 
ры тексеріліп жинастырылатын бағ- 
дарламаны тестілеу эдісі. Мұнда ал- 
дымен төменгі модулдер жеке-жеке 
тексеріліп, олардың интерфейстері 
одаи жоғарырақ деңгейдегі модул- 
дермен бақыланады, сонан соң осы 
деңгейдің модулдері тексеріледі жэне 
т.б.

А8Р
Іесһп0І0£у 
сіеуеіортепі 
оп N. Іо а 
ріаійэгт -  
А8Р.ЫЕТ

Развитие А8Р
технологии
наИ.
платс])орме

А8Р техно- 
логиясын N. 
платформа- 
сында 
дамытылуы

А8Р.НЕТ-те көптеген жаңа функ- 
циялар мен мүмкіндіктер пайда бол- 
ды, бірақ ең бастысы, Л8Р.ЫЕТ-тс 
бағдарламалық кодтың, № Т ортасы 
үшін компиляция жасалынған, жеке 
атқарылатын модулға ерекшеленуі бо- 
лып табылады. Ал бағдарламалау тілі 
ретінде кез келген КЕТ бағдарламалау 
тілінқолдануғаболады. .ИЕТ құрамдас 
тілдері: С#, Ш, С++, УЕШЕТ, үшінші 
бір фирмалардың өндірісіндегі тілдер: 
Пеірһі, Регі, ҒОКТІСАЫ жэне көптеген 
басқалары.

Азресі гаііо Соотношение
размеров

Мөлшер- 
лердің ара 
қатысы

Теле- немесе кинокескіндердің салыс- 
тырмалы бірліктеріндегі көрінетін 
аумақтардың ені мен биіктігінің ара 
қатынасы. Әдетте, дербес компьютер 
мониторы мен теледидар экранында 
Зх4-ті құрайды.

АззетЫа^е Ассембли-
рованное

Ассемблер-
леу

Мнемоник

АззетЫа§е
апсі
регкогтапсе

Ассембли- 
рование и 
выполнение

Ассемблер- 
леу және 
орындау

Ассемблер тілінде бағдарлама ісұрас- 
тыру. Амалдардың символикалық, 
атауларын машиналық кодтарға, ал 
символикалық адрестерді абсолюттік 
немесе салыстырмалы нөмірлерге ал- 
мастыру арқылы машина тілінде бағ- 
дарлама дайындау.
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АвзетЫег Ассемблер Ассемблер Қандай да бір бағдарламаны неме- 
се оның құжаттамасын құрастыру, 
тестілеу, талдау немесе сүйемелдеу 
кезінде қолданылатын бағдарлама. 
Мысалы, салыстырғыш, қиылыстағы 
сілтемелер генераторы, жіктегіш, 
драйвер, редактор, блоктық сұлбалар 
генераторы, монитор, тестілер гене- 
раторы, уақытты талдауыш.

АззетЫег
ІаЫе

Таблица
ассемблера

Ассемблер
кестесі

Ассемблердің негізгі бағдарламаны 
трансляциялау барысында қолданатыи 
құралы. Мұндай кестелер екі түрлі 
болады: алдын ала құрылған тұрақты 
кестелер (мысалы, амалдар кестесі); 
аудару үдерісінде құрылатын уақытша 
кестелер (мысалы, атаулар, литерлер, 
қателік кестелері).

АзкетЫу Сборка Жинастыру 1. Компиляторда объектілік модул- 
дер мен сыртқы сілтемелер нұсқау- 
ларын біріктіру жолымен жеке 
түрлендірілетін модулдер арқылы 
атқарылатын бағдарламаны құру;
2. Бағдарламалық даярламалардан 
бағдарлама кұру; 3. Микросұлба 
түрінде әзірленген жүктемелік ре- 
зисторлардың жиынтығы.

ЛкхетЫу
Ыоск

Блок
сборки

Жинастыру
блогы

Байланыстырушы процессордың жа- 
дында қалыптасатын блок.

АззетЫу
Ыоскіп§

Блокировка
сборки

Жинасты-
руды
құрсаулау

Дестелерді жинастыру буфері келіп 
жатқан көп дестелі хабарды қабылдай 
алмаған кезде, қатынас жасалатын 
ішкі торларында туындайтын алуан 
түрлі тұйықталу жағдайы.

АззетЫу
іпвітсііоп

Команда
ассемблера

Ассемблер
пәрмені

Ассемблер тілі мен осы тілден ау- 
дарғышы бар бағдарламалау жүйесі, 
яғни берілген бастапқы ассемб- 
лер тіліндегі бағдарламаны бірден 
атқарылатын машиналық кодтарға 
түрлендіретін бағдарлама.
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АзаетЫу
1ап§иа§е

Язык
ассемблера

Ассемблер
тілі

Ассемблер тілінің негізгі құрылымы 
(операторы), оның көмегімен осы 
тілде бағдарлама жазылады. Әдет- 
тегідей бір ассемблер пэрмені бір 
эквивалентті машиналық пэрменге 
аударылады.

Аззі^птепі Присваи-
вание

Меншіктеу Меншіктеу таңбасының оң жағында 
тұрған өрнек мэнін есептеуді жэне ол 
есептелген мэнді атауы осы таңбаның 
сол жағында көрсетілген айнымалыға 
телуді қамтитын амал.

Аззі^птепІ
зіаіетепі:

Оператор
присваивания

Меншіктеу
операторы

Бағдарламалау тілдерінде -  айныма- 
лыға өрнектің мәнін меншіктейтін 
оператор.

Азвосіаііоп
1І8І

Ассоциатив- 
ный список

Ассоциатив- 
тік тізім

Тізбелі тізімнің және онымен бай- 
ланысқан барлық ішкі тізімдердің 
жиынтығы. Объектілік жэне нышан- 
дық тізімдік құрылымдар болып 
бөлінеді.

Аззосіаііоп 
оҒ §епегаііопз

Объединение
поколений

Буындарды
біріктіру

Буынның нөмірінсіз файл атауын 
нұсқау арқылы соңғысынан бастап 
ең алдыңғы буындар жүйесіндегі бар 
файлдарды түгел біріктіру.

Аззосіаііоп 
оҒ яиегу

Объединение
запросов

Сұратым-
дарды
біріктіру

Бірнеше сұратым бойынша іздес- 
тіру нәтижесі бір ортақ беруге 
біріктірілетін сұратымдардың орын- 
далу үдерісін ұйымдастыру тәсілі.

Аззосіаііуе
саісиіив

Ассоциатив-
ное
исчисление

Ассоциатив- 
тік есептеу

Адрестер мен амалдарға символдық 
атау қою мүмкіндігі бар, нақты бір 
компьютердің пәрмендер жиынымен 
тыгыз байланысқан багдарламалау 
тілі; эдетте, ассемблер коды маши- 
налық бір кодқа ауыстырылады.

Аззосіаііуе
сІаіаЬазе
сотриіег

Ассоциатив- 
ная машина 
баз данных

Деректер
базасының
ассоциативті
машинасы

Жад иерархиясының жоғарғы дең- 
гейінде ақпараттық түрде жасалған 
жоғары жылдамдықты ассоциативті 
жад пайдаланылатын деректер база- 
сының машинасы.
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Аззосіаііуе
іпс1ехіп£

Ассоциатив- 
ное индекси- 
рование

Біріктірілген
индекстеу

Мәтіндердегі түйінді сөздер тіркес- 
терінің қайталану жиілігін талдау 
арқылы алынған түйінді сөздер 
арасындагы біріктірілген байланыстар 
картасын пайдалануға негізделген ин- 
декстеу.

Аззосіаііуе
шетогу

Ассоциатив- 
ная память

Ассоциатив- 
тік жад

Әліпбимен сұлбалардың жиынтығы 
(осы әліпбидегі жұп сөздердің ақырғы 
тізімі). Олар үшін әліпбидегі кез 
келген сөзді алып, сұлбаға қатысты 
мүмкін болатын кез келген амалдарды 
орындауға рұқсат етіледі.

Аззосіаііуе
зітсіиге

Ассоциатив- 
ная структура

Ассоциатив- 
тік құрылым

Ақпаратты оның мағынасы (ассо- 
циативтік белгісі) бойынша іріктеуге 
мүмкіндік беретін жадтың бір түрі.

Аззосіаііуе 
іаЫе оҒ ра§ез

Ассоциатив- 
ная таблица 
страниц

Беттік
ассоциативтік
кесте

Нақты жэне виртуал парақтардың 
сәйкестіктерін көрсететін жэне бе- 
рілген виртуал адреске байланысты 
нақты парақтың нөмірін анықтайтын 
виртуал жадты басқару жүйесінің 
бөлігі.

Азіегізк Звездочка Жұлдызша Бағдарламалау тілдерінде көбейту 
амалының белгісі ретінде және 
т.б. жағдайларда да қолданылады; 
амалдық жүйеде символдар тобы 
орнына қолданылатын символ. Мы- 
салы, *.1х1 жазылымы іхі тіркеулі 
(кеңейтулі) барлық файлдар үшін пай- 
даланылады.

Азігопотісаі 
ііте оҒ іһе 
рго§гат 
ехесиііоп

Астрономи- 
ческое время 
выполнения 
программы

Бағдарлама 
орындалуы- 
ның астроно- 
миялық 
уақыты

Бағдарлама орындалуының баста- 
луы мен аяқталуының аралығындағы 
уақыт.

Азуттеігіс
ёі§ііа1
зиһзсгіЪег Ііпе 
~ асізі

Асимметрич- 
ная цифровая 
абонентская 
линия

Асимметрия- 
лық цифрлық 
абонент желі

Деректерді телефон желісі арқылы 
жіберу технологиясы, кіріс жылдам- 
дығы шығыс жылдамдығынан өзгеше 
болатын ОБЬ-байланысының арнайы 
типі.
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Азуттеігіс
геіайоп

Асимметрич-
ное
отношение

Асимметрия- 
лық қатынас

Астастыру дәрежесі кристалда 
1000 элементтен жоғары болатын 
интегралдық сұлба; он мыңнан аса 
элементтер мен құрауыштардан тұ- 
ратын интегралдық сұлба.

Ааупсһгопоиз Асинхронный Асинхронды А жиынындагы К бинарлық қатынас, 
ол сондай, ешқандай аһ-А үшін бір 
мезгілде агЪ мен Ъга-га орын болмай- 
ды.

Азупсһгопоиз 
тосіе оҒ 
Ігапхісг

Асинхрон- 
ный режим 
передачи

Асинхрондық
жіберу
режімі

Амалдарды орындау немесе келесі 
амал алдыңгы амал аяқталганнан 
кейін басталатын кұрылғыны басқару 
режімі.

Азупсһгопоиз
орегаііоп

Асинхронная
работа

Асинхронды
жумыс

Әрбір нақты амалды орындау алдыңғы 
амалдың аяқталғанын көрсететін сиг- 
налды қабылдағаннан кейін бастала- 
тын тізбектелген жұмыс режімі.

Аіотіс
іуре

Атомарный
тип

Атомдық
тип

Машина кодына аударылған жэне 
біртұтас етіп жинақталған бағдар- 
ламалық файл. Мз-сіоз, \¥ішіо\¥8, 
\¥іпсіо\у8 пі амалдық жүйелерінде 
атқарылатын файлдарды белгілеу 
үшін ехе кеңейтуі пайдаланылады. 
Мысалы, соттапб.ехе.

Айасһесі
сіеуісе

Доступное
устройство

Қолайлы
құрылғы

Орталық процессор тарапынан басқа- 
руға қолайлы сыртқы құрылғы.

Аһепсіесі
ііте

Время обслу- 
живания

Қызмет ету 
уақыты

1. ЭЕТ-ға техникалық қызмет етуге 
бөлінген уақыт; 2. Жаппай қызмет 
көрсету теориясында сұратым қызмет 
көрсету кұрылғысын пайдаланған 
кездегі уақыт мезгілі. Мысалы, 
компьютерге түскен тапсырманың 
орындалу уақыты оның кезекте 
тұрган, өңделген, орындалған жэне 
нэтиженің шыққан уақыттарының 
қосындысынан тұрады.
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Айепиаііоп Ослабление Әлсіреу Торларында деректерді жеткізу кезін- 
де екі нүктенің арасында сигнал 
қуатының (децибелмен өлшенеді) 
төмендеуі. Төңіректі желі торапта- 
рының арасындағы кәбіл сапасын 
анықтағанда осындай сигналдар әл- 
сіреуінің болмауы ескеріледі. Сиг- 
налдың қуатын қалпына келтіру 
үшін күшейткіштер, қайталауыштар 
қолданылады.

АйгіЪиіе Атрибут Атрибут Деректердің қарапайым, бөлінбейтін 
элементтерінен түратын деректер 
түрі.

АйгіЪиіе
сопігоііег

Контроллер
атрибутов

Атрибуттар
контроллері

Объект белгілерінің бірін (мысалы, 
көлемі, түсі, жасалған мерзімі) не- 
месе жұмыс істеу ерекшеліктерін 
анықтайтын сол объект элементінің 
сипаты, яғни атрибуты. Мысалы, 
\¥іпсіо\ү8 жүйесінде -  терезе тақыры- 
бы жолының түсін немесе модемнің 
күйін сипаттай алады. \¥ішіо\¥8 орта- 
сында объект сипаттарын көру үшін 
тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, 
атрибуттар жолын таңдау қажет.

АіігіЪиіе 
оі- циаіііу

Атрибут
качества

Сапа
атрибуты

Элементтің сапасымен байланыс- 
ты сипаттамасы немесе ерекшелігі. 
Ескерту: сапа атрибуттарының ие- 
рархиясында ең жогары дэрежедегі 
атрибуттар-факторлар деп, ал ең тө- 
менгі дәрежедегілері -  атрибуттар деп 
аталуы мүмкін.

Лисііо саріиге 
апсі рІауЬаск 
асіаріег

Адаптер для 
записи и вос- 
произведения 
цифрового 
звука

Цифрлық 
дыбысты 
жазу жэне 
ойнату 
бейімдеуіші

Цифрлық жазбаларға жэне оларды 
қайта ойнатуға (жаңғыртуға) арналған 
бейімдеушілерде жұмыста жиі пайда- 
ланылатын дыбыстық эффектілердің, 
саздардың дерекханасы болады.

Аисііо СГ) Звуковой
компакт-диск

Дыбыстық
компакт-диск

Өнеркәсіптік жағдайларда жазылған, 
тұрмыстық стереожүйесінде қолдану- 
ға арналған компакт-дискі. Оны ссі-гот 
жинақтауыштарының көпшілігінде 
жаңғыртуға болады.
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Аиёіо
іпіогтаііоп

Фонетичес-
кая
информация

Дыбыстық
ақпарат

Дыбыстау арқылы айтылатын және 
берілетін ақпарат.

Аисііо уісіео 
іпіеііеауе -  
аұі

Чередование 
видео аудио

Видео мен
аудионың
кезектесуі

Видеофайлдардың пішімі. Місгозой 
жасаған видеоны сығуға арналған 
технология.

Аисііоүізиаі
іта§е

Озвученное
изображение

Дыбысталған
кескін

Музыкалық қостаумен жабдықталған 
кескін.

Аиёіі Аудит Аудит Жүйенің тиімді жұмыс істейтінін 
анықтау мақсатымен, жабдықтарды, 
бағдарламаларды, жұмыс режімдері 
мен процедураларды тексеру.

Аисііі
оГ аррепсіісез

Аудит
приложений

Қосымшалар
аудиті

Қосымшалар ішінде деректер енгізу, 
оқиғаларды тізімге тіркеу.

Аисііі 
оі" саіаіо§8

Аудит
каталогов

Каталогтар
аудиті

Бір немесе бірнеше каталогтардың 
пайдаланылуын қадағалап байқау.

Аисііі ігаіі Контрольный
журнал

Бақылау
журналы

1. Ақпарат элементтеріне жасалған 
барлық амалдарды тіркеу. Мысалы, 
деректер жазбасын жүйеде пайда 
болған сәтінен бастап, кеткенге дейін 
тіркеп отыру. Журнал бүкіл тізбекті 
тексеру жэне қалпына келтіру үшін 
жеткілікті деректерді қамтуы тиіс;
2. Торда болып жатқан оқиғалар тура- 
лы деректер орналасатын файл.

Аиіһепіісаііоп Аутентифи-
кация

Аутентифи-
кация

Пайдаланушы өзі екендігін тексеру 
процессі. («Аутентификация берілген 
қорға (ресурсқа) сіздің қолжетімдігіңіз 
бар ма?» деген сұраққа емес, «Сіз 
кім?» деген сұраққа жауап береді).

Аиіһог
гі§һі

Авторское
право

Авторлық
құқық

Бағдарламалық бүйымды эзірлеуге 
қатысты автордың қүқықтық жағ- 
дайын анықтайтын заң шығаратын 
нормалар жиынтығы.

Аиіһогіп§
зузіет

Авторизо-
ванная
система

Авторланған
жүйе

Қосымша мультимедиа бағдарлама- 
ларын белсенді түрде дайындауға 
мүмкіндік беретін дербес компью- 
тердің арнайы бағдарламалық қам- 
тамасы.
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Аиіһогігаііоп Авторизация Авторизация Нақты пайдаланушы құқығын анық- 
тайтын жэне осы қолданушы тап- 
сырған амалдарды орындауға рұқсат 
берілген бе деген сұраққа жауап 
беретін процесс. Авторландыру аутен- 
тификациялаудан кейін атқарылады 
және оның қандай ресурстарға қол- 
жетімді болатындығын анықтау үшін 
пайдаланушы идентификаторын пай- 
даланады.

АиЙюгігаііоп
сосіе

Код
полномочия

Өкілдік
код

Торға кіру үшін немесе ресурсқа 
жетілім үшін пайдаланушы енгізуге 
тиіс құпия код (символдар жинағы). 
Мысалы, құпиясөзбен қорғалған 
файл.

Аиіһогігссі 
ітрасі оп 
іпіогтаііоп

Санкциони- 
рованный 
доступ к 
информации

Ақпаратқа
рұқсатты
жетілім

Ақпаратқа жетілім тәртіптерін (ере- 
желерін) сақтай отырып жетілім.

Аиіһогігед
рго§гат

Авторизо-
ванная
программа

Авторланған
бағдарлама

Басқа пайдаланушылардың рұқсат 
етілмеген жетілімінен қорғалған пай- 
даланушы бағдарламасы.

Аиіһогігесі
118СГ

Зарегистри-
рованный
пользователь

Тіркелген
пайдаланушы

1. Ұжымдық пайдаланудың берілген 
жүйесінде басымдылық нөмірге ие 
болған пайдаланушы; 2. Компыотер 
жұмыстарының кестесіне кірген пай- 
даланушы.

Аиіо-апзвдег Автоответ Автожауап Компьютер торларындагы келіп түс- 
кен шақыруларга модемнің (оны 
тұтынушы адамның бар болуына 
қарамастан) автоматты түрде жауап 
беруі.

Аиіо саіі 
ИЬгагу

Библиотека
автовызова

Автошақыру
дерекханасы

Байланыстар редакторы үшін дерек- 
тердің кірістік жинағы болып санала- 
тын жэне объективтік моделдері мен 
басқарушы сөйлемі немесе жүктейтін 
модулі бар дерекхана. Егер сыртқы 
сілтемелердің автоматтық шешімі қа- 
растырылса, онда тапсырмада сипат- 
талады, ал қалған шешімі жоқтары 
жүктейтін модулдің қалыптасуының 
соңында сипатталады.
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АиІос!іа1іп§ Автонабор Автотерім Компьютерлік торға қосылған модем- 
нің керекті телефон нөмірін автомат- 
ты түрде теру мүмкіндігі.

Аиіоехес
Ше

Файл
автозапуска

Автоіскеқосу
файлы

Амалдық жүйені жүктеу кезінде ав- 
томатты түрде орындалатын жэне 
бағдарламаны пайдаланушының 
жүмысы басталғанға дейін бірқатар 
амалдарды орындауға арналған файл.

Аиіотаі Автомат Автомат Энергияны, материалдарды жэне 
ақпаратты алу, түрлендіру, жеткізу, 
тарату, пайдалану үдерістеріндегі 
барлық амалды адамның тікелей 
қатысуынсыз, берілген бағдарлама 
бойынша орындайтын құрылғы не- 
месе құрылғылар жиынтығы.

Аиіотаі
пеімюгк

Автоматная
сеть

Автоматтық
тор

Элементтер жиынтығымен жэне олар- 
ды жалғастыру сұлбасымен берілген 
абстракт автомат.

Аиіотаі
■даііһоиі
тетогу

Автомат 
без памяти

Жадсыз
автомат

Жалғыз ғана ішкі күйі бар абстракты 
автомат; көп мэндік логиканың функ- 
циясы.

Аиіотаіе
сопігоі
еп§іпеегіп§

Техника
автомати-
ческого
управления

Автоматты
басқару
техникасы

Автоматтық құрылғылар мен бас- 
қару жүйелерін құрастыруға жэне 
қолдануға байланысты ғылым мен 
техниканың бір саласы.

Аиіотаіесі 
сопігоі зузіет

Автоматизи-
рованная
система
управления

Басқарудың
автоматтан-
дырылған
жүйесі

Кэсіпорын немесе сала көлемінде эко- 
номикалық-математикалық әдістерді 
қолдана отырып, өндірісті басқару 
үдерістерін кешенді автоматтанды- 
руға арналған «адам-машина» типті 
жүйе; эр түрлі объектілерді басқа- 
руды автоматтандыруға арналған 
бағдарламалық жэне техникалық құ- 
ралдар кешені. Б.а.ж. басқарылатын 
объектінің түріне байланысты тех- 
нологиялық үдерістерді б.а.ж., кәсі- 
порынды б.а.ж. жэне т.б. болып 
бөлінеді.
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Лиіотаіесі
СОПІГОІ

зузіет оҒ Іһе 
епіегргізе

Автоматизи-
рованная
система
управления
предприя-
тием

Кәсіпо-
рынды
басқарудың
автоматтан-
дырылған
жүйесі

Есептеуіш техниканы қолдана оты- 
рып, экономикалық-математикалық 
мәселені шешуді кешенді пайдалану 
негізінде кәсіпорынның өндірістік- 
шаруашылық қызметін басқару 
жүйесі.

Аиіотаіесі
зузіет

Автоматизи-
рованная
система

Автоматтан-
дырылған
жүйе

Басқару міндетінің бір бөлігін адам 
(оператор) орындайтын, басқарыла- 
тын объектілер мен автоматты басқа- 
РУ құрылғыларының жиынтығы. А.ж- 
де автоматты құрылғылар басқару 
объектісінен ақпарат жинақтауды, 
оны жеткізуді, түрлендіруді жэне 
өңдеуді, басқарушы пэрмендерді 
қалыптастыруды және басқарылатын 
объектіде олардың орындалуын жү- 
зеге асырады, яғни формалдауга 
оңай келетін қызметтер. Адам-опе- 
ратор басқарудың мақсаттары мен 
критерийлерін анықтайды жэне жағ- 
дайлардың өзгеруі кезінде оларды 
түзетеді. Іс-эрекеттеріне байланысты 
а.ж-ні басқарудың а.ж-сі, ғылыми 
зерттеулердің а.ж-сі, қүрылмалаудың 
а.ж-сі, өндірісті технологиялық 
дайындаудың а.ж-сі, автоматтанды- 
рылган жобалау жүйесі жэне т.б. 
түрлері болады.

Аиіотаіей 
8у8іет оі- 
ргосе88Іп§ оі7 
ехрегітепіаі 
йаіа

Автоматизи-
рованная
система
обработки
эксперимен-
тальных
данных

Экспери-
менттік
деректерді
өңдеудің
автоматтан-
дырылған
жүйесі

Зерттелетін объектінің (қүбылыстың) 
параметрлерін өлшеудің нәтижелерін 
компьютердің көмегімен өңдеу жэне 
оларды сақтау мен келесі талдауға 
ыңғайлы түрде ұсыну жүйесі. Күрделі 
эксперимент нэтижелерін өңдеу 
үшін секундына жүз миллиондаған 
амалға дейін орындай алатын жылдам 
әрекетті компьютерлер пайдаланы- 
лады. Ол, әсіресе, түсетін деректерді 
өңдеу жылдамдығының айтарлықтай 
мэні бар космостық зерттеулер үшін 
аса маңызды.
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Аиіотаіесі 
зузіет о£ 
зсһесіиіесі 
ассоипіз

Автоматизи-
рованная
система
плановых
расчетов

Жоспарлық
есеп-
қисаптың
автоматтан-
дырылған
жүйесі

Халық шаруашылығы жоспарлары 
әзірлемесін жэне олардың орында- 
луын бақылауды автоматтандыру 
жүйесі.

Аиіотаіесі 
кукіспі оһ 
1есһпо1о§іса1 
ргерагаііоп оГ 
тапиГасіиге

Автоматизи-
рованная
система
техноло-
гической
подготовки
производства

Өндірісті
техноло-
гиялық
дайындаудың
автоматтан-
дырылған
жүйесі

Технологиялық үдерістерді, аспап- 
тар мен арнайы технологиялық 
жабдықтарды жобалау мәселелерін 
шешетін жобалардың автоматтан- 
дырылған жүйесі немесе оның 
ішжүйесі. Оның қүрамына шалғай 
құрылғылар жүйесі, оның ішінде 
ақпаратты графикалық енгізу/шыға- 
ру құрылғылары бар компьютер 
қамтылады. Ө.т.д.а.ж-нің орталық 
буыны -  технологиялық үдерістерді 
автоматты жобалаудың ішжүйесі.

Аиіотаіесі 
зузіет оГ Іооі 
таіпіепапсе

Автоматизи-
рованная
система
инструмен-
тального
обеспечения

Аспаптық
жасақтаудың
автоматтан-
дырылған
жүйесі

Бағдарламаларды немесе компьютер 
жүйелерін жобалауды жасақтайтын 
дербес компьютер.

Аиіотаіесі 
зуяіет оГ 
уегійсаііоп

Автоматизи-
рованная
система
верификации

Автоматтан-
дырылған
верифика-
циялау
жүйесі

1. Кірісінде бағдарламаны жэне 
оның сипаттамаларын алатын, осы 
бағдарламаның дұрыстыгын дэлел- 
деуді немесе терістеуді жүргізетін 
аспаптық багдарламалық құрал;
2. Верификацияның барлық үдерісін 
немесе бөлігін автоматтандыратын 
кез келген бағдарламалық кұрал.

Аиіотаіесі
даогкяіаііоп

Автоматизи-
рованная
рабочая
станция

Автоматтан-
дырылған
жүмыстық
станса

Үлестірілген деректерді өңдеудің көп 
орынды аспаптық кешені. Ол жоба- 
лаушылар, әзірлеушілер, багдарлама- 
шылар ұжымының жұмысын жасақ- 
тайды. Автоматтандырылған жұмыс 
орнынан стансаның айырмашылығы 
-  ол ұжымдық пайдалану жүйесі бо- 
лып саналады.

98



Т е р м и н  о л о г и я п ы қ  2012

№ 4  Хабаршы

Аціотаііс
СОПІГОІ

Автомати-
ческое
управление

Автоматтық
басқару

Объектіні адамның қатысуынсыз, 
автоматты түрде басқару.

Аиіотаііс
сіаіа
ргосеззіп^

Автомати-
ческая
обработка
данных

Деректерді
автоматтық
өңдеу

Адамның қатысуынсыз, деректерді 
автоматтық түрде өңдеу. Өңдеудің 
техникалық іеүралы компьютер неме- 
се басқа құрылғы болуы мүмкін.

Аиіотаііс
еггог
соггесііоп

Автомати-
ческое
исправление
ошибок

Қателерді
автоматтық
түзету

Қателерді адамның қатысуынсыз 
компьютердің көмегімен табу жэне 
түзету үдерісі. Трансляторлар синтак- 
систік қателердің бэрін тауып, біразын 
жөндеуге жэне кейбір семантикалық 
қателер типтерін табуға қабілетті.

Аиіотаііс
еуепі

Автомати-
ческое
событие

Автоматтық
оқиға

Берілген уақытта туындайтын жэне 
орталық процессормен басқарылатын 
оқиға.

Аиіотаііс
іпсіехіпё

Автомати-
ческое
индекси-
рование

Автоматтық
индекстеу

Компьютер арқылы жүзеге асырыла- 
тын мэтінді өңдеудің тек қана фор- 
малды процедурасын қарастыратын 
индекстеу технологиясы

Аиіотаііс
пауі§аііоп

Автомати-
ческая
навигация

Автоматтық
бағыттау

Деректер базаларын басқару жүйе- 
сінде автоматты түрде орындалатын 
деректер базасындағы жазбаларды із- 
дестірудің үтымды жолын таңдау.

Аиіотаііс
ро11іп§

Автомати- 
ческий опрос

Автоматтық
сұрау

Сұрау тізіміне сәйкес автоматты түр- 
де орындалатын компьютермен бай- 
ланысты терминалдардың кезектегі 
сұрау үдерісі. Тізімнің соңына жет- 
кен соң сұрау оның басынан бастап 
жалгасады. Теріс жауаптар орталық 
процессордың үзілімінсіз өңделеді.

Аиіотаііс
ргосе88

Автомати-
ческий
процесс

Автоматтық
үдеріс

Адамның қатысуынсыз орындалатын 
үдеріс.

Аиіотаііс 
гесо§піііоп 
оҒ үоіитез

Автоматичес- 
кое распозна- 
вание томов

Томдарды
автоматтық
тану

Тапсырмаларды жоспарлаушымен 
орындалатын жэне осы сэтте амалдық 
жүйенің басқарылуында тұрған том 
мен тапсырма сұралатын томның бір- 
бірімен сәйкестігін тағайындаудан 
тұратын амал.
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Аиіотаііс
гесогс1іп§

Автомати-
ческая
регистрация

Автоматтық
тіркеу

Ақпаратты тасуышқа автоматтық 
жазу.

Аиіотаііс 
гереаі геңиезі

Автоматичес- 
кий запрос 
на повтор

Қайталауға
автоматтық
сұратым

Қате қабылданған деректер блогын 
қабылдаушы құрылғы оны жеткізуші 
құрылғыдан келісім бойынша авто- 
матты түрде қайтадан сол деректер 
блогын жеткізуге сүратым жасап, 
қателерін түзету әдісі.

Аиіотаііс
гереііііоп

Автомати-
ческое
повторение

Автоматтық
қайталау

Тапсырманы компьютерге қосымша 
енгізбестен қайталап орындау.

Аиіотаііс
гезіагі

Автоматичес- 
кий рестарт

Автоматтық 
қайта бастау

Бағдарламаны орындау барысында, 
яғни тапсырманы қайталап енгіз- 
бестен, жүзеге асырылатын қайта 
бастау.

Аиіотаііс
зеагсһ

Автоматичес- 
кий поиск

Автоматтық
іздеу

Ақпаратты автоматтық құрылғының 
көмегімен (адамның қатысуынсыз) 
ақпараттық жиымда іздестіру.

Аиіотаііс
зеіесііоп

Автоматичес- 
кий отбор

Автоматтық
іріктеу

Адамның тікелей қатысуынсыз беріл- 
ген белгі бойынша жиын элемент- 
терін автоматты түрде сүрыптау.

Аиіотаііс 
купіһезія оһ 
іһе рго§гагп8

Автоматичес- 
кий синтез 
программ

Бағдарлама-
ларды
автоматты
түрде
синтездеу

Мәселелерді шешу багдарламаларын 
осы мәселелердің сипаттамасы бой- 
ынша даярлау. Ол бағдарламалаудың 
интеллектілік жүйесінің негізгі қыз- 
меті болып саналады.

Аиіотаііс
зузіет

Автоматичес- 
кая система

Автоматтық
жүйе

Адамның қатысуынсыз (автоматтан- 
дырылған жүйеден айырмашылығы) 
өз бетімен жұмыс істейтін жүйе.

Аиіотаііс 
ігапзіііоп 
іо а пе-»  Ііпе

Автоматичес- 
кий переход 
на новую 
строку

Жаңа жолға 
автоматты 
түрде өту

Мәтінді даярлау жүйелерінде -  ағым- 
дағы сөз жолы терезе шекарасынан 
немесе қүжат өрісінен шығып кет- 
кен жағдайда келесі жолға автоматты 
түрде тасымалдануы.
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Аиіотайоп Автомати-
зация

Автоматтан-
дыру

Адамды материалдар, энергия жэне 
ақпарат қабылдау, жеткізу, сақтау, 
өңдеу жэне пайдалану үдерістеріне 
тікелей араласудан толық немесе 
жартылай босату үшін техникалық, 
бағдарламалық жэне басқа құралдар 
мен әдістер кешенін пайдалану 
үдерісі.

Аиіотаііоп
ехрегітепі

Автомати-
зация
экспери-
ментов

Тәжірибелер- 
ді автомат- 
тандыру

Тэжірибе жүргізген соң алынған 
ақпарат.

Аиіотаііоп
іпйпиаііоп
кузіет

Автоматизи-
рованная
информа-
ционная
система

Автоматтан-
дырылған
ақпараттық
жүйе

Ақпаратты жинауға, сақтауға, іздеуге 
жэне сұраным бойынша талап етушіге 
жеткізуге арналган бағдарламалық 
жэне техникалық құралдар кешені.

Аиіотаііоп
ргосе88

Автоматизи-
рованный
процесс

Автоматтан-
дырылған
үдеріс

Адам мен автоматтандыру кұрал- 
дарының бірлескен әрекетімен орын- 
далатын үдеріс.

Аиіотаіі-
гаііоп
Ьошісіагу

Граница
автомати-
зации

Автоматтан-
дыру
шекарасы

Есептеуіш техникасында компьютер- 
де және одан тыс орындалатын амал- 
дарды ажырату шекарасы.

Аиіотаіігесі
ейисаііопаі
зузіет

Автоматизи-
рованная
обучающая
система

Автоматтан-
дырылған
оқыту-үйрету
жүйесі

1. Оқыту-үйрету бағдарламаларын 
жасауға, оқу үдерісін сұхбаттасу 
деңгейінде басқаруға, оқып-үйрену 
барысында қол жеткен нэтижелерді 
жинақтауға жэне өңдеуге арналған 
бағдарламалық аппараттық кұрал- 
дардың автоматтандырылған кешені;
2. Белсенді сұхбаттасу арқылы білім 
алуға арналған бағдарламалық аппа- 
раттық құралдардың автоматтанды- 
рылған кешені.

Аиіотаіігесі
рго§гаттіп§

Автомати-
зации
программи-
рования

Бағдарла-
малауды
автоматтан-
дыру

Бағдарламаны жазу, құжаттандыру 
жэне жұмыс істеуін қолдау процес- 
терін автоматтандыру.
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Аиіотаіігесі
рго£гаттіп£
зузіет

Автоматизи-
рованная
система
программи-
рования

Бағдарла-
малаудың
автоматтан-
дырылған
жүйесі

Жүмыс істеуші адаммен сұхбат жүр- 
гізетін жэне компьютер үшін жаңа 
бағдарлама құрастыруға мүмкіндік 
беретін бағдарламалар тобы.

Аиіотаіігесі
геіхіеуаі

Автоматизи-
рованный
поиск

Автоматтан-
дырылған
іздеу

Ақпаратты пайдаланушының сұраты- 
мы бойынша автоматтандырылған 
ақпараттық жүйемен орындалатын 
ақпараттық жиындағы жинақтау жэне 
таңдап алу үдерісі.

Аихіііагу саг 
оҒ а сІаіаЬазе

Вспомога- 
тельная 
машина 
базы данных

Деректер
базасының
көмекші
машинасы

Деректер базасын басқару жүйесінің 
барлық міндеттерін немесе оның 
бөлігін орындау үшін дербес про- 
цессор түрінде есептеу ресурста- 
рын бөлуге негізделген деректер 
базасының машинасы.

Аихіііагу
сіеуісе

Вспомога-
тельное
устройство

Көмекші
қүрылгы

1. Ұқсас күрылғылар тобынан балама 
ретінде таңдалатын құрылғы; 2. Кө- 
мекші міндет атқаратын құрылғы.

Аихіііаіу
зутһоі

Вспомога-
тельный
символ

Қосалқы
символ

1. Рекурсивті саналатын жиынды 
беру кезіндегі негізгі алфавитке жал- 
ғастырылған символ; 2. Туындаушы 
грамматиканы анықтау кезіндегі қо- 
салқы әліпбидің элементі.

АуаіІаЫе 
тасһіпе ііте

Доступное
машинное
время

Қол жетерлік
машиналық
уақыт

Компьютердің өзінің функционалдық 
қызметіне пайдалану мерзіміндегі 
уақыт. Оған жүмыс уақыты мен тап- 
сырманы күту (бос жұмыс істеп тұру) 
уақыты кіреді, бірақ оған қызмет 
көрсету уақыты кірмейді.

АуаіІаЫе
тосіе

Доступное
состояние

Қолайлы
қалып-күй

Деректер базасын басқару жүйесіне 
ашық эрі басқа үдерістермен дербес 
пайдалану қалып күйінде тұрмайтын 
жеке жазбаның немесе деректер база- 
сы аймағының қалып-күйі.

АуаіІаЫе
Ііте

Время
вычисления

Санау
уақыты

Орталық процессордың бағдарламада 
қарастырылған арифметикалық жэне 
логикалық амалдардың орындалуына 
кеткен уақыты.
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Аұаіаг Аватар Аватар Ойындарда немесе онлайн чат-форум- 
дарында қолданушыны айқындайтын, 
(өзгермелі) анимацияланған немесе 
статикалық, екі немесе үш өлшемді 
кейіпкер.

Ауега§е
са1сиІаііп§
Ііте

Среднее
время
вычисления

Есептеудің
орташа
уақыты

Процессордың өнімділік сипаттама- 
сы. Аралас амалдардың түрін өңдеу 
кезінде амалдарының орындалуының 
орташа статистикалық уақытымен 
анықталады.

Аггау оҒ 
сіоситепіз

Массив
документов

Құжаттар
жиымы

Құжаттар туралы қысқа деректерді 
немесе кужаттардың өзін сақтайтын 
құжаттық ақпараттық-іздестіру жүйе- 
лерінің ақпараттық қорының негізгі 
бөлігі.

ВаЬЬа§е
тасһіпе

Машина
Бэббиджа

Бэббидж
машинасы

Қазіргі замандағы компьютердің 
болашақ үлгісі болған (1820-1849 
жылдары Ч. Бэббидж құрастырған) 
механикалық есептеу қүрылғылары- 
ның жалпы атауы.

Васк сосіе Обратный код Кері код 1. Берілген ёкілік саннан барлық 
нөлдерді бірлікпен, ал барлық бір- 
ліктерді нөлмен алмастыру арқылы 
алынады; 2. Тура кодты разряд-разряд 
бойынша терістеу арқылы алынған 
код.

Васк-епсі
іпіегкасе

Внутренний
интерфейс

Ішкі
интерфейс

Жүйенің ішкі құрауышы бар интер- 
фейс, мысалы, бас компьютердегі 
қарым-қатынастық процессор интер- 
фейсі, арнайы процессорлы компью- 
тер.

Васк зрасе 
сһагасіег

Знак
возврата

Қайтару
таңбасы

Басу механизмінің немесе дисплей 
экранындағы меңзердің бір позицияга 
кері жылжуын басқаратын символ.
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ВаскЪопе
пеЪүогк

Базовая
сеть

Базалық
тор

1. Компьютер желісінің деректерді жет- 
кізуді қамтамасыз ететін құрауыш- 
тары; 2. Деректерді жеткізу бойынша 
желінің қалған бөлігіне қызмет ететін 
көп деңгейлі үлестірілген желінің 
базалық тораптарының жиынтығы. 
Б.ж., эдетте, өткізу қабілеті жоғары 
кең арналы арнамен жэне диаг- 
ностикамен басқарудың арнайы жаб- 
дыгымен жалғастырылған десте- 
лер, хабарлар немесе арналар қаты- 
настарының мамандандырылған 
тораптарынан тұрады. Б.ж-ге қойы- 
латын өте маңызды талап -  олардың 
сенімділігі жоғары деңгейде болу 
керек. Осы жағдайға байланысты 
олар, әдетте, біртекті (шын мэнінде 
бір типті) процессорлардан түзіледі 
жэне желінің басқа бөліктері біртек- 
тіліктің жоғары дәрежесінде эрі 
басқарудың үлестірілген жүйесінде 
болса да, орталықтандырылған түрде 
басқарылады. Басқарудың орталық- 
тандырылған жүйесі қолданылған 
жағдайда, егер негізгі жүйе тоқтап 
қалатын болса, онда басқаруды өзіне 
алуға дайын қосалқы жүйе болады. 
Б.ж-лерді құрастыру кезінде желінің 
белгілі бір жұмыстық параметрлерін, 
мысалы, орташа кідірісін, арналардың 
бағасын жэне т.б. азайту мақсатында 
графиктің моделдерін (ақпараттық ал- 
масу ағынын) талдау әдісі пайдаланы- 
лады. Б.ж-лердің өзі де көп деңгейлі 
құрылымға ие бола алады.

Васкскюг Черный
вход

Қосымша
кіріс

Кездейсоқ немесе жоспарланған түр- 
дегі жүйенің әлсіз орны. Хабардар 
адам «жасырын есік» арқылы жүйеге 
оңай қолжетімдік ала алады.

Васк§гоиші Фон Фон Жұмыс істеп тұрған белсенді терезе 
сыртындағы аймақ; оған экран жэне 
басқа қолданбалы бағдарламалар те- 
резелері мен файлдар (қапшықтар) 
белгішелері де жатады.
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Васкшчшпсі 
апсі орегаііуе 
топііог

Фоново-
оперативный
монитор

Фонды-
оперативті
монитор

Екі тапсырманы-фонды жэне опера- 
тивті-бір мезгілде орындауды жа- 
сақтайтын микрокомпьютердің амал- 
дық жүйелеріндегі басқарушы бағдар- 
ламалардың топтамасы. Оперативті 
тапсырма орындалмаған кезде бас- 
қаруды фонды тапсырма алады.

Васк§гоипсі
соіог

Цвет
фона

Фон
түсі

Дисплей экранындағы таңба орна- 
ласатын орынның, яғни таңба орны 
нүктелерінің түсі. Бұл нүктелер таң- 
баларға қызметін атқарады.

Васк§гоипс1
і°ь

Фоновое
задание

Фондық
тапсырма

Тікелей дестелік енгізу қүрылғысы 
немесе қашық терминал арқылы 
дестелік өңдеудің кезегіне енгізілетін 
артықшылығы төмен тапсырма.

Васк»гошіс1
тосіе

Фоновый
режим

Фондық
режім

1. Жұмыс істеуші адамның наза- 
рын аудармай-ақ, бағдарламаның 
өз тапсырмасын эрі қарай орыи- 
дау режімі. Фондық режімдегі жиі 
кездесетін жұмыстарға электрондық 
кесте есептерін қайталап есептеу, 
құжаттарды баспаға шығару жэне 
модем арқылы файлдарды жөнелту 
жэне т.б. жатады; 2. Бағдарламалауда 
бетінде тұрған терезе фоны түсінен 
өзгеше, экранның артқы жағында 
тұрған терезе фонының түсі бағ- 
дарламалардың фондық режімі деп 
аталады. Фон түсінің графиктік жэне 
мэтіндік амалдар кезіндегі терезенің 
түсіне немесе экранның түсіне сәй- 
кестену режімі фонның режімі деп 
аталады.

Васк^гоипё
рго§гат

Фоновая
программа

Фондық
бағдарлама

Көп бағдарламалы режімде артықшы- 
лығы ең төменгі дәрежелі бағдарлама. 
Бұл бағдарлама процессор одан ар- 
тықшылық дэрежесі жоғары бағдар- 
ламалардан босаған кезде ғана жұмыс 
істейді.Бағдарламаныңшығарымдары 
терминалда көрінбейді жэне онымен 
әрекеттесуге мүмкіндік тудырмайтын 
режім.
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Васк§гсшпс1
\уогк

Фоновая
работа

Фондық
жұмыс

Басымдылығы төмен тапсырмаларды 
өңдеу.

Васкііпк Обратная
ссылка

Кері
сілтеме

Басқа сайттан сіздің сайтыңызға 
сілтеме. Кері сілтемелер сараланғаи 
сілтеме негізі болып табылады, 
онда сайттың беделдігі оған сілтеме 
жасаған сайттардың беделдігінен 
тэуелді болып табылады.

Васкзрасе
кеу

Клавиша
Ьаскзрасе

Васкзрасе
пернесі

Басқан кезде нұсқағыш көрсеткен 
орында орналасқан таңбаны өшіретін 
жэне нұсқағышты солға бір орын 
жылжытатын перне. Васкзрасе сөзі 
жазылып немесе таңбасы жазылған 
перне.

Васк1гаскіп§ Откат Шегіну 1. Соңғы бақылау нүктесіне қайта ора- 
лу; 2. Бағдарламалаудың диалогтық 
редакторлары мен жүйелерінде -  ал- 
дыңғы пэрменнің (бірнеше пэрмен- 
нің) орындалу нәтижесін болдырмай- 
тын жэне өңделетін айнымалының 
немесе мэтіннің күйін қалпына кел- 
тіретін әрекет.

Васкиз-Ыаиг
поіайоп

Нотация
Бэкуса-Наура

Бэкус-Наур
нотациясы

Есептеу техникасында қолданыла- 
тын Д. Бэкус жэне П. Наур ұсынған 
бағдарламалау тілдерінің синтаксисін 
сипаттаудың метатілдік құралдары.

Васкиз
поіаііоп
сһагасіег

Знак нотации 
Бэкуса

Бэкус
уағызының
таңбасы

Тіл құрастырым синтаксисін сипат- 
тау, сөйлемдерін іуұрастыру үшін Бэ- 
кус нотациясында қолданылатын «:=» 
(«анықтама бойынша») символы.

Васі Ьгеак Ошибочный 
знак переноса

Тасымал- 
даудың қате 
таңбасы

Ішбөлімдері, таусылмас мәзірлері бар 
мэзір жүйесі. Ол меңзерді бөлім по- 
зициясына қойғанда автоматты түрде 
ашылады.

Васі зесіогз Дефектные
сектора

Ақаулы
секторлар

Деректер жазу үшін пайдалануға бол- 
майтын дискіні пішімдеу немесе тек- 
серу кезінде жарамсыздығы белгілі 
болған дискі бетінің ақаулы сектор- 
лары.
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Васі Іхаск Дорожка
дефектная

Ақаулы
жолшық

Қатты немесе иілгіш дискінің 
бетіндегі ақауы бар, дерек жазуға 
болмайтын сақина тэрізді дөңгелек 
жолсызығы. Дискінің бүйір беті ради- 
устары әр түрлі дөңгелектер арқылы 
сақиналарга бөлінеді, ал олар дерек 
жазарда белгілі бір қашықтықтар бой- 
ынша жүргізілген радиустар арқылы 
секторларга бөлінеді. Файлдарды ор- 
наластыру кестесінде мұндай секто- 
ры бар сақина пайдалануға жарамсыз 
деп белгіленеді. Егер дискінің нөмірі 
нөлге сәйкес жолсызығы ақаулы бол- 
са, онда бұндай дискі жалпы жарам- 
сыз болады.

Вап Бан Бан Пайдаланушының форумға, чатқа 
жэне т.б. өз хабарламасын жіберуі.

Вапсһүісііһ Ширина
полосы

Жолақ ені Байланыс арнасы тасымалдай ала- 
тын сигнал жиіліктерінің ауқымы. 
Ол осы арна арқылы жеткізілетін ең 
жоғаргы жэне ең төменгі жиіліктердің 
арасындағы айырмашылықпен анық- 
талып, герцпен (гц) өлшенеді. Егер 
арна цифрлы деректерді жеткізуге 
пайдаланылатын болса, онда оның 
өткізу қабілеті бір секундта өткізілетін 
биттер санымен (бит/с) өрнектеледі.

Ваппег Баннер Баннер Жарнамалық мақсаттардағы веб- 
беттерге орналасатын статикалық 
сурет немесе анимацияланған сурет. 
Әдетте бұл сурет, жарнама жасала- 
тын сайтқа немесе жарнама жаса- 
латын тауар немесе қызмет туралы 
толық ақпарат беретін бетке әкелетін, 
сілтеме болып табылады. Сонымен 
бірге «баннер» сөзі интернетте жарна- 
ма белгісі ретінде жиі қолданылады. 
Баннерлер жарнамалық желілерде 
қолданылатын негізгі жарнамалық 
құралдар болып табылады.
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Ваппег а0 Рекламный
баннер

Жарнамалық
баннер

Жарнама орналасқан веб-беттің бөлігі 
және жарнамаланатын сайтқа гипер- 
сілтеме рөлін атқарады.

Ваіто\У8 Барроуз Барроуз 1. Жекелей электрондық жабдықтар 
жасайтын америкалық фирма; 2. Сери- 
ялары 5000, 6000, 7000 болып келетін 
Барроуз фирмасы компьютерлерінің 
ортақ атауы. Оларға жадты стек 
бойынша ұйымдастыру, пәрмендер 
бөлігі қызметін ірілендіру, тэгтардың 
дамыған жүйесі, деректер типін 
динамикалық анықтағанға дейінгі 
бейімдеу тэн.

Ваве База База 1. Негізгі, тіректі деректер немесе 
элементтер; 2. Санау жүйесінің негізі; 
3. База регистріне жүктелетін эрі салы- 
стырмалы адрестердің (ығысулардың) 
саналу басы ретінде пайдаланылатын 
жад адресі. Атқарушы адрес = база + 
ығысу.

Вазе
асИгезз

Базовый
адрес

Базалық
адрес

1. Адрестелетін деректердің белгілі 
бір жиынтығы үшін тұрақты атқару- 
шы адрестің аддитивті бөлігі; 2. Са- 
лыстырмалы адрестерді санаудың 
бастапқы нүктесі; 3. Деректер бло- 
гында салыстырмалы түрде басқа 
адрестер көрсетілетін адрес. Жадқа 
деректерді сақтау кезінде адресті осы 
блокта орналасқан қандай да бір адре- 
ске қатысты көрсету қолайлы болады. 
Бүл жағдай адрестеуді қысқартуға 
мүмкіндік береді. Өйткені базалық 
адреске салыстырмалы түрде онша көп 
емес санды қосуды немесе одан алып 
тастауды талап етеді; 4. Компьютердің 
жедел жадындағы атқарылу адресінің 
тұрақты бөлігі. Салыстырмалы түрде 
базаны ілгері-кейін ығыстыру арқылы 
атқарылу адресі анықталады.

Вазе апсі 
сіізріасетепі

База-
смещение

База-
ығыстыру

Жұп сан: база жэне ығыстыру 
түрінде адресті ұсыну тәсілі. Нақты 
адрес бұл жағдайда осы сандардың 
қосындысына тең болады.
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Ваве Ыоск Базовый блок Базалық блок Дербес компыотердің базалық пішін 
үйлесімінің негізгі бөлігі.

Вазе
сотриіег

Базовый
компьютер

Базалық
компьютер

Электрондық есептеуіш машиналар 
тобындағы негізгі, алғашқы компью- 
тер. Осы топқа жататын машина- 
лардың қалғандарының барлығы 
базалық компьютердің дамуынан 
пайда болған.

Вазе
сопй§игагіоп

Базовая
конфигу-
рация

Базалық
конфигу-
рация

Компьютердің техникалық қүралда- 
рының жұмыс істеуге қажет ең аз 
көлемдегі негізгі бөлігі.

Вазе
йаіа

Базовые
данные

Базалық
деректер

ПЛ/1 тілінде -  деректерді қайталап 
анықтау кезінде алғашқы деректер 
ретінде пайдаланылатын деректер.

Вазе
еіетепі

Базовый
элемент

Базалық
элемент

Күрделі қызметтік сүлбаларды қүру 
кезінде негізге алынатын логикалық 
элемент.

Вазе
іопі

Базовый
шрифт

Базалық
қаріп

Іске қосқан кезде мэтіндік процессор 
бағдарламасы жұмыс істейтін қаріп. 
Оны басқа қаріпке ауыстыруға бола- 
ды.

Вазе
іпзйисйоп
зузіет

Базовая
сиетема
команд

Пэрмендер- 
дің базалық 
жүйесі

Компьютердің берілген типінде қарас- 
тырылған пәрмендердің стандартты 
толық жинағы.

Вазе
1ап§иа§е

Базовый
язык

Базалық
тіл

1. Біртекті компьютерлерге ортақ 
машиналық тіл; 2. Дербес тілі бар 
мэліметтерді басқару жүйесіндегі 
бағдарламалау тілі.

Вазе
1іпка§е

Базовая
связь

Базалық
байланыс

Есептеу торларында қайталап пай- 
даланылатын жэне эр уақытта ере- 
желердің сол бір ғана жинағына 
негізделетін байланыс.

Вазе
тетогу

Базовая
память

Базалық
жад

Нақтырежім бағдарламалары мен Б08 
амалдық жүйесі қатынас құра алатын 
(сыйымдылығы 640 Кбайт) жад. МБА 
бейнеадаптері бар жүйелерде оньщ 
жоғарғы шекарасы 704 Кбайтқа дейін 
жылжытылады.
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Вазе орегаііоп 
оҒ геіаііоп 
аІцеЪга

Базовая
операция
реляционной
алгебры

Реляциялық
алгебраның
базалық
амалы

Оның басқа амалы арқылы өрнек- 
телетін, туынды болып табылмай- 
тын, жазба құжаттық алгебраның 
негізгі амалы. Біріктіру, айырма, де- 
карт көбейтіндісі, қатынастардың 
проекциясы мен сұрыптауы базалық 
амалдарға жатады.

Вазе ра§е Базовая
страница

Базалық бет Компьютерлердің кейбір сәулетінде -  
қалғандарына қарағанда басқа беттен 
қатынасу оңай болатын жедел жадтың 
бірінші беті.

Вазе Базовый Базалық Процессорлар тобындағы негізгі, ал-
рГ0Се880Г процессор процессор ғашқы процессор.

Вазе
гедівіег

Базовый
регистр

Базалық
регистр

Базалық адреске арналған регистр.

Ваве ге§І8Іег Таблица Базалық Бағдарламада ІІ8ПЧО пэрмендерімен
ІаЫе базовых

регистров
регистрлер
кестесі

жарияланған базалық регистрлер мен 
адрестер нөмірлерінен тұратын ас- 
семблер кестесі.

Ваве Базовое Базалық Дербес компьютермен бірге келетін,
8оГі\¥аге программное

обеспечение
бағдарла-
малық
қамтама

амалдық жүйе мен стандартты бағ- 
дарламаларды қамтитын бағдарла- 
малық кұралдардың негізгі жинағы.

Вазе Базовое Базалық Басқарылатын стансаның ақпараттық
8Іа1и8 состояние күй өрісі бар кадрларды қабылдай және 

бере алатын қалып-күйі.

Вазе Базовая Базалық Құрылымдық бағдарламалау әдісін-
вішсіиге структура қүрылым дегі: қолданудағы, таңдаудағы, қайта- 

лаудағы негізгі қүрылым.

Ваве 8іу1е Базовый
стиль

Базалық
стиль

Құжаттың барлық қалған стилі 
тәуелді болатын стиль. Мысалы, 
«дағдылы» үлгі көмегімен даярланған 
қркаттарда барлық стиль «дағдылы» 
стиліне негізделген. Егер ісүжатта 
базалық стиль атрибуты өзгерсе, онда 
осы өзгеріс базалық стильге тэуелді 
барлық стильге тарайды.

Ваве Базовая Базалық Ұяшықтарында ақпарат сақталатын
іаЫе таблица кесте деректер базасының алғашқы кестесі, 

деректер құрылымы.
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Вазе
(һекаишз

Базовый
тезаурус

Базалық
тезаурус

Қандай да бір саланың тек қана 
негізгі лексикасы мен өте айқын 
парадигмалық қатыстарын қамтитын 
және қысқа тақырыпты тезаурустар- 
ды құрастыру кезінде негіз ретінде 
пайдалануға арналған тезаурус.

Вазе Іуре Базовый тип Базалық тип 1. Егер ол туынды типті анықтауда 
біреу ғана болып саналса, онда 
ол құрастырушы тип; 2. Дерек- 
тер типінің бағдарламалау типіне 
құрамдасқан мәні жоқ құраушылар 
немесе нұсқалар.

Вазесі
асісігекз

Базируемый
адрес

Базаланатын
адрес

Базалық адрес пен ығысу арқылы 
өрнектелетін адрес.

Вазіс Бейсик Бейсик Қазіргі кезде кеңінен пайдаланы- 
латын, қарапайым синтаксисі мен 
шағын көлемді ережелері бар жоғары 
деңгейлі, диалогтық режімде жұмыс 
істеуге арналган багдарламалау 
тілі. Ол бағдарламалауды алғаш рет 
үйренушілер үшін оқыту мақса- 
тында пайдаланылатын интерпре- 
таторы (аудару бағдарламасы) жеке 
дискіде де жазыла беретін қара- 
пайым бағдарламалау тілі болып та- 
былады. 1965 ж. АҚШ-та студент- 
терге бағдарламалау негіздерін үй- 
рету мақсатында әзірленген тілдің 
атауы мынадай ағылшын сөздерінің 
қысқартылуынан алынган: «Ье§іппег'8 
аіі-ригрозе зутЬоІіс іпзішсііоп соНе» 
-  бастаушыларға арналған шартты 
нұсқаулардан тұратын кең мақсатты 
тіл. Б. тілі алғашқыда оқытуға ар- 
нап жасалғанымен, оның көптеген 
нұсқалары қазіргі кезде оқуда, 
ғылымда, өндірісті басқаруда пайда- 
ланылады. Б. тілі кеңінен қолданы- 
латын жоғары деңгейлі тілдердің 
қатарына жатады. Қазіргі уақытта 
оның көптеген жетілдірілген нұсқа- 
лары бар.
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Ва$іс ассезз 
теіһосі

Базисный
метод
доступа

Жетілімнің 
базистік эдісі

Негізгі жэне сыртқы жад арасында де- 
ректер алмасу әдісі. Мұнда алмасудың 
эрбір процедурасы орындалатын 
бағдарламадағы енгізу/шығарудың 
сәйкес оператормен шақырылады. 
Амалдық жүйе автоматты түрде 
тежеуді, тежеуді алып тастауды, ал- 
дын ала буферлеуді жэне алмасу 
амалдарын өңдеу жэне синхрондауды 
жасақтай алмайды.

Вазіс
аиіһепіі-
саііоп

Базовая
аутентифи-
кация

Базалық
аутентифи-
кация

Веб-клиентке құрамдасқан аутенти- 
фикация механизмі арқылы алынған, 
пайдаланушы аты мен құпия сөзін 
веб-сервермен тексеру эдісі. Базалық 
аутеитификация кезінде пайдала- 
нушы аты жэне оның құпиясөзі 
эрбір сұратым сайын жұмыс сеан- 
сы барысында ашық түрде беріледі, 
сондықтан зиянкес бұл ақпаратты, 
дестелердің желілік анализаторын 
қолдана отырып, ұстап қала алады. 
Аутентификацияның осы түрі, ком- 
мерциялық-бағалы ақпаратты нақты 
қорғау қажет болған жағдайда, қолда- 
нылмауы керек.

Вазіс
ЬиҒҒегіп§

Базисная
буферизация

Базистік
буферлеу

Буферлеу тэсілі. Бұл тәсіл өңдеуші 
бағдарламадан сұратым келгенге 
дейін енгізу/шығару амалының іске 
қосылмайтындығы туралы қағидаға 
негізделген.

Вазіс сопігоі 
тосіе

Основной
режим
управления

Басқарудың 
негізгі режімі

Бағдарламаны орындау режімі; про- 
цессормен басқарудың кеңейтілген 
құралдары пайдаланылмайды.

Вазіс һігесі 
ассеза теіһосі

Базисный 
прямой метод 
доступа

Жетілімнің 
базистік төте 
эдісі

Жетілімнің ашық файлдарды дайын- 
дау мен өңдеуді жасақтайтын базистік 
эдісі. Бұл эдістің негізіне физикалық 
жазбаларды -  блоктарды тікелей не- 
месе салыстырмалы адрестеу жата- 
ды.
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Вазіс
еіетепі

Базисный
элемент

Базистік
элемент

Өте қарапайым түрлерге жіктеуге 
болмайтын элемент. Бұл атау, мыса- 
лы, супервизор арқылы әрекеттердің 
сұралатын үдерісіне байланысты, 
эсіресе р (күту) жэне V (сигнал) амал- 
дарын пайдалануда қолданылады.

Ваяіс
еіетепіз оҒ 
іһе сотриіег

Основные
элементы
компыотера

Компьютер- 
дің негізгі 
элементтері

Ақпаратты түрлендіруді орындайтын 
қарапайым электрондық сұлбалар. 
Элементтердің негізгі үш түрі атап 
көрсетіледі: логикалық элементтер- 
сигналдарды логикалық түрлендіру, 
мысалы, терістеуіш, дизъюнктор, 
конъюнктор; сақтайтын элементтер- 
ақпарат сақтау қызметін атқарады. 
Сақтайтын элементтер ретінде трит- 
тер, магниттік беттің белгілі бір 
аймақтары жэне т.б. қолданылады; 
көмекші элементтер-сигналдарды 
физикалық түрлендіру (сигналдарды 
күшейту, сигналдар деңгейін біркел- 
кілеу жэне осылар сияқты басқа да 
функцияларды орындау) үшін керек. 
Логикалық жэне сақтайтын элемент- 
тердің жұмыс істеуін жасақтау үшін 
қолданылады.

Ва8Іс йхеё 
агеа

Базисная
фиксиро-
ванная
область

Базистік
бекітілген
аймақ

Ядролық амалдық жүйені орналас- 
тыруға арналған негізгі жадтың үлес- 
тірілмеген аймағы.

Вазіс ішіех 
зедиепііаі 
ассезк теіһосі

Базисный
индексно-
последова-
тельный
метод
доступа

Жетілімнің 
базистік 
индексті- 
тізбекті эдісі

Индексті-тізбекті түрде ұйымдасты- 
рылған дерекке жетілімнің базистік 
эдісі. Яғни симболикалық атауларды 
пайдаланып, ұзындығы айнымалы 
үлкен жазбалармен жұмыс істеуді 
жасақтайтын әдіс.
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Вазіс іприі/ 
оиіриі зукіет 
-В І08

Базовая
система
ввода/вывода

Базалық
енгізу/
шығару
жүйесі

Үйлесімді компьютерлердің тұрақты 
жадында жазылып қойылған бағдар- 
ламалар жинағы. Бұл бағдарламалар 
компьютердің жұмыс істеуге дайын- 
дығын тексеруге (мысалы, машина- 
ны электр қоректендіру көзіне қосу 
кезінде оның жадының, басқа құрыл- 
ғыларының жұмысын тексеруге жэне 
амалдық жүйенің енгізу/шығарумен 
байланысты қарапайым қызметтерін 
орындауға) арналған. Құрамына амал- 
дық жүйенің жүктемелеушіні шақы- 
ратын бағдарлама кіреді.

Вазіс
топііог

Базисный
монитор

Базистік
монитор

Амалдық жүйенің резиденттік 
(тұрақты) бөлігі.

Вазіс 
рагііііопссі 
ассезз теіһоё

Базисный 
библиотеч- 
ный метод 
доступа

Жетілімнің 
базистік 
дерекхана- 
лық әдісі

Дерекханалық ұйымдастырылған де- 
ректерге жетілімнің базистік эдісі. 
Яғпи симболикалық атауларды пай- 
даланып, ұзындығы айнымалы үлкен 
жазбалармен жұмыс істеуді жасақ- 
тайтын әдіс.

Вазіс
рго§гаттіп§

Базисное
программи-
рование

Базистік
бағдарла-
малау

Амалдық жүйені пайдаланбастан 
бағдарламаларды орындауды қарас- 
тыратын машиналық кодтарда есеп- 
теу үдерісін бағдарламалау.

Вазіс геаі 
сопзіапі

Базисная
вещественная
константа

Базистік
нақты
түрақты

Фортран тілінде -  ондық нүктесі бар 
ондық цифрлардың тізбегі. Мұндай 
тұрақтыны орналастыру үшін ком- 
пьютер жадында байт бөлінеді.

Вазіс зсһета 
оһ сіаіа 
ргосе85Іп§

Базисная
схема
обработки
данных

Деректерді
өңдеудің
базистік
сұлбасы

Жалқыдан жалпы қорытынды шыға- 
руды, қайталауды және рекурсияны 
пайдалануға негізделген деректерді 
өңдеу алгоритмі.

Вазіс 
зеяиепііаі 
ассезз теіһосі

Базисный
последова-
тельный
метод
доступа

Жетілімнің 
базистік 
тізбекті эдісі

Тізбекті жэне төте жетілім құрыл- 
ғыларына орналастырылған тізбекті 
файлдарды эзірлеу мен өңдеуді жасақ- 
тайтын жетілімнің базистік әдісі. Әдіс 
жазбаларды тек қана тізбекті өңдеуге 
рұқсат етеді.
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Ваяіс
зутЬоІ

Базисный
символ

Базистік
символ

1. Жүйемен немесе бағдарламамен 
танылатын эліпби таңбасы; 2. Си 
тілінде -  эрбір нақты процессормен 
орындалуға тиісті символ.

Вазіс
Ісіссоттшіі- 
саііоп ассезз 
теіһосі

Базисный
телекоммуни-
кационный
метод
доступа

Жетілімнің
базистік
телекоммуни-
кациялық
әдісі

Жетілімнің алыстағы терминалдар- 
мен деректер алмасуды жасақтайтын 
базистік эдісі. Жазбаларға тосқауыл 
қоюды, тосқауылды алуды және 
бағдарламаның енгізу/шығару амал- 
дарымен жұмысын үйлестіруді ар- 
найы пәрмендердің көмегімен бағдар- 
ламашы атқарады.

Вазіс \уау 
оҒ ассезз

Базисный
способ
доступа

Жетілімнің
базистік
тэсілі

Физикалық жазбалар деңгейінде де- 
ректерге жетілім тәсілі.

Вазік Базис Базис Кейбір жиынның ең аз ішжиыны. Ол 
белгілі бір амалдарды қолданғанда 
жиынның барлық элементін қалып- 
тастырады.

Вазіз \үеЬ Базисная
сеть

Базистік тор Жалғыз ғана Шеффер функциялары- 
нан түратын буль функцияларының 
толық жүйесінің базисі.

Вазкеі Корзина Қоржын Жойылатын файлдарды сақтау функ- 
циясына сәйкес келетін экрандық 
таңбаша. Себет арқылы жойылған 
файлдарды бұрынғы қалпына кел- 
тіруге немесе кейбір файлдың жойы- 
луын қайтымсыз етуге болады.

Ваісһ
ргосе§8Іп§

Пакетная
обработка

Дестелік
өңдеу

Өңдеу үдерісі кезінде пайдаланушы 
оған әсер ете алмайтындай күні бұрын 
жинақталған деректерді өңдеу неме- 
се тапсырмаларды орындау; дестеге 
біріктіріліп, содан кейін өңделетін 
тапсырмаларды өңдеу.

Ваісһесі
і°ь

Пакетирован- 
ное задание

Дестеленген
тапсырма

Компьютерге енгізу үшін басқа тап- 
сырмалармен біртұтас дестеге топ- 
тастырылған тапсырма.

Вайегу-
ролуегесі
сотриіег

Компьютер 
с батарейным 
питанием

Батареядан
қоректенетін
компьютер

Негізгі қоректену жүйесі ретінде 
электрлік батареялар пайдаланыла- 
тын компьютер.
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Ваисі Бод Бод Байланыс арналарындағы ақпарат 
жеткізу жылдамдығының өлшем 
бірлігі; бір секундта жөиелтілетін 
сигналдық элементтер мөлшерімен 
анықталады. Телефон аппаратын 
ойлап тапқан француз өнертапқышы 
Бодтың құрметіне аталған. Модем- 
дер арасындағы деректерді жеткізу 
жылдамдығының шамасын білдіретін 
бит/сек бірлігінің эквиваленті ре- 
тінде жиі пайдаланылады, бірақ 
эрбір сигналдық элемент бір биттен 
тұрғанда ғана 1 бод 1 бит/с-қа тең 
болады (1 бод = Ібит/с; 1 Кбод =103 
бит/с; 1 Мбод =106 бит/с). Әдетте, 
жоғары жылдамдықты модемдерде 
бір сигналдық элемент бірнеше бит- 
тен тұрады. Мысалы, У.22ЬІ8 жэне 
У.32 модемдерінде 4 битті бір сигнал- 
мен, ал У.32 ЬІ8-те-6 битті, Ү34-те-9 
битті де бір сигналмен жібереді.

Вауопеі
соппесіог

Байонетный
коннектор

Байонеттік
коннектор

Коаксиальдық кәбілдерді жалғасты- 
руга жэне оларды желілік бейімдеуіш- 
пен, қабылдағыш-таратқыштармен 
жэне басқа да желілік элементтермен 
қосуга қолданылады.

Вепсһтагк Бенчмарк Бенчмарк Есептеу торының тезэрекеттігін анық- 
тауға пайдаланылатын стандартты 
бағдарлама. Әдетте, ол кейбір тапсыр- 
малар қоспасын құрамына енгізеді.

Вепсһтагк
тосіеі

Бенчмарк-
модель

Бенчмарк-
модел

Компьютерді мүмкіндігінше пайда- 
лану моделі. Оның негізінде есептеу 
торының өнімділігі салыстырылады 
жэне багаланады.

Вепсһтагк
ргоЫет

Бенчмарк-
задача

Бенчмарк-
мәселе

Есептеу торының сипатын багалауға 
арналған мәселе.

Вепсһтагк
зіисіу

Бенчмарк-
оценка

Бенчмарк-
баға

1. Есептеуіш жүйені таңдау мақсаты- 
мен берілген оның мүмкіндіктерінің 
салыстырмалы бағасы; 2. Бенчмарк 
негізінде бағалау.
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Всіа-іеьііпу Бета-
тестирование

Бета-тестілеу Бағдарламалық өнімді келешек өз- 
гертулерге тегін таратып, нақтылы 
тапсырмалармен тестілеу. Бағдарла- 
малаудағы табылған қателер мен 
ескертулер жайлы хабарлайды.

Віазесі
ехропепі

Характерис- 
тика числа с 
плавающей 
точкой

Жылжымалы
нүктелі
санның
сипаттамасы

т мантиссасындағы нүктенің орнына 
тәуелді тЕр түрінде ұсынылған жыл- 
жымалы нүктесі бар р санының реті.

Віазесі
іп!е§ег

Смещённое
целое

Ығыстырыл- 
ған бүтін

Кейбір базалық мэнге қатысты ығы- 
сумен ұсынылған бүтін айнымалы 
(мысалы, 525-тен 600-ге дейінгі сан- 
дар 0-ден 75-ке дейінгі сандармен 
ұсынылады).

Вісі Захват Иемдену Келешекте деректерді жіберу мақ- 
сатымен компьютердің немесе терми- 
налдың байланыс торабын иемдену 
әрекеті.

Вісіігссііопаі
Ьик

Двунаправ- 
ленная шина

Екі бағытты 
қүрсым

Сигналдардың екі бағытта да жеткі- 
зілуін қамтамасыз ететін қүрсым.

Вісіігссііопаі
йо\ү

Двунаправ- 
ленный поток

Қосбағыттық
ағын

Бір ғана жалғастырушы желі бойын- 
ша екі бағытта жөнелтілетін хабарлар 
ағыны.

Ві1игсаііп§
аі^огііһт

Разветвляю-
щийся
алгоритм

Тармақталған
алгоритм

1. Алгоритмнің толық емес пішімін- 
де берілген шартқа байланысты кей- 
бір әрекеттер орындалмауы мүмкін;
2. Алгоритмнің толық пішімінде 
берілген шартқа байланысты әрекет- 
тердің біріншісін немесе басқасын 
орындайды.

Віпагу Бинарный Бинарлы Көп жағдайда файлдарға немесе 
протоколдарға ақпараттардың толық 
берілуі үшін барлық 8 битті (7 битті 
мэтіндік файлдардан жэне протокол- 
дардан ерекшелігі) пайдалану тиімді. 
Барлық пайдаланылатын файлдар, ар- 
найы бағдарламалар арқылы дайын- 
далған графика, дыбыстар мен файл- 
дар (мысалы, деректер базасы неме- 
се электрондық кесте) желі арқылы 
жеткізілуге тиісті болса, онда олар 
екілікті болып табылады.
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Віпагу
аскііііоп

Двойное
сложение

Екілік
қосу

0+0=0, 0+1 = 1, 1+1=10, 1+0=1 ережесі 
бойынша орындалатын екілік санау 
жүйесінде ұсынылған сандарды қосу. 
Ол компыотердегі арифметикалық 
амалдардың негізі болып саналады.

Віпагу
агііһтеііс

Двоичная
арифметика

Екілік
арифметика

Екілік санау жүйесінде берілген сан- 
дар арифметикасы.

Віпагу
сһагасіег

Бинарный
знак

Екілік
таңба

Екілік цифр.

Віпагу 
сһагасіег зеі

Двоичный
кодовый
набор

Екілік
кодтық
жинақ

Екі элементтен тұратын жэне иақты 
ережелер бойынша кодтауға қажетті 
барлық элементтерді қамтитын 
ақырлы жиын.

Віпагу
сосіе

Двоичный
код

Екілік
код

Тек екі таңбадан (әдетте, 0 жэне 1) 
тұратын шарттаңбалар жиынтығы.

Віпагу сосіе 
Гог ехсһап^е 
оГ іпГогтаІіоп

Двоичный 
код для 
обмена 
информацией

Деректер 
алмастыруға 
арналған 
екілік код

Әліпбилік-цифрлық деректерді маши- 
на ішілік бейнелеуге арналған қалып- 
ты екілік шарттаңба.

Віпаіу соёе 
рго£гат

Программа 
в двоичном 
коде

Екілік
кодтағы
бағдарлама

Тек қана машиналық пэрмендер мен 
тұрақтылардан тұратын орындауға 
жарамды бағдарламалық модул.

Віпагу-сосіесі 
ёесітаі -  
ВСО

Двоично-
десятичное
представ-
ление

Екілік-ондық
елестету

Санның эрбір ондық цифрының екілік 
кодпен бейнеленіп жазылуы. Мыса- 
лы, 47 саны 01000111 түрінде жазыла- 
ды, мұндағы 0100, 0111 сэйкес 4 жэне 
7-нің екілік кодтары.

Віпагу-сосіесі
сіесітаі
ГгапзГогтаГіоп

Двоично-
десятичное
преобразо-
вание

Екілік-ондық
түрлендіру

Сандарды санаудың екілік жүйесінен 
санаудың ондық жүйесіне ауыстыру.

Віпагу сойесі 
гергезепіаііоп

Двоичное
представ-
ление

Екілік
үсыну

Ақпаратты екілік кодта ұсыну. Дерек- 
терді компьютер жадына ұсынудың 
негізгі тәсілі болып саналады.

Віпагу
соипіег

Двоичный
счетчик

Екілік
санауыш

Өзінің шығысындағы импульс тізбе- 
гін шығыс өткізіштеріндегі сәйкес 
сигналдар тізбегіне түрлендіретін 
тізбек.
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Віпагу
соипііп§
кузіет

Двоичная
система
счисления

Екілік санау 
жүйесі

1 мен 0 сандарын ғана пайдаланатын, 
негізі 2 болып келетін санау жүйесі. 
Деректерді компьютер жадына өр- 
нектеуде кеңінен пайдаланылады.

Віпагу
сіаіа

Двоичные
данные

Екілік
деректер

1. Машиналық форматтағы деректер;
2. Екілік кодта берілген деректер;
3. Мэндері екілік санау жүйесіндегі 
сандар болып келетін деректер.

Віпагу
сіесітаі
сосіе

Двоично-
десятичный
код

Екілік-ондық
код

Ондық санау жүйесінде берілген 
деректердің эрбір цифрын, ондық 
нүктесін немесе санның таңбасын 
бірдей мөлшерлі (эдетте, төртке тең) 
екілік тізбектер арқылы көрсететін 
шарттаңба.

Віпагу
сііёіі

Двоичный
разряд

Екілік
разряд

1. Ақпарат мөлшерінің бірлігі; 2. Жад 
көлемінің бірлігі; 3. Санаудың екілік 
жүйесінің цифрлары -  0 мен 1.

Віпагу Ше Двоичный
файл

Екілік файл Компьютерде пайдаланылатын сим- 
волдардың стандартты жинағымен 
шектелмеген кодтары бар файл; 
А8СІІ-де пайдаланатын мәндерге 
кірмейтін сандық мэндерді пайда- 
ланатын екілік кодтардан тұратын 
деректер файлы. Екілік файлдар- 
ды қолдануда бір разрядында өткен 
қателік сол файлды түгелдей пайдала- 
ну мүмкіндігін жояды.

Віпагу Іогт 
оҒ виЬтіззіоп 
оЬ іпіогтаііоп

Двоичная 
форма пред- 
ставления 
информации

Ақпараттық 
көрсетімнің 
екілік пішімі

Кез келген деректерді (ақпаратты) тек 
екі символ 0 жэне 1 тізбегі арқылы 
бейнелеу коды.

Віпагу
тосіеі

Бинарная
модель

Бинарлық
модел

Әрбір қатынастағы атрибуты жүп 
болатын деректердің реляциялық 
моделі.

Віпагу
поіаііоп
8у8іет

Двоичная
система
счисления

Санаудың 
екілік жүйесі

0 мен 1 сандарын пайдаланатын, 
белгіленген негізі бар позициялық 
жүйе.

Віпагу
орегаііоп

Двухместная
операдия

Бинарлы
амал

Екі операндпен орындалатын амал, 
оған +,-, *, / тэрізді арифметикалық 
амалдар жатады.
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Віпагу
орегаіог

Бинарный
оператор

Бинарлық
оператор

Арифметикалық (+, *, /) немесе 
логикалық (л , у) өрнектегі екі опе- 
рандты байланыстыратын амал сим- 
волы.

Віпагу
геіаііоп

Бинарное
отношение

Бинарлық
қатынас

Деректердің хабарламалық модел- 
дерінде атрибуттарының саны 2-ге 
тең қатынас.

Віпаіу
гедиезі

Бинарный
запрос

Бинарлық
сұратым

Іздестіру нышандарының саны екіге 
тең, көп аспектілі сұратым.

Віпсі
сһагасіег

Знак
присваивания

Теліну
таңбасы

Бағдарламалау тілдерінде -  меншіктеу 
операторын жазуда қолданылатын 
таңба.

Віпс1іп§
оІЪеІ

Отступ 
для связки

Байламға
арналған
шегініс

Мэтінді шығару кезінде беттерді 
бекітуге немесе байластыруға қалды- 
рылатын өріс. Кейбір мэтіндік про- 
цессорлар қалыпты өрістен басқа 
байлауға шегіністі қарастырады. Со- 
нымен бірге шегіністің оң немесе сол 
жақта туратыны көрсетілуі тиіс.

Віо1о§іса1
суһегпеііся

Биологи-
ческая
кибернетика

Биологиялық
кибернетика

Биологиялық жүйелерді зерттеу мен 
моделдеу мэселелерін қарастыратын 
кибернетика тарауы.

ВІОЛІС8 Бионика Бионика Техникалық құрылғылар мен жүйе- 
лерге (мысалы, жасанды зияткер 
жүйелеріне) тірі табигаттың принцип- 
терін, қасиеттерін, міндеттері мен 
қүрылымдарын қолдану түрғысын- 
дағы қолданбалы ғылым.

Віі Бит Бит Компьютердегі ең кішкене ақпарат 
бірлігі, 0 немесе 1 мәндерін қабылдай 
алады.

Віі апсі іоүусг 
еакс сопзіапі

Битовая
строчная
константа

Биттік-
жолдық
турақты

ПЛ/1 тілінде -  өзі биттік жол ретінде 
ұсынылатын тұрақты.

Віі сагсі Битовая карта Биттік карта Арнайы түрде берілген жэне ком- 
пьютер жадында немесе сыртқы 
қүрылғыда сақталатын графикалық 
құрылғыдағы кескін бейнесі.
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Віі
соііЙ£ига1іоп

Битовая кон- 
фигурация

Биттік кон- 
фигурация

Деректерді жеке биттердің жиынтығы 
ішінде ұсыну.

Віі §гіс! Разрядная
сетка

Разрядтық
тор

Машиналық жарты сөзді, сөзді жэне 
қос сөзді ұсыну үшін негізгі жадқа 
жазылган разрядтар тобы; компьютер- 
де санды бейнелеу үшін қолданылатын 
разрядтар саны.

Віі тар Битовый
массив

Биттік
жиым

Әрбір элементіне жадтың бір неме- 
се бірнеше разряды сэйкес келетін 
деректерді ұсыну. Бұл разрядтардың 
адресі элемент нөмірімен анықталады, 
ал мэні деректердің элементінің күйін 
(мысалы, жад блогының күйін, кескін 
нүктесінің түсін) сипаттайды.

Віі тар -  
ВМР

Битовое
отображение

Бит
бейне

Нүктеге түсетін 1, 4, 8 жэне 24 бит 
қаныққан түсті қолдайтын, Місгозой 
корпорациясы орнатқан \¥іпс!о\¥8 
жүйесінде графикалық файлдарды 
жасаудың стандартты пішімі (бір 
нүктеге 4, 8 жэне 24 разрядтан). ВМР 
форматында қысу ескерілмеген.

Віі тарріп§ Битовое
отображение

Биттік
бейнелеу

Екілік разрядтың көмегімен екі 
объектінің өзара тәуелділігін көрсету 
тәсілі: 1 -  байланыс бар, 0 -  байланыс 
жоқ. Биттік жолдар мен матрицалар 
кеңінен пайдаланылады.

Віі таігіх Битовая
матрица

Биттік
матрица

1. Әрбір элементі 0 және 1 мэнін 
қабылдайтын матрица; екі атрибут 
байланысын компьютер жадында бей- 
нелейтін тәсілдердің бірі; 2. Әрбір 
элементі 0 немесе 1-ге тең болатын 
екі өлшемді жиым.

Віі
рег зесопсі

Бит
в секунды

Бір
секундтағы
бит

Ақпаратты жеткізу жылдамдығының 
өлшем бірлігі.

Віі- 8Іісе
тісгорго-
сеззог

Секционный
микропро-
цессор

Секциялық
микропро-
цессор

Әрқайсысының арифметикалық-ло- 
гикалық қүрылгысы мен бірнеше 
регистрі бар біртиптік 2, 4 жэне 
8-разрядтық микропроцессорлық ин- 
тегралдық сұлбаларды жалғастыру 
негізінде алынған микропроцессор.
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Віі яігеаіп Двоичный
ПОТОК

Екілік ағын Байланыс желісі бойынша берілетін 
екілік цифрлардың үзіліссіз тізбегі.

ВІІ 8ІГІП§ Битовая
строка

Биттік жол 1. Биттер тізбекшесі; 2. Екілік нөлдер 
мен бірлердің тізбегі. Компыотер жа- 
дында цифрлардың әрқайсысы бір 
биттің орнын алады.

ВІІ 8\ҮІІсҺ Двоичный
переклю-
чатель

Екілік
айырақосқыш

Бір екілік разрядтан түратыи жэне 
екі күйі (қосу/ағыту, иә/жоқ) бар 
логикалық айырақосқыш.

ВІІ8
сотрагізоп

Битовое
сравнение

Биттік
салыстыру

Биттік жолдар болып саналатын опе- 
рандтармен орындалатын салыстыру 
амалы.

Віі8 рег 
зесопсі -  Ьрз

Бит в одну 
секунду

Бір
секундтағы
бит

Деректерді жеткізу жылдамдығы ша- 
масын көрсететін өлшем бірлігі. Ин- 
тернет арқылы деректерді жіберудің 
жылдамдығын сипаттайтын термин.

Віапк
сһагасіег

Знак
пробела

Бос орын 
таңбасы

Сөйлем жэне деректер элементтерінің 
арасын ажырату үшін қолданылатын
« _ »  СИМВОЛЬІ

В1іпкіп§ Мигание Жыпылықтау Бір немесе бірнеше элемент кескінінің 
жарықтылығын немесе түсін көзбен 
көру үшін мезгіл-мезгіл өзгертіп 
отыру.

Віоск Блок Блок 1. Белгілі бір қызметті орындай- 
тын өзара байланысты құрылғы эле- 
менттерінің жиынтығы; 2. Дерек жи- 
нақтауыштардағы физикалық жаз- 
балардың деректер блогы; 3. Құжат- 
тардыңтаңдап алынған біртұтасбөлігі. 
Мысалы, өңделуге тиіс мэтін блогы 
(мэтін редакторларында); деректері 
көшіруге, ығыстыруға, буферге қиып 
алуға дайындалған қатар орналасқан 
торлар жиыны (кестелік процессор- 
ларда); 4. Бағдарламадағы оператор- 
лар жиыны; бағдарлама блогы деп те 
айтылады; 5. Байланыс арнасы бойын- 
ша жіберілетін деректер жиынтығы; 
6. Экрандағы пиксельдердің (өңделу- 
ге тиіс нүктелердің) тіктөртбұрышты 
аумағы; 7. Жадтың көршілес орында-
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рында немесе шалғай құрылғылардың 
сақтауыш ісұрылғысында жазылған 
сөз, таңба немесе жазбалар сияқты 
ақпараттық бірліктің жинағы болған- 
дықтан, Б-ты сыртқы сақтауыш 
құрылғы мен жедел жад арасында 
деректер алмасу іске асырылатын 
ақпараттың жеке үлестері деп қа- 
растыруға болады. Б-ты жеткізуге 
бір пәрмен пайдаланылады. Б-дың 
ұзындығы тұрақты немесе айныма- 
лы болып келеді. Магниттік таспаға 
жазылған деректер ағыны деректер- 
ге қатынауға, әсіресе, қателіктерді 
жоюға қолайлы бөлу үшін блоктарға 
жіктеледі. Мұндай блоктың балама- 
сы дискідегі сектор болып саналады. 
Б-тар арнайы блокаралық аралықтар- 
мен бөлінеді. Сонымен бірге бірімен- 
бірі жалғасатын блоктардың шека- 
расын тіркеуге жазбаның ішжүйесі 
магниттік таспаға, комгіьютерге ке- 
дергі келтірмейтін, басқарудың ар- 
найы сигналын жасайды. Бір томның, 
тіпті болмағанда файлдың шегінде 
Б-тар бірдей болып келеді. Файлдың 
шекарасы Б. арқылы өткеи жағдайда 
блоктың қалған бөлігі толтырғыш деп 
аталатын арнайы символдармен тол- 
тырылады. Б-тың ұзындығын таңдау 
көп жағдайда қателерді өңдеуді 
басқарудың қолайлылығымен бай- 
ланысты. Б. аралығының ең аз ұзын- 
дығы, пайдаланылатын таспа піші- 
мінің стандартымен анықталады, ал 
ең үлкен ұзындығы, әдетте, реттел- 
мейді. Бос таспаның өте ұзын бөлігі 
(әдетте, 7,5 м-ге жуық) қандай да бір 
деректердің томда жоқтығын білді- 
реді. Таспаны үнемдеу үшін ең аз 
мэнге жуық аралықтар пайдаланы- 
лады, бірақ кейбір жағдайларда олар, 
мысалы, қателерді түзетуге немесе 
файлды редакциялауға орын қалдыру 
үшін ұзартылады.
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Әдетте ішжүйелерде магниттік тас- 
паға жазуды, деректерді Б-тарға 
бөлуді бас компьютер орындайды. 
Алайда жүгірмелі таспа қүндағының 
базасындағы кейбір буферленген 
ішжүйелер компьютерден деректердің 
үздіксіз ағынын қабылдап, оны өз 
бетімен Б-тарға жіктей алады. Бұл 
жағдайда ол Б-тарды көбінесе ішкі 
Б-тар деп атайды. Б-тарға бөлу проце- 
дурасы компьютер үшін еш кедергісіз 
болады. Мұндай ішжүйелерде аралық 
Б. аралығы өте қысқа немесе тіпті 
болмауы да мүмкін.

Віоск
сһеск

Контроль
блоков

Блоктарды
бақылау

Әрбір деректер блогы құрылымының 
тағайындалған ережеге сәйкестігін 
тексеру үшін пайдаланылатын қате- 
лерді өңдеу процедурасының бөлігі.

Віоск сосіе Блочный код Блоктық код Бір амалда декодер кірісіне таңба- 
лардың белгіленген саны (мысалы, 
к) келетін, ал шығысында бірнеше 
таңбалардан (мысалы, п) тұратын 
кодтық сөз түрленетін, қателері 
байқалған немесе түзетілген код. Бұл 
код кейде п,к-коды, яғни ұзындығы 
к блок пен ұзындығы п кодтық сөз 
деп аталады. Декодер бір амалда п 
таңба қабылдайды да, 1< таңба береді. 
Қашанда кодтық сөз кірістік сөзден 
ұзындау, өйткені бір мезгілде қабыл- 
данатын сөз онша ұзын емес. Кодтық 
сөз іс жүзінде тиісті ұзьшдықтағы 
сөздер жиынынан таңдау арқылы қа- 
лыптасады, атап айтсақ, таңдау тәсілі 
кодқа қандай да бір нақты қасиет 
береді.

Віоск
сопсері

Блочный
принцип

Блоктық
принцип

Әзірленетін сұлбаның барлық түйін- 
дерінің орындалуы белгілі бір стан- 
дартты қызметті орындайтын жэне 
аяқталған конструктивтік атқаруы бар 
элементтер жинағымен жасақталатын 
құрастыру принципі.
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Віоск
сіеуісе

Блоковое
устройство

Блоктық
құрылғы

Деректер блогымен жұмыс істейтін 
құрылғы. Мысалы, дискжетек 256 
байттағы блоктарға біріктірілген де- 
ректермен эрекеттесе алады, тіпті 
берілетін ақпарат бір немесе екі 
байтқа сыятын болса да 256 байттағы 
блокқа беріледі.

Віоск
ёіа§гат

Структурная
схема

Құрылымдық
сұлба

Үдерістерді, үйымдастыру, талдау 
немесе мәселені шешу тәсілдерін 
графикалық үсыну. Мүнда амалдар, 
деректер ағыны, қүрылгылар үшін 
арнайы графикалық белгілеулер пай- 
даланылады.

Віоск ёіа§гат 
оі" зузіет ок 
аиіотаііс
СОПІГОІ

Структурная 
схема систе- 
мы автома- 
тического 
управления

Автоматтық
басқару
жүйесінің
құрылымдық
сұлбасы

Жүйені автоматтық басқаруды өзара 
байланысқан динамикалық буындар- 
дан тұратын сұлба түрінде ұсыну; 
буындардың әрқайсысы өзінің бе- 
рілістік қызметімен сипатталады.

Віоск
епсгурііоп

Блочное
шифрование

Блоктық
шифрлеу

Шифрлеу тәсілі. Бұл тэсілді пайда- 
ланғанда эрбір берілетін блок бір- 
біріне тәуелсіз түрде шифрленеді.

Віоск
ехсһап§е

Блочный
обмен

Блоктық
алмасу

Компыотердің негізгі жад пен сыртқы 
сақтауыш құрылғылар арасында де- 
ректер алмасу тәсілі. Блоктық алмасу 
кезінде деректердің орын ауыстыруы 
физикалық жазбалардың блоктары- 
мен жүзеге асырылады.

Віоск
ігацтепі

Блочный
фрагмент

Блоктық
үзінді

Жол бөліктерін біріктіретін, жиын- 
тығы тіктөртбұрышты құрайтын 
үзінді.

Віоск
кеу

Клавиша
блокировки

Қүрсаулау
пернесі

Регистрді белгілерімен бірге ауысты- 
ру пернесі. Бұл пернені ұстап тұрудың 
қажеті жоқ.

Віоск
1оасііп§

Блочная
загрузка

Блоктық
жүктеу

Жадты бөлу жэне деректерді енгізу 
блок бойынша жүзеге асырылатын 
жүктеу түрі.

Віоск тагк Маркер блока Блок маркері 1. Ұзындығы айнымалы блоктарды 
өңдеу кезінде деректер блогының 
соңыі-і көрсететін шартбелгі; 2. Тас- 
палық тамга мен файлдың деректер 
блогыиың шектеушісі болып санала- 
тын магниттік таспадагы қызметтік 
блок.
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Хабаршы №4

Віоск
тосіе

Режим
блокировки

Қурсаулау
режімі

Есептеу торларында терминал мен 
мақсатты бағдарлама арасындағы бай- 
ланыс тек хабарды жеткізу мен жауап 
алу уақытында ғана тағайындалатын 
режім.

Віоск-
тиіііріех
тосіе

Блок-мульти-
плексный
режим

Блоктық-
мульти-
плекстік
режім

Тезәрекетті (сұрыптайтын немесе 
блоктық-мультиплекстік) арнаның 
жұмыс режімі. Бұл режімде құрыл- 
ғыны жэне деректер іздестіруді 
басқару мультиплекстік режімде, ал 
жеткізу дара өрістік блоктық режімде 
жүзеге асырылады.

Віоск-
пшіііріехег
сһаппеі

Блок-мульти-
плексный
канал

Блок-мульти- 
плекстік арна

Бірнеше сыртқы құрылғыдан дерек- 
терді ауыспалы түрде жеткізуге 
рұқсат беретін немесе бір құрылғысы 
бар бірнеше алмасу процедурасына 
арналған енгізу/шығару арнасы. Бұл 
жағдайда мультиплекстеу байт бой- 
ынша емес, блок бойынша жүзеге 
асырылады.

Віоск
пе8Ііп§

Вложение
блока

Блокті ішке 
салу

Бағдарламалық блокты басқа блоктың 
ішінде сипаттау.

Віоск
питЪег

Номер
блока

Блоктың
нөмірі

Тасуыштағы физикалық жазбаның 
нөмірі. Цилиндр нөмірінен, жолшық- 
тың жэне жолшықтағы жазбалар 
нөмірінен тұрады.

Віоск
оГ ассеріапсе 
оГ іһе ёесізіоп

Блок
принятия
решения

Шешім
қабылдау
блогы

Бағдарламаның блок-сұлбадағы шарт- 
ты өту кескіні.

Віоск
оГ соттапсі 
ргосе88Іп§

Блок
обработки
команд

Пәрмендерді 
өңдеу блогы

Пэрмендерді тізбектік таңдауды, 
дестелер ашуды, адресті өзгертуді 
операндтар таңдауды, яғни арифме- 
тикалық құрылғыларда амалды орын- 
дауға дайындық жасауды жүзеге 
асыратын компьютерлердің бірыңғай 
жүйесінің құрылғысы.

Віоск 
оГ іпіііаі 
1оаёіп§

Блок
начальной
загрузки

Бастапқы
жүктеу
блогы

М8 БОЗ амалдық жүйесі кұрамын- 
дағы эрбір жүйелік дискінің бірінші 
сскторында тұратын қысқа (512 байт- 
тай) басқару бағдарламасы.
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