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Предисловие  
главного редактора

Одна из главнейших целей Европейского Союза – сохранять языковое 
и культурное разнообразие Европы. Эта цель может быть достигнута 
только в сотрудничестве с многонациональными государствами.

Языки могут сохраниться и развиться только в случае, если ими 
пользуются дома, школе и во всех жизненных сферах.

Программа NH – CFU (Collegium Fenno-Ugricum) Terminologia 
scholaris * Школьная терминология разработана с целью возвращения 
финно-угорских языков РФ в школьный обиход.

Для этого нужно было создать терминологию всех школьных 
предметов, как пользуясь результатами терминообразования 1920-30-х 
годов, так и создавая новые термины.

В результате реализации проекта «Создание терминологических 
словарей на национальных языках для общеобразовательных школ в 
регионах проживания финно-угорских народов Российской Федерации» 
в рамках совместной программы Совета Европы и Европейского 
Союза для Российской Федерации – «Национальные меньшинства в 
России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» 
была выработана терминология по литературе, языку, истории, 
обществознанию, математике, химии, физике, биологии, информатике, 
географии на пяти финно-угорских языках РФ (коми, марийский, 
удмуртский, мокшанский и эрзянский).

Терминологические словари были одобрены термино-
орфографическими комиссиями данных финно-угорских республик.

Главный редактор выражает свою искреннюю благодарность за 
поддержку проекта Совету Европы и Министерству регионального 
развития РФ, главному координатору проекта Марине Фединой 
(Сыктывкарский государственный университет), сокоординатору 
и издателю Алексею Роднякову (Мордовский государственный 
университет), Венгерской национальной организации Всемирного 
конгресса финно-угорских народов, и прежде всего всем авторам.

Badacsonytomaj, NH-CFU, 1-го марта 2011 г.
Янош Пустаи (Pusztay János)
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ASCII (American 
Standart Code 
for Information 
Interchange – 
Информацийым 
ваш-ваш 
вашталтыме 
шотышто 
америкысе 
стандартле код)

ASCII (American 
Standart Code 
for Information 
Interchange)

луан цифрым, латин да вес 
алфавит/тиштер-влакым, 
чарналтыш ден виктарыше 
палым кончыкташлан 
стандартле кодировко

CMYK-тӱсмодель CMYK ныл тӱҥ тӱсым (пелганде – сyan, 
куксин – magenta, нарынче – 
yellow, шеме – black) кораҥдыме 
дене у тӱс мумым йӧнештарыше 
тӱсмодель

COM1 да СОМ2 COM1 и СОМ2 почела порт-влак, ыҥпале 
битым икте почеш весым почела 
колтылыт, технике явалаште 
25 да 9 контактан кылушык 
полшымо дене шыҥдаралтыт

dpi (dot per inch 
– ик дюймлан 
точко)

dpi (Dot per inch) 1 дюйм кужытан ойып 
корнышто точко чот (1 дюйм 
= 2,54 см); савыктыш, экран, 
сканлымаш да т.м. ойып-влакын 
нугыдылыкшым висымкугыт

FAT FAT файлсистемын классике 
чоҥымойыртемже 
(архитектуржо)

Flash-шарныш Flash-память, 
Flash-накопитель

пелпроводникан тӧҥга 
энергийэрыкан, шуко пачаш 
возаш лийме шарныш погымо 
явала

FTP (File transfer 
protocol – Файл 
трансферлык 
протокол)

FTP (File transfer 
protocol)

файлым вер гыч верышке 
вончештарылмым 
(трансферлымым) йӧнештарыше 
протокол

HTML (HyperText 
Markup Language 
– Гипертекстын 
Тиштыйылмыже), 
кӱчык.: HTML-
йылме

HTML (HyperText 
Markup Language) 

вотдокументын тӱҥалтыш 
текстшым гипертекстлын 
тамгалымаш, вотбраузерлан 
текст гыч дизайн чоҥымым 
йӧнештарыше посна (специал) 
тиштан (теган) йылме
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HTTP (HyperText 
Transfer Protocol 
– Гипертекст 
Трансферлык 
Протокол)

HTTP (HyperText 
Transfer Protocol)

гипертекстле документлам 
вончештарылмым 
(трансферлымым) йӧнештарыше 
протокол

IP-адрес IP-адрес компьютерын 4(6) байт кужытан 
вотысо шкешотан (уникал) 
адресше

LPT LPT иккокла (параллель) порт, 
иканаште 8 бит ыҥпалым 
колтылеш, технике явалаште 
25-контактан кылушык семын 
шыҥдаралтеш

POP3 (Post 
Office Protocol 
3 – Почтылык 
Протокол 3)

POP3 (Post Office 
Protocol 3)

провайдерын почтысерверже 
гыч увертышым наледылме 
протокол

PPP (Point to Point 
Protocol – Точко 
гыч Точкыш 
Протокол)

РРР (Point to Point 
Protocol)

чӱктылалтше телефон да т.м. 
кыл линий дене интервотыш 
шуаш кучылталтше протокол

PS/2 PS/2 коляигым да полдышоҥам 
компьютер деке ушаш 
кучылталтше вичмучашан 
йыргешке кылушык

RGB (red – 
йошкарге, green 
– ужарге, blue – 
канде)

RGB кум тӱҥ тӱсым (йошкарге – red, 
ужарге – green, канде – blue) 
ушымо дене у тӱс мумым 
йӧнештарыше тӱсмодель

SMTP (Simple 
Mail Transfer 
Protocol – 
Куштылго Серыш 
Трансферлык 
Протокол)

SMTP (Simple 
Mail Transfer 
Protocol)

провайдерын 
почтысерверышкыже 
увертышым намиен шуктедылме 
протокол

SQL (Structured 
query language – 
Структурлымо 
Йодмыйылме)

SQL (Structured 
query language)

реляциян ыҥпалыпого-влакым 
палемдаш да нунын дене пашам 
ышташлан тӱнямбал стандартле 
йылме
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TCP/IP 
(Transmission 
Control Protocol/
Internet Protocol 
– Колтылмым 
Тергыше 
Протокол/
Интервот 
Протокол)

TCP/IP 
(Transmission 
Control Protocol/
Internet Protocol)

интервотлан ямдылыме да 
тудын негызшылан налме 
протокол тӱшка

Unicode (Юникод) Unicode текстысе тиштым кодлымаш 
тӱнямбал стандарт, кажне 
тиштылан 2 гыч 6 марте байт 
пуалтеш

URL (Uniform 
resource locator 
– Ресурсын 
иктӱрлемдыме 
верончыкты-
шыжо)

URL (Uniform 
resource locator)

документын интервотышто 
верланыжым ончыктышо 
стандартлыме тиштыгорно; 
URL-шке доменын, файлын да 
каталогын лӱмышт, машинын 
вотысо адресше, файл деке 
шумым йӧнештарыше протокол 
пурат

USB (Universal 
Serial Bus – 
Универсал 
Почела Шай)

USB тӱрлӧ сынан тӱжвалявалам 
ушашлан кучылталтше 
универсал порт

Web-камер/
воткамер

Web-камера компьютервот гоч видеом 
колтылаш кучылталтше 
цифркамер

Web-лаштык/
вотлаштык

Web-страница шкешотан (уникал) URL-ан 
тӱнямбалвотын документше але 
инфоресуршо

Web-сервер/
вотсервер

Web-сервер вотлаштык семын 
келыштарыме, ыҥпале-влакым 
арален шогышо да тӱжвал 
вотыш колтылшо сервер

А
Адаптер Адаптер компьютерын тӱжвалявала-

влакше дене кылым ыштыше 
явала

Адрес Адрес объект, документ, файл, лаштык 
да т.м. декат вӱдышӧ корно
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Адресын шайже Шина адреса тӱҥ процессор але процессор 
деч посна рӱдӧ шарныш дене 
ыҥпале-влакым вашталтылын 
кертше явала-влак могырым 
кучылталтше, КОШ мутын физик 
адресшым ончыктышо шай

Алгоритм Алгоритм сомылым шукташлан 
палемдыме ыштык але ошкыл-
влакын почелалыкышт

Алфавит/тиштер Алфавит йылмыште кучылталтше чыла 
тиште-влак

Антивирус/
вирусваштареш-
лык программе

Антивирусные 
программы 

компьютервирус деч 
локтылалтше да тудын 
эҥгекшым кораҥдыше 
программе

Аппарат 
вораҥдыш

Аппаратное 
обеспечение

компьютерын электрон да 
механике ужаш тӱшкалыкше

Аргумент/негызой 
(параметр)

Аргумент 
(параметр)

ӱжшӧ программе гыч 
процедурыш але функцийыш 
колтымо ыҥпале-влак

Архиватор Архиватор тӱжвал шарнышыште 
иктеш чумырымым сайрак 
аралашлан келыштарыме, 
файл-влакым архивлыше да 
нунылан тӱҥалтыш калыпым 
пӧртылтышӧ программе

АЦВ (аналог-
цифр 
вестӱрлемдыше)

АЦП (Аналогово-
цифровой 
преобразователь)

аналогсигналым 
цифрсигналышке 
(дискреткодышко) 
вестӱрлемдыше явала

Б
Байт Байт компьютерыште 

информацийым аралымаште, 
вончештарылмаште 
(трансферлымаште) да 
пашалымаште тӱҥ висымкугыт; 
байт компьютерын 
шарнышыштыже ик тичмаш 
семын возалтеш, лудалтеш да 
пашалалтеш; тӱҥ шотышто байт 
8 бит кугытан улеш



Марий термин Руш термин Терминын значенийже

11

Баннер Баннер вотлаштыклаште рекламлыме 
лаштыкыш гиперушык/
гиперкылвер дене ушышо изи 
рекламсӱрет

Бит Бит 0 але 1 цифрыҥым аралаш 
кучылталтше, кокытан чотрадам 
системыште пашам ышташ 
пуышо компьютершарнышын эн 
изи элементше

Блок-схеме Блок-схема алгоритм але процесс-влакым 
ончыктышо схеме-шамычын 
кумдан шарлыше типышт, 
тушто паша ошкыл-влак умдо 
дене ушымо тӱрлӧ калыпан блок 
дене ончыкталтыт

Браузер/
Ончыктышо

Браузер компьютер дене 
пайдаланышылан вотресурсым 
ончаш, файл-влакым налын 
опташ да т.м. сомылым ышташ 
йӧнештарыше программе

В
Вашкылтӧрза Диалоговое окно информацийым лукташ 

да (але) пайдаланыше деч 
вашмутым налаш кучылталтше 
интерфейсэлемент, тӧрза

Вашталтылше Переменная программын кучылтмо да 
вашталтыме палемдыме типан 
ыҥпале-влакым аралашлан 
ойырымо компьютершарнышын 
лӱман ужашыже

Вашталтыш 
буфер

Буфер обмена компьютер программе-
влак коклаште графике, 
текст да т.м. ыҥпалым 
вашталтылашлан кучылталтше 
компьютершарнышын посна 
ужашыже

Вердыме 
(позицийдыме) 
чотрадам системе

Непозиционная 
система 
счисления

чотрадам системе, тушто чотым 
ончыкташлан посна тамга-
влак пурталтыт; тамга-влакын 
чот ыҥышт эре икгай лиеш 
да чотым возымаште айлыме 
верышт деч ок шого
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Верысе вот (LAN), 
локалвот

Локальная сеть 
(LAN)

цифр ыҥпалым вончештарылше 
(трансферлыше), ик але 
икмыняр автономло (шкевуя) 
кугу писылыкан канал дене 
ушымо лишне верланыше 
тӱжвалявала ден компьютер-
влакын тӱшкашт

Видеокарт 
(видеоплате)

Видеокарта 
(видеоплата)

компьютершарнышыште 
улшо ойыпым мониторлан 
келшыше видеосигналышке 
вестӱрлемдыше явала

Вирус Вирус компьютер пайдаланыше деч 
шолып шкеора тӱлаҥын, шарлен 
да компьютерын пашажым 
локтыл кертше зиянгондышо 
компьютер программе

Вотадаптер Сетевой адаптер компьютерым локал 
вотыш ушышо явала; 
вотадаптер ыҥпале-влакын 
вончештарылмашыштым 
(трансферлымашыштым) да вот 
иктык коклаште ыҥпале-влакын 
вашталтылмыштым эскерен 
шога

Г
Гипертекст Гипертекст тамгалымаш йылме дене 

чумырымо/калыплыме 
гиперушыкан/гиперкылверан 
текст

Гиперушык/
гиперкылвер

Гиперссылка пайдаланышым вес 
компьютерыште але вес 
папкыште верланыше текстын 
ужашышкыже але кылдалтше 
документыш(ке) колтышо/
ушышо гипертекстысе 
ончыктыш

Графике 
интерфейс

Графический 
интерфейс

пайдаланышылан 
интерфейсэлемент-влакым 
(меню, полдыш, тамга, лӱмер 
да т.м.) график ойып семын 
мониторышто ончыктышо 
шкешотан интерфейс
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Графике 
информацийым 
векторло 
кодлымаш

Векторное 
кодирование 
графической 
информации

ойыпым цифр дене ончыктымо 
йӧн – графике объектын 
кончыктымашыжым кодлымо 
команде радам семын возымаш

Графике 
информацийым 
растрле 
кодлымаш

Растровое 
кодирование 
графической 
информации

ойыпым цифр дене ончыктымо 
йӧн – графике объектын 
кончыктымашыжым пиксель сетке 
семын пуымаш; пиксельын кажне 
тӱсшӧ кокытан чот дене кодлалтеш

Графике 
примитив

Графический 
примитив 

графике редакторышто ик 
пашаӱзгарын полшымыж дене 
ыштыме иктаж-могай геометрий 
фигурын (кореш, виклукаш, 
овал, да т.м.) сӱретше

Графике редактор Графический 
редактор

ойыпым/сӱретым ышташ 
да пашалаш кучылталтше 
программе

Д
Диаграмме Диаграмма чотан ыҥпале-влакым график 

семын ончыктымаш, тудо 
икмыняр кугытын вашкылжым 
писын аклаш йӧным ышта

Дисккондыштыш Дисковод информацийым магнит але 
лазер дискыш возышо, диск гыч 
лудшо да тудым тӱҥ шарнышыш 
колтыллшо явала

Дискретизаций Дискретизация сигнал амплитудын чот ыҥжым 
иктӧр жап кокла гоч висен, 
кӱрылтде каен шогышо сигналым 
цифраныш савырыме процесс

Дискретизаций 
чӱчкыдылык

Частота 
дискретизации

Герц дене шотлалтше, 
жапыште кӱрылтдымӧ 
сигналын дискертизацийже 
годым висымашым ыштыме 
чӱчкыдылык

Дискым 
форматлымаш

Форматирование 
диска

ыҥпалым возашлан дискым 
сектор ден корно-влаклан 
шеледыме процесс; форматлымаш 
оперционло системылан файл 
да программе-влакым возаш/
лудаш йӧным ыштыше дискын 
структуржым чоҥа
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Дискым 
фрагментлы-
дымаш

Дефрагментация 
диска

кӱрылтдымӧ кластер радамыште 
файл-влакым аралашлан 
келыштарыме диск ужашын 
логик структуржым уэмдыме да 
пайдалын вераҥдыме процесс

Дистрибутив Дистрибутив программе вораҥдышым 
ыштышын/лукшын 
пайдаланыше-влакын 
компьютерышкышт 
программым шындашлан 
ямдылыме файл тӱшка

Документ Документ компьютер программыште 
ямдылыме текст, ойып, сӱрет, 
презентаций, чертёж да т.м.

Документым 
форматлымаш

Форматирование 
документа

документ ямдылымын 
йыжыҥже; документын 
нергелыкшым вашталтыде 
тӱжвал сынжым 
вестӱрлемдымаш

Домен Домен интервот структурын эн кугу 
ужашыже, тудо тӱҥ шотышто 
эллан але вес кугу структурлан 
келшен толмым ончыкта; домен-
влак игыдомен (поддомен)-
шамычлан шеледалтыт да тӱрлӧ 
областьлан келыштаралтм(ышт)
ым але вуйын шогым(ышт)ым 
ончыктат

Домен адрес Доменный адрес интервотысо компьютерын 
тиште сынан шкешотан (уникал) 
адресше

Домен лӱм 
системе (DNS 
– Domain Name 
System)

Доменная система 
имён (DNS) 

интервот деке ушымо шкешотан 
(уникал) компьютерлӱм-влакын 
иерархиян системышт

Драйвер Драйвер программе, тудын полшымыж 
дене вес программе (тӱҥ 
шотышто операционло 
системе) южо явалан аппарат 
вораҥдышышкыже шумашым 
налеш
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И
Игыпрограмме 
(игыпроцедур)

Подпрограмма 
(процедура)

программын тӱрлӧ йыжыҥла 
гыч шуко гана тудын деке шуаш 
лийше, шкевуя ыҥан ужашыже

Изи кӱкшытан 
программлымаш 
йылме

Язык программи-
рования низкого 
уровня

машин код деке лишемден 
(але тӱрыснек келыштарен), 
алгоритмым возен ончыкташ 
ыштыме программлымаш йылме

Интеграл 
микросхеме

Микросхема 
интегральная

электрон схемын функцийжым 
шуктышо микроэлектрон 
ыштыш

Интервот Интернет тӱнямбал информаций вот, 
тудын ужашыже-влак икте-
весышт дене TCP/IP протоколеш 
негызлалтше ик адрес 
кумдыкышто ваш кылдалт шогат

Интервот-каталог Интернет-каталог сайт нерген кӱчык 
умылтарымашан сайтушык-
влакын структурлымо тӱшкашт

Интерфейс Интерфейс пайдаланыше ден компьютер 
кокласе вашкыл да диалог йӧн 
тӱшка

Интравот Интранет тӱнямбал интервот семын 
пашам ыштыше интервот 
протокол да утларак шарлалтше 
компьютер программе-влакым 
кучылтшо посна озавот

Информатизаций Информатизация тӱня мучко верланыше 
инфоресурс-влакым ушен 
шогышо телекоммуникаций 
инфраструктурым чоҥымо 
да вораҥдыме политике ден 
процесс-влак

Информатике Информатика информацийым налме, чумырымо, 
аралыме, вестӱрлемдыме, 
вончештарылме (трансферлыме) да 
кучылтмо йӧн-влак нерген шанче

Информаций 
аралыше, кӱчык.: 
инфоаралыше

Информацион-
ный носитель

структурышкыжо пуртымо 
информацийым кужу жап 
арален кертше кеч-могай 
материалле объект але йырвел
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Информаций 
висымкугыт

Единицы 
измерения 
информации

бит, байт (шукыж годым 23 бит), 
килобайт (210 байт), мегабайт (220 
байт), гигабайт (230 байт), терабайт 
(240 байт), петабайт (250 байт)

Информаций 
канал-влак, 
кӱчык.: 
инфоканал-влак

Информационные 
каналы

айдемын шижме органже-
влак, тыгак информацийым 
вашталтылашлан кучылталтше 
технике явала

Информаций 
кончыктымо 
калып

Формы 
представления 
информации

текст, чот, графике, йӱк да т.м. 
калып

Информаций 
культур, кӱчык.: 
инфокультур

Информационная 
культура

информацийым пайдалын 
кучылтмо шинчымаш ден 
моштымаш

Информаций 
мерсото, кӱчык.: 
инфомерсото

Информационное 
общество

цивилизаций вияҥмашын 
историй йыжыҥже, тушто 
информаций ден шинчымаш 
йӧндартышын тӱҥ 
лектышыжлан шотлалтыт

Информаций 
памаш

Источник 
информации

информацийым колтылшо 
айдеме але явала

Информаций 
продукт, кӱчык.: 
инфопродукт

Информацион-
ный продукт

пайдаланышын йодмыж 
дене келшышын ямдылыме 
да сатушко савырыме 
документлыме информаций; 
информаций продукт – тиде 
компьютер программе, 
ыҥпалыпого да т.м. информаций

Информаций 
процесс-
влак, кӱчык.: 
инфопроцесс-влак

Информационные 
процессы

информацийым налме, 
шочыктымо, погымо, пашалыме, 
чумырымо, аралыме, кычалме, 
шаркалыме да кучылтмо 
процесс

Информаций 
суаплык, кӱчык.: 
инфосуаплык

Информационная 
услуга

пайдаланыше-влакын 
информаций шотышто 
йодмашыштым информационло 
продуктым пуымо дене 
шуктымаш

Информаций 
технологий, 
кӱчык.: 
инфотехнологий

Информационные 
технологии

информацийым налме да 
пашалыме процесс да йӧн 
тӱшкалык
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Информаций чот, 

кӱчык.: инфочот

Количество 
информации

увертышыште улшо 
информацийым аклыше виса

Информацийым 
висымаште 
алфавитле/
тиштерле йӧн

Алфавитный 
подход к 
измерению 
информации

текстын кугытшо да 
алфавитын куатше деч шогышо 
информацийым висыме йӧн

Информацийым 
висымаште 
лийынкерт-
шашлык йӧн

Вероятностный 
подход к 
измерению 
информации

лийынкертшашлыкын да 
информаций чотын икте-весе 
деч шогымыштым ончыктышо 
Шеннонын формулжо негызеш 
информацийым висыме йӧн

Информацийым 
вончештарыл-
маш 
(трансферлымаш)

Передача 
информации

увераҥар кумдыкышто 
информацийым кусарыме 
процесс

Информацийым 
налше, кӱчык.: 
инфоналше

Приёмник 
информации

информацийым налын шогышо 
айдеме але явала

Информацийым 
пашалымаш

Обработка 
информации

информационло сомылым 
шуктымо але тӱҥалтыш ыҥпале-
влак гыч лектышыш куснымо 
процесс

Информацийым 
ыҥлыме йӧн

Способы 
восприятия 
информации

информацийым шинча, пылыш, 
ӱпшым шижме орган-влак, 
тӱкнымаш-чытырналтмаш-
шижмаш да кочкышын рецепторжо 
полшымо дене ыҥлаш лиеш

Й
Йӱкплате 
(йӱкадаптер, 
йӱккарт)

Звуковая плата 
(аудиоадаптер) 

микрофон, наушник, динамик, 
синтезатор да моло явалам 
кучылтын компьютер программе 
полшымо дене йӱкым возаш, 
йоҥгалтараш да шочыкташ 
йӧным ыштыше электрон плате

Йодмаш Запрос ыҥпалыпогышто ыҥпале-
влакым кучылташлан але 
пашалашлан йодышым 
шындымаш

Йылме Язык информацийым аралаш да 
вончештарылаш (трансферлаш) 
кучылталтше тиштысистеме
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К
Кластер Кластер лывырге да тӧҥга дисклаште 

ыҥпале-влакым аралыше 
иктык (единице), тудо икмыняр 
йыгыре верланыше сектор гыч 
шога

Клиент Клиент серверын суаплыкше деке 
шумашым йӧнештарыше, тудын 
деч информацийым налын 
шогышо але вашталтылше 
компьютер але программе

Кнага Книга тӱрлӧ сынан ваш-ваш 
кылдалтше информацийым 
ушен шогашлан кучылташ 
лийше ик але икмыняр лаштык 
гыч шогышо файл

Кнопко, полдыш Кнопка техникысе полдышла койшо да 
тыгаяк функцийым шуктышо 
интерфейсэлемент

Код Код информацийым кончыкташ 
келыштарыме тиштысистеме

Кодлымаш Кодирование палемдыме кодым кучылтын 
информацийым возымаш

Кодтаблице Кодировочная 
(кодовая) таблица 

тиште-влак ден нунын 
компьютер кодыштын келшен 
толмыштым ончыктышо 
таблице

КОИ8 (Код 
Обмена 
Информацией 
8-битный – 
Информацийым 
Вашталтылмаш 
8-битан Код)

КОИ8 кириллице тиште-влакым 
кодлымаш тӱҥалтыш стандарт 
кокла гыч иктыже

Кокытан 
чотрадам системе

Двоичная система 
счисления

кокытан чотрадам системыште 
чот кок цифр (0 ден 1) полшымо 
дене возалтеш

Коляиге Мышь пуртык явала, курсорым 
виктарыше манипулятор
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Комментарий Комментарий интерпретацийыште 
але компиляцийыште 
кучылталтдыме, программын 
тӱҥалтыш код кӧргыштӧ 
верланыше умылтарыме текст

Коммуникаций Коммуникация еҥ коклаште кылым кучымаш, 
информацийым колтылмаш, 
тыгак увертышын кайыме 
корныжо да тӱрлӧ вер кокласе 
кыл

Компакт-диск Компакт-диск информацийым оптике 
аралыше, тушто информацийым 
возымо да лудмо процесс лазер 
полшымо дене шукталтеш

Компиляций Компиляция программлымаште кугу 
кӱкшытан йылме гыч машинын 
йылмышкыже (кодышкыжо) 
программым кусарымаш

Компьютер Компьютер информацийым пашалаш, 
аралаш да вончештарылаш 
(трансферлаш) кучылталтше 
аппарат (технике) да программе 
комплекс

Компьютер вот Сеть 
компьютерная

ыҥпале-влакым 
вончештарылмаш 
(трансферлымаш) канал-шамыч 
дене кылдалтше компьютер 
тӱшка

Компьютер 
графике

Компьютерная 
графика

компьютер полшымо дене 
графике ойып-влакым ыштыме 
да пашалыме технологий

Компьютер 
программе 
(пеленлык)

Прикладные 
программы 
(приложения)

пайдаланыше дене вашкылым 
кучаш да палемдыме сомылым 
шукташ ямдылыме программе

Компьютерын 
оперативле 
шарнышыже 
(КОШ)

Оперативная 
память 
компьютера 
(ОЗУ)

компьютерым пашаш колташлан 
да кугурак писылыкан 
чӱчкыдын кучылтмо ыҥпале 
ден программе-влак дене 
пашам ышташлан шарныш; 
тушто вераҥдыме ыҥпале 
компьютерын чӱктымӧ улмыж 
годым гына аралалтеш
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Контекст меню Контекстное 
меню

рашемдыме объектлан келшен 
толшо команде лӱмеран 
меню; тӱҥ шотышто тудо 
компьютер коляигын тӱҥ огыл 
полдышыжым але Shift+F10 
полдыш комбинацийым 
темдалмеке почылтеш

Контроллер Контроллер рӱдӧ процессор ден 
тӱжвалявала-шамычым але кыл 
канал-влакым ушышо ӱзгар, 
тыгодым тудо процессорым 
тӱжвалявалам виктарыме деч 
утара

Кугу кӱкшытан 
программлымаш 
йылме

Язык программи-
рования высокого 
уровня

айдемылан йӧнанрак лудашыже 
да кучылташыже алгоритмым 
возен ончыкташ ыштыме 
программлымаш йылме

Курсор Курсор экраныште кызытсе верым 
ончыктышо посна пале

Куснымаш Переход тӱҥалтыш текстысе кодын 
верланыме радамже деч 
ойыртемалтше почелалыкыште 
программым шуктымаш

Кылдамга Значок (иконка) пайдаланышылан объектыш 
(файл, программе, диск да т.м.) 
шуаш йӧнештарыме изи сӱрет 
сынан интерфейсэлемент

Кылдыш Выражение вашталтылше, ыҥ, функций 
да оператор-влакын лӱм 
комбинацийышт; комбинаций 
шукыж годым вашталтылшын 
лектышыжым мӧҥгеш пӧртылта

Кычалше машин Поисковая 
машина

кычалше системе-влакын 
пашаштым вораҥдарыше 
программе комплекс

Кычалше робот 
(эҥыремыш)

Поисковый робот 
(паук)

кычалше системын ик 
ужашыже; кычалше системын 
серверыштыже ыҥпалыпогыш 
интервот лаштыклам ярымлыме 
нерген информацийым пуртышо 
программе
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Кычалше системе Поисковая 
система

посна вотсайт, тушто 
пайдаланыше шке йодмашыжлан 
келшыше сайтушыкым/
сайткылверым муын кертеш

КЭШ-шарныш КЭШ-память шотлымашын кокла 
лектышыжым аралашлан 
кучылталтше пеш кугу 
писылыкан шарныш

Л
Лачештарымаш Отладка программын тӱҥалтыш кодшо 

гыч йоҥылышым кораҥдыше 
ыштык

Лаштык Лист ыҥпале-влакым аралашлан да 
нунын дене пашам ышташлан 
электрон таблицыште 
кучылталтше тӱҥ документ; 
лаштык корно ден колонкылашке 
радамлалтше ячейкыла гыч шога

Логик диск Логический диск тӧҥга дискыште С, В, Е да т.м. 
латин тиште дене палемдалтше 
информацийаралыме кумдык; 
логик дисклан шеледымаш 
тӧҥга диск дене пашам 
ыштымым куштылемда

Логик тип Логический тип ыҥпале-влакын типышт, тудын 
вашталтылше ден тутыш-
влакше лач True (чын) да False 
(шоя) ыҥан гына лийын кертыт

Логин (login) Логин (login) пайдаланышын системыш 
пурымо але интервотыш 
ушнымо идентификаторжо

Луан чотрадам 
системе

Десятичная 
система 
счисления

кызытсе жапыште луан 
чотрадам системыште чот араб 
цифр-влак (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9) полшымо дене возалтеш

Лывырге 
магнитдиск 
(дискет)

Гибкий 
магнитный диск 
(дискета)

информацийым аралыше 
пластик тыртыш явала; 
тыртышын кок могырышкыжат 
магнит варшым шӱрымӧ, 
тыгайымак аудио– ден 
видеокассетылаштат кучылтыт
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М
Макрос Макрос посна программе, 

макрорегистраторын уникал 
(шкешотан) лӱм дене 
палемдыме команде да/але 
полдыш темдыштме почелалык

Машин код 
(машин йылме)

Машинный код 
(машинный язык)

процессорын вик шуктымо 
йылмыже

Меню Меню команде лӱмеран 
интерфейсэлемент; команде-
влакым ойырен налын, 
пайдаланыше компьютерым 
виктарен кертеш

Модем Модем телекоммуникаций (телефон) 
линий-влак дене сигналым 
вончештарылаш (трасферлаш) 
кучылталтше, компьютер 
дене ушалтше тӱжвал– але 
кӧргыявала

Модуль Модуль ик але икмыняр процедур гыч 
шогышо программе кодын 
блокшо

Монитор, дисплей Монитор, дисплей информацийым текст, таблице, 
сӱрет, чертёж да т.м. семын 
кончыктарыше явала

Мультимедий Мультимедиа чот, текст, график, анимаций, 
видео, йӱк да т.м. калыпан 
информацийым угыч ыштен 
колташлан йӧнештарыме 
технологий

О
Оза улшан 
(эрыкдыме) 
компьютер 
программе 
вораҥдыш

Проприетарное 
программное 
обеспечение

автор але правам кучен илыше-
влакын шкеныштын погыштлан 
шотлалтше программе 
вораҥдыш; компьютер 
программе вораҥдыш оза ПВ-м 
кучылташ, копийым ышташ да 
вашталтышым тӱрыснек але 
ужашын пурташ шкланже гына 
правам кода
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Ойыркалымаш Сортировка пуымо объект-влакым иктаж-
могай палемдыме радам дене 
пужен тӱшкалымаш

Ойырымо канал 
(линий)

Выделенный 
канал (линия)

компьютер-влак коклаште 
информацийым вончештарылаш 
(трансферлаш) тутыш 
кучылталтше кыл канал

Ончылгоч 
пуртымо функций

Встроенные 
функции

программлымаш йылмыш 
ончылгоч пуртымо функций-
влак

Операнд Операнд ик вашталтылше але тутыш, 
тудын шотышто оператор 
ыштыкым шукта

Оператор Оператор лектышым налашлан 
вашталтылше-влак шотышто 
пашам ыштыше тӱҥ але 
шапашлыме тиште (але мут)

Операционло 
системе

Операционная 
система

компьютерын явалаже ден 
шотлымо процесс-влакым 
виктарыше, шотлымсистеме 
явала ден компьютер 
программе-шамыч коклаште 
интерфейс сомылым шуктышо 
программе пакет

Ошкылпроцесс Пошаговый 
процесс

ик ошкыллан кодын ик 
корныжым шуктышо 
лачештарыме процесс, тидыже 
вашталтылше-влакын ыҥыштым 
тергаш, мучашдыме цикл-
влакым пален налаш да моло 
йоҥылышым кораҥдаш йӧным 
ышта

П
Пайдаланыше Пользователь компьютер суаплыкым 

кучылтын информацийым 
налше да тӱрлӧ сомылым 
шуктышо айдеме

Пале Метка тӱҥалтыш кодысо палемдыме 
корнылан пуымо лӱм, тудлан 
виктарымаш пуалт кертеш
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Папке (каталог, 
директорий)

Папка (каталог, 
директория)

файлсистемын элементше, файл 
да вес папке-влакым (каталог-
влакым) аралыше структур

Пароль, 
шолыпмут 
(password)

Пароль (password) рашемдыме пайдаланышылан 
гына палыме шкешотан (уникал) 
тиште почелалык, тудым 
компьютер системыш шуашлан 
але интервотыш ушнашлан 
кучылтыт

Паша ӱстел (Desk 
– ӱстел, top – тӱҥ, 
кӱшыл)

Рабочий стол 
(Desktop)

пайдаланышын график 
йырвелын тӱҥ тӧрзаже да тушко 
график йырвелын ешарыме 
элементше-влак

Пашаӱзгарпанель Панель 
инструментов

икмыняр моло элементым 
(мутлан, полдыш, пуртык алан, 
почылталтше лӱмер-влакым 
да т.м.) вераҥдаш кучылтмо 
интерфейсэлемент

Пелеэрыкан 
программе 
вораҥдыш

Полусвободное 
программное 
обеспечение

парышым ыштен налде, 
пайдаланышын нимучашдымын 
кучылтын, шаркален да 
вашталтен кертме программе 
вораҥдыш

Пиксель Пиксель растр ойыпын эн изи ужашыже, 
кудын тӱсшым шкевуя ойырен 
палемдаш лиеш

Погымплате Печатная плата электрон компонет-влакым 
пижыкташлан да ушашлан 
кучылтмо пластин

Позиционло 
чотрадам системе

Позиционная 
система 
счисления

чотрадам системе, тушто ик 
цифрак тӱрлӧ чот ыҥым налын 
кертеш; тыгодым цифрым 
возымаште цифрын чот ыҥже 
айлыме вер деч шога

Полдышоҥа, 
клавиатур

Клавиатура палемдыме радам почеш 
полдыш-влакым вераҥдыме 
явала; полдышым темдалмаш 
компьютерыш тиштым але 
команде-влакым пурташ йӧным 
ышта
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Полышпроцессор Сопроцессор рӱдӧ процессорын стандартле 
команде тӱшкашкыже 
пурыдымо, математик да логик 
ыштыкым шукташ кучылталтше 
ешартыш процессор

Порт Порт компьютерлаште ыҥпале-
влакым наледылше да колтылшо 
ушык

Портал Портал пайдаланышылан каталог, увер 
да обзор калыпан теме-влак 
але ик теме дене кылдалтше 
чумырымо инфоресурс ден 
тӱрлӧ инфосервис-влак/
информационло полыш-влак 
(почто, тототлымвер, погын да 
кычалше системе) деке шуаш 
темлыше вотлаштык

Почела алгоритм Линейный 
алгоритм

возымо семынак команде-
влакым почела шуктымо 
алгоритм

Почто сервер Почтовый сервер пайдаланыше-влакын электрон 
серышыштым наледылаш да 
колтедылаш йӧнештарыше, 
тыгак нунын кайыме 
корныштым рашемдыше сервер

Презентаций Презентация текст ден графике информациян, 
тыгак компьютер анимаций, 
видео да йӱк радам дене ик 
йырвелыш келыштарыме слайд-
влак гыч шогышо документ

Принтер Принтер компьютер деке ушалтше 
да документ-влакым кагаз 
лаштыкыш савыктен лукшо 
явала; принтер-влак тӱҥ 
шотышто матрице, лазер, 
чернилайогынан лийыт

Провайдер Провайдер шке компьютер гоч интервот 
деке ушымаш, хостлымаш 
да т.м. интервот суаплыкым 
темлыше компаний але вестӱрлӧ 
ушем
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Программе Программа рашемдыме лектышыш 
шуашлан кучылталтше почела 
кайыше машин команде-влак

Программе 
вораҥдыш (ПВ)

Программное 
обеспечение 
(Software)

кужу жап аралалтше 
компьютершарнышын чыла 
явалаштыже улшо программе 
тӱшкалык

Программлымаш Программи-
рование

программе-влакым возымаш да 
лачештарымаш процесс

Программлымаш 
йылме

Язык программи-
рования

компьютер ден айдеме коклаште 
кылым ышташлан лӱмын 
ыштыме тиштысистеме; ыҥпале-
влакым (информацийым) да 
нуным шотлышо машиныште 
пашалыме алгоритм-влакым 
(программе-влакым) возен 
ончыкташлан кучылталтеш

Программлымаш 
системе-влак

Системы 
программи-
рования

рашемдыме программлымаш 
йылме дене программым 
ямдылаш кучылталтше 
программе системе

Протокол Протокол вотыш пурышо компьютер-влак 
коклаште кылым ыштыше йӧным 
(тыгак тудым шуктышо программе 
тӱшкам) возен ончыктымаш

Процессорын 
цифркуатше

Разрядность 
процессора

процессорын пӱтынек пашален 
але трансферлен кертме кокытан 
кодын эн кугу кужытшым 
ончыктышо процессорын 
характеристикыже

Пункт Пункт дюймын 1/72 наре ужашыже 
лийше кӱшычын ӱлык шрифтын 
висымкугытшо

Пуртышо/лукшо 
явала

Устройство ввода/
вывода

ыҥпале-влакын пуртымо але 
лукмо (колтылмо) функцийым 
шуктышо тӱжвалявала; пуртышо 
явалалан полдышоҥа, микрофон, 
коляиге, сканер, видеопуртышо 
явала да молат шотлалтыт; 
лукшо явалалан графикчоҥышо, 
динамик, монитор, принтер-влак 
шотлалтыт



Марий термин Руш термин Терминын значенийже

27

Р
Растр Растр строка ден колонкылашке 

радамлыме да монитор 
экраныште ойыпым шочыкташлан 
кучылталтше коквисан точко чумыр

Рӱдӧ процессор Процессор 
центральный

компьютерын тӱҥ паша 
ужашыже; тудо программе 
почеш пуалтше арифметик да 
логик операций-влакым ышта, 
шотлен лукшо процессым 
виктара да компьютерысе 
чыла явалан пашажым ваш 
келыштара (координироватла)

Редакторлымаш Редактирование компьютерыште документым 
ямдылыме йыжыҥ, тыгодым 
кычал мумо йоҥылыш-
влак тӧрлаталтыт да кӱлеш 
вашталтыш-шамыч пурталтыт

С
Сайт (воткыл, 
вотлаштык)

Сайт (web-узел) иктӱрлӧ дизайнан, ик 
шонымаш дене чумырымо да 
ик вотсерверыште верланыше 
вотлаштык тӱшкалык

Сервер Сервер информацийым вашталтылашлан 
шке службышт але ресурсышт 
деке тора шумашан компьютер 
але программе системе

Системблок Системный блок металл гыч ыштыме петыртышан 
яшлык семын келыштаралтше 
компьютерын тӱҥ блокшо, тудо 
компьютерын икмыняр ужаш 
(тӱҥплате, тӧҥга магнит дискан 
погымвер (накопитель), питаний 
блок да т.м.) гыч шога

Системвик-
тарыше

Системный 
администратор 

локал вотын (аппарат ужашын, 
системе да компьютер программе 
вораҥдышын) чоҥалтмыжлан 
да умбакыже пашам ыштен 
кертмыжлан, тудым аралымылан 
да ресурсшо дене пайдаланаш 
правам шеледымылан вуйын 
шогышо айдеме
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Системшай Системная шина тӱжвалявала ден рӱдӧ 
процессор але тӱжвалявала 
ден компьютерын оперативле 
шарнышыже (КОШ) коклаште 
ыҥпале-влакым вончештарылаш 
(трансферлаш) кучылталтше шай

Сканер Сканер компьютерыш ойыпым лаштык 
але слайд гыч пуртышо явала

Слот Слот компьютерын тӱҥплатыштыже 
явала контроллер-влак плате 
да ешартыш явала-влакым 
вераҥдашлан кылушык

Сомылпанель Панель задач вес программе-влакым 
тӱҥалыкташ але ыштыш-
влакым виктараш кучылталтше 
пашаӱзгарпанель сынан 
программе

Спам Спам еҥын {налшын} келшыдымыж 
деч кумылсавыртыш (рекламе) 
сынан увертарымашым электрон 
почто дене шуко колтылмаш

Статикле 
вашталтылше

Статическая 
переменная

вес ыҥым пуымешке шке 
ыҥжым аралыше вашталтылше, 
эсогыл тыгодымат, кунам 
процедурын, кушто тиде 
вашталтылшым палемдыме, 
пашаже мучашлалтын

Т
Такт 
чӱчкыдылык

Тактовая частота мегагерц (МГц) да гигагерц 
(ГГц) дене висыме, жапын 
иктыкыште (татыште) 
процессорын ыштыме 
цикл чотшым ончыктышо 
процессорын характеристикыже

Тексталан Текстовое поле полдышоҥаште погымо 
печатлыме тиште-влакым налше 
объект

Текстпроцессор Текстовый 
процессор

таблицан, сӱретан, формулан 
да т.м. текстым редакторлен да 
форматлен кертше компьютер 
программе
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Тӱжвал шарныше 
явала (ТШЯ)

Внешнее 
запоминающее 
устройство (ВЗУ)

кугу шыҥымашан шарныш 
явала, тушто аралалтше ыҥпале 
компьютерын чӱкталтме але 
йӧрыкталтме деч ок шого; 
тӱжвал шарныше явалашке тӧҥга 
магнитдиск, лывырге магнитдиск, 
компакт-диск, магнит-оптикле 
компакт-диск да т.м. пурат

Тӱжвалявала Периферийное 
устройство

шотлышо системын тӱҥ 
блокшо деч конструкций почеш 
ойырымо техник вораҥдышын 
ужашыже

Тӱжвалявалан 
але шайын 
цифркуатше

Разрядность 
периферийного 
устройства или 
шины

иканаште тӱжвалявалан 
пашалыме але шай дене 
вончештарылме (трансферлыме) 
разряд (бит) чот

Тиште Символ текстан информацийын эн 
изи иктыкше (цифре, буква, 
чарналтыш пале да т.м.)

Тиштер куат Мощность 
алфавита

алфавитысе тиште-влакын 
тичмаш чотшо

Тӱҥалтыш код Исходный код кугу кӱкшытан йылме дене 
ыштыме, лудын кертме 
программлыме код

Тӱҥвож каталог Корневой каталог вес каталогышко пышталтдыме 
эн кӱшыл кӱкшытан каталог

Тӱҥмут Ключевое слово интерпретаторлан але 
компиляторлан посна ыҥым 
пуышо программлыме 
кодысо мут; тӱҥмут-влак 
шапашлыме мутла деч 
вашталтылше, процедур але 
функций-шамычын лӱмышт 
семын кучылт кертмышт дене 
ойыртемалтыт

Тӱҥплате, 
системплате

Материнская 
плата

шукылончан погымплате, тушко 
компьютерын тӱҥ компонентше-
влак вераҥдалтыт (мутлан, 
тӱҥ процессор, КОШ-ын 
контроллерже да КОШ, оптылшо 
ЭШЯ, тӱҥ интерфейс-влакын 
пуртышо-лукшо контроллерышт)
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Тӱнямбалвот Глобальная сеть тӱня мучко верланыше 
компьютер ден верысе вот-
влакым ушышо вот

Тӱнямбалвот 
(WWW – World 
Wide Web – 
Тӱнямбал 
кумдыкысо вот)

Всемирная 
паутина (WWW – 
World Wide Web)

интервотыш ушнышо тӱрлӧ 
компьютерыште икте-весе 
дене кылдалтше документ-влак 
деке шумашым йӧнештарыше 
шеледыме системе

Тототлымвер Чат кызытсе татыште увертыш-
влакым компьютер вотышто 
вашталтылмаш, тыгак тудым 
йӧнештарыше программе 
вораҥдыш

Трафик Трафик палемдыме жапыште сервер гоч 
эртыше, килобайт дене высыме, 
ыҥпале чот

Тӧҥга диск 
(винчестер)

Жёсткий диск 
(винчестер)

ик рӱдыштӧ верланыше 
магнитдискла гыч шогышо 
информацийым аралыше явала; 
утларакшым компьютерлаште 
ыҥпале-влакын тӱҥ 
аралышыжлан шотлалтеш

Тӧрза Окно интерфейсэлемент, рашемдыме 
программе дене пашам ыштыме 
экранын ужашыже

Тӱс келгылык Глубина цвета растр графикын да видеон ик 
пиксельжым кодлымо годым 
тӱсым аралаш да ончыкташлан 
кучылталтше бит чот

У
Укшаҥмаш Ветвление ышталтшаш ошкылын могай-

гынат келшык (условий) 
шукталтме деч шогышо 
сомылым шуктымо радам

Утилите Утилита компьютервирус дене 
кучедалше, шарнышым 
виктарыше, файл-влакым 
архивлыше да моло тыглай 
сомылым шуктышо полыш 
программе
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Ф
Файл Файл компьютершарнышыште 

ик тичмаш семын кужу жап 
аралалтше лӱман информаций

Файллӱм Имя файла файлсистемын лӱм тӱшкаштыже 
файлым ик семын палемдыше 
тиштыгорно

Файллӱмым 
кумдаҥдымаш

Расширение 
имени файла

файлын лӱмышкыжӧ ешарыме 
тиште радам, тудо типым палаш 
кучылталтеш

Файлсистеме Файловая система дискыш файл-влакым возышо да 
лудшо операционло системын 
ужашыже; файлсистеме  
файлын логик да 
физик структуржым, 
идентификацийжым да пелен 
кайыше ыҥпалжым палемда

Файлформат Формат файла файл аралымым, экраныште 
ончыктымым, савыктыме  
йӧным палемдыше файлын 
структуржо

Файрвол Файрвол компьютер вотыш санкцийде 
пурымо деч аралыше программе 
але компьютер

Формуло Формула шотлымашын лектышыже 
негызеш ыҥым пӧртылтышӧ 
кылдыш

Форум, погын Форум вотлаштык дене пайдаланыше-
влакын кылым кучымо 
вотпрограмме класс

Функций Функция кылдыш гыч ӱжмӧ могай-
гынат ыҥым шотлен лукшо 
игыпрограмме; тиде ыҥ 
функцийым лӱмжӧ дене  
ӱжшӧ программыш пӧртылеш;  
нунын лӱмышт тӱҥмут  
улыт гын, функций-влак 
программым возымо йылмыш 
шыҥдаралтше элементше-
влаклан шотлалтыт
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Х
Хакер Хакер информатик сферыште 

законым пудыртышо еҥ, 
мутлан, санкцийде йот 
компьютер вотлашке пурымаш 
да тушеч информацийым 
налмаш, компьютервирусым 
шочыктылмаш да шаркалымаш 
да т.м.

Хостлымаш Хостинг серверысе кумдык ужашым 
пайдаланышылан айлаш 
пуымаш; шке вотсерверлаште 
пайдаланышын сайтшын 
пашам ыштен кертмыжым 
йӧнештарымаш

Ц
ЦАВ (Цифр-
аналог 
вестӱрлемдыше)

ЦАП (Цифро-
аналоговый 
преобразователь)

цифр кодым (тыглай кокытан) 
аналогсигналышке (электроток, 
электрозаряд, электоркуат) 
вестӱрлемдыше явала

Цикл Цикл икмыняр пачаш кучылталт 
кертше оператор-влакын 
почелалыкышт

Цифр (кокытан) 
кодлымаш

Цифровое 
(двоичное) 
кодирование

информацийым бит-влакын 
(0 ден 1) почелалыкышт гоч 
ончыктымаш

Цифр-влак Цифры чотым возымо годым 
кучылталтше тиште-влак

Ч
Чарныш Останов программын шукталтмыжым 

чарыше ыштык
Чарныш точко Точка останова палемдыме оператор, тудын 

дек шумеке программын 
шукталтмыже чаралтеш

Чӱктылалтше 
кыл линий

Коммутируемая 
линия связи

пашам ыштыше компьютер 
коклаште кылым кучымо 
жаплан гына чӱкталтше кыл 
линий
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Чотрадам системе Система 
счисления

чотым ончыкташ да лӱмдаш 
кучылталтше йӧн да правил 
тӱшкалык

Чотрадам 
системын 
негызше

Основание 
системы 
счисления

цифр-влакын позиционло 
чотрадам системыште 
кучылталтше чотышт

Чумыр Массив ик вашталтылшыште аралалтше 
радамлыме ыҥпале (элемент) 
почелалык

Ш
Шай Шина компьютерын функционал 

блок коклаште ыҥпале-
влакым вончештарылше 
(трансферлыше) игысистеме

Шапашлыме мут Зарезерви-
рованное слово

программлымаш йылме 
мутерыш пуртымо да посна 
кучылташлан шапашлыме мут

Шарныш Память информацийым аралаше явала
Шеннонын 
формулжо

Формула 
Шеннона

тӱрлӧ лийынкертшашлык годым I 
информацийын чотшым шотлымо 
формул: I= -i=1Npilog2pi, 
кушто pi – i событийын 
лийынкертшашлыкше, N – 
лийшаш событийын чотшо

Шрифт Шрифт ик кугытан (тӱҥ шотышто пункт 
дене ончыкталтше), стилян але 
атрибутан тиште тӱшка

Шуктызо Исполнитель возымо алгоритмын йылмыжым 
умылышо да тиде алгоритмым 
шуктен кертше айдеме але 
автоматике явала

Шуктымо 
программе

Исполняемая 
программа

тӱҥ шотышто файл калыпан, 
палемдыме функций тӱшкам 
шукташлан кучылталтше 
да операционло системым 
тӱҥалыктен кертше программе

Шумаш Доступ компьютер системыште але 
вотышто программе, аппарат 
але информаций ресурсым 
кучылташ пуышо йӧн але права
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Ы
Ыҥпале Данные компьютерлан пашалашыже 

келшен толшо калып сынан 
информаций

Ыҥпале шай Шина данных информацийым вончештарылаш 
(трансферлаш) кучылталтше шай

Ыҥпалын типше Тип данных палемдыме ыҥпале-влакын 
элементыштым компьютерын 
интерпретаций йӧнжым 
рашемдыше характеристике

Ыҥпалыпого База данных ик сомыллан кучылталтше 
але ик теман ыҥпале-влакын 
погышт

Ыҥпалыпого 
виктарыме 
системе (ЫПВС)

Система 
управления 
базами данных 
(СУБД)

ыҥпале погым шочыктымым 
да кучылтмым виктарыше 
компьютер программе

Э
Экран авалтыш 
(кертмаш)

Разрешение 
экрана

монитор экранын кугытшым 
(лопкыт ден кӱкшытшым) 
пиксель дене висымаш

Электрон почто 
адрес, кӱчык.: 
э-адрес

Адрес 
электронной 
почты

электрон почто яшлыкын 
шкешотан (уникал) 
идентификаторжо; тудо тыгай 
сынан: Лӱм@ПочтысерверЛӱм

Электрон почто, 

кӱчык.: э-почто 
(e-mail)

Электронная 
почта (e-mail)

пайдаланыше-влаклан 
увертышым але документым 
печатлен лукде вашталтылаш 
йӧным ыштыше вот службо

Электрон таблице Электронная 
таблица

компьютерыште ыҥпале-влакым 
таблице калыпыште пашалаш 
кучылталтше программе

Электрон 
таблицысе 
функций

Функция в 
электронной 
таблице

у ыҥым налаш полшышо лӱман 
объект, функций ден оператор-
влакын ячейкылашкышт ушык/
кылвер да ыҥ тӱшкалык

Эре шарныше 
явала (ЭШЯ)

Постоянное 
запоминающее 
устройство (ПЗУ)

вашталтдыме ыҥпале-
влакын чумырыштым аралаш 
кучылталтше энергийэрыкан 
шарныш
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Эрыкан 
программе 
вораҥдыш

Свободное 
программное 
обеспечение

пайдаланышылан программе 
продуктым нимучашдымын 
шындылаш, тӱҥалыкташ, тыгак 
эрыкын кучылташ, йӧнештараш, 
копийлам шаркалаш да 
саемдылаш правам пуышо 
программе-влак

ЭШМ (электрон 
шотлышо машин)

ЭВМ (электронно-
вычислительная 
машина)

информацийым вончештарылаш 
(трансферлаш), аралаш 
да пашалаш кучылталтше 
шотлышо машин

ЭШМ/компьютер 
чоҥымойыртем/
архитектур

Архитектура 
ЭВМ

компьютерын пашарадамже ден 
явалажын чоҥалтме ойыртемже

Я
Ярлык Ярлык вес файлым, папкым але 

интервот лаштыкым писын 
тӱҥалыкташ полшышо файл
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Русско-марийский указатель терминов

ASCII (American Standart Code for 
Information Interchange)

ASCII (American Standart Code 
for Information Interchange – 
Информацийым ваш-ваш вашталтыме 
шотышто америкысе стандартле код)

CMYK CMYK-тӱсмодель
COM1 и СОМ2 COM1 да СОМ2
dpi (Dot per inch) dpi (dot per inch – ик дюймлан точко)
FAT FAT
Flash-память, Flash-накопитель Flash-шарныш
FTP (File transfer protocol) FTP (File transfer protocol – Файл 

трансферлык протокол)
HTML (HyperText Markup Language) HTML (HyperText Markup Language 

– Гипертекстын Тиштыйылмыже), 
кӱчык.: HTML-йылме

HTTP (HyperText Transfer Protocol) HTTP (HyperText Transfer Protocol – 
Гипертекст Трансферлык Протокол)

IP-адрес IP-адрес
LPT LPT
POP3 (Post Office Protocol 3) POP3 (Post Office Protocol 3 – 

Почтылык Протокол 3)
PS/2 PS/2
RGB RGB (red – йошкарге, green – ужарге, 

blue – канде)
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol 

– Куштылго Серыш Трансферлык 
Протокол)

SQL (Structured query language) SQL (Structured query language – 
Структурлымо Йодмыйылме)

TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol)

TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol – Колтылмым Тергыше 
Протокол/ Интервот Протокол)

Unicode Unicode (Юникод)
URL (Uniform resource locator) URL (Uniform resource locator 

– Ресурсын иктӱрлемдыме 
верончыктышыжо)

USB USB (Universal Serial Bus – Универсал 
Почела Шай)

Web-камера Web-камер/воткамер
Web-сервер Web-сервер/вотсервер
Web-страница Web-лаштык/вотлаштык

А
Адаптер Адаптер
Адрес Адрес
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Адрес электронной почты Электрон почто адрес, кӱчык.: э-адрес
Алгоритм Алгоритм
Алфавит Алфавит/тиштер
Алфавитный подход к измерению 
информации

Информацийым висымаште алфавитле/
тиштерле йӧн

Антивирусные программы Антивирус/вирусваштарешлык 
программе

Аппаратное обеспечение Аппарат вораҥдыш
Аргумент (параметр) Аргумент/негызой (параметр)
Архиватор Архиватор
Архитектура ЭВМ ЭШМ/компьютер чоҥымойыртем/

архитектур
АЦП (Аналогово-цифровой 
преобразователь)

АЦВ (аналог-цифр вестӱрлемдыше)

Б
База данных Ыҥпалыпого
Байт Байт
Баннер Баннер
Бит Бит
Блок-схема Блок-схеме
Браузер Браузер/Ончыктышо
Буфер обмена Вашталтыш буфер

В
Векторное кодирование графической 
информации

Графике информацийым векторло 
кодлымаш

Вероятностный подход к измерению 
информации

Информацийым висымаште 
лийынкертшашлык йӧн

Ветвление Укшаҥмаш
Видеокарта (видеоплата) Видеокарт (видеоплате)
Вирус Вирус
Внешнее запоминающее устройство 
(ВЗУ)

Тӱжвал шарныше явала (ТШЯ)

Всемирная паутина (WWW – World 
Wide Web)

Тӱнямбалвот (WWW – World Wide Web 
– Тӱнямбал кумдыкысо вот)

Встроенные функции Ончылгоч пуртымо функций
Выделенный канал (линия) Ойырымо канал (линий)
Выражение Кылдыш

Г
Гибкий магнитный диск (дискета) Лывырге магнитдиск (дискет)
Гиперссылка Гиперушык/гиперкылвер
Гипертекст Гипертекст
Глобальная сеть Тӱнямбалвот
Глубина цвета Тӱс келгылык
Графический интерфейс Графике интерфейс
Графический примитив Графике примитив
Графический редактор Графике редактор
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Д
Данные Ыҥпале
Двоичная система счисления Кокытан чотрадам системе
Десятичная система счисления Луан чотрадам системе
Дефрагментация диска Дискым фрагментлыдымаш
Диаграмма Диаграмме
Диалоговое окно Вашкылтӧрза
Дисковод Дисккондыштыш
Дискретизация Дискретизаций
Дистрибутив Дистрибутив
Документ Документ
Домен Домен
Доменная система имён (DNS) Домен лӱм системе (DNS – Domain 

Name System)
Доменный адрес Домен адрес
Доступ Шумаш
Драйвер Драйвер

Е
Единицы измерения информации Информаций висымкугыт

Ж
Жёсткий диск (винчестер) Тӧҥга диск (винчестер)

З
Запрос Йодмаш
Зарезервированное слово Шапашлыме мут
Звуковая плата (аудиоадаптер) Йӱкплате (йӱкадаптер, йӱккарт)
Значок (иконка) Кылдамга

И
Имя файла Файллӱм
Интернет Интервот
Интернет-каталог Интервот-каталог
Интерфейс Интерфейс
Интранет Интравот
Информатизация Информатизаций
Информатика Информатике
Информационная культура Информаций культур, кӱчык.: 

инфокультур
Информационная услуга Информаций суаплык, кӱчык.: 

инфосуаплык
Информационное общество Информаций мерсото, кӱчык.: 

инфомерсото
Информационные каналы Информаций канал-влак, кӱчык.: 

инфоканал-влак
Информационные процессы Информаций процесс-влак, кӱчык.: 

инфопроцесс-влак
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Информационные технологии Информаций технологий, кӱчык.: 
инфотехнологий

Информационный носитель Информаций аралыше, кӱчык.: 
инфоаралыше

Информационный продукт Информаций продукт, кӱчык.: 
инфопродукт

Исполнитель Шуктызо
Исполняемая программа Шуктымо программе
Источник информации Информаций памаш
Исходный код Тӱҥалтыш код

К
Клавиатура Полдышоҥа, клавиатур
Кластер Кластер
Клиент Клиент
Ключевое слово Тӱҥмут
Книга Кнага
Кнопка Кнопко, полдыш
Код Код
Кодирование Кодлымаш
Кодировочная (кодовая) таблица Кодтаблице
КОИ8 КОИ8 (Код Обмена Информацией 

8-битный – Информацийым 
Вашталтылмаш 8-битан Код)

Количество информации Информаций чот, кӱчык.: инфочот
Комментарий Комментарий
Коммуникация Коммуникаций
Коммутируемая линия связи Чӱктылалтше кыл линий
Компакт-диск Компакт-диск
Компиляция Компиляций
Компьютер Компьютер
Компьютерная графика Компьютер графике
Контекстное меню Контекст меню
Контроллер Контроллер
Корневой каталог Тӱҥвож каталог
Курсор Курсор
КЭШ-память КЭШ-шарныш

Л
Линейный алгоритм Почела алгоритм
Лист Лаштык
Логин (login) Логин (login)
Логический диск Логик диск
Логический тип Логик тип
Локальная сеть (LAN) Верысе вот (LAN), локалвот

М
Макрос Макрос
Массив Чумыр
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Материнская плата Тӱҥплате, системплате
Машинный код (машинный язык) Машин код (машин йылме)
Меню Меню
Метка Пале
Микросхема интегральная Интеграл микросхеме
Модем Модем
Модуль Модуль
Монитор, дисплей Монитор, дисплей
Мощность алфавита Тиштер куат
Мультимедиа Мультимедий
Мышь Коляиге

Н
Непозиционная система счисления Вердыме (позицийдыме) чотрадам 

системе

О
Обработка информации Информацийым пашалымаш
Окно Тӧрза
Операнд Операнд
Оперативная память компьютера (ОЗУ) Компьютерын оперативле шарнышыже 

(КОШ)
Оператор Оператор
Операционная система Операционло системе
Основание системы счисления Чотрадам системын негызше
Останов Чарныш
Отладка Лачештарымаш

П
Память Шарныш
Панель задач Сомылпанель
Панель инструментов Пашаӱзгарпанель
Папка (каталог, директория) Папке (каталог, директорий)
Пароль (password) Пароль, шолыпмут (password)
Передача информации Информацийым вончештарылмаш 

(трансферлымаш)
Переменная Вашталтылше
Переход Куснымаш
Периферийное устройство Тӱжвалявала
Печатная плата Погымплате
Пиксель Пиксель
Подпрограмма (процедура) Игыпрограмме (игыпроцедур)
Позиционная система счисления Позиционло чотрадам системе
Поисковая машина Кычалше машин
Поисковая система Кычалше системе
Поисковый робот (паук) Кычалше робот (эҥыремыш)
Полусвободное программное 
обеспечение

Пелеэрыкан программе вораҥдыш

Пользователь Пайдаланыше
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Порт Порт
Портал Портал
Постоянное запоминающее устройство 
(ПЗУ)

Эре шарныше явала (ЭШЯ)

Почтовый сервер Почто сервер
Пошаговый процесс Ошкылпроцесс
Презентация Презентаций
Приёмник информации Информацийым налше, кӱчык.: 

инфоналше
Прикладные программы (приложения) Компьютер программе (пеленлык)
Принтер Принтер
Провайдер Провайдер
Программа Программе
Программирование Программлымаш
Программное обеспечение (Software) Программе вораҥдыш (ПВ)
Проприетарное программное 
обеспечение

Оза улшан (эрыкдыме) компьютер 
программе вораҥдыш

Протокол Протокол
Процессор центральный Рӱдӧ процессор
Пункт Пункт

Р
Рабочий стол (Desktop) Паша ӱстел (Desk – ӱстел, top – тӱҥ, 

кӱшыл)
Разрешение экрана Экран авалтыш (кертмаш)
Разрядность периферийного устройства 
или шины

Тӱжвалявалан але шайын цифркуатше

Разрядность процессора Процессорын цифркуатше
Растр Растр
Растровое кодирование графической 
информации

Графике информацийым растрле 
кодлымаш

Расширение имени файла Файллӱмым кумдаҥдымаш
Редактирование Редакторлымаш
РРР (Point to Point Protocol) PPP (Point to Point Protocol – Точко гыч 

Точкыш Протокол)

С
Сайт (web-узел) Сайт (воткыл, вотлаштык)
Свободное программное обеспечение Эрыкан программе вораҥдыш
Сервер Сервер
Сетевой адаптер Вотадаптер
Сеть компьютерная Компьютер вот
Символ Тиште
Система счисления Чотрадам системе
Система управления базами данных 
(СУБД)

Ыҥпалыпого виктарыме системе 
(ЫПВС)

Системная шина Системшай
Системный администратор Системвиктарыше
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Системный блок Системблок
Системы программирования Программлымаш системе-влак
Сканер Сканер
Слот Слот
Сопроцессор Полышпроцессор
Сортировка Ойыркалымаш
Спам Спам
Способы восприятия информации Информацийым ыҥлыме йӧн
Статическая переменная Статикле вашталтылше

Т
Тактовая частота Такт чӱчкыдылык
Текстовое поле Тексталан
Текстовый процессор Текстпроцессор
Тип данных Ыҥпалын типше
Точка останова Чарныш точко
Трафик Трафик

У
Устройство ввода/вывода Пуртышо/лукшо явала
Утилита Утилите

Ф
Файл Файл
Файловая система Файлсистеме
Файрвол Файрвол
Формат файла Файлформат
Форматирование диска Дискым форматлымаш
Форматирование документа Документым форматлымаш
Формула Формул
Формула Шеннона Шеннонын формулжо
Формы представления информации Информаций кончыктымо калып
Форум Форум, погын
Функция Функций
Функция в электронной таблице Электрон таблицысе функций

Х
Хакер Хакер
Хостинг Хостлымаш

Ц
ЦАП (Цифро-аналоговый 
преобразователь)

ЦАВ (Цифр-аналог вестӱрлемдыше)

Цикл Цикл
Цифровое (двоичное) кодирование Цифр (кокытан) кодлымаш
Цифры Цифр-влак

Ч
Частота дискретизации Дискретизаций чӱчкыдылык
Чат Тототлымвер
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Ш
Шина Шай
Шина адреса Адресын шайже
Шина данных Ыҥпале шай
Шрифт Шрифт

Э
ЭВМ (электронно-вычислительная 
машина)

ЭШМ (электрон шотлышо машин)

Электронная таблица Электрон таблице
Электронная почта (e-mail) Электрон почто, кӱчык.: э-почто 

(e-mail)

Я
Язык Йылме
Язык программирования Программлымаш йылме
Язык программирования высокого 
уровня

Кугу кӱкшытан программлымаш йылме

Язык программирования низкого 
уровня

Изи кӱкшытан программлымаш йылме

Ярлык Ярлык
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