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藏文信息技术术语（第二稿）意见征集说明：
尊敬的各位专家组成员：
中国藏学研究中心科研项目“藏文信息技术术语标准化”课题，在经过来自 5 省区和北京的 30 多位翻
译专家和专家组 20 多位专家的共同努力下，经过昆明会议，已经形成了“藏文信息技术术语”第二稿。
昆明会议使先前的讨论稿中的词汇在很高的程度上得到了统一，90%以上的词汇在专家组范围内得
到了统一，这就是本稿（第二稿）。在此，作为课题负责人我向各位专家付出的努力表示由衷的感谢！
现在，请您对本稿继续提出您的修改意见，对尚未确定的词提出您的方案。我们将在下次专家讨论
会上根据大家的意见最后形成《送审稿》交终审专家组终审。 然后，向国家标准化管理委员会报批
该标准。同时，在年底之前我们还将出版本课题的另一成果：《藏汉英对照信息技术辞典》。
您的意见对咱们课题致关重要。我们在下次专家组讨论会上期待着您宝贵的意见。

课题负责人：扎西次仁
中国藏学研究中心《信息技术词汇藏文国家标准》课题组
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Standardizing Tibetan Terms of Information Technology

the China Tibetology Research Center

Dear Colleagues,
After the meeting of the project expert group consists of 20 experts from all over the country, we have this
beta version of Tibetan Information Technology Terminologies, which is the result from the previous
version that was done by 26 scholars and translaters from all Tibetan areas and Beijing.
As the manager of the project of Standardization Tibetan Information Technology Terminologies, which is
supervised by the China Tibetology Research Center, I want to thank all of project participants for your
hard work on this.
After the project expert group’s Kunming meeting, we have more than 90% of the terms reached to
agreenment among the group members. Now, would you please continue to share with us, next time when
we have the second meeting, your suggestion to those of the terms that we didn’t reached the agreenment
yet by taking some time to continue to read this beta version? After next meeting, which is scheduled
around earlier June, we will have the alpha version of the Terminologies, which will be submitted to the
final Expert Group of Examination for final examination to the Terminologies. Then after we pass the final
examination by the group, we’ll submitted the Terminologies to the Chinese National Administration
Bureau for Standards for final approval. Meanwhile, by the end of this year, we’ll publish the dictionary of
Tibetan Information Technology Terminologies, which will be the part of the result from our project.
Your feedback is significant for us. We are looking forward to hearing from you soon.
Sincerely yours,
Tashi Tsering
Project Manager
Project of Standardizing Tibetan Terms of Information Technology
China National Center for Tibetan Studies
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联系信息：

单位：中国藏学研究中心《信息技术词汇藏文国家标准》课题组
地址：北京市北四环东路 131 号 310 房
邮编：100101
联系人：扎西次仁
电邮：ttsering1@gmail.com

ttsering@sina.com

电话：010-64937951, 13718239610

Affiliation:
Contact person: Tashi Tsering
Organization：the China Tibetology Research Center
Address:
131 Beisihuan Donglu, Room 310
Beijing, China 100101
Email: ttsering1@gmail.com

ttsering@sina.com

Phone: 86-10-64937951
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《信息技术词汇藏文国家标准》的翻译原则
1、本标准术语的藏文翻译要遵循传统的挖、创、借的翻译原则。确实挖不到，则再创；创不好，则
再借；
2、国家标准（汉语）是从国际标准（英文）翻译过来的，藏文译文应尽量多参考国际标准（英文），
尽量与国际标准保持一致；
3、对已有的、已被广泛使用了的译词要优先纳入考虑，不能轻易创词；
4、译词要通俗易懂，所译术语必须符合藏文的表达习惯和构词规律，术语的译词必须构成纯术语，
避免出现解释性的翻译；
5、术语翻译应以意译为主。译词要贴切顺口，要体现真实的原意。避免简单地按字面翻译或机械式
的翻译；
6、口语与书面文之间做选择时，原则上使用通俗的书面语。如确有使用广泛、表达准确的口语，则
可考虑；
7、对复合词的翻译，要尽量用本标准中已翻译好的核心词去组合；
8、考虑到计算机有限的用户界面空间，藏文译词不易太长；
9、汉文中音译了的术语，藏文中也考虑音译。音译时应尽量从英文音译；
10、术语的词性不能翻译混了。名词要翻译成名词，动词要翻译成动词，修饰词翻译成修饰词。因
此，应尽量参考英文。英文容易分清词性；
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信息技术词汇（界面用语）：
编号

汉文

英文

藏文

16-bits 16-གནས།

1

16 位

2

386 处理器 386 Processor

386

3
4

3D 3D 3D
3D 效果 3D Effects 3D

ཡག་ཉེས།

5

486 处理器 486 Processor

486

6

50 灰度 50 Gray

7

64 位技术 64-bit Technology 64 གནས་ལག་

8

8 位 8-bits

50

གི ་གཅོད་ཆས།
གི ་གཅོད་ཆས

་ཚད།
ལ།

8 གནས།

9 API API API
10 ASCII ASCII ASCII
11 ASCII 文件 ASCII File ASCII ཡིག་ཆ།
12 ATM ATM ATM
13 BIOS BIOS BIOS
14 Bitmap 文件 Bitmap Files

Bitmap ཡིག་ཆ།

15
16
17

CD-ROM CD-ROM CD-ROM
CPU CPU CPU
CPU 品牌 CPU Brands CPU ཚང་

18
19
20

Flash Flash Flash
HTML HTML HTML
HTML 风格 HTML Style HTML བཟོ་

གས།

22

།
HTML 文档 HTML Document HTML ཡིག་ཚགས།
I/O 错误 I/O Errors I/O ནོར་འ ལ།

23
24

Internet The Internet Internet
Internet 服务 Internet Services Internetཞབས་

25

Internet 连接

26

IP 地址 IP Address IP གནས་

27

IP 地址分配

28

IP 端口号

29

IP

30

IP

31

IP

32

IP

33
34
35

IPv6 IPv6 IPv6
Java Java Java
LCD 显示器 LCD Monitor LCD

36
37
38
39
40
41
42

Microsoft Office Microsoft Office Microsoft Office
Microsoft Word Microsoft Word Microsoft Word
Mozilla Mozilla Mozilla
MP3 MP3 MP3
MPEG MPEG MPEG
MS Outlook MS Outlook MS Outlook
MS-DOS 方式 MS-DOS Prompt MS-DOS ེད་ ངས།

21

Internet

།
ལེ ་མ ད།

IP address assignment IP གནས་

ལ་བགོ་བ།

Internet Connection

ལ།

ད་ ་ེ ཨང་ཀི།
接口配置 IP Interface IP མ ད་ཁ་ བ
ེ ་ ིག
路由 IP routes IP ལམ་ ོན།
筛选器 IP Filter IP གསེས་ཆས།
设置 IP Settings IP ིག་བཀོད།
IP port number

IPམ

མངོན་ཆས།
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43

MS-DOS 应用程序 MS-DOS Application MS-DOS ཉེར་

44
45

OFF Off OFF
OLE-对象 OLE-Object

46

Pentium 处理器

47

PowerPC 处理器 PowerPC Processor

48

SCSI 控制器

49

TrueType 造字程序 TrueType Font Creator

50

TrueType 字体

51
52

URL URLs URL
USB 接口 USB Port

53
54

VGA VGA VGA
VGA 输出 VGA Output VGA

55
56

Video-in Video-in Video-in
VPN 支持 VPN Support VPN རམ་འདེགས།

57
58

Web Web Web
Web 页 Web page Web ངོས།

59

Web 站点

60
61

Windows Windows Windows
Windows 安装 Windows Setup Windows

62

Windows 版本

63

Windows 资源管理器 Windows Explorer

64

Word 模板

Word Template

65

Word 文档

Word Document

66

བདེ་འཇགས་ཚད་གཞི།
ོ །
安全操作 Security actions བདེ་འཇགས་བཀོལ་ ད
安全措施 Security Method བདེ་འཇགས་ཐབས་ཤེས།
་ཆས་ ོར་ཆོག
安全地移除硬件 Safe To Remove Hardware
安全规则 Security Rule བདེ་འཇགས་ ིག་ ལ
ོ །
安全监视器 Security Monitor བདེ་འཇགས་ ་ཆས།
安全模式 Safe Mode བདེ་འཇགས་དཔེ་ ལ།
ོ །
安全认证 Security Authentification བདེ་འཇགས་ར་ ད
安全设置 Security for བདེ་འཇགས་ ིག་བཀོད།
安全信息 Security Information བདེ་འཇགས་ཆ་འ ིན།
安全证书 Security Certificate བདེ་འཇགས་དཔང་ཡིག
ིག་འ ག་ ་རིམ།
安装程序 Setup
ིག་འ ག་ནོར་འ ལ།
安装错误 Installation Error
安装打印机 Install Printers པར་འཁོར་ ིག་འ ག
་ ར་ གི ་འ ག
安装到网络 Install to Network
ིག་འ ག་ ས་རིམ།
安装阶段 Install State
ིག་འ ག་མ ག་ ལི །
安装结束 Setup complete
安装命令 Setup command
ིག་འ ག་བཀའ་བ །
ིག་འ ག་དཀར་ཆག
安装目录 Install Directory

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

安全标准

ོད་ ་རིམ།

་ ལ།

OLE-

གི ་གཅོད་ཆས།
PowerPC ིག་གཅོད་ཆས།

Pentium Processor Pentium

SCSI Card

ཚད་འཛན་ཆས།
TrueType ཡིག་ག

TrueType Font

Web Site

USB མ

Web

TrueType ཡིག་བཟོ་

་རིམ།

གས།

ད་ཁ།
ིར་འ ནེ །

་ཚགས།

Windows Version

གི ་འ ག
Windows པར་གཞི།
Windows

ཐོན་ ངས་དོ་དམ་ཆས།

Word དཔེ་པང་།
Word ཡིག་ཚགས།

Security Standard
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ིག་འ ག་བ ་ ནོ །
ི
安装完毕 Finish Setup མ ག་ ག
ིག་འ ག་ཡིག་ཆ།
安装文件 Setup Files
ིག་འ ག་ ོགས་ ནོ །
安装向导 Installation Wizard
安装信息 Setup Information
གི ་འ ག་ཆ་འ ིན།
ིག་འ ག་འདེམས་ཚན།
安装选项 Setup Options
ིག་འ ག་མཁན།
安装者 Installed By
按 Press གནོན།
ན།
按击 Click
按键 keys མཐེབ་ ག
按键顺序 Key sequence མཐེབ་ ག་གོ་རིམ།
按类型 By Type རིགས་ ས་ ར།
按名称查找 Find by Name མིང་ ར་བཤེར་འཚལ།
按钮 Buttons མཐེབ་ག ས།
按任一键 Press a key མཐེབ་ ག་གང་ ང་གནོན།
ེང་ ར།
按行 Row wise
按住按键 Press and Hold Keys མཐེབ་ ག་གནོན་ ོད།
按住鼠标键 Press and Hold Buttons ཙ་མཐེབ་གནོན་ ོད།
白板 Whiteboard དཀར་པང་།
白底 Write-Back གཞི་དཀར།
白底黑字 Black on white གཞི་དཀར་ཡིག་ནག
白色 White དཀར་པོ།
百万 Millions ས་ཡ།
版本 Version པར་གཞི།
版本冲突 Version Conflict པར་གཞི་མི་མ ན་པ།
版式 Format པར་ ངས།
ོམ་ དེ །
半粗 Wider
半细 Slender
་ དེ །
帮助 Help རོགས་རམ།
帮助文本 Help text རོགས་རམ་ཡིག་ཆ།
ི །
帮助信息 Help Info རོགས་རམ་ཆ་འ ན
帮助页 Help page རོགས་རམ་ཤོག་ ེ།
帮助主题 Help Topics རོགས་རམ་ཁ་ ང་།
磅 Pound པངས།
མ་བ ད་ དོ ་ དོ །
包转发率 Packet Transferring Rate
保持 Keep ཉར
保存到 Saving in ཉར་ཚགས་ ་ ལ།
保存格式 Save Form ཉར་ཚགས་ མ་བཞག
保护记录 Protect Record ཐོ་ ང་།
保留 Reserved སོར་བཞག
安装提示

Install Tip
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ེ ་ ང་སོར་བཞག

125

保留窗口

126

་ཐོ།
བ་ཉར།
备份 Backup མཁོ་ བས།
备忘录 Memo བ ེད་ཐོ།
备用 Standby
བས་ ོད།
备注 Note ཞར་མཆན།
བ་ ངོ ས།
背景 Background
བ་ ངོ ས་ཚས་གཞི།
背景颜色 Background Color
ིར་ ོག།
被拒绝 Rejected
被取消 Canceled དོར་བ།
奔腾系列 Pentium Family པན་ཐེན་བ ད་རིགས།
本地 Local རང་གནས།
本地打印机 Local printer རང་གནས་པར་འཁོར།
本地已连接 local Connected རང་གནས་ ལ
ེ ་ཟིན།
ར་ཚད།
比例 Scale
ེ ་ ོག་ ད།
笔记本电脑 Notebook ལག་འ ར
输入密码 Enter password གསང་ཨང་ ག
边界 Border མཐའ་མཚམས།
边框 Borders མཐའ་ མ
ོ །
边框大小 Border Size མཐའ་ ོམ་ཆེ་ ང་།
ོ ་བཟོ་ད ིབས།
边框样式 Border Style མཐའ་ མ
ིག་ཨང་།
编号 Numerous Sign
编辑 Edit
ོམ་ ིག
ོམ་ ིག་ ོམ།
编辑框 Edit Box
ོམ་ གི ་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
编辑栏 Formula Bar
ོམ་ ིག་ཆས།
编辑器 Editor
ོམ་ གི ་ཡིག་ཚགས།
编辑文档 Edit Document
变化 Variation འ ར་ ག
ོ
变焦 Focusing མདོ་འ ར།
标点符号 Punctuation ཚག་ཤད།
标配 Standard Configuration ཚད་ ན་ ིག་བཀོད།
电池 Batteries
ོག་ ན།
标签 Label ཤོག་ ང་།
制表符 Tab རི ་མིག་བཟོ་ གས།
标签字段 Label field ཤོག་ ང་ཡིག་ མ།
标识 Identify ངོས་འཛན། མཚན་ གས།
标识 Identification ངོས་འཛན།
标识信息 Identification Info ངོས་འཛན་ཆ་འ ིན།
标题格式 Title Format ཁ་ ང་ མ་བཞག
标题框 Title Box ཁ་ ང་ ོམ།

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Keep Window

the China Tibetology Research Center

报表 Report
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ཁ་ ང་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
标题文本 Caption Text ཁ་ ང་ནང་དོན།
ེ ་།
标题行 Title line ཁ་ ང་ཡིག་ ང
标志 Labels མཚན་ གས།
标准 Standard ཚད་གཞི། ཚད་ ན
ེ ་ དོ །
标准分辨率 Standard Resolution ཚད་གཞི་འ ད
标准化 Standardization ཚད་ ན་ཅན། ཚད་གཞི
标准类型 Standard Types ཚད་ ན་རིགས་ ས།
标准列宽 Standard Width ཚད་ ན་ ར་ཞེད།
标准内存容量 Standard Memory Size ཚད་ ན་ནང་གསོག་ཤོང་ཚད།
ེ ་ གི
标准配置 Standard Configuring ཚད་ ན་ བ
标准字体 Standard Fonts ཚད་ ན་ཡིག་ག གས།
表格名称 table Name རེ ་མིག་མིང་།
并口 Parallel Port གཤིབ་ཁ།
并行 Parallel གཤིབ་བ ོད།
并行端口 Concurrent Port མཉམ་བ ོད་མ ད་ ེ།
拨号 Dial ཨང་དཔོད།
拨号服务器 Server ཨང་དཔོད་ཞབས་ ་ཆས།
拨号选项 Dial-Up Option ཨང་དཔོད་འདེམས་ཚན།
ར་དཔོད།
拨入 Dial in
བས་ཐིག
波浪线 Waviness
ོ །
波特率 Baud པོ་ཐིའི་ ད
波纹 Ripple
བས་རིས།
བས་ད བི ས།
波形 Wave
播放 Play གཏོང་།
播放机 Player གཏོང་འཁོར།
播放器 Player གཏོང་ཆས།
播放时间 Play Time གཏོང་བའི་ ས་ཚད།
捕获 Capture འཛན་བ ང་།
捕获文件 Capture File ཡིག་ཆ་འཛན་བ ང་།
不保存 Don't Save མི་ཉར།
不存盘 Don't Save མི་ཉར།
不存在 does not exist མེད་པ།
不等于 does not equal མི་མ ངས།
ོ ས།
不对齐 Don't Align མི་ མ
不更新 No update མི་བ །ེ
不兼容 Incompatible མི་འཆམ།
不接受 Don't Accept ཁས་མི་ལེན།
不可控制 Not controllable ཚད་འཛན་མི་ བ།
ོད་མི་ ང་བ།
不可用 Unavailable
标题栏 Title Bar
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འ ག་མི་ཆོག་པ།
不能继续 Cannot Continue མ ད་མི་ བ་པ།
不能完成 Cannot Complete འ བ་མི་ བ་པ།
ོད་མི་ཆོག་པ།
不能用 Unavailable
不匹配 Incompatible ཆ་མི་འ ིགས་པ།
不使用 Don't Use མི་ ོད།
ངས་གསལ་མེད་པ།
不透明 Not transparent
不正确 Bad ཡང་མི་དག་པ།
不正确的密码 Incorrect password ཡང་དག་མིན་པའི་གསང་ཨང་།
不支持 Unsupported
བ་ ོར་མེད་པ།
不知道 Don't know མི་ཤེས།
不执行 Don't Execution ལག་བ ར་མི་ ེད་པ།
ིས་འཁོར་བ ར་ ོང་མི་ ེད།
不重新启动计算机 Don't restart the computer
布局 Layout བཀོད་པ། ག
ི ་ ངས
步数 Number of Steps གོམ་ ངས།
ས་གཅོད།
裁剪 Cropped
图像 Image བ ན་རིས
采用 Use བེད་ ོད།
彩色 Color ཚན་ །
彩色按钮 Color buttons ཚན་ འི་མཐེབ་ག ས།
彩色图案 Color Pattern ཚན་རིས་རི་མོ།
གདམ་ཐོ ང་ཐོ།
菜单 Menus གདམ་ཐོ།
菜单按钮 menu button གདམ་ཐོ་མཐེབ་ག ས།
菜单标题 Menus Caption གདམ་ཐོའི་ཁ་ ང་།
菜单栏 Menu Bar གདམ་ཐོའི་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
菜单命令 Menu command གདམ་ཐོའ་ི བཀའ་བ །
菜单项 Menu Options གདམ་ཐོའ་ི ཚན།
菜单语言 Menu language གདམ་ཐོའི་ ད་རིགས།
གས་པ།
参加 Attended
参考 For your information ད ད་གཞི།
ོ ་ཕམ་ཉེས།
操作失败 Action Failed བཀོལ་ ད
草稿夹 Draft Folder མ་ཟིན་ཡིག་ ག
测试 Test ཚད་ལེན། ཚད་ཞིབ
测试模式 Testing Mode ཚད་ལེན་དཔེ་ ལ།
测试页 Test Page ཚད་ལེན་ཤོག་ ེབ།
测试状态 Test Status ཚད་ལེན་ མ་པ།
层叠 Cascade བ ག
ེ ས་མ།
ེ ས་མ།
层叠菜单 Cascade Menus གདམ་ཐོ་བ ག
层数 Rounds རིམ་ ངས།
插槽 Slot འ ག་ ར།
不可装入

Dismountable
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འ གས་པང་།
插接 Docking འ ག་མ ད།
插入 Insert འ ག་པ།
插入点 caret འ ག་ཚག
插入对象 Insert Object
་ ལ་བར་འ ག
插入签名 Insert Signature མིང་འགོད་བར་འ ག
插入数据 Insert Data གཞི་ ངས་བར་འ ག
插图 Illustration བར་འ ག་རི་མོ།
་ ོ
查看 View
查询表 Query Table འ ི་ ད་རེ ་མིག
གས་ ངས།
参数 Parameters
查询选项 Query Options འ ི་ ད་འདེམས་ཚན།
查找下一个 Find Next གཤམ་དེ་འཚལ།
拆分 Split བཤིག་འ ེམ།
ེ ་ ོམ།
拆分框 Split Box བཤིག་འ མ
ེ ་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
拆分栏 Split Bar བཤིག་འ མ
产品 Product ཐོན་ ས།
长边 Long Side རིང་མཐའ།
长度 Length རིང་ཚད།
尝试 Attempt ཚད་ །
ན་ ོལ།
常规 General
ན་འ ད་གནད་དོན།
常见问题 Top Issues
常数 Constant
ན་ ངས།
厂商 Manufacturer བཟོ་བདག
ོངས་ད ིབས།
场景模式 Scene Mode
抄送 Cc བ ས་འ ལ།
抄送给 Cc To ལ་བ ས་འ ལ།
超出 Excess བ ལ་བ།
超过 over ཚད་བ ལ།
ས་ཚད་བ ལ་བ།
超过时限 over time
ེ ་མ ད། མ ད་ ེལ
超级链接 Hyperlink རིམ་འདས་ ལ
超线程技术 Hyper Thread Tech རིམ་འདས་ཐིག་ ན་ལག་ ལ།
ིར་འཐེན།
撤回 Recall
ི ་འཐེན
撤消 Undo ད ང་འབོར། ར
ིར་འཐེན་བཀའ་བ །
撤消命令 Undo Command
撤消删除 Undelete བ བས་གསོ།
成功 Success ལེགས་ བ།

281

成功地执行了命令 The command completed successfully

282

成员 Members

283

城市 City

244
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插件板 Board

བཀའ་བ ་ལམ་ ངོ ས་ ང་བ།

ཁོངས་མི།
ོང་ ེར།
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་རིམ་ ི་གདམ་ཐོ།
་རིམ་ནོར་འ ལ།
程序错误 Program error
་རིམ་མ ག་ ིལ།
程序结束 Program Finished
་རིམ་གསལ་བཤད།
程序说明 Program Notes
程序异常 Program Exception
་རིམ་ ན་ གོ
་རིམ་ཚ།
程序组 Program Groups
橙红色 Red-yellow ལི་དམར།
黄色 Yellow སེར་པོ།
ན་མ ད།
持续的 Continuous
尺寸 Dimensions ཆ་ཚད།
ོག་གསོག་ ས།
充电中 Charging
冲突 Conflicts མི་མ ན་པ།
ིར་འདོན།
抽出 Extract
摘要 Abstract གནད་དོན།
出厂日期 Date manufactured བཟོ་ཐོན་ ས་ཚད།
出错 Gain error ནོར་བ།
出现了未知错误 Unknown error occurred མ་ཤེས་པའི་ནོར་འ ལ་འ ང་བ།
出现了一个错误 An error occurred. ནོར་འ ལ་གཅིག་འ ང་།
出现一个意外 An exception has occurred
ན་ ོག (ནོར་འ ལ་)ཞིག་ཐོན་པ།
出现意外错误 An unexpected error occurred བསམ་ ལ་ལས་འདས་པའི་ནོར་འ ལ་འ ང་བ།
初始程序 Initial program འགོ་འ གས་ ་རིམ།
初始化失败 Initialization error ལས་དང་པོ་ཕམ་ཉེས།
初始密码 Initial Password འགོ་འ གས་པའི་གསང་ཨང་།
初始设置 Initialize འགོ་འ གས་ ིག་བཀོད།
初始值 Initial Value འགོ་འ གས་ ངས་ཐང་།
ིག་གཅོད་ཆས་ ི་ཉིང་ །ེ
处理器核心 Processor Core
ིག་གཅོད་ཆས་བར་གསོག
处理器缓存 Processor Buffer
处理器外频 Processor External Frequency
ིག་གཅོད་ཆས་ ་ི ་ི ོས།
ིག་གཅོད་ཆས་ ི་ གས་ ིས་ ངས་གནས།
处理器运算位数 Processor Bits
ིག་གཅོད་ཆས་ ་ི འ ོས་ཚད།
处理器主频 Processor Speed
དརེག་ཚར་ཆས།
触动感应器 Touch Sensor
传入 Incoming
ེལ་འ ག
ེ ་ཚད་ ན།
传输规范 Transmissive Standard བ ད་འ ན
ོ །
传输率 Bit rate བ ད་འ ེན་ ད
ེ ་དཔེ་ ལ།
传输模式 Transport Model བ ད་འ ན
传输速度 Transfer rate བ ད་འ ེན་འ ོས་ཚད།
传送成功 Transfer successful བ ད་ ེལ་ལེགས་ བ།
ི །
传送结束 Transfer complete བ ད་ ེལ་མ ག་ ལ
传送模式 Transfer Mode བ ད་ ེལ་དཔེ་ ལ།
ེ །
传送文件 Transfer Files ཡིག་ཆ་བ ད་ ལ
程序菜单

Program Menus
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བ ན་ ལེ ་ཞབས་ །
传真号码 Fax Number བ ན་ ེལ་ཨང་ ངས།
ེང་བ དོ ་མ ད་ །ེ
串行端口 Serial Port
ེང་བ ོད་ ་ེ །ོ
串行口 Serial Port
窗格 pane
་མིག
ེ ་ ང་གདམ་ཐོ།
窗口菜单 Window Menus
ེ ་ ང་གི་ཆེ་ ང་།
窗口大小 Window Size
ེ ་ ང་ཞིབ་ཐོ།
窗口清单 Window List
ེ ་ ང་གནས་ས།
窗口位置 Window Position
窗口文字 Window Text
ེ ་ ང་ཡི་གེ།
ེ ་ ང་འདེམས་ཚན།
窗口选项 Window options
ེ ་ ང་ ོན་ །
窗口预览 Window Preview
ེ ་ག གས།
窗体 Form
创建 Create གསར་བཟོ།
ར་ལམ་གསར་བཟོ་ ེད་ ངས།
创建快捷方式 Create Shortcut
创建链接 Create Link འ ེལ་མ ད་གསར་བཟོ། མ ད་ ེལ
创建名称 Create Name མིང་གསར་བཟོ།
创建目录 Create Directory དཀར་ཆག་གསར་བཟོ།
创建日期 Create date ཚས་ ངས་གསར་བཟོ།
创建数据库 Create Database གཞི་ ངས་མཛད་གསར་བཟོ།
创建文本 Create Text ཡིག་དེབ་གསར་བཟོ།
创建文件 Create Files ཡིག་ཆ་གསར་བཟོ།
创建文件夹 Create Folders ཡིག་ ག་གསར་བཟོ།
创建者 Created by གསར་བཟོ་བ།
ང་འ ང་།
垂直 Vertical
ང་འ ང་ཚད་ ེ།
垂直标尺 Vertical Ruler
ང་འ ང་ ོག་འཁོར།
垂直翻转 Flip Vertical
垂直方向 Perpendicular Direction
ང་འ ང་ཁ་ ོགས།
ང་འ ང་ཁ་ གོ ས་འ ལི ་འ ལ་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
垂直方向滚动栏 Vertical Scroll Bar
ང་འ ང་འ ིལ་འ ལ་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
垂直滚动栏 Vertical Scroll Box
ང་འ ང་འ ིལ་མདའ།
垂直滚动条 Vertical Scroll Bar
垂直线条 Vertical Line
ང་འ ང་ཐིག
ད་ ེར་ གས་ ངས།
磁盘参数 Disk Parameters
ད་ ེར་ ལ་དགར
磁盘分区 Disk Partition
ད་ རེ ་དོ་དམ།
磁盘管理 Disk Management
ད་ ེར་དོ་དམ་ཆས།
磁盘管理器 Disk Administrator
磁盘空间 Disk Space
ད་ ེར་བར་ ངོ ་།
ད་ ེར་ ག་ གི ་ལེགས་ ིག་ ་རིམ། སིལ་ ག
磁盘碎片整理程序 Disk Defragmenter
ད་ ེར་ ་ ིག་མེད་པ།
磁盘未就绪 Disk not ready
ད་ ེར་གང་བ།
磁盘已满 Disk full
传真服务

Fax Service
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ད་ རེ ་གཏོགས་གཤིས
ད་མགོ་ ངས།
磁头数 Head Number
从不 Never གཏན་ནས་མིན།
ེ །
从不更新 Never Update གཏན་ནས་གསར་བཅོས་མི་ ད
从后向前 Back to Front
བ་ནས་མ ན་ལ།
从前向后 Front to Back མ ན་ནས་ བ་ལ།
从文件添加 Add from File ཡིག་ཆ་ནས་ཁ་ ོན།
从文件选择 Select from File ཡིག་ཆ་ནས་བདམས།
从右到左 Right to Left གཡས་ནས་གཡོན་ལ།
从属 Slave ཁོངས་གཏོགས།
从左到右 Left to Right གཡོན་ནས་གཡས་ལ།
མོ ་ག གས།
粗体 Bold fonts
存储介质 Storage Medium གསོག་ཉར་བར་ ས།
存储卡 Memory Stick གསོག་ ང་།
存储区 Store Area གསོག་ ལ།
存储容量 Storage Capacity ཉར་འཇོག་གཤོང་ཚད།
存储为 Save As གཞན་ ་གསོག་པ།
存盘 Save ཉར་གསོག
存盘到 Save To ཉར་ ལ།
错误 Error ནོར་འ ལ།
错误报告 Bug Reporting ནོར་འ ལ་ ་ཡིག
错误的文件名 Bad file name ནོར་འ ལ་ ི་ཡིག་ཆའི་མིང་།
错误检查 Error checking ནོར་འ ལ་ཞིབ་བཤེར།
错误纠正 Error correction ནོར་འ ལ་དག་བཅོས།
错误码 error code ནོར་འ ལ་ཨང་ གས།
错误描述 Description of error ནོར་འ ལ་ཞིབ་བ ོད།
打断 Interrupt བར་གཅོད།
打开 Open ཁ་འ ད
ེ །
ེ །
打开“帮助” Opens Help “རོགས་རམ།”ཁ་འ ད
打开白板 Opens the Whiteboard དཀར་པང་ཁ་འ ེད།
ེ །
打开帮助文件 Open the Help file རོགས་རམ་ཡིག་ཆ་ཁ་འ ད
打开帮助主题 Opens help topics རོགས་རམ་བ ད
ོ ་གཞི་ཁ་འ ེད།
་རིམ་ཁ་འ ེད།
打开程序 Open program
打开打印机 Open Printer པར་འཁོར་ཁ་འ ེད།
打开的文件过多 Too Many Files Opened ཁ་འ ེད་བའི་ཡིག་ཆ་མང་ གས།
打开方式 Open With ཁ་འ ེད་ ངས།
打开该目录 Opens the Directory དཀར་ཆག་འདི་ཁ་འ ེད་བ།
ེལ་མ ད་ཁ་འ ེད།
打开连接 Open Connection
་ ོ་ཁ་འ ེད།
打开视窗 Open Views
打开为 Open As ཁ་ ་ེ ནས།
磁盘属性

Disk Properties
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ཡིག་ཚགས་ཁ་འ བེ །
打开文件 Open Files ཡིག་ཆ་ཁ་འ ེད།
打开者 Open By ཁ་འ ེད་མཁན།
打印 Print པར་འདེབས།
打印到当前位置 Print to Current Position ད་ འི་གནས་ལ་པར་འདེབས།
打印幅面 Printing Size དཔར་ །
打印机端口 Printer Port པར་འཁོར་མ ད་ ེ།
打印机驱动程序 Printer Drivers པར་འཁོར་ ལ་འདེད་ ་རིམ།
ོ ་པར་འདེབས།
打印空白页面 Print Blank Page ཤོག་ ང
打印速度 Printing speed པར་འདེབས་འ ོས་ཚད།
打印文件 Print file ཡིག་ཆ་པར་འདེབས།
打印选项 Print Option པར་འདེབས་འདེམས་ཚན།
打印页面 Print Page པར་འདེབས་ཤོག་ངོས།
打印质量 Print Quality པར་འདེབས་ ས་ཚད།
大按钮 Large buttons མཐེབ་ག ས་ཆེ་བ།
大小 Size ཆེ་ ང་།
ི །
大写 Capital ཆེ་ ས
ི ི་གསལ་ ེད།
大写字母 Capital ཆེ་འ འ
大于 Larger than ལས་ཆེ།
大于等于 Greater than or equal ཆེ་བའམ་མ ངས་པ།
大字体 Large Fonts ཡིག་ག གས་ཆེ་བ།
代理 Proxy ལས་ཚབ།
代理服务器 Proxy Server ལས་ཚབ་ཞབས་ ་ཆས།
带宽 Bandwidth ཞེང་ཚད།
ག་པ།
待机 Stand By
ག་པའི་ ས་ཚད།
待机时间 Stand By Time
单步 Single Step གོམ་ ང་།
单碟容量 Single Disk Capacity
ེར་ ང་ཤོང་ཚད།
单击 Click ཡ་ ན།
单击鼠标键 Click Buttons ཙ་མཐེབ་ཡ་ ན།
་གཅིག་ལམ།
单声道 Mono
单位 Organization
ེ་ཁག
ང་ཐིག
ང་ ད།
单线 Single Line
ེང་ ང་།
单行 Single Line
单页 One Page ཤོག་ ང་།
单引号 Inverted Comma འ ེན་ གས་ ང་མ།
弹出 Eject འཕར།
ེ ་ ང་འཕར་ཐོན།
弹出窗口 Eject Window
་ ག
淡紫色 Lilac
当前 Current མིག་ ར།
打开文档

Open Document

- 15 -

2006-4-20

Standardizing Tibetan Terms of Information Technology

444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

the China Tibetology Research Center

མིག་ འི་ མ་བཞག
当前会话 Current Sessions མིག་ འི་གཏམ་ ེང་།
当前活动 Current activity མིག་ འི་ ་འ ལ།
当前记录 Current Record མིག་ འི་ཟིན་ཐོ།
当前焦点 Current Focus མིག་ འི་མདོ་ཚག
当前目录 Current directory མིག་ འི་དཀར་ཆག
当前位置 Current position མིག་ འི་གནས་ས།
当前页 Current Page མིག་ ར་ཤོག་ངོས།
当前用户 CURRENT USERS མིག་ འི་ ོད་མཁན།
当前值 Current values མིག་ འི་ ངས་ཐང་།
档案存取 Access Archive ཡིག་ཚགས་ཉར་ལེན།
ེ ་འདོན།
导出 Derived འ ན
ིར་འདོན་ལེགས་ བ།
导出成功 The export was successful
导出到 Export To
ིར་འདོན་ ་ ལ།
ོགས་ དི །
导航 Navigation
导入 Import འ ེན་འ ག
ིད་པང་།
导向板 Deflector
登出 Log out ཐོ་འ ད།
登记 Register ཐོ་འགོད།
登录名 Logon Name ཐོ་འགོད་པའི་མིང་།
登录身份 Log on as ཐོ་འགོད་ཐོབ་ཐང་།
登录失败 Login failure ཐོ་འགོད་ཕམ་ཉེས།
等待 Wait
ག་པ།
ག་ ོད།
等候 Waiting
等级 Level རིམ་པ།
等于 equals མ ངས།
低分辨率 Low Resolution འ ེད་ ོད་དམའ་བ།
底板 Base Board གཞི་པང་།
底部 Bottom ཞབས།
ོ །
底框 grip ཞབས་ མ
底纹效果 Underpainting གཞི་རིས་ཡག་ཉེས།
地区 Areas ས་ ལ།
地址 ID Address ID གནས་ ལ ID
地址表 Address Table གནས་ ལ་རེ ་མིག
地址范围 Address ranges གནས་ ལ་ བ་ཁོངས།
地址分配 Address Assignment གནས་ ལ་བགོ་བཤའ།
典型 Typical དཔེ་མཚན།
典型设置 Typical settings དཔེ་མཚན་ ིག་བཀོད།
点 Point ཚག
点对点 Point to Point ཚག་ནས་ཚག
当前格式

Current Format
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ཚག་ སི ་ཐིག
点距 Dot Pitch ཚག་བར།
点线 Dot Line ཚག་ཐིག
点线框 Marquee ཚག་ཐིག་ ོམ།
点阵字体 Raster Fonts ཚག་ལིང་ཡིག་ག གས།
ོག་ ན།
电池 battery
ོག་ ན་ཟད་བ །
电池不足警报 Low Battery Alarm
ོག་ ན་ མ་པ།
电池状态 Battery status
电话 Phone ཁ་པར།
电话簿 Phone Book ཁ་པར་ཨང་དེབ།
电话号码 Phone number ཁ་པར་ཨང་ ངས།
电话卡 Calling Card ཁ་པར་ ང་ །
电话线 Phone Line ཁ་པར་ ད་པ།
电视制式 TV mode བ ན་འ ིན་ ིག་ ལ།
ོག་ ངས།
电源 Power
ོག་ ངས་མཐེབ་ག ས།
电源按钮 Power buttons
ོག་ ངས་འཇལ་ཆས།
电源表 Power Meter
ོག་ ངས་ཆག་ ོན།
电源故障 Power Switch Failure
电源管理 Power Management
ོག་ ངས་དོ་དམ།
ོག་ ངས་དཔེ་ ལ།
电源模式 Power Mode
ོག་ ངས་ ེབ་ གི ་ ་རིམ།
电源配置程序 Power Configurator
ོག་ ངས་འཚམ་ ིག་ཆས།
电源适配器 Power Switch Adapter
电源状态 Power status
ོག་ ངས་ མ་པ།
表格 Spreadsheet རེ ་མིག
ོག་ ལ་དཔེ་ཆ།
电子书 Electronic Book
ོག་དེབ་ ་ ོག
电子书阅读 Read Electronic Book
ོག་ཡིག་གཏོང་ ལ།
电子邮件地址 E-Mail Address
吊销 Revoke
ིར་བ །
调色板 Color Palette ཚས་པང་།
调色板窗口 Color Palette Windows ཚས་པང་ ་མིག
调色板设置 Palette Setting ཚས་པང་ ིག་བཀོད།
调色刀 Palette Knife ཚས་ ི
ི
调用匹配 Call Matching འ ེན་ ོད་མ ན་ ག
调整 Adjust ལེགས་ ིག
调整大小 Adjust size ཆེ་ ང་ལེགས་ ིག
ེ་མོ།
顶部 Top
定量单位 Unit འཇལ་གཞི།
定位 Alignment གནས་ངེས།
ང་ཐོ།
定位菜单 Menus གནས་ངེས་གདམ་ཐོ།
定义 Define མཚན་ཉིད།
点划线 Dotted
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འདོར་བ།
animated འ ལ་རིས།

524

丢弃 discard

525

动画

526

动画模式

527

动态 Dynamic

528

འ ལ་ མ་འོད་ གས།
动态映射 Dynamic Mapping འ ལ་ མ་ ེན་འ །ོ
ག་ གས།
逗号 Comma
ོག་འདོན།
读取 Read
ོག་ལེན་ནོར་འ ལ།
读取错误 Bad Read
读取数据 Read Data གཞི་ ངས་ ག
ོ ་འདོན།
读写 READ WRITE འ ་ི ོག
端口号 Port Number མ ད་ ེའ་ི ཨང་ གས།
端子 Port མ ད་ །ེ
短信 Message འ ན
ི ་ ང་།
ི ་ ང་ སོ ་མ ན།
短信协议 Message Protocol འ ན
མ་ཚན།
段落 Paragraph
མ་ཚན་ མོ ་གཤིབ།
段落对齐 Paragraph Alignment
མ་ཚན་བར་གསེང་གཡོན་པ།
段落左间隔 Paragraph Left Margin
断开 Disconnect
ལ་གཅོད།
断开链接 Break Link མ ད་ ེལ་ ལ་གཅོད།
ང་ གེ
堆叠 Stack
་ ར་ ་རིམ།
队列程序 Querier
对比度 Contrast གོ་ ར་ཚད།
ེང་མོལ།
对话 Chat
ེང་ མོ །
对话框 Dialog
ེང་ མོ ་ཁ་ ང་།
对话框标题 Dialog Title
ེང་ མོ ་མིང་།
对话框名 Dialog name
对齐到 Align to ་་་ ོམས་གཤིབ།
ི ་ ་ མོ ས་གཤིབ།
对齐到中央 Align to center ད ལ
་ ལ་འ ར་ཚད།
对象变量 Object Variable
་ ལ་རིགས་ད །ེ
对象分类 Object Category
对象链接与嵌入 Object Link and Embeding
་ ལ་མ ད་ ེལ་དང་བ ད་འ ག
་ ལ་ ་ི མིང་།
对象名 Object Name
་ ལ་འ ནེ ་ ོད།
对象引用 Object Reference
ན་མང་ག གས།
多媒体 Multimedia
多通道 Multichannel བ ད་ལམ་མང་པོ།
多行 Multiple Line
ེང་མང་།
多重选择 Multiple Selection གདམས་གཞི་མང་མང་པོ།
耳机 Headset ཉན་ཆས།
二级缓存 Caching རིམ་གཉིས་བར་གསོག
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animated Mode

འ ལ་རིས་དཔེ་ ལ།

འ ལ་ མ།

动态光标 Animated Cursor
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གཉིས་གོང་འ ལི ་ གས།
发出 Send གཏོང་བ།
发件夹 Sent Folder བཏང་ཡིག་ ག་མ །
发件人 Sender གཏོང་མཁན།
发生错误 An error has occurred ནོར་འ ལ་ཐོན་པ།
发送到 Sent To ལ་བཏང་བ།
发送给 Send To ལ་གཏོང་བ།
་ཆས་གསར་པ་ དེ ་པ།
发现新硬件 Found New Hardware
ེ ་ ལེ །
发行 Publish འ མ
翻转 Flip
ོག་ ོར།
ོག་ངོས།
反面 inverse
ོག་ གོ ས།
反向 Invert
ོག་འདེམས།
反向选择 Invert Selection
反斜体 Inverse Italic
ོག་གསེག་ཡིག་ག གས།
范例 Instance དཔེ་གཞི།
བ་ཁོངས།
范围 Span
ས་གཞི།
方案 Scheme
方向 Direction ཁ་ ོགས།
防读取 Read protect
ོག་འགོག
防改写 Write protect བཅོས་འགོག
防火墙 Firewall མེ་འགོག་ ང་།
仿真色 Emulation Color འ ་བཅོས་ཚས་གཞི།
放大 zoom in
ཆེར་གཏོང་།
ར་བ།
放弃 Resign
放映 Play གཏོང་བ།
གས་འགལ་གསང་ཡིག
非法密码 Invalid password.
གས་འགལ་ ངས་ཐང་།
非法数值 Illegal Value
非活动窗口 Inactive Window
ར་མེད་ ེ ་ ང་།
ི ས་ ག་མ།
废件夹 Garbage Folder ཡིག་ ག
分辨率 Resolution འ ེད་ ོད།
བ་ ལ།
分布式 Distribution
分程序块 Sub-program Block ཡན་ལག་ ་རིམ་ ོག
分隔页 Separator Page བར་གཅོད་ཤོག་ངོས།
分号 Semicolon ད ེ་ གས།
分开 Separate ཁ་ ལ།
分配 Allocate བགོ་བཤའ།
分区 Partition
ལ་ལག
分散选择 Diffusion Selection ཁ་ཐོར་འདེམས་གསེས།
分析 Analyze ད ེ་ཞིབ།
分页器 Page Sorter ཤོག་ ེ་ད ེ་ཆས།
二进制 Binary
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605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
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དཔར་ ངས།
风格 Genre བཟོ་ །
མ་འ ག
封装 Encapsulation
否 No མིན།
符号链接 Symbolic Link མཚན་ གས་མ ད་ ེལ།
符合 Yes It conforms མ ན་པ།
辅助 Auxiliary རམ་འདེགས།
辅助程序 Secondary Programs རམ་འདེགས་ ་རིམ།
辅助窗口 Secondary Window རམ་འདེགས་ ེ ་ ང་།
辅助工具 Accessibility རམ་འདེགས་ལག་ཆ།
辅助功能 Accessibility རམ་འདེགས་ ོལ་ ས།
辅助线 Secondary Line རམ་འདེགས་ཐིག
负数 Negative མོ་ ངས།
附带软件 Included Software ཞོར་གཏོགས་མཉེན་ཆས།
ར་ ོན།
附加 Append
ར་ ནོ ་རེ ་མིག
附加表 Attach Table
ོ ་ དེ ་ས།
附加到 Append to ་་་ ར་ ན
ོ །
附加到文件 Append to file ཡིག་ཆར་ ར་ ན
附加数据 Append Data
ར་ ོན་གཞི་ ངས།
ར་ ནོ ་ཆ་འ ིན།
附加信息 Attach Info
附件 Accessories ཞར་ཆས།
ོ ་བ ན་ ིར་འདོན།
复合视频输出 Compound Video Output མཉམ་འ ས་ ས
复位默认值 Reset Defaults མོས་ཐང་གནས་ལོག
复选框 Checkbox བ ར་འདེམས་ ོམ།
གོ ་འཛང་ཡི་གེ
复杂文字 complex language
ད་ ེར་འ ་བཟོ།
复制磁盘 Copy Disk
复制到 Replicate To ལ་འ ་བཟོ།
复制到当前位置 Copy Here མིག་ ར་གནས་ལ་འ ་བཟོ་ ེད་པ།
ེ ་པ།
复制到文件 Copy to File ཡིག་ཆར་འ ་བཟོ་ ད
复制文件 Copy Files ཡིག་ཆ་འ ་བཟོ།
副本 Replicas འ ་དེབ།
覆盖窗口 Overlay window
ེ ་ ང་འགེབས་པ།
覆盖范围 Overwrite Range འགེབས་པའི་ བ་ཁོངས།
改动 Changes བཟོ་བཅོས།
改写 Overwrite བཅོས་འ །ི
概述 Overview མདོར་བ ན།
概要 Abstract གནད་བ ས།
ི ་གནད་བ ས།
概要信息 Summary Info ཆ་འ ན
高度 Height མཐོ་ཚད།
高分辨率 High Resolution འ ེད་ ོད་མཐོ་པོ།
份数 Copies
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མཐོ་རིམ།

644

高级 Advanced

645

མཐོ་རིམ་བཤེར་འཚལ།
ད་ ེར་ མ་བཞག་ ་ ར།
格式化磁盘 Format disk(s)
ལ་དགར་ མ་བཞག་ ་ ར།
格式化分区 Format Partition
个人 Personal མི་ ེར།
རེ ་ ་ི ཡིག་ ག
个人文件夹 Personal Folders
根目录 Root དཀར་ཆག་ ་བ།
更改 Change བཟོ་བཅོས།
更改权限 Change permissions དབང་ཚད་བཟོ་བཅོས།
更改设置 Change Settings
ིག་བཀོད་བཟོ་བཅོས།
更改数据 Change Data གཞི་ ངས་བཟོ་བཅོས།
་ ར་བ།
更改为 Change to
更新 Update གསར་བ །ེ
更新背景图像 Update Background Image
བ་རིས་གསར་བ ེ།
ེ །
更新后 After Update གསར་བ ེ་ ས་ ས
工具 Tools ལག་ཆ།
工具栏 Tool Bar ལག་ཆའི་ཚང་། ལག་ཆའི་ཐོ་ག ང་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
工作 Jobs ལས་ཀ
表单 Sheet རེ ་མིག
工作簿 Workbook ལས་དེབ།
工作簿 Workbook ལས་དེབ།
工作时间 Jobs Time ལས་ ས།
工作站 Workstation ལས་ཚགས།
ི་འ ོས།
公式 Formula
ང་སི།
公司 Company
公文包 Briefcase ག ང་ཡིག་ ག་མ།
ི་ དོ །
公用 Public
公用地址 Public address
ི་ ོད་གནས་ ལ།
ོལ་ དོ །
功率 Power
ལོ ་ ས།
功能 Facilities
ོལ་ ས་མཐེབ་གནོན།
功能键 Function Key
功能特点 Functional Characteristic
ོལ་ ས་ ད་ཆོས།
供应商 Supplier འདོན་ ོད་ཚང་པ།
供纸方式 Paper-Supplying Way ཤོག་ ་ ེལ་ ངས།
共享 Share མཉམ་ ོད།
ོ ་པར་འཁོར།
共享打印机 Shared Printers མཉམ་ ད
共享方式 shared as མཉམ་ ོད་ ད
ེ ་ ངས།
共享文件夹 Share the Folder མཉམ་ ོད་ཡིག་ ག
ི །
估计 Estimated ཚད་ ས
ི ་ ངས་ཐང་།
估计值 Estimated Value ཚད་ ས

646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
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722

གཏན་འཇགས།
ེ།
固定磁盘 Fixed Disk གཏན་འཇགས་ ད་ ར
ོན་སེལ།
故障恢复 Recovery
挂断 Hang Up འ ེལ་གཅོད།
挂起 Pending བཀལ་བ།
关闭 Close ཁ་ ག
关闭菜单 Close Menus གདམ་ཐོ་ཁ་ ག
་རིམ་ཁ་ ག
关闭程序 Close program
ེ ་ ང་ཁ་ ག
关闭窗口 Close the Window
关闭电源 Power Off
ོག་བསད།
关闭文档 Close Document ཡིག་ཚགས་ཁ་ ག
ད་ཁོངས་ཁ་ ག
关闭系统 System Shutdown
ེ ་ གོ ་བསད།
关闭硬盘 Turn off hard disks མ ེགས་ ར
关机 Shutdown
སི ་འཁོར་བསད་པ།
关键词 Keywords གནད་ཚག
关键的 Critical གནད་འགག
关联 Associate འ ེལ་བ གས།
关联符 Associators འ ེལ་ གས།
关于 About
ོར།
关于 Windows About Windows Windows ོར།
管理 Manage དོ་དམ།
管理工具 Administrative Tools དོ་དམ་ལག་ཆ།
管理功能 Manage Capabilities དོ་དམ་ ལ
ོ ་ ས།
管理器 Manager དོ་དམ་ཆས།
管理软件 Manage Software དོ་དམ་མཉེན་ཆས།
管理文档 Manage Documents དོ་དམ་ཡིག་ཚགས།
管理员 Administrator དོ་དམ་པ།
管理员密钥 Administrator Key དོ་དམ་པའི་ ེ་མིག
光标大小 Cursor Size འོད་ གས་ཆེ་ ང་།
འོད་ཚད།
光亮度 Brightness
ད་ ེར་ ལ་ཆས།
光盘驱动器 Optical disk drive
光驱倍速 Double Speed
བ་ ར།
ཚདགཞི།
规格 Specification
滚动箭头 Scroll Arrow འ ིལ་འ ལ་མདའ་ གས།
滚动箭头按钮 Scroll Button འ ིལ་མདའི་མཐེབ་ག ས།
ོ
滚动块 Scroll Block འ ིལ་ ག
滚动条 Scrollbars འ ིལ་ ང་།
ལ་ ི།
国际 International
ལ་ ིའ་ི ེལ་ །
国际互联网 Internet

723

国际音标扩充

684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
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716
717
718
719
720
721
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ལ་ཁབ་/ས་ ལ།
ལ་ཁབ་ས་ ལ།
国家地区 Country/region
ལ་ཁབ་ཚབ་ གས།
国家代码 Country Code
ལ་ཁབ་ས་ ལ་ཚབ་ གས།
国家地区代码 Country/region code
ལ་ཁབ་དང་ས་ ལ་བ ས་མིང་།
国家地区缩写 Country Abbreviation
国内 National
ལ་ནང་།
过程跟踪 Process Tracking བ ད་རིམ་མ ག་འདེད།
过滤 Filter འཚག་ ག
过滤器 Filters འཚག་ཆས།
毫秒 milliseconds
ར་ ། ་ ང་།
་ ལི །
合并 Merge
合并拷贝 Copy Merged མཁོ་ཕབ་ ་ ིལ།
合并文档 Merge Document ཡིག་ཚགས་ ་ ིལ།
和 and དང་།
核心驱动程序 Kernel Driver
ེ་བའི ལ་འདེད་ ་རིམ།
赫兹 Hertz ཧོ་ཙ།
黑白 Black & White དཀར་ནག
黑白绘图 BW Drawing དཀར་ནག་རིས་འགོད།
黑白照片 BW Photo ཚན་མེད་འ ་པར།
黑底白字 White on black གཞི་ནག་ཡིག་དཀར།
黑色 Black ནག་པོ།
横排 Horizontal Typewriting འ ེད་ ིག
ོ ས།
横向 Landscape འ ེད་ ག
红色 Red དམར་པོ།
红外接口 Infrared Interfaces དམར་ ིའི་མ ད་ཁ།
ི ་ཆས།
红外适配器 Infrared Adapter དམར་ ིའི་འཚམ་ ག
红外线 Infrared དམར་ ིའ་ི ཐིག
宏标记 Macro Flags
ི་ བ་མཚན་ གས།
ི་ བ་རེ ་མིག
宏表 Macro Sheet
ི་ བ་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
宏栏 Macro Bar
ི་ བ་མིང་།
宏名 Macro name
ི་ བ་མིང་།
宏名称 Macro Name
宏选项 Macro Options
ི་ བ་འདེམས་ཚན།
ེས་འ ག་ ོན་ཐོན།
后进先出 Newest First
ེགས་ བ་ཞབས་འདེགས། ཞབས་
后台服务 Background services
后台运行 Working in background
ེགས་ བ་འཁོར་ ོད།
后一页 Next Page ཤོག་ངོས་ ས
ེ ་མ།
བ་ ེལ།
后置 Send to Back
ེས་བཏགས།
后缀 Suffix
候选 Alternate select གདམ་ །
国家/地区

Country/Region
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འ ེན་ ོདརེ་ །

764

调用请求

765

忽略

766

忽略的信息

767

མཚ་མདོག
滑动 Sliding འ ིལ།
滑块 slider འ ིལ་ ོག
下划线 Underline འོག་ཐིག
画笔 Paintbrush རིས་པིར།
画布大小 Canvas Size རིས་ ལ་ཆེ་ ང་།
屏幕尺寸 Screen Dimensions བ ན་ཤེལ་ཚད་གཞི།
画图 Paint རིས་འ །ི
་ ང་།
话筒 Speakerphone
欢迎 Welcome དགའ་བ །
欢迎安装 Welcome to Install
གི ་འ ག་གནང་རོགས།
ོ ་གནང་རོགས།
欢迎使用 Welcome to use བེད་ ད
还原 Restore སོར་ལོག
环境 Environment ཁོར་ ག
环境变量 Environment Variables ཁོར་ ག་འ ར་ཚད།
环境设置 Environment ཁོར་ ག་ ིག་བཀོད།
环绕 Surround མཐའ་ ོར།
缓冲区 buffer བར་གསོག་ ལ།
缓冲区不足 Buffer is insufficient བར་གསོག་ ལ་མི་འདང་བ།
缓冲区大小 Buffer Size བར་གསོག་ ལ་ ་ི ཆེ་ ང་།
ི ་བཀོད།
缓冲区设置 Buffer Settings བར་གསོག་ ལ་ ག
缓冲区数目 Number of Buffers བར་གསོག་ ལ་ ངས་ཀ
缓冲区太小 Buffer too small བར་གསོག་ ལ་ ང་ གས་པ།
缓冲区溢出 Buffer overruns བར་གསོག་ ལ་ ད་པ།
幻灯片 Filmstrip
ོན་བ ན།
ོན་བ ན་མཐོང་རིས།
幻灯片视图 Filmstrip View
ོན་བ ན་ཡག་ཉེས།
幻灯片效果 Filmstrip Effect
ེང་བ ེ་ གས།
换行符 Line Break Symbol
黄色 Yellow སེར་པོ།
་ཚད།
灰度 Gray Scale
་མདོག
灰色 Gray
恢复默认值 Restore Defaults མོས་ཐང་ ར་གསོ།
གས་མ།
徽标 Logo
回收站 Recycle Bin
ིགས་ གས།
图 Plot རི་མོ།
绘图笔 Graphic Pen རི་ །
绘图对象 Drawing Object རིས་འ ིའི་ ་ ལ།

768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803

Call request
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ང་མེད།

Ignore

Messages ignored

ང་མེད་ ི་ཆ་འ ིན།

湖蓝色 Aqua
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རིས་འ ་ི བའི་ལག་ཆའི་ཐོ་ག ང་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
རིས་འ ི་ཚད་འཛན།

804

绘图工具栏

805

绘图控制

806

混合 mixed

807

混合声道输出

808

混响 Reverb

809

活动 Activity

810

འ ལ་ ོད་ཁ་ ང་།
活动窗口 Active Window འ ལ་ ོད་ ེ ་ ང་།
ོ ་ དོ ་མཁན།
活动用户 Active Users འ ལ་ ད
活动中 Active འ ལ་ ོད་ ེད་བཞིན་པ།
活动桌面 Active Desktop འ ལ་ ོད་ཅོག་ངོས།
或 or ཡང་ན།
货币 Currency ད ལ་ལོར།
货币符号 Currency symbol ད ལ་ལོར་ གས།
获得 Acquired ཐོབ་པ།
获得区域 Get Zones ཐོབ་ཁོངས།
机密的 confidential གསང་བ།
机器 Machine འ ལ་འཁོར།
基本 Basic
ང་གཞི།
ང་གཞིའི་བ ན་ཤེལ་ ང་ བོ ་ ་རིམ།
基本屏幕保护程序 Basic screen savers
ང་གཞིའ་ི མཚན་མདོག
基本色 Basic Color
ང་གཞིའ་ི ཚད་བཀག
基本限制 Basic Constraints
激活状态 Activation state
ལ་ ངོ ་ མ་པ།
级别 Level རིམ་པ།
即插即用 Plug-in ད་མ ད་ད་ ོད།
ས་འགོད།
计时 Clocking
计数 Count བ ང་ ངས།
计算 Calculate
སི ་ ག
计帐管理 Accounting Management ཐོ་ ག་དོ་དམ།
记录错误 Logging Error ཟིན་ཐོ་ནོར་བ།
记事本 Notepad ཟིན་ཐོ།
记住密码 Remember password གསང་ཨང་ངེས་པ།
技术支持 Technology Supported ལག་ ལ་རམ་འདེགས།
技术支持小组 Technical Support Group ལག་ ལ་རམ་འདེགས་ཚགས་པ།
་མ ད།
继续 Continue
་མ ད་ ག་པ།
继续等待 Continue Waiting
继续执行 Resume
་མ ད་ དེ ་པ།
寄发 Send བ ར།
ེ །
寄发错误报告 Send Bug Reporting ནོར་འ ལ་ ན་ ་གཏོང་ ལ
ོམ་གཟོགས།
加粗 Bold

811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843

活动标题

2006 年 4 月

Drawing Toolbar
Paint Controls

མཉམ་བ སེ །
mixed sound

མཉམ་བ སེ ་ ད་ལམ་ནས་ ིར་འདོན།

་བ ེས།
་འ ལ།

Active Caption
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འཆད་ གས་ ག་པ།

844

加冒号 Add Colon

845

加载 Load

846

加载媒体

847

家用 Home Use

848

间隔

849

间接

850

兼容

851

兼容操作系统

852

监视 Monitoring

853

监听 Listen

854

减少亮度

855

剪切 Cut

856

剪贴板查看器

857

ད ད་འཇལ།
检查 Checking ཞིབ་བཤེར།
检查点 Checkpoint ཞིབ་བཤེར་གནས།
检索数据 Retrieval Data གཞི་ ངས་ད ད་འཚལ།
检验模式 Mode ཞིབ་བཤེར་དཔེ་ ལ།
简称 Abbreviated བ ས་མིང་།
བས་བདེ།
简单 Simple
བས་བདེའ་ི གསང་ཨང་།
简单密码 Simple Password
བས་བདེའ་ི གསལ་བཤད།
简单说明 Description of Simple
简单文件 Simple Files
བས་བདེའི་ཡིག་ཆ།
建立 Established གསར་འ གས་པ།
建立副本 Create a copy མཁོ་ཕབ་བཟོ།
ོས་འཆར།
建议 Suggest
ོས་གཞིའ་ི གི ་བཀོད།
建议的设置 Suggested Setting
渐变叠加 gradient overlay རིམ་འ ར་བ ག
ེ ས་ ནོ །
键关联 Keystroke Link མཐེབ་འ ེལ།
键盘 Keyboard མཐེབ་གཞོང་།
ི ་ ངས
键盘布局 Keyboard Layout མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ། ག
键盘符号 Keyboard ཐེབ་གཞོང་མཚན་ གས།
键盘键 Keyboard key ཐེབ་གཞོང་མཐེབ།
键入 Typing མཐེབ་འ ག
箭头 Arrow མདའ་ ེ།
箭头符号 Arrow མདའ་ གས།
降序 Descending རིམ་འ ིབ།
ོལ་བ།
交叉 Cross
ལོ ་རེས་
交互 Interactive
ོལ་རེས་
交互的 Interactive

858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883

འ ག

Load Media

ན་ག གས་འ ག་པ།

མི ་ ོད།
Interval བར་གསེང་།
Indirect བར་བ ད།
Compatible མ ན་འ ག
Compatible Operating system

མ ན་འ ག་བཀོལ་ ོད་ ད་ཁོངས།

་ཞིབ།

ཉན།

Decrease brightness

གསལ་ཚད་ ང་གཏོང་།

ས་ག བ།
Clipboard Viewer

ས་པང་ ་ཆས།

检测 Detect
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884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
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ལོ ་རེས་ ་ི མ་པ།
交换方式 Exchange Way བ ེ་རེས་ ེད་ ངས།
交换机 Switch བ ེ་རེས་ཆས།
ར་བ སེ །
交换列 Change Column
交换行 Change Line
ེང་བ ེས།
焦点 Focus མདོ་ཚག
脚本语言 Script Language འ བ་ག ང་ ད་རིགས།
ང་བཟང་།
较好 Better
接到 Attached To ་་་ལ་མ ད།
接口 Interface མ ད་ཁ།
接口地址 Interface's address མ ད་ཁའི་གནས་ ལ།
接收器 Receiver ལེན་མཁན།
接受 Accept དང་ལེན།
接受本用户 Accept This User
དོ ་པ་པོ་འདི་དང་ལེན།
ོས་ཆིངས་དང་ལེན།
接受协议的条款 I Accept
ོག་ ངས་ ལེ ་མ ད།
接通电源 Plugged in
ོམ་ལམ།
街道 Street
ེལ་ཚགས།
节点 Node
节点地址 Node Address འ ད
ེ ་ཚགས་གནས་ ལ།
节点名 Node Name ཚགས་མིང་།
节目 Program འ བ་ཚན།
ས་ ངས་ ོན་ ང་།
节能 Energy Save
节省空间 Space-Saving བར་ ོང་ ོན་ ང་།
ིག་གཞི།
结构 Infrastructure
ོ ས།
结束 End མ ག་ ག
ོ ས་ ་རིམ།
结束程序 End Program མ ག་ ག
结束日期 End Date མ ག་ ིལ་ཚས་ ངས།
结束位置 Finish Position མ ག་ ོགས་གནས་ས།
结束作业 Terminate Job མ ག་ ོགས་ལས་ །
截取 Intercept བཀག་ལེན།
ས་བཅད་ཚས་ ངས།
截止日期 Expiration date
解除 Dismiss འ ལ
ོ ་བ།
解压缩 Decompression འ ོལ་བ
介质 Medium བར་ ས།
界限 Bound མཚམས།
仅拷贝文件名 Copy file name only ཡིག་ཆའི་མིང་ ང་མཁོ་ཕབ།
仅限于本计算机 This computer only
ིས་འཁོར་རང་ཁོ་ལ་ ོད་པ།
紧急 Urgent ཛ་ ག
进程结束 Progress done བ ད་རིམ་ཚར་བ།
进度 Progress བ ད་རིམ།
交互式 Interactive

⑶
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924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
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བ ད་རིམ་ ངེ ་ ོམ།
ོ ་ཆས།
进度指示器 Progress indicator བ ད་རིམ་ ན
进行分析 Perform Analysis ད ེ་ཞིབ་ ེད་པ།
进展方框 Progress Box བ ད་རིམ་གསལ་ ོམ།
进纸器 Input Trays ཤོག་འ ག་ཆས།
ས་མི་ཆོག
禁用 Disabled
དོ ་མི་ཆོག
禁止 Disallow
ིག་འ ག་མི་ཆོག
禁止安装 Do not allow installation
་ དོ ་བཀག་པ།
禁止访问 Access Denied
精确定位 Precision select ཞིབ་དག་གནས་ངེས།
精确搜寻 Precision Searching ཞིབ་དག་འཚལ་བཤེར།
警告 Warning ཐ་ཚག
警告和错误 Warning and Error ཐ་ཚག་དང་ནོར་འ ལ།
星号 Asterisk
ར་ གས།
静态 Static འཇགས་ མ།
་མེད།
静音 Mute
镜面效果 Mirror Effects ཤེལ་ངོའ་ི ཡག་ཉེས།
镜像 Mirrored ཤེལ་ག གས།
纠正 Correct ནོར་བཅོས།
旧的备份 Old Backup མཁོ་ བས་ ིང་པ།
旧密码 Old Password གསང་ཨང་ ིང་པ།
ིག་ཟིན་པ།
就绪 Ready
矩形 Rectangle
་བཞི།
矩阵 Matrix ལིང་ཚ།
་བ།
句柄 Handles
拒绝 Deny བཀག་ ོལ།
拒绝登录 Logon Denied འགོད་འ ལ་བཀག་པ། ཐོ་འགོད
拒绝调用 Deny Launch འ ེན་ ད
ོ ་མི་ དེ ་པ།
་ ོད་བཀག་པ།
拒绝访问 Deny Access
距离 Distance བར་ཐག
卷标 Volume label གདོང་ཛར།
卷名 Volume name གདོང་མིང་།
ོམས་ཐང་།
均匀值 Mean
ང་ ། ཁར
卡 Card
卡插槽 Slots འ ག་ ར།
卡纸 Paper Jam ཤོག་འགག
开 On འ ེད།
ེ །
开发 Development གསར་ ལ
开机时间 Up Time ཁ་འ ེད་ ས་ཚད།
ེ །
开启 Open ཁ་འ ད
进度对话框

Progress dialog
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འགོ་འ གས།

964

开始 Start

965

971

འགོ་འ གས་མཐེབ་ག ས།
开始菜单 Start Menus འགོ་འ གས་གདམ་ཐོ།
ེང་མོལ་འགོ་འ གས།
开始聊天 Opens Chat
开始日期 Start date འགོ་འ གས་པའི་ཚས་ ངས།
开始时间 Start At འགོ་འ གས་ ས་ཚད།
开销 Cost འ ོ་སོང་། འ ོ་ །ོ
ེ ་ཆོག་པ།
可安装 Installable ིག་འ ག་ ད

972

可安装的文件系统 Installable File System

973

འ ར་ ང་བ།
可操作 Operational བཀོལ་ ང་།
可见 Visible མཐོང་ ང་།
ེ ་ ང་བ།
可控制 Controllable ཚད་འཛན་ ད
可扩展内存 Extensible Memory གསོག་ ་ ེད་ ང་།
ིད་པའི་ ་ ནེ །
可能的原因 Suggested cause
ོང་ མ་ ང་།
可伸缩的 flexible
ོམ་ ིག
编辑 Edit
可视化语言 Visual Language མཐོང་ཆོས་ ་ ར་པའི་ ད་ཆ།
可视角度 Visual Angle མཐོང་ ང་ ར་ཚད།
可下载内容 Downloadable ཕབ་ ང་ནང་དོན།
可选项 Optional འདེམས་ ང་ཚན།
可选颜色 Selective Color འདེམས་ ང་ཁ་མདོག ཚས་གཞི
可移动磁带 Removable Magnetic
ོར་ ང་ ་ཐག
ོར་ ང་བའི་ ད་ རེ ་ ལ་ཆས།
可移动磁盘驱动器 Removable disk drive
ོར་ ང་བའི་གསོག་ཆས།
可移动存储 Removable Storage
ོར་ ང་བའི།
可移动的 Moveable
ོར་ ང་བའི་ ད་ ེར།
可移动的磁盘 Removable Disk
可用的 Available
ོད་ ང་།
ོད་ ང་དངོས་ གས་ནང་གསོག
可用的物理内存 Available Physical Memory
ོད་ ང་བར་ ངོ ་།
可用空间 Free Space
ོད་ ང་བར་ ོང་མི་འདང་པ།
可用空间不足 No Sufficient Available
可用空间总数 Total free space
ོད་ ང་བར་ ངོ ་ ་ི ངས།
ོད་ ང་ ོག་བཟོ་ནང་གསོག
可用虚拟内存 Available Virtual Memory
ོད་ ང་ཐོན་ ངས།
可用资源 Available resources
可执行的 Executable ལག་བ ར་ ང་།
可执行文件 Executable Files ལག་བ ར་ ང་བའི་ཡིག་ཆ།
客户 Clients འགོད་མཁན།
ོ ས།
客户端 client side འགོད་མཁན་ ་ི ག
客户端地址 Client address འགོད་མཁན་ ི་གནས་ ལ།
客户端设置 Client Settings འགོད་མཁན་ ེའི་ ིག་བཀོད།

966
967
968
969
970

974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003

开始按钮
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Start Button

ིག་འ ག་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆ་བ ད་ཁོངས།

可变 Alterable
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འགོད་མཁན་དབང་གནང་དཔེ་ ལ།

1004

客户授权模式

1005

1009

མ ོན་པོ།
ོང་བ།
空 Empty
ོང་ཆ།
空白 Blank
空格 Space
ོང་ གས།
ོང་ ས།
空缺 Opening

1010

空缺字符

1011

空闲 Idle

1012

ཁོམ་ ས།
控件 Control ཚད་འཛན་ ་ཆས།
控制 Control ཚད་འཛན།
控制端口 Control Port ཚད་འཛན་མ ད་ །ེ
控制方式 Control Method ཚད་འཛན་ ེད་ ངས།
控制访问 Control Access ཚད་འཛན་ ་ ོད།
控制焦距 Control Focus ཚད་འཛན་མདོ་ཚག
ཐོ་ག ང་།
控制栏 Control Bar ཚད་འཛན་ཚང་།
控制面板 Control Panel ཚད་འཛན་ངོས་ལེབ།
控制器 Controller ཚད་འཛན་ཆས།
快捷方式 Shortcut མ ོགས་ལམ།
快捷方式图标 Shortcut Icon མ ོགས་ལམ་ གས་རིས།
ར་མཐེབ།
快捷键 Shortcut
快速 Fast མ ོགས་ ར།
快速查看 Quick View མ ོགས་ ར་ཞིབ་ །
ོ ས་ ར་ ལ་ ངོ །
快速启动 Quick Launch མ ག
宽度 Width ཞེང་ཚད།
扩充 Extend ཆེར་ ེད།
་ དེ །
扩展 Extension
扩展 DLL Extended DLL
་ དེ DLL
་ དེ ་བ ག་ ར།
扩展插槽 Extended Slot
་ དེ ་ད ་ེ ལ།
扩展分区 Extended Partition
་ ེད་མ ད་ཁ།
扩展接口 Extended Interfaces
扩展名 Extension
་ ེད་མིང་།
་ དེ ་ཡིག་ཆ།
扩展文件 Extended File
来源 Source ཡོང་ ངས།
栏太大 column too big ཚང་་ཆེ་ ག་པ། ཐོ་ག ང་།
ོ་ །
蓝灰色 Blue Gray
蓝绿色 Teal
ོ་ ང་།
ོན་པོ།
蓝色 Blue
་ ནོ ་ལག་ ལ།
蓝牙技术 Blue Moon
蓝玉色 White Blue ག ་མདོག

1006
1007
1008

1013
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044

Client Licensing Mode

the China Tibetology Research Center

客人 Guest

空闲时

Required character

ོང་ ས་ཡིག་འ །

ཁོམ་ལོང་།

When idle
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1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
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རིགས་ ས།
累积 Aggregate རིམ་བསགས།
历史 History ལོ་ ས།
历史记录 History ལོ་ ས་ཟིན་ཐོ།
立即 Immediately ལམ་སེང་།
立即查找 Find Now ལམ་སེང་འཚལ་བ།
立即更新 Update Now ལམ་སེང་གསར་འ ར།
立即结束 End Now ལམ་སེང་མ ག་ ིལ།
类型 Type

ལམ་སེང་པར་འདེབས་འགོ་བ གས།
立即全部删除 Delete All Now ལམ་སེང་ཚང་མ་ བ་པ།
立即重新启动 Restart Now ལམ་སེང་ཡང་ ར་འ ལ་ ོང་།
立体声 Stereo ལངས་ག གས་ །
ན་ ོག
例外情况 Exceptions
连接被中断 Connection was interrupted
ལེ ་མ ད་ཆད་པ།
ེ ་མ ད་ ས།
连接到 Connect To ལ་ ལ
ེ ་མ ད་ དེ །
连接到打印机 Connect to Printer པར་འཁོར་ལ་ ལ
ལེ ་ གས།
连接符 Dash
ེལ་མ ད་མ་ བ་པ།
连接失败 Connect failed
连接时间 Connect Time
ེལ་མ ད་ ས་ཚད།
ེལ་མ ད་ མ་པ།
连接状态 Connection State
་མ ད།
连续 Continuous
连字符 Hyphen མ ད་ གས།
在线 On Line འཁོར་འ ེལ་།
联机文档 Online Documentation འཁོར་མ ད་ཡིག་ཚགས།
联机支持 Online Support འཁོར་མ ད་ བ་ ོར།
联机注册 online Registration འཁོར་མ ད་ཐོ་འགོད།
联系人 Contact འ ེལ་ག ག་པ།
链接当前位置 Link Current position མིག་ ར་ ད
ོ ་གནས་མ ད་ ལེ ་ ེད།
ེ ་ དེ །
链接到 Link To ་་་ལ་མ ད་ ལ
链接对象 Link Object མ ད་ ེལ་ ་ ལ།
ེ ་འ ོ་ལམ།
链接路径 Link Path མ ད་ ལ
链接文件 Link to file ཡིག་ཆ་མ ད་ ེལ།
ེ་གཉིས་ མོ ་གཤིབ།
两端对齐 Justify
亮度 Brightness གསལ་ཚད།
ེང་མོལ་ཁང་།
聊天室 Chat Room
列标 List Field རེ ་མིག་ གས།
列表 List རེ ་མིག གསལ་ཐོ།
列表框 List Box རེ ་ ོམ།
列表内容 List Contents གསལ་ཐོའ་ི ནང་དོན།
列表视图 list Views གསལ་ཐོ་མཐོང་རིས།
立即开始打印

Start printing immediately
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མཚན་ གས་ གི ་པ།

1086

列出标识号

1087

列单 List

1088

列队

1089

列举

1090

ར་ཞེང་།
ིམ་མཚས།
邻居 Neighbor
临时文件 Temporary Files གནས་ བས་ཡིག་ཆ།
ིལ་ །
铃声 Bell
ད་ཀོར་ཐང་།
零值 Zero values
另存 Save As གཞན་གསོག
另存为 Save As གཞན་གསོག
另存为文件 Save As File ཡིག་ཆ་་་་ལ་གཞན་གསོག
་ ་བཤར་ ་ཆས།
浏览器 Web browser
浏览网络 Browse Network
་ ་བཤར་ །
ན།
流 Flow
ག་ ན་ཚད་འཛན།
流控制 Flow control
ག་ ན།
流水线 Flow
་འབེབས།
录音 Recording
录音功能 Rec Capabilities
་འབེབས་ ལོ ་ ས།
་འབེབས་འ ལ་ཆས།
录音机 Sound Recorder
་འབེབས་བ ད་ཁོངསམ།
录音系统 Rec System
་འབེབས་ ་ཚད།
录音音量 Record Volume
录制 Record ཕབ་བཟོ།
路径 Path བ ད་ལམ།
路径无效 The path is invalid བ ད་ལམ་ཕན་མེད།
ི །
路径信息 Path Info བ ད་ལམ་ཆ་འ ན
ོ །
路由 Routing ལམ་ ན
路由表 Routing Table ལམ་ ན
ོ རེ ་མིག
路由器 Router ལམ་ ོན་ཆས།
路由器分类 Routing ལམ་ ོན་ཆས་རིགས་ད །ེ
ང་ །
绿色 Green
略图 Simple Image རགས་རིས།
ི་ཁོག
轮廓 Outline
逻辑 Logical གཏན་ཚག
ད་ ང་།
麦克风 Mic
漫游信息 NavInfo འ ར་འ ིན།
忙 Busy
ེལ།
没有 None མེད་པ།
没有安装打印机 No printers installed པར་འཁོར་ ིག་འ ག་ ེད་མི་འ ག
没有保存 not saved ཉར་མེད།

1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125

List identifier

གསལ་ ིག
་ ིག
Queued
Instance དཔེ་གཞི།

列宽 Column Width
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མ་འ བ།

1126

没有成功

1127

没有发现项目

1128

མ་བཅོས
ད་ ལི ་མ་ ས་པ།
没有压缩 Uncompressed
没有应答 No Answer ལན་མེད།
没有找到 Not Found མ་ ེད།
没找到文件 File not found ཡིག་ཆ་ ེད་མ་ ང་།
་ ིག་མ་ ས།
没准备好 Unprepared
ན་ག གས།
媒体 the media
媒体播放机 Media Player
ན་ག གས་གཏོང་ཆས།
ན་ག གས་འ ག་པའི་ལམ་འ ིད།
媒体插入向导 Media Inject Wizard
ན་ག གས་ ིར་ མེ ་ལམ་འ ིད།
媒体弹出向导 Media Eject Wizard
ན་ག གས་ ར་དེབ།
媒体副本 Media Copies
媒体名 Media name
ན་ག གས་མིང་།
ར་མ་རེ།
每分钟 Every minute
每隔 Interleave every བར་མཚམས་རེ།
每日 Daily ཉིན་རེ།
每日备份 Daily backup ཉིན་རེའི་ བ་ཉར།
每英寸点数 Dots Per Inch ད ིན་ ན་རེར་ཚག་ ངས།
密抄 Bcc བ ས་འ ལ།
གསང་ཡིག
密码 Password གསང་ཨང་།
密码不一致 Password Error གསང་ཡིག་ནོར་འ ལ།
密码长度 Password Length གསང་ཨང་རིང་ཚད།
密码错误 Password Error གསང་ཡིག་ནོར་འ ལ།
密码更改成功 Password successfully changed གསང་ཨང་བཟོ་བཅོས་ལེགས་འ བ་ ང་བ།
密码确认 Password Confirmation གསང་ཨང་ངོས་འཛན།
密码无效 Password is invalid གསང་ཨང་ཕན་མེད།
密钥长度 Key length གསང་ འ
ེ ི་རིང་ཚད།
面板 Panel ངོས་ལེབ།
描述 Description ཞིབ་བ ོད།
་ཚས་ཆ་ཚང་གསལ་བ དོ །
描述完整的日期值 Describe Detail Date
名 First Name མིང་།
名称 Names མིང་།
名称冲突 Name Conflict མིང་བ ་མི་མ ན་པ།
命令 Command བཀའ་བ །
命令按钮 Command Button བཀའ་བ འི་མཐེབ་གནོན།
命令菜单 Command Menu བཀའ་བ ་གདམ་ཐོ།
命令提示符 Command Prompt བཀའ་བ ་ ོན་ གས།
ེ ་།
命令行 Command line བཀའ་བ འི་ ང
命名规则 Naming Rule མིང་འགོད་ ིག་ ོལ།

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165

没有更改

Failed

No entries were found

མ་ ངས་མ་བ ེད།

No change was made
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1166
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
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དཔེ་ལེབ། དཔེ་པང་ ། དཔེ་གཞི།
模糊 Blur རབ་རིབ།
模糊效果 Blur Effects རབ་རིབ་ཡག་ཉེས།
ོ ་རེ ་མིག
模块表 Modular Table ཚན་ ག
模块化 Modularizing ཚན་ ག
ོ ་ཅན།
ོ ་ ིག་ཆས། དཔེ་ལད
模拟设备 Emulation Device ལད་ ས
模数转换器 ADC དཔེ་ལད་ ངས་ ར་ཆས།
末行 Bottom row མ ག་ ེང་།
ག་ཚ་མི་འདང་།
墨粉不足 toner low
默认 Default ངོས་ལེན།
默认打印机 Default Printer ངོས་ལེན་པར་འཁོར།
默认代码页 Default code page ངོས་ལེན་ཚབ་ གས་ཤོག་ངོས།
默认值 Defaults མོས་ཐང་།
目标 Target འབེན།
目标文件 Destination file དམིགས་ ལ་ཡིག་ཆ།
目的 Purpose དམིགས་ ལ།
目的地 Destination དམིགས་ ལ་གནས།
目的文件 objective file དམིགས་ ལ་ཡིག་ཆ།
目录名 Directory Name དཀར་ཆག་མིང་།
目录设置 Directory Settings དཀར་ཆག་ ིག་བཀོད།
ོ ་བོ།
目录树 Directory Tree དཀར་ཆག་ ང
目前已安装的 Installed so far བ ིགས་ཟིན་པ།
内部 Internal ནང་ལ།
内部版本号码 Build Number ནང་གི་པར་གཞིའི་ཨང་ གས།
内部错误 Internal error ནང་ ལ་ ་ི ནོར་འ ལ།
内部的 Internal ནང་ལོག་གི
内部数据 Internal Data ནང་ལོག་གཞི་ ངས།
内存不足 Out of memory ནང་གསོག་མི་འདང་པ།
内存插槽 Memory Slot ནང་གསོག་འ ག་ རག
内存地址 Memory Address ནང་གསོག་གནས་ ལ།
内存控制器 Memory Controller ནང་གསོག་ཚད་འཛན་ཆས།
内存容量 Memory Capacity ནང་གསོག་ཤོང་ཚད།
内存使用率 Memory Usage ནང་གསོག་ ོད་ ོད།
内置 Internal Installed ནང་འ ག
内置红外设备 Built-in Infrared Device ནང་འ ག་དམར་ ་ི ིག་ཆས།
ི
内置式 Built-in ནང་ ག
闹钟 Alarm Clock
ིལ་ ོག་ ་ཚད།
ས་མདའ་ རི ་ རོ །
逆时针方向 Anti-Clockwise
匿名 Anonymous གབ་མིང་།
初始语言 initial language ཐོག་མའི་ ད་རིགས།
模板

Template
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语言 language
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排除文件

1209

排队 Queue

1210

排列 arrange

1211

排列窗口
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ད་རིགས། ད་ཆ
ད ང་ཟིན་ཡིག་ཆ།

བང་ ིག
ར་ ིག

ར་ གི ་ ེ ་ ང་།
་ གི ་ ེད་ ངས།
排列方式 Order by
ར་ ིག་ གས་རིས།
排列图标 Arrange Icons
ི ་ ལོ །
排序规则 Sort Rule རིམ་ ིག་ ག
ི ་འདེམས་ཚན།
排序选项 Sort Options རིམ་ ག
旁注 Sidenote
ར་མཆན།
ངོ ་བ ར།
培训 Training
ེ ་ ས་གཞི།
配色方案 Color Schemes ཚས་ བ
ེ ་ ིག་ ་རིམ།
配置程序 Configure program བ
配置文件 Config File
ེབ་ གི ་ཡིག་ཆ།
ེབ་ གི ་བ ད་ཁོངས།
配置系统 Configure System
ི
匹配 Match ཆ་ ག
拼贴 Tile མ ད་ ོར།
རོ ་འ ི།
拼写 Spelling
拼写检查 Spelling Check
ོར་འ ི་ཞིབ་བཤེར།
ོར་འ ི་ཞིབ་བཤེར་ཆས།
拼写检查器 Spelling Checker
拼音 Pingying
་ ོར།
ོས་ལམ།
频道 Channel
频率 Frequency
ོས་ ོད།
ོས་ ོད་ བ་ཁོངས།
频率范围 Frequency Range
ོས་ ོད་དང་ལེན།
频率响应 Frequency Response
ི །
平滑滚动 Smooth Scroll འཇམ་འ ལ
平滑线 Smoothed line འཇམ་ཐིག
平均寻道时间 Average Tracing Time ཆ་ མ
ོ ས་ལམ་འཚལ་ ས་ཚད།
平均值 Average ཆ་ ོམས་ ངས་ཐང།
ོམས་ངོས།
平面 Flat
ོམས་འདིང་།
平铺 Tile
平台 Platform ལས་ ེགས།
ོམས་ མ་མཐེབ་གནོན།
平型按钮 Flat Button
屏蔽扬声器 Mute Speaker
་ ེད་ཆས་ བི ་པ། ་ གོ ་ཆས་ ་མེད་གཏང་།
屏幕 Screen བ ན་ཤེལ།
ོ ་ ་རིམ།
屏幕保护程序 Screen Saver བ ན་ཤེལ་ ང་ བ
屏幕背景 Screen Background བ ན་ཤེལ་ བ་ ོངས།
屏幕比例 Screen Scale བ ན་ཤེལ་ ར་ཚད།
屏幕材质 Screen Medium བ ན་ཤེལ་ ་ ས།
屏幕尺寸 Screen Dimensions བ ན་ཤེལ་ཆེ་ ང་།
Arranges Windows
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བ ན་ཤེལ་ ི་འ ེད་ ོད།
屏幕比例 Screen Scale བ ན་ཤེལ་ ར་ཚད།
屏幕面板 Screen Panel བ ན་ཤེལ་ལེབ་ངོས།
屏幕文本 Screen Text བ ན་ཤེལ་ཡིག་ཆ།
屏幕文字 Screen Text བ ན་ཤེལ་ཡི་གེ
屏幕像素高度 screen pixels high བ ན་ཤེལ་བ ན་ འི་མཐོ་ཚད།
屏幕像素宽 screen pixels wide བ ན་ཤེལ་བ ན་ ་ཞེང་ཚད།
屏幕颜色 Screen Color བ ན་ཤེལ་ཚས་གཞི།
ིར་བཏང་།
普通 normal
普通备份 Normal backup
ིར་བཏང་ བ་ཉར།
ིར་བཏང་གི་ཚག་ཤད།
普通的标点符号 normal punctuation
ིར་བཏང་ཡིག་ག གས།
普通字体 Normal font
其它信息 Additional information ཆ་འ ིན་གཞན་དག
奇偶校验 Parity ཆ་ཡ་དག་བཤེར།
企业 Enterprise ཁེ་ལས།
ོ ་། ལ་ ངོ
启动 Startup འ ལ་ ང
ོ ་།
启动 Windows Start Windows Windowsའ ལ་ ང
启动参数 Startup Parameters འ ལ་ ོང་ གས་ ངས།
启动程序 Startup Programs འ ལ་ ོང་ ་རིམ།
ོ ་མ ད་གདོང་། འཆར་ངོས
启动界面 Start Interface འ ལ་ ང
启动设备 Boot Device འ ལ་ ོང་ ིག་ཆས།
ོ ་།
启动试验模式 Start Testing Model ཚད་ འི་དཔེ་ ལ་འ ལ་ ང
启动文件名 Bootfile Name འ ལ་ ོང་ཡིག་ཆའི་མིང་།
ོད།
启用 Enable
ག་ བེ ་ཞིབ་བཤེར་འ ལ་ དོ ། སིལ་ ག
启用碎片检查 Enable fragmentation checking
ལ་ ོང་།
起动程序 Engine
起始 Initiate འགོ་འ གས།
起始地址 Start address འགོ་འ གས་གནས་ ལ།
起始日期 Start date འགོ་འ གས་ ་ཚས།
起始位置 Start in འགོ་འ གས་ས།
ོག་ ན་ ོད་པ།
起用电池 Use Batteries
千位分隔符 kilobit separator
ོང་གནས་བར་ཚག
千兆 kilomega ས་ཡ་ ོང་།
ོ ་།
千字节 kilobytes ཡིག་ཚགས་ ང
ོ།
迁移 Migrate
签名时间 Signed at མིང་འགོད་ ས་ཚད།
前端 མ ན་ ེ།
前景颜色 Foreground Color མ ན་ཚན།
前一个操作 The prior action ལས་རིམ་ ོན་མ།
前一页 Previous page ཤོག་ངོས་ ོན་མ།
屏幕分辨率

Screen resolution
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ནོ ་ གི
ོན་བཏགས།
前缀 Prefix
浅红色 light red དམར་ །
浅黄色 buff སེར་ །
浅灰色 Light Gray ཐལ་
ོ་ ་ ང་ །
浅蓝绿色 Aqua Green
་ོ །
浅蓝色 Aqua
ང་ །
浅绿色 Lime
ག་ །
浅紫红色 Light Fuchsia
浅棕 Light Brown
་མདོག
嵌入对象 Object embedded བ ད་འ ག་ ་ ལ།
ག་ཚད།
强度 Intensity
强制 Force བཙན་ཤེད།
墙纸位图 Wallpaper bitmap
ེབས་ཤོག་གནས་རིས།
切换 Switches བ ེ་བ།
切换到 Switch To བ ེ་ས།
切换键 ToggleKeys བ ེ་མཐེབ།
切换键设置 Settings for ToggleKeys བ ་ེ མཐེབ་ ིག་བཀོད།
倾斜 Italic གསེག་པ།
清除内容 Clear Contents ནང་དོན་གཙང་སེལ།
清单 Inventory ཞིབ་ཐོ།
ིག་འཇོག་ཁང་གཙང་སེལ།
清空回收站 Empty Recycle Bin
清理 Purge གཙང་བཤེར།
清晰度 Sharpness གསལ་ཚད།
清洗磁带 Cleaning Cartridge
་ཐག་གཙང་འ ད།
ོ ་མ ན་དང་ལེན་གནང་རོགས།
请您接受许可证协议 འ ོལ་འཛན་ ས
请您稍候 Please Wait ཏོག་ཙམ་ ག་རོགས་གནང་།
请求 Demand རེ་ །
请求服务 Service Requested ཞབས་ ་རེ་ །
请求属性 Request Attributes རེ་ འི་གཏོགས་གཤིས།
ད་ཙམ་ ག་གནང་།
请稍候 Please Wait
请现在注册 Please Register Now ད་ ་ཐོ་འགོད་ ད་ ་ཐོ་འགོད་ ེད་རོགས།
请执行以下的操作 Please take next steps གཤམ་ ་ི ལས་རིམ་ བ་རོགས།

1321

请执行以下的操作，继续安装

1287
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前置 Bring to Front

Please take next steps to continue to install

ནས་ ་མ ད་ གི ་འ ག་ །
1322
1323
1324
1325
1326
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གཤམ་ ི་ལས་རིམ་ བ་

ིས་ཆེ་ ང་ད ེ་བ།
ར་ ལི ་ དེ ་ད ེ་བ།
区分全角半角 Match SBC case
ལ་ཨང་།
区号 Area code
区域名称 Zone name ས་ཁོངས་མིང་། མངའ་ཁོངས
区域 Locale ས་ཁོངས། མངའ་ཁོངས

区分大小写

Match case
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འ ོག་ངོས།
1328 曲线 Curves འ ོག་ཐིག
1329 驱动 drive འདེད་ ལ། ལ་འདེད།
1330 驱动程序 Driver འདེད་ ལ་ ་རིམ།
1331 驱动器 Drive
ལ་ཆས།
1332 取消打印 Cancel Printing པར་བཏབ་ ིས་མེད་བཏང་བ།
取消 Cancel ིས་མེད།
མ་ད བི ས་ ་ ར་ སི ་མེད་བཏང་བ།
1333 取消格式化操作 Cancel format operation
1334 去色 Deseturate མདོག་སེལ།
1335 全部 All ཚང་མ། ཡོངས་ ོགས།
1336 全部保存 Save All ཡོངས་ ོགས་ཉར་ཚགས།
ན་བ བ།
1337 全部撤消 Revoke All
1338 全部大写 All caps ཡོངས་ ོགས་ཆེ་འ ི།
1339 全部显示 Show All ཡོངས་ ག
ོ ས་མངོན་འཆར།
1340 全部选中 Select All ཡོངས་ ོགས་འདེམས་པ།
ོན་ཡོངས།
1341 全局 Global
ོན་ཡོངས་བཀའ་བ །
1342 全局命令 Global commands
1343 全局设置 Global Settings ོན་ཡོངས་ ིག་བཀོད།
1344 全局信息 Global Info
ོན་ཡོངས་ཆ་འ ིན།
1345 全屏显示 Full Screen ཡོལ་ཡོངས་མངོན་འཆར།
ོན་ཡོངས།
1346 全球的 Global
1347 全选 Select All ཡོངས་འདེམས།
1348 权限 Permission དབང་ཚད།
1349 缺纸 Paper Out ཤོག་ཆད།
1350 确定 OK གཏན་འཁེལ།
1351 确定吗? Are you sure? གཏན་འཁེལ་ལམ།
བ་པ་ཁག་ཐེག
1352 确定删除 Ok to Remove
1353 确认操作 Confirm actions བཀོལ་ ོད་ངོས་འཛན།
1354 确认密码 Confirm Password གསང་ཨང་ངོས་འཛན།
ེབ་གཏོང་།
1355 群发 Group Sending
1356 热键 Hot key ཚ་མཐེབ།
1357 人工 Manual མི་ ོལ།
1358 人工送纸 Manual Feed མི་ ོལ་ཤོག་ ེལ།
1359 任何 Any གང་ ང་།
1360 任何地方 ANYWHERE གནས་གང་ ང་།
1361 任何键终止 Any Key Abort མཐེབ་གང་ ང་གིས་མཚམས་འཇོག
1362 任何值 Any value ཐང་གང་ ང་།
1363 任务 ID Task ID IDལས་འགན།
1364 任务成功结束 Task is completed successfully ལས་འགན་ལེགས་ བ།
1365 任务栏 Taskbar ལས་འགན་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
1327

曲面 Surface
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ལི་ཐོ།
ཚས་ ངས།

1366

日历 Calendar

1367

日期 Date

1368

ཚས་ ངས་འཇལ་ ེད།
日期和时间 Date & Time ཚས་ ངས་དང་ ས་ཚད།
日期和时间设置 Date and Time Settings ཚས་ ངས་དང་ ས་ཚད་ ིག་བཀོད།
日期字段 Date field ཚས་ ངས་ཡིག་ མ།
日志 Log ཉིན་ཐོ།
日志文件 Log file ཉིན་ཐོ་ཡིག་ཆ།
容量 Capacity ཤོང་ཚད།
容器 Container
ོད་ཆས།
软件使用协约 Software License མཉེན་ཆས་བེད་ ོད་ ས
ོ ་ཆིངས།
软件许可证协议 Software License མཉེན་ཆས་ཆོག་མཆན་དབང་ཡིག་ ས
ོ ་མ ན།
软键盘 Soft Keyboard མཉེན་མཐེབ་གཞོང་།
软驱 Flopy Driver མཉེན་ ལ།
་ག མ་བ ན་ཤེལ་ ང་ བོ ་ ་རིམ།
三维屏幕保护程序 3 dimensional screen savers
三维视图 3D Views
་ག མ་མཐོང་རིས།
ད་བཤེར་བར་ ས།
扫描介质 Scan
ད་བཤེར་ སོ ་ ོད།
扫描频率 Scan Frequency
扫描速度 Scan Speed
ད་བཤེར་འ སོ ་ཚད།
色彩深度 Color Depth ཚན་མདོག་བ ་མདངས།
色彩数 Color Number ཚན་མདོག་ ངས།
色调 Hue ཚན་མདངས།
筛选 Filter འདེམས་ ག
删除记录 Delete Record ཟིན་ཐོ་ བ་པ།
删除箭头 Delete Arrow མདའ་ གས་ བ་པ།
ིག་གཞི་ བ་པ།
删除结构 Remove Infrastructure
删除数据 Remove Data གཞི་ ངས་ བ་པ།
删除线 Strikeout ཐིག་ བ་པ།
删除作业 Delete a Job ལས་ ་ བ་པ།
闪烁字母 Flash chars འོད་འཚར་ཡིག་འ །
商标 Brand ཚང་ གས།
商务电话 Business Phone ཚང་དོན་ཁ་པར།
商用 Business Purpose ཚང་ ོད།
ེང་།
上 Top
ེང་མཐའི་བར་ཐག
上边距 Top Margin
ོད་ གས།
上标 Superscript
上标间隔 Superscript Interval
ོད་ གས་བར་གསེང་།
ོན་མའི་གསར་བཟོ།
上次更新 Last Update
上次更新日期 Last Updated ཐེངས་ ་མའི་གསར་བཟོ་ཚས་ ངས།
་མའི་དག་བཅོས་ ས་ཚད།
上次修改时间 Last Modified

1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405

日期单位

Date unit
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1432

ཚག་གོང་འོག
上下文帮助 Context help ཚག་གོང་འོག་རོགས་རམ།
རི ་ ར།
退一步 Back
ེང་གོང་མ་འཕར།
上一行 Line up
前一页 Previous Page ཤོག་ངོས་གོང་མ།
ོ།
上移 Move up གོང་ ར
ོ།
上移一层 Move Up One Layer རིམ་གཅིག་གོང་ ར
尚未登录 Not Logged On ཐོ་འགོད་ ེད་མེད།
舍弃 Abandon དོར།
舍弃更改 Abandon Change བཅོས་འདོར།
ིག་ཆས།
设备 Device
ིག་ཆས་ ིག་འ ག
设备安装 Device Setup
设备管理 Device Admin ིག་ཆས་དོ་དམ།
设备管理器 Device Manager
ིག་ཆས་དོ་དམ་ཆས།
ིག་ཆས་རིགས་ ས།
设备类型 Device Type
ིག་ཆས་མིང་།
设备名 Device Name
ིག་ཆས་འདེད་ ལ་ ་རིམ།
设备驱动程序 Device Drivers
ིག་པ། ིག་བཀོད།
设定 Set
设定选项 Set Options འདེམ་ཚན་ ག
ི ་པ།
设为默认值 Set as Default མོས་ཐང་ ་བཀོད་པ།
ིག་བཀོད།
设置 Setting
ིག་བཀོད་གདམ་ཐོ།
设置菜单 Setting Menus
设置参数 Preferences
གས་ ངས་ གི ་བཀོད།
设置密码 Set password གསང་ཡིག་ ིག་བཀོད།
摄像机 Camera བ ན་ལེན་ཆས།
申请 Request རེ་ །
ོང་པ།
伸展 Stretch

1433
1434

以…身份运行 Run As
身份验证 Authentication

1435

1444

དམར་ ག
深色线条 Dark Strokes མདོག་ཟབ་ཐིག་རིས།
ག་ནག
深紫色 Dark Magenta
审核 Audit ཞིབ་བཤེར།
审核失败 Failure Audit ཞིབ་བཤེར་མ་ བ།
升级 Upgrades རིམ་ ར།
升序 Ascending འཕར་རིམ།
生产厂家 Manufacturer ཐོན་ ེད་བཟོ་
生成 Make
ེད་ བ།
ེ ་ བ།
生成图表 Charting རེ ་མིག་་ ད

1445

生成预览

1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431

1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443

上下文

深红色

the China Tibetology Research Center

Context

ཐོབ་ཐང་ར་ ོད།

Maroon

Generate Preview

ོན་ ་ ེས་ བ།
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1452

ངས་ཡིག་ སེ ་ བ།
ས་ཐོན་ཚས་ ངས།
生效日期 Effective date
་ལམ་ ིར་འ ེན།
声道输出 Sound Channels output
་ལམ་ ངས་ཀ
声道数 Channel Number
声卡 Sound Card
་ ང་།
་ སོ །
声频 Sound Freq.
།
声音 Sound

1453
1454

回放 Playback
声音文件 sound file

1455

省/市/自治区

1456

省电模式

1457

省份 State/Prov ཞིང་ཆེན།

1458

省或自治区

1459

1467

ག་མ།
失败 Failure ཕམ་པ།
失真 Distortion བདན་ཉམས།
十进制 Decimal བ ་འ ིལ་ གས།
ི ་ གས།
十六进制 Hexadecimal བ ་ ག་ ལ
ས་ཚད།
时间 Times
ས་ཚད་ཡིག་ མ།
时间字段 Time field
时区 Time Zone
ས་ ལ།
ས་ཅོང་འཁོར་ ན།
时钟周期 clock Period

1468

识别 Identify

1469

实际大小

Actual Size ⑴ཆེ་

1470

实际地址

Physical address

1471

实例 Instance

1472

实体标识

Identification

1473

实体关系

Relationship

1474

矢量 Vector

1475

ོགས་ཚད་རི་མོ།
使更改生效 Apply Changes བཟོ་བཅོས་གོ་ཆོད།
使用 Use བེད་ ད
ོ །
ོ ས་ཚག་བེད་ དོ ་ ེད་པ།
使用静态终结点 Use static endpoint འཇགས་ མ་མ གས་ ག
ོ ་ དེ ་པ།
使用切换键 Use ToggleKeys བ ེ་མཐེབ་བེད་ ད
ོད་ཆོག་ གི ་ཆས་གང་ ང་ དོ ་པ།
使用任何可用设备 Use any available device
ོད་མཁན།
使用者 User
使用中 In Use
ོད་བཞིན་པ།
ོ །
始于 begins with ནས་འགོ་ མ
示例 Examples དཔེ་མཚན།
示例文件 Sample Files དཔེ་མཚན་ཡིག་ཆ།

1446
1447
1448
1449
1450
1451

1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466

1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485

生成源文本

Generate Objective File

འི་ཡིག་ཆ།
ཞིང་ཆེན་/ ངོ ་ ེར་/རང་ ོང་ ོངས།
ོག་བ ་ི དཔེ་ ལ།

City/State/Province

Power Save Mode
State Or Province

ཞིང་ཆེན་ནམ་རང་ ོང་ ོངས།

剩余 Remaining

矢量图

ཞན་འ ེད།
ང་དངོས། ⑵དོན་དངོས་ཆེ་ ང་།
དོན་དངོས་གནས་ ལ།

དངོས་དཔེ།
དངོས་གཞི་ངོས་འཛན
དངོས་གཞི་འ ེལ་བ།

ོགས་ཚད།

Vectorgraph
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དོན་ ེན།

1486

事件 Event

1487

事件描述

Event descriptions

1488

视觉因素

Visual element

1489

视频 Video

1490

视频带宽 Video Bandwidth བ

1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497

the China Tibetology Research Center

དོན་ ནེ ་གསལ་བ ོད།
མཐོང་ཚར་ ་ ེན།

བ ན་ ོས།

ན་ ོས་ཞེང་ཚད།
视频格式 Video format བ ན་ ོས་ མ་བཞག
ེ །
视频解码 Video Decode བ ན་ ོས་ ངས་འ ལ
ོ ་ཚད་འཛན་ཆས།
视频控制器 The video བ ན་ ས
视频输出 Video output བ ན་ ོས་ ིར་འ ེན།
视频特性 Video feature བ ན་ ས
ོ ་ ད་ཆོས།
视图 Views མཐོང་རིས།
是 YES རེད། ཡིན།

1500

འཚམ་ ིག་ཆས།
适用类型 Type
ོད་འ ིག་རིགས་ ས།
དོ ་ ལོ །
释放 Free

1501

释放磁盘空间

1502

收藏 Favorites

1503

1514

བ ་ཉར། ་ ག་མ།
收藏夹菜单 Favorites menu བ ་ཉར ་ ག་མའི་གདམ་ཐོ།
收到 Received འ ོར་བ།
收集的信息 Collected Information བ ས་བའི་ཆ་འ ིན།
收件夹 Inbox འ ོར་ ག
收件人 Recipient ལེན་མཁན།
་ ད་འཁོར་ལོ།
收音机 Radio
手册 Booklet ལག་དེབ།
手持 Hand Held ལག་འཛན།
手动 Manually ⑴ལག་ ལ། ⑵ལག་འ ལ།
手动拨号 Manual ལག་འ ལ་ ཨང་དཔོད།
手工 Manual ⑴ལག་ ལ། ⑵ལག་བཟོས། ⑶ལག་བཟོ།

1515

手工插入换页符 Manually Insert Form Feed Symbol

1516

手机 Handset

1517

手写

1518

手写输入

1519

ཡིག་ ངེ ་དང་པོ།
首选 Preferred
ོན་འདེམས།
ོན་འདེམས་ མ་ ངས།
首选项 Preference
首页 First Page མགོ་ཤོག
ི ་འ ེན་ ས་ཚད།
首页输出时间 Cover page output time མགོ་ཤོག་ ར
首字母 Initial མགོ་ཡིག
受阻 Blocked ཁེགས་།

1498
1499

1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513

1520
1521
1522
1523
1524
1525

适配器

收藏夹

Adapter

Free Disk Space

ད་ རེ ་བར་ ོང་ ོལ་པ།

བ ་ཉར།

Favorites folder

ལག་པས་ཤོག་བ ་ེ གས་ ོལ་འ ག

ལག་འ རེ ་ཁ་པར།
Handwriting ལག་ ིས།
Handwriting Input

ལག་འ ི་ནང་འ ེན།

首行 Top row
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1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
鼠标
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
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དཔེ་འཛར།
书写方向 Direction འ ི་ ོགས།
书写器 Write འ ི་ཆས།
输出错误 output ERROR ིར་འ ེན་ནོར་འ ལ།
输出端子 output
ིར་འ ེན་ །ེ
ིར་འ ེན་རེ་ །
输出请求 output Request
输入错误 Input ERROR ནང་འ ེན་ནོར་འ ལ།
ེ ་ཐབས།
输入法 IME ནང་འ ན
书签 Bookmark

ནང་འ ནེ ་ཐབས་ ང་ བ་ཆས།
输入方式 Input Method ནང་འ ེན་ ེད་ ངས།
ེ ་མ ད་ཁ།
输入接口 Input Interfaces ནང་འ ན
ེ །
输入密码 Enter password གསང་ཨང་ནང་འ ན
输入设备 Input Devices ནང་འ ེན་ ིག་ཆས།
输入输出 Input/output ནང་འ ག་ ིར་འ ེན།
输入文件名 Input File Name ཡིག་ཆའི་མིང་ནང་འ ེན་ ེད་པ།
ེ ་ཕན་འ ས་མ་ ང་བ།
输入无效 Input invalid ནང་འ ན
输入行 Input Line ནང་འ ན
ེ ་ ལ།
鼠标 Mouse ཙ་ །
鼠标定位 Mouse Locating ཙ་ ་གནས་ངེས།
鼠标键 MouseKeys ཙག་མཐེབ།
Mouse ཙ་
鼠标指针 Mouse Pointers ཙག་ གས།
ོང་བོ།
树 Tree
竖排 upright typewriting ག ང་ ིག
数据包 Packet གཞི་ ངས་ ག
数据变换 Data Transform གཞི་ ངས་ ར་བ །ེ
数据表 Data Table གཞི་ ངས་རེ ་མིག
数据传送 Data Transfer གཞི་ ངས་བ ད་ ེལ།
数据大小 Data Size གཞི་ ངས་ཆེ་ ང་།
数据格式 Data Format གཞི་ ངས་ མ་བཞག
数据缓冲区 Data Buffer གཞི་ ངས་ ོད་གཏོང་ ལ།
数据记录 Data Record གཞི་ ངས་ཟིན་ཐོ།
ོ །
数据加密 Data encryption གཞི་ ངས་གསང་ མ
数据检查 Data check གཞི་ ངས་ཞིབ་བཤེར།
数据文件 Data File གཞི་ ངས་ཡིག་ཆ།
数据溢出 Data Overruns གཞི་ ངས་ ད་པ།
数据中心 Data Center གཞི་ ངས་ ་ེ གནས།
ངས་ཚད།
数量 Quantity
ངས་འཛན་བ ན་ཆས།
数码摄像机 Camera
数码相机 Digital Camera
ངས་འཛན་པར་ཆས།
输入法生成器

IME Generator
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ངས་དཔེ་ ར་ཆས།
ངས་ཀ
ངས་རིག

1565

数模转换器

1566

数目 Number

1567

数学 Math

1568

数学计算符号 Mathematic Symbol

1569

数值 Value

DAC

ངས་རིག་ སི ་ ག་མཚན་ གས།

ངས་ཐང་།

ངས་ གས།
ངས་འ ར་ད ད་ཆས། ངས་ ར
1571 数字化仪 Numbers
ངས་མཐེབ།
1572 数字键 Numeric Keys
ེ ་པ།
1573 双击 Double Click གཉིས་ ེབ་ ད
1574 双击鼠标 Double Click Mouse ཙ་ ་གཉིས་ བ
ེ ་ ེད་པ།
1575 双面 Double-sided ངོས་གཉིས།
1576 双面打印 Duplex Printing ངོས་གཉིས་པར་འདེབས།
ེ
1577 双下划线 Double འོག་ཐིག་གཉིས་ ག
1578 双线 Double Line
ང་ཐིག
ོགས་གཉིས།
1579 双向 Two-way
ེང་གཉིས།
1580 双行 Double lines
1581 双引号 Double Quotation marks ⑴ ང་ ན་ ང་ གས། ⑵ཆ་འ ིག་འ ེན་ གས།
⑷ ངས་ གས་ཆ་ཅན།
1582 水波 ZigZag
་གཉེར།
་ཚན།
1583 水彩 Watercolor
་ མོ ས།
1584 水平 Horizontal
་ ོམས་ཚད་ །ེ
1585 水平标尺 Horizontal Ruler
1586 水平大小 Horizontal size
་ མོ ས་ཆེ་ ང་།
ོ ས་ལེགས་ ིག
1587 水平调整 Horizontal resize ་ མ
་ ོམས་ ོམས་གཤིབ
1588 水平对齐 Horizontal Align
་ མོ ས་ ིར་ རོ །
1589 水平翻转 Flip Horizonal
་ མོ ས་ གོ ས།
1590 水平方向 Horizontal Direction
1591 水平方向滚动栏 Horizontal Scroll Bar
་ ོམས་ ོགས་ ་ི འ ིལ་འ ལ་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
1592 水平滚动条 Horizontal ་ ོམས་འ ལ་འ ིལ།
1593 水平居中 Horizontally
་ ོམས་ད ིལ་འ གི
་ མོ ས་ མོ ས་འ ེལ།
1594 水平平铺 Tile Horizontally
1595 水平线条 Horizontal
་ ོམས་ཐིག་རིས།
་ མོ ས་ ོགས་འ ིལ་འ ལ་ཚང་། ཐོ་ག ང་།
1596 水平向滚动栏 Horizontal Scroll Bar
ས་མདའ་ནང་འ ིར།
1597 顺时针内旋 Clockwise Rotation
1598 顺序编号 Sequence numbering གོ་རིམ་ཨང་ ིག
ོ ་པ།
1599 松开按键 Release Keystroke མཐེབ་ ོད་ ད
1600 松开鼠标键 Release Mouse Buttons ཙག་མཐེབ་ ད
ོ ་པ།
ང་ག གས།
1601 宋体 MS Serif
1602 搜索方法提示 Tips for searching བཤེར་འཚལ་ཐབས་བ ་ ོན།
1603 搜索方向 Search direction བཤེར་འཚལ་ཁ་ ོགས།
1570

数字符号

Numbers
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1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
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1617
1618
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1620
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1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
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1637
1638
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བཤེར་འཚལ་མ ག་འ ས།
搜索类型 Search type བཤེར་འཚལ་རིགས་ ས།
བཤེར་འཚལ་གནས།
搜索位置 Search location
搜索选项 Search Options བཤེར་འཚལ་འདེམས་ཚན
搜索页 Search page བཤེར་འཚལ་ཤོག་ །ེ
搜寻 Searching འཚལ་བ།
ོ ་ཚད།
速度 Speed འ ས
ིས་ཐབས་ གས་ ངས།
算法参数 Algorithm Parameters
ི །
算术 Arithmetic ཨང་ ས
随机存储卡 Random
བས་བ ན་གསོག་ བེ །
བས་བ ན་ ར་གསོག།
随机闪存 Random
随意 Random རང་དགར།
碎片 Fragments སིལ་ ག
碎片整理 Defragment སིལ་ ག་ལེགས་ ིག
碎片整理程序 Defragmentator སིལ་ ག་ལེགས་ ིག་ ་རིམ།
缩放为 Zoom To ཆེ་གཏོང་ ང་གཏོང་ཏེ།
缩放效果 scale effects ཆེ་གཏོང་ ང་གཏོང་གི་ཡག་ཉེས།
缩略图 Thumbnails བ ས་རིས།
缩小 zoom out
ང་ ་བཏང་།
ང་འ །ི
缩写 Abbreviation
所处位置 Your location འ ག་གནས།
所选字体 Selected Font བདམས་པའི་ཡིག་ག གས།
所有记录 All records ⑴ཟིན་ཐོ་ཡོད་ཚད། ⑵ཟིན་ཐོ་ཡོངས་ ག
ོ ས།
所有节点 All Nodes ེལ་ཚགས་ཡོངས་ ོགས།
索引目录 Index Content གསལ་ ང་དཀར་ཆག
锁定 Lock གཏན་བཀག
锁定内容 Lock Contents ནང་དོན་གཏན་བཀག
锁定用户界面布局 Lock UI Layout
ོད་མཁན་མ ད་གདོང་ གི ་ ངས་ལ་གཏན་བཀག་ ེད་པ།
ེ ་མཁན།
锁定者 LOCKED BY གཏན་བཀག་ ད
锁住 Lockdown བཀག་པ།
ེ ་ སི ་འཁོར། གེ ས་འཇོག་ སི ་འཁོར།
台式机 Desktop ཅོག་ ང
套接 Socketing
ོག་མ ད།
ོག་མ ད་ཡིག་གེ
套接字 Socket
ོ ་པོ།
特粗 Strong ཧ་ཅང་ མ
特大 Extra Large ཧ་ཅང་ཆེན་པོ།
特定 Specific ཆེད་འ གས།
特殊 Special དམིགས་བསལ།
特殊动作 Special action དམིགས་བསལ་ ་འ ལ།
特殊功能 Special Capabilities དམིགས་གསལ་ ོལ་ ས།
特殊效果 Effects དམིགས་བསལ་ཡག་ཉེས
搜索结果

Search Results
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ཧ་ཅང་ ་བ།

1644

特细 Thinner

1645

གསང་ཨང་འདོན་ ོད།
ེ ་མཁན།
提供商 Provider མཁོ་འདོན་ ད
提取 Extract ⑴ ངས་པ། ⑵ཉམ་ལེན། ⑶ལེན་པ།
提示信息 Exclamation
ར་ ནོ ་ཆ་འ ིན།
替代 Replace ཚབ་ ེད་པ།
替换成 Replace as ཚབ་བ ེ།
替换文件 Replace file ཡིག་ཆ་ཚབ་བ །ེ
添加打印机 Add Printer པར་འཁོར་ ོན་འ ག
添加到通讯簿 Add to Address Book འ ིན་ཐོ་ནང་ ་ ན
ོ ་འ ག་ ེད་པ།
ོ ་འ ག
添加对象 Add Object ་ ལ་ ན
添加记录 Add Record ཟིན་ཐོ་ནང་ ོན་འ ག
添加任务 Add Task ལས་འགན ོན་འ ག
添加设备 Add Device
ིག་ཆས་ ོན་འ ག
ིག་ཆས་ལམ་འ ིད་ ནོ ་འ ག
添加设备向导 Add Device Wizard
添加数据 Add Data གཞི་ ངས་ ོན་འ ག
ོན་འ ག་ཚན།
添加项 Add Item
添加新用户 Add New User ོད་མཁན་གསར་བ་ ོན་འ ག
添加新组 Add New Group ཚན་པ་གསར་བ་ ན
ོ ་འ ག
ོད་མཁན་ ོན་འ ག
添加用户 Add User
ེ ་པ།
填充 Fill ཁ་ ོང་ ད
填入参数 Filling Arguments གས་ ངས་ཁ་ ོང་ ེད་པ།
条件 Condition ཆ་ ེན།
条码 Barcode ཨང་ གས་ཐིག།
条目 Items ས་བཅད།
条纹 Stripe ནར་རིས།
ི ས།
条形 Bar shape ནར་ད བ
条形图 Bar ནར་་ད བ
ི ས་རི་མོ།
跳到 Jump མཆོངས་པ།
ེ ་པ།
跳转到 Jump to ལ་ ིང་ ོར་ ད
ིང་ ོར་མངའ་ཁོངས།
跳转区域 Jump Area
跳转图形 Jump Graphics
ངི ་ རོ ་རིས་ད བི ས།
ོད་མཚམས་འཇོག་པ།
停用 Disable
停用帐户 Disable Account ོད་མཚམས་བཞག་པའི་ཐོ་ཁོངས།
停止 Stop མཚམས་འཇོག་པ།
停止发送 Stop Sending གཏོང་མཚམས་འཇོག་པ།
停止共享 Stop Sharing མཉམ་ ོད་མཚམས་འཇོག་པ།
通道信息 Channel Info བ ད་ལམ་ཆ་འ ིན།
通配符 Asterisk
ན་འ ོད་མཚན་ གས།
ི ་གཏོང་།
通讯 Communications འ ན

1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

提供密码

Provide Password
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1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
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འ ནི ་ཐོ།
ི ་གཏོང་ཟོན་ཐོ།
通讯录 Address Book འ ན
ི ་བཀོད།
通讯设置 Communication Settings འ ིན་གཏོང་ ག
ོ ་མ ན།
通讯协议 Protocol འ ིན་གཏོང་ ས
通讯已被中断 Communication interrupted འ ིན་གཏོང་ ན་ཆད་པ།
ི་ དོ ་ གོ ས་ ནོ ་པང་ངོས།
通用导向板 UDeflector
通知 Notify བ ་ཐོ།
同名的 homonymic མིང་མ ན་པའི།
同时按下 Press and hold མཉམ་གནོན།
同意 agree མོས་མ ན།
ོ ས་ ིས།
统计 Statistics བ མ
统一 Unified གཅིག་ ར།
头衔 Title གོ་ གས།
投影机 projector བ ན་ ན
ོ ་འ ལ་འཁོར།
ི་གསལ་ནང་གསལ།
透明 Transparent
透视 Pivot བ ོལ་མཐོང་།
ན་རིས།
图案 Pattern
ེ ས་ ནོ ། ན་རིས་བ གེ ས་ ོན།
图案叠加 pattern overlay རི་མོ་བ ག
图标 Icon
གས་རིས།
གས་རིས་མཐེབ་གནོན།
图标按钮 Icon Button
གས་རིས་ཐོ་ག ང་།
图标栏 Icon Bar
图表 chart རེ ་མིག
图表数据 chart Data དཔེ་རིས་དང་རེའ་མིག་གི་ ངས་གཞི།
图表选项 Chart Options དཔེ་རིས་དང་རེའ་མིག་གི་འདེམས་ཚན།
图表字体 Chart Fonts རེ ་མིག་ཡིག་ག གས།
图层 layer རིས་རིམ།
ོ ས།
图层背景 background of layer རིས་རིམ་ བ་ ང
图画 Pictures རི་མོ།
图例 Legend རིས་དཔེ།
图片 Picture པར་རིས།
图片预览 Preview picture པར་རིས་ ོན་ །
图书 Book དཔེ་དེབ།
图像 Image བ ན་རིས།
ེ །
图像传送 Image Transfer བ ན་རིས་བ ད་ ལ
图像大小 Image Size བ ན་རིས་ཆེ་ ང་།
ེ ་ དོ །
图像分辨率 Image Resolution བ ན་རིས་འ ད
图像格式 Image Format བ ན་རིས་ནམ་བཞག
图像文档 Image Document བ ན་རིས་ཡིག་ཚགས།
ི ས།
图形 graphic རིས་ད བ
ི ས་ཚད་འཛན།
图形控制 Graphics Control རིས་ད བ
通讯簿

Address Book
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ཐེལ་ཙ།

1724

图章 Stamp

1725

涂抹棒

1726

推测 Guess

1727

推荐 Recommendation

1728

推荐的驱动程序 Recommended driver

1729

退出 Exit

1730

退出 Windows

1731

退出安装

1732

འ ད་པ།
拖放 Drop འ ད་འཇོག
脱机 Off Line འ ལ་ ལ། འ ལ་འཁོར་དང་ཁ་ ེས་པ།
ོ །
脱机使用打印机 Use Printer Offline འ ལ་ ལ་པར་འཁོར་བེད་ ད
外部端口 Foreign Port ི་ངོས་མ ད་ ེ།
外部链接 External Link
་ི རོལ་མ ད་ ེལ།
ི་རོལ་བཤར་ ་ཆས།
外部浏览器 Foreign Web browser
ི་རོལ་གཞི་ ངས།
外部数据 External Data
ི་ མ།
外观 Appearance
ི་མ ད་ ོག་ ངས།
外接电源 AC
外置 External
ི་རོལ།
ི་རོལ་ གི ་ད ལོ ་ ར་ཆས།
外置调制解调器 External Modem
完成 Complete ལེགས་ བ།
完成检测 Detection complete ད ད་འཇལ་འ བ་པ།
完全 Full ཆ་ཚང་།
完全控制 Full control ཆ་ཚང་ཚད་འཛན།
完整路径 Full Path བ ད་ལམ་ཆ་ཚང་།
་མིག
网格 Grid
་མིག་བཀོད་པ། ིག་ ངས
网格布局 Grid layout
网格线 Grid Lines
་མིག་ཐིག
ེལ་ ་ོ ིག་བཀོད།
网关设置 Gateway settings
་ ང་།
网卡 Network Adapters
་ འི་ཚད་གཞི།
网络标准 Network Standard
网络操作系统 Network Operating system
་ འི་བཀོལ་ དོ ་ ད་ཁོངས།
་ འི་བ ད་འ ནེ ་ སོ ་མ ན།
网络传输协议 Network Transport protocol
网络打印 Network Print
་ འི་པར་འདེབས།
་ འི་ ་ ོད།
网络访问 Network access
་ འི་དོ་དམ།
网络管理 Network management
网络监视器 Network Monitor
་ འི་ ་ཆས།
་ འི་བ ེ་འཁོར།
网络交换机 Network Exchanger
网络客户 Network Client
་ འི་ ོད་མཁན།
་ ་ ལེ ་མ ད།
网络连接 Network Connection

1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763

Smudge Stick

འ ག་ད ག

འོལ་ཚད།
འོས་ ོར།
འོལ་ རོ ་ ས་པའི་ ལ་འདེད་ ་རིམ།

ིར་དོན
Exit Windows

Exit Setup

Windowsནས་

ིར་དོན།

ིག་འ ག ིར་དོན་པ།

拖动 Drag
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་ འི་འ ་ོ ལམ།
་ འི་ ད་བཤེར།
Network Scan
་ འི་ ིག་ཆས།
Network Device
Network Settings ་ འི་ ིག་བཀོད།
Network Protocol
་ འི་ སོ ་མ ན།

1764

网络路径

1765

网络扫描

1766

网络设备

1767

网络设置

1768

网络协议

1769

网络协议标准

1770

་ འི་ བི ་ཨང་།
་ འི་ཐོ་འགོད།
网络注册 Network registration
་ འི་ གི ་ །
网络组件 Networking Components
网上邻居 My Network Places
་ཐོག་ ིམ་མཚས།
་ངོས།
网页 Web page
网页地址 Web Page Address ་ངོས་གནས་ ལ།
་ངོས་བཤར་ །
网页浏览 Web page Browse
网浏览 Web Browse
་ངོས་བཤར་ །
་ངོས་ཡིག་ཚགས།
网页文档 Web page Document
་ཚགས།
网站 Web Site
་ད ིབས།
网状 Reticulation
微调 adjusting ཞིབ་ ིག
唯一 Only One གཅིག་ །
ོ ་།
维护 Maintenance ང་ ང
维护向导 Maintenance Wizard ང་ ོང་ ་ེ ཤན།
尾注 endnote མ ག་མཆན།
未安装 Not Installed
ིག་འ ག་ དེ ་མེད་པ།
未编号 Unnumbered ཨང་ གས་ ིག་མེད་པ།
未初始化 Uninitialized ཐོག་མ་ཅན་ ་བ ར་མེད་པ།
未定义 undefined མཚན་ཉིད་ཐག་གཅོད་ ས་མེད་པ།
ེལ་གཏོང་མ་ ས་པ།
未发送 Not Sending
未加载 Unloaded
ོན་ཐེག་ ས་མེད། ོན་འ ག་ ེད་མེད་པ།
未接收 Not Receiving དང་ལེན་མ་ ས།
ོ །
未经身份验证的访问 Unauthenticated access ཐོབ་ཐང་ར་ ོད་མ་ ས་པའི་ ་ ད
ངས་འཛན་ས་ཡིག་བཀོད་མེད་པ།
未经数字签名 Not digitally signed
未命名 Unnamed མིང་བཏགས་མེད་པ།
ེ ་མ་ བ།
未能保存 Failed to save ཉར་ཚགས་ ད
ལ་ ོང་མི་ བ་པ། །
未能启动 Could not start
ེབ་ གི ་ ས་མེད་པ།
未配置的 unconfigured
未使用 unused བེད་ ོད་མ་ ས། བེད་ ད
ོ ་མ་ ེད་པ།
未填写 unfilled
ིས་མེད་པ།
未修改 Unmodified བཟོ་བཅོས་མ་ ས། བཟོ་བཅོས་མ་ ེད་པ།
未选择 Unchecked འདེམས་གསེས་མ་ ེད་པ།
未知 Unknown མ་ཤེས་པ།

1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803

网络掩码

2006 年 4 月

Network Path

Network Protocol Standard

་ འི་ སོ ་མ ན་ ི་ཚད་གཞི།

Network Mask
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1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
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ལ།
未知的格式 Unknown Format ཤེས་མེད་པའི་ མ་བཞག
未知的源 Unknown Source ཤེས་མེད་པའི་འ ང་ ངས།
未知设备 Unknown Device ཤེས་མེད་པའི་ ིག་ཆས།
未知用户 Unknown User ཤེས་མེད་པའི་ ོད་མཁན།
ེ ་པ།
未指定 Not Specified དམིགས་འ གས་མ་ ད
位图 Bitmap གནས་རིས།
位移 Offset གནས་ ོར།
ོ ་ ིག་ཆས།
文本编辑器 Text Editor ཡིག་ ང་ མ
文本框 Text Box ཡིག་ ང་ མ
ོ །
文本文档 Text Document ཡིག་ ང་ཡིག་ཚགས།
文档 Document ཡིག་ཚགས།
文档窗口 Document Window ཡིག་ཚགས་ ེ ་ ང་།
文档视图 Document Views ཡིག་ཚགས་མཐོང་རིས།
文件保存 File Save ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས།
文件菜单 file Menus ཡིག་ཆའི་གདམ་ཐོ།
ེ
文件传送 File Transfer ཡིག་ཆ་བ ད་ ལ
文件大小 File Size ཡིག་ཆ་ཆེ་ ང་།
文件范围 file Range ཡིག་ཆའི་ བ་ཁོངས།
文件格式 File Format ཡིག་ཆའི་ མ་བཞག
文件共享 File sharing ཡིག་ཆ་མཉམ་ ོད།
文件管理器 File Manager ཡིག་ཆའི་དོ་དམ་ཆས།
文件加密 File Encryption ཡིག་ཆ་གསང་ ོམ།
文件夹 Folder ཡིག་ ག
文件夹选项 Folder options ཡིག་ ག་གདམ་ཚན། འདེམས་ཚན།
ོ ་མདོར་བ ས།
文件简介 File Info ཡིག་ཆ་ངོ་ ད
文件类型 File Type ཡིག་ཆའི་རིགས་ ས།
文件名 File name ཡིག་ཆའི་མིང་།
文件系统 File System ཡིག་ཆའི་བ ད་ཁོངས།
文件系统不兼容 Incompatible file system ཡིག་ཆའི་ ད་ཁོངས་མ ན་འ ག་མིན་པ།
文件已存在 File already exists ཡིག་ཆ་ཉར་ཟིན་པ། ཡིག་ཆ་ ་མོ་ནས་ཡོད་པ།
文件已打开 File already open ཡིག་ཆ་ཁ་ ་ེ ཟིན། ཡིག་ཆ་ཁ་ ་ེ ཟིན་པ། ཡིག་ཆ་ ་མོ་ནས་ཁ་ ེ་བ།
文件已经存在 File Already Exists ཡིག་ཆ་ཉར་ཟིན་པ། ཡིག་ཆ་ ་མོ་ནས་ཡོད་པ།
ོམ་ཡིག
文章 Article
文字分隔符 text separator ཡི་གེའི་བར་ཚག
文字颜色 Text color ཡིག་མདོག
文字之上 upon text ཡིག་ ང
ེ ་།
文字之下 under text ཡིག་འོག
稳定 Stabilize བ ན་འཇགས།
问候语 greeting ཁམས་འ ི་ ་ཚག
未知错误

The error is unknown ཤེས་མེད་པའི་ནོར་འ
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1844
1845
1846
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ན་མེད།
我的电脑 My Computer ངའི་ ོག་ ད།
我的公文包 My Briefcase ངའི་ཡིག་ ག
无 none མེད།
无保护 No Protection
ང་ བོ ་མེད་པ།
无边框 No Borders མཐའ་ ོམ་མེད་པ།
无操作 No Action བཀོལ་ ོད་མེད་པ།
无底纹 No Shading གཞི་གདན་མེད་པ།
ིར་འཐེན་ཐབས་མེད།
无法撤消 Can't Undo
无法创建文件 Can't create file ཡིག་ཆ་གསར་བཟོ་ ེད་ཐབས་མེད་པ།
ེ ་ཐབས་མེད་པ།
无法打开文件 Can not open file. ཡིག་ཆ་འ ད
ོག་ལེན་ དེ ་ཐབས་མེད་པ།
无法读取 Cannot read
ེ ་ཐབས་མེད་པ།
无法读取文件 Cannot read file ཡིག་ཆ་ ོག་ལེན་ ད
无法访问 Inaccessible ་ ོད་ ད
ེ ་ཐབས་མེད་པ།
ོ ་ དེ ་ཐབས་མེད་པ།
无法访问文件 cannot access file ཡིག་ཆ་ ་ ད
无法更替 Cannot replace བ ེ་ཐབས་ ལ་བ།
ར་གསོ་ ེད་ཐབས་མེད་པ།
无法恢复 Can't Redo
ར་གསོ་ དེ ་ཐབས་མེད་པའི།
无法恢复的 Unrecoverable
无法连接 Unable to connect
ེལ་མ ད་མི་ བ་པ།
ིག་འ ག་ ་རིམ་ ལ་ ོང་ཐབས་མེད་པ།
无法启动安装程序
无法删除 Cannot delete ག བ་ཐབས་མེད་པ།
无法载入 Could not load འ ེན་ཐབས་མེད་པ།
无法增加 Cannot add
ོན་ཐབས་མེད་པ།
་མེད།
无声 No Sounds
ད་མེད་ བ་ ང་ ་ །
无线局域网 Wireless Local Area Network
无限制 No restriction ཚད་བཀག་མེད་པ།
无效 Invalid ཕན་མེད།
无效的名称 Invalid Name ཕན་མེད་མིང་།
无效的数字 invalid number ཕན་མེད་ ངས་ཀ
无效路径 Invalid Path ཕན་མེད་འ ་ོ ལམ།
无效密码 Invalid Password ཕན་མེད་གསང་ཨང་།
物理内存 Physical Memory དངོས་ གས་ནང་གསོག
ས་ ངེ ་ སི ་འཁོར།
膝上机 Laptop
ད་རིགས།
系列 Series
系列型号 Serial model ད་རིགས།་ད ིབས་ གས།
系统 System བ ད་ཁོངས།
系统的设置要求 Required System Setting བ ད་ཁོངས་ ་ི ིག་བཀོད་རེ་འདོད།
系统管理员 Administrator བ ད་ཁོངས་དོ་དམ་པ།
ད་ཁོངས་རང་ལོག
系统还原 System Restore
系统启动时 at system startup བ ད་ཁོངས་ ལ་ ོང་ ེད་ བས།
我不同意

I Decline མོས་མ
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ད་ཁོངས་ངལ་གསོ།

1884

系统休眠

1885

细节 Details

1886

细体 Serif

1887

下 Bottom

1888

下边距

1889

下标间隔

1890

下拉 drop down

1891

འོག་འཐེན་གདམ་ཐོ།
下拉列表 drop down list འོག་འཐེན་རེ ་མིག
下压按钮 Push Button མནོན་མཐེབ། མཐེབ་མནོན་མར་གནོན་པ།
ེས་མ།
下一步 Next
ེ ་ ང་ སེ ་མ།
下一窗口 Next Window
下一次更新 Next Update བ ་ེ ཐེངས་ ེས་མ།
下一封 Next mail ཡིག་གེ་ ས
ེ ་མ་དེ།
ེས་མ།
下一个 Next
ོ ་ སེ ་མ།
下一个操作 The next action བཀོལ་ ད
ལ་ སེ ་མ།
下一行 Line down
ེ ་མ།
下一页 Next Page ཤོག་ངོས་ ས
下移 Down གཤམ་ །ོ
下移一层 Move down རིམ་གཅིག་གཤམ་ །ོ
下载文件 Downloading file ཡིག་ཆ་ ར་ལེན་ ེད་པ།
ོན་འ ལ་ ོན་ཐོན།
先进先出 Oldest First
先行后列 Across, then Down
ོན་ ེད་མ ག་ག ང་།
显存 Video Memory མངོན་གསོག
显卡 Display adapters མངོན་ ང་།
ེ །
显卡芯片 Video Chip མངོན་ ང་ཉིང་ བ
显示版本 Display Version མངོན་འཆར་པར་གཞི།
显示帮助 Displays help མངོན་འཆར་རོགས་རམ།
显示比例 Show Scale མངོན་འཆར་ ་ི ར་ཚད།
显示标尺 show ruler མངོན་འཆར་ཚད་ ེ།
显示菜单栏 Display menu bar མངོན་འཆར་གདམ་ཐོ་ ཐོ་ག ང་།
显示错误 Display ERROR མངོན་འཆར་ནོར་འ ལ།
显示大小 Display Size མངོན་འཆར་ཆེ་ ང་།
显示工具栏 Show Toolbar མངོན་འཆར་ལག་ཆའི་ཐོ་ག ང་།
显示滚动条 Show scroll bars མངོན་འཆར་འ ིལ་གསལ་ཡི་གེ།
显示画中画 Show picture-in-picture མངོན་འཆར་རིས་ནང་རིས།
显示剪贴板 Show Clipboard མངོན་འཆར་ ག
ེ ས་འ ར་པང་ངོས།
显示接口 Displays interfaces མངོན་འཆར་མ ད་ཁ།
显示卡 Display adapters མངོན་འཆར་ ང་ །
显示栏 Display Columns མངོན་འཆར་ཚང་། ཐོ་ག ང་།

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

System hibernates

ཞིབ་ཆ།
ཞིབ་ག གས།
འོག

Margins bottom མཐའ་ཐག་འོག་མ།
Subscript Interval

འོག་བཀོད་བར་ཐག

འོག་འཐེན།

下拉菜单 drop down Menus
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1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
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མངོན་འཆར་ ིམ་མཚས།
显示内容 Show Contents མངོན་འཆར་ནང་དོན།
显示屏 Screen མངོན་འཆར་བ ན་ཡོལ།
显示器 Monitor མངོན་ཆས།
显示器尺寸 Monitor Size མངོན་ཆས་ ི་ཆེ་ ང་།
显示效果 As-Displayed མངོན་འཆར་ཡག་ཉེས།
显示芯片 Display Chip མངོན་འཆར་ཉིང་ ེབ།
显示信息 Display information ཆ་འ ིན་མངོན་འཆར།
显示颜色 Display Color ཁ་མདོག་མངོན་འཆར། ཚས་གཞི
显示在任务栏中 Display at Taskbar ལས་འགན་ཚང་ནང་མངོན་འཆར་ ེད་པ།
显示状态栏 Display status bar མ་ཚང་མངོན་འཆར་ ེད་པ།
显示字符 show character མངོན་འཆར་ཡིག་འ །
现存文件 Existing files ད་ཡོད་ཡིག་ཆ།
现在注册 Sign Up Now ད་ ་ཐོ་འགོད་ ེད་པ།
ད་ལམ་ ར་ཚད། འ སོ ་ཚད།
线路速度 Line speed
线条 Line ཐིག་རིས།
线性 Linear ཐིག་གཤིས།
限定值 Limit value གཏན་ཁེལ་ ས་པའི་ ངས་ཐང་།
限于 Limit to ནང་ ་ ད།
限制 Restrictions ཚད་བཀག
限制冲突 Constraint Violation ཚད་བཀག་འགལ་འཛང་།
陷阱 Traps དོང་ ི།
陷阱长度 Trap length དོང་ འ
ི ི་རིང་ཚད།
相等 Equal མ ངས་པ།
ོག་ གོ ས།
相反 Contrast
ི ་ཆས།
相关联的设备 Associated Devices ཕན་ ན་ ེལ་བའི་ ག
相同 Same ཆ་མ ངས་པ།
详细 Verbose ཞིབ་ །
ོ །
详细操作 Verbose operation ཞིབ་ འི་བཀོལ་ ད
详细信息 Detail ཞིབ་ འི་ཆ་འ ིན།
响铃 Ring
ིལ་ གས།
响应 Response དང་ལེན།
ེ་ཤན།
向导 Wizard
བ་ ོགས་བཤེར་འཚལ།
向后搜寻 Searching Backward
向前 Step Forward མ ན་ ོགས།
向上 Up ཡར་ ོགས།
向上翻页 Page Up ཤོག་ ེ་ཡར་ ོག
ི ་འ ལ།
向上滚动 Scroll Up གོང་ལ་ ིལ་འ ལ། ཡར་ ོགས་འ ིལ་འ ལ། ེན་ ོགས་ ་འ ལ
ོ ས་གོ་ ིག
向上排序 Up Sort ཡར་ ག
ོ ས་ ་ོ འ ལ།
向上移动 Up Move ཡར་ ག
显示邻居

Show Neighbors
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1964

向下 Down མར་

1965

ཤོག་ ེ་མར་ ོག
ོ ས་འ ིལ་འ ལ།
向下滚动 Scroll Down མར་ ག
向下箭头 Down Arrow མར་གཏད་མདའ་ །ེ
向下排序 Down Sort མར་ ོགས་གོ་ ིག
向下移动 Down Move མར་ ་ོ བ།
向右 To Right Side གཡས་ ོགས།
向右翻页 Page Right ཤོག་ ེ་གཡས་ ་ ོག
向右滚动 Scroll Right གཡས་ ་འ ལ
ི ་བ།
向右移 Move Right གཡས་ ་ ོ་བ།
ོ ས་ ་ོ འ ལ།
向右移动 Move Right གཡས་ ག
向左 To Left Side གཡོན་ ོགས།
ོ ས་འ ིལ་འ ལ།
向左移动 Move Left གཡོན་ ག
项目经理 Program Manager ལས་གཞི་དོ་དམ་པ།
像素 pixels བ ན་ །
像素数 Pixel Number བ ན་ ་ ངས།
ི ་ ེང་ ོམ།
消息对话框 Message Box Dialog གནས་འ ན
ི ་ མ་བཞག
消息格式 Message format གནས་འ ན
消息框 Message Box གནས་འ ིན་ ོམ་ །
消息文字 Message Text གནས་འ ིན་ཡི་གེ།
ི ་གནད་བ ས།
消息摘要 Message Digest གནས་འ ན
མོ ་ ང་།
小计 Subtotal
小数点符号 Radix Point
ངས་ ང་ཚག་མཚན་ གས།
གས་རིས་ ང་བ།
小图标 Small Icons
ང་ ིས།
小写 Lower
ང་ སི ་གསལ་ དེ ་ཡི་གེ།
小写字母 Lower Letter
小型主机 Mini Tower འ ལ་ཆས་གཙ་བོ་ ང་བའི་རིགས།
小于 less than ལས་ ང་བ།
小于等于 Less than or equal ང་བ་མ་ཟད་ད་ ང་མ ངས་བ།
小字体 Small Fonts ཡིག་ག གས་ ང་བ།
ོ །
小组框 Group Frame ཚ་ ང་ མ
效果 Effects ཡག་ཉེས།
斜体 Italic གསེག་ག གས།
ིར་ སི །
写回 Write Back
写入 Write-Through ནང་ ིས།
ི ་ནོར་འ ལ།
写入错误 Write ERROR ནང་ ས
写字板 WordPad འ ་ི པང་།
泄漏 Leak གསང་ཤོར།
ིར་ལེན་པ།
卸载 Uninstall
芯片组 Chip Group ཉིང་ ེབ་ཚགས།

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

向下翻页
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Page Down
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
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ཟིན་ཐོ་གསར་བ།
新建 Create New གསར་འ གས་ ེད་པ།
ེ ་ ང་གསར་འ གས་ ེད་པ།
新建窗口 New Window
ོག་ཡིག་གསར་འ གས་ དེ ་པ།
新建电子邮件 Create New E-mail
新建连接 Make a New Connection
ེལ་མ ད་གསར་འ གས་ ེད་པ།
新建文档 Create New Document གསར་བཟོས་ཡིག་ཚགས།
新闻小组 News Group གསར་འ ར་ཚ་ ང་།
ོ །
新增 Added གསར་ ན
新增字体 New Fonts གསར་བ ོན་ཡིག་ག གས།
信号传输 Signaling བ ་ གས་ ེལ་འ ེན།
ི །
信息 Information ཆ་འ ན
信息窗口 Info window ཆ་འ ིན་ ེ ་ ང་།
信箱 Mailbox ཡིག་ མ།
信噪比 Signal-to-Noise (SNR) འ ིན་འཛར་བ ར་ཚད།
信纸 Envelope ཡིག་ཤོག
ེང་།
行 row
ེང་ཤར་མཚན་ གས།
行标志 Row labels
ེང་དཔངས།
行高 Row Height
行首 Line head
ེང་མགོ།
ེང་ ངས།
行数 Lines
ི ས།
形状 Shape ད བ
ི ས་ གས།
型号 Model ད བ
姓 Last name
ས།
ས་མིང་།
姓名 Name
ང་མིང་།
姓名缩写 Initials
性能 Performance གཤིས་ ས།
休眠 Hibernate ཉལ་ ག
休闲娱乐 Entertainment
ོ་གསེང་རོལ་ ེད།
修订版本 Revisions བཟོ་བཅོས་པར་གཞི།
ར་གསོ།
修复 Repair
ར་གསོ་ལག་ཆ།
修复工具 Repair Tools
修改 Modify དག་བཅོས།
修改键 Modifying Key དག་བཅོས་མཐེབ།
修改日期 Mod date དག་བཅོས་ཚས་ ངས།
修改时间 Modified དག་བཅོས་ ས་ཚད།
ན་ ོས།
修饰的 Modificatory
虚拟邻居 Virtual Neighbor
གོ ་བཟོའི་ མི ་མཚས།
ོག་བཟོའི་ནང་གསོག།
虚拟内存 Virtual Memory
需要 Required དགོས་མཁོ།
需要的空间 Needed དགོས་མཁོ་བར་ ོང་།
新记录

New Record
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2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083

the China Tibetology Research Center

གསར་ ར་ ེད་དགོས་པ།
许可证 License འ ོལ་འཛན།
序列号 Serial number རིམ་ ར་ཨང་ ངས།
序列名 Sequence name རིམ་ ར་མིང་།
续传 Extended མ ད་ ེལ།
续订 Renewal མ ད་མངག།
ོ །
悬停 Hover ད ང་ ད
旋转页 Rotate Page འ ིལ་འཁོར་ཤོག་ངོས།
选定 Check འདེམས་པ།
选定窗口 Select Window
ེ ་ ང་འདེམས་པ།
选定的颜色值 Selected Color Values འདེམས་པའི་ཚན་མདོག་ ངས་ཐང་།
选定范围 Selection Range འདེམས་ཁོངས།
选项 Option གདམ་ཚན། འདེམས་ཚན།
选项按钮 Option Button གདམ་ཚན་མཐེབ་གནོན།
选项卡 page tab གདམ་ཚན་ ང་ །
选项框 Group Box གདམ་ཚན་ ོམ་ །
选项钮 Option Button གདམ་ཚན་མཐེབ་མནོན།
选项页 Option Page གདམ་ཚན་ཤོག་ངོས།
选项字段 Option field གདམ་ཚན་ཡིག་ མ།
ལ་ཆས་འདེམས་པ།
选择驱动器 Select Drives
选择文件 Select File ཡིག་ཆ་འདེམས་པ།
选择性粘贴 Paste Special འདེམ་བསལ་ཅན་ ་ི བ ས་ ོར། ར་བ
选择一个文件夹 Choose a folder ཡིག་ ག་གཅིག་འདེམས་པ།
询问 Interrogate འ ི་ ད།
迅驰二代 Centrino II Centrino་གཉིས་པ།
迅驰移动计算技术 Centrino Mobile Computing Tech Centrino་ ོ་ ང་ ིས་ ག་ལག་ ལ།
ད་ ལི ་ ་རིམ།
压缩程序 Compressor
压缩的 Compressed
ད་ ིལ་ ེད་པའི།
ེ །
压缩输出 Compression Out ད་ ིལ ིར་འ ན
ད་ ིལ་ ས་ཚད།
压缩质量 Compression Quality
ིར་འ ངས
延迟 Delay
延时 Delay
ས་འ ངས།
严重 Severe ཚབས་ཆེན།
ོག་ ན་ ་ི ཐ་ཚག་ཚབས་ཆེན།
严重电池警告 Critical Battery Alarm
严重性 Severity ཚབས་ཆེ་བ།
ོ །
言语 Speech ངག་བ ད
言语合成 Speech Synth མཉམ་ བ
ེ །
颜色 Color ཚན་མདོག ཁ་མདོག ཚས་གཞི
颜色表 Color Table ཚན་མདོག་རི ་མིག ཁ་མདོག་རེ ་མིག
ོ ་བ ེགས།
颜色叠加 color overlay ཁ་མདོག་ ན
需要更新

Needs updating
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2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
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ཁ་མདོག་ གི ་བཀོད།
ིབ་ཨང་ཡིག་ མ།
掩码字段 Mask field
ོན་འ ེམས།
演示 Presentation
ནོ ་འ མེ ས་རི་མོ།
演示图 Presentation Graph
演示文档 Presentation Document ོན་འ ེམས་ཡིག་ཚགས།
ོན་འ མེ ས་ཟིན་ སི །
演示文稿 Presentation Document
་ ེད་ཡོ་ཆས།
扬声器 Speakers
阳文 Characters cut in relief འ ར་ཡིག
样板 Templates དཔེ་མཚན།
样本 Sample མ་དཔེ།
样本声音 Sample Sounds ⑴མ་དཔེའ་ི ། ⑵མ་དཔེའ་ི ད་ །
样式 Style བཟོ་ད ིབས།
ི ས།
样式包括 Style includes འ ས་བའི་བཟོ་ད བ
ི ས་ལག་ཆའི་ཐོ་ག ང །
样式工具栏 Style Toolbar བཟོ་ད བ
叶 Leaves འདབ་མ།
页 Page ⑴ཤོག་ ེ། ⑵ཤོག་ངོས།
页边距 Margins ཤོག་མཐའི་བར་ཐག
ེ ི་ གས།
页标记 Page number ཤོག་ འ
页码 Pages ཤོག་ངོས་ཨང་ཀི
ི ས
页面版式 Page format ཤོག་ངོས་ མ་ད བ
ོ ས།
页面背景 Page Background ཤོག་ངོས་ བ་ ང
页面布局 Page Layout ཤོག་ངོས་ ིག་ ངས།
页面风格 Page Genre ཤོག་ངོས་བཟོ་ །
页面宽度 Page Width ཤོག་ངོས་ ་ི ཞེང་ཚད།
页面设置 Page Setup ཤོག་ངོས་ ིག་བཀོད།
页面信息 Page Information ཤོག་ངོས་ཆ་འ ན
ི །
页数 PageCount ཤོག་ ངས།
页尾 Endpage ཤོག་འདབས
页序 Page Order ཤོག་ ེའ་ི གོ་རིམ།
页选项 PageOption ཤོག་ངོས་གདམ་ཚན།
液晶板 LCD panel གཤེར་ཤེལ་པང་ལེབ།
液晶显示屏 LCD གཤེར་བདར་མངོན་འཆར་བ ན་ཡོལ།
一般 Generic
ིར་བཏང་།
ིར་བཏང་གཏོགས་གཤིས་ཤོག་ །ེ
一般属性页 Generic Property Page
一次性 One time only ལན་གཅིག་མ།
一直开着 Always On ནམ་ཡང་ཁ་ ེ་བ།
依类型排序设备 Devices by type རིགས་ ས་ ར་ ིག་ཆས་རིམ་ ག
ི ་ ེད་པ།
ོ་དོར།
移除 Remove
ོ་བ།
移动 Move
ོ་ ང PC
移动 PC Mobile PC
颜色设置

Color Setup
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2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
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་ོ བ་པར་གཞིའCི PU
移动到此处 Move Here གནས་འདི་ལ་ ོ་བ།
移动到当前位置 Move Here མིག་ ར་ ོད་གནས་ལ་ ོ་བ།
ོ་བ་ཁ་པར།
移动电话 Cellular
移动光标 Cursor movement
ོ་བ་འོད་ གས།
移至末尾 Move to End མ ག་ ་ ་ོ བ།
ོ ་བ།
疑难解答 Troubleshoot དཀའ་གནད་བ ལ
疑问信息 Question དོགས་གནད་བ ་འ ིན།
ིག་འ ག་ ས་ཟིན་པ།
已安装 Installed
已安装的设备 Installed Drivers
ིག་འ ག་ ས་ཟིན་པའི་ ིག་ཆས།
已存在 Already Exists ཡོད་པ།
ིས་མེད་བདང་བ།
已吊销 Revoked
已丢弃 Dropped དོར་ཟིན་པ།
已断开 Disconnected ཆད་ཟིན་པ།
已激活 Activated ⑴གསོན་ གས་ ེད་ཟིན་པ། ⑵བ ངས་ཟིན། ⑶ཚར་ ན་ཟིན་པ།
已加载 Loaded ནང་འ ག་ ས་ཟིན་པ།
་འབེབས་འགོ་ གས་པ།
已开始录音 Recording started
已连接 Connected to ལ་ ེལ་མ ད་ཟིན་པ།
已启动 Started
ལ་ ོང་ཟིན་པ།
已启用 Is Enabled འ ལ་ ོད་ཟིན་པ།
已签名 Signed མིང་བཀོད་ཟིན་པ།
ིས་མེད་བཏང་།
已取消 Cancelled
已删除 Deleted བ བ་ཟིན།
已停用 Disabled མཚམས་བཞག་ཟིན་པ།
已完成 Completed བ བས་ཟིན།
已修正 Amended དག་བཅོས་ ས་པ།
已选择 checked འདེམ་བསལ་ ས་ཟིན་པ།
以后 Later
ེས་ །
ེས་ ་ཐོ་འགོད་ ེད་པ།
以后注册 I'll Sign Up Later
以全屏模式打开 Open With Full Screen བ ན་ཤེལ་ཡོངས་ཐོག་ནས་ཁ་ ེ་བ།
以太网 Ethernet ཨེ་ཐེར་ ་ །
异常终止 Halt
ན་ གོ ་མཚམས་འཇོག
ིབ་ཡིག
阴文 Characters cut in intaglio
ིབ་ནག
阴影 Shadow
་གདངས།
音调 Tone
་ གས།
音量 Sound Volume
音频 Audio
་ སོ །
་ མ།
音箱 Sound Box
་ ས།
音质 Sound Quality
ལ་ ིད་ ལ་ ོང་།
引导启动 Boot Start
移动版 CPU

Mobile CPU
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འ ེན་པའི་ ངས་ཐང།

2164

引用值

2165

隐藏 Hide

2166

འོད་ གས་གབ་ཡིབ།
མ་པའི་ཐོ་ག ང་གབ་ཡིབ།
隐藏状态栏 hide status bar
隐入 Conceal-in ཡིབ་པ།
隐私 Privacy གསང་དོན།
印刷 Publishing པར་འདེབས།
应答模式 Answer Mode ལན་ ག་དཔེ་ ལ།
应急 Emergency འ ལ་བ ན
应用程序忙碌 Applying ཉེར་ ོད་ ་རིམ་ ེལ་ཟིང་ཆེ་བ།
ོ ་ ་རིམ་ཐོན་ ངས།
应用程序资源 Application Resource ཉེར་ ད
应用类型 Applying Type ཉེར་ ོད་རིགས་ ས།
ི ་ ན།
英寸 Inches ད ང
英特尔 Intel ད ན
ི ་ཐེར།
影碟机 DVD Player བ ན་ ེར་འ ལ་འཁོར།
影视文件 The file བ ན་ འི་ཡིག་ཆ།
ེན་འ ོ་ ་རིམ།
映射程序 mapper

2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203

隐藏光标

Referenced Value
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གབ་ཡིབ
Hide cursor

ནེ ་འ ོ་ ལ་འདེད།
映像 Image
ེན་ག གས།
་ཆས་ ིག་འ ག
硬件安装 Hardware Install
་ཆས་ གས་ ངས།
硬件参数 Hardware Arguments
硬件错误侦测 Hardware
་ཆས་ནོར་འ ལ་འཚལ་ ལ།
硬件监控 Hardware
་ཆས་བ ག་ཚད།
硬盘容量 Hard Disk Capacity མ ིགས་ ེར་ ི་ཤོང་ཚད།
硬盘已满 Hard Disk མ ིགས་ ེར་ཁེངས་ཟིན་པ།
拥塞 Congestion འཚང་འགག
ན་གཏན།
永久 Permanent
ེ ་པ།
永远不要注册 Never Register ནམ་ཡང་ཐོ་འགོད་མི་ ད
ོག་ ན་ དོ ་པ།
用电池 On Battery
ོད་ གས།
用法 Usage
用户地址 User's address
ོད་མཁན་གནས་ ལ།
ོད་མཁན་འཆར་ངོས། མ ད་གདོང་
用户界面 User Interface
ོད་མཁན་མིང་།
用户名 User Name
དོ ་མཁན་ ེབ་ ིག་ཡིག་ཆ།
用户配置文件 User Profile
用户数 User Number
ོད་མཁན་ ངས།
ེ ་པ།
优化内存 Optimize memory ནང་གསོག་ལེགས་བ ར་ ད
优化屏幕显示 Optimization Screen Display བ ན་ཤེལ་མངོན་འཆར་ལེགས་བ ར།
优先级 Priority
ོན་ ོད་རིམ་པ།
ག་ ར་ཡིག་ཆ།
邮寄文件 Mail file
邮寄文件至 Mail file to ་ཡིག་ཆ་ ག་བ ར་ ེད།
映射驱动

Mapping
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ག་ ར།

2204

邮件 Mail

2205

ག་ཡིག་ ག་མ།
ག་ཡིག་ལེན་མཁན། །
邮件收件人 Mail Recipient
ག་ཨང ག་ ིད་ གི ་ཨང་།
邮政编码 Zip Code
游戏 Games རོལ་ ེད།
游戏杆 Joystick རོལ་ ེད་ད ་ །
游戏功能 Game Function རོལ་ ེད་ ོལ་ ས།
ནོ ་ ན།
有错 had error
ས་ ན
有效 Valid
有效期 Validity Period
ས་ ན་ ས་ཚད།
ས་ ན་བ ན་ ་ ངས།
有效像素数 Available Pixel Number
ས་ ན་ཅན།
有效性 Validation
右 Right གཡས།
右按钮 Right Button གཡས་ ག
ོ ས་མཐེབ་གནོན།
右边距 Margins right གཡས་མཐའ་ཐག
右键 Right Button གཡས་མཐེབ།
右列 Right Column གཡས་ ར།
右上 Upper Right གཡས་ ེང་།
右上角 Upper Right Corner གཡས་ ི་ ེང་ ར།
右下 Lower Right གཡས་འོག
右页 Right Side Page གཡས་ཤོག
右页眉 Right Side Page Header གཡས་ ི་ཤོག་ངོས་ ི་མགོ་ ང་།
右移一列 move right a column གཡས་ ་འ ང
ེ ་གཅིག་ ོས།
ེད་མོ།
娱乐 Entertainment
与 and དང་།
与底部对齐 Align Bottom འདབས་དང་ ོམ་གཤིབ་ ེད་པ།
ེ་དང་ ོམ་གཤིབ་ ེད་པ།
与顶部对齐 Align Top
语法错误 Invalid syntax error བ ་ ོད་ནོར་འ ལ།
ོ ་ཞིབ་བཤེར
语法检查 Syntax Checking བ ་ ད
语法检查器 Semantic Checker བ ་ ོད་ཞིབ་བཤེར་ཆས།
ད་ཆའི་ངེས་ ོལ། ིག་ ོལ
语言规则 Language Rule
语言环境 Language Environment
ད་ཆའི་ཁོར་ ག
ད་ཆ་ ིག་བཀོད།
语言设定 Language Setting
ནོ ་ །
预览 Preview
预扫时间 Prescanning Time
ོན་བཤེར་ ས་ཚད།
域名 Domain Name ཁོངས་མིང་།
元件 Component ག ག་ །
原件 Original Document མ་ །ི
原始 Origin ཐོག་མ།
原始大小 Original size ཐོག་མའི་ཆེ་ ང་།

2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
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邮件夹 Mail Folder
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ཐོག་མའི་ ངས་ཐང་།
ཐོག་མའི་ཡིག་ཆ།

2244

原始数值

Original Value

2245

原始文件

Original

2246

原因 Reason

2247

原因不明

2248

源 Source

2249

ངས་ ི་གནས་ ལ།
源目录 Source Directory དཀར་ཆག་མ་གཞི།
源文本 Source Text ཡིག་རིགས་མ་གཞི།
源文件 Source file ཡིག་ཆ་མ་གཞི།
远程 Remote
ང་ ལེ །
ང་ ེལ་པར་འཁོར།
远程打印机 Remote Printers
ང་ ེལ་ ་ ོད།
远程访问 Remote access
ང་རིང་ལས་དོན་ས་ གས།
远程工作站 Remote workstation
远程管理 Remote Administration
ང་རིང་དོ་དམ།
远程计算机 Remote computer
ང་ ལེ ་ ིས་འཁོར།
ང་ ལེ ་ཚད་འཛན།
远程控制 Remote Control, RCtrl
远东 Far East ཤར་བ ད་ཨི་ཤི་ཡ།
愿意接收 Accept དང་ལེན་ ེད་འདོད་པ།
允许 Allow ཆོག་པ།
ོམ་ ིག་ ས་ཆོག
允许编辑 Allow Editing
ོ ་ ས་ཆོག
允许调用 Allow Launch འཐེན་ ད
ོ ་ ས་ཆོག
允许共享 Enable Sharing མཉམ་ ད
允许故障回复 Allow failback ཆག་ ན
ོ ་ ར་གསོ་ ས་ཆོག
运行程序 Run Program འཁོར་ ོད་ ་རིམ།
运行时间 Elapsed time འཁོར་ ོད་ ས་ཚད།
ེ ་བཞིན་པ།
运行中 Running འཁོར་ ོད་ ད
ར་ཡང་།
再次 Again
再试 try ཡང་བ ར་ཚད་ །
ར་ཡང་ཞིག་ ་དང་།
再试一次 Try Again
在本地登录 Log on locally རང་གནས་ ་ཐོ་འགོད་ ེད་པ།
在本地机器上 on local machine རང་གནས་འ ལ་འཁོར་ ེང་།
在当前位置创建快捷方式 Create Shortcuts Here ད་ འི་གནས་ལ་་ ར་ལམ་ ད
ེ ་ ངས་གསར་འ གས་

2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275

ེད་པ།

源地址

file

་ ེན།

Cause Unidentified

་ ེན་མི་གསལ་བ།

འ ང་ ངས།

Source address

ག་ཡོད།

2276

在等待中

Waiting

2277

在后面插入

2278

在进行中

2279

在忙碌中

2280

在使用中

2281

在线帮助

2282

在线服务

བ་ནས་འ ག་པ།
ེད་བཞིན་པ།
In progress
ས་མེད་པ།
Busy
ེ ་བཞིན་པ།
In use བེད་ ོད་ ད
Inline
ད་ ེང་རོགས་རམ།
ད་ ངེ ་ཞབས་ །
Online Services
Insert After
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བས་ཉར།
མཚམས་འཇོག

2283

暂存 Scratch

2284

暂停 Pause

2285

པར་འདེབས་བར་ བས་མཚམས་འཇོག
增加亮度 Increase brightness ཇེ་གསལ་ ་གཏོང་བ།
增量 Increment བ ན
ོ ་ཚད།
་མིག་ཅན།
栅格化 Rasterize
摘要 Summary མདོར་བ ས།
ར་བ།
粘贴 Paste
ས་པང་གི་ནང་དོན་ ར་ག
粘贴剪贴板内容 Paste Content in Clipboard
粘贴快捷方式 Paste Shortcut
ར་ལམ་ དེ ་ ངས་ ར་བ།
粘贴链接 Paste Link མ ད་ ལ
ེ ་ ར་བ།
ོ ་།
占用空间 Size on disk འཛན་ ོད་བར་ ང
帐户 Account ཐོ་ཁོངས།
帐户管理 Account Management ཐོ་ཁོངས་དོ་དམ།
帐户名 Account name ཐོ་ཁོངས་མིང་།
ེ །
找不到打印机 Printer not found པར་འཁོར་མ་ ད
兆字节 Megabyte (MB) ས་ཡའི་ཡིག་ཚགས།
照片 Photos པར།
照片模式 Photo Mode པར་ ལ།
照相机 Camera པར་ཆས།
ེབ་བ ེགས།
折叠 Collapse
诊断 Diagnostics བ ག་ད ད།
整个 Entire ཆ་ཚང་།
整个工作簿 Entire Workbook ལས་དེབ་ཆ་ཚང་།
整个目录 Entire Directory དཀར་ཆག་ཆ་ཚང་།
整页 The entire page ཤོག་ངོས་ཆ་ཚང་།
ན་ ན།
正常 Okay
正常亮度 Normal Brightness
ན་ ན་གསལ་ཚད།
正面 Front མ ན་ངོས།
ང་ག གས།
正体 Regular font
ིག་འ ག་ ེད་བཞིན་པ།
正在安装 Installing
正在处理 Processing བཞིན་ཡོད།
正在打印 Printing དཔར་འདེབས་ ེད་བཞིན་པ།
正在关闭 Shutting down ཁ་ ག་ ེད་བཞིན་པ།
ེ ་བཞིན་པ།
正在开始 Starting འགོ་ ོམ་ ད
ེལ་མ ད་ ེད་བཞིན་པ།
正在连接 Connection in progress
正在启动 Starting
ལ་ ོང་ ེད་བཞིན་པ།
བ་ ེད་བཞིན་པ།
正在删除 Deleting
正中央 abs middle ད ིལ་ད ས།
证明 Proof བདེན་དཔང་།

2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322

暂停打印

Pause Printing
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2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352

པ།
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
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དཔང་ཡིག
帧中继 Frame Relay
ེབ་མ ད་་གནས།
支持 Supported རམ་འདེགས།
证书 Certificate

ཚན་མདོག་པར་འདེབས་ལ་རམ་འདེགས་ ེད་པ།
支持长文件名 Supports long filenames ཡིག་ཆའི་མིང་རིང་བོར་རམ་འདེགས་ ེད་པ།
支持存储卡 Support Memory Card གསོག་འཇོག་ ང་ ར་རམ་འདེགས་ ེད་པ།
支持内存类型 Supported Memory Type ནང་གསོག་རིགས་ ས་རམ་འདེགས་ ེད་པ།
་རིམ་ལག་བ ར།
执行程序 Execute Program
执行命令 Execute Command བཀའ་བ ་ལག་བ ར།
执行应用程序 Run application ཉེར་ ོད་ ་རིམ་ལག་བ ར་ ད
ེ ་པ།
执行这项任务 Perform this task ལས་འགན་ ་ི ཚན་འདི་ལག་བ ར་ ེད་པ།
直方图 Histogram རི་མོ་ ་བཞི།
直观 Visual ཐད་མཐོང་།
直接 Direct ཐད་ཀར།
ང་ཐིག
直线 Line
职业 Occupation ལས་རིགས།
ོག་ ང་།
只读 Read only
只写 Write Only འ ི་ ང་།
纸牌 Solitaire ཏག་སེ།
ེ །
纸牌游戏 Card game ཏག་སེའི་རོལ་ ད
纸用完 No Paper ཤོག་ ་བཀོལ་ཚར། ཤོར་ ་ཚར་བ།
纸张 Paper ཤོག་ །
指定 Designated དམིགས་འ གས།
指定别名 Designated Alias མིང་གཞན་དམིགས་འ གས་ ེད་པ།
指定打印机 Specific Printer པར་འཁོར་དམིགས་འ གས་ ེད་པ།
指定的宏 Designated Macro དམིགས་འ གས་པའི་ ་ི བ།
ེ ་པ།
指定名称 Create Names མིང་མཚན་དམིགས་འ གས་ ད
指定年份 Designate Year ལོ་ ས་དམིགས་འ གས་ ེད་པ།
ེ ་པ།
指定日期 Designate Date ཚས་ ངས་དམིགས་འ གས་ ད
ེད་ ང་བའི་ཆེས་ ང་ཐང་དམིཊ་འ གས་ ེད་
指定所允许的最小值 Designate Allowed Minimal Value
支持彩色打印

Supports Color Printing

མཆན་འ ལེ ་ ག་པའི་ཁ་མདོག་དམིགས་འ གས་ ེད་པ།
ེ ་པ།
指定字段 Designate field ཡིག་ མ་དམིགས་འ གས་ ད
ེ ་པ།
指定字体的间隔 Designate Font Interval ཡིག་ག གས་ ི་བར་གསེང་དམིགས་འ གས་ ད
指令框 Instructions བཀོད་བ ་ ོམ་ །
ོགས་ ོན།
指南 Guide
ོ །
指示灯 Lights གསལ་ ན
至少 At Least མ་མཐར་ཡང་།
制表符 Tab རེ ་མིག་བཟོ་ གས།
制表位 Tab Position རེ ་མིག་བཟོ་གནས།
指定注解的颜色

Designate Note Color
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བཟོ་མཁན།
བཟོ་ ལ།

2362

制造商

2363

制作工艺

2364

ས་ཚད།
ོ ས རིག་ ས།
智能 Intelligence རིག་ བ
智能电池 Smart Battery རིག་ ས་ ོག་ ན།
智能卡 Smart Card རིག་ ས་ ང་ །
置换 Displace བ ེ་ །ོ
中等 Medium འ ིང་རིམ།
中断点 Breakpoint ཆད་ཚག
中断连接 Disconnect
ེལ་མ ད་བཅད་པ།
ོ ་འ ིང་བ།
中分辨率 Medium Resolution འ ེད་ ད
ང་གོའི་ཚད་ ན་ ས་ཚད།
中国标准时间 China Standard Time
中间值 Median ད ིལ་ ་ི ངས་ཐང་།
中文输入方式 Chinese IME
་ཡིག་ནང་འ ནེ ་ ེད་ ངས།
终止 Terminate མཚམས་འཇོག
重叠 Overlap བ ེགས་པ།
ར་ ོས།
重复 Repeat
ར་འཚལ།
重复搜寻 Redo Searching
重建 Rebuild བ ར་འ གས།
重命名 Rename ཡང་བ ར་མིང་འདོགས།
重试 Retry ཡང་ ར་ཚད་ །
重试次数 Retries ཡང་ ར་ཚད་ འི་ ངས་ཀ
重新安装驱动程序 Reinstall Driver ཡང་བ ར་འདེད་ ལ་ ་རིམ་ ིག་འ ག་ ེད།
ེ ་པ།
重新登录 Log On Again ཡང་བ ར་ཐོ་འགོད་ ད
ེ ་མ ད་བཟོ།
重新连接 Reconnecting ཡང་བ ར་ ལ
重新启动 Reboot བ ར་ ོང་།
སི ་འཁོར་བ ར་ ངོ ་གནང་།
重新启动计算机 Restart your computer
重新输入密码 Re-enter password གསང་ཨང་ ར་འ ག་ ེད།
重新提交 Resubmit བ ར་འ ལ།
重新选择 Reselect ཡང་བ ར་འདེམས་པ།
重新载入 Reload བ ར་འ ག
重做 Redo
ར་བཟོ།
周期 Period འཁོར་ ན།
轴 Axes མདའ། འཁོར་མདའ།
逐行 De-Interlace རིམ་བ ོད།
རིམ་བ ོད་ ིར་འ ེན།
逐行输出 Line by line output
主板 Main Board མ་པང་།
主板结构 Board Infrastructure གཙ་ལེབ་ ིག་གཞི།
主目录 Home Directory དཀར་ཆག་གཙ་བོ།
ོས་ ོད་གཙ་བོ།
主频 CPU Speed

2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401

Manufacturer
Craftwork

质量 Quality
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2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
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ེ ་ ང་གཙ་བོ།
ོལ་ ས་གཙ་བོ།
主要功能 Primary Capabilities
主页 Home Page ཤོགངོས་གཙ་བོ།
属性关系 Property Relationship གཏོགས་གཤིས་འ ེལ་བ།
属性数值 Property Value གཏོགས་གཤིས་ ངས་ཐང་།
属性页 Property Page གཏོགས་གཤིས་ཤོག་ངོས།
属性域 Property Field གཏོགས་གཤིས་ཁོངས།
属性值 Attribute value གཏོགས་ཐང་།
助手 Assistant ལག་རོགས།
注册 Register ཐོ་འགོད།
注册表 Registry Table ཐོ་འགོད་རེ ་མིག
注脚 Footnote ཞབས་མཆན།
ེན་འ ེལ་ ་བ།
祝贺 Congratulation
专家 Expert མཁས་དབང་།
专用 Dedicated ཆེད་ ོད།
་བ ོར་བ།
转到 Go To
转到下一个段落 Go to next paragraph གཤམ་ ི་ མ་ ་ལ་བ ར་དགོས།
转换成 Convert to ལ་ ར་བ།
转换文件 Convert file ཡིག་ཆ་བ ེ་ ར།
转速 Spinning Speed འཁོར་ཚད།
མ་པའི་ ཐོ་ག ང་།
状态栏 Status Bar
མ་པའི་ ན་ ནོ ་མངའ་ཁོངས།
状态提示区域 Status Prompt Area
准备 Prepare
་ ིག
准备休眠 Preparing to Hibernate ངལ་གསོ་བར་ ་ ིག་ ེད་པ།
桌面 Desktop ཅོག་ངོས།
桌面（文件） Desktop (file) ཅོག་ངོས་(ཡིག་ཆ།)
桌面工具栏 Desktop Toolbars ཅོག་ངོས་ལག་ཆའི་ཐོ་ག ང་།
资料夹 Folder ད ད་ཡིག་ ག་མ།
资源管理器 Explorer ཐོན་ ངས་དོ་དམ་ཆས།
资源浏览器 Asset Browser ཐོན་ ངས་བཤར་ ་ཆས།
子标题 Sub Title ཡན་ལག་ཁ་ ང་།
་ ་རིམ།
子程序 Sub ཡན་ལག་ ་རིམ།
子窗体 Subform ཡན་ལག་དཀར་ ང་།
子目录 Sub-Directory ཡན་ལག་དཀར་ཆག
་ །
子网 Subnet
་ ་ བི ་ཨང་།
子网掩码 Subnet mask
子文件夹 Sub Folder
་ཚན་ཡིག་ ག
་ཚན།
子项 Sub Item
紫红色 Fuchsia དམར་ ག
་ ག
紫色 Purple
主要窗口

Primary Window
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ཡིག་ ེང་།

2442

字串 String

2443

ཡིག་ ལེ ་དཔེ་ ལ།
字串太长 Too long string ཡིག་ ེང་རིང་ གས་པ།
字段分隔符 field separator ཡིག་ མ་བར་ཚག
字符串 String ཡིག་འ ་ ེང།
ེ ་འ འོ ི་རེ ་མིག
字符映射表 Character Map ཡིག་འ ་ ན
字号 Font Size ཡི་གེ་ཆེ་ ང་།
字节数 NumberOfBytes ཡིག་ཚགས་ ངས།
字体 Font ཡིག་ག གས།
字体管理器 Fonts Manager ཡིག་ག གས་དོ་དམ་ཆས།
字体选项 Font Options ཡིག་ག གས་འདེམས་ཚན།
字体颜色 Font Color ཡིག་ག གས་ ི་ཁ་མདོག
ི ་ག གས།
字体阴影 Font Shadow ཡིག་ག གས་ ི་ བ
字形 Font Style ཡིག་ད ིབས།
字形轮廓 Font Style Outline ཡིག་ད ིབས་ ི་ཁོག
自定义 Custom རང་བཟོས།
自定义类型 Custom Types རང་ བ་རིགས་ ས།
自动安装 Automatic Setup རང་འ ལ་ ིག་འ ག
自动登录 Automatic Logon རང་འ ལ་ཐོ་འགོད།
自动更新 Automatic Updates རང་འ ལ་གསར་ ར།
自动更正 AutoCorrect རང་འ ལ་ནོར་བཅོས།
自动挂断 Automatic hangup རང་འ ལ་མཚམས་ཆད།
自动滚动 Auto Roll རང་འ ལ་ ་ི འ མ
ི ་འ ལ།
自动加入 Automatic Join རང་འ ལ་ གས་པ།
自动检测 Auto Detect རང་འ ལ་ད ད་འཇལ།
自动检测 Automatic Detect རང་འ ལ་ད ད་འཇལ།
自动检查 Automatic check རང་འ ལ་ཞིབ་བཤེར།
自动检查拼写 Automatic Spelling Checker རང་འ ལ་ ས
ི ་ཚག་འ ་ི དེད་ནས་འ ་ི བར་ཞིབ་བཤེར་ ེད་པ།
ི ་ ིས་འཁོར་ཁ་ ་ེ བ་དང་ཁ་ ག་པ།
自动开关机 Automatic Turn On/Off རང་འ ལ་ ས
ི རང་འ ལ་ ེང་ གི
自动排列 Auto Arrange རང་འ ལ་ ར་ ག
ེ །
自动输入 Automatic Input རང་འ ལ་ནང་འ ན
自动刷新 AutoRefresh རང་འ ལ་གསར་འདོན།
自动缩放 Auto scale རང་འ ལ་ མ་གཏོང་།
自动跳过 Automatic Skip རང་འ ལ་མཆོངས་འདས།
自动退出 Automatic Exit རང་འ ལ་ ིར་འཐེན།
自动选择 Auto Select རང་འ ལ་འདེམས་པ།
自动隐入 Automatic Conceal in རང་འ ལ་ཡིབ་འ ག
ོ །
自动重复 Auto Repeat རང་འ ལ་བ ར་ ས
自动转换 Automatic Convert རང་འ ལ་བ ེ་ ར།
棕色 Brown ཁམ་པ།

2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481

字串模式

String Mode
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2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
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ོན་བ ོམས།
ི་ མོ །
总和 Sum
ོན་བ མོ ས། ོན་ ོམ།
总计 Grand Total
ིའི་ཤོང་ཚད།
总容量 Total capacity
总剩余时间 Total time remaining
ིའི་ ག་མའི་ ས་ཚད།
总是 Always གང་ ར།
ི་ ད་ ོས་ དོ །
总线频率 Bus Frequency
ི ི་ཤོག་ ངས།
总页数 Pages འ
总在最前面 Always on Top ནམ་ཡིན་ཡང་ཆེས་ ོན་མ།
纵向 Portrait ག ང་ ག
ོ ས།
阻止 Block བཀག་འགོག
组 Group ཚ་ ང་།
ེབ་ ོར།
组合 Combine
组合框 combo box
ེབ་ གི ་ མོ ་ །
ེབ་ ིག་ མ་པའི་མཚན་ གས།
组合式符号 Combining Symbols
བེ ་ ིག་རི་མོ།
组合图 Combination Chart
组件 Components ིག་ །
组名 Group Name ཚ་མིང་།
最大 Maximum ཆེ་ཤོས།
ོ ་ཆེ་ཤོས།
最大分辨率 Maximum Resolution ད ེ་འ ེད་ ད
最大幅面 Max Size ཁ་ཞེང་ཆེ་ཤོས།
最大化 Maximize ཆེ་ཤོས་ཅན།
最大化按钮 Maximizing Button ཆེ་ཤོས་ཅན་ ི་མཐེབ་མནོན།
最大宽度 Largest Width ཞེང་ཚད་ཆེ་ཤོས།
最大内存容量 Max Memory Space ཆེས་ཆེ་བའི་ནང་གསོག་ཤོང་ཚད།
最大容量 Max Capacity ཤོང་ཚད་ཆེ་ཤོས།
ངས་ཐང་ཆེ་ཤོས།
最大数值 Max Value
最大值 the Maximum
ངས་ཐང་ཆེ་ཤོས།
最低 Lowest དམའ་ཤོས།
最多用户 Max Users ཆེས་མང་བའི་ ོད་མཁན།
最高 Highest མཐོ་ཤོས།
最高分辨率 Max Resolution ད ེ་འ ད
ེ ་ ོད་མཐོ་ཤོས།
ེ ་མ།
最后 Last མཐའ་མ། ཆེས་ ས
最后一个图像 Last Image མཐའ་མའི་བ ན་རིས་གཅིག
最佳化屏幕显示 Optimizating Screen Display ཆེས་བཟང་བའི་བ ན་ཤེལ་མངོན་འཆར།
ེ ་པའི་ཚས་ ངས།
最近保存日期 Last Saved Date ཉེ་ཆར་ཉར་ཚགས་ ད
最近打开文件 Recent Opened Files ཉེ་ཆར་ ེ་བའི་ཡིག་ཆ། ཉེ་ཆར་ཁ་ ེ་བའི་ཡིག་ཆ།
最近写入时间 Last Write Time ཉེ་ཆར་ ིས་པའི་ ས་ཚད། ཉེ་ཆར་ནང་འ ིའ་ི ས་ཚད།
ང་ཤོས།
最小 Minimal
最小放弃步数 Minimum Abandon Step དོར་ ངས་ ང་ཤོས།
总共 Total
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ང་ཤོས་འ ར།

2522

最小化

2523

མཐེབ་མནོན་ ང་ཤོས་ ་འ ར་བ།
ེ ་ ང་་ ང་ཤོས་ ་འ ར་བ།
最小化窗口 Minimizing Window
最小宽度 Smallest Width ཞེང་ཚད་ ང་ཤོས།
最小数值 Minimum Value
ངས་ཐང་ ང་ཤོས།
ངས་ཐང་ ང་ཤོས།
最小值 Minimal Value
最新 Up-to-date གསར་ཤོས།
最左列 Most Left column ག ང་ ར་གཡོན་ ེ།
左 left གཡོན།
左按钮 Left Button གཡོན་མཐེབ་མནོན།
左边距 Left Margin གཡོན་ ི་མཐའ་མཚམས།
左键 Left Key གཡོན་ཐེབས།
左上 Upper Left གཡོན་ ོད།
左下 Lower Left གཡོན་ ད།
左页 Left Page གཡོན་ ་ི ཤོག་ངོས།
左页眉 Left Page Header གཡོན་ངོས་ ་ི མགོ་ ང་།
ོ ་པ།
左移一列 Move a Column to Left ག ང་ ར་གཡོན་ལ་གཅིག་ ས
ོ ་ ་གཏོང་བ།
作为共享 As Share མཉམ་ ད
作业名 Job Name ལས་ འི་མིང་།
作业状态 Job Status ལས་ འི་ མ་པ།
ོམ་པ་པོ།
作者 Author
坐标轴 Axis གནས་ཚད་མདའ།
坐标轴标题 Axis Title གནས་ཚད་མདའི་ཁ་ ང་།
坐标轴格式 Format Axis གནས་ཚད་འཁོར་མདའི་ མ་བཞག
阿尔巴尼亚 Albania ཨར་པ་ནི་ཡ།
阿尔巴尼亚语 Albanian ཨར་པ་ནི་ཡའི་ ད།
阿尔及利亚 Algeria ཨར་ཅི་རི་ཡ།
阿根廷 Argentina ཨར་ཀེན་ཐིན།
阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates ཨ་རབ་མཉམ་འ ེལ་ཚ་དཔོན་ ལ་ཁབ།
阿拉伯语 Arabic ཨ་རབ་ ་ི ད།
阿拉伯语 (阿尔及利亚) Arabic (Algeria) ཨ་རབ་ ་ི ད།(ཨར་ཅི་རི་ཡ།)
阿拉伯语 (阿联酋) Arabic (U.A.E.) ཨ་རབ་ ི་ ད།(ཨ་རབ་མཉམ་འ ེལ་ཚ་དཔོན་ ལ་ཁབ།)
阿拉伯语 (阿曼) Arabic (Oman) ཨ་རབ་ ི་ ད།(ཨོ་མན།)
阿拉伯语 (埃及) Arabic (Egypt) ཨ་རབ་ ི་ ད།(ཨེ་ཅིབ།)
阿拉伯语 (巴林) Arabic (Bahrain) ཨ་རབ་ ་ི ད།(པ་རེན།)
阿拉伯语 (卡塔尔) Arabic (Qatar) ཨ་རབ་ ་ི ད།(ཁ་ཐར།)
阿拉伯语 (科威特) Arabic (Kuwait) ཨ་རབ་ ི་ ད།( ་ཝེ་ཐེ།)
阿拉伯语 (黎巴嫩) Arabic (Lebanon) ཨ་རབ་ ་ི ད།(ལེ་པ་ནོན།)
阿拉伯语 (利比亚) Arabic (Libya) ཨ་རབ་ ་ི ད།(ལི་པི་ཡ།)

2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

Minimize

最小化按钮

Minimizing Button
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ཨ་རབ་ ་ི ད།(མོ་རོ་ཁོ།)
2562 阿拉伯语 (沙特阿拉伯) Arabic (Saudi Arabia) ཨ་རབ་ ་ི ད།(སོ་ཏི་ཨ་རབ།)
2563 阿拉伯语 (突尼斯) Arabic (Tunisia) ཨ་རབ་ ི་ ད།( ་ནི་སི།)
2564 阿拉伯语 (叙利亚) Arabic (Syria) ཨ་རབ་ ་ི ད།(སི་རི་ཡ།)
2565 阿拉伯语 (也门) Arabic (Yemen) ཨ་རབ་ ི་ ད།(ཡེ་མེན།)
2566 阿拉伯语 (伊拉克) Arabic (Iraq) ཨ་རབ་ ི་ ད།(ད ི་རག)
2567 阿拉伯语 (约旦) Arabic (Jordan) ཨ་རབ་ ི་ ད།(ཅོར་ཏན།)
ེ ་པ།
2568 阿拉伯语扩充 Arabic Extended ཨ་རབ་ ི་ ད་ ་ ད
2569 阿塞拜疆语 (古代斯拉夫语的字母) Azeri (Ancient Slav Letters) ཨོ་པེ་སེན་སི་ཐེ།(གནའ་བོའི་ཕོ་ར་སི་
ད་མན་ ་ི ཡིག་འ །)
2570 阿塞拜疆语 (拉丁文) Azeri (Latin) ཨོ་པེ་སེན་སི་ཐེའ་ི ད།(ལ་ཐིན་ ་ི ད།)
2571 埃及 Egypt ཨེ་ཅིབ།
2572 爱尔兰 Ireland ཨིར་ལན།
2573 爱沙尼亚 Estonia ཨེ་སོ་ནི་ཡ།
2574 爱沙尼亚语 Estonian ཨེ་སོ་ནི་ཡའི་ ད།
2575 安道尔 Andorra ཨན་ཏོར་རད།
2576 安提瓜和巴布达 Antigua ཨན་ཐི་ ་དང་པར་ ་ཏ།
2577 奥地利 Austria ཨོ་སི་ ་རི་ཡ།
2578 澳大利亚 Australia ཨོ་སི་ ་ལི་ཡ།
2579 巴巴多斯 Barbados པར་པ་ འོ་སི།
2580 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea ཕ་ ་ཡ་ འེ་ནེ་ཡ།
2581 巴哈马 Bahamas པ་ཧ་མ།
2582 巴基斯坦 Pakistan ཕ་ཁི་སི་ཐན།
2583 巴拉圭 Paraguay ཕ་ར་ འེ།
2584 巴拿马 Panama ཕ་ན་མ།
2585 巴斯克语 Bacchusian པ་ ་སི་ ད་ཆ།
་ར་སི།
2586 巴西 Brazil
2587 白俄罗斯共和国 Republic of Belarus བལ་ ་ ་ ་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ།
2588 白俄罗斯语 Belarusian བལ་ ་ ་ འི་ ད།
2589 百慕达群岛 Bermuda པེལ་ ་ཏ་ ིང་ཚམ།
ར་ཀ་རི་ཡ།
2590 保加利亚 Bulgaria
ར་ཀ་རི་ཡའི་ ད།
2591 保加利亚语 Bulgarian
2592 北印度语 Hindi
་གར་ ང་མའི་ ད།
2593 比利时 Belgium པེ་ལ་ཇིམ་
2594 冰岛 Iceland འ གས་ ིང་།
ི ་གི་ ད།
2595 冰岛语 Icelandic འ གས་ ང
ལ་ཐོ་རི་ཁོ།
2596 波多黎各 Puerto Rico
2597 波兰 Poland ཕོ་ལན།
2598 波兰语 Polish ཕོ་ལན་ ི་ ད།
2561

阿拉伯语 (摩洛哥)

Arabic (Morocco)
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2599

波斯尼亚-黑塞哥维那

2600

ཕེར་ཙའི་ ད།
玻利维亚 Bolivia པོ་ལི་ཝེ་ཡ།
朝鲜语 Korean ཁོ་རེ་ཡའི་ ད།
鞑靼语 Tatar ཧོར་ ད།
大韩民国 Korea ཁོ་རེ་ཡ།
丹麦 Denmark ཏེན་མག
丹麦语 Danish ཏེན་མག་གི་ ད།
德国 Germany འཇར་མན།
德语 German འཇར་མན་ ི་ ད།

2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636

波斯语

Bosnia and Herzegovina
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ཕོ་སི་ནེ་ཡ་དང་ཧེ་སི་ཀེ་ཝེ་ན།

Persian

འཇར་མན་ ི་ ད།(ཨོ་སི་ ་རི་ཡ།)
德语 (德国) German (Germany) འཇར་མན་ ི་ ད།(འཇར་མན།)
德语 (列支敦士登) German (Liechtenstein) འཇར་མན་ ི་ ད།(ལེ་ཁེ་ཐེན་སི་ཐེན།)
德语 (卢森堡) German (Luxembourg) འཇར་མན་ ་ི ད།( ་ཙམ་པོག)
德语 (瑞士) German (Switzerland) འཇར་མན་ ི་ ད།( འེ་ཙར།)
多米尼加共和国 Dominican Republic ཏོ་ ི་ནི་ཁ་ ་ི མ ན་ ལ་ཁབ།
俄罗斯联邦 Russian Federation
་ ་ ་ ལ་ ན་མཉམ་འ ེལ།
་ ་ འི་ ད།
俄语 Russian
厄瓜多尔 Ecuador ཨེ་ཁ་ཏོར།
་ྥ རན་སེ།
法国 France
法罗群岛 (丹麦) Faroe Islands (Denmark)
ྥ་རོ་ ིང་ཚམ།(ཏེག་མག)
ྥ་རོའ་ི ངི ་ཚམ་ ་ི ད།
法罗群岛语 Faroese
ྥ་རན་སེའི་ ད།
法语 French
法语 (比利时) French (Belgium)
ྥ་རན་སིའ་ི ད།(པེར་ཊེམ།) པེར་ ེམ།
法语 (法国) French (France)
་ྥ རན་སེའ་ི ད།( ྥ་རན་སེ།)
法语 (加拿大) French (Canada)
ྥ་རན་སེའ་ི ད།(ཁ་ན་ཏ།)
法语 (卢森堡) French (Luxembourg)
ྥ་རན་སེའི་ ད།( ་ཙམ་པོག)
法语 (摩纳哥) French (Monaco)
ྥ་རན་སེའ་ི ད།(མོ་ན་ཁོ།)
法语 (瑞士) French (Switzerland)
ྥ་རན་སེའ་ི ད།( འེ་ཙར།)
梵语 Sanskrit སཾ ིཏ།
ྥ་ལི་ཕིན།
菲律宾 Philippines
ྥིན་ལན།
芬兰 Finland
ྥིན་ལན་ ་ི ད།
芬兰语 Finnish
哥伦比亚 Colombia ཁོ་ལོམ་པི་ཡ།
哥斯达黎加 Costa Rica ཁོ་སི་ཐ་རི་ཁ།
格林纳达 Grenada ཀེ་རེན་ན་ཏ།
格鲁吉亚 Georgia ཀེ་ཨོར་ཀི་ཡ།
་པ།
古巴 Cuba
德语 (奥地利)

German (Austria)
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2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
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གནའ་བོའ་ི ཡོ་རབ་ ང་ ད་ ི་ཡི་གེ།
古代叙利亚语 Ancient Syrian སི་རི་ཡའི་གནའ་བོའི་ཡི་གེ།
་རེར་ ི་ ད།
谷美尔语
瓜德罗普岛 (法) Guadeloupe (France)
་ཏེ་ལོ་ ་ ིང་ཚམ།( ྥ་རན་སེ།)
འེ་ཡ་ན།
圭亚那 Guyana
哈萨克斯坦共和国 Kazakhstan Republic ཧ་སག་སི་ཐན་ ་ི མ ན་ ལ་ཁབ།
哈萨克语 Kazakh ཧ་སག་ ད།
海地 Haiti ཧེ་ཐི།
韩文 Korean ཁོ་རེ་ཡའི་ཡི་གེ།
汉字 Chinese
་ཡིག
荷兰 Netherlands ཧོ་ལན།
荷兰语 Dutch ཧོ་ལན་ ི་ ད།
荷兰语 (比利时) Dutch (Belgium) ནིའེ་ཏིར་ལན་ཏའི་ ད།
荷兰语 (荷兰) Dutch (Netherlands) ཧོ་ལན།
荷属安的列斯群岛 (Curacao) ཧོ་ལན་ཁོངས།)ནིའེ་ཏིར་ལན་ཏའི་ཁོངས་ཨན་ཐི་ལེ་སི་ ང
ི ་ཚམ།
洪都拉斯 Honduras ཧོང་ ་ར་སི།
基本拉丁文 Basic Latin ལ་ཐིན་ ་ི ཡིག་འ ་(ལ་ཐིན་ ི་ ང་གཞིའི་ཡི་གེ།)
基本希腊语 Basic Greek ཀི་རེ་སིའི་ཡིག་འ །(ཀི་རེ་སིའི་ ང་གཞིའ་ི ཡི་གེ།)
加拿大 Canada ཁ་ན་ཏ།
加泰罗尼亚语 Catalonian ཨ་ཏའེ་ད་རོ་ཉི་ཡའི་ ད།
捷克 Czech སེ་ཙ་ཁོལ།
捷克语 Czech སེ་ཙ་ཁོལ་ ད།
喀麦隆 Cameroon ཁ་མེ་རོང་།
卡纳达语 Kannada ཁ་ན་དའི་ ད།
开曼群岛 (英)
Cayman Islands (UK) ཕ་མན་ ང
ི ་ཚམ།
་ཝེ་ཐེ།
科威特 Kuwait
克罗埃西亚语 Croatian ཀོ་རོག་ཨེ་ཤ་ཡའི་ ད།
克罗地亚 Croatia ཀོ་རོ་ཏི་ཡ།
克什米尔语 Kashmiri ཀ ིར་ ི་ ད།
克什米尔语 (印度) Kashmir(India) ཀ ར
ི ་ ་ི ད།( ་གར།)
肯尼亚方言 (Swahili) ཁེན་ནི་ཡའི་ ལ་ ད།
拉丁文-1 Latin-1 ལ་ཐིན་ ་ི ཡི་གེ-1
ེ A
拉丁文扩充 A Latin Extended A ལ་ཐིན་ ི་ཡི་གེ་ཆེར་ ལ
ེ B
拉丁文扩充 B Latin Extended B ལ་ཐིན་ ི་ཡི་གེ་ཆེར་ ལ
拉丁语 Latin ལ་ཐིན་ ི་ ད།
拉脱维亚共和国 Latvian Republic ལ་ཐེ་ཝེ་ཡ་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ།
拉脱维亚语 Latvian ཐ་ལེ་ཝེ་ཡའི་ ད།
老挝语 Lao ལོ་སིའི་ ད།
黎巴嫩 Lebanon ལེ་པ་ནོན།
古代北欧文

Runic
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ལི་ ་ཝན་ནི་ཡ།

2676

立陶宛

2677

གནའ་བོའ་ི )ལི་ ་ཝན་ནི་ཡའི་ ད།
列支敦士登公国 Liechtenstein ལེ་ཁེ་ཐེན་སི་ཐེན་ ལ་ཁབ།
卢森堡 Luxembourg ལ་ཁ་སིམ་པོག
罗马尼亚 Romanian རོ་མ་ཉི་ཡ།
罗马尼亚语 Romanian རོ་མ་ཉི་ཡའི་ ད།
马尔代夫语 Maldives མར་ཏི་ཝེའི་ ད།
马耳他 Malta མར་ཐ།
马来西亚 Malaysia ལ་ལེ་སི་ཡ།
马来语 (马来西亚) Malay (Malaysia) མ་ལེའ་ི ད།(མ་ལེ་སི་ཡ།)
马来语 (文莱达鲁萨兰国) Malay (Brunei Darussalam) མ་ལའེ་ ད། ( ན་ལའེ་( ་ ་ནེ་) ཏ་ ་ས་ལན་

2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686

Lithuania

立陶宛语 (古代)

Lithuania(Ancient)

ལ་ཁབ།)
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713

མ་ཁེ་ཐེན།
马其顿语 Macedonian མ་ཁེ་ཐེན་ ་ི ད།
毛里求斯 Mauritius མོ་རི་ཐི ་སི།
美国英语 US English ཨ་རིའི་ད ིན་ ད།
美利坚合众国 USA ཨ་མེ་རི་ཁ།
蒙古语 Mongolian སོག་ ད།
孟加拉语 Bengali བྷང་ག་ལའི་ ད།
秘鲁 Peru ཕེ་ །
缅甸语 Myanmar འབར་མའི་ ད།
摩尔多瓦共和国 Republic Moldova མལ་ནི་ཐལ་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ།
摩洛哥 Morocco མོ་རོ་ཁོ།
摩纳哥 Monaco མོ་ན་ཁོ།
墨西哥 Mexico མེག་སི་ཁོ།
纳米比亚 Namibia ན་ ་ི པི་ཡ།
南非共和国 Republic of S. Africa ཨ་ ་ྥེ རི་ཁ་ ོ་མའི་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ།
南非荷兰语 S. Africa Dutch ཨ་ ་ྥེ རི་ཁ་ ོ་མའི་ནེ ་ཙ་ལན་ཏའི་ ད།(ཨ་ ོའ་ི ཧོ་ལན་ ད།)
་ཀོ་སི་ལ་ཝི་ཡ།
南斯拉夫 Yugoslavia
尼泊尔 Nepal བལ་ ལ།
尼泊尔语 (尼泊尔) Nepali (Nepal) བལ་ ལ་ ད།(བལ་ ལ།)
尼泊尔语 (印度) Nepali (India) བལ་ ལ་ ད།( ་གར།)
尼加拉瓜 Nicaragua ནི་ཁར་ །
尼日利亚 Nigeria ནི་ ་ི རི་ཡ།
挪威 Norway ནོར་ཝེ།
挪威语 (伯克梅尔) Norwegian (Bokmal) ནོར་ཝེ་ ད།(པའེ་ཁེ་མེར།)
挪威语 (尼诺斯克) Norwegian (Nynorsk) ནོར་ཝེ་ ད།(ནེ་ནོ་སི་ཁེ།)
欧甘文字 Ogham ཨོ ་ཀན་ཡི་གེ།
葡萄牙 Portugal
་ཐའོ་ཡ།(ཕོར་ཐི ་ཀལ།)
马其顿

Macedonia
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་ཐའོ་ཡ་ ད།

2714

葡萄牙语

2715

་ཐའོ་ཡ་ ད།( ་ར་སི།)
葡萄牙语 (葡萄牙) Portuguese (Portugal)
་ཐའོ་ཡ་ ད།( ་ཐའོ་ཡ།)
ར་པན།
日本 Japan
日文 Japanese
ར་པན་ཡི་གེ།(རི་པན་ཡི་གེ)
日语 Japanese
ར་པན་ ད།(རི་པན་ ད།)
瑞典 Sweden
འེ་ཏེན།
འེ་ཏེན་ ད།
瑞典语 Swedish
瑞典语 (芬兰) Swedish (Finland)
འེ་ཏེན་ ད།( ྥིན་ལན།)
瑞典语 (瑞典) Swedish (Sweden)
འེ་ཏེན་ ད།( འེ་ཏེན།)
འེ་སེ་ལེན།
瑞士 Switzerland
འེ་སེ་ལེན་ ྥ་རན་སེའི་ ད་ཡིག
瑞士法语 Swiss French
瑞特罗马语 Rhaeto-Romanic
འེ་ཐོག་རོ་མ་ ད།
萨尔瓦多 El Salvador སར་ཝ་ཏོལ།
塞尔维亚语 (古代斯拉夫语) Serbian (Ancient Slav) སིར་ཝེ་ཡ་ ད།(གནའ་རབས་ ི་སེ་ལ་ ་ ད།)
塞尔维亚语 (拉丁语) Serbian (Latin) སིར་ཝེ་ཡ་ ད།(ལ་ཏིང་ ད།)
塞浦路斯 Cyprus སེ་བ་ ་སི།
沙特阿拉伯 Saudi Arabia སའོ་ཏི་ཨ་རབ།
ི ་ ་ི ད།
世界语 Esperanto འཛམ་ ང
斯里兰卡 Sri Lanka སི་རི་ལན་ཁ།
斯洛伐克 Slovakia སི་ལོ་ཝ་ཁེ།
斯洛伐克语 Slovak སི་ལོ་ཝ་ཁེ་ ད།
斯洛文尼亚 Slovenia སི་ལོ་ཝེན་ནི་ཡ།
斯洛文尼亚语 Slovenian སི་ལོ་ཝེན་ནི་ཡ་ ད།
斯威士兰 Swaziland སི་ཝེ་ ི་ལན།
塔吉克斯坦 Tajikistan ཐ་ཅི་ཁི་སི་ཐན།
台湾 Taiwan ཐའེ་ཝན།
泰国 Thailand ཐེ་ལན།
泰语 Thai ཐེ་ལན་ ད།
泰米尔语 Tamil ཐན་ ིར་ ད།
特立尼达和多巴哥 Trinidad And Tobago ཐེ་རི་ནི་ཏ་དང་ཐོ་པ་ཀོ།
突尼斯 Tunisia
་ནི་སི།
ར་ཁེ།
土耳其 Turkey
ར་ཁེའ་ི ད།
土耳其语 Turkish
་ཁ ་མན་སི་ཐན།
土库曼斯坦 Turkmenistan
危地马拉 Guatemala
འེ་ཐི་མ་ལ།
委内瑞拉 Venezuela ཝེ་ནེ་ འེ་ལ།
་ ་ ད།
乌尔都语 Urdu
乌尔都语 (巴基斯坦) Urdu (Pakistan)
་ ་ ད།(ཕ་ཁི་སི་ཐན།)

2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752

Portuguese

葡萄牙语 (巴西)

Portuguese (Brazil)
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་ ་ ད།( ་གར།)

2753

乌尔都语 (印度)

2754
2756

་ཁེར་ལན།
་ཁེར་ལན་ ད།
乌克兰语 Ukrainian
་ར་ འེ།
乌拉圭 Uruguay

2757

乌兹别克斯坦共和国 Uzbekistan Republic

2758

乌兹别克语 (古代斯拉夫语)

2755

乌克兰

the China Tibetology Research Center

Urdu (India)

Ukraine

་ཙ་པིའ་ེ ཁེ་སི་ཐན་ ་ི མ ན་ ལ་ཁབ།
Uzbekistan(Ancient Slav)
་ཙ་པིའ་ེ ཁེ་ ད།(གནའ་རབས་ ་ི སེ་ལ་ ་

ད།)
2759

乌兹别克语 (拉丁文)

2760

西班牙

2761

西班牙语

Uzbek (Latin)

་ཙ་པིའེ་ཁེ་ ད།(ལ་ཏིང་ཡི་གེ)

སི་ཕེན།
Spanish སི་ཕེན་ ད།

Spain

སི་ཕེན་ ད།
2763 西班牙语 (巴拉圭) Spanish (Paraguay) སི་ཕེན་ ད།(ཕ་ར་ འེ།)
2764 西班牙语 (巴拿马) Spanish (Panama) སི་ཕེན་ ད།(ཕ་ན་མ།)
2765 西班牙语 (波多黎各) Spanish (Puerto Rico) སི་ཕེན་ ད།( ལ་ཐོ་རི་ཁོ།)
2766 西班牙语 (玻利维亚) Spanish (Bolivia) སི་ཕེན་ ད།(པོ་ལི་ཝེ་ཡ།)
2767 西班牙语 (多美尼加共和国) སི་ཕེན་ ད།(ཏོ་ ་ི ནི་ཁ་ ་ི མ ན་ ལ་ཁབ།)
2768 西班牙语 (厄瓜多尔) Spanish (Ecuador) སི་ཕེན་ ད།(ཨེ་ ་ཏོར།)
2769 西班牙语 (哥伦比亚) Spanish (Colombia) སི་ཕེན་ ད།(ཁོ་ལོམ་པི་ཡ།)
2770 西班牙语 (哥斯达黎加) Spanish (Costa Rica) སི་ཕེན་ ད།(ཁོ་སི་ཐ་རི་ཁ།)
2771 西班牙语 (洪都拉斯) Spanish (Honduras) སི་ཕེན་ ད།(ཧོང་ ་ར་སི།)
2772 西班牙语 (秘鲁) Spanish (Peru) སི་ཕེན་ ད།(ཕེ་ །)
2773 西班牙语 (墨西哥) Spanish (Mexico) སི་ཕེན་ ད།(མོ་ཞི་ཁོ།)
2774 西班牙语 (尼加拉瓜) Spanish (Nicaragua) སི་ཕེན་ ད།(ནི་ཁ་ར་ །)
2775 西班牙语 (萨尔瓦多) Spanish (El Salvador) སི་ཕེན་ ད།(སར་ཝ་ཏོལ།)
2776 西班牙语 (危地马拉) Spanish (Guatemala) སི་ཕེན་ ད།( འེ་ཐི་མ་ལ།)
2777 西班牙语 (委内瑞拉) Spanish (Venezuela) སི་ཕེན་ ད།(ཝེ་ནེ་ འེ་ལ།)
2778 西班牙语 (乌拉圭) Spanish (Uruguay) སི་ཕེན་ ད།( ་ར་ འེ།)
2779 西班牙语 (西班牙) Spanish (Spain) སི་ཕེན་ ད།(སི་ཕེན།)
2780 西班牙语 (现代) Spanish (Modern) སི་ཕེན་ ད།(དེང་རབས།)
2781 西班牙语 (智利) Spanish (Chile) སི་ཕེན་ ད།( ི་ལི།)
2782 西藏语 Tibetan བོད་ ད།
2783 西里尔语 Cyrillic ཞི་ལིར་ ད།
2784 希伯来语 Hebrew ཧེབ་ ་ ད།
་རི་སི།
2785 希腊 Greece
2786 希腊符号和古代埃及文 Greek Symbols and Ancient Egyptian
་རི་སིའི་མཚན་ གས་དང་གནའ་བོ་ཨེ་
ཅིབ་ ི་ཡི་གེ།
་རི་སིའ་ི ད།
2787 希腊语 Greek
2762

西班牙语 (阿根廷)

Spanish (Argentina)
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2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825

中国藏学研究中心科研项目“术语标准化”

2006 年 4 月

ཞི་ལན་ ད།
香港 Hong Kong ཞང་ཀང་།
象牙海岸 Ivory Coast ཤང་ཡ་མཚ་འ མ།(བ་སོ་མཚ་ཁ།)
新加坡 Singapore སིང་ཀ་ཕོར།
新西兰 New Zealand ནེ ་ཙ་ལན།
匈牙利 Hungary ཧང་ག་རི།
匈牙利语 Hungarian ཧང་ག་རི་ ད།
牙买加/英属安的列斯群岛 ཅ་མེ་ཁ/ཨན་ཐི་ལེ་སི་ ིང་ཚམ།(ད ིན་ཇིའི་ཁོངས།)
亚美尼亚 Armenia ཨ་མེ་ཉི་ཡ།
亚美尼亚语 Armenian ཨ་མེ་ཉི་ཡ་ ད།
伊朗 Iran ད ི་རན།
衣索比亚语 Ethiopic ད ི་སོ་པི་ཡ་ ད།
彝族文字 Yi ད ིས་རིགས་ཡི་གེ།
以色列 Israel ད ི་སི་རལ།
意大利 Italy ད ི་ཐ་ལི།
意大利语 Italian ད ི་ཐ་ལི་ ད།
意大利语 (瑞士) Italian (Switzerland) ད ི་ཐ་ལི་ ད།( འེ་ཙར།)
意大利语 (意大利) Italian (Italy) ད ་ི ཐ་ལི་ ད།(ད ི་ཐ་ལི།)
་གར།
印度 India
་གརའི་ཕལ་ ད།
印度方言 (Assami)
印度尼西亚 Indonesia ཧིན་ ་ཉི་ཞི་ཡ།
印尼语 Indonesian ཧིན་ ་ཉི་ཞི་ཡ་ ད།
英国 The United Kingdom ད ིན་ཇི།
英语 (Eire) English(Eire) ད ིན་ཇི་ ད།
英语 (伯里兹) English() ད ིན་ཇི་ ད(པའེ་ལི་ཙ།)
英语 (菲律宾) English (Philippines) ད ན
ི ་ཇི་ ད( ་ྥི ལི་ཕིན།)
英语 (加勒比海) English (Caribbean) ད ིན་ཇི་ ད(ཁ་ལེ་པི་མཚ།)
英语 (加拿大) English (Canada) ད ིན་ཇི་ ད(ཁ་ན་ཏ།)
英语 (津巴布韦) English (Zimbabwe) ད ིན་ཇི་ ད(ཙམ་པབ་ཝེ།)
英语 (美国) English (United States) ད ན
ི ་ཇི་ ད(ཨ་རི།)
英语 (南非) English (South Africa) ད ན
ི ་ཇི་ ད(ཨ་ ་ྥེ རི་ཁ་ ོ་མ།)
英语 (特立尼达) English (Trinidad) ད ིན་ཇི་ ད(ཐེ་ལི་ནེ་ཏ།)
英语 (新西兰) English (New Zealand) ད ིན་ཇི་ ད(ནེ ་ཙ་ལན།)
英语 (牙买加) English (Jamaica) ཅ་མེ་ཁ།
英语 (英国) English (United Kingdom) ད ན
ི ་ཇི་ ད།
约旦 Jordan ཅོར་ཏན།
越南 Viet Nam ཝེ་ཐེ་ནམ།
智利 Chile ཆི་ལི།
锡兰语

Cingalese
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ཨ་ ་ྥེ རི་ཁ་ད ས་མའི་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ།

2826

中非共和国

2827

中国 China

2828

中文 Chinese

2829

་ཡིག(ཨའོ་མོན།)
中文 (繁体字) Chinese (Traditional)
་ཡིག(ཟོར་ ིའ་ི ཡིག་ག གས།)
中文 (简体字) Chinese (Simplified)
་ཡིག(ཟོར་ཡང་ཡིག་ག གས།)
中文（台湾） Chinese (Taiwan)
་ཡིག(ཐའེ་ཝན།)
中文 (香港) Chinese (Hong Kong)
་ཡིག(ཞང་ཀང་།)
中文 (新加坡) Chinese (Singapore)
་ཡིག(སིང་ཀ་ཕོར།)
་ཡིག་ཟོར་ཡང་ཡིག་ག གས།
中文简体字 Chinese Simplified

2830
2831
2832
2833
2834
2835

中文 (澳門)

Central African Republic

ང་གོ
་ཡིག

Chinese (Macao)
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国际标准 ISO2382（英文）和国家标准（中文）GB5271 中所收的词汇：
01 基本术语 Basic Terms
01.01 一般术语 general terms
01.01.01 信息(在信息处理中) information(in information processing)
01.01.02

数据 data ⑴གཞི་

01.01.03

文本

text

ངས།

⑵གཞི་

ཆ་འ ནི

ངས།

ཡིག་ ར།

ཉར་ལེན།
01.01.05 信息处理 information processing ཆ་འ ིན་ ིག་གཅོད།
ི ་གཅོད།
01.01.06 数据处理 data processing གཞི་ ངས་ ག
DP(缩略语) DP(abbreviation) DP(བ ས་ཡིག)
自动数据处理 automatic data processing རང་འ ལ་གཞི་ ངས་ ག
ི ་གཅོད།
ADP(缩略语) ADP(abbreviation) ADP(བ ས་ཡིག)
་ཆས།
01.01.07 硬件 hardware
01.01.08 软件 software མཉེན་ཆས།
01.01.09 固件 firmware བ ན་ཆས།
01.01.10 存储器 storage(device) གསོག་ཆས།
01.01.11 内存 memory ནང་གསོག།
01.01.12 自动的 automatic རང་འ ལ་ །ི
01.01.13 自动 to automate རང་འ ལ།
01.01.14 自动化 automation རང་འ ལ་ཅན།
ིས་འཁོར་ཅན།
01.01.15 计算机化 to computerize
ིས་འཁོར་ཅན།
01.01.16 计算机化 computerization
01.01.17 计算机代 computer generation ིས་འཁོར་ན་རིམ།
ིས་འཁོར་ཚན་རིགས།
01.01.18 计算机科学 computer science
01.01.19 计算(机)中心 computer center
ིས་འཁོར་ ེ་གནས།
ི ་གཅོད་ ེ་གནས།
数据处理中心 data processing center གཞི་ ངས་ ག
ི ་གཅོད་ ད་ཁོངས།
01.01.20 数据处理系统 data processing system གཞི་ ངས་ ག
计算机系统 computer system
ིས་འཁོར་ ད་ཁོངས།
计算机系统 computing system
ིས་འཁོར་ ད་ཁོངས།
ི ་གཅོད་ཁོངས།
01.01.21 信息处理系统 information processing system ཆ་འ ིན་ ག
01.01.22 信息系统 information system ཆ་འ ིན་ ད་ཁོངས།
01.01.23 资源 resource ⑴མཁོ་ ེད། ⑵ཐོན་ ངས། ⑶གཏེར་ ངས། ⑷ཐོན་ཁོངསགཏེར་ ངས།
01.01.24 1.过程 process བ ད་རིམ།
01.01.25 2.进程(数据处理中) process(in data processing) འཕེལ་རིམ།
ེབ་ ིག བ་ གི
01.01.26 配置 configuration
ོམ་རིས།
01.01.27 框图 block diagram
ོ །
01.01.28 同步 synchronous མཉམ་བ ད
01.01.29 异步 asynchronous ལོག་བ ད
ོ །
01.01.30 输入(数据) input(data) ནང་འ ག
01.01.31 输入(过程) input(process) ནང་འ ག
01.01.04

访问; 存取 to access

་ ོད།
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ནང་འ ག་གི
01.01.33 输出(数据) output(data)
ིར་འདོན།(གཞི་ ངས།)
01.01.34 输出(过程) output(process)
ིར་འདོན།(བ ད་རིམ།)
ིར་འདོན་ །ི
01.01.35 输出的 output(adjective)
ར་ལེན
01.01.36 下载 to download
01.01.37 上载 to upload ཕར་ ེལ།
01.01.38 接口; 界面 interface མ ད་ཁ། འཆར་ངོས། མ ད་གདོང་།
01.01.39 数据通信 data communication གཞི་ ངས་འ ིན་གཏོང་།
ོལ་ ས་ ེ་ཚན།
01.01.40 功能单元 functional unit
01.01.41 联机的; 在线的 online(adjective) འཁོར་ ེལ་། ེལ་ ས། འཁོར་མ ད།
01.01.42 脱机的;不在线的 offline(adjective) འཁོར་ ལ། ེལ་ཆད།
ས་བགོ
01.01.43 分时 time sharing
ས་ཆ།
时间分片 time slicing(在此意义下反对使用)
་ །
01.01.44 网络 network
01.01.45 计算机网络 computer network
ིས་འཁོར་ ་ །
01.01.46 局域网 local area network རང་ ལ་ ་ ། ཁོངས་ ང་ ་ ། བ་ ང་ ་
LAN(缩略语) LAN(abbreviation) LAN(བ ས་ཡིག)
ན་ ེལ་བཀོལ་ དོ །
01.01.47 互操作性 interoperability
ེ་ དོ ་ ད་ཁོངས།
01.01.48 整套承包系统;交钥匙系统 turnkey system
01.01.49 虚拟 virtual
ོག་བཟོ།
ོག་བཟོ་འ ལ་ཆས།
01.01.50 虚(拟)机 virtual machine
01.01.32

输入的

input(adjective)

VM(缩略语) VM(abbreviation)
01.01.51 数据介质 data medium
01.01.52

盘 disk

གཞི་ ངས་བར་ ས།

ེར།

འགོད་འ ལ། ཐོ་འགོད
01.01.54 注销 to log off; to log out ཐོ་ བ།
ི ་མཚན་ ངས།
01.02 信息表示 Information representation ཆ་འ ན
01.02.01 信号 signal བ ་ གས།
ེས་ཐོར་ །ི
01.02.02 离散的 discrete
01.02.03 数值的 numeric; numerical
ངས་ཐང་།
ངས་ཀའི།
01.02.04 数字的 digital
01.02.05 字母数字的 alphanumeric ཡི་གེ་ཨང་ཀའི།
ོ དཔེ་ལད
01.02.06 模拟 analog འ ་བཟོ། ལད་ ས
01.02.07 符号 symbol གས།
01.02.08 位; 比特 bit པི་ཐེ།
ི ་ གས་ ི་ཨང་ཀི།
二进制数字 binary digit གཉིས་འ ལ
01.02.09 字节 byte ཡིག་ཚགས།
01.02.10 八位(位)组 octet གནས་བ ད་ཚན།
八位字节 8-bit byte གནས་བ ད་ཡིག་ཚགས།
01.02.11 字符 character ཡིག་ གས། ཡིག་འ
01.01.53

登录

to log on; to log in
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ངས་ཀའི་ཡིག་འ །

་ཆས།

硬件 hardware

01.03.01
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ངས་ཀ

数字 digit

数字字符 numeric character
01.03
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གི ་གཅོད་ཆས།
གི ་གཅོད་ཆས་གཙ་བ།

处理机; 处理器 processing unit

中央处理器

central processing unit

CPU(缩略语) CPU(abbreviation)
01.03.02 主(计算)机 mainframe
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03.06
01.03.07
01.03.08
01.03.09
01.03.10

སི ་འཁོར་ཨ་མ།
ིས་འཁོར།
计算机 computer
ངས་ཀའི་ སི ་འཁོར།
数字计算机 digital computer
ོ ་ སི ་འཁོར།
模拟计算机 analog computer ལད་ ས
混合计算机 hybrid computer མཉམ་འ ས་ ིས་འཁོར།
ི ་ཆས། ི་ རོ ་ གི ་ཆས།
外围设备 peripheral equipment མཐའ་འཁོར་ ག
ིག་གཅོད་ཆས།
处理器 processor
ིག་གཅོད་ཆས་ ་མོ།
微处理器 microprocessor
集成电路 integrated circuit འ ས་ བ་ ོག་ལམ།

IC(缩略语) IC(abbreviation)
་ད བི ས་ཉིང་
微型芯片 microchip
芯片 chip
01.03.11

终端

བེ །

ཉིང་ བེ །
terminal

མཐའ་ ེ།

དོ ་མཁན་མཐའ་ །ེ
01.03.13 工作站 workstation ལས་ཀའི་ས་ཚགས།
་རིམ་ གི ་ ང་མཐའ་ །ེ
01.03.14 可编程终端 programmable terminal
ོ ས་མཐའ་ ེ།
智能终端 intelligent terminal རིག་ བ
་རིམ་ ིག་མི་ ང་བའི་མཐའ་ ེ།
01.03.15 不可编程终端 nonprogrammable terminal
哑终端 dumb terminal རིག་ ལ་མཐའ་ །ེ
01.03.16 视频显示终端 video display terminal བ ན་ ས
ོ ་མངོན་འཆར་ ག་ ེ།
01.03.12

用户终端 user terminal

VDT(缩略语) VDT(abbreviation)
可视显示终端 visual display terminal མཐོང་
可视显示单元

ང་མངོན་འཆར་མཐའ་ ེ།
visual display unit མཐོང་ ང་མངོན་འཆར།

VDU(缩略语) VDU(abbreviation)
ིས་ཆས།
01.03.17 计算器 calculator

སི ་འཁོར་མ་ལག་ གི ་གཞི།
microcomputer
་ད ིབས་ ིས་འཁོར།
རེ ་ ི་ སི ་འཁོར།
personal computer

01.03.18

计算机体系结构

01.03.19

微型计算机

01.03.20

个人计算机

computer architecture

PC(缩略语) PC(abbreviation)
01.03.21 便携(式)计算机 portable computer

01.03.24

རེ ་བདེའ་ི སི ་འཁོར།
膝上(型)计算机 laptop computer ལག་ ེར་ ིས་འཁོར།
小型计算机 minicomputer ད བ
ི ས་ ང་ སི ་འཁོར།
ེ ས་ཆེན་ ིས་འཁོར།
巨型计算机 supercomputer ད བ

01.03.25

百万条指令每秒

01.03.22
01.03.23

millions of instructions per second

MIPS(缩略语) MIPS(abbreviation)
01.03.26 百万次浮点运算每秒 megaflops ⑴

ར་ཆ་རེར་བཀོད་བ ་ས་ཡ།

ར་ཆ་རེར་འ ་ོ ཚག་ས་ཡ།
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MFLOPS(缩略语) MFLOPS(abbreviation)
ད་ ལེ ་།
01.03.27 连通性 connectivity
01.04

软件 software

མཉེན་ཆས།

ཉེར་ ོད་མཉེན་ཆས།
ོ ་ ་རིམ།
应用程序 application program ཉེར་ ད
01.04.02 系统软件 system software བ ད་ ངས་མཉེན་ཆས།
བ་ ོར་གཉེན་ཆས།
01.04.03 支持软件 support software
支持程序 support program
བ་ ོར་ ་རིམ།
ད་ཁོངས་ཡིག་ཚགས་ཚགས།
01.04.04 系统文档集 system documentation
01.04.05 软件包 software package མཉེན་ཆས་ མ།
01.04.06 (程序的)可移植性 portability(of a program)
ོ་ཆོག་པའི་རང་བཞིན།
01.04.07 软件工程 software engineering མཉེན་ཆས་བཟོ་ ན།
01.04.08 操作系统 operating system བཀོལ་ ོད་ ད་ཁོངས།
01.04.01

应用软件

OS(缩略语)
01.05 编程
01.05.01

OS(abbreviation)

་རིམ་ གི ་པ།
་རིམ།

程序 program

计算机程序
01.05.02

application software

སི ་འཁོར་ ་རིམ།
་རིམ་ ིག་པ།

computer program

编程

to program

编码(在此意义下反对使用)
01.05.03

编程 programming

01.05.04

例程
算法

01.05.06

流程图

ཨང་ ིག་ དེ ་པ།

་རིམ་ ིག་པ།

ན་རིམ།

routine

程序(在此意义下反对使用)
01.05.05

to code(deprecated in this sense)

program

་རིམ།

ི་ཐབས།

algorithm
flowchart;

flow diagram

ལས་རིམ་རི་མོ།

ོན་སེལ།
01.05.08 自然语言 natural language རང་ ང་ ད་ཆ།
01.05.09 人工语言 artificial language མི་བཟོས་ ད་ཆ།
་རིམ་ ད་ཆ།
01.05.10 编程语言 programming language
01.06 应用与最终用户 Applications and end user ཉེར་ ོད་དང་མཐའ་མའི་ ོད་པ་པོ།
01.06.01 模拟 simulation དཔེ་ལད
01.06.02 仿真 emulation འ ་བཅོས།
01.06.03 信息检索 information retrieval ཆ་འ ིན་འཚལ་ལན།
01.05.07

排错; 除错 to debug

IR(缩略语) IR(abbreviation)
01.06.04 硬拷贝 hard copy མཁོ་ཕབ་

01.06.07

་པོ།
软拷贝 soft copy མཁོ་ཕབ་མཉེན་པོ།
选单 menu གདམས་ ་།
提示 prompt གསལ་འདེབས།

01.06.08

计算机图形学

01.06.09

办公自动化

01.06.05
01.06.06

སི ་འཁོར་རིས་ད བི ས་རིག་པ།
ག ང་ལས་རང་འ ལ་ཅན།

computer graphics
office automation

OA(缩略语) OA(abbreviation)
01.06.10 文本处理 text processing

ཡིག་ཚགས་ ིག་གཅོད།
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ཡི་གེ་ གི ་གཅོད
兼容性 compatibility མ ན་འ ག
人工智能 artificial intelligence མིས་བཟོས་རིག་ ོབས།

字处理 word processing
01.06.11
01.06.12

AI(缩略语) AI(abbreviation)
01.06.13 机器人学 robotics འ
01.06.14

计算机辅助

ལ་ཆས་མིའ་ི རིག་པ།

computer-aided;

CA(缩略语) CA(abbreviation)
01.06.15 电子出版 electronic publishing
计算机辅助出版

computer-assisted

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས།

ོག་ ལ་དཔེ་ ན།

computer-aided publishing; computer-assisted publishing

ན།
01.06.16

桌面出版 desktop publishing

01.06.17

电子邮件;

01.06.18

知识库 knowledge base

电子函件

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་དཔེ་

ོག་ངོས་དཔེ་ ན།

electronic mail;

E mail

ོག་ཡིག

རིག་མཛད།

K-base(缩略语) K-base(abbreviation) K-base
01.06.19 专家系统 expert system མཁས་དབང་ ད་ཁོངས།
ES(缩写) ES(abbreviation)
01.06.20 图像处理 image བ
图片处理

ན་རིས་ གི ་གཅོད།
ི ་གཅོད།
picture processing པར་རིས་ ག

གོ ་ ལ་རེ ་མིག་ ་རིམ།
ོད་མཁན་དང་བ ན་པ།
01.06.22 用户友好的 user-friendly
ིས་འཁོར་ ་ི བདེ་འཇགས།
01.07 计算机安全 Computer security
01.07.01 数据保护 data protection གཞི་ ངས་ ང་ ོད།
ིས་འཁོར་ཉེས་ ོད། སི ་འཁོར་མཉེས་བསེགས།
01.07.02 计算机犯罪 computer crime
01.07.03 黑客 hacker(1) ཧེ་ཁེར།
01.07.04 黑客 hacker(2) ཧེ་ཁེར།
01.07.05 软件盗版 software piracy
ོག་ ན་མཉེན་ཆས། མཉེན་ཆས་པར་ ས་ ེད་པ།
01.08 数据管理 Data management གཞི་ ངས་དོ་དམ།
01.08.01 信息管理 information management ཆ་འ ིན་དོ་དམ།
01.08.02 数据管理 data management གཞི་ ངས་དོ་དམ།
་ ོད་ ེད་ཐབས།
01.08.03 访问方法; 存取方法 access method
01.08.04 (泛)数据库; 数据银行 data bank
གཞི་ ངས་མཛད། ངས་གཞིའ་ི ད ལ་ཁང་།
01.08.05 数据库 database གཞི་ ངས་མཛད།
01.08.06 文件；文卷 file ཡིག་ཆ།
ི ་དང་གཏན་ཚགས་ གས་ ིས།
02 算术和逻辑运算 ARITHMETIC AND LOGIC OPERATIONS ཨང་ ས
02.01 方法 ཐབས། ་ཐབས།
02.01.01 探试法 heuristic method བ ག་ཐབས།
ངས་རིགས་ གོ ས་བ ས་ཐབས།
02.01.02 数学归纳法 mathematical induction
མ་པའི་གཏན་ཚགས།
02.01.03 形式逻辑 formal logic
02.01.04 符号逻辑 symbolic logic མཚན་ གས་གཏན་ཚགས།
数理逻辑 mathematical logic
ངས་ གས་གཏན་ཚགས།
02.02 变量的表示法 འ ར་ཚད་མཚན་ཐབས།
01.06.21

电子表格程序 spreadsheet program
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གཏན་ཚགས་འ ར་ཚད།
开关变量 switching variable བསད་ ར་འ ར་ཚད།
02.02.02 变元，自变量 argument འ ར་ཚན། འ ར་ །
02.02.03 变元的值，自变量的值 argument འ ར་ འི་ ངས་ཐང་། རང་འ ར་ཚད་ ི་ ངས་ཐང་།
02.02.04 参量，参数 parameter
གས་ ངས། གས་ཚད།
ོགས་མེད་ཚད།
02.02.05 标量 scalar
ོགས་ཚད།
02.02.06 向量 vector
02.02.07 变化范围 span འ ར་ཁོངས།
02.02.08 首数(关于对数) characteristic(of a logarithm) མགོ་ ངས།
02.02.09 尾数(关于对数) mantissa(of a logarithm) མ ག་ ངས།
ངས།
02.03 数 NUMBERS
02.03.01 自然数 natural number རང་ ང་ ངས།
ི ་ ངས།
非负整数 nonnegative integer མོ་མིན་ ལ
02.03.02 整数 integer, integer number
ིལ་ ངས།
02.03.03 实数 real number དངོས་ ངས།
གས་ ན་ ངས།
02.03.04 有理数 rational number
གས་མེད་ ངས།
02.03.05 无理数 irrational number
02.03.06 复数 complex number ཚ་ ངས།
02.03.07 随机数 random number
བས་བ ན་ ངས།
བས་བ ན་ ངས་རིམ་ ེང་།
02.03.08 随机数序列 random number sequence
02.03.09 伪随机数序列 pseudo-random number sequence
བས་བ ན་ཚངས་རིམ་ ེང་ ན་མ།
02.03.10 序号 serial number རིམ་ཨང་།
02.03.11 零(用于数据处理) zero(in data processing)
ད་ཀོར།(གཞི་ ངས་ གི ་གཅོད་ལ་ ོད་པ།)
⑶ ད་ཀོར། ⑷ཐིག
02.02.01

逻辑变量

logic variable

⑵ཐིག་ལེ།

02.03.12 二值的[三值的][八值的][十值的][十二值的][十六值的][N 值的]，二态的[三态的][八态
的 ][ 十 态 的 ][ 十 二 态 的 ][ 十 六 态 的 ][N 态 的 ]
binary[ternary][octal][decimal or
ལ་གཉིས་[ ལ་ག མ་] ངས་ཐང་གཉིས་ ི་[ ངས་
denary][duodecimal][sexadecimal or hexadecimal][N-ary]

ཐང་ག མ་ ི་]
02.03.13
二 进 的 [ 三 进 的 ][ 八 进 的 ][ 十 进 的 ][ 十 二 进 的 ][ 十 六 进 的 ][N 进 的
binary[ternary][octal][decimal or rdenary] iduodecimal[sexadecimal or hexadecimal][N-ary] གཉིས་
[གཉིས་གོང་འ

ལི ་ །ི ]

རིམ་བ ར། ⑵རིམ་ ར། ⑶ཐེམ། ⑷ ས་རིམ། ⑸རིམ་པ།
ེན་འ ང་ ངས་དང་ ེན་འ །ོ
02.04 函数和映射
ེ ་འ ང་ ངས།
02.04.01 逻辑函数 logic function གཏན་ཚགས་ ན
开关函数 switching function བསད་ ར་ ེན་འ ང་ ངས།
02.04.02 布尔函数 Boolean function པོ་ལིན་ ེན་འ ང་ ངས།
02.04.03 递归序列 recursively defined sequence རིམ་ལོག་ ར་ ེང་།
ེན་འ །ོ
02.04.04 映射 to map(over)
02.04.05 映象 map འཆར་ ང་།
ེ ་འ ང་ ངས།
02.04.06 生成函数，母函数 generating function མ་ ེན་འ ང་ ངས། ེས་ བ་ ན
02.04.07 阈函数 threshold function
ངས་མང་ ེན་ ངས།
02.03.14

阶 factorial
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པོ་ལིན་ གས་ སི །
པོ་ལིན་ གས་ ིས།
པོ་ལིན་ གས་ སི །

02.05.01

布尔运算

Boolean operation

02.05.02

布尔运算

Boolean operation

02.05.03

二元[N 元]布尔运算 dyadic［N—adic］Boolean operation

་གཉིས་པོ་ལིན་ གས་ སི །

པོ་ལིན་ སི ་ཆ།
ི ། ⑵ ོག་ ིས།
02.05.05 补运算，反演运算 complementary operation ⑴གསབ་ ས
⑷གསབ་པའི་ གས་ ིས། ⑸ ོག་ ོན་ གས་ ས
ི ། ⑹ ོག་འ ེད་ གས་ ིས། ⑺ཁ་གསབ་ གས་ སི །
ི །
02.05.06 对偶运算 dual operation ཆ་གཏད་ གས་ ས
ན་མ ངས་ གས་ སི །
02.05.07 “全同”运算 identity operation
02.05.08 “非全同”运算 non-identity operation
ན་མ ངས་མ་ཡིན་ གས་ ིས།

02.05.04

02.05.09
⑵

02.05.10

ིས།

布尔算符，布尔算子

“等价”运算

བ་མཉམ་ གས་ ིས།

2006 年 4 月

⑶

“非等价”运算

Boolean operator

⑶

equivalence operation, IF—AND—ONLY—IF operation

གས་ གོ ་ གས་ སི །

⑴རིན་མ

ངས་ སི །

བ་མཉམ་ སི ་ ག
non-equivalence operation ⑴རིན་མི་མ

ངས་པའི་ སི །

⑵

བ་མཉམ་མིན་པའི་ གས་

བ་མི་མཉམ་ གས་ ིས། ⑷རིན་མཉམ་མ་ཡིན་ གས་ སི །
ི །
“异或”运算 EXCLUSIVE－OR operation “ཐ་དད་ཡང་ན” གས་ ས
02.05.11 合取 conjunction ⑴འ ་ལེན། ⑵ ད་ལེན། ⑶ ེབ་ལེན།
ི །
“与”运算 AND operation “དང” གས་ ས
ེ ། ⑵མཉམ་ ། ⑶ ོལ། ⑷ ོད།
交 intersection ⑴འ ལ
02.05.12 非合取 non－Lon unction ⑴བ ་ལེན་མ་ཡིན་པ། ⑵ བ
ེ ་ལེན་མིན་པ། ⑶ ད་ལེན་མ་ཡིན།
ི །
“与非”运算 NAND operation, NOT－BOTH operation “དང” “མིན” གས་ ས
02.05.13 析取 disjunction ⑴ ལ་ལེན་མིན་པ། ⑵ད ད་ལེན། ⑶འ ེད་ལེན། ⑷ ིར་ལེན།
“或”运算 OR operation, INCLUSIVE－OR operation ཡང་ན་ གས་ ིས།
逻辑加 logical add ⑴གཏན་ཚགས་བ མ
ོ ས། ⑵གཏན་ཚགས་ ོན།
02.05.14 非析取 non—disjunction ⑴འ ེད་ལེན་མ་ཡིན་པ། ⑵ ལ་ལེན་མིན་པ། ⑶ད ད་ལེན་མིན་པ། ⑷འ ེད་
ལེན་མ་ཡིན།
“或非”运算 NOR operation, NEITHER－NOR operation “ཡང་མིན་” གས་ ིས།
02.05.15 排除 exclusion སེལ་བ།
“禁止”运算 NOT—IF—THEN operation “བཀག་འགོག་” གས་ ིས།
ི ། ⑵ བ་འ ས། ⑶ ོས་འཇོག ⑷འ ་བ། ⑸ ད་པ། ⑹ ོས་
02.05.16 蕴涵 implication ⑴ བ་འ ས་ གས་ ས
བཅས། ⑺བ ོས་འཇོགའ ་བ།
ོ ་ སི ། ⑵ བ་འ ས་ གས་
“蕴涵”运算 IF－THEN operation, conditional implication(operation) ⑴བ ས
ིས། ⑶ ོས་འཇོག་ གས་ ིས།
ོག
02.05.17 “反” negation
ི །
“非”运算 NOT operation “མིན”་ གས་ ས
02.05.18 求“反” to negate
ོག་ སི ་པ།
02.06 精度、准确度和误差 PRECISION, ACCURACY AND ERRORS ཞིབ་ཚད མ་དག་ཚད་དང་ཧེ་བག
02.06.01 精度 precision ཞིབ་ཚད།
02.06.02 多倍精度 multiple—precision བ་མང་ཞིབ་ཚད། །
02.06.03 单[双倍］
［三倍]精度 single—［double－］
［triple－］precision
བ་གཅིག་ བ་གཉིས་ བ་ག མ་
ཞིབ་ཚད།
02.06.04 误差 error ཧེ་བག
⑶
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ཡང་དག
02.06.06 准确性 accuracy ཡང་དག་པའི་རང་བཞིན།
02.06.07 准确度 accuracy ཡང་དག་ཚད།
ོས་མེད་ཧེ་བག
02.06.08 绝对误差 absolute error
02.06.09 相对误差 relative error
ོས་བཅོས་ཧེ་བག
02.06.10 平衡误差 balanced error དོ་མཉམ་ཧེ་བག
02.06.11 偏倚 bias ཡོ་འཛལ་།
02.06.12 偏倚误差 bias error ཡོ་འཛལ་ཧེ་བག
02.06.13 误差范围 error range ཧེ་བག་ བ་ཁོངས།
02.06.14 误差变化范围 error span ཧེ་བག་འ ར་ ག
ོ ་ བ་ཁོངས།
02.06.15 截断误差 truncation error ག བ་གཅོད་ཧེ་བག
02.06.16 舍入误差 rounding error འདོར་འ ིལ་ཧེ་བག
ི ་ གས་ ིས།
02.07 算术运算 ཨང་ ས
02.07.01 二进制算术运算 binary arithmetic operation གཉིས་གོང་འ ལ
ི ་ གས་ཨང་ སི ་ གས་ སི །
ས་ ན་ ངས་གནས་ སི ་ ག་པ།
02.07.02 有效数位计算 significant digit aritmetic
ད་པ།
02.07.03 (算术)溢出 (arithmetic)overflow
ད་པ།
02.07.04 溢出 overflow
02.07.05 (算术)下溢 (arithmetic)underflow མར་ ད།
02.07.06 进位数 carry digit གནས་གོང་འ ིལ་ ངས།
02.07.07 进位 carry གནས་འ ིལ།
02.07.08 进位 to carry གནས་འ ིལ་པ།
02.07.09 循环进位 end-around carry རེས་འཁོར་གནས་འ ིལ། །
02.07.10 借位数 borrow digit གནས་གཡར་ ངས།
02.07.11 循环借位 end-around borrow རེས་འཁོར་གནས་གཡར།
ིས་རིག་གི་ སི ་ གས་
02.08 数学中的算符表示法 OPERATOR NOTATIONS IN MATHEMATICS
མཚན་ཐབས།
02.08.01 中缀法 infix notation བར་འདོགས་ཐབས།
ོན་འདོགས་ཐབས།
02.08.02 前缀法 prefix notation
波兰法 polish notation, parenthesis-free notation པའོ་ལན་ཐབས། །
02.08.03 后缀法 postfix notation, suffix notation
སེ ་འདོགས་ཐབས།
ོ ་ཐབས་ལ་ ོག་པ།
逆波兰法 reverse polish notation པའོ་ལན་ ག
ངས་དང་ཚད་ ་ི ིག་གཅོད།
02.09 数和量的处理 PROCESSING OF NUMBERS AND QUANTITIES
02.06.05

准确

accuracy

02.09.01 规 格 化 ( 用 于 浮 点 表 示 制 )
standardize ཚད་རིམ་ཅན།

to normalize(in afloating—point representation system), to

02.09.02

截断(关于字符串)

02.09.03

截断(关于计算过程)

02.09.04

舍入

02.09.05

འོག་མའི་དོར་འ ག
上舍入 to round up གོང་མའིདོར་འ ག
四舍五入 to round off བཞི་དོར་ ་འ ིལ།
四舍五入 to round off བཞི་དོར་ ་འ ིལ།

02.09.06
02.09.07
02.09.08

下舍入

to round

truncation(of a string)

ག བ་གཅོད

truncation(of a computation process)

ག བ་གཅོད

དོར་འ ག

to round down
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ངེས་ ར།

scale factor, scaling factor

ར་ ངེ ་ ེན་ཆ།

ཚད་བཟོ
02.09.12 采样 to sample དཔེ་ ག
02.10 运算，操作
གས་ སི ། བཀོལ་ དོ །
ོ
02.10.01 运算，操作 operation གས་ ིས། བཀོལ་ ད
02.10.02 操作数，操作对象 operand བཀོལ་ ོད་ ངས། བཀོལ་ ད
ོ ་ ་ ལ།
02.10.03 结果 result མ ག་འ ས།
་གཅིག་ གས་ ིས།
02.10.04 一元运算 monadic operation, unary operation
02.10.05 二元［N 元］运算 dyadic［N—adic］operation
་གཉིས［ N］ གས་ སི །
སི ་ གས།
02.10.06 算符，算子(用于符号操作) , operator(in symbols manipulation)
་གཅིག་［ ་གཉིས］ ིས་
02.10.07 一元[二元]算符 monadic[dyadic]operator, unary[binary]operator
གས།
02.10.08 逻辑运算 logic operation, logical operation གཏན་ཚགས་ གས་ ིས།
ི །
02.10.09 逻辑运算 logic operation, logical operation གཏན་ཚགས་ གས་ ས
ི །
02.10.10 阈运算 threshold operation ཁོངས་མཚམས་ གས་ ས
02.10.11 多数决定运算 majority operation མང་ཤོས་གཏན་ཁེལ་ གས་ ས
ི །
ར་བ།
02.10.12 比较 to compare
02.10.13 逻辑比较 logical comparison གཏན་ཚགས་གཤིབ་ ར།
02.11 移位 གནས་ ོ།
02.11.01 移位 shift གནས་ །ོ
ི ་གནས་ །ོ
02.11.02 算术移位 arithmetic shift ཨང་ ས
02.11.03 逻辑移位 logical shift, logic shift གཏན་ཚགས་གནས་ ོ།
02.11.04 循环移位 end-around shift, cyclic shift རེས་འཁོར་གནས་ །ོ
02.12 表和图 TABLES AND DIAGRAMS རེ ་མིག་དང་རི་མོ།
02.12.01 运算表 operation table
གས་ སི ་རེ ་མིག
02.12.02 布尔运算表 Boolean operation table པོ་ལིན་ གས་ ིས་རེ ་མིག
02.12.03 真值表 truth table དངོས་ཐང་རེ ་མིག
02.12.04 文氏图 Venn diagram ཝེན་རིས།
02.12.05 维奇图 Vetch diagram ཝེ་ཆི་རི་མོ།
02.12.06 卡诺图 Karnaugh map ཁར་ནོ་་རི་མོ།
ིག་ཆས་ལག་ ལ།
03 设备技术 Equipment technology
03.01 电路和信号 Circuits and signals ོག་ལམ་དང་བ ་ གས
03.01.01 触发电路 trigger circuit འ ད་ཐོན་ ོག་ལམ།
03.01.02 稳态 stable state བ ན་ མ།
03.01.03 非稳态 unstable state བ ན་མིན་ མ་པ།
亚稳态 metastable state བ ན་ཙམ་ ་ི མ་པ།
准稳态 quasistable state བ ན་འ འི་ མ་པ་།
03.01.04 双稳态触发电路 bistable trigger circuit
ང་ ན་འ ད་ཐོན་ གོ ་ལམ།
双稳态电路 bistabl circuit བ ན་ མ་ ང་ ན་ ོག་ལམ།
02.09.11

量化

to quantize
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ན་ མ་ ང་པའི་འ ད་ཐོན་ ོག་ལམ།
单稳态电路 monostable circuit བ ན་ མ་ ང་པའི་ ོག་ལམ།
ིར་འ ངས་ག ག་ །
03.01.06 延迟元件 delay element
ིར་འ ངས་ གོ ་ ད།
03.01.07 延迟线 delay line
03.01.08 脉冲 pulse, impulse
་འཕར།
་འཕར་ ེང་།
03.01.09 脉冲串 pulse train, pulse string
ས་ཅོང་བ ་ གས།
03.01.10 时钟信号 clock signal
ས་འཁོར་ ་འཕར།
时钟脉冲 clock pulse
03.01.11 信号变换 signal transformation བ ་ གས་བ ་ེ འ ར། བ ་ གས་བ ར་བ །ེ
信号整形 signal shaping བ ་ གས་བཅོས་བཟོ། བ ་ གས་ད བ
ི ས་བཅོས།
ེ །
03.01.12 信号再生 signal regeneration བ ་ གས་ ར་ ས
03.01.13 允许信号 enabling signal ཁས་ལེན་བ ་ གས། ཆོག་འ ས་བ ་ གས།
03.01.14 “禁止”信号 inhibiting signal བཀག་འགོག་བ ་ གས།
03.02 操作方式和处理方式 Modes of operation and processing བཀོལ་ ད
ོ ་ ེད་ ངས་དང་ གི ་གཅོད་ ེད་
ངས།
ོ །
03.02.01 并行(的) parallel གཤིབ་བ ད
03.02.02 串行(的) serial
ེང་བ དོ །
ས་རིམ། གོ་རིམ།
03.02.03 时序(的)，顺序(的) sequential
03.02.04 并发(的) concurrent མཉམ་ ང་།
ས་མཉམ།
03.02.05 同时(的) simultaneous
03.02.06 相继(的) consecutive
་ ངི ་།
ོལ་ ས་ ས་འགོད།
03.03 功能设计 Functional design
ོལ་ ས་ ས་འགོད།
03.03.01 功能设计 functional design
03.03.02 逻缉设计 logic design གཏན་ཚགས་ ས་འགོད
03.03.03 逻辑图 logic diagram གཏན་ཚགས་རི་མོ།
03.03.04 逻辑符号 logic symbol གཏན་ཚགས་མཚན་ གས།
03.04 逻辑器件 Logic devices གཏན་ཚགས་ཡོ་ཆས།
03.04.01 逻辑器件 logic device ⑴གཏན་ཚགས་ཡོ་ཆས། ⑵གཏན་ཚགས་ ་ལག
ས་རིམ་ གོ ་ལམ།
03.04.02 时序电路 sequential circuit
03.04.03 组合电路 combinational circuit
ེབ་ ིག་ གོ ་ལམ།
ོ།
03.04.04 门 gate
逻辑元件 logic element གཏན་ཚགས་ག ག་ །
03.04.05 “非”门 NOT gate མིན་ །ོ
“非”元件 NOT element མིན་ག ག་ །
03.04.06 “禁止”门 NOT-IF-THEN gate བཀག་འགོག་ །ོ
“禁止”元件 NOT-IF-THEN element བཀག་འགོག་ག ག་ །
03.04.07 “与”门 AND gate དང་ །ོ
“与”元件 AND element དང་ག ག་ །
03.04.08 “异或”门 EXCLUSIVE-OR gate ཐ་དད་ཡང་ན །ོ
“异或”元件 Exclusive-OR element ཐ་དད་ཡང་ན་ ་ཆེན།
03.01.05

单稳态触发电路

monostable trigger circuit བ
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ཡང་ན་ །ོ
“或”元件 (INClUSIVE-)OR element ཡང་ན་ག ག་ །
03.04.10 “或非”门 NOR gate ཡང་ན་མིན་ །ོ
“或非”元件 NOR element ཡང་ན་མིནག ག་ །
03.04.11 “等价”门 IF-AND-ONLY-IF gate ས་མ ངས་ །ོ
ས་མ ངས་ག ག་ ག
“等价”元件 IF-AND-ONLY-IF element
03.04.12 “蕴涵”门 IF-THEN gate ⑴ བ་འ ས་ །ོ ⑵ ོས་འཇོག་ ོ། ⑶དབང་གཏོང་ །ོ
“蕴涵”元件 IF-THEN element ⑴བ ོས་འཇོག་ཡོ་ ད། ⑵ བ་འ ས་ ་ཆས། ⑶ བ་འ ས་ཡོ་ཆས།(ག ག་ །)
⑷ ོས་འཇོག ་ཆེན། ⑸དབང་གཏོང་ག ག་ །
03.04.13 “与非”门 NAND gate ⑴གནོན་མིན་ །ོ ⑵དང་ཆིན་ །ོ ⑶དང་མིན་ ོ།
“与非”元件 NAND element,NOT－AND element དང་མིན་ག ག་ །
03.04.14 “全同”门 identity gate ཡོངས་མ ན་ །ོ
“全同”元件 identikit element ཡོངས་མ ན་ག ག་ །
03.04.15 “阈”门 threshold gate ⑴མཚམས་ ོ། ⑵ ངས ོ། ⑶ ེམ་ །ོ ⑷བཀག་གཏོང་མ ་ཏོ། ⑸ ངས་ ོ།
“阈”元件 threshold element ⑴ ོ་ཐེམ་ཡོ་ ད། ⑵ཚད་བཅད་ ་ཆས། ⑶མཚམས་ཡོ་ཆས།(ག ག་ །) ⑷ ངས ་
ཆེན། ⑸མཚམས་ག ག་ །
03.04.16 “多数决定”门 majority gate མང་ཤོས་གཏན་ཁེལ །ོ
“多数决定”元件 majority element མང་ཤོས་གཏན་ཁེལ་ག ག་ ་།
ི ་འ གས།
04 数据的组织 Organization of data གཞི་ ངས་ ག
04.01 字符集 Character sets ཡིག་འ ་ཚགས་ །ི
03.04.09

“或”门

(INCLUSIVE-)OR

gate

ཡིག་ གས། ཡིག་འ །
04.01.02 字符集 character set ཡིག་འ ་ཚགས་ །ི
04.01.03 字母字符集 alphabetic character set གསལ་ ེད་ཡིག་ གས་ཚགས་ །ི
04.01.04 数字字符集 numeric character set ཨ་ཀིའི་ཡིག་ གས་ཚགས་ ི།
04.01.05 字母数字字符集 alphanumeric character set གསལ་ ེད་ཨང་ཀིའ་ི ཡིག་ གས་ཚགས་ ི།
04.01.06 二元字符集 binary character set ་གཉིས་ཡིག་ གས་ཚགས་ །ི ་གཉིས་ཡིག་འ ་ཚགས་ ི།
04.02 代码 Codes ཚབ་ཨང་། ཚབ་ གས
04.02.01 代码 code ཚབ་ཨང་།
编码方案 coding scheme ཨང་ ིག་ ས་གཞི།
04.02.02 编码集 coded set ཨང་ ིག་ཡི་ཚགས་ ི།
04.02.03 编码字符集 coded character set ཨང་ ིག་ཡིག་འ ་ཚགས་ །ི
代码(在此意义下反对使用) code(deprecated in this sense) ཚབ་ཨང་།
ཚབ་ གས།
04.02.04 代码元素 code element ཚབ་ཨང་གཞི་ །
代码值 code value ཚབ་ཨང་ ངས་ཐང་།
编码表示 coded representation ཨང་ ིག་མཚན་ ངས།
代码(在此意义下反对使用) code(deprecated in this sense) ཚབ་ཨང་། ཚབ་ གས
数据代码(在此意义下反对使用) data code(deprecated in this sense) གཞི་ ངས་ཚབ་ཨང་།
04.02.05 代码元素集 code element set ཚབ་ གས་ཚགས་ །ི
代码集 code set ཚབ་ཨང་ཚགས་ །ི
代码(在此意义下反对使用) code(deprecated in this sense) ⑴ཚབ་ཨང་། ⑵ཚབ་ གས།
04.01.01

字符

character
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deprecated in this

sense)
04.02.06 字母［数字］
［字母数字］
［二进制］代码
ེ ་[ཨང་ཀི་][གསལ་ དེ ་ཨང་ཀི་][གཉིས་གོང་འ ིལ་
code གསལ་ ད

གཞི་ ངས་ཚབ་ གས་ཚགས་ །ི

alphabetic［numeric］
［alphanumeric］
［binary］

གས་]ཚབ་ གས།

04.02.07 字母［数字］［字母数字］［二进制］编码集 alphabetic［numeric］［alphabetic］［binary］
ི ་ གས་] ིག་ཨང་ཚགས་པ།
coded set གསལ་ ེད་[ཨང་ཀི་][གསལ་ ེད་དང་ཨང་ཀི་][གཉིས་གོང་འ ལ

རིས་ད བི ས་ཡིག་འ །
04.03.01 图形字符 graphic character རིས་ད ིབས་ཡིག་འ །
04.03.02 字母 letter གསལ་ ེད།
04.03.03 字母表 alphabet གསལ་ ེད་རེ ་མིག
04.03.04 表意字 ideogram དོན་ཚགས་ཡི་གེ།
表意字符 ideographic character དོན་ཚགས་ཡིག་ གས།
ངས་ཀ
04.03.05 数字 digit
ངས་ཀའི་ཡིག་ གས།
数字字符 numeric character
ི ་ གས་ ངས་ཀ
04.03.06 十进制数字 decimal digit བ ་གོང་འ ལ
04.03.07 位；比特 bit པི་ཐི། གནས།
二进制数字 binary digit གཉིས་གོང་འ ིལ་ གས་ ངས་ཀ
་གཉིས་ཡིག་འ ། གཉིས་གོང་འ ིལ་ གས་ཡིག་ གས།
04.03.08 二元字符；二进制字符 binary character
ོང་ཆ།
04.03.09 空白(字符) blank(character)
04.03.10 特殊字符 special character དམིགས་བསལ་ཡིག་ གས།
04.04 控制字符 Control characters ཚད་འཛན་ཡིག་ གས།
04.04.01 控制字符 control character ཚད་འཛན་ཡིག་ གས།
ེ ་ཚད་འཛན་ཡིག་ གས།
04.04.02 传输控制字符 transmission control character བ ད་འ ན
ོང་འཇོག་ཡིག་ གས།
04.04.03 间隔字符 space character
མ་བཞག་ཚད་འཛན་ཡིག་འ །
04.04.04 格式控制符 format effectors
布局字符 layout character
ིག་ ངས་ཡིག་ གས།
04.04.05 代码扩充字符 code extension character ཚབ་ཨང་ཆེར་གཏོང་ཡིག་ གས།
ིག་ཆས་ཚད་འཛན་ཡིག་ གས།
04.04.06 设备控制字符 device control character
ེང་།
04.05 串 Strings
04.05.01 串 string
ེང་།

04.03

图形字符

04.05.02

Graphic characters

符号［字符］［字母］［二进制数字］串 symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string

མཚན་ གས［ཡིག་ གས］［གསལ་ དེ ］［གཉིས་གོང་འ ིལ་ ངས］ ེང་།
04.05.03 空串 null string ེང་ ོང་།
04.05.04 单元串 unit string ཚན་ ེང་།
04.05.05 位置 position གནས་ས།
04.05.06 n 位字节 n-bit byte
གནས n་ཡིག་ཚགས།
04.05.07 字节 byte ཡིག་ཚགས།
8 位位组 octet གནས་བ ད་མ།
8 位字节 8-bit byte གནས་བ ད་ཡིག་ཚགས།
04.06 字 Words ཡི་གེ
ཚག་འ །
04.06.01 字 word ཡི་གེ ཚག་འ །
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གསལ་ ེད་ཡིག་འ །
04.06.03 数字字 numeric word ཨང་ཀ་ཡིག་འ །
ིས་འཁོར་ཡིག་འ །
04.06.04 计算机字 computer word
机器字 machine word འ ལ་འཁོར་ཡི་གེ།
04.06.05 字长 word size, word length ཡིག་གནས་ ང་ཚད།
04.07 数据集合 Structuring of data གཞི་ ངས་ཚགས་པ།
04.07.01 数据元 data element གཞི་ ངས་ །
04.07.02 字段 field ཡིག་ མ།
04.07.03 记录 record ཐོ།
04.07.04 逻辑记录 logical record གཏན་ཚགས་ཟིན་ཐོ།
04.07.05 物理记录 physical record དངོས་ གས་ཟིན་ཐོ།
04.07.06 记录长度 record length ཟིན་ཐོའ་ི རིང་ཚད།
记录大小 record size ཟིན་ཐོའི་ཆེ་ ང་།
04.07.07 块 block ོག
ོག་པོའ་ི ཆེ་ ང་།
04.07.08 块大小 block size
གོ ་པོའི་རིང་ཚད།
块长度 block length
ོག་ད ་ེ ེན་ཆ།
04.07.09 分块因子 blocking factor
04.07.10 文件；文卷 file ཡིག་ཆ།
04.07.11 文件更新 file updating ཡིག་ཆ་གསར་ ར།
ོ ་།
04.07.12 文件维护 file maintenance ཡིག་ཆ་ ང་ ང
04.07.13 表(格) table རེ ་མིག
04.07.14 (泛)数据库; 数据银行 data bank གཞི་ ངས་ད ལ་ཁང་། གཞི་ ངས་མཛད།
04.07.15 数据库 database གཞི་ ངས་མཛད།
04.08 (列)表 Lists ⑴རེ ་མིག ⑵རེ ་མིག་འགོད་པ།
04.08.01 (列)表 list གསལ་ཐོ།
04.08.02 链接(列)表 chained list; linked list མ ད་ ེལ་རེ ་མིག
04.08.03 对称(列)表 symmetrical list ཆ་འ ིག་རེ ་མིག
04.08.04 线性(列)表 linear list ཐིག་གཤིས་རེ ་མིག
04.08.05 下推(列)表 pushdown list མར་འདེད་རེ ་མིག
(下推)栈 (pushdown) stack མར་འདེད་ ེག་པ།
་ ར།
04.08.06 队列 queue
上推(列)表 pushup list ཡར་འདེད་གསལ་ཐོ
04.08.07 (列)表处理 list processing གསལ་ཐོ་ ིག་གཅོད།
04.09 分隔符和标识符 Delimiters and identifiers བར་ཚག་དང་མཚན་ གས།
04.09.01 定界符 delimiter མཚམས་ གས།
04.09.02 标识符 identifier མཚན་ གས།
04.09.03 标号 label ཨང་ གས།
04.09.04 关键字 key གཙ་ཚག
ོན་མདའ།
04.09.05 指针 pointer
05 数据和表示法 གཞི་ ངས་དང་མཚན་ཐབས།
04.06.02

字母字

alphabetic word
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数据表示的类型 Types of data representation

གཞི་ ངས་མཚན་ ངས་ ི་རིགས་ ས།

ངས་འགོད་ཐབས།

05.01.01

记数法 notation

05.01.02

数制 numeration system, number representation system, numeral system

ངས་ གས།

ངས་ ་ི མཚན་ཐབས།
命数法 numeration
ངས་འབོད་ཐབས། ངས་མིང་འདོགས་ཐབས།
ེས་ཐོར་མཚན་ཐབས།
05.01.04 离散表示(法) discrete representation
ེས་ཐོར་གཞི་ ངས།
05.01.05 离散数据 discrete data
05.01.06 数码 numeral ཨང་ཀི།
ེ ་ གས་ ངས་ཀ
05.01.07 二进制数 binary numeral གཉིས་གོང་འ ིལ་ ངས། གཉིས་གོང་འ ལ
05.01.08 十进制数 decimal numeral བ ་གོང་འ ིལ་ ངས། བ ་གོང་འ ེལ་ གས་ ངས་ཀ
05.01.09 数值表示(法) numeric representation ངས་ཐང་མཚན་ཐབས།
ངས་ཐང་གཞི་ ངས།
05.01.10 数值数据 numeric data
ངས་ཀ་མཚན་ཐབས།
05.01.11 数字表示(法) digital representation
05.01.12 数字数据 digital data
ངས་ཀའི་གཞི་ ངས།
05.01.13 字母数字数据 alphanumeric data གསལ་ ེད་ཡི་གེ་དང་ཨང་ཀིའ་ི གཞི་ ངས།
ོ ་མཚན་ཐབས། དཔེ་ལད
05.01.14 模拟表示(法) analog representation ལད་ ས
05.01.15 模拟数据 analog data ལད་ ོས་གཞི་ ངས། དཔེ་ལད
ངས་ ར། ངས་འ ར
05.01.16 数字化 to digitize
05.02 数制(一般术语) Numeration systems - General concepts
ངས་ གས།( ིར་བཏང་བ ་ཆད)
05.02.01 底数 base ཞབས་ ངས།
05.02.02 正负号位 sign position ཕོ་མོ་ གས་གནས།
05.01.03

数的表示(法)

05.02.03

正负字符［正数字符］
［二进制数字符］ sign character ［digit］
［binary digit］

number representation

ཕོ་མོའ་ི ཡིག་

གས［ཕོ་ ངས་ཡིག་ གས］［གཉིས་གོང་འ ལི ་ གས་ཡིག་ གས།］
05.02.04 有效数位 significant digit ས་ ན་ ངས་གནས།
05.03

按位表示制

Positional representation systems

གནས་ ར་མཚན་ གས།

05.03.01

按位表示(制)

05.03.02

05.03.07

གནས་ ར་མཚན་ཐབས།
数位 digit place, digit position
ངས་གནས།
权 weight, significance ⑴གནས། ⑵ཐོབ། ⑶དབང་།
ང་ ངས་ ངས་ གས།
基数数制 radix numeration system radix notation
ང་ ངས།
基数 radix
小数点 radix point སིལ་ ངས་ཚག

05.03.08

混合基数数制

mixed radix numeration system,

固定基数数制

fixed radix numeration system, fixed radix notation

05.03.03
05.03.04
05.03.05
05.03.06

positional representation

按位表示(法)

(system), positional notation

positional representation

mixed radix notation

ངས་ གས།
05.03.09

ངས་ གས།
05.03.10
05.03.11
05.03.12
05.03.13

གནས་ ར་མཚན་ གས།

མཉམ་འ སེ ་ ང་ ངས་
གཏན་འཇགས་ ང་ ངས་

བ ་གོང་འ ལི ་ གས།
十进制小数点 decimal point བ ་གོང་འ ལ
ི ་སིལ་ ངས་ཚག
ར་བའི་གཉིས་གོང་འ ལི ་ གས།
纯二进数制 pure binary numeration system
定点表示制 fixed－point representation system ངེས་ཚག་མཚན་ གས།
十进数(制)

decimal numeration(system)
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འ ར་ཚག་མཚན་ གས།
mixed base notation མཉམ་འ ེས་ཞབས་ ངས་

05.03.14

变点表示制 variable-point representation system

05.03.15

混合底数数制

mixed base numeration system,

ངས་ གས།

2006 年 4 月

གཡེང་ཚག་མཚན་ གས།
05.04.01 浮点表示(制) floating-point representation
(system) གཡེང་ཚག་མཚན་ གས།
05.04.02 浮点表示(法) floating-point representation གཡེང་ཚག་མཚན་ཐབས།
05.04.03 定点部分 fixed-point part ངེས་ཚག་ཁག
尾数(用于浮点表示法) mantissa(in a floating-point representation) མ ག་ ངས།(གཡེང་ཚག་མཚན་ཐབས་
ལ་ དོ ་པ།)
05.04.04 阶(用于浮点表示法) exponent(in a floating-point representation) ཐེམ།
05.04.05 首数(用于浮点表示法) characteristic(in a floating-point representation) འགོ་ ངས། ⑷མགོ་
ངས།
05.04.06 浮点底数 floating-point base གཡེང་ཚག་ཞབས་ ངས།
浮点基数 floating-point radix གཡེང་ཚག་ ང་ ངས།
05.04

浮点表示制

05.04.07

representation

规格化形式(用于浮点表示法)

standard form
05.05

floating-point

normalized form(in a floating － point representation),

ཚད་གཞི་ཅན་ ི་ མ་པ།(གཡེང་ཚག་མཚན་ཐབས་ལ་ དོ ་པ།)

表示离散数据的记数法

Notations for the representation of discrete data

ེས་ཐོར་གཞི་ ངས་མཚན་

པའི་ ངས་འགོད་ཐབས།
བ ་གོང་འ ལི ་ ངས་འགོད་ཐབས།
05.05.02 二进记数法 binary notation གཉིས་ གོང་འ ལ
ི ་ ངས་འགོད་ཐབས།
ི ་ གས་གནས་ ་ི གནས་ས། །
05.05.03 二进制位位置 bit position གཉིས་གོང་འ ལ
05.05.04 二进编码记数法 binary－coded notation གཉིས་གོང་འ ིལ་ ིག་ཨང་ ངས་འགོད་ཐབས།
ི ་ ངས་
05.06 表示十进制数字的记数法 Notations for the representation of decimal digits བ ་གོང་འ ལ
མཚན་པའི་ ངས་འགོད་ཐབས།

05.05.01

十进记数法

decimal notation

05.06.01 二—十进制记数法 binary-coded decimal notation, BCD(缩写), Binary－coded decimal
གཉིས་ཡང་ན་བ ་གོང་འ ིལ་ ངས་འགོད་ཐབས།
representation, binary-coded decimal code

ག་ཚབ་ཨང་།
05.06.03 五中取二码 two－out－of－five code
འི་ནང་ནས་ཨང་ གས་གཉིས་ལེན།
ེ ་གོང་འ ལི ་ གས་ཨང་ གས།
05.06.04 二五混合进制码 biquinary code གཉིས་ ་མཉམ་བ ས
05.07 补码 Complements གསབ་ཨང་།
05.07.01 补码 complement གསབ་ཨང་།
05.07.02 补码底数 complement base གསབ་ཨང་ཞབས་ ངས།
05.07.03 基数补码 radix complement
ང་ ངས་གསབ་ཨང་།
05.07.04 对十的补码 tens complement, complement on ten བ ་ ང་གསབ་ཨང་།
05.07.05 对二的补码 twos complement གཉིས་ ང་གསབ་ཨང་།
ང་ ངས་ནས་གཅིག་ཐེན་པའི་གསབ་ཨང་།
05.07.06 基数减 1 的补码 radix-minus complement
基数反码 diminished radix complement
ང་ ངས་ གོ ་ཨང་།
05.07.07 对九的补码 nines complement, complement on nine ད ་ ང་གསབ་ཨང་།
05.07.08 对一的补码 ones complement, complement on one གཅིག་ ང་གསབ་ཨང་།
ི ་གཅོད།
06 数据的准备与处理 Preparation and handling of data གཞི་ ངས་ ་ ིག་དང་ ག
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
06.01 一般术语 General terms
05.06.02

余 3 代码 excess three code 3
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གོ
写 to write འ ི
拷贝 to copy ཁོ་ཕི།

06.01.04

复制

06.01.01
06.01.02

the China Tibetology Research Center

读 to read

to duplicate

འ ་བ །

ནང་འ ེན་དང་ རི ་འདོན།
06.02.01 输入(数据) input(data) ནང་འ ན
ེ ་(གཞི་ ངས་)
06.02.02 输入(过程) input(process) ནང་འ ན
ེ ་(བ ད་རིམ།)
06.02.03 输入(的) input ནང་འ ེན་( ི་)
06.02.04 输出(数据) output(data)
ིར་འདོན།( གཞི་ ངས་)
06.02.05 输出(过程) output(process)
ིར་འདོན།(བ ད་རིམ།)
06.02.06 输出(的) output
ིར་འདོན་( ི་)
06.02.07 输入输出(的) input-output ནང་འ ན
ེ ་དང་ ིར་འདོན་( ི་)
06.02.08 数据汇集 data collection གཞི་ ངས་ ོགས་བ ས།
ེ །
06.02.09 数据输人 data entry གཞི་ ངས་ནང་འ ན
06.02.10 数据获取 data acquisition གཞི་ ངས་ཐོབ་ལེན།
ེ ་དང་བ ་ེ ར།
06.03 传送和转换 Transfer and conversion བ ད་ ལ
06.03.01 传送 to transfer, to move གཏོང་ ེལ། བ ད་ ེལ
06.03.02 块传送 block transfer
མ་ཚགས་གཏོང་ ེལ།
06.03.03 装入 to load འ ག་པ།
ོ་ ར།
06.03.04 变换 to transform
06.03.05 翻译 to translate ཕབ་ ར།
06.03.06 转换 to convert བ ་ེ ར།
06.03.07 直译 to transliterate ཐད་ ར།
06.03.08 编码 to encode, to code ཨང་ ིག
06.03.09 解码 to decode ཨང་འ ོལ།
ོ་འབེབས།
06.03.10 转录 to transcribe
06.03.11 紧缩 to pack དམ་ཚགས་ ་གཏོང་བ།
06.03.12 紧缩 packing དམ་ཚགས།
ོ །
06.03.13 解缩 to unpack བ ས་ ལ
ད་ ིལ།
06.03.14 压缩 to compress, to compact
06.03.15 展开 to expand འ ེམས་པ།
06.04 搜索 Searches བཤེར་འཚལ།
06.04.01 搜索 search བཤེར་འཚལ།
06.04.02 搜索循环 search cycle བཤེར་འཚལ་རེས་འཁོར།
06.04.03 搜索关键字 search key གནད་ཡིག་བཤེར་འཚལ།
06.04.04 二分法搜索 dichotomizing search ཉིས་བགོད་ཐབས་བཤེར་འཚལ།
06.04.05 对分搜索 binary search ཆ་འགོད་བཤེར་འཚལ།
06.04.06 裴波纳契搜索；费氏查寻法 Fibonacci search ཕེ་པོ་ན་ཆེའ་ི བཤེར་འཚལ།
ད་བཤེར།
06.04.07 扫描 scanning
06.02

输入和输出

Input and output
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linear search, sequential search

འཚལ།
06.04.09

链接表搜索

chained list search, linked list search

2006 年 4 月

གོ་རིམ་ ར་བཤེར་འཚལ། ཐིག་གཤིས་བཤེར་

མ ད་ ེལ་རེ ་མིག་ལས་བཤེར་འཚལ།

ོང་ད ིབས་བཤེར་འཚལ།
06.04.11 散列表搜索 hash table search འཐོར་རེ ་བཤེར་འཚལ།
06.05 排序、分类和整理 Ordering, sorting and collating རིམ་ ིག རིགས་ད །ེ ལེགས་ ིག
06.05.01 排序 to order རིམ་ ིག
06.05.02 序 order རིམ་པ།
ི
06.05.03 排顺序 to sequence རིམ་ ག
06.05.04 序列 sequence རིམ་ ར།
06.05.05 索引 index གསལ་ ང་།
06.05.06 分类 to sort རིགས་ད ེ།
་ ིལ།
06.05.07 归并 to merge
06.05.08 理序 to collate རིམ་བཟོ།
རིམ་བཟོ་རིམ་ ར།
06.05.09 理序序列 collating sequence
ི
06.06 数据的准备 Preparation of data གཞི་ ངས་ ་ི ་ ག
06.06.01 编辑 to edit
ོམ་ ིག
06.06.02 抽取 to extract ག་འདོན།
06.06.03 掩码；屏蔽码 mask ཡིབ་ཨང་།
06.06.04 清除 to clear གཙང་སེལ།
06.06.05 填零 to zero fill
ད་ཀོར་ཁ་ ོང་།
ོམས་གཤིབ།
06.06.06 对齐 to justify
ོ ས་གཤིབ་ ེད་པ།［གཡོན་ ་ ོམས་གཤིབ་ ེད་
06.06.07 左对齐［右对齐］ to left-justify[right-justify] གཡས་ ་ མ
པ།］
ད་ཀོར་བ བ་པ།
06.06.08 消零 zero suppression
07 计算机程序设计 Computer programming
ིས་འཁོར་ ་རིམ་ ས་འགོད།
ིར་བཏང་་ཐ་ ད།
07.01 一般术语 General terms
་རིམ་ ས་འགོད་བ ད་ཁོངས།
07.01.01 程序设计系统 programming system
07.01.02 (程序)库 (program)library མཛད།
07.01.03 库程序 library program མཛད་ ་ི ་རིམ།
ིག་བཅོས་ ་རིམ།
07.01.04 (语言)处理程序 (language)processor
ོན་འ ོའ་ི གི ་བཅོས་ ་རིམ།
07.01.05 预处理程序 preprocessor
07.01.06 尾处理程序 postprocessor མ ག་ ད་ ིག་བཅོས་ ་རིམ།
07.01.07 语句 statement བ ོད་ཚག
07.01.08 注释 comment, (computer program)annotation, remark, note མཆན་འ ེལ།
07.01.09 指令 instruction བཀའ་བ ། བཀོད་བ །
07.01.10 说明 declaration གསལ་བཤད།
ོ །
指示 directive མ བ་ ན
07.01.11 地址 address གནས་ ལ།
ས་འ ངས་ཆེས་ ང་བའི་ ་རིམ་ ས་འགོད།
07.01.12 极小延迟程序设计 minimum delay programming
06.04.10

树形搜索

tree search
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ན་ ང་ ་རིམ།
ན་ ང་ ་རིམ་ ས་འགོད།
07.01.14 微程序设计 microprogramming
07.02 语言 Kinds of languages ད་ཆ།
ད་ཆ།
07.02.01 语言 language
07.02.02 自然语言 natural language རང་ ང་ ད་ཆ།
07.02.03 人工语言 artificial language མིས་བཟོས་ ད་ཆ།
07.02.04 语法 syntax བ ་ ོད།
07.02.05 语义 semantics ཚག་དོན།
07.02.06 语用 pragmatics ⑴གོ་དོན། ⑵བ ་ ོད། ⑶ངོས་ ལ།
07.02.07 元语言 metalanguage ག ག་ ད།
07.02.08 非自述语言 stratified language 例：FORTRAN。 རང་བ ོད་མིན་པའི་ ད་ཆ།
07.02.09 自述语言 uncertified language རང་བ ོད་ ད་ཆ།
07.02.10 源语言 source language མ་ ངས་ ད་ཆ།
07.02.11 目标语言 target language, object language དམིགས་སའི་ ད་ཆ།
ིས་ཐབས་ ད་ཆ།
07.02.12 算法语 algorithmic language
་རིམ་ ས་འགོད་ ད་ཆ།
07.02.13 程序设计语言 programming language
07.02.14 面向计算机语言 computer－oriented language ིས་འཁོར་ལ་གཏོད་པའི་ ད་ཆ།
低级语言 low－level language དམའ་རིམ་ ད་ཆ།
07.02.15 计算机语言 computer language
ིས་འཁོར་ ད་ཆ།
机器语言 machine language འ ལ་ ད།
ོགས་བ ིགས་ ད་ཆ།
07.02.16 汇编语言 assembly language
07.02.17 高级语言 high－level language མཐོ་རིམ་ ད་ཆ།
07.02.18 面向问题语言 problem－oriented language གནད་དོན་ལ་ ག
ོ ས་བའི་ ད་ཆ།
ོ ས་བའི་ ད་ཆ།
07.02.19 面向过程语言 procedure－oriented language བ ད་རིམ་ལ་ ག
07.01.13

微程序

micro program

过程语言 procedural language
07.02.20
07.03

伪码 pseudocode

翻译方法

例：FORTRAN、ALGOL、COBOL、PL／l。

ན་ གས།

ར་ཐབས།
source program མ་

ངས་ ་རིམ།

07.03.01

源程序

07.03.02

07.03.08

དམིགས་འབེན་ ་རིམ།
翻译程序 translator, translater, translating program ཡིག་ ར་ ་རིམ།
ོགས་ ིག
汇编 to assemble
汇编程序 assembler, assembly program
ོགས་བ གི ས་ ་རིམ།
ོམ་ ར།
编译 to compile
གི ་ ར་ ་རིམ།
编译程序 compiler, compiling program
解释 to interpret འ ེལ་བཤད།

07.03.09
program

འ ལེ ་བཤད་ ་རིམ། མཆན་འ ེལ་ ་རིམ།

07.03.10

编译(程序的)生成程序

07.03.11

宏语句生成程序

07.03.12

翻译［编译］
［汇编］
［执行］阶段

07.03.03
07.03.04
07.03.05
07.03.06
07.03.07

目标程序

བ ད་རིམ་ ད་ཆ།

target program, object program

解释程序(用于计算机程序设计)

interpreter

(in computer programming), interpretive

ར་ ིག་( ་རིམ་ ་ི ) སེ ་ བ་ ་རིམ།
གི ་ ར།
ི་ བ་བ དོ ་ཚག ་ ་རིམ།
macro generator, macro generating program
compiler generator

translate［compile］
［assembly］
［execute］phase, translating

［compiling］
［assembling］［executing］phase

ཡིག་འ ར་ [ མོ ་ ར][ ོགས་བ ིགས][ལག་བ ར] ས་རིམ།
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07.03.13 翻译［编译］
［汇编］
［运行］时间 translating［compiling］
［assembling］
［running］time,
ོ ] ས་ཚད།
translate[compile][assemble][run]duration ཡིག་འ ར་[ ོམ་ ར][ ོགས་བ ིགས][འཁོར་ ད

ད་ཆའི་ནང་གི་གཞི་ ངས་བཤད་ཐབས།
07.04.01 标识符 identifier མཚན་ གས།
07.04.02 数据名 data name གཞི་ ངས་མིང་།
07.04.03 象征常量 figurative constant ⑴མཚན་ ད
ེ ་ ན་ཚད། ⑵ ན་ཚད་མཚན་ གས།
07.04.04 限定名 qualified name ཚད་བཟོས་མིང་།
07.04.05 下标 subscript འོག་ གས། ཞབས་ གས།
07.04.06 位标(用于程序设计) index(in programming) གནས་ གས།
07.04.07 层号 level number, rank གདང་ གས།
07.04.08 保留字 reserved word སོར་འཇོག་ཡི་གེ
07.04.09 模象 picture ཚབ་བ ན།
07.04.10 文字值 literal ཡིག་ཐང་།
ོ ་ གས།
07.04.11 填充符 filler ང
07.04.12 填充 padding ཁ་ ོང་།
་རིམ་འ ར་ཚད་དང་ གས་ ངས།
07.05 程序变量和参数
07.05.01 变量(用于程序设计) variable(in programming) འ ར་ཚད།
ངས་ཐང་ ོད་པ།
07.05.02 置值(关于变量) to bind(of a variable)
07.05.03 动态参数 program generated parameter, dynamic parameter འ ལ་ མ་ གས་ ངས།
07.05.04 外部程序参数 external program parameter
ི་རོལ་ ་རིམ་ གས་ ངས།
ོན་ ིག་ གས་ ངས།
07.05.05 预置参数 preset parameter
ོན་ ིག
07.05.06 预置 to preset
གས་ ངས་ཡི་གེ།
07.05.07 参数字 parameter word
ས་ ོམ་ཚབ་ཨང་།
07.05.08 骨架代码 skeletal code
07.06 组织管理程序和技术
ིག་འ གས་དོ་དམ་ ་རིམ་དང་ལག་ ལ།
07.06.01 管理程序 supervisory program, executive program, supervisor དོ་དམ་ ་རིམ།
07.06.02 监控程序 monitor (program), monitoring program ་ ་ཞིབ་ ་རིམ།
ོ །
07.06.03 内务操作 housekeeping operation ནང་ལས་བཀོལ་ ད
开销操作 overhead operation བཟས་སོང་བཀོལ་ ོད།
07.06.04 查表 table lookup རེ ་མིག་ནང་འཚལ་བ།
ོན་ གས།
07.06.05 指示符 indicator
ོ ་ ་ི ན་ ན་ ་རིམ་དང་ལག་ ལ།
07.07 实用例行程序和技术 དངོས་ ད
07.07.01 公用例行程序［程序］，实用例行程序［程序］ utility routine［program] དངོས་ ོད་ ི་ ན་ ན་
་ ་རིམ། ག ང་ ར་ ་ི དོ ་ ་རིམ།
服务例行程序［程序］ service routine［program］ ག ང་ ར་ཞབས་ འི་ ་རིམ།
07.07.02 输入例行程序［程序］input routine ［program］ ནང་འ ན
ེ ་ ི་ ན་ ན་ ་རིམནང་འ ེན།
ེ་ དི ་ ་རིམ།
07.07.03 引导程序 bootstrap
ི ་ ་རིམ།
07.07.04 初始引导程序 bootstrap(loader) ཐོག་མའི་ ེ་ ད
ེ་ དི །
07.07.05 引导 to bootstrap
07.07.06 初始程序装入程序 initial program loader ཐོག་མའི་ ་རིམ་དང་ནང་བ ག་ ་རིམ།
07.07.07 输出例行程序[程序] output routine[program]
ིར་འ ནེ ་ ན་ ན་ ་རིམ།
07.04

语言中的数据描述
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ཡན་ལག་ ན་ ན་ ་རིམ་དང་མང་ ོད་ ་རིམ།
་ཚན་ ་རིམ།
07.08.01 子例行程序 subroutine
ེ ་པ།
07.08.02 开子例行程序 opened subroutine, direct insert subroutine ⑴ ན་ ན་གོ་རིམ་ཞིབ་ ་ཁ་འ ད
⑵འ ་འ ག་ཡན་ལག་ ན་ ན་ ་རིམ། ⑶ ེ་བའི་ག ང་ ར་ ང་མའི་ ་རིམ། ⑷ ེ་བའི་ ་ ན་ ན་ ་རིམ།
07.08.03 闭子例行程序 closed subroutine ⑴ ན་ ན་གོ་རིམ་ཞིབ་ ་ཁ་ ག་པ། ⑵འ ་ མ་ཡན་ལག་ ན་ ན་ ་
རིམ། ⑶ མ་པའི་ག ང་ ར་ ང་མའི་ ་རིམ། ⑷ མ་པའི་ ་ ན་ ན་ ་རིམ།
07.08.04 嵌套 to nest ⑴ནང་ ིལ། ⑵བ ད་འ ག ⑶ ོང་འ ད།
07.08.05 可再用程序［例行程序］reusable program ［routine］ ཡང་བ ར་ ོད་ཆོག་པའི་་ ་རིམ།
07.08

子例行程序和多重使用的程序

07.08.06 可再入程序［例行程序］
［子例行程序］reentrant program［routine］
［subroutine］, reenterable
program［routine］［subroutine］ ཡང་བ ར་འ ག་ཆོག་པའི་གོ་རིམ།
07.08.07

递归子例行程序［例行程序］ recursive subroutine［routine］ ⑴རིམ་

ིལ་ཡན་ལག་ ན་ ན་ ་

རིམ། ⑵རིམ་ལོག་ག ང་ ར་ ང་མའི་ ་རིམ། ⑶ག ང་ ར་ ་རིམ། ⑷རིམ་ལོག་ ་ ན་ ན་ ་རིམ།
་རིམ་འ ག་ ོ་དང་ ་རིམ་བར་ ི་མ ད་ ེལ།
07.09 程序的入口以及程序之间的链接
07.09.01 入口 entry point འ ག་ །ོ
07.09.02 入口条件 entry conditions འ ག་ ོའི་ཆ་ ན
ེ །
07.09.03 触发 to trigger འ ད་ཐོན
ེ ་ དོ །
07.09.04 调用 call འ ན
07.09.05 调用 to call འ ེན་ ོད།
07.09.06 调用序列 calling sequence འ ེན་ ོདརིམ་ ར།
07.09.07 预存 to prestore ོན་གསོག
07.09.08 出口 exit ཐོན་ །ོ
ེ །
07.09.09 链接 link, linkage མ ད་ ལ
07.09.10 链接 to link མ ད་ ེལ།
07.09.11 回送 to return
ར་ ེལ།
ིར་ལོག
07.09.12 返回 to return
07.09.13 返回点 reentry point ལོག་གནས།
རེས་འཁོར།
07.10 循环
07.10.01 循环 loop རེས་འཁོར། རེས་འཁོར་ ེད་པ།
07.10.02 闭循环 closed loop ཁ་ མ་རེས་འཁོར།
07.10.03 断点暂停 breakpoint halt ཆད་སར་མཚམས་འཇོག
断点指令 breakpoint instruction ཆད་སའི་བཀའ་བ །
07.10.04 (循环)展开 to unwind རེས་འཁོར།) འ མ
ེ ་ དེ །
07.10.05 直通程序 straight line coding ཤར་ ོད་ ་རིམ།
07.10.06 直通程序设计 straight line coding ཐད་འ ེལ་ ་རིམ་ ས་འགོད།
གནས་ ་ོ དང་ཉིང་ལག
07.11 转移和分支
07.11.01 转移 jump གནས་ །ོ
07.11.02 无条件转移 unconditional jump ཆ་ ེན་མེད་པའི་ ོ་བ ར།
07.11.03 条件转移 conditional jump ཆ་ ན
ེ ་ ོ་བ ར།
07.11.04 分支 to branch ཉིང་ལག
07.11.05 分支点 branchpoint ཉིང་ལག་ད ེ་ས།
07.11.06 开关点 switchpoint མ ད་ ོ
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开关指示

switchindicator
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བསད་ ར་མ བ་ ོན།

གས།

ཟིན་ཆ།

གསོག་བགོས་དང་ ་རིམ་ མ་ །
07.12.01 存储分配 storage allocation བསག་ ལ་བགོ་བ།
07.12.02 动态存储分配 dynamic storage allocation འ ལ་ མ་ཉར་གསོག་བགོ་བཤའ།
07.12.03 重定位 to relocate གནས་ཡང་བ ར་གཏན་འཁེལ།
07.12.04 重定位程序 relocatable program ཡང་བ ར་གནས་གཏན་ ་རིམ།
་རིམ་ མ་ །
07.12.05 程序段 segment
07.12.06 分段 to segment མ་ད །ེ
07.12.07 覆盖段 overlay ཁེབས་ མ།
07.12.08 覆盖 to overlay འགེབས་པར།
བར་ཆད་དང་ ར་ཡང་ ལ་ ངོ ་།
07.13 中断和再启动
07.13.01 断点 breakpoint ཆད་ས།
07.13.02 检验点 check point ཞིབ་བཤེར་ ་ས།
ར་ཡང་ ལ་ ོང་།
07.13.03 再启动 restart
ར་ཡང་ ལ་ ངོ ་།
07.13.04 再启动 to restart
ར་ཡང་ ལ་ ོང་ཚག
07.13.05 再启动点 restart point
07.13.06 再启动条件 restart condition
ར་ཡང་ ལ་ ོང་ཆ་ ེན།
ོ་གསོག
07.14 转储
07.14.01 转储操作 to dump གཞན་གསོག་བཀོལ་ ོད།
07.14.02 转储(例行程序) dump(routine) གཞན་གསོག
07.14.03 转储结果 dump གཞན་གསོག་མ ག་འ ས།
07.14.04 选择性转储 selective dump འདེམས་ཚག་རང་བཞིན་ ་ོ གསོག
07.14.05 改后转储 change dump བཅོས་ ེས་ ་ོ གསོག
07.14.06 动态转储 dynamic dump འ ལ་ མ་ ་ོ གསོག
07.14.07 抽点转储 snapshot dump ག་གནས་ ་ོ གསོག
07.14.08 静态转储 static dump འཇགས་ མ་ ་ོ གསོག
07.14.09 善后转储 postmortem dump ལས་མ ག་ ོ་གསོག
་རིམ་ ང་ ོང་།
07.15 程序维护
ོན་སེལ།
07.15.01 排错，调试(用于程序设计) to debug(in programming)
07.15.02 诊断程序 diagnostic program བ ག་ད ད་ ་རིམ།
ེས་འདེད་ ་རིམ།
07.15.03 跟踪程序，示踪程序 trace program
07.15.04 抽点输出程序 snapshot(program) ཚག་འཐེན་ ིར་འདོན་ ་རིམ།
07.15.05 检验程序 checking program ཞིབ་བཤེར་ ་རིམ།
07.15.06 修补 to patch གསབ་བཅོས།
07.16 指令(一般术语)
བཀོད་བ ། བཀའ་བ །
ིས་འཁོར་བཀོད་བ ། ིས་འཁོར་བཀའ་བ །
07.16.01 计算机指令 computer instruction
机器指令 machine instruction འ ལ་ཆས་བཀོད་བ ། འ ལ་ཆས་བཀའ་བ །
ེད་ བ་བཀའ་བ །
07.16.02 坯指令 presumptive instruction
07.12

存储分配和程序分段
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ས་ ན་བཀའ་བ །
07.16.04 绝对指令 absolute instruction བ ོས་མེད་བཀའ་བ །
07.16.05 宏指令 macro instruction ི་ བ་བཀའ་བ །
ི་ བ།
宏(指令) macro(instruction)
07.16.06 宏定义 macro definition
ི་ བ་མཚན་ཉིད།
ི་ བ་གསལ་བཤད།
宏说明 macro declaration
07.16.07 指令集，指令系统 instruction set བཀོད་བ འི་ ད་ཁོངས། བཀའ་བ ་ཚགས།
07.16.08 (计算机)指令码 (computer)instruction code
ིས་འཁོར་)བཀའ་བ འི་ཨང་ གས། བཀའ་བ ་ཨང་
ངས།
机器码 machine code འ ལ་འཁོར་ཨང་ གས།
ོ ་ཨང་ གས།
07.16.09 操作码 operation code བཀོལ་ ད
07.16.10 指令字 instruction word བཀོད་ཡིག བཀའ་བ འི་ཡི་གེ
07.16.11 标号(用于程序设计) label(in programming) ཚད་ གས། ཨང་ གས།
07.16.12 (指令)修改量 (instruction)modifier བཅོས་ཚད།
07.16.13 微指令 microinstruction བཀའ་བ ་ ་མོ།
07.17 指令格式 བཀའ་བ འི་ མ་པ།
07.17.01 指令格式 instruction format བཀའ་བ ་ མ་བཞག
07.17.02 操作码部分 operation part, operator part, function part བཀོལ་ ོད་ཨང་ ངས་ ་ི ཁག
07.17.03 地址部分 address part གནས་ ལ་ཁག
07.17.04 多地址指令 multiaddress instruction, multiple address instruction གནས་ ལ་མང་པོའ་ི བཀའ་བ །
07.17.05 一［二］…［n］地址指令 one [two]…［n］ གནས་ ལ་བཀའ་བ །
07.16.03

有效指令

effective instruction

07.17.06 一加一［二加一］…［n 加一］地址指令 one－plus－one [two－plus－one]…［n－plus
ོ ་པའི་གནས་ ལ་བཀའ་བ །
－one］address instruction གཅིག་ལ་གཅིག་ ན
07.17.07

零地址指令

zero address instruction

བ །
07.18

ཐིག་ལེ་གནས་ ལ་བཀའ་བ །

བཀའ་བ འི་རིགས།

指令的种类

07.18.01

立即指令

07.18.02

直接指令

07.18.03

间接指令

འ ལ་བ །
direct instruction ཐད་བ །
indirect instruction བ ད་བ །

07.18.04

算术指令

arithmetic instruction, arithmetical instruction

07.18.05

逻辑指令

logic instruction

07.18.06

判定指令 discrimination instruction, decision instruction

07.18.07

分支指令 branch instruction ཉིང་ལག་བཀའ་བ

07.18.08

转移指令

07.18.09

无条件转移指令

immediate instruction

jump instruction

条件转移指令

བ ར་གཅོད་བཀའ་བ །

།

ོ་ ར་བཀོད་བ །

unconditional jump instruction
conditional jump instruction

བཀའ་བ །

་མེད་ ་ོ ར་བཀོད་བ ། ཆ་ ེན་མེད་པའི་གནས་

་ཡོད་ ་ོ ར་བཀོད་བ །

ཆ་ ེན་ ན་པའི་གནས་ ོའ་ི

མཚམས་འཇོག་བཀའ་བ །

07.18.11

停指令

07.18.12

暂停指令 pause instruction, halt instruction

07.18.13

选用暂停指令

stop instruction

ཨང་ ིས་བཀའ་བ །

གཏན་ཚགས་བཀའ་བ །

ོའི་བཀའ་བ །
07.18.10

ད་ཀོར་གནས་ ལ་བཀའ་

བས་གཅོད་བཀའ་བ །
བས་ ོད་བཀའ་བ ་འདེམ་
optional pause instruction, optional stop instruction
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ོད།
07.18.14
07.18.15

བཀའ་བ །

ར་ཡང་ ལ་ ོང་བཀའ་བ ། བ ར་འཁོར་བཀའ་བ །
空操作指令 no operation instruction, NO OP(缩写) , do nothing operation བཀོལ་ ོད་ ོང་པའི་
再启动指令

restart instruction

རིག་ ལ་བཀའ་བ །
07.18.17 特权指令 privileged instruction
ད་དབང་བཀའ་བ །
07.19 地址 གནས་ ལ
07.19.01 指令地址 instruction address བཀའ་བ འི་གནས་ ལ།
ས་ ན་གནས་ ལ།
07.19.02 有效地址 effective address
07.19.03 绝对地址 absolute address
ོས་མེད་གནས་ ལ།
07.19.04 符号地址 symbolic address མཚན་ གས་གནས་ ལ།
07.19.05 基地址 base address གཞིའི་ འི་གནས་ ལ།
ོ ་བཅས་གནས་ ལ།
07.19.06 相对地址 relative address བ ས
ོ ་བཅས་ ་ི གནས་ ལ།
07.19.07 自相对地址 self-relative address རང་གི་ ས
07.19.08 可重定位地址 relocatable address
ར་ཡང་གནས་གཏན་འཁེལ་མཆོག་པའི་གནས་ ལ།
07.19.09 立即地址 immediate address འ ལ་མའི་གནས་ ལ།
ད་ཀོར་རིམ་པའི་གནས་ ལ།
零级地址 zero-level address
07.19.10 直接地址 direct address ཐད་ཀར་གནས་ ལ།
一级地址 one-level address རིམ་པ་དང་པོའ་ི གནས་ ལ།
07.19.11 间接地址 indirect address བ ད་འ ེལ་གནས་ ལ།
多级地址 multilevel address རིམ་མིང་གནས་ ལ།
ང་ བ་གནས་ ལ།
07.19.12 生成地址 generated address
合成地址 synthetic address འ ས་ བ་གནས་ ལ།
07.20 寻址方法 གནས་ ལ་འཚལ་ཐབས།
07.20.01 寻址，编址 to address གནས་ ལ་འཚལ་བ། གནས་ ལ་ ིག་པ
07.18.16

哑指令 dummy instruction

07.20.02 绝对[符号][相对]［自相对］
［立即］
［直接］
［间接］寻址法 absolute［symbolic］[relative]
ོ ་བཅས་
［self－relative］
［immediate］
［direct］
［indirect］addressing བ ོས་མེད་མཚན་ གས་ ོས་བཅས་རང་ ས

བས་མ ན་ཐད་ཀར་གཞན་ ད་གནས་ ལ་འཚལ་ཐབས།

རི ་འ ངས་གནས་ ལ་འཚལ་ཐབས།
ོག་ ར་གནས་ ལ་འཚལ་ཐབས།
07.20.04 隐式寻址法 implied addressing
07.20.05 重复寻址法 repetitive addressing བ ར་བ ོས་གནས་ ལ་འཚལ་ཐབས།
07.20.06 超—寻址法 one-ahead addressing གཅིག་བ ལ་གནས་ ལ་འཚལ་ཐབས།
ེ་ ིད་རེ ་མིག
07.20.07 导引表 directory
07.20.08 变址字 index word གནས་་ ལ་འ ར་ཡི་གེ
08 安全 Security བདེ་འཇགས།
08.01 一般概念 General terms དོན་ ི་ ིར་བཏང་།
08.01.01 计算机安全 computer security
ིས་འཁོར་བདེ་འཇགས།
07.20.03

延迟寻址法 deferred addressing

COMPUSEC(缩略语) COMPUSEC (abbreviation)
08.01.02 管理性安全 administrative security བདག་

ངོ ་བདེ་འཇགས།

བ ད་རིམ་བདེ་འཇགས།
communication security འ ིན་གཏོང་བདེ་འཇགས།

过程安全 procedural security
08.01.03

通信安全
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COMSEC(缩略语) COMSEC (abbreviation)
08.01.04 数据安全 data security གཞི་ ངས་བདེ་འཇགས།

བདེ་འཇགས་ སི ་བཤེར།
ི ་ ས། བདེ་འཇགས་ཐབས་ ས།
08.01.06 安全策略；安全政策 security policy བདེ་འཇགས་ ད
08.01.07 数据完整性 data integrity གཞི་ ངས་ཆ་ཚང་།
08.01.08 文件保护 file protection ཡིག་ཆ་ ང་ ོབ།
08.01.09 保密性；机密性 confidentiality གསང་ །
08.01.10 可核查性 accountability བ ག་བཤེར་ ང་བ།
08.01.11 鉴别 authentication ད ་ེ གཅོད།
08.01.12 消息鉴别 message authentication གནས་འ ིན་ད ་ེ གཅོད།
08.01.13 鉴别信息 authentication information ཆ་འ ིན་ད ་ེ འ ེད་ ད
ེ ་པ།
08.01.14 凭证 credentials དཔང་ གས།
08.01.15 鉴别交换 authentication exchange ད ་ེ གཅོད་བ ་ེ རེས།
ོ །
08.01.16 授权 authorization དབང་ ད
ོད་རང་བ།
08.01.17 可用性(用于计算机安全) availability (in computer security)
08.01.18 认证(用于计算机安全) certification (in computer security) བདེན་མིན་ར་ ོད།
08.01.19 安全许可 security clearance; clearance བདེ་འཇགས་ཆོག་འ ས།
08.01.20 安全级别 security level བདེ་འཇགས་རིམ་པ།
ོ ་བཅད་བདེ་འཇགས་འཁོར་ ག
08.01.21 封闭的安全环境 closed-security environment བ མ
08.01.22 开放的安全环境 open-security environment
ོ་འ ེད་བདེ་འཇགས་འཁོར་ ག
08.01.23 隐私权 privacy ེར་དོན་གསང་དབང་།
08.01.24 风险分析 risk analysis ཉེན་དོན་ད ་ེ ཞིབ།
风险评估 risk assessment ཉེན་དོན་ཚད་ ོར།
08.01.25 风险接受 risk acceptance ཉེན་འགན་ལེན་པ།
08.01.26 敏感性 sensitivity ཚར་ ན
ེ །
ད་ཁོངས་ཆ་ཚང་བ།
08.01.27 系统完整性 system integrity
08.01.28 威胁分析 threat analysis འཇིགས་ ལ་ད ་ེ ཞིབ།
ི ་འཁོར་ ད་ཁོངས།
08.01.29 可信计算机系统 trusted computer system ཡིད་ ོན་ ས
08.01.30 主体(用于计算机安全) subject (in computer security) གཙ་ ལ།
་ ལ།
08.01.31 客体(用于计算机安全) object (in computer security)
08.02 信息分类 Classification of information ཆ་འ ིན་རིགས་ད །ེ
08.02.01 安全分类；安全等级 security classification བདེ་འཇགས་རིམ་པ།
08.02.02 敏感信息 sensitive information ཚར་ ེན་ཆ་འ ིན།
08.02.03 安全种类 security category བདེ་འཇགས་ ་རིགས།
08.02.04 分隔 compartmentalization ལོགས་བཅད།
ི ་ཆས།
08.02.05 多级设备 multilevel device རིམ་མང་ ག
ང་རིམ་ ིག་ཆས།
08.02.06 单级设备 single-level device
08.03 密码技术 Cryptographic techniques གསང་ཨང་ལག་ ལ།
08.03.01 密码学；密码术 cryptography གསང་ཨང་རིག་པ།
ོ །
08.03.02 加密 encryption; encipherment གསང་ མ
ོག་མེད་གསང་ ོམ།
08.03.03 不可逆加密 irreversible encryption; irreversible encipherment
08.01.05

安全审计

security audit
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ང་ གོ ས་གསང་ ོམ།
ོ །
decryption; decipherment གསང་འ ལ

单向加密 one-way encryption
08.03.04

解密

08.03.05

密码系统

08.03.06

密码分析

08.03.07

明文

08.03.08

密文

08.03.09

密钥(用于计算机安全)

08.03.10

私有密钥；私钥 private key

08.03.11

公开密钥；公钥 public key

08.03.12

公钥密码术 public-key cryptography

08.03.13

对称密码术

08.03.14

秘密密钥

cryptographic system; cipher system; cryptosystem

གསང་ཨང་ ད་ཁོངས།

གསང་ཨང་ད ེ་ཞིབ།
plaintext; clear text གསལ་ཡིག
cipher text གསང་ཡིག
cryptanalysis

key (in computer security)

གསང་ །ེ

ེར་ །ེ
ི་ ེ།

symmetric cryptography
secret key གསང་བའི་

ི་ འེ ི་གསང་ཨང་ལག་ ལ།
ཆ་འ ིག་གསང་ཨང་ལག་ ལ།

་ེ མིག

གནས་བ ེ།
08.03.16 代入 substitution ཚབ་འ ག
་ དོ ་ཚད་འཛན།
08.04 访问控制 Access control
་ ོད་ཚད་འཛན།
08.04.01 访问控制 access control
་ དོ ་ཚད་འཛན་གསལ་ཐོ།
08.04.02 访问控制(列)表 access control list
་ ོད་གསལ་ཐོ།
访问(列)表 access list
08.04.03 访问类别 access category
་ དོ ་རིགས་ད །ེ
་ དོ ་རིམ་པ།
08.04.04 访问级别 access level
་ ོད་དབང་ཆ།
08.04.05 访问权 access right
་ དོ ་བཀའ་འ ོལ།
08.04.06 访问许可 access permission
08.04.07 访问期 access period
་ དོ ་ ན་ཚད།

08.03.15

换位

08.04.08

访问类型(用于计算机安全)

transposition

access type (in computer security)

་ དོ ་རིགས་ ས།

དབང་ གས།
ས་བབ།
08.04.10 资质(用于计算机安全) capability (in computer security)
ས་བབ་རེ ་མིག
08.04.11 资质(列)表 capability list
08.04.12 身份鉴别 identity authentication མིང་བབ་ད ེ་གཅོད།
身份确认 identity validation མིང་བབ་ངོས་འཛན།
08.04.13 身份权标 identity token མིང་བབ་དབང་ གས།
08.04.14 口令 password གསང་བ །
08.04.15 最小特权 minimum privilege
ད་དབང་ ང་ཤོས།
08.04.16 需知 need-to-know ཤེས་དགོས་པ།
ོ ་ཚད་འཛན།
08.04.17 逻辑访问控制 logical access control མཚན་ཉིད་ ་ི ་ ད
08.04.18 物理访问控制 physical access control དངོས་ གས་ ི་ ་ ོད་ཚད་འཛན།
08.04.19 受控访问系统 controlled access system ཚད་འཛན་ ་ ོད་ ད་ཁོངས།
08.04.09

权证(用于计算机安全)

ticket (in computer security)

CAS(缩略语) CAS (abbreviation) CAS
ོག་པའི་ ་ དོ །
08.04.20 读访问 read access

འ ི་བ་ ་ དོ །

08.04.21

写访问

08.04.22

用户标识 user ID; user identification

08.04.23

用户简介(１)

write access

user profile (1)

དོ ་མཁན་མཚན་ གས།
ོད་མཁན་ངོ་ ོད་མདོར་བ ས།
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དོ ་མཁན་ ི་གནས་ ལ་མདོར་བ ས།
08.05 安全违规 Security violations བདེ་འཇགས་ ིག་འགལ།
ིས་འཁོར་གང་ ང་ ་ ོད་པ།
08.05.01 计算机滥用 computer abuse
ིས་འཁོར་ཉེས་གསོག
08.05.02 计算机犯罪 computer crime
08.05.03 计算机诈骗 computer fraud
ིས་འཁོར་ནས་ཁ་བ ས་ ག་པ།
08.05.04 威胁 threat འཇིགས་ ལ།
08.05.05 主动威胁 active threat རང་འ ལ་འཇིགས་ ལ།
08.05.06 被动威胁 passive threat གཞན་དབང་འཇིགས་ ལ།
08.04.24

用户简况(２)

08.05.07

纰漏(用于计算机安全)

08.05.08

脆弱性 vulnerability

08.05.09

风险

08.05.10

拒绝服务 denial of service ཞབས་

08.05.11

泄密

compromise

08.05.12

损失

08.05.13

暴露

ོང་ ན།
ིར་མངོན།
exposure

08.05.14

泄密辐射

08.05.15

泄露 disclosure

08.05.16

侵入

08.05.17

违规

08.05.18

网络迂回 network weaving

08.05.19

攻击

user profile (2)

flaw (in computer security);loophole

ོན་འཛལ།

ཉམས་ཞན།

ཉེན་དོན།

risk

་མི་ ེད།
གསང་དོན་ རི ་ ར།

loss

compromising emanation

གསང་དོན་ བ་འ ེད།

རི ་ ར།
penetration བཙན་འ ལ།
breach
ིག་འགལ།
attack

་ ་ ོར་ ོད།

ོལ་བ།

ལོ ་ ེག་ད ེ་ཞིབ།
密码分析攻击 cryptanalytical attack གསང་ཨང་ད ེ་ཞིབ་ ིས་ ལ
ོ ་བ།
08.05.21 唯密文攻击 ciphertext-only attack གསང་ཡིག་ཁོ་ན་ ོལ་བ།
08.05.22 已知明文攻击 known-plaintext attack གསལ་ཡིག་ ོགས་ནས་ ོལ་པ།
08.05.23 选择明文攻击 chosen-plaintext attack གསལ་ཡིག་བདམས་ནས་ ོལ་བ།
་ཐབས་ཡོད་ ས་ ལོ ་བ།
08.05.24 穷举攻击 exhaustive attack; brute-force attack
08.05.25 窃取 eavesdrop
་འ ེར།
ད་ལམ་ གོ ་ཉན།
08.05.26 线路窃听 wiretapping
ོ ་ལམ་ ོག་ཉན།
08.05.27 主动线路窃听 active wiretapping རང་འ ལ་ ག
08.05.28 被动线路窃听 passive wiretapping གཞན་དབང་ ོག་ལམ་ ོག་ཉན།
08.05.29 冒充 masquerade གཡོ་བ ས།
ོག་འ ལ།
08.05.30 暗入 piggyback entry
08.05.31 跟入 to tailgate འ ང་འ ལ།
08.05.32 捡残 to scavenge ག་ ག
08.05.33 迷惑 to spoof མགོ་ ོར།
08.05.34 放弃连接 aborted connection འ ེལ་བཅད།
08.05.35 故障访问 failure access ོན་ཅན་ ་ ོད།
ད་འ ིམས་འཚང་འ ལ།
08.05.36 线路间进入 between-the-lines entry
ི་ །ོ
08.05.37 陷门 trapdoor
08.05.20

分析攻击

analytical attack
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ང་ ོང་ ་ི །ོ

maintenance hook

aggregation

2006 年 4 月

བ་འ ས།
linkage (in computer security)

མ ད་ ེལ་( ིས་འཁོར་ ་ི བདེ་འཇགས་ལ་

ོད།)
聚接 fusion

བ་ ེལ།
འ ནི ་གཏོང་ ག་ཚད་ད ེ་ཞིབ།
གཞི་ ངས་ ནོ ་ཤོར།

08.05.41

通信流量分析 traffic analysis

08.05.42

数据损坏 data corruption

ད་ ག
08.05.44 混杂 contamination མཉམ་འ ེས།
ི ་ལམ།
08.05.45 隐蔽信道 covert channel ཡིབ་ ང་འ ན
08.05.46 恶性逻辑 malicious logic གཏན་ཚགས་ངན་པ།
08.05.47 病毒 virus ནད་ ག
08.05.48 蠕虫 worm འོམ་འ །
ོ་ཅང་ཤིང་ །
08.05.49 特洛伊木马 Trojan horse
08.05.50 细菌 bacterium འ ་ །
ི ་ཡིག
链式信件 chain letter མ ད་ ལ་་འ ན
08.05.51 逻辑炸弹 logic bomb གཏན་ཚགས་འབར་མདེལ།
08.05.52 定时炸弹 time bomb ས་བཀག་འབར་མདེལ།
08.05.43

08.06

泛流

flooding

敏感信息的保护 Protection of sensitive information

08.06.01

验证 verification ར་

08.06.02

数据保护

08.06.03

对抗(措施)

08.06.04

故障无碍(用于计算机安全)

ཚར་ ེན་ཆ་འ ིན་ ང་ བོ །

ོད།

གཞི་ ངས་ ང་ ངོ ་།
ོ །
countermeasure འ ན་ ལ

data protection

failsafe (in computer security)

གནོད་མེད་ ོན་ཆ།

(

ིས་འཁོར་ ་ི བདེ་

འཇགས་ལ་ དོ །)
གཞི་ ངས་ངོས་འཛན།
keystroke verification མཐེབ་མནོན་ར་ ོད།

08.06.05

数据确认 data validation

08.06.06

键击验证

08.06.07

审计跟踪(用于计算机安全)

audit trail (in computer security)

ིས་བཤེར་ སེ ་ ེག ( ིས་འཁོར་ ་ི

བདེ་འཇགས་ལ་ དོ །)

08.06.12

གསང་དོན་ ང་ བོ །
ངས་ཀའི་མིང་འགོད་པ།
数字签名 digital signature
数字信封 digital envelope ངས་ཀའི་ཡིག་ ོགས།
ེ་དངོས་ཚད་འཇལ་གཏན་འཁེལ་ །ི
生物测定的 biometric
ོ
回呼；回拨 call-back; dial-back ལན་ ག

08.06.13

清除(用于计算机安全)

08.06.14

གསང་འདོར།
残留数据 residual data གཞི་ ངས་ ག་རོ།
责任分开 separation of duties འགན་འ ་ི ད ེ་འ ེད།
设陷 entrapment ི་འ གས།
侵入测试 penetration testing ⑴བཙན་འ ལ་ད ད་བཤེར། ⑵བཙན་འ ལ་ཚད་ལེན།

08.06.08
08.06.09
08.06.10
08.06.11

08.06.15
08.06.16
08.06.17
08.06.18

隐私保护 privacy protection

消密

clearing (in computer security) གཙང་སེལ།

sanitizing
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སི ་འཁོར་ ད་ཁོངས་ ིས་བཤེར།
08.06.20 应急过程 contingency procedure འ ལ་བ ན་བ ད་རིམ།
08.06.21 数据鉴别 data authentication གཞི་ ངས་ད ེ་འ ེད།
ི ་ད ེ་གཅོད་ཚབ་ཨང་།
08.06.22 消息鉴别代码 message authentication code གནས་འ ན
08.06.23 操纵检测 manipulation detection ཁ་ ར་ད ད་བཤེར། ད ད་འཇལ།
修改检测 modification detection བཟོ་བཅོས་ད ད་བཤེར། ད ད་འཇལ།
08.06.24 操纵检测(代)码 manipulation detection code ཁ་ ར་ད ད་འཇལ་ཚབ་ཨང་།
修改检测(代)码 modification detection code བཟོ་བཅོས་ད ད་བཤེར་ཚབ་ གས།
MDC(缩略语) MDC (abbreviation) MDC (བ ས་ཡིག)
08.06.25 抵赖 repudiation ངན་འ ེབ།
08.06.26 安全过滤器 security filter བདེ་འཇགས་འཚག་ཆས།
08.06.27 守护装置(用于计算机安全) guard (in computer security) ང་ཆས།
08.06.28 互嫌 mutual suspicion ཕན་ ན་དོགས་འཛན།
08.06.29 公证 notarization ག ང་དཔང་།
ོ ་།
08.06.30 通信量填充 traffic padding འ ིན་ ེལ་ཚད་ཁ་ ང
08.06.31 病毒标志 virus signature ནད་ གས།
08.06.32 抗病毒程序 anti-virus program ནད་ ག་འགོག་ ེད་ ་རིམ།
防疫程序 vaccine program རིམས་འགོག་ ་རིམ།
08.07 数据恢复 Recovery of data གཞི་ ངས་ ར་གསོ།
ེ །
08.07.01 数据再生 data restoration གཞི་ ངས་ ར་ ས
08.07.02 数据重构 data reconstruction གཞི་ ངས་བ ར་འ གས།
08.07.03 数据重组 data reconstitution གཞི་ ངས་བ ར་ ིག
08.07.04 备份过程 backup procedure
བ་ཉར་ ིག་རིམ།
བ་ཉར་ཡིག་ཆ།
08.07.05 备份文件 backup files
ོན་འགེབས།
08.07.06 后向恢复 backward recovery
ེས་འགེབས།
08.07.07 前向恢复 forward recovery
08.07.08 归档 to archive ཉར་ཚགས
08.07.09 档案文件 archive file ཡིག་ཚགས།
08.07.10 (已)存档文件 archived file ཚགས་ཡིག
ང་ཚགས།
08.07.11 冷站 cold site
ོགས་ཚགས།
壳站 shell site
08.07.12 热站 hot site ཚ་ཚགས།
08.07.13 应急计划 contingency plan འ ལ་བ ན་འཆར་གཞི།
灾难恢复计划 disaster recovery plan ོན་སེལ་འཆར་གཞི།
ོ །
08.08 拷贝保护 Copy protection ཁོ་ཕིའ་ི ང་ བ
ོ །
08.08.01 拷贝保护；复制保护 copy protection ཁོ་ཕིའི་ ང་ བ
08.08.02 软件盗版 software piracy མཉེན་ཆས་པར་ །
ོ་ གས་ ག
08.08.03 加锁 padlocking
08.08.04 设坏扇区 bad sectoring གཡབ་ ལ་ངན་པ་འ གས་པ།
08.08.05 检验代码 checking code ཞིབ་ད ད་ཚབ་ཨང་།
08.06.19

计算机系统审计

computer-system audit
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འཕར་འ གས་གཡབ་ ལ།
08.08.07 额外磁道 extra track འཕར་འ གས་གཡབ་ ལ།
08.08.08 假扇区 fake sector གཡབ་ ལ་ ན་མ།
ི ་འ ག་ལམ།
08.08.09 偏置道 offset track འ ོག་ ག
08.08.10 扇区对准 sector alignment གཡབ་ ལ ་གཏད་ ག
ི
ང་འ ལི ་འ ག་ལམ།
08.08.11 螺旋道 spiral track
08.08.12 超扇区 super sector ཚད་བ ལ་གཡབ་ ལ།
08.08.13 弱位 weak bit ཞན་གནས།
08.08.14 宽磁道 wide track ཞེང་ཆེན་ ད་ལམ།
09 数据通信 Data communication གཞི་ ངས་འ ན
ི ་གཏོང་།
ིར་བཏང་བ ་ཆད།
09.01 一般术语 General terms
09.01.01 数据通信 data communication གཞི་ ངས་འ ིན་གཏོང་།
09.01.02 数据传输 data transmission གཞི་ ངས་ ེལ་འ ེན།
传输 transmission བ ད་གཏོང་།
09.01.03 数据源 data source གཞི་ ངས་མ་ ངས།
09.01.04 数据宿 data sink གཞི་ ངས་འ ་ཚང་།
09.01.05 传输媒体 transmission medium བ ད་གཏོང་ ན་ག གས།
09.01.06 接口；界面 interface མ ད་ཁ། འཆར་ངོས མ ད་གདོང་
09.02 信号 Signals བ ་ གས།
དཔེ་ལད
09.02.01 模拟信号 analog signal ལད་ ོས་བ ་ གས།
ེས་ཐོར་བ ་ གས།
09.02.02 离散信号 discrete signal
ེས་ཐོར་ ས་ཚད་བ ་ གས།
离散时间信号 discretely timed signal
09.02.03 数字信号 digital signal
ངས་ཀའི་བ ་ གས།
09.02.04 二进制信号 binary signal གཉིས་གོང་འ ིལ་ གས་བ ་ གས།
二进制数字信号 binary digital signal གཉིས་གོང་འ ིལ་ ངས་ཀའི་བ ་ གས།
09.02.05 信号元素 signal element བ ་ གས་ ་གཞི།
09.02.06 特征状态 significant condition ད་ གས།
09.02.07 跃变 transition མཆོང་འ ར།
ད་ གས་ ད་ཅིག་མ།
09.02.08 特征瞬间 significant instant
ད་ གས་བར་གསེང་།
09.02.09 特征间隔 significant interval
09.02.10 抖动 jitter འདར་འ ལ།
09.02.11 相位抖动 phase jitter མཚན་གནས་ ག་པ།
09.03 传输——一般术语 Transmission - General Terms བ ད་གཏོང་།
09.03.01 传送 to transfer བ ད་ ེལ།
ེལ་གཏོང་།
09.03.02 发送；传输 to transmit
ོ ་བ ད་འ ནེ །
09.03.03 并行传输 parallel transmission གཤིབ་བ ད
09.03.04 串行传输 serial transmission
ེང་བ ོད་བ ད་འ ེན།
ང་ ོགས་བ ད་གཏོང་།
09.03.05 单工传输 simplex transmission
09.03.06 半双工传输 half-duplex transmission གཉིས་ ོགས་ ེད་ཀའི་བ ད་གཏོང་།
09.03.07 双工传输 duplex transmission གཉིས་ ོགས་བ ད་གཏོང་།
08.08.06

额外扇区

2006 年 4 月

extra sector
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གཉིས་ ོགས་ཆ་ཚང་བ ད་གཏོང་།
ོ ་བ ད་གཏོང་།
09.03.08 异步传输 asynchronous transmission ལོག་བ ད
09.03.09 起止式传输 start-stop transmission འགོ་མ ག་བ ད་གཏོང་།
09.03.10 同步传输 synchronous transmission གོམ་མཉམ་བ ད་གཏོང་།
09.03.11 基带 baseband
ང་ཐགས།
09.03.12 窄带 narrowband དོག་ཐགས།
09.03.13 宽带 broadband; wideband ཡངས་ཐགས།
09.03.14 传输信道 transmission channel བ ད་གཏོང་འ ིན་ལམ།
信道 channel འ ིན་ལམ།
09.03.15 正向信道；前向信道 forward channel
ང་ ོགས་འ ིན་ལམ།
ོ ས་འ ནི ་ལམ།
09.03.16 反向信道；后向信道 backward channel ོག་ ག
09.04 传输设施 Transmission facilities བ ད་གཏོང་་ ིག་བཀོད།
ི ས།
09.04.01 双绞线 twisted pair ད་པ་ཉིས་བ མ
09.04.02 同轴线 coaxial pair
ད་པ་མདའ་གཅིག་མ།
ད་ ན་་མདའ་གཅིག་མ།
09.04.03 同轴电缆 coaxial cable
09.04.04 光纤 optical fiber འོད་ ད།
09.04.05 数据集中器 data concentrator གཞི་ ངས་ ད་ཆས།
全双工传输

full-duplex transmission

(多路)复用器(用于数据通信中)

multiplexer (in data communication)

ལམ་མང་ ར་ ོད་ཆས་(གཞི་ ངས་

འ ིན་གཏོང་ ོད་ ་ དོ )
གཞི་ ངས་མང་ཡོག་ཆས།
09.04.07 通信适配器 communication adapter འ ིན་གཏོང་འཚམ་ ིག་ཆས།
ིག་ད ོལ་ ར་ཆས།
09.04.08 调制解调器 modem
09.05 传输技术 Transmission techniques བ ད་གཏོང་ལག་ ལ།
09.05.01 线路码 line code ོག་ལམ་ཚབ་ཨང་།
09.04.06

数据(多路)复用器 data multiplexer

09.05.02

相位编码(用于数据通信中)

phase encoding (in data communication)

མཚན་གནས་ ིག་ཨང་།

མན་ ་སི་ཐེ་་ གི ་ཨང་།
09.05.04 差分曼彻斯特编码法 differential Manchester encoding མན་ ་སི་ཐེ་ ད་ཆ་ཨང་ ིག་ཐབས།
09.05.05 n 元编码法 n-ary encoding n ་ཨང་ ིག་ཐབས།
09.05.06 冗余码 redundant code
ག་ ིགས་ཚབ་ཨང་།
09.05.07 加扰 to scramble ད ག་པ
09.05.08 解扰 to descramble ད ག་སེལ།
བས་ཐེག
09.05.09 载波 carrier
09.05.10 调制 modulation
ར་ ིག
ར་ད ལོ །
09.05.11 解调 demodulation
་ རོ ་མཐེབ་འཛན།
09.05.12 移幅键控 amplitude shift keying
ASK(缩略语) ASK(abbreviation) བ ས་ མ་ཚགས།
ོས་ རོ ་མཐེབ་འཛན།
09.05.13 移频键控 frequency shift keying
09.05.03

曼彻斯特编码(法)

Manchester encoding

FSK(缩略语) FSK(abbreviation)
09.05.14 相位连续移频键控 phase-continuous frequency shift keying

མཐེབ་འཛན།
相位连续的 FSK(缩略语)

བ སོ ་གནས་ ་འ ེལ་ ི་ སོ ་ ོར་

phase-continuous FSK(abbreviation)
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བ ོས་གནས་འ ེལ་ ལ་ ི་ སོ ་ ོར་

相位相干的 FSK(缩略语) phase coherent FSK(abbreviation)
ོ ་གནས་ ོར་ ར་མཐེབ་འཛན།
09.05.16 移相键控 phase shift keying བ ས
PSK(缩略语) PSK(abbreviation)
09.05.17 比特率 bit rate བི་ཐེ་ ོད།
09.05.18

data signaling rate གཞི་

数据信号(速)率

DSR(缩略语)

DSR(abbreviation)

ངས་བ ་ གས་ ོད།
བ ས་ མ་ཚགས།
ར་ ིག་་ ོད།

09.05.19

调制率

09.05.20

波特 baud

པོ་ཏ།

09.05.21

实际传送率

actual transfer rate

modulation rate

传送率 transfer rate བ
09.05.22
09.05.23
09.05.24
09.05.25

དོན་དངོས་བ ད་ ལེ ་ ོད།

ད་ ལེ ་ ོད།

ས་ ན་བ ད་ ེལ་ ོད།
ོ ་སལ་བ།
(多路)复用 multiplexing མང་ ད
解(多路)复用 demultiplexing མང་ ོད་སལ་བ།
ོས་ད ་ེ ར་ ོད།
频分复用 frequency division multiplexing
有效传送率

effective transfer rate

FDM(缩略语) FDM(abbreviation)
09.05.26 时分复用 time division multiplexing
09.05.27

统计时分复用

ས་ད ེའ་ི ར་ ོད།
ོ ་ སི ་ ས་ད ེའི་ ར་ དོ །
statistical time division multiplexing བ མ

STDM(缩略语) STDM(abbreviation)
09.05.28 多址访问；多址接入 multiple access
09.05.29

频分多址访问；频分多址接入

གནས་མང་ ་ དོ །

frequency division multiple access

FDMA(缩略语) FDMA(abbreviation) FDMA
09.05.30 时分多址访问；时分多址接入 time division multiple access
TDMA(缩略语) TDMA(abbreviation)
09.06 数据链路 Data link མ ད་ལམ།

ོས་ད ེ་གནས་མང་ ་ ོད།

ས་ད ེ་གནས་མང་ ་ ོད།

TDMA

གཞི་ ངས་ ེང་ལམ།
09.06.02 数据电路 data circuit གཞི་ ངས་ ོག་ལམ།
09.06.03 线路 line
ད་ལམ། ⑷ ོག་ལམ།
ེལ་འ ནེ ་ ོག་ལམ།
传输线路 transmission line
09.06.01

数据链路 data link

09.06.04

协议 protocol

ོས་དན། སོ ་མ ན།

ཡིག་ གས་ གོ ས་བའི་ སོ ་མ ན།
ོ ས་པའི་ སོ ་མ ན།
09.06.06 面向比特协议 bit-oriented protocol པེ་ ར་ ག
09.06.07 数据电路透明性 data circuit transparency གཞི་ ངས་ ོག་ལམ་ ངས་གསལ་རང་བཞིན།
ེབ
09.06.08 帧 frame
传输帧 transmission frame བ ད་གཏོང་ བ
ེ །
09.06.09 信息比特 information bit ཆ་འ ིན་པི་ཐི།
ོ ི་པི་ཐི།
09.06.10 开销比特 overhead bit འ ་ོ འ
服务比特 service bit ཞབས་ འི་བི་ཐེ།
09.06.11 帧起始符 start-of-frame
ེབ་ ོ་འ གས་ གས།
09.06.12 帧起始定界符 frame start delimiter
ེབ་ ོ་འ གས་མཚམས་ གས།
09.06.05

面向字符协议 character-oriented protocol
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ེབ་མཚམས་འཇོག་ གས།
མ་ཚན་མཚམས་ གས།
帧终止定界符 frame end delimiter
་འ ནེ ་ཚབ་ཨང་།
09.06.14 前导码 preamable
ེབ་ཚད་འཛན་ཡིག་ མ།
09.06.15 帧控制字段 frame control field
09.06.16 帧检验序列 frame check sequence
ེབ་་ཞིབ་བཤེར་ ་ི ིག་རིམ།
09.06.13

帧终止符

end-of-frame

FCS(缩略语) FCS(abbreviation)
ས་ཚན།
09.06.17 时槽 time slot
TS(缩略语) TS(abbreviation)
09.06.18 定时恢复 timing recovery
09.06.19
09.06.20
09.06.21

ས་བཀག་ ར་གསོ།
差错控制 error control ནོར་འཛལ་ཚད་འཛན།
块检验 block check ནོར་འཛལ་ཚད་འཛན།
比特差错率 bit error ratio པེ་ འི་ནོར་་ ད
ོ །

BER(缩略语) BER(abbreviation)
比特差错比率(建议不使用) bit error rate(deprecated)
གས་ཚད་ཚད་འཛན།
09.06.22 流量控制 flow control

ངོས་འཛན།

09.06.23

确认

09.06.24

探询 polling

09.06.25

选择

09.06.26

争用

09.06.27

数据传送阶段 data transfer phase

09.06.28

查询

interrogating

09.06.29

超时

time-out

09.06.29

恢复

recovery

09.06.30

基本型链路控制 basic mode link control

09.06.31

高级数据链路控制

acknowledgment

ད་གཅོད།
selecting གདམ་ཀ
contention ཧབ་འཚང་།
འ ི་ ད།
ས་བ ལ།
ར་གསོ།
་བའི་ད བི ས་ ེང་ལམ་ཚད་འཛན།
ེ ་ལམ་ཚད་འཛན།
high-level data link control མཐོ་རིམ་གཞི་ ངས་ ང

HDLC(缩略语) HDLC(abbrevia
09.06.32 数据站 data station) གཞི་
09.06.33

数据终端设备

ངས་ས་ཚགས།

data terminal equipment

DTE(缩略语) DTE(abbreviation)
09.06.34 中间设备 intermediate equipment
09.06.35

གཞི་ ངས་བ ད་གཏོང་གི་རིམ་པ།

གཞི་ ངས་མཐའ་ ེའི་ ིག་ཆས།

ིག་ཆས་བར་མ།

数据电路终接设备 data circuit-terminating equipment

གཞི་ ངས་ གོ ་ལམ་མ ག་ ེལ་ ིག་ཆས།

DCE(缩略语) DCE(abbreviation)
09.06.36 控制站 control station ཚད་འཛན་ས་ཚགས།

ཞོར་ གས།
09.06.38 主站 master station མ་ཚགས།
09.06.39 从站 slave station
་ཚགས།
09.06.40 被动站 passive station གཞན་དབང་ས་ཚགས།
09.06.41 主站 primary station མ་ཚགས།
09.06.42 次站 secondary station ཕལ་ཚགས།
09.06.43 组合站 combined station འ ས་ཚགས།
09.07 数据网 Data network གཞི་ ངས་ ་ །
09.06.37

辅助站

09.07.01

结点(用于数据通信中)

tributary station

node (in data communication) མ
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མ ད་ ེ།

09.07.02

端口 port

09.07.03

连接

09.07.04

点对点连接

09.07.05

多点连接

09.07.06

ང་བ གས།
组播；多播 multicast མང་བ གས།
数据网络 data network གཞི་ ངས་ ་ །
局域网 local area network ཁོངས་ ང་ ་ །

09.07.07
09.07.08
09.07.09
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connection

ེལ་མ ད།
ཚགས་ནས་ཚགས་ ལེ ་མ ད།
ཚགས་མང་ ེལ་མ ད།

point-to-point connection
multipoint connection

广播 broadcast

LAN(缩略语) LAN(abbreviation) LAN
ོང་ཁོངས་
09.07.10 城域网 metropolitan network
MAN(缩略语) MAN(abbreviation)
09.07.11 广域网 wide area network

བ་ ང་ ་
་ །

MAN

ཁོངས་ཆེན་ ་ །

WAN(缩略语) WAN(abbreviation) WAN
09.07.12 综合业务数字网 integrated services digital network

ོགས་བ ས་ལས་ ོའི་ ངས་ །

ISDN(缩略语) ISDN (abbreviation)
09.07.13 存储转发 store-and-forward

ཉར་གསོག་དང་བ ད་འ མེ །
09.07.14 数据交换机 data switching exchange གཞི་ ངས་བ ་ེ རེས་འ ལ་ཆས།
DSE(缩略语) DSE (abbreviation) བ ས་ མ་ཚགས།
09.07.15 交换 switching བ ེ་རེས།
ོག་ལམ་བ ེ་རེས།
09.07.16 电路交换 circuit switching
ི ་བ ེ་རེས།
09.07.17 报文交换 message switching གནས་འ ན
མ་པོ།
09.07.18 包；分组 packet
མ་པོ་བ ེ་རེས།
09.07.19 包交换；分组交换 packet switching
09.07.20 包排序；分组排序 packet sequencing
མ་པོ་རིམ་ ིག
མ་པོ་བ ད་ ལེ ་ དེ ་ ངས།
09.07.21 包传送方式；分组传送方式 packet transfer mode
མ་ ལ་མཐའ་ ེ།
09.07.22 包式终端；分组式终端 packet mode terminal
མ་པོ་ ིག་བཤིག་ཡོ་ཆས།
09.07.23 包装拆器；分组装拆器 packet assembler/disassembler
PAD(缩略语) PAD (abbreviation)
09.07.24 数据包 datagram གཞི་ ངས་

མ་ །
09.07.25 数据报业务 datagram service གཞི་ ངས་ མ་ འི་ལས་དོན།
09.07.26 虚呼叫设施 virtual call facility སོལ་འབོད།
09.07.27 呼叫控制规程 call control procedure འབོད་པ་ཚད་འཛན་ ི་གོ་རིམ།
09.07.28 选择信号 selection signal འདམ་གསེས་བ ་ གས།
09.08 用户设施 User facilities
ོད་མཁན་ ི་ ིག་བཀོད།
09.08.01

代码透明的数据通信

code-transparent data communication

ཚབ་ གས་མངོན་པའི་གཞི་ ངས་

代码独立的数据通信

code-independent data communication

ཚབ་ཨང་ ེར་ གས་ ་ི གཞི་ ངས་

འ ིན་གཏོང་།
09.08.02

འ ིན་གཏོང་།
09.08.03
09.08.04
09.08.05
09.08.06

དོ ་མཁན་ཞབས་ ་ མས་ ངས།
ོད་མཁན་དགོས་ཆས།
用户设施 user facility
呼叫；主叫 calling འབོད་པ།
呼叫 call འབོད་པ།
用户服务类别 user class of service
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09.08.07
09.08.08
09.08.09
09.08.10
09.08.11
09.08.12
09.08.13
09.08.14

the China Tibetology Research Center

མིས་ ས་འབོད་པ།
自动呼叫(用于数据网络) automatic calling(in data networking) རང་འ ལ་འབོད་པ།
缩址呼叫 abbreviated address calling བ ས་གནས་འབོད་པ།
ི ་ཆས།
直接呼叫设施 direct call facility ཐད་ཀར་འབོད་པའི་ ག
应答 answering བ ་ལན།
人工应答 manual answering མིས་ ས་ཨ་ལན།
自动应答 automatic answering རང་འ ལ་ཨ་ལན།
ོ ་པ་པོའི་ཚགས།
封闭用户群 closed user group བཀག་ ོམ་ ད
人工呼叫(用于数据网络)

manual calling (in data network)

CUG(缩略语) CUG(abbreviation) CUG
09.08.15 具有出通路的封闭用户群 closed user group with outgoing access

ིར་འ སོ ་བ ད་ལམ་ཡོད་

པའི་བཀག་ ོམ་ དོ ་པ་པོའི་ཚགས།
09.08.16

具有入通路的封闭用户群

closed user group with incoming access

པའི་བཀག་ ོམ་ དོ ་པ་པོའི་ཚགས།
09.08.17

快速选择

09.08.18

服务器

server

09.08.19

客户机

client

10

མ ོགས་ ར་གདམ་གསེས།
ཞབས་ ་འ ལ་ཆས།
ོད་མཁན་འ ལ་ཆས།

fast select

操作技术和设施

OPERATING TECHNIQUES AND FACILITIES

10.01.02

ང་གཞའི་ཐ་ ད།
功能部件 functional unit ེད་ལས་ ་ཆས། ོལ་ ས
ིག་འཁོར།
处理机 processor

10.01.03

进程(用于数据处理系统)

10.01

基本术语

10.01.01

ནང་འ ོས་བ ད་ལམ་ཡོད་

བཀོལ་ ོད་ལག་ ལ་དང་ ིག་ཆས།

BASIC TERMS

process(in a data processing system)

ེད་རིམ་(གཞི་ ངས་ གི ་གཅོད་མ་

ལག་ལ་ ོད་)
10.01.04

处理(用于数据)

to process(data)

10.01.05

执行

execution

10.01.06

执行

to execute

ལག་བ ར།
ལག་བ ར།

ིག་གཅོད།

ཐོན་ ངས་བགོ་བཤའ།
10.01.08 同步的 synchronous མཉམ་བ ོད།
10.01.09 中断 interrupt, interruption མཚམས་ཆད།
ོལ་འ སེ །
10.01.10 交错 to interleave
ེ །
10.01.11 联址 to bind གནས་ ལ
10.01.12 响应时间 response time ལན་འདེབས་ ས་ཚད།
10.01.13 周转时间 turnaround time འཁོར་ ག་ ས་ཚད།
10.01.14 吞吐量 throughput འདོན་འ ག་ ེད་ཚད།
ོ ་ ིག་ཆས།
10.02 操作设施 OPERATING FACILITIES བཀོལ་ ད
10.02.01 作业 job ལས་ཀ
10.02.02 任务 task ལས་འགན།
10.02.03 分派 to dispatch ཆ་བགོས།
10.02.04 分派程序，分派器 dispatcher ཆ་བགོས་ ་རིམ།
10.02.05 调度 to schedule བཀོད་གཏོང་།
10.02.06 (作业)运行 (job)run འཁོར་ ད
ོ །
10.01.07

资源分配

resource allocation
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(程序)运行
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作业流

输入流
运行流
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དོ །

ལས་ ན།
input stream འ ག་ ན།
ོ ་ ན།
run stream འཁོར་ ད
job stream

བཀའ་བཀོད་ ད་ཆ།
控制语言 control language ཚད་འཛན་ ད་ཆ།
10.02.10 目标模块 object module ཚན་ ོག
ེ ་ཚན་ ོག
10.02.11 装入模块 load module འ ག་ ད
ེལ་མ ད་ མོ ་ གི ་ ་རིམ།
10.02.12 连接编辑程序 linkage editor
连接程序 linker
ེལ་མ ད་ ་རིམ།
10.02.13 内存映象 storage image, core image ནང་གསོག་འཆར་བ ན།
10.02.14 控制区 control area ཚད་འཛན་ ལ།
10.02.15 控制程序 control program ཚད་འཛན་ ་རིམ།
10.02.16 驻留的 resident བཅའ་ ད
ོ །
ེ་བའི་ ་རིམ།
10.02.17 核心程序 nucleus
ོད་ཚད་ ་རིམ། བཅའ་ དོ ་ཚད་འཛན་ ་རིམ།
驻留控制程序 resident control program
ད་ཁོངས་ ེ་ བ།
10.02.18 系统生成 system generation
10.03 操作方式 OPERATING MODES བཀོལ་ ོད་ ེད་ ངས།
10.03.01 批处理 batch processing
ེབ་གཅོད།
ང་རིང་ བེ ་གཅོད།
10.03.02 远程批处理 remote batch processing
ེང་མོལ་ ེད་ ངས།
10.03.03 对话方式 conversational mode
ོལ་རེས་ ེད་ ངས།
交互方式 interactive mode
10.03.04 实时的 real time
ས་ཐོག
10.03.05 联机的 online འཁོར་མ ད།
10.03.06 脱机的 offline འཁོར་ ལ།
10.03.07 单步操作 single step operation གོམ་ ང་བཀོལ་ ོད།
步进操作 step－by－step operation རིམ་ ོད།
10.04 操作技术 OPERATING TECHNIQUES བཀོལ་ ོད་ལག་ ལ།
ལ་ ན།
10.04.01 假脱机 spooling
ང་རིང་ བེ ་གཅོད་ནང་འ ག
10.04.02 远程批输入 remote batch entry
10.04.03 远程作业输入 remote job entry ང་རིང་ལས་གཉེར་ནང་འ ག
10.02.09

命令语言

command language

RJE(缩写) RJE(Abbreviation)
10.04.04 时间分片 time slicing
10.04.05

分时

10.04.06

多道程序设计

10.04.07
10.04.08
10.04.09
10.05

time sharing

ས་ཆ།
ས་བགོས།

ལམ་མང་ ་རིམ་ ས་འགོད།
ི ་གཅོད།
多重任务处理 multitasking འགན་མང་ ག
གི ་གཅོད་མང་པོ།
多处理 multiprocessing
仿真 to emulate འ ་བཅོས།
multiprogramming

存储管理(一般术语)

10.05.01

目录

10.05.02

编目

STORAGE MANAGEMENT (GENERAL)

གསོག་ཉར་དོ་དམ།

དཀར་ཆག
ི ་པ།
to catalog དཀར་ཆག་ ག
catalog
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བས་བདེའ་ི བར་ཆོད།
dynamic buffering འ ལ་ མ་བར་ཆོད།

10.05.03

简单缓冲

10.05.04

动态缓冲

10.05.05

动态(资源)分配

10.05.06

动态再定位

10.05.07

迁出

to roll out

10.05.08

迁入

to roll in

10.05.09

交换

swapping

10.05.10

10.05.14

ང་ བོ །
ོག་བཟོ་གསོག་ཆས།
虚拟存储器 virtual storage
虚拟地址 virtual address
ོག་བཟོའི་གནས་ ལ།
实在存储器 real storage དངོས་གནས་གསོག་ཆས།
实在地址 real address དངོས་གནས་གནས་ ལ།

10.05.15

地址转换器，地址转换程序

10.05.11
10.05.12
10.05.13

simple buffering

འ ལ་ མ་(ཐོན་ ངས་) བགོ་བཤའ།
འ ལ་ མ་ ་ི གནས་ས་བ ར་གཏན།

dynamic(resource)allocation

dynamic relocation

རི ་ །ོ
ནང་ ོ།
བ ེ་རེས།

保护 protection, lock out

address translator

རིམ།
10.05.16

the China Tibetology Research Center

གནས་ ལ་བ ེ་ ར་ ་རིམ། གནས་ ལ་ ར་ཆས་ ་

页面(用于虚拟存储器系统)page(in a virtual storage system)

ཤོག་ངོས།( ར་ ང་གསོག་མཛད་ ་རིམ་

ནང་ ོད།)
ཤོག་ ེ།
ཤོག་ བེ ་འ ནེ ་པ།

10.05.17

页帧 page frame

10.05.18

调页 paging

ཤོག་ བེ ་ད ེ་པ་ལག་ ལ།
ེ ་པ།
10.05.20 请求式调页 demand paging དགོས་འ ན་ ར་ཤོག་ ེབ་འ ན
ོན་ བས་ ར་ཤོག་ ེབ་འ ེན་པ།
10.05.21 先行式调页 anticipatory paging
ིག་གཅོད་ཆས།
11 处理器 Processing units
01.03.02 处理器 processing unit ིག་གཅོད་ཆས།
ེ་བའི་ ིག་གཅོད་འ ལ་འཁོར།
中央处理机(反对使用) central processing unit(deprecated)

10.05.19

分页技术

paging technique

CPU(缩略语)(反对使用) CPU(abbreviation)(deprecated)
主机(反对使用) mainframe(deprecated) འ ལ་འཁོར་གཙ་བོ།
11.01

处理单元的一般体系结构

General architecture of processing units

པའི་ ིག་གཞི།

ིག་གཅོད་ ང་ འི་མ་ལག་ཕལ་

11.01.07

ིག་གཅོད་ཆས། གི ་གཅོད་འ ལ་འཁོར།
(指令)控制器 (instruction)control unit (བཀའ་བ ་) ཚད་འཛན་ཆས
主控制器 main control unit ཚད་འཛན་ཆས་གཙ་བོ།
时钟 clock
་ཚད།
་ཚད་ཨ་མ།
主时钟 master clock
ན་ ང་ ིག་གཅོད་ཆས།
微处理器 microprocessor
ིག་གཅོད་མང་བའི་འ ལ་ཆས།
多处理机 multiprocessor

11.01.08

算术［逻辑］
［算术逻辑］部件；运算器 arithmetic［logic］
［arithmetic and logic］unit

11.01.01
11.01.02
11.01.03
11.01.04
11.01.05
11.01.06

处理器；处理机 processor

ཨང་

ིས་［གཏན་ཚགས་］［ཨང་ སི ་གཏན་ཚགས］་ ་ཆས ། ིས་ ག་ཆས།
ALU(缩略语) ALU(abbreviation)
11.01.09 流水线处理器 pipeline processor
11.01.10

数组处理器

array processor

ད་འ ལེ ་ གི ་གཅོད་ཆས།
ངས་ཚ་ གི ་གཅོད་ཆས།
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ོགས་ཚད་ ིག་གཅོད་ཆས།

མ་ ད།

11.01.11

总线 bus

11.01.12

存储器

11.01.13

内存储器；内存

storage(device) གསོག་ཆས།
memory

ནང་གསོག

ནང་ ལ་གསོག་ཆས།
ི་གསོག འི ི་གསོགས་ཆས།
11.01.15 外存储器；外存 external storage
辅助存储器 auxiliary storage རམ་འདེགས་གསོག་ཆས།
11.01.16 主存储器 main storage, main memory གསོག་ཆས་གཙ་བོ།
11.01.17 缓冲存储器；缓存 buffer storage, buffer བར་ཆོད་གསོག་ཆས། །
11.01.18 高速缓冲存储器；高速缓存 cache(memory) འ ས
ོ ་ ར་ དོ ་གཏོང་གསོག་ཆས།
11.01.19 寄存器 register བཅོལ་ཚང་།
11.01.20 输入输出通道 input-output channel ནང་འ ེན་དང་ ིར་འདོན་ ་ི ད་ལམ།
ེ ་པ།
11.01.21 直接存储器存取 direct memory access ཐད་ཀར་གསོག་ཆས་ ིས་གསོག་ལེན་ ད
11.01.14

内部存储器

DMA(缩略语)

internal storage, internal memory

DMA(abbreviation)

11.01.22

(输入输出)控制器

11.01.23

IOC(缩略语)

11.01.23

输入［输出］
［输入输出］设备

[ནང་འ

ནེ ་ ིར་གཏོང་]ཡོ་ཆས།

11.02

寄存器

(input-output)controller

IOC(abbreviation)

Registers

(ནང་འ

ེན་དང་ རི ་འདོན་) ཚད་འཛན་ཆས།

IOC
input［output］
［input-output］device

ནང་འ ེན་[ ིར་འ ེན་]

བཅོལ་ཚང་།

བཀའ་བ ་བཅོལ་ཚང་།
11.02.02 指令地址寄存器 instruction address register བཀའ་བ ་གནས་ ལ་བཅོལ་གསོག་ཆས།
་རིམ་བཅོལ་གསོག་ཆས།
程序寄存器 program register
指令指针寄存器 instruction pointer register བཀའ་བ ་ ོགས་ ོན་བཅོལ་གསོག་ཆས།
11.02.03 变址寄存器 index register གནས་འ ར་བཅོལ་གསོག་ཆས།
ང་གནས་བཅོལ་གསོག་ཆས།
11.02.04 基址寄存器 base(address)register
11.02.05 旗标寄存器；标志寄存器 flag register དར་ གས་ བཅོལ་ཚང་།
11.02.06 中断寄存器 interrupt register བར་ཆད་བཅོལ་གསོག་ཆས།
ོ་གནས་བཅོལ་གསོག་ཆས།
11.02.07 移位寄存器 shift register
ི་ ོད་བཅོལ་ཚང་།
11.02.08 通用寄存器 general purpose register
11.02.09 浮点寄存器 floating-point register གཡིང་ཚག་བཅོལ་གསོག་ཆས།
11.02.10 定点寄存器 fixed-point register གཏན་གནས་བཅོལ་གསོག་ཆས།
11.02.11 累加器 accumulator
ེག་ ནོ ་ཡོ་ཆས།
ིས་ ག་བཅོལ་གསོག་ཆས།
11.02.12 运算寄存器 arithmetic register
11.02.01

指令寄存器

11.02.13

双倍［三倍］
［四倍］
［N 倍］长寄存器 double［triple］
［quadruple］
［N-tuple］length register

instruction register

བ་གཉིས་ ་ི རིང་བའི་བཅོལ་གསོག་ཆས།
双倍［三倍］［四倍］［N 倍］寄存器

double［triple］［quadruple］［N-tuple］register

བ་གཉིས་

བ་ག མ་］［ བ་བཞི་］［ བ་མངགས་］བཅོལ་གསོག་ཆས།
ས་ ་ི ཆས།
11.02.14 计时器；定时器 timer
་ཚད་བཅོལ་ཚང་།
时钟寄存器 clock register
11.02.15 寄存器长度 register length བཅོལ་ཚང་ ི་རིང་ཚད།
11.02.16 间隔计时器 interval timer བར་གསེང་ ས་ ་ི ཆས།
［
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སི ་ ག་ཆས།
ོན་ སི ་ཡོ་ཆས།
11.03.01 加法器 adder
ངེ ་བ ོད་ ནོ ་ སི ་ཆས།
11.03.02 串行加法器 serial adder
ོ ་ ནོ ་ སི ་ཆས།
11.03.03 并行加法器 parallel adder གཤིབ་བ ད
11.03.04 保留进位加法器 carry-save adder གནས་འཕར་སོར་འཇོག་ ོན་ཆས།
ེད་ ོན་ཡོ་ཆས།
11.03.05 半加器 half adder
ོ ་ཡོ་ཆས།
11.03.06 全加器 full adder ཡོངས་ ན
11.03.07 减法器 subtracter འ ི་ ིས་ཡོ་ཆས།
ེད་འ ི་ཡོ་ཆས།
11.03.08 半减器 half subtracter
11.03.09 全减器 full subtracter ཡོངས་འ ་ི ཡོ་ཆས།
ནོ ་ འི ི་ཡོ་ཆས།
11.03.10 加减器 adder-subtracter
11.03.11 补码器 complementer ཨང་གསབ་ཡོ་ཆས།
11.03.12 并行加法 parallel addition གཤིབ་བ ོད་ ོན་ ིས།
11.03.13 串行加法 serial addition
ེང་བ དོ ་ ོན་ སི །
ར་མ གོ ས་གནས་འཕར།
11.03.14 高速进位 high-speed carry
11.03.15 逢九(跳跃)进位 standing-on-nines carry ད ་འ ད་གནས་འཕར།
ི །
11.03.16 逐位进位 cascaded carry རིམ་ ར་གནས་ ལ
ི །
11.03.17 部分进位 partial carry ཆ་ཤས་གནས་ ལ
11.03.18 完全进位 complete carry ཆ་ཚང་གནས་ ལ
ི །
བས་འ ོས་གནས་འཕར།
11.03.19 行波进位 ripple carry
ར་ཆས།
11.03.20 比较器 comparator
ངས་ ་ི ཡོ་ཆས།
11.03.21 计数器[可逆计数器] counter［reversible counter］
11.03.22 模 n 计数器 modulo-n counter
མ་N ིས་ཆས།
11.03.23 置位(对计数器) to set(a counter) གནས་འ གས
11.03.24 复位(对计数器) to reset (a counter) གནས་གསོ།
ར་ཆས།
11.04 转换器 Converters
11.04.01 (数据)转换器 (data) converter གཞི་ ངས་ ར་ཆས།
11.04.02 代码转换器 code converter ཚབ་ གས་ ར་ཆས།
ི ་ཆས།
11.04.03 编码器 encoder ཨང་ ག
11.04.04 解码器；译码器 decoder ཨང་ ར་ཆས།
ེང་གཤིབ་ ར་ཆས།
11.04.05 串并转换器 staticizer, serial-parallel converter
11.04.06 并串转换器 serializer, parallel-serial converter, dynamicizer གཤིབ་ ང
ེ ་ ར་ཆས།
ི་ཆས།
12 外围设备 Peripheral equipment
12.01 数据媒体—一般性的 Data media - General གཞི་ ངས་ ན་ག གས།
ོ ་བའི་ ན་ག གས།
12.01.01 空白媒体 blank medium, virgin medium ང
ན་ག གས་ ངོ ་པ།
12.01.02 空媒体 empty medium
12.01.03 擦除 to erase
བ་པ།
ི
12.01.04 初始化 initialization འགོ་ ག
མ་ད བི ས་ ་ ར། མ་བཞག
12.01.05 格式化 formatting
ིག་འ ག
12.01.06 (安)装 to mount
11.03

运算器

Arithmetic units
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12.01.07

倒带

to rewind

12.01.08

磁道

ད་ལམ།

12.01.09

替换磁道

中国藏学研究中心科研项目“术语标准化”

ོག་ད ིས།

alternate track, alternative track

གསལ་ ང་ལམ།
12.01.11 时钟道 clock track
་ཚད་ལམ།
12.01.12 差错率 error rate ནོར་ ོད།
12.01.13 纠错 error correction ནོར་བཅོས།
12.01.14 检错 error detection ནོར་ད ད།
ོ །
12.01.15 软错 soft error ཧོབ་ ན
瞬态差错 transient error ཧོབ་ ོན།
ན་ ནོ
12.01.16 硬错 hard error
བ་ཉར།
12.01.17 备份的 backup(adjective)
12.01.18 透录 print through ⑴བ ོལ་ག གས།
⑺བ ོལ་བབས།
12.01.10

索引道

2006 年 4 月

ད་ལམ་ཚབ་བ ེ།

index track

⑵པར་ཡོན། ⑶ཡོ་ཤར། ⑷ག

ར་པར།

⑸བ

ལོ ་ཤར།

⑹གསལ་ཟིན།

གཞི་འཛན་སའི་མཐའ།
ཐགས་ ངེ ་།

12.01.19

基准边

12.01.20

带行

12.01.21

行间距

12.01.22

道间距

12.01.23

道密度

12.01.24

物理记录密度 physical recording density

reference edge, guide edge
tape row, tape frame

ེང་བར།
ད་ལམ་བར་ཐག
track pitch
track density ད་ལམ་ ག་ཚད།
row pitch

དངོས་ གས་ཐོ་འགོད་ ག་ཚད།

གནས་ ག་ཚད།
记录密度 recording density ཐོ་འགོད་ ག་ཚད།
12.01.26 数据密度 data density གཞི་ ངས་ ག་ཚད།
12.01.25

位密度 bit density

ད་ ིལ་ ག་ཚད།
ན་ག གས་གཞི་ ངས་ ང་ ངོ ་ ིག་ཆས།
数据媒体保护装置 data medium protection device
(1)退格(数据媒体) to backspace(a data medium) ིར་ ར།
(2)退格(位置) to backspace(a position) ིར་ ར།
(磁)心 (magnetic)core ( ད) །ེ
ད་ཐགས།
磁带 magnetic tape
卡式(磁带) (magnetic tape)cassette
ཱ་ ིའ་ི ད བི ས་ཅན་ ི་ ་ཐག ( མཉེན་ཐག )
盒式(磁带) (magnetic tape)cartridge
མ་ད བི ས་ཅན་ ་ི ་ཐག ( མཉེན་ཐག )
ད་ ང་།
磁卡 magnetic card
ད་ །
磁鼓 magnetic drum
磁盘 magnetic disk
ད་ རེ །
ེ།
软盘 floppy(disk); flexible disk མཉེན་ ར
硬盘 hard disk མ ེགས་ ེར།
ེ ་ ང་བ།
小软盘 diskette མཉེན་ ར
磁盘组 disk pack
ད་ ེར་ཚ།
མ་ད ིབས་ ད་ རེ །
盒式磁盘 disk cartridge
数据模件 data module གཞི་ ངས་ཉིང་ །

压缩密度(在此意义下反对使用)
12.01.27
12.01.28
12.01.29
12.01.30
12.01.31
12.01.32
12.01.33
12.01.34
12.01.35
12.01.36
12.01.37
12.01.38
12.01.39
12.01.40
12.01.41
12.01.42

packing density
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འོད་ རེ །
ངས་ཀའི་འོད་ ེར།
数字光盘 digital optical disk
12.01.44 漏码 drop-out ཨང་ཆད།
་འཕར་ཆད།
12.01.45 漏脉冲 missing-pulse
12.01.46 冒码 drop-in ཨང་ ས།
་འཕར་ ས་མ།
12.01.47 冒脉冲 extra-pulse
ད་ ག
12.01.48 磁墨水 magnetic ink
12.01.49 磁墨水字符 magnetic ink character ཁབ་ལེན་ ག་ཚའི་ཡིག་ གས།
12.01.50 光(学)字符 optical character འོད་རིག་ཡིག་ གས།
12.01.51 字符识别 character recognition ཡིག་ གས་ཞན་འ ེད།
12.01.52 磁墨水字符识别 magnetic ink character recognition ཁབ་ལེན་ ག་ འི་ཡིག་ གས་ཞན་འ ེད།
12.01.43

光盘 optical disk

MICR(缩略语) MICR(abbreviation) MICR
12.01.53 光学字符识别 optical character recognition

འོད་རིག་ཡིག་ གས་ཞན་འ དེ །
12.01.54 标记扫描 ( ད་བཤེར།) mark scanning མཚན་ གས་ ད་བཤེར།
光标记读取 optical mark reading འོད་ གས་ ོག་ལེན།
12.01.55 条形码 bar code ཐིག་རིས་ཚབ་་ཨང་།
ང་ འི་དཔེ་ ལ
12.01.56 孔模(式) hole pattern
ེ །
12.01.57 模式识别 pattern recognition དཔེ་ ལ་ཞན་འ ད
12.01.58 (未穿孔)带 (punch)tape ( ང་ ་མ་བཏོད་པའི) ས་ཐག
ང་བ ོལ་ཐགས།
12.01.59 穿孔带 punched tape
12.01.60 带轴 tape spool, hub ཐགས་མདའ།
12.01.61 带盘 reel ཐགས་ ེར།
ང་མེད་པའི་ ང་ །
12.01.62 未穿孔卡 punch card
ང་བ ོལ་ ང་ །
12.01.63 穿孔卡 punched card
12.01.64 窗孔卡 aperture card
་མིག་ ང་ །
12.01.65 卡片叠 card deck ཤོག་ ང་ཆག་པ།
ོ ་ ས་ ད་ཆོས།
12.02 存储器的功能特性 Functional characteristics of storage གསོག་ཆས་ ་ི ལ
12.02.01 存储 storing གསོག་པ། ཉར་གསོག
12.02.02 (1)存储 to store གསོག་པ།
12.02.03 (2)存储 to store གསོག་པ།
12.02.04 存储 storage ཉར་གསོག
12.02.05 (存储)位置 (storage)location གནས་ས།
12.02.06 存储单元 storage cell ཉར་གསོག་ ་ེ ཚན།
存储元素 storage element ཉར་གསོག་གཞི་ །
12.02.07 二进制单元 binary cell གཉིས་གོང་འ ིལ་ གས་ ང་ཚན།
12.02.08 字选存储器 word-organized storage ཡིག་འདེམས་གསོག་ཆས།
12.02.09 静态存储器 static storage འཇགས་ མ་གསོག་ཆས།
12.02.10 动态存储器 dynamic storage འ ལ་ མ་གསོག་ཆས།
12.02.11 可擦存储器 erasable storage
བ་ ང་གསོག་ཆས།
12.02.12 固定存储器 permanent storage གཏན་འཇགས་གསོག་ཆས།
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12.02.13

只读存储器

read-only memory

ROM(缩略语) ROM(abbreviation)
12.02.14 随机(存取)存储器 RAM
12.02.15

中国藏学研究中心科研项目“术语标准化”

2006 年 4 月

ོག་ ང་གསོག་ཆས།

བས་བ ན་གསོག་ཆས།

可编程只读存储器 programmable read-only memory

་རིམ་ ིག་ ང་པའི་ ོག་ ང་གསོག་ཆས།

PROM(缩略语) PROM(abbreviation)
PROM
12.02.16 可擦编程只读存储器 erasable programmable read-only memory

གསོག་ཆས།

འ སི ་ཆོག་ ་རིམ་ ོག་ ང་

EPROM(缩略语) EPROM(abbreviation) EPROM
12.02.17 易失性存储器 volatile storage བོར་ འི་གསོག་ཆས།

བོར་དཀའི་གསོག་ཆས།
12.02.19 非破坏性读出 nondestructive read གཏོར་མིན་ ག
ོ ་འདོན།
12.02.20 破坏性读出 destructive read གཏོར་བཤིག་ ོག་འདོན།
12.02.21 存储器容量 storage capacity གསོག་ཆས་གཤོང་ཚད།
存储器大小 storage size གསོག་ཆས་ཆེ་ ང་།
12.02.22 直接存取 direct access ཐད་ཀར་ ་ ོད།
随机存取(建议不用) random access(deprecated)
བས་བ ན་ཉར་ལེན།
12.02.23 顺序(གོ་རིམ།)存取 sequential access གོ་རིམ་ ར་ཉར་ལེན།
ེང་བ དོ ་གསོག་ལེན།
串行存取 serial access
12.02.24 下推存储器 pushdown storage མར་གཏོད་གསོག་ཆས།
栈(存储器) stack(storage)
ེག་པ (གསོགས་ཆས་)
12.02.25 上推存储器 pushup storage ཡར་གཏོད་གསོག་ཆས།
ེག་པ་ ནོ ་མདའ།
12.02.26 栈指针( ོན་མདའ།) stack pointer
ེག་པ་ ོན་ཆས།
栈指示器 stack indicator
12.02.27 相联存储器 associative storage འ ེལ་ཡོད་གསོག་ཆས།
内容可寻址存储器 content addressable storage ནང་དོན་ལས་གནས་ ལ་འཚལ་ ང་བའི་གསོག་ཆས།
ོ །
12.02.28 存储保护 storage protection ཉར་གསོག་ ང་ བ
ེ ་ ས་ཚད།
12.02.29 传送时间 transfer time བ ད་ ལ
ག་ ས།
12.02.30 等待时间 latency, waiting time
12.02.31 存取时间 access time ཉེར་ལེན་ ས་ཚད།
12.02.32 平均存取时间 mean access time ཆ་ མ
ོ ས་ ་ དོ ་ ས་ཚད།
12.02.33 查找时间 seek time འཚལ་ ས།
定位时间 positioning time གནས་ཁེལ་ ས་ཚད། གནས་གཏན་ ས་ཚད།
12.02.34 搜索(བཤེར་འཚལ།)时间 search time བཤེར་འཚལ་ ས་ཚད།
旋转时间 rotational time འཁོར་ ས།
12.02.35 旋转位置感测 rotational position sensing འཁོར་གནས་་ཚར་འཇལ།
12.02.18

非易失性存储器

nonvolatile storage

RPS(缩略语) RPS(abbreviation)
12.02.36 周期时间 cycle time འཁོར་

ན།

གོ ་(འ )ི འཁོར་ ན་ ས་ཚད།
12.02.38 标称传送率 nominal transfer rate ཚད་བཅད་ ེལ་ཚད། ོད
ས་ ན་ ལེ ་ཚད། ོད
12.02.39 有效传送率 effective transfer rate
12.03 存储器技术 Technology of storage devices གསོག་ཆས་ལག་ ལ།
12.02.37

读［写］周期时间

read［write］cycle time
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ཞི་ ོག་གསོག་ཆས།
12.03.02 集成电路存储器 integrated circuit memory འ ས་ བ་ ོག་ལམ་གསོག་ཆས།
IC 存储器 IC memory གསོག་ཆས།
12.03.03 低温存储器 cryogenic storage ང་འཇོག་གསོག་ཆས།
12.03.04 磁存储器 magnetic storage
ད་ ་ི གསོག་ཆས།
12.03.05 光存储器 optical storage, optical memory འོད་ ི་གསོགས་ཆས།
ད་་ ར་གསོག་ཆས།
12.03.06 磁泡存储器 bubble memory
ོག་ ན་བ ར་ བེ ་འདེམ་ཐབས།
12.03.07 电流重合选取法 coincident-current selection
ད་ཐོ།
12.03.08 磁记录 magnetic recording
12.03.09 纵向磁记录 longitudinal magnetic recording ག ང་ ོགས་ ད་ཐོ།
ང་འ ང་ ད་ཐོ།
12.03.10 垂直磁记录 perpendicular magnetic recording
ང་འ ང་ ད་ཐོ།
垂直磁记录
PMR
ད་ད ག་གསོག་ཆས།
12.03.11 磁鼓存储器 magnetic drum storage
12.03.12 (磁)盘存储器 (magnetic)disk storage ( ད) ེར་གསོག་ཆས།
ད་ཐག་གསོག་ཆས།
12.03.13 磁带存储器 magnetic tape storage
ད་ ང་གསོག་ཆས།
12.03.14 磁卡存储器 magnetic card storage
12.03.15 归基准制记录法 return-to-reference recording གཞི་འཛན་ གས་ ་་ལོག་པའི་ཟིན་ཐོ་འགོད་ཐབས།
ད་ཀོར་ གས་ ་མ་ལོག་པའི་ཟིན་ཐོའགོད་ཐབས།
12.03.16 不归零制记录法 non-return-to-zero recording
12.03.01

静电存储器

electrostatic storage

NRZ(缩略语) NRZ(abbreviation)
12.03.17 调相记录法 phase modulation recording
相位编码 phase encoding མཚན་གནས་ཨང་
12.03.18
12.03.19
12.03.20

བ ོས་གནས་ གི ་བ་ཟིན་ཐོ་འགོད་ཐབས།

ིག

་འཕར་ ང་ ན་ཐོ་འགོད་ཐབས།
ད་ཀོར་ལོག་པ་ གས་ ་འི་ཟིན་ཐོ་འགོད་ཐབས།
归零制记录法 return-to-zero recording
极化归零制记录法 polarized return-to-zero recording མཐའ་ ་ེ ད་ཀོར་ གས་ ་ལོག་པའི་ཟིན་ཐོ་
双脉冲记录法

double-pulse recording

འགོད་ཐབས།
RZ(P)(缩略语) RZ(P)(abbreviation)
12.03.21 不 归 零 制 ( 变 换 ) 记 录 法 non-return-to-zero(change)recording
(བ

ད་ཀོར་མི་ལོག་པའི་ལམ་ གས་

ེས་འ ར་)ཟིན་ཐོའ་ི ཐབས།

NRZ(C)(缩略语) NRZ(C)(abbreviation)
NRZ(C)
12.03.22 不归零制按“1”变换记录(法) non-return-to-zero change-on-ones recording

ད་ཀོར་མི་ལོག་

པའི་ལམ་ གས་༡བ སེ ་འ ར་ཟིན་ཐོའི་ཐབས།
NRZ—1(缩略语)

NRZ—1(abbreviation)

不归零制(标记)记录(法)

NRZ—1

non-return-to-zero(mark)recording

ད་ཀོར་མི་ལོག་པའི་ལམ་ གས་(བ ེས་

འ ར་)ཟིན་ཐོ
NRZ(M)(缩略语) NRZ(M) (abbreviation) NRZ(M)
12.03.23 不归零制按“0”变换记录(法) non-return-to-zero change-on-zeros recording

པའི་ལམ་ གས་༠བ སེ ་འ ར་ཟིན་ཐོའི་ཐབས།

ད་ཀོར་མི་ལོག་

NRZ_0(缩略语) NRZ_0(abbreviation) NRZ_0
12.03.24 调频记录法 frequency modulation recording
12.03.25

改进型调频记录法

MFM 记录法

MFM

ོས་ ིག་ཟིན་ཐོ་འགོད་ཐབས།
modified frequency modulation recording ལེགས་བཅོས་ མ་པའི་ ོས་ ིག
MFM ཟིན་ཐོ་འགོད་ཐབས
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ད་མགོ།
12.03.27 读(磁)头 read head
ོག་ དེ ( ད)མགོ།
ོག་འ ་ི ད་མགོ།
12.03.28 读/写磁头 read/write head
ོན་ གོ ་ ད་མགོ།
12.03.29 预读磁头 pre-read head
ེ ་ ད་མགོ།
12.03.30 写磁头 write head འ ་ི ད
12.03.31 擦除磁头 erase head, erasing head
བ་ དེ ་ ད་མགོ།
12.03.32 浮动磁头 floating head, flying head འ ་ོ འ ལ་ ད་འགོ།
空气浮动磁头 air-floating head མཁའ་ ང་ ད་འགོ
12.03.33 磁头加载区 head loading zone ད་འགོ་ ར་ ལ།
12.03.34 前同步码 preamble མ ན་འ ོན་མ ན་ཨང་ གས།
ེས་འ ོན་མ ན་ཨང་ གས།
12.03.35 后同步码 postamble
12.03.36 块间间隙 interblock gap ོར་ ི་བར་གསེང་།
12.03.26

磁头

magnetic head

IBG(缩略语) IBG(abbreviation) IBG
12.03.37 记录间间隙 interrecord gap ཟིན་ཐོའི་བར་
12.04

ད་ཐགས།

磁带 Magnetic tapes

12.04.01

磁带始标 beginning-of-tape marker

BOT 标记 BOT marker
12.04.02

加载点

ི་བར་གསེང་།

ད་ཐགས་འགོ་ གས།

གས།
ནོ ་འ ག་ དེ ་ས།

BOT

load point

write-enable ring, write ring འ

ི་ ང་ག བ་ །
文件保护环 file-protection ring, file protect ring ཡིག་ཆ་ ང་ག བ།
安全环 safety ring བདེ་འཇགས་ག བ།
12.04.04 磁带尾标 end-of-tape marker ད་ཐགས་མ ག་ གས།
EOT 标记 EOT marker EOT མ ག་ གས།
ི ་ ནོ ་ མ།
12.04.05 (磁带)引导段 (magnetic tape)leader( ད་ཐགས) ིན་ཤོག་ ད
12.04.06 (磁带)尾段 (magnetic tape)trailer( ད་ཐགས)མ ག་ མ།
12.04.07 扭斜 skew གསེག་འ ོག
12.04.03

允写环

12.04.08

(磁)带驱动器

12.04.09

磁带机

12.04.10

流式磁带驱动器

12.04.11

保存期

12.04.12

真空积带箱

12.05

(magnetic)tape drive, (magnetic)tape transport

(magnetic)tape unit

12.05.02
12.05.03
12.05.04

ད་ཐགས) ལ་ཆས།

ད་ཐག་འ ལ་ཆས།

streaming tape drive, streamer

ག་ ལ་ ད་ཐག་ ལ་ཆས།

retention period ཉར་

ན། ཉར་ཚགས།
ོང་སངས་ ད་ཐགས་འ ག་ མ།
vacuum column

磁盘和磁鼓存储器

12.05.01

(

Magnetic disk and magnetic drum storage

ད་ ེར་དང་ ད་ད ག་གི་གསོག་ཆས།

ད་ལམ་ཚགས།
扇区 sector གཡབ་ ལ།
柱面 cylinder ⑴མདོང་ངོས། ⑵ཀ་ངོས།
存取臂 access arm གསོག་ལེན་ད ང་པ།

磁道组 band

ད་ རེ ་དང་ ད་ ེར་མགོ་བོའ་ི ཚང་ གི ་ཆས།
HDA(缩略语) HDA(abbreviation) HDA (བ ས་ མ་ཚགས།)
12.05.06 主地址 home address གནས་ ལ་གཙ་བོ།
12.05.07 存取梳 comb གསོག་ལེན་གསོག་མང་།
12.05.05

(磁)头盘组和件

head/disk assembly
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གསོག་ལེན་ལས་ཚགས།
ད་མགོ་བ ར་འ ད།
12.05.09 磁头碰撞 head crash
ད་ ེར་ ལ་ཆས།
12.05.10 磁盘驱动器 disk drive
12.05.11 索引孔 index hole གསལ་ ང་ ང་།
12.05.12 读写槽 read/write slot ོག་འ ི་ ར་ཁ།
ོག་འ ི་ཁ་ད ེ་ས།
读写开口 read/write opening
ད་ ེར་འ ལ་འཁོར།
12.05.13 磁盘机 (magnetic)disk unit
ད་ འི་འ ལ་འཁོར།
12.05.14 磁鼓机 (magnetic)drum unit
12.05.15 间隙宽度 gap width བར་གསེང་ཞེང་ཚད།
12.05.16 浮动高度 flying height གཡེང་འ ལ་མཐོ་ཚད།
12.05.17 硬分扇区 hard sectoring མ ེགས་ད ེའི་ཡབ་ ལ།
12.05.18 软分扇区 soft sectoring གཉེན་ད ེའ་ི ཡབ་ ལ།
ད་མགོ་བ ེ་ ར།
12.05.19 磁头切换 head switching
12.05.20 写保护条 write protection label
ང་ བེ །
ང་འབིགས་ ི་གཞི་ ངས་ ན་ག གས་དང་ ་
12.06 穿孔的数据媒体及部件 Punched data media and units
ཆས།
12.06.01 孔屑 chad
ང་ གི ས།
12.06.02 穿孔位置 punch position, punching position འབེབས་གནས།
12.06.03 穿孔机 punch འབིགས་འཁོར།
12.06.04 穿孔台 punch station འབིགས་ ེགས།
12.06.05 补孔器 spot punch
ང་ ན་ཡོ་ཆས།
12.06.06 键控穿孔机 keypunch མཐེབ་ཚད་འབིགས་འཁོར།
键盘穿孔机 keyboard punch མཐེབ་གཞོང་འབིགས་འཁོར།
12.06.07 导孔 feed hole, sprocket hole འ ེན་ ང་།
12.06.08 导孔道 feed track, sprocket track འ ེན་ ང་ལམ།
12.06.09 导孔间距 feed pitch འ ེན་ ང་བར་ཐག
12.06.10 卡片行 card row ཤོག་ ང་འ ེད་ ར།
12.06.11 卡片列 card column ཤོག་ ང་ག ང་ ར།
ལ་ མ་ ང་པོ།
12.06.12 区段孔 zone punch
12.06.13 纸带穿孔机 tape punch ཤོག་ཐགས་འབིགས་འཁོར།
ོ ་འཁོར།
12.06.14 穿孔带阅读机 punched tape reader འབིགས་ཐགས་ ག
12.06.15 纸带复制机 tape reproducer ཤོག་ཐགས་འ ་བ །་འ ལ་འཁོར།
12.06.16 卡片穿孔机 card puncher ཁ་ ིའ་ི ང་བ ོལ་འ ལ་ཆས།
ོ ་ཆས།
12.06.17 卡片阅读机 card reader ཁ་ ིའ་ི ག
12.06.18 卡片通路 card path ཁ་ ་ི བ ད་ལམ།
12.06.19 输卡装置 card feed ཤོག་ ང་འ ེན་ཆས།
ེ ་ མ།
12.06.20 送卡箱 card hopper ཤོག་ ང་ ལ
12.06.21 接卡箱 card stacker ཤོག་ ང་ལེན་ མ།
12.06.22 穿孔通路 punch path
ང་བ ོལ་བ ད་ལམ།
ོག་ ེགས།
12.06.23 阅读台 read station
12.05.08

存取机构

access mechanism, actuator
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ོར་ ོག་བ ད་ལམ།
ར་དཔར་འ ལ་འཁོར།
interpreter(device)
transfer interpreter བ ད་དཔར་འ ལ་འཁོར།

12.06.24

阅读通路

12.06.25

译印机

12.06.26

转印机

12.06.27

(卡片)复孔机

read path

(card) reproducing punch, (card) reproducer, card duplicator

བ ང་འབིགས་

འ ལ་འཁོར།
བ ོམས་ སི ་འབིགས་འཁོར།
12.06.29 制表机 tabulator རེ ་མིག་བཟོ་འཁོར།
12.06.30 卡片分类机 card sorter ཤོག་ ང་རིགས་ད འ
ེ ི་འ ལ་འཁོར།
ོ །
12.06.31 卡片匣 pocket ཤོག་ ང་ མ
ི ་འ ལ་འཁོར།
12.06.32 整理机 collator ལེགས་ ག
12.07 打印机 Printers པར་འཁོར།
12.07.01 打印机 printer པར་འཁོར།
12.07.02 绘图机 plotter རི་མོ་འ ི་འཁོར།
12.07.03 击打式打印机 impact printer གཏག་ ེབ་པར་འཁོར།
ེ ་ ལ་མིན་པའི་པར་འཁོར།
12.07.04 非击打式打印机 nonimpact printer གཏག་ བ
12.07.05 字符打印机 character printer ཡིག་ གས་དཔར་འཁོར།
串行打印机 serial printer
ེང་བ དོ ་པར་འཁོར།
ེང་འདེད་འ ལ་འཁོར།
12.07.06 行式打印机 line printer
ེ ་པར་འཁོར།
12.07.07 页式打印机 page printer ཤོག་ བ
12.07.08 杆式打印机 bar printer ད ག་འདེབས་པར་འཁོར།
12.07.09 打印杆 type bar, print bar དཔར་འདེབས་ད ག་མདའ།
12.07.10 飞击式打印机 on-the-fly printer འ ར་གཏག་པར་འཁོར།
་ད བི ས་པར་འཁོར།
12.07.11 鼓式打印机 drum printer
12.07.12 打印鼓 print drum པར་འདེབས་ །
12.07.13 打印轮 print wheel པར་འདེབས་འཁོར་ལོ།
12.07.14 链式打印机 chain printer
ེང་ ལ་པར་འཁོར།
12.07.15 带式打印机 band［belt］ printer ཐགས་ ལ་པར་འཁོར།
12.07.16 点阵打印机 dot (matrix )printer, matrix printer ཚག་ མ་པར་འཁོར།
ག་གཏོར་པར་འཁོར།
12.07.17 喷墨打印机 ink jet printer
12.07.18 热敏打印机 thermal printer ཚ་ ེན་པར་འཁོར།
12.07.19 静电打印机 electrostatic printer ཞི་ ོག་པར་འཁོར།
ཱ་ཟེར་པར་འཁོར།
12.07.20 激光打印机 laser printer, laser beam printer
ད་པར་འཁོར།
12.07.21 磁打印机 magnetographic printer
12.06.28

总计穿孔机

12.07.22

计算机输出缩微胶卷打印机

summary punch

computer output microfilm printer

ིས་འཁོར་ ར་ ང་ ནི ་ཤོག་ ི་

འ ེན་པར་འཁོར།
ིས་འཁོར་ ར་ ང་ ིན་ཤོག་ ་ི འ ནེ ་པར་འཁོར།
12.07.23 跑纸 paper skip, paper throw, paper slew ཤོག་ ག
་འ ེལ་ཐིག་ཅན་ཤོག་ །
12.07.24 连续格式纸 continuous forms, continuous forms paper
ི ས་ བེ ་ཤོག
12.07.25 扇折纸 fanfold paper གཡབ་ད བ
(Z 形)折叠纸 zig-zag fold paper, z-fold paper
ེབ་ཤོག(Z ད ིབས་ཅན)
计算机输出缩微胶卷打印机

COMprinter
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12.07.26

色带

12.07.27

(1)格式送纸

⑷

inked ribbon

མ་གཞག་འ ེན་ཤོག

12.07.28
12.07.29
12.07.30

the China Tibetology Research Center

མདོགཐགས

form feed(1)

⑴ཚད་

ན་ ་ཤོག་ ་ ེལ་པ།

⑵ཚད་ཤོག་

ེལ་པ།

⑶བཅད་

གི ་ཤོག་འཇོག

མ་བཞག་ ལེ ་འ ེན།
(2)换页 form feed(2) ཤོག་ལེ་བ ་ེ བ།
换行 line feed
ེང་འབེབས།
回车 carriage return འབེབས་བ །
⑸

་ི རོལ་ ིག་ཆས་གཞན་དག
12.08.01 (用户)终端 (user)terminal ( ོད་མཁན་ ་ི ) མཐའ་ ེ།
12.08.02 查询站 inquiry station འ ་ི ག ག་ཚགས་མལ།
12.08.03 数据输入站 data input station གཞི་ ངས་ནང་འ ག་ཚགས་མལ།
数据收集站 data collection station གཞི་ ངས་ ད་ཚགས།
12.08.04 登录器 logger འགོད་འ ལ་ཆས།
ད་བཤེར
12.08.05 扫描仪 scanner བཤར་ཕབ་ཡོ་ཆས།
12.08.06 光扫描仪 optical scanner འོད་བཤར་ཕབ་ཡོ་ཆས།
⑵འོད་བཤེར་ཕབ་ཆས། ⑶འོད་བཤར་ཕབ་ཆས། ⑷འོད་ ི་འ ་འགོད་ཡོ་ཆས།
ོ ་འདོན་ཆས།
12.08.07 字符阅读机 character reader ཡིག་ གས་ ག
ད་ ག་ཚ་ཡིག་ གས་ ོག་འདོན་ཆས།
12.08.08 磁墨水字符阅读机 magnetic ink character reader
12.08.09 光(学)字符阅读机 optical character reader འོད་རིག་་ཡིག་ གས་ ོག་འདོན་ཆས།
12.08.10 页式阅读机 page reader ཤོག་ངོས་ ོག་འཁོར། ཤོག་ ེམ་ ལ་ ི་ ག
ོ ་འདོན་འ ལ་ཆས།
12.08.11 文档阅读机 document reader ཡིག་ཚགས་ ོག་འདོན་འ ལ་ཆས།
12.08.12 显示设备 display device མངོན་ཆས།
12.08.13 字符显示(设备) character display (device) ཡིག་འ ་མངོན་འཆར་( ིག་ཆས།)
12.08.14 图形显示(设备) graphic display (device) རིས་ད ིབས་མངོན་ཆས།
12.08.15 触摸屏 touch screen
ག་རེག་བ ན་ཤེལ།
触感屏 touch sensitive screen རེག་ཚར་བ ན་ཤེལ།
12.08.16 曲线跟随器 curve follower འ ོག་ཐིག་འ ང་ཆས།
12.08.17 (操作员)控制台 (operator)console (བཀོལ་ ོད་པའི་)ཚད་འཛན་ ེག་ །
12.08.18 (操作员)控制面板 (operator)control panel ཚད་འཛན་ངོས་པང་།
12.08.19 指示器 indicator
ོན་ཆས།
་ཞིབ་ཡོ་ཆས། ་ཆས།
12.08.20 监视器 monitor
ང་ ངོ ་ངོས་པང་།
12.08.21 维护面板 maintenance panel
ིས་འཁོར་རིས་ད བི ས།
13 计算机图形 Computer graphics
ིར་བཏང་གི་གོ་དོན།
13.01 一般概念 General concepts
13.01.01 计算机图形学，计算机图形 computer graphics
ིས་འཁོར་རིས་ད བི ས་རིག་པ། ིས་འཁོར་རིས་
ད བི ས།
13.01.02 坐标图形 coordinate graphics གནས་ཚད་རིགས་ད བ
ི ས།
ི ས།
线划图形 line graphics ཐིག་འདེབས་རིས་ད བ
13.01.03 光栅图形 raster graphics འོད་ འི་རིས་ད ིབས།
13.01.04 显示命令 display command མངོན་འཆར་བཀའ་བ །
显示指令 display instruction མངོན་འཆར་བཀའ་བཀོད།
12.08

其它外围设备

Other peripheral equipment
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བ སོ ་མེད་བཀའ། སོ ་མེད་བཀའ་བ །
ོ ་མེད་བཀའ་བཀོད།
绝对指令 absolute instruction བ ས
ོས་བཅས་བཀའ།
13.01.06 相对指令 relative command
ོས་བཅས་བཀའ་བ །
相对指令 relative instruction
13.01.07 寻址能力 addressability གནས་འཚལ་ ས་པ།
13.01.08 可寻址点 addressable point གནས་འཚལ་ ང་བའི་ཚག
13.02 图象的表示和存储 Representation and storage of images བ ན་རིས་མཚན་ཐབས་དང་ཉར་གསོག
13.02.01 编码图象 coded image ཨང་ ག
ི ་དཔེ་རིས།
ོས་མེད་གནས་ཚད།
13.02.02 绝对坐标 absolute coordinate
13.02.03 相对坐标 relative coordinate
ོས་བཅས་གནས་ཚད།
13.02.04 增量坐标 incremental coordinate འཕར་ཚད་གནས་ཚད།
ོད་མཁན་གནས་ཚད།
13.02.05 用户坐标 user coordinate
ི ་གནས་ཚད།
13.02.06 世界坐标 world coordinate འཛམ་ ང
13.02.07 设备坐标 device coordinate
ིག་ཆས་གནས་ཚད།
ི ་ཆས་གནས་ཚད།
13.02.08 规格化设备坐标 normalized device coordinate ཚད་ ན་ ་ི ག
13.02.09 显示元素 display element མངོན་འཆར་གཞི་ །
图原 graphic primitive རིས་ །
ེ ་གདོད་ ད།
输出原语 output primitive ིར་འ ན
13.02.10 隐线 hidden line ཡིབ་ཐིག
13.02.11 线框表示 wire frame representation ཐིག་ ོམ་མཚན་ ལ། མཚན་ ངས
13.02.12 图段(用于计算机图形) segment(in computer graphics) རིས་ མ་( ིས་འཁོར་རིས་ད ིབས་ནང་ལ་
ོད་པ་)
གས།
13.02.13 记号 marker
13.02.14 输入原语 input primitive དང་བ ག་གཞི་ ངས།
13.02.15 虚拟空间(用于计算机图形) virtual space(in computer graphics)
ོག་བཟོ་བར་ ངོ ་( ིས་འཁོར་
རིས་ད བི ས་ནང་ལ་ དོ ་པ།)
13.03 图象的显示 Display of images དཔེ་རིས་མངོན་འཆར།
13.03.01 显示 display མངོན་འཆར།
13.03.02 显示 to display མངོན་འཆར་ ེད།
13.03.05 显示图象 display image དཔེ་རིས་མངོན་མངོན་འཆར།
13.03.04 软拷贝 soft copy ཁོ་ཕི་མཉེན་མ།
ིག་ཆས་བར་ ངོ ་།
13.03.05 设备空间 device space
ོ ་།
13.03.06 显示空间 display space མངོན་འཆར་བར་ ང
操作空间 operating space བཀོལ་ ད
ོ ་བར་ ངོ ་།
13.03.07 象素 pixel, picture element, PEL(缩写) བ ན་ །
ོ ་མེད་ ོགས་ཚད།
13.03.08 绝对向量 absolute vector བ ས
ོ ས་ཚད།
13.03.09 增量向量 increment al vector འཕེལ་ཚད་ ག
13.03.10 增量值 increment size འཕར་ཚད་ཐང་།
13.03.11 光栅单位 roster unit འོད་ འི་འཇལ་ཚད།
13.03.12 绘图仪步长 plotter step size རི་མོ་འ ་ི ཆས་གོམ་ཚད།
13.01.05

绝对命令

absolute command
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གབ་ཡིབ།
blinking འཚར་བ།
flicker འཚར་འ ལ།
wraparound ད ི་བ།

13.03.13

消隐 blanking

13.03.14

闪烁

13.03.15

闪动

13.03.16

卷绕

13.04.03

དེ ་ལས་ ་ཆས།
显示面 display surface མངོན་འཆར་ངོས།
显示控制台 display console མངོན་འཆར་ཚད་འཛན་ ག
ེ ས་ །
光栅显示设备 raster display device འོད་ འི་མངོན་འཆར་ ིག་ཆས།

13.04.04

随机扫描显示设备

13.04

功能部件

13.04.01
13.04.02

Functional units

calligraphic display device, directed beam display device

བས་བ ན་

ད་བཤེར ་མངོན་འཆར་ གི ་ཆས།
ག
13.04.06 等离子板 plasma panel
ེས་ ལ་མཉམ་པའི་པང་ལེབ།
ོ ་གཏོང་པང་ལེབ།
气体放电板 gas panel ད གས་ག གས་ ག
་ད བི ས་རི་མོ་འ ི་ཆས།
13.04.07 鼓形绘图仪 drum plotter
13.04.08 平板绘图仪 flatbed plotter ངོས་ལེབ་རི་མོ་འ ི་ཆས།
13.04.09 光栅绘图仪 raster plotter འོད་ ་རི་མོ་འ ་ི ཆས།
13.04.10 静电绘图仪 electrostic plotter ཞི་ ག
ོ ་རི་མོ་འ ི་ཆས།
13.04.11 绘图头 plotting head རིས་འ ིའི་ ག་མགོ།
13.04.12 字符发生器 character generator ཡིག་ གས་ཐོན་ཆས།
ི ་ཡིག་ གས་ཐོན་ཆས།
13.04.13 笔划字符发生器 stroke character generator པིར་རིས་ ས
15.04.14 点阵字符发生器 dot matrix character generator ཚག་ བ་ཡིག་ གས་ ད
ེ ་ཆས།
ེ ་ཆས།
13.04.15 曲线发生器 curve generator འ ོག་ཐིག་ ས
ོགས་ཚད་ སེ ་ཆས།
13.04.16 向量产生器 vector generator
13.04.17 定位器 locator གནས་ངེས་ཆས།
13.04.18 控制球 control ball ཚད་འཛན་རིལ་ །
跟踪球 track ball
ེས་ ེག་རིལ་ །
13.04.19 操纵杆 joy stick ཁ་ལོ་ ར་ད ག
13.04.20 姆指轮 thumb wheel མཐེ་བོང་འཁོར་ལོ།
13.04.21 鼠标器 mouse ཙག་ཆས།
13.04.22 写入板 tablet འ ི་པང་།
ག་ལེན་ ིག་ཆས།
13.04.23 拣取设备 pick device
13.04.24 光笔 light-pen འོད་ ག
13.04.25 虚按钮 virtual push button མཐེབ་གནོན་ཟོལ་མ།
光按钮 light button འོད་མཐེབ།
13.04.26 定值器 valuator ཐང་འབེབས་ཡོ་ཆས།
ི ་ཆས།
13.04.27 选择设备 choice device འདེམས་གསེས་ ག
13.04.28 笔划设备 stroke device པིར་རིས་ ིག་ཆས།
ིག་གཅོད་དང་ གས་ ིས་ ེད་ཐབས།
13.05 处理和运算方法 Operating methods and processes
13.05.01 图象再生成 (image)regeneration དཔེ་རིས་བ ར་ བ།
13.05.02 刷新 refresh གསར་འདོན།
13.04.05

存储管

storage tube གསོག་
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刷新率

13.05.04

应答(用于计算机图形)

13.05.05

光标

13.05.06

跟踪(用于计算机图形)

13.05.07

跟踪符

cursor

2006 年 4 月

གསར་འདོན་་ དོ །

13.05.03

refresh rate

中国藏学研究中心科研项目“术语标准化”

echo(in computer graphics)

ལན་ ག

འོད་ གས།

tracking symbol

tracking(in computer graphics)

བ ེ་ ེག

སེ ་ གེ ་ གས།

འོད་ ག་ད ད་བཤེར།
13.05.09 目标符号 aiming symbol དམིགས་ཚད་མཚན་ གས།
ི ས།
目标圆 aiming circle དམིགས་སའི་ ོར་ད བ
目标区 aiming field དམིགས་ ལ།
13.05.10 可检测元素[图段] detectable element[segment] ད ད་འཇལ་ ང་བའི་གཞི་ །
13.05.11 橡皮筋拉线法 rubber-banding འ ིག་ཐིག་འཐེན་ཐབས།
ག་རིས་ ལ་ ིས།
13.05.12 墨迹式绘图 inking
13.05.13 曳动 dragging འཐེན་འ ལ།
13.05.14 醒目 highlighting མངོན་གསལ།
ོ །
13.05.15 平移 translating མ ངས་ ས
13.05.16 定比例(用于计算机图形) scaling(in computer graphics) བ ར་ཚད་གཏན་འཁེལ།
ེ ་པ།
13.05.17 旋转(用于计算机图形) rotation(in computer graphics) འ ིལ་འཁོར། འ ིལ་འཁོར་ ད
ང་བ ན་བ ་ེ འ ར།
13.05.18 镜象变换 mirroring
13.05.19 窗口(用于计算机图形) window(in computer graphics)
ེ ་ ང་།
་ ང་།
13.05.20 视口 view port
་ ང་བ ེ་འ ར།
13.05.21 窗口／视口变换 window／view port transformation, viewing transformation
ེགས་ལེན།
13.05.22 剪取 clipping
13.05.23 遮挡 shielding
ིབ་པ།
ེ ས་ལེན།
反剪取 reverse clipping ོག་པའི་ ག
13.05.24 滚动 scrolling འ ིལ་འཁོར།
ིག་འ ལ།
13.05.25 卷动 rolling
13.05.26 缩放 zooming ཆེ་གཏོང་ ང་གཏོང་།
13.05.27 翻滚 tumbling ཨ་ལོག
ོགས་ །
13.05.28 漫游 panning
བ་རིས།
13.05.29 背景图象 background image
静止图象 static image འ ལ་མེད་དཔེ་རིས།
13.05.30 前景图象 foreground image མ ན་རིས།
动态图象 dynamic image འ ལ་ མ་དཔེ་རིས།
ེ ་ ོན། བ གེ ས་ ནོ
13.05.31 表格叠加 form overlay རེ ་མིག་ ག
13.05.32 表格闪现 form flash རེ ་མིག་འཚར་མངོན།
ིས་འཁོར་ ར་ ང་རིས་ད བི ས་རིག་པ།
13.06 计算机缩微图形学
13.06.01 计算机缩微图形 computer micrographics
ིས་འཁོར་ ར་ ང་རིས་ད བི ས་རིག་པ།
13.06.02 计算机缩微胶卷输出 computer output microfilming
ིས་འཁོར་ ར་ ང་ ིན་ཤོག་ ི་འ ེན་།
13.05.08

光笔检测

light-pen detection, light-pen hit

COM(缩写) COM(abbreviation)
13.06.03 计算机输出的缩微胶卷记录器

computer output microfilmer

ར་ ང་ ནི ་ཤོག་ཟིན་བཀོད་ཆས།
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COMdevice(缩写) COMdevice(abbreviation)
14 可靠性、维修和可用性 Reliability, maintainability, and availability ཉམས་གསོ།
14.01

可靠性和故障

Reliability and faults

14.01.01

可靠性

14.01.02

平均无故障工作时间

reliability

ོ་འཁེལ་ཚད་དང་གེགས་ ོད།

ོས་འཁེལ་བ།
mean time between failures ཆ་

མོ ་ ་ ནོ ་མེད་ལས་ཀའི་ ས་ཚད།

MTBF(缩写) MTBF(abbreviation)
14.01.03 平均修复时间 mean time to repair ཆ་

མོ ས་ ར་གསོའི་ ས་ཚད།
MTTR(缩写) MTTR(abbreviation) ཆ་ ོམས་ཉམས་གསོའ་ི ས་ཚད།
14.01.04 (人为)错误 mistake (མི་བཟོས་) ནོར་འ ལ།
14.01.05 故障 fault ཆག་ ན
ོ ། གེགས་ དོ
14.01.06 失效 failure
ས་ཤོར།
་རིམ་འཚར་ ེན་ ་ི ོན།
14.01.07 程序敏感性故障 program-sensitive fault
14.01.08 数据敏感性故障 data-sensitive fault གཞི་ ངས་ཚར་ ན
ེ ་ཅན་ ནོ །
14.02 维修 Maintainability ཉམས་གསོ།
ོ ་།
14.02.01 维修、维护 maintenance ཉམས་གསོ་དང་ ང་ ང
14.02.02 维修性 maintainability ཉམས་གསོ།
14.02.03 校正维修 corrective maintenance དག་བཅོས་ཉམས་གསོ།
ོན་འགོག་ཉམས་གསོ།
14.02.04 预防性维修 preventive maintenance
ས་བཀག་བཟོ་བཅོས།
14.02.05 定期维修 scheduled maintenance
་འ མ་ཚད་ཞིབ། ཚད་ལེན
14.02.06 边缘测试 marginal test
边缘检测 marginal check མཐའ་འ མ་ད ད་འཇལ།
14.03 时间间隔
ས་ ི་བར་ཆོད།
དོ ་ ང་ ས་ཚད།
14.03.01 可用时间 available time
ོད་མི་ ང་བའི་ ས་ཚད།
14.03.02 不可用时间 unavailable time
ེ ་ ང་བའི་ ས་ཚད།
14.03.03 可工作时间 operable time, uptime ལས་ཀ་ ད
14.03.04 不可工作时间 inoperable time ལས་ཀ་ ེད་མི་ ང་པའི་ ས་ཚད།
14.03.05 操作时间，工作时间 operating time བཀོལ་ ོད་ ས་ཚད།
14.03.06 空闲时间 idle time ཁོམ་པའི་ ས་ཚད།
14.03.07 故障停机时间 down time འ ལ་ཆས་གེགས་ ོད་ ས་ཚད།
ི་ངོས་ ངོ ་ ན་ ས་ཚད།
14.03.08 外部损失时间 external loss time
环境损失时间 environmental loss time ཁོར་ ག་ ང
ོ ་ ད་ ས་ཚད།
ད་ ངས་ཐོན་ དེ ་ ས་ཚད།
14.03.09 系统生产时间 system production time
་རིམ་ཐོན་ དེ ་ ས་ཚད།
14.03.10 程序生产时间 program production time
ད་ཁོངས་ཚད་ཞིབ་ ས་ཚད།
14.03.11 系统测试时间 system test time
14.03.12 程序测试时间 program test time
་རིམ་ཚད་ཞིབ་ ས་ཚད།
14.03.13 重复运行时间 rerun time ར་ ོས་འཁོར་ ོད་ ས་ཚད།
14.03.14 杂项时间 miscellaneous time, incidental time ལས་ཀ་ ག་ ིག་ ས་ཚད།
་རིམ་ ས་འགོད་ ད་ཆ།
15 程序设计语言 Programming languages
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
15.01 一般术语 General terms
15.01.01 词法单位 lexical unit, lexical token མང་ ོར་ ེ་ཚན།
15.01.02 标识符 identifier མཚན་ གས།
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15.01.07

གནད་འགག་ཡི་གེ།
保留字 reserved word སོར་བཞག་ཡིག་འ །
文字 literal ⑴བ ་ཡིག (བ ་ ོན།) ⑵ཡིག་གེ། ⑶ཡི་གེ།
语句 statement བ ོད་ཚག
ོ ་ཚག་ གས་མ།
复合语句 compound Statement བ ད

15.01.08

块(用于程序设计语言)

15.01.09

模块

15.01.03
15.01.04
15.01.05
15.01.06

2006 年 4 月

关键字 keyword

程序单位

block(in a programming language)

ོག

ཚན་ ོག
ེ །
program unit ་རིམ་འཇལ་ ད
module

15.01.10

封闭类型

15.01.11

程序(用于程序设计语言)

encapsulated type

ཁ་ མ་རིགས་ ས།

program(in a programming language)

་རིམ་( ་རིམ་ ས་འགོད ད་

ཡིག་ལ་ ོད་)
15.01.12

注解

comment

མཆན་འ ེལ།

ཁོར་ ག་ཞིབ་བ ོད།
ིར་བཏང་གི་ངོ་བོ་དང་ ས་པ།
15.02 一般性质和机能
15.02.01 说明 declaration གསལ་བཤད།
15.02.02 缺省的 default བཟོས་མ
15.02.03 隐式 说 明 implicit declaration ⑴བ ་ ན
ོ ་གསལ་འ ལེ །(གོ་དོན་གསལ་འ ལེ །) ⑵ཡིབ་གནས་གསལ་
བཤད། ⑶ བི ་ ལ་ ་ི གསལ་བཤད། ⑷ ས་ ལ་གསལ་བཤད།
ར་ཡོད།
15.02.04 固有的，内部的 built-in, predefined
15.02.05 作用域(关于说明) scope (of a declaration) གོ་ཆོད་ཁོངས།
15.02.06 局部的 local ཆ་ཤས།
ོགས་ཡོངས།
15.02.07 全局的 global
ི་ གོ ས།
15.02.08 外部的 external
15.02.09 静态的 static འཇགས་ མ་ ི།
15.02.10 动态的 dynamic འ ལ་ མ་ ི།
15.02.11 生命期 lifetime གནས་ ན།
15.02.12 引用 reference འ ེན་ ོད།
15.02.13 (名字)限定 (name)qualification ཚད་བཀག
ོ །
15.02.14 一致性引用 uniform referencing གཅིག་མ ན་འ ེན་ ད
15.03 数据对象 Data objects གཞི་ ངས་གཏད་ ལ།
15.03.01 变量 variable ⑴འ ར་ ངས། ⑵འ ར་ཚད།
15.03.02 常量 constant ⑴ངེས་ ངས། ⑵ ག་ཚད། ⑶ ན་ཚད།
15.03.03 聚集 aggregate ཚགས་འ ས།
15.03.04 数组 array
ངས་ཚ།
15.03.05 记录 record ཟིན་བཀོད། ཟིན་ཐོ།
15.03.06 可变部分(关于记录) variant part(of a record) འ ར་ ང་ཁག
15.03.07 区域(用于程序设计语言) area(in a programming language) ཁོངས། མངའ་ཁོངས།
15.03.08 (形式)参数 (formal)parameter ( མ་པ་) གས་ ངས།
哑元 dummy argument
དངོས ་མིན་གཞི་
15.03.09 实在参数 actual parameter དངོས་ ན་ གས་ ངས།
15.01.13

环境描述

environment description
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དངོས་གཞི།

གཞི་ ངས་ ་ ལ་ ་ི རང་བཞིན་དང་ ས་པའི་ རོ །
15.04.01 (数据)类型 (data)type (གཞི་ ངས་) རིགས་ ས།
15.04.02 模象(用于程序设计语言) picture(in a programming language) འ ་པར་( ་རིམ་བཀོད་ ག
ི ་ ད་
ཡིག་ དོ ་ལ་ དོ །)
མ་ད བི ས། མ་བཞག
15.04.03 格式 format
15.04.04 加下标 subscripting ཞབས་ གས་བ བ།
ེ །
15.04.05 间接引用 indirect referencing བར་འ ན
15.04.06 数据流 data flow གཞི་ ངས་ ན།
15.04.07 赋值 assignment ཐང་ ིན།
15.04.08 按名赋值 assignment by name མིང་ ར་ཐང་ ན
ི །
15.04.09 初始化 (to)initialize འགོ་ ིག
15.04.10 自动存储分配 automatic storage allocation རང་འ ལ་ཉར་གསོག་བགོ་བཤའ།
15.04.11 大小待定聚集 assumed-size aggregate ཆེ་ ང་ངེས་མེད་ཚགས་འ ས།
15.04.12 大小可调聚集 adjustable-size aggregate ཆེ་ ང་ ར་འ ས་ཚགས་འ ས།
15.04.13 编辑(用于程序设计语言) editing(in a programming language)
ོམ་ ིག་( ་རིམ་བཀོད་ གི ་ ད་
ཡིག་ དོ ་ལ་ དོ ་) ོམ་ ིག་པ།
ིག་གཅོད་ ་ ལ།
15.05 处理对象
15.05.01 表达式 expression མཚན་ ལ།
15.05.02 过程 procedure བ ད་རིམ།
15.05.03 函数过程 function(procedure)
ེན་འ ང་ ངས་བ ད་རིམ།
ོ ་མི་ཉམས་བ ད་རིམ།
15.05.04 异步过程 asynchronous procedure འ ས
15.05.05 临界区 critical section ཉེ་མཚམས་ ལ།
15.05.06 标号(用于程序设计语言) label(in a programming language) བ ་ གས།(ཨང་ གས།)
ིག་གཅོད་ ལ་དང་འ ེལ་བའི་ངོ་བོ་དང་ ས་བའི་ རོ །
15.06 关于处理对象的性质和机能
15.06.01 执行顺序 execution sequence ལག་བ ར་རིམ་པ།
15.06.02 控制流 control flow ཚད་འཛན་ ན།
ོ ་ཚག
15.06.03 非条件语句 unconditional statement ཆ་ ེན་མིན་པའི་བ ད
15.06.04 条件构造 conditional construction ཆ་ ེན་འ བ་གཞི།
15.06.05 循环构造 loop construction རེས་འཁོར་འ བ་གཞི།
15.06.06 (过程)调用 (procedure)call འདོན་ ོད།
15.06.07 (一个过程的)入口 entry(of a procedure) འ ག་ །ོ འ ལ་ཁ།
གས་ ངས་འ ེལ་བ།
15.06.08 参数联系 parameter association
ིར་ལོག
15.06.09 (过程的)返回 return(from a procedure
15.06.10 (函数过程的)副作用 Side effect (of a function procedure) ཞོར་ ོན།
15.06.11 分支构造 branch construct ཡན་ལག་འ བ་གཞི།
ན་ ན་མིན་པ།
15.06.12 异常(用于程序设计语言) exception(in a programming language)
15.06.13 (算符)优先 (operator)precedence ( ིས་ གས་) ོན་ ད
ོ ་དབང་།
15.06.14 转换(用于程序设计语言) conversion(in a programming language) བ ་ེ ར།( ་རིམ་བཀོད་ ག
ི ་ ད་
15.04

关于数据对象的性质和机能
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ཡིག་ དོ ་ལ་ དོ ་)
ལ་བ།
ེལ་མ ད།
15.06.16 连接 connection
ི ་ ་བ།
16 信息论 Information theory ཆ་འ ན
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
16.01 一般术语 General terms
16.01.01 信息论 information theory འ ིན་བ ་ ་བ།
16.01.02 通信论 communication theory འ ིན་གཏོང་རིག་པ།
16.01.03 信息测度 measure of information བ ་འ ིན་འཇལ་ཚད།
16.02 消息及其通信 Messages and their communication གནས་འ ིན་དང་འ ིན་གཏོང་།
15.06.15

激活

16.02.01

消息(用于信息论和通信论)

activation

message(in information theory and communication theory)

གནས་འ ིན་（ཆ་འ ིན་ ་བ་དང་འ ིན་གཏོང་ ་བར་ དོ ་པ། ）
16.02.02 消息源 message source གནས་འ ིན་ཡོང་ ངས།
信息源 information source ཆ་འ ིན་ཡོང་ ངས།
16.02.03 消息宿 message sink གནས་འ ན
ི ་འ ་ཚང་།
འ ིན་ལམ།
16.02.05 对称二进制信道 symmetric binary channel གཉིས་ ིལ་ཆ་འ ག
ི ་འ ནི ་ལམ།
ོམས་གཏན་གནས་འ ིན་ཡོང་ ངས།
16.02.06 平稳消息源 stationary message source
ོམས་གཏན་ཆ་འ ནི ་ཡོང་ ངས།
平稳信息源 Stationary information source
16.03 基本定量术语 Basic quantitative terms གཞི་ འི་ངེས་ཚད་བ ་ཆད།
ས་ཐག་གཅོད་ཚད།
16.03.01 决策量 decision content
16.03.02 信息量 information content ཆ་འ ན
ི ་འབོར་ཚད།
བོ །
16.03.03 熵 entropy
ི ་འབོར་ཚད།
平均信息量 mean information content, average information content ཆ་ ོམས་ཆ་འ ན
ི ་བ ོས་འཇིག
16.03.04 相对熵 relative entropy བ ོས་བཅས་ཆ་འ ན
16.03.05 冗余度(用于信息论) redundancy(in information theory) ⑴འ ་ོ ཆས།( ག་ཆས།) ⑵བཅད་ ག
⑶ཐོལ་ ག་ཚད། ⑷ ག་མའི་ཚད།
16.03.06 香农 Shannon ཤང་ནོན།
ི ་འབོར་ཚད་གཉིས་གོང་འ ིལ་ གས་ ་ི འཇལ་
信息量二进制单位 binary unit of information content ཆ་འ ན
ེད།
16.03.07 哈特莱 Hartley ཧ་ཐེ་ལེ།
ི ་ གས་ ི་འཇལ་
信息量十进制单位 decimal unit of information content ཆ་འ ིན་འབོར་ཚད་བ ་གོང་འ ལ
ེད།
16.03.08 信息 量 自 然 单位 natural unit of information content ཆ་འ ིན་འབོར་ཚད་རང་ ང་འཇལ་ ེད།
16.02.04

信道(用于通信论)

Channel

(in

communication

theory)

NAT(缩写) NAT(abbreviation)
16.04 派生的定量术语 Derived quantitative terms

ེས་ བ་ངེས་ཚད་བ ་ཆད།
16.04.01 相对冗余度 relative redundancy ⑴བ ས
ོ ་ ན་འ ་ོ ཆས།(བ ོས་བཅས་ ག་འ །ོ )
བཅད་ ག ⑶ ོས་བཅད་ ་ི ཐོལ་ ག་ཚད། ⑷ ོས་བཅས་ ག་ ག་ཚད།
ེ ་ཆ་འ ིན་འབོར་ཚད།
16.04.02 条件信息量 conditional information content ཆ་ ན
16.04.03 联合信息量 joint information content མཉམ་འ ེལ་ཆ་འ ན
ི ་འབོར་ཚད།
16.04.04 条件熵 conditional entropy ཆ་ ེན་ ོབ།
平均条件信息量

⑵བ

སོ ་བཅས་

average conditional information content, mean conditional information content
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ོམས་ཆ་ ེན་ཆ་འ ིན་འབོར་ཚད།
16.04.05

存疑度

equivocation

16.04.06

偏离度

irrelevance

དོགས་གནས་ཚད།
འ ོག་ཚད།
མ་ཚད།

弥散度 spread prevarication
16.04.07

转移信息(量)

transinformation(content),transferred information, transmitted information

གནས་ རོ ་ཆ་འ ནི ་འབོར་ཚད།
འ ནི ་འ ལ་འབོར་ཚད།

互信量 mutual information
16.04.08

平均转移信息(量)

གནས་ རོ ་ཆ་འ ནི །
16.04.09

average transinformation(content), mean transinformation(content) ཆ་

ོམས་

(每字符的)平均熵 mean entropy(per character), average information content(per character),

གས་རེ་རེའི་)ཆ་ མོ ས་ བོ །
(每字符的)信息率 information rate(per character) (ཡིག་ གས་རེ་རེའི་) ཆ་འ ིན་ ད
ོ །
16.04.10 (平均)信息率 (average)information rate (ཆ་ ོམས་)ཆ་འ ན
ི ་ དོ །

mean information content(per character)

(ཡིག་

16.04.11

mean

(每字符的)平均转移信息量

transinformation content (per character)

(ཡིག་

གས་རེ་

རེའི་)ཆ་ མོ ས་གནས་ ་ོ ཆ་འ ནི ་ཚད།
16.04.12

(平均)转移信息率

(average) transinformation rate

(ཆ་

མོ ས་)་ ་ོ འ ར་ཆ་འ ིན་་ ོད།

འ ིན་ལམ་ཤོང་ཚད།
17 数据库术语 Databases ཡིག་ཚང་བ ་ཆད།
ི་བཏང་ ་ི ཐ་ ད།
17.01 一般术语 General concepts
17.01.01 (01.08.05)数据库 database གཞི་ ངས་མཛད།
17.01.02 模式 schema དཔེ་ ལ།
16.04.13

信道容量

17.01.03

数据库管理系统

channel capacity

database management system DBMS (abbreviation)

དམ་ཁོངས་ ད།
17.01.04

信息系统(在数据库中)

གཞི་ ངས་མཛད་ ི་དོ་

information system (in databases) IS (abbreviation)

ཆ་འ ིན་ ད་

ཁོངས།
17.01.05

管理信息系统

17.01.06

用户视图 user view

17.01.07

数据模型(1)

17.01.08

数据模型(2)

17.01.09

数据模型工具 data modeling facility, DMF (abbreviation)

17.01.10

数据结构化规则 data structuring rule

17.01.11

数据对象

management information system, MIS (abbreviation)

དོ་དམ་ཆ་འ ནི ་ ད་ཁོངས།

ོད་མཁན་ ་རིས།
གཞི་ ངས་དཔེ་ད བི ས།
data model(1)
གཞི་ ངས་དཔེ་ད བི ས།
data model(2)

data object

གཞི་ ངས་དཔེ་ད བི ས་ལག་ཆ།
གཞི་ ངས་ གི ་གཞི་ཅན་ ་ི གི ་ ལོ །

གཞི་ ངས་ ་ ལ།

གཞི་ ངས་ལག་ ར་ ིག་ ོལ།
17.01.13 数据库模式 database schema གཞི་ ངས་མཛད་དཔེ་ ལ།
17.01.14 数据库子模式 database subschema གཞི་ ངས་མཛད་ འི་དཔེ་ ལ།
17.02 概念级 Conceptual level དོན་ ི་རིམ་པ།
17.02.01 概念级 conceptual level དོན་ ་ི རིམ་པ།
17.02.02 概念模型 conceptual model དོན་ ི་དཔེ་ད ིབས།
17.02.03 命题 proposition བ ོད་གཞི།
ི ་མཛད།
17.02.04 信息库 information base ཆ་འ ན
17.01.12

数据操纵规则 data manipulation rule
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དངོས་གཞི།

17.02.05

实体

17.02.06

个体域 universe of discourse

17.02.07

实体世界

17.02.08

实体类(别)

17.02.09

(具体)值、(具体)实例

17.02.10

གཏོགས་གཤིས།
(属性)值 attribute value གཤིས་ཐང་།
(属性)域 attribute domain གཤིས་ཁོངས།
属性(别) attribute class གཤིས་རིས།
(实体)标识 entity identification དངོས་གཞི་མཚན་ གས།
(实体)关系 entity relationship དངོས་གཞི་འ ེལ་བ།
ེ ་བ།
(属性)关系 attribute relationship གཏོགས་གཤིས་འ ལ
ེན་པ།
依赖 dependency
操作 action (in databases)
ངས་འཛན། བཀོལ་ དོ །
་བའི་བཀོད་ ོད།
基本操作 basic action
容许操作 permissible action ཆོག་འ ས་ ངས་འཛན།

17.02.11
17.02.12
17.02.13
17.02.14
17.02.15
17.02.16
17.02.17
17.02.18
17.02.19
17.02.20
17.03

属性

entity

ང་ཁོངས།
དངོས་གཞི་འཇིག་ ེན།
དངོས་གཞིའ་ི རིགས།

entity world
entity class

entity occurrence, entity instance

(གཏན་ཚག་དང་དངོས་
17.03.02
17.03.03
17.03.04
17.03.05

ཐང་། དངོས་དཔེ།

attribute

外部、内部(逻辑及物理)级

17.03.01

2006 年 4 月

External and internal (logical and physical) levels

ི་དང་ནང་གི་

གས་)རིམ་པ།

་ི རིམ།
内部级 internal level ནང་རིམ།
འི ི་དཔེ་ ལ།
外模式 external schema
内模式 internal schema ནང་དཔེ་ ལ།
模式 schema དཔེ་ ལ།

外部级

external level

དོན་ ི་ འི་དཔེ་ ལ།
17.03.07 逻辑级 logical level གཏན་ཚགས་རིམ་པ།
17.03.08 物理级 physical level དངོས་ གས་རིམ་པ།
17.03.09 逻辑模式 logical schema གཏན་ཚགས་དཔེ་ ལ
17.03.10 物理模式 physical schema དངོས་ གས་དཔེ་ ལ།
17.03.11 存储组织 storage organization ཉར་འཇོག་ ིག་འ གས།
17.03.12 (数据库)文件组织 database file organization (གཞི་ ངས་མཛད་)ཡིག་ཆའི་ ིག་འ གས།
17.03.13 主关键字 primary key གནད་ཡིག་གཙ་བོ།
17.03.14 次关键字 secondary key གནད་ཡིག་ཕལ་པ།
17.03.15 存取路径 access path གསོག་ལེན་འ ་ོ ལམ།
17.03.16 存取路径独立性 access path independence གསོག་ལེན་འ ོ་ལམ་ ི་གཅིག་ ་རང་བཞིན།
17.03.17 当前指针 current pointer མིག་ ར་ ོན་མདའ།
17.03.18 入口点(在数据库中) entry point (in databases) འ ག་ཚག
17.04 关系结构 Relational structure འ ེལ་བའི་ ག
ི ་གཞི།
17.04.01 关系 relation འ ེལ་བ།
17.04.02 关系类(别) relation class འ ེལ་བའི་རིགས།
ི ་གཞི།
17.04.03 关系结构 relational structure འ ེལ་བའི་ ག
17.03.06

概念子模式

conceptual subschema
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འ ེལ་བའི་དཔེ་ད ིབས།
relational database འ ེལ་བའི་གཞི་ ངས་མཛད།

17.04.04

关系模型

17.04.05

关系数据库

17.04.06

关系数据库管理系统

relational model

relational database management system RDBMS (abbreviation)

བའི་འཞི་ ངས་མཛད་ ་ི དོ་དམ་ཁོངས་ ད།
17.04.07 元组 tuple
་ཚགས།
relational algebra ⑴འ

17.04.08

关系代数

17.04.09

投影 projection

17.04.10

选择

17.04.11

连接

17.04.12

规范化(在数据库中)

17.04.13

参照完整性

17.04.14

基数

cardinality

17.04.15

外键

foreign key

འ ེལ་

ེལ་བའི་ཚབ་ སི ། ⑵འ ེལ་བའི་ཚབ་ ངས།

ཕོག་ བི །
selection གདམ་ག
ེལ་མ ད།
join
ཚད་ ན་ཅན།
སོ ་གཞི་ཆ་ཚང་རང་བཞིན།

normalization (in databases)

referential Integrity

ང་ ངས།
ི་འགག

གོ ས་ གས།(གཞི་ ངས་མཛད་ནང་།)
ེན་ ངས་ ་ི གཞན་ ེན།
17.04.17 函数依赖 functional dependence
ི ས།
17.05 分层及网络模型 Hierarchical and network structures རིམ་ད ་ི དང་ ་ འི་དཔེ་ད བ
17.05.01 分层模型 hierarchical model རིམ་ད ་ི དཔེ་ད བ
ི ས།
ོང་ད ིབས་ ིག་གཞི།
17.05.02 树形结构 tree structure (in databases)
་ འི་དཔེ་ད བི ས།
17.05.03 网络模型 network model
་ འི་ ིག་གཞི།
17.05.04 网络结构 network structure
ེལ་ཚགས་ ་བ།
17.05.05 根节点 root node
17.05.06 父节点 parent node
ེལ་ཚགས་ཨ་ཕ།
མ ག་ཚགས།
17.05.07 终端节点，叶 terminal node, leaf འདབ་མ།
17.05.08 记录 record (in databases) ཟིན་ཐོ།
17.05.09 数据类型 data type གཞི་ ངས་རིགས་ ས།
17.05.10 复合式类型 composite type མཉམ་འ ས་ ལ་ ་ི རིགས་ ས།
17.05.11 记录类型(在数据库中) record type ཟིན་འགོད་རིགས་ ས།
17.05.12 (数据)字段 data field (in databases) (གཞི་ ངས་)ཡིག་ མ།
17.05.13 字段类型 field type ཡིག་ མ་རིགས་ ས།
17.05.14 集(在网络模型中) set (in a network model) ཚགས།( ་ འི་དཔེ་ད བ
ི ས་ནང་།)
17.05.15 集合类型(在网络模型中) set type (in a network model) ཚགས་ འ
ི ི་རིགས་ ས ། ( ་ འི་དཔེ་
ད བི ས་ནང་།)
17.05.16 主记录(在网络模型中) owner record (in a network model) ཟིན་བཀོད་གཙ་བོ།
17.05.17 成员记录(在网络模型中) member record (in a network model) ཁོངས་མིའ་ི ཟིན་ཐོ།( ་ འི་དཔེ་
ད བི ས་ནང་།)
17.05.18 领域(在网络模型中) realm (in a network model)
བ་ཁོངས། ( ་ འི་དཔེ་ད ིབས་ནང་།( ་ འི་དཔེ་
ད བི ས་ནང་།)
17.06 数据字典设备 Data dictionary facilities གཞི་ ངས་ཚག་མཛད་ ིག་ཆས།
17.04.16

炮标(在数据库中)

17.06.01

数据字典，信息资源字典 data dictionary, information resource dictionary, IRD (abbreviation)

cursor (in databases)
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ཆ་འ ིན་ཐོན་ ངས་ཚག་མཛད།
གཞི་ ངས་གཞི་ །
གཞི་ ངས་ཞིབ་བ ོད།

17.06.02

数据元素 data element (in databases)

17.06.03

数据描述

data description

17.06.04 数据字典系统，信息资源字典系统 data dictionary system, Information resource dictionary
system, IRDS (abbreviation) གཞི་ ངས་ ་ི ཡིག་མཛད་ ཁོངས་ ད། ཆ་འ ིན་ཐོན་ ངས་ཚག་མཛད་ཁོངས་ ད།

་གཞི་ ངས།
17.06.06 数据易变性 data volatility གཞི་ ངས་འ ར་ ་བའི་རང་བཞིན།
17.07 数据库语言 Database languages གཞི་ ངས་མཛད་ ད་རིགས།
17.07.01 数据库语言 database language གཞི་ ངས་མཛད་ ད་ཆ།
17.07.02 概念模式语言 conceptual schema language གོ་དོན་དཔེ་ ལ་ ད་ཆ།
17.06.05

元数据

metadata

17.07.03 数据定义语言，数据描述语言
(abbreviation) གཞི་ ངས་ཞིབ་བ ོད་ ད་བ །

data definition language, data description language, DDL

གཞི་ ངས་བཀོད་ དོ ་ ད་བ །
ི ་གཞི་ ད་བ །
17.07.05 存储结构语言 storage structure language ཉར་གསོག་ ག
17.07.06 数据库管理语言 database administration language, DAL (abbreviation) གཞི་ ངས་མཛད་ ི་དོ་
དམ་ ད་རིགས།
17.07.07 查询语言 query language འཚལ་འ ་ི ད་ཆ།
17.07.08 查询 query འཚལ་འ །ི
ེ ་བའི་ ད་ཆ།
17.07.09 关系语言 relational language འ ལ
17.07.10 嵌入(数据库)语言 embedded database language བ ད་འ ག་ ད་ཆ།
17.07.11 独立(数据库)语言 self-contained database language རང་ གས་ ད་ཆ།
17.07.12 宿主语言(在数据库中) host language (in databases) གནས་བདག་ ད་ཆ།
17.07.13 谓词 predicate བ ོད་ཚག
17.07.14 项 term ཚན།
17.07.15 句子 sentence ཚག་ བ།
17.07.16 同音(异义)词 homonym
་མ ངས་མིང་།
17.07.17 同义词 synonym དོན་མ ངས་མིང་།
17.08 实现及管理 Implementation and management ལེགས་ བ་དང་དོ་དམ།
17.08.01 数据库(计算)机 database machine གཞི་ ངས་མཛད་( ས
ི ་)འཁོར།
བ་ ལ་གཞི་ ངས་མཛད།
17.08.02 分布式数据库 distributed database
17.08.03 数据库处理程序 database handler གཞི་ ངས་མཛད་ ་ི ག
ི ་གཅོད་ ་རིམ།
17.08.04 数据库管理 database administration གཞི་ ངས་མཛད་ ི་དོ་དམ།
17.08.05 数据库管理员 database administrator, DBA (abbreviation) གཞི་ ངས་མཛད་ ི་དོ་དམ་པ།
17.08.06 数据管理 data administration གཞི་ ངས་མཛད་ ་ི དོ་དམ།
17.08.07 数据库实用程序 database utility གཞི་ ངས་དངོས་བཀོལ་ ་རིམ།
17.08.08 数据库关键字 database key གཞི་ ངས་གནད་འགག་ཡི་གེ།
17.08.09 主索引 primary Index གསལ་ ང་གཙ་བོ།
17.08.10 次索引 secondary index གསལ་ ང་ཕབ་བ།
ོག་འཇོག
17.08.11 倒置 inverted
17.08.12 前像 before-image མ ན་བ ན།
བ་བ ན།
17.08.13 后像 after-image
17.07.04

数据操纵语言 data manipulation language, DML (abbreviation)
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འ ག་པ།
ར་གསོ།
17.08.15 恢复(在数据库中) recovery (in databases)
17.08.16 重启(在数据库中) restart (in databases) བ ར་ ོང་།
ང་ ངོ ་།
17.08.17 冷启动 cold start
17.08.18 热启动 warm start ཚ་ ོང།
17.08.19 重构 restructuring བ ར་ བ།
17.08.20 重新组织 reorganization བ ར་ ིག
ོ ་དོ་དམ།
17.08.21 自由空间管理 free-space administration རང་མོས་བར་ ང
17.08.22 数据独立性 data Independence གཞི་ ངས་རང་ གས་ཅན།
17.09 传送目录 Transferring directory བ ད་ ེལ དཀར་ཆག
དོ ་མཁན།
17.09.01 用户 user
17.09.02 (数据库)文件组织 (Database) organization of documents (གཞི་ ངས་མཛད།)ཡིག་ཆའི་ ིག་འ གས།
བ་ ལ་གཞི་ ངས་ ིག་གཅོད།
18 分布式数据处理 Distributed data processing
་ ་ཐོ་ཕོལ།
18.01 网络拓扑 Network topology
18.01.01 网络 network
་ །
18.01.02 结点 node མ ད་ཚག
18.01.03 分支 branch ཡན་ལག
18.01.04 通路 path བ ད་ལམ།
18.01.05 相邻结点 adjacent nodes ཉེ་མཚས་མ ད་ཚག
18.01.06 末端结点 endpoint node མ ག་ ་ེ མ ད་ཚག
ི་ཁོར་མ ད་ཚག
外围结点 peripheral node
18.01.07 中间结点 intermediate node བར་ད ིལ་མ ད་ཚག
ི ས་ ་ །
18.01.08 线形网(络) linear network ཐིག་ད བ
18.01.09 环形网(络) ring network ག བ་ད བ
ི ས་ ་ །
ོར་ལམ།
环路 loop
ངོ ་འ མེ ས་ ་ །
18.01.10 树形网(络) tree network
ར་ད ིབས་ ་ །
18.01.11 星形网(络) star network
18.01.12 网状网(络) mesh network
་ད བི ས་ ་ །
18.01.13 全连接网(络) fully—connected network ཡོངས་ ེལ་ ་ །
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
18.02 一般概念 General concepts
ིས་འཁོར་ ་ །
18.02.01 计算机网络 computer network
་བའི་མ་ལག་ གི ་གཞི།
18.02.02 网络体系结构 network architecture
18.02.03 会话 session གཏམ་ ང
ེ ་།
18.02.04 层 layer བང་རིམ།
18.02.05 服务 Service ཞབས་ །
་ འི་ ལོ ་ ས་དང་ཉེར་ ོད།
18.03 网络功能和应用 Network functions and applications
18.03.01 分布式数据处理 distributed data processing
བ་ ལ་ ི་གཞི་ ངས་ གི ་གཅོད།
DDP(缩写) DDP(abbreviation) བ ངས་ཡིག
ང་ དི ་ ་ ོད་གཞི་ ངས་ གི ་གཅོད།
18.03.02 远程访问数据处理 remote—access data processing
18.03.03 分层计算机网络 hierarchical computer network རིམ་ད ེ་ ིས་འཁོར་ ་ །
17.08.14

装载(在数据库中)

load (in databases) (verb)
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བ་མ ན་ སི ་འཁོར་འ ིན་ ་ །
བ་འགལ་ ིས་འཁོར་ ་ །
18.03.05 异构型计算机网络 heterogeneous computer network
ི ་གཅོད་མ ད་ཚག
18.03.06 数据处理结点 data processing node གཞི་ ངས་ ག
སི ་འཁོར་ཨ་མ།
18.03.07 主计算机 host computer
18.03.08 主机结点 host node
ིས་འཁོར་ཨ་མའི་མ ད་ཚག
ི ་གཅོད་ས་ཚགས།
18.03.09 数据处理站 data processing station གཞི་ ངས་ ག
18.03.10. 工作站 work station ལས་ཚགས།
ེ ི་ ིག་འཁོར།
18.03.11 前端处理机 front end processor མ ན་ འ
18.03.12 域 domain ཁོངས།
18.03.13 相邻域 adjacent domains ཉེ་ཁོངས།
18.03.14 端用户 end user མཐར་ ེའ་ི ོད་མཁན།
་ ོ།
18.03.15 网关 gateway
ོ
19 模拟计算 Analog computing དཔེ་ལད་ ིས་ ག ལད་ ས
19.01 功能部件 Functional units
ོལ་ ས་ ་ཆས།
ོ ་འ ར་ཚད། དཔེ་ལད
19.01.01 模拟变量 analog variable ལད་ ས
གས་ ིས་ ེད་ཆས།
19.01.02 运算放大器 operational amplifier
ོན་ཆས།
19.01.03 加法器 summer
ོ ་ ོན་ ིས་ཆས། དཔེ་ལད
模拟加法器 analog adder ལད་ ས
19.01.04 反相器 inverter
ོག་ཆས།
19.01.05 系数部件 coefficient unit བཏགས་ ངས་ ་ཆས།
19.01.06 模拟乘法器 analog multiplier དཔེ་ལད་ ར་ཆས།
19.01.07 四分之一平方乘法器 quarter-squares multiplier བཞི་ཆ་གཅིག་གི་རང་ཉིས་ ར་ ར་ཆས།
19.01.08 模拟除法器 analog divider དཔེ་ལད་བགོ་ཆས།
19.01.09 积分器 integrator ཆ་བསགས་ ིས་ཆས།
ོན་ སི ་ཆ་བསགས་ ིས་ཆས།
19.01.10 加法积分器 summing integrator
ེན་འ ང་ ངས་འ ང་ཆས།
19.01.11 函数发生器 function generator
ེ ་འ ང་ ངས་འ ང་ཆས།
19.01.12 固定函数发生器 fixed function generator གཏན་འཇགས་ ན
19.01.13 可变函数发生器 variable function generator འ ར་ ན་ ེན་འ ང་ ངས་འ ང་ཆས།
ར་ཆས།
19.01.14 比较器(用于模拟计算) comparator(in analog computing)
19.01.15 限幅器 limiter ཚད་འགོག་ཆས།
ས་ཤོར་ ལ་ ་ཆས།
19.01.16 失灵区部件 dead-zone unit
19.01.17 分解器 resolver
ལ་ཆས།
19.01.18 模拟一数字转换器 analog-to-digital converter དཔེ་ལད་ནས་ ངས་ཀར་ ར་ཆས།
ADC(缩写) ADC(abbreviation) ADC(བ ངས་ཡིག)
ངས་ཀ་ནས་དཔེ་ལད་ ར་ཆས།
19.01.19 数字一模拟转换器 digital-to-analog converter
DAC(缩写) DAC(abbreviation) DAC (བ ངས་ཡིག)
19.01.20 跟踪保持器 track and hold unit
ེས་འདེད་ ན་ ང་ཆས།
ེས་འདེད་ཉར་གསོག་ཆས།
跟踪存储器 track and store unit
ི །
19.02 状态与运算 Modes and operations གནས་ ངས་དང་ གས་ ས
ི ་འགོད་གནས་པ།
19.02.01 系数器设置状态 potentiometer set mode བཏགས་ ངས་ཡོ་ཆས་ ག
18.03.04

同构型计算机网络 homogeneous computer network
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འཇགས་ མ་ཞིབ་བཤེར་གནས་ ངས།
19.02.03 初始条件状态 initial condition mode ཐོག་མའི་ཆ་ ེན་གནས་ ངས།
复位状态 reset mode གནས་ལོག་ ེད་ ངས།
སི ་ ངས།
19.02.04 计算状态 compute mode
运算状态 operate mode
གས་ སི ་ ག་ ངས།
ན་ ང་ མ་པ།
19.02.05 保持状态 hold mode
ས་ཚད་ ར་ ེང་ ེན་ཆ།
19.02.06 时间比例因子 time scale factor
19.02.02

静态检查状态

19.02.07

实时运算(用于模拟计算)

static test mode

real-time operation(in analog computing)

ས་དངོས་ གས་ ིས།

བ ར་ སོ ་ གས་ ིས།
19.02.09 迭代运算 iterative operation རིམ་འ ག་ གས་ ིས།
རང་འ ལ་གོ་རིམ་ གས་ ིས།
自动顺序运算 automatic sequential operation
ད་ཁོངས་གསར་ ེལ།
20 系统开发 System development
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
20.01 一般术语 General terms
20.01.01 系统开发 system development
ད་ཁོངས་གསར་ ལེ །
20.01.02 需求 requirement དགོས་མཁོ།
20.01.03 规格说明，规范 specification གསལ་བཤད།
20.01.04 形式(规格)说明 formal specification ཚད་གཞི་གསལ་བཤད།
ད་ཁོངས་འཁོར་ ན།
20.01.05 系统生存周期 system life cycle
20.01.06 数据清单 data inventory གཞི་ ངས་ཞིབ་ཐོ།
20.01.07 试验性项目 pilot project ཚད་ འི་ མ་ ངས།
20.01.08 原型 prototype གདོད་དཔེ།
20.01.09 模拟 simulation འ ་བཟོ། དཔེ་ལད
20.01.10 自顶向下 top-down
ེང་ནས་འོག
20.01.11 自底向上 bottom-up འོག་ནས་ ེང་།
ད་ཁོངས་རོགས་ ོར།
20.01.12 系统支持 system support
20.01.13 应用问题 application problem ཉེར་ ོད་གནད་དོན།
ད་ཁོངས་མཉེན་ཆས།
20.01.14 系统软件 system software
20.01.15 应用软件[程序] application software[program] ཉེར་ ད
ོ ་མཉེན་ཆས།
20.01.16 软件包 software package མཉེན་ཆས་ མ་པོ།
20.02 研究和分析 Study and analysis ཞིབ་འ ག་དང་ད ེ་ཞིབ།
20.02.01 时机研究 opportunity study གོ་ བས་ཞིབ་འ ག
20.02.02 可行性研究 feasibility study ཆོག་འ ས་ཞིབ་འ ག ་ ང་ཞིབ་འ ག
20.02.03 问题定义 problem definition གནད་དོན་མཚན་འཇོག
ོ །
问题描述 problem description གནད་དོན་ཞིབ་བ ད
20.02.04 需求分析 requirements analysis དགོས་མཁོ་ད ེ་ཞིབ།
ད་ཁོངས་ད ེ་ཞིབ།
20.02.05 系统分析 system analysis
20.02.06 功能分析 functional analysis
ོལ་ ས་ད ེ་ཞིབ།
20.02.07 信息分析 information analysis ཆ་འ ིན་ད ེ་ཞིབ།
20.02.08 数据分析 data analysis གཞི་ ངས་ད ་ེ ཞིབ།
ད་ཁོངས་ སེ ་འདེད།
20.02.09 系统跟踪 system follow-up
19.02.08

重复运算

repetitive operation
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གསར་ ལེ ་ ེས་ ི་ད ད་བ དོ །
ེ ་ ་ི ད ད་བ ོད།
实现后评议 post-implementation review མངོན་ ར་ ས
ད་ཁོངས་ ས་འགོད།
20.03 系统设计 System design
ད་ཁོངས་ ས་འགོད།
20.03.01 系统设计 system design
20.03.02 概念系统设计 conceptual system design དོན་ ་ི བ ད་ཁོངས་ ས་འགོད།
ེད་ ས་ ས་འགོད། ལོ ་ ས་ ས་འགོད།
20.03.03 功能设计 functional design
20.03.04 (结构化)走查 (structured)walk-through ( ིག་གཞི ་ཅན)) ར
ོ ་ཞིབ།
20.04 实现 Implementation མངོན་འ ར།
20.04.01 (系统)实现 implementation(of a system) ( ད་ཁོངས)མངོན་འ ར།
20.04.02 (系统)组装 (system)integration ( ད་ཁོངས) ིག་ ོར།
20.04.03 过渡系统 change-over system བར་བ ལ་ ད་ཁོངས།
20.04.04 接入 cutover མ ད་འ ག
ོ །
20.04.05 并行运转 parallel run མཉམ་གཤིབ་འཁོར་ ད
ས་ཚད་འགན་ལེན།
20.05 质量保证 Quality assurance
ས་ཚད་འགན་ལེན།
20.05.01 质量保证 quality assurance
QA(缩写) QA(abbreviation) བ ངས་ཡིག
20.05.02 桌面检查 desk checking ཅོག་ངོས་ཞིབ་བཤེར།
ོ ་ ེད།
20.05.03 验证(测试) verification(test) ར་ ད
20.05.04 确认(测试) validation(test) ངོས་འཛན།(ཚད་ལེན་ཚད་ )
ེ་ཚན་ཚད་ལེན།
20.05.05 单元测试 unit test
20.05.06 组装测试 integration test མཉམ་ ིག་ཚད་ལེན།
20.05.07 验收测试 acceptance test བ ག་བཤེར་ཚད་ལེན།
ོད་ ང་ཚད་ལེན།
20.05.08 可用性测试 usability test
实用性测试 fitness-for-use test དངོས་ ོད་ཚད་ལེན།
20.05.09 系统维护 system maintenance
ད་ཁོངས་བདག་ ངོ ་། ད་ཁོངས་ ང་ ོང
ད་ཁོངས་ཡིག་ཚགས།
20.06 系统文档 System documentation
ད་ཁོངས་ཡིག་ཚགས།
20.06.01 系统文档 system documentation
20.06.02 评价报告 evaluation report གདེང་འཇོག་ ན་ །
ོད་མཁན་ལག་དེབ།
20.06.03 用户手册 user manual
用户指南 user’s guide
ོད་མཁན་ ོགས་ ོན།
ད་ཁོངས་ཞིབ་བ ོད།
20.06.04 系统描述 system description
20.06.05 判定表 decision table ཐག་གཅོད་རེ ་མིག
་རིམ་ཚད་གཞི་གསལ་བཤད
20.06.06 程序规格说明 program specification
20.06.07 开发基线 developmental baseline གསར་ ེལ་ ང་ཐིག
ད་ཁོངས་ ང་ ོང་ལག་དེབ།
20.06.08 系统维护手册 program maintenance manual
20.06.09 测试计划 test plan ཚད་ཞིབ་འཆར་གཞི།
系统测试和评价计划 system test and evaluation plan ད་ཁོངས་ཚད་ཞིབ་དང་གདེང་འཇོག་འཆར་གཞི།
20.07 项目管理和控制 Project management and control
མ་ ངས་དོ་དམ་དང་ཚད་འཛན།
20.07.01 项目 project
མ་ ངས།
མ་ ངས་དོ་དམ།
20.07.02 项目管理 project management
开发后评议 post-development review
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Standardizing Tibetan Terms of Information Technology

20.07.03
20.07.04
20.07.05
20.07.06
20.07.07
20.07.08

the China Tibetology Research Center

མ་ ངས་འཆར་གཞི།
མ་ ངས་ཚད་འཛན།
项目控制 project control
་ འི་རི་མོ།
网络图 network chart
་ འི་འཆར་གཞི།
网络计划 network planning
项目规格说明 project specification
མ་ ངས་ཚད་གཞིའི་གསལ་བཤད།
ེབ་ གི ་ཚད་འཛན་ ་ཡོན་ ན་ཁང་།
配置控制委员会 configuration control board
项目计划

project planning

21 过程计算机和技术过程间的接口 Interfaces between process computer systems and technical
processes བ ད་རིམ་ ིས་འཁོར་དང་ལག་ ལ་བ ད་རིམ་ ་ི མ ད་ཁ།
21.01

ིར་བཏང་ཐ་ ད།
(技术)过程 (technical)process (ལག་ ལ)བ ད་རིམ།
过程计算机系统 process computer system བ ད་རིམ་ ིས་འཁོར་ ད་ཁོངས།
过程接口系统 process interface system བ ད་རིམ་མ ད་ཁའི་ ད་ཁོངས།
过程控制装置 process control equipment
ད་རིམ་ཚད་འཛན་ ིག་ཆས།
ོན་ ང་ ང་ ོབ་ ངས་འཛན།
故障保护操作 failsafe operation
防爆 explosion proof འགད་འགོག
耐冲击能力 surge resistances urge withstand capability བ བ་འ ག་བཟོད་ ས།
接通稳定时间 turn-on stabilizing time མ ད་བ ན་ ས་ཚད།
环境条件 environmental condition ཁོར་ ག་ཆ་ ེན།
噪声 noise གཙར་ །
过程中断信号 process interrupt signal བ ད་རིམ་བར་ཆད་བ ་ གས།

一般术语

21.01.01
21.01.02
21.01.03
21.01.04
21.01.05
21.01.06
21.01.07
21.01.08
21.01.09
21.01.10
21.01.11

General terms

21.02 计算机系统和过程接口系统间的互连 Interconnection between computer system and process
ིས་འཁོར་ ད་ཁོངས་དང་བ ད་རིམ་མ ད་ཁའི་ ད་ཁོངས་དབར་ ་ི འ ལེ ་མ ད།
interface system
21.02.01
21.03

信息通道 highway

ད་རིམམ ད་ཁ་ཁོངས་བ ད།
输入子系统 input subsystem ནང་འ ེན་ ་ ད།
输出子系统 output subsystem
ིར་འ ེན་ ་ ད།
ེ ་ཆས།
模拟输入通道放大器 analog input channel amplifier དཔེ་ལད་་ནང་འ ེན་བ ད་ལམ་ཆེར་ ད
ེ ་ཆས།
模拟输出通道放大器 analog output channel amplifier དཔེ་ལད་ ་ི འ ེན་བ ད་ལམ་ཆེར་ ད
隔离式放大器 isolated amplifier འ ེལ་གཅོད་ ལ་ཆེར་ ེད་ཆས།
非隔离式放大器 non—isolated amplifier འ ེལ་གཅོད་ ལ་མེད་ཆེར་ ེད་ཆས།
差分放大器 differential amplifier
ད་ཆ་ཆེར་ ེད་ཆས།
多量程放大器 multirange amplifier ཚད་ ་མང་བའི་ཆེར་ ེད་ཆས།
采样保持部件 sample-and-hold device དཔེ་ ག་ ན་ ང་ ་ཆས།
多路复用器 multiplexer ལམ་མང་ ར་ ོད་ཆས།
多路分配器 demultiplexer ལམ་མང་བགོ་བཤའ་ཆས།
诊断功能 diagnostic function བ ག་ད ད་ ོལ་ ས།
ར་གསོའི་ ལོ ་ ས།
恢复功能 recovery function
成组隔离 grouping isolation ཚ་ཆགས་བར་འ ེད།
ན་ མ་ ོག་གནོན།
常模电压 normal mode voltage
共模电压 common mode voltage
ི་ མ་ གོ ་གནོན།
ན་ མ་གནོན་འཇགས།
常模抑制 normal mode rejection

过程接口系统

21.03.01
21.03.02
21.03.03
21.03.04
21.03.05
21.03.06
21.03.07
21.03.08
21.03.09
21.03.10
21.03.11
21.03.12
21.03.13
21.03.14
21.03.15
21.03.16
21.03.17

ཆ་འ ནི ་བ ད་ལམ།

Process interface system
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་ི མ་གནོན་འཇགས།
平均率精确度 mean rate accuracy ཆ་ ོམས་ ོད་ ི་ཞིབ་གཙགས་ཚད།
上升时间 rise time ཡར་འཕར་ ས་ཚད།
建立时间 settling time བ གས་ ས། (བ གས་པའི་ ས་ཚད།)
辨别时间 recognition time ད ེ་འ ེད་ ས་ཚད།
ེང་གནོན།
串扰 crosstalk
漂移 drift འ ོ་ ོས།
共模抑制

common mode rejection

21.04 过程接口系统和过程控制装置间的互连 Interconnection between process interface system and
process control equipment བ ད་རིམ་མ ད་ཁའི་ ད་ཁོངས་དང་བ ད་རིམ་ཚད་འཛན་ ིག་ཆས་དབར་ ི་ ེལ་མ ད།

21.04.05

ནང་འ ེན་ ང་ བོ །
接触保护 contact protection འ ད་ ག་ ང་ བ
ོ །
接触询问信号 contact interrogation signal འ ད་ ག་འ ི་ ད་བ ་ གས།
接触抖动 contact bounce རེག་ ག
ར་གསོའི་ ས་ཚད།
恢复时间 recovery time

21.04.06

模拟输入通道(用于过程控制)

21.04.01
21.04.02
21.04.03
21.04.04

输入保护

input protection

analog input channel(in process control)

བ ད་ལམ།
21.05

ལག་ ལ་བ ད་རིམ།
接触输入 contact input
ད་ ག་ནང་འ ནེ །
ེ ་ ོག་ལམ།
桥式输入电路 bridge input circuit ཟམ་ ལ་ནང་འ ན
ོ ་གནོན།
最大常模电压 maximum normal mode voltage ཆེས་ཆེ་བའི་ ན་ ོ་ ག
ོ ་གནོན།
最大共模电压 maximum common mode voltage ཆེས་ཆེ་བའི་མཉམ་ ་ོ ག
最大操作常模电压 maximum operating normal mode voltage ཆེས་ཆེ་བའི་བཀོལ་ ོད་ ན་ མ་ ག
ོ ་

技术过程

21.05.01
21.05.02
21.05.03
21.05.04
21.05.05

གནོན།
21.05.06

དཔེ་ལད་ནང་འ ེན་

Technical process

ཆེས་ཆེ་བའི་བཀོལ་ དོ ་ ི་ མ་

最大操作共模电压

maximum operating common mode voltage

最大允许常模过压

maximum allowable normal mode over voltage

最大允许共模过压

maximum allowable common mode overvoltage

ོག་གནོན།
21.05.07

གནོན་ཆེ་ཤོས།
21.05.08

གནོན་ཆེ་ཤོས།
22

计算器 Calculators

22.01.02
22.01.03

存储器分区

一般概念

22.01.01

22.02

ཆོག་འ ས་ ་ི མ་འདས་

ིས་ཆས།

རི ་བཏང་ཐ་ ད།
ིས་ཆས།
计算器 calculator
累加和存储器 sigma memory བ ེགས་ ན
ོ ་ མོ ་གསོག་ཆས།

22.01

ཆོག་འ ས་ ན་ མ་འདས་

General terms

memory partitioning, storage partitioning

类别 Classification

གསོག་ཆས་ ལ་དགར།

རིགས་ད །ེ

ིས་ཆས་ ང་ངོ་།
手持式计算器 hand-held calculator ལག་ ེར་ ིས་ཆས།
ེགས་ ངེ ་ སི ་ཆས།
22.02.02 台式计算器 desk-top calculator
ེལ་ གས་ ོག་ ངས་ ིས་ཆས།
22.02.03 交流电源计算器 mains-powered calculator
ོག་ ན་ ོག་ ངས་ སི ་ཆས།
22.02.04 电池电源计算器 battery-powered calculator
ེལ་ གས་ གོ ་ ངས／ ོག་
22.02.05 交流电源／电池电源计算器 mains／ battery powered calculator
22.02.01

袖珍计算器 pocket calculator
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ན་ ོག་ ངས་ སི ་ཆས།
22.02.06

算术逻辑计算器

calculator with arithmetic logic

22.02.07

代数逻辑计算器

calculator with algebraic logic

ཨང་ ིས་གཏན་ཚགས་ ིས་ཆས།
ཚབ་ སི ་གཏན་ཚགས་ སི ་ཆས།

22.02.08 后缀逻辑表示法计算器 calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation
ེས་བཏགས་གཏན་ཚགས་མཚན་ཐབས་ ིས་ཆས།
logic
逆波兰式表示法计算器

calculator with reverse-Polish notation logic

ཆས།
མངོན་འཆར་ སི ་ཆས།
པར་འདེབས་ ིས་ཆས།

22.02.09

显示计算器 display calculator

22.02.10

打印计算器 printing calculator

22.02.11

显示和打印计算器 display and printing calculator

22.02.12

无可编址存储器计算器

ིས་ ག་ཆས།
22.02.13

ཕོ་ལན་མི་ གོ ་ ལ་མཚན་ཐབས་ ིས་

མངོན་འཆར་ ིས་ཆས་དང་པར་འདེབས་ སི ་ཆས།
calculator without addressable storage གནས་ ིག་མི་ ང་བའི་གསོག་ཆས་

键控可编址存储器计算器

calculator with keyboard-controlled addressable storage

ཐེབས་

འཛན་གིསཚད་འཛན་ ེད་པའི་གནས་ ིག་ ང་བའི་གསོག་ཆས་ སི ་ ག་ཆས།
22.02.14

程控可编址存储器计算器

calculator with program-controlled addressable storage

་རིམ་

ཚད་འཛན་ དེ ་པའི་གནས་ ིག་ ང་བའི་གསོག་ཆས་ ིས་ ག་ཆས།
22.02.15
程控和键控可编址存储器计算器
calculator with program-controlled and
་རིམ་དང་མཐེབ་གཞོང་ སི ་ཚད་འཛན་ ེད་པའི་གནས་ ིག་ ང་བའི་གསོག་
keyboard-controlled addressable storage

ཆས་ ིས་ ག་ཆས།
22.02.16
22.02.17
22.02.18

་རིམ་ ིག་ ་མེད་པའི་ ིས་ཆས།
་རིམ་ གི ་ཆོག་པའི་ ིས་ཆས།
可编程计算器 programmable calculator
键盘程序输入计算器 calculator with keyboard program input མཐེབ་གཞོང་ནས་ ་རིམ་ནང་འ ེན་
不可编程计算器

nonprogrammable calculator

ིས་ ག་ཆས།
22.02.19

外部程序输入计算器

22.02.20

键盘和外部程序输入计算器

calculator with external program input
calculator with keyboard and

གཞོང་་དང་ ིའ་ི ་རིམ་ནང་འ ེན་ ིས་ ག་ཆས།
22.03

功能和操作过程 Functions and operating processes

ིའི་་ ་རིམ་ནང་འ ེན་ སི ་ ག་ཆས།
external program input མཐེབ་

ལ་ ས་དང་བཀོད་ དོ ་ ད་རིམ།

མི་ ོལ་ ས་པ།
ོ ་ ས།
machine function འ ལ་འཁོར་ ལ
ོ ་ ས།
automatic function རང་འ ལ ལ

22.03.01

人工功能

22.03.02

机器功能

22.03.03

自动功能

22.03.04

ལོ ་ ས་ ་འདེམས་ ས་ གས།
标点能力 punctuation capability ཚག་ གས་ ས་ གས།
非增添功能 nonadd function ཁ་ ོན་མིན་པའི་ ོལ་ ས།
差错状态(用于计算器) error condition(in calculators) ནོར་འཛལ་ མ་པ།
溢出(用于计算器) overflow(in calculators)
ད་པ།( སི ་ཆས་ ོར།)
ོ ་ ལོ ་ ས།
封锁功能 lock-out facility བཀག་ མ
平方功能 square function རང་ཉིས་ ར་ ོལ་ ས།
平方根功能 square root function རང་ཉིས་ ར་གཞིའི་ ོལ་ ས།
百分数功能 percentage function བ ་ཆའི་ ངས་ ོལ་ ས།
直接求百分数功能 direct percentage function ཐད་ཀར་བ ་ཆའི་ ངས་ ི་བའི་ ོལ་ ས།
ན་ ངས་ ོལ་ ས།
常数功能 constant function

22.03.05
22.03.06
22.03.07
22.03.08
22.03.09
22.03.10
22.03.11
22.03.12
22.03.13
22.03.14

manual function

功能预选能力 function preselection capability
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自动常数功能 automatic constant function
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赋负值 negative entry
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རང་འ ལ་ ན་ ངས་ ལོ ་ ས།

མོ་ཐང་ དོ ་པ།

ཕོ་མོའ་ི གས་ ར་བའི་ ལོ ་ ས།
22.03.18 添加方式 add mode ཁ་ ོན་ ེད་ ངས། ོན་འ ག་ ེད་ ངས།
22.03.19 固定小数点方式 fixed decimal mode སིལ་ ངས་ཚག་གཏན་འཇགས་ ེད་ ངས།
ེ ་ ངས།
22.03.20 浮动小数点方式 floating decimal mode སིལ་ ངས་ཚག་འ ོ་འ ལ་ ད
22.03.21 阶乘功能 factorial function ཐེམ་ ར་ ོལ་ ས།
ོ ་ ས།
22.03.22 清除输入功能 clear entry function ནང་འ ེན་གཙང་སེལ་ ལ
ོ ་ ས།
22.02.23 全清功能 clear all function ཡོངས་སེལ་ ལ
22.03.24 清除存储器功能 clear memory function གསོག་ཆས་གཙང་སེལ་ ོལ་ ས།
ོ ་ ས།
22.03.25 不打印功能 nonprint function པར་མི་འདེབས་པའི་ ལ
ོ ་ ས།
22.03.26 等号功能 equals function མ ངས་ གས་ ལ
ང་ མོ ་ ལོ ་ ས།
22.03.27 小计功能 subtotal function
22.03.28 合计功能 total function
ོན་ མོ ་ ོལ་ ས།
ད་ཀོར་ ིས་པའི་ ལོ ་ ས།
22.03.29 消零功能 zero suppression function
ོ ་ ས།
22.03.30 结果输出延伸功能 extended result output function མ ག་འ ས་ ིར་འ ེན་ ིང་བའི་ ལ
22.03.31 下溢(用于计算器) underflow(in calculators) མར་ ད ། ( ིས་ཆས་ ོར།)
ི ་ ོལ་ ས།
22.03.32 上舍入功能 round-up function གོང་དོར་ ལ
舍入 rounding འདོར་ ལ
ི །
ི ་ ོལ་ ས།
22.03.33 四舍五入功能 round-off function བཞི་འདོར་ ་ ལ
ི ་ ལ་ ས།
22.03.34 下舍入功能 round down function འོག་འདོར་ ལ
22.04 控制和检验装置 Controls and checking devices ཚད་འཛན་དང་བ ག་བཤེར་ ིག་ཆས།
ོ ་ཆས།
22.04.01 工作电压指示器 operating voltage indicator ལས་ཀའི་ ོག་གནོན་ ན
22.04.02 送纸机构 paper feed
ག་འ ེན་ ིག་ཆས།
22.04.03 重显控制 display recall control བ ར་མངོན་ཚད་འཛན།
22.04.04 负数指示 negative indication མོ་ ངས་མ བ་ ོན།
22.04.05 小数点标记 decimal marker སིལ་ ངས་ཚག་ གས།
22.04.06 差错指示 error indication ནོར་འཛལ་མ བ་ ན
ོ །
22.04.07 存储器指示 memory indication, storage indication གསོག་ཆས་མ བ་ ོན།
22.04.08 下溢指示 underflow indication མར་ ད་མཚན་ ོན།
ོ །
22.04.09 上溢指示 overflow indication ཡར་ ད་མཚན་ ན
ི ་གཅོད
23 文本处理 Text processing ཡིག་ ང་ ག
23.01 一般术语 General terms
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
23.01.01 文本; 正文 text ཡིག་ ང་།
ི ་གཅོད།
23.01.02 文本处理 text processing ཡིག་ ང་ ག
字(词)处理 word processing ཡི་གེ་(ཐ་ ད) ིག་གཅོད།
23.01.03 文本处理器 text processor ཡིག་ཆ་ ིག་གཅོད་ཆས།
字(词)处理器 word processor ཡི་གེ་ ག
ི ་གཅོད་ཆས།
23.01.04 文本编辑 text editing ཡིག་ ང་ མ
ོ ་ ིག
编辑(用于文本处理) editing(in text processing)
ོམ་ ིག (ཡིག་ ང་ གི ་གཅོད་ལ་ ོད་པ།)
22.03.17

正负号改变功能

sign change function
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23.01.05

文件(用于文本处理)

23.01.06

草稿 draft copy

23.02

the China Tibetology Research Center

document(in text processing)

ཡིག་ཆ།(ཡིག་ ང་ གི ་གཅོད་ལ་ ོད་པ།)

མ་ཟིན།

ཡིག་ ང་་དང་ཡིག་ཆའི་ གི ་གཞི།
ི ་གཞི།
文件体系结构 document architecture ཡིག་ཆའི་མ་ལག་ ག
文件轮廓 document profile ཡིག་ཆའི་ ་ི ཁོག
布局对象 layout object བཀོད་ ག
ི ་ ་ ལ།
ིག་ ངས་ ་ ལ།
逻辑对象 logical object གཏན་ཚགས་ ་ ལ།
文件主体 document body ཡིག་ཆའི་གཙ་གཞི།
格式(用于文本处理) format(in text processing)
མ་གཞག (དཔེ་དེབ་ གི ་གཅོད་ལ་ ོད་པ)
格式化(用于文本处理) formatting(in text processing)
མ་ད ིབས་ ་ ར།(དཔེདབེ ་ ིག་གཅོད་ལ་

文本和文件结构 Text and document structure

23.02.01
23.02.02
23.02.03
23.02.04
23.02.05
23.02.06
23.02.07

ོད་པ)
ེང་།
ེ ་།
文本行 line of text ཡིག་ ང
ང་ཐིག
23.02.09 基线 baseline
ང་ཚད་ཐིག
基准线 reference line
23.02.10 行距 line spacing
ེང་བར།
23.02.11 文本区 text area ཡིག་དེབ་ ལ།
版芯 type area པར་ཁོངས།
ོ །
23.02.12 字符框 character box ཡིག་འ འི་ མ
边界框 bounding box མཐའ་ ོམ།
23.02.08

行 line

23.02.13

块(用于文本处理)

block(in text processing)

ོག་ ། (དཔེ་དེབ་ ིག་གཅོད་ལ་ ོད་པ)

རིས་འ འི ི་ཡིག་འ །
23.02.15 自动加入脚注 automatic footnote tie-in རང་འ ག་ཞབས་མཆན།
ོ ་ ས།
23.03 显示功能 Display functions མངོན་འཆར་ ལ
འ ལི ་འཁོར
23.03.01 滚动 scrolling འ ིལ་འ ལ།
23.03.02 开窗口 windowing
ེ ་ ང་འ དེ ་པ།
23.03.03 浏览(用于文本处理) browsing(in text processing) བཤར་ །
23.03.04 整页显示 full-page display ཤོག་ངོས་ ིལ་གསལ།
23.03.05 打印预览 print preview པར་འདེབས་ ོན་ །
23.03.06 预览程序 previewer
ོན་ ནོ ་ ་རིམ།
23.03.07 所见即所得 WYSIWYG, what-you-see-is-what-you-get གང་མཐོང་དེ་ཐོབ།
23.03.08 隐藏字符 hidden character གབ་ཡིབ་ཡིག་འ །
ོ ་ ིག
23.04 文本编辑 Text editing ཡིག་དེབ་ མ
བ་འདོར།
23.04.01 删除 delete
23.04.02 保存 save ཉར་ཚགས།
རི ་འཐེན།
23.04.03 取消 undo
ོ ། ོན་འ ག
23.04.04 添加(用于文本处理) append (in text processing) ཁ་ ན
23.04.05 样版 boilerplate འ ་དཔེ།
23.04.06 形式信件 form letter
ལ་བ ན་འ ིན་ཡིག
23.04.07 拼写检查程序 spelling checker, spellchecker དག་ཆ་ཞིབ་བཤེར་ ་རིམ།
23.02.14

绘图字符 pictorial character
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23.04.08

文法检查程序

23.04.09

式样检查程序 style checker

23.04.10

插入

23.04.11

替换

23.04.12

搜索(用于文本处理)

查找 find
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བ ་ ོད་ཞིབ་བཤེར་ ་རིམ།
བཟོ་ད ིབས་ཞིབ་བཤེར་ ་རིམ།

grammar checker

བར་འ ག
replace ཚབ་བ ེ།
insert

search(in text processing)

བཤེར་འཚལ།

ད་འཚལ།

བཤེར་འཚལ་དང་ཚབ་བ །ེ
查找和替换 find and replace འཚལ་ཞིབ་དང་ཚབ་བ ེ།
ིལ་འཚལ་དང་ ིལ་ བ །ེ
23.04.14 全程搜索与替换 global search and replace
全程查找与替换 global find and replace
ིལ་བཤེར་དང་ཚབ་བ །ེ
ོག་ ོགས་བཤེར་འཚལ།
23.04.15 反向搜索 backward search, reverse search
ོག་ གོ ས་ ད་འཚལ།
反向查找 reverse find
ོག་ ་ ོས།
23.04.16 块移动(用于文本处理) block move(in text processing)
23.04.17 剪贴 cut and paste
ས་ ར།
ས་ ར་པང་།
23.04.18 剪贴板 clipboard
ོག་ ་མཁོ་ཕབ།
23.04.19 块拷贝 block copy
23.04.20 字词绕转 word wrap ཡི་གེ་འབེབས་འཇོག
23.04.21 自动换行(用于文本处理) wraparound(in text processing) ཡིག་ ེང་རང་འབེབས།
23.04.22 嵌入命令(用于文本处理) embedded command(in text processing)
བ ད་འ ག་བཀའ་བ །
23.04.23 不拆间隔 no-break space བཤིག་མིན་ ོང་ གས།
ངོ ་ གས་ ་མོ།
硬空格 hard space
23.04.24 软连字符 soft hyphen ཡིག་ ེལ་ གས་མཉེན་པོ།
酌情连字符 discretionary hyphen བབ་བ ན་ཡིག་ ེལ་ གས།
23.04.25 硬连字符 hard hyphen ཡིག་ ེལ་ གས་ ་མོ།
ེ ་ གས།
必需连字符 required hyphen ངེས་མཁོ་ཡིག་ ལ
ེ ་ གས་ བ་པ།
23.04.26 连字符消去 hyphen drop ཡིག་ ལ
བ་ཁོངས་གཏན་འཁེལ།
23.04.27 范围规定 range specification
23.04.28 跳过(用于文本处理) skip(in text processing) མཆོང་བ།(དཔེ་དེབ་ ག
ི ་གཅོད་ ་བཀོལ་བ)
23.04.29 盖写(用于文本处理) to overwrite (in text processing) འགེབ་འ ི། (ཡིག་ ང་ ིག་གཅོད་ལ་ ོད་པ།)
བ་པ་ ར་གསོ།
23.04.30 恢复删除 to undelete
23.04.31 多击键字符录入 multistroke character entry མཐེབ་མང་ནང་འ ག
23.04.32 表意文字录入 ideogram entry དོན་མཚན་ཡིག་འ ག
23.05 文本编辑程序 Text editors ཡིག་ ང་ ོམ་ ིག་ ་རིམ།
23.05.01 文本编辑程序 text editor ཡིག་ ང་ ོམ་ ིག་ ་རིམ།
ེ ་ ོམ་ ིག་ ་རིམ།
23.05.02 行编辑程序 line editor འ ད
ོ ་ ིག་ ་རིམ།
23.05.03 全屏编辑程序 screen editor ཤེལ་ཡོལ་ཡོངས་ ་ མ
23.05.04 语法制导编辑程序 syntax-directed editor བ ་ ོད་ ོན་ ིག་ ་རིམ།
23.06 文本和文件格式化 Text and document formatting ཡིག་་དེབ་དང་ཡིག་ མ་ད བ
ི ས་ ་ ར།
23.06.01 文件归并 document merge ཡིག་ཆ་ ་ ིལ།
ི ་ ེད་ ངས།
23.06.02 调整文本方式 adjust text mode ཡིག་དེབ་ལེགས་ ག
23.04.13

搜索和替换

search and replace
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ཤོག་ཚད་ཚད་འཛན།
ཡིག་ཆ་ མ་ད ིབས་ ་ ར་པའི་ ་རིམ།

23.06.03

页长控制 page length control, page depth control

23.06.04

文件格式化程序

23.06.05

横长式

document formatter

landscape

འ ེད་ཚད་ ལ།
འ ེད་ཚད་ མ་བཞག

横长格式 landscape format, horizontal format
23.06.06

纵长式 portrait

ག ང་ཚད་ ལ།

ག ང་ཚད་ མ་གཞག
23.06.07 默认格式 default format མོས་འཐད་ མ་གཞག
基本格式 basic format གཞི་ ་ མ་གཞག
་མཐའ།
23.06.08 边缘 margin
23.06.09 页头；页眉 page header, running head ཤོག་མགོ
23.06.10 页脚 footer, running foot ཤོག་ཞབས།
23.06.11 居中 to center ད ིལ་ ིག
23.06.12 缩进 to indent ནང་ མ།
23.06.13 下划线 to underline, to underscore འོག་ཐིག
纵长格式 portrait format, vertical format

གཡས་ ིག
གཡོན་ ིག

23.06.14

右对齐

right-aligned, right-adjusted, flush right, right-justified

23.06.15

左对齐

left-aligned, left-adjusted, flush left, left-justified

23.06.16

右边未对齐

ragged right

23.06.17

左边未对齐

ragged left

23.06.18

对齐(用于文本处理)

23.06.19

标尺行

ruler line

གཡས་འ ིག་མིན།
གཡོན་འ གི ་མིན།

to justify(in text processing)

ལ་འ ིག

ེ་ ངེ ་།

ཤོག་ ངས་རང་ གི
ི
23.06.21 自动编页 automatic pagination ཤོག་ངོས་རང་ ག
23.06.22 自动编段号 automatic paragraph numbering
མ་མཚམས་རང་ ིག
23.06.23 页长 page length, page depth ཤོག་ངོས་རིང་ཚད།
23.06.24 分页 page break ཤོག་ད ེ།
23.06.25 硬分页 hard page break ངེས་པར་ཤོག་ད །ེ
必需分页 required page break ངེས་པར་ཤོག་ད །ེ
23.06.26 软分页 soft page break ངེས་མེད་ཤོག་ད ེ།
ེ ་།
23.06.27 寡行 widow, widow line མགོ་མའི་ ེང་ ང
ེ ་།
23.06.28 孤行 orphan, orphan line མ ག་མའི་ ེང་ ང
23.06.29 字计数 word count ཡིག་འ ་ ིས།
23.06.30 水平制表 horizontal tabulation
་ མོ ས་རེ ་འགོད།
་ མོ ས་ མ་བཞག་ཅན།
水平格式化 horizontal formatting
ང་འ ང་རེ ་འ ི་འགོད།
23.06.31 垂直制表 vertical tabulation
纵向格式化 vertical formatting ག ང་ ོགས་ མ་བཞག་ཅན།
ར། ཐོ་ག ང་།
23.06.32 列；栏 column
23.06.33 置标语言 markup language
གས་འགོད་ ད་ཆ།
23.06.34 页面描述语言 page description language ཤོག་ངོས་ཞིབ་བ ོད་ ད་ཡིག
23.06.35 字型 font ཡིག་ག གས།
ི
23.06.36 紧排 kerning དམ་ ག
23.06.20

自动编页号

automatic page numbering
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བཟོ་ །

བཟོ་ འི་ཞིབ་ཐོ།
23.07 文本输出 Text output ཡིག་དེབ་ ི་འ ེན།
23.07.01 印刷体质量 letter quality པར་ཡིག་ ས་ཚད།

23.06.38

式样单

style sheet

LQ(缩略语) LQ(abbreviation) LQ
23.07.02 近似印刷体质量 near letter quality

ཉེ་མ ངས་པར་ཡིག་ ས་ཚད།

NLQ(缩略语) NLQ(abbreviation) NLQ
ས་ཞན།
23.07.03 低质量 draft quality
计算机集成制造

24

24.01

一般术语

24.01.01

Computer-integrated manufacturing

General terms

计算机集成制造

ིས་འཁོར་འ ས་ བ་བཟོ་ ིག

ིར་བཏང་ཐ་ ད།

computer-integrated manufacturing

CIM(缩略语) CIM(abbreviation)
24.01.02 计算机辅助工程 computer-aided engineering
CAE(缩略语) CAE(abbreviation)
24.01.03 计算机辅助设计 computer-aided design

ིས་འཁོར་འ ས་ བ་ ་བཟོ་བ།

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་ལས་གཞི།

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་ ས་འགོད།

CAD(缩略语) CAD(abbreviation)
24.01.04 计算机辅助制图 computer-aided drawing; computer-aided drafting

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་རིས་

བཟོ།
24.01.05

计算机辅助计划

computer-aided planning

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་འཆར་གཞི།

CAP(缩略语) CAP(abbreviation)
24.01.06 计算机辅助制造 computer-aided manufacturing

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་བཟོ་ ན།

CAM(缩略语) CAM(abbreviation)
24.01.07 计算机辅助设计与制造 computer-aided design and manufacturing

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་ ས་

འགོད་དང་བཟོ་ ན།
CAD/CAM(缩略语) CAD/CAM(abbreviation)
CADM(缩略语) CADM(abbreviation)
24.01.08 计算机辅助生产管理 computer-aided production management

དོ་དམ།
CAPM(缩略语) CAPM(abbreviation)
计算机辅助生产控制 computer-aided production control

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་ཐོན་ ེད་ཚད་འཛན།

CAPC(缩略语) CAPC(abbreviation)
24.01.09 计算机辅助质量保证 computer-aided quality assurance

ལེན།
CAQA(缩略语) CAQA(abbreviation)
24.01.10 计算机辅助过程计划 computer-aided process planning

གཞི།
CAPP(缩略语) CAPP(abbreviation)
24.01.11 计算机辅助测试 computer-aided testing

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་ ས་ཚད་འགན་
ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་བ ད་རིམ་འཆར་

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་ཚད་ལེན།

CAT(缩略语) CAT(abbreviation)
24.01.12 生产计划控制系统 production planning control system

ཁོངས།
PPCS(缩略语) PPCS(abbreviation)
24.01.13 制造资源计划 manufacturing resource planning
MRPⅡ(缩略语)

ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་ཐོན་ ེད་

ཐོན་ ེད་འཆར་གཞིའ་ི ཚད་འཛན་ ད་

བཟོ་ ན་ཐོན་ ངས་འཆར་གཞི།

MRPⅡ(abbreviation)
- 145 -

2006-4-20

Standardizing Tibetan Terms of Information Technology

24.01.14

物料需求计划

the China Tibetology Research Center

དངོས་ ་དགོས་འདོད་འཆར་གཞི།

material requirements planning

MRP(缩略语) MRP(abbreviation)
24.01.15 柔性制造系统 flexible manufacturing system
FMS(缩略语) FMS(abbreviation)
24.01.16 制造单元 manufacturing cell

མཉེན་གཤིས་བཟོ་ ན་ ན་ཁོངས།

བཟོ་ ན་ ེ་ཚན།

་ེ ཚན།
ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་ ས་འགོད།
24.02 计算机辅助设计 Computer-aided design
24.02.01 有限元分析 finite-element analysis ཚད་ཡོད་ འི་ད ེ་ཞིབ།
24.02.02 有限元建模 finite-element modeling ཚད་ཡོད་ ་དཔེ་བཟོ།
ི ས་ ི་དཔེ་བཟོ།
24.02.03 (13.01.08)几何建模 geometric modeling ད བ
24.02.04 (13.01.09)曲面建模 surfacing; surface modeling འ ོག་ངོས་དཔེ་བཟོ།
24.02.05 (13.01.10)实体建模 solid modeling; volume modeling དངོས་ག གས་དཔེ་བཟོ།
24.02.06 产品建模 product modeling ཐོན་ ས་དཔེ་བཟོ།
24.02.07 线框建模 wireframe modeling ཐིག་ ོམ་དཔེ་བཟོ།
་ཆས་རིགས་ ་རིམ་ ས་འགོད།
24.02.08 部件类编程 family -of -parts programming
ིས་འཁོར་རམ་འདེགས་བཟོ་ ན།
24.03 计算机辅助制造 Computer-aided manufacturing
24.03.01 数控 numerical control
ངས་འཛན།
单元(用于计算机集成制造)

cell(in computer-integrated manufacturing)

NC(缩略语) NC(abbreviation)
24.03.02 成组工艺 group technology
24.03.03

计算机数控

ཚ་ བ་བཟོ་ ལ།

computer numerical control

CNC(缩略语) CNC(abbreviation)
24.03.04 动态工具显示 dynamic tool display

24.04.02

འ ལ་མི་རིག་པ།
机器人学 robotics འ ལ་མི་རིག་པ།
机器人 robot འ ལ་མི།

24.04.03

操纵性工业机器人

24.04.04

机器人系统

24.04

机器人学

24.04.01

25

ིས་འཁོར་ ངས་འཛན།

འ ལ་ མ་ཡོ་ ད་མངོན་འཆར།

Robotics

ཁ་ ར་བཟོ་ལས་འ ལ་མི།
འ ལ་མིའི་ ད་ཁོངས།

manipulating industrial robot

robot system; robotic system

བ་ ང་ ་ །
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
General terms
བ་ ང་ ་ །
local area network

局域网 local area network

25.01

一般术语

25.01.01

局域网

LAN(缩略语) LAN(abbreviation)
25.01.02 基带局域网 baseband LAN

ང་ ད་ བ་ ང་ ་ །
25.01.03 宽带局域网 broadband LAN ཞེང་ ད་ བ་ ང་ ་ །
25.01.04 局域网广播 LAN broadcast
བ་ ང་ ་ འི་ ང་བ གས།
བ་ ང་ ་ འི་མང་བ གས། བ་ ང་ ་ འི་ཚ་བ གས།
25.01.05 局域网多播 局域网组播 LAN multicast
25.01.06 令牌、权标 token བཀའ་ ང་།
ོ ་མ ན།
25.01.07 令牌传递协议 token passing protocol བཀའ་ ང་བ ད་གཏོང་ ས
令牌传递规程 token passing procedure བཀའ་ ང་བ ད་གཏོང་ལམ་ ལ
ོ །
བས་ཐེག་ ོག་ཉན།
25.01.08 载波侦听 carrier sense
ི་ ད་ ་ །
25.01.09 总线网 bus network
25.01.10 中继器 repeater བར་མ ད་འ ལ་ཆས།
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局域网服务器

LAN server

25.01.12

网桥 bridge

་ཟམ།
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局域网网关
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བ་ ང་ ་ འི་ཞབས་ ་ཆས།
བ་ ང་ ་ འི་ ་ །ོ

LAN gateway

བ་ ང་ ་ འི་གནས་ ང་།
25.01.15 局域网(成)组地址 LAN group address
བ་ ང་ ་ འི་ཚ་གནས།
བ་ ང་ ་ འི་ཚ་བ གས་གནས་ ལ།
25.01.16 局域网组播地址 LAN multicast address
བ་ ང་ ་ འི་ ང་བ གས་གནས་ ལ།
25.01.17 局域网广播地址 LAN broadcast address
བ་ ང་ ་ འི་ ིང་ཡོངས་་གནས་ ལ།
局域网全球地址 LAN global address
25.01.18 地址管理 address administration གནས་ ལ་དོ་དམ།
25.01.19 本地地址管理 local address administration རང་སའི་གནས་ ལ་དོ་དམ།
25.01.14

局域网单(个)地址

25.01.20

全球地址管理 universal address administration, global address administration

LAN individual address

གནས་ ལ་དོ་དམ།
25.01.21

空地址 null address

25.01.22

媒体访问控制

གནས་ ལ་ ངོ ་པ།
ན་ག གས་ ་ ོད་ཚད་འཛན།

medium access control

MAC(缩略语) MAC(abbreviation)
25.01.23 干线电缆 trunk cable མ་ལམ་
25.01.24

ངི ་ཡོངས་ ི་

ོག་ཐག
མ་ལམ་ ང་ ོར་ ་ེ ཚན།
མ་ལམ་ ེལ་མ ད་ཚན་ཁག

干线耦合单元 trunk coupling unit

干线连接单元

trunk connecting unit

TCU(缩略语) TCU(abbreviation)
25.01.25 分支电缆 drop cable ཡན་ལག་
25.01.26

放弃序列

25.01.27

媒体接口连接器

abort sequence

གོ ་ཐག
གོ་རིམ་བ ར་བ།

medium interface connector

MIC(缩略语) MIC(abbreviation)
25.01.28 媒体连接单元 medium attachment unit

ན་ག གས་མ ད་ཁ་ ལེ ་ཆས།

ན་ག གས་ ེལ་མ ད་ ་ེ ཚན།

MAU(缩略语) MAU(abbreviation)
25.01.29 媒体相关接口 medium dependent interface
MDI(缩略语) MDI(abbreviation)
25.01.30 连接单元接口 attachment unit interface

ན་ག གས་འ ེལ་ཡོད་མ ད་ཁ།
ལེ ་མ ད་ ་ེ ཚན་མ ད་ཁ།

AUI(缩略语) AUI(abbreviation)
25.02 载波侦听多址访问 Carrier sense multiple access

བས་ཐེག་ཉན་ད དོ ་ ་ི གནས་མང་ ་ དོ །

25.02.01
network

带碰撞检测的载波侦听多址访问网络 carrier sense multiple access with collision detection

25.02.02
network

带碰撞避免的载波侦听多址访问网络

གདོང་ག ག་ཚད་འཇལ་བའི་ བས་ཐེག་ཉན་ད ོད་ ི་གནས་མང་ ་ ོད།
CSMA/CD 网络(缩略语) CSMA/CD network ⑴ ་ །བ ས་ཡིག ⑵ ་ །
carrier sense multiple access with collision avoidance

གདོང་ག ག་མེད་པར་བཟོ་བའི་ བས་ཐེག་ཉན་ད ོད་ ་ི གནས་མང་ ་ དོ །

CSMA/CA 网络(缩略语)

CSMA/CA network(abbreviation)

CSMA/CA

་ །

འ ན་ ོད།
གདོང་ག ག

25.02.03

争用

contention

25.02.04

碰撞

collision

25.02.05

强制干扰信号 jam signal

25.02.06

碰撞强制

25.02.07

截短二进制指数退避

བཙན་གནོད་བ ་ གས།
collision enforcement གདོང་ག ག་བཙན་ ལ།
truncated binary exponential backoff

ང་བཅད་ རི ་གཤོལ།
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25.02.10

ས་བ ལ་བ ད་འ ནེ །
ས་བ ལ་ཚད་འཛན།
逾限控制 jabber control
ིར་འ ངས།
推迟 deference

25.02.11

时槽时间(CSMA/CD 网络中)

25.02.12

往返传播时间 round-trip propagation time

25.02.08
25.02.09

逾限(传输)

the China Tibetology Research Center

jabber

ས་ཚན་ ་ཚད།
ཕར་ ར་བ ད་འ ནེ ་ ས་ཚད།

slot time(in a CSMA/CD network)

བཀའ་ ང་ ་ི ད།
25.03.01 令牌总线网 token-bus network བཀའ་ ང་གཙ་ ད་ ་ །
25.03.02 头端 headend མགོ་ །ེ
25.03.03 前向局域网信道 forward LAN channel མ ན་ ོགས་ བ་ ང་ ་ འི་འ ིན་ལམ།
25.03.04 后向局域网信道 backward LAN channel
ེས་ ོགས་ བ་ ང་ ་ འི་འ ིན་ལམ།
ོག་ ོགས་ བ་ ང་ ་ འི་འ ིན་ལམ།
反向局域网信道 reverse LAN channel
25.03.05 下行链路 downlink མར་འ ་ོ ེལ་ལམ།
ེ ་ལམ།
25.03.06 上行链路 uplink ཡར་འ ་ོ ལ
25.03.07 单缆宽带局域网 single-cable broadband LAN ཐག་ ང་ཞེང་ཆེན་ བ་ ང་ ་ །
ང་ཐག་ཞེང་ཆེན་ བ་ ང་ ་ །
25.03.08 双缆宽带局域网 dual-cable broadband LAN
25.03.09 逻辑环 logical ring གཏན་ཚགས་ག བ།
25.03.10 噪声突发信号 noise burst signal འཛར་ ་འཕར་བ །
ི་ ད་འཇགས་བ །
25.03.11 总线寂静信号 bus-quiet signal
25.03.12 控制帧 control frame ཚད་འཛན་ཐེར།
25.03.13 响应时间窗口 response time window དང་ལེན་ ས་ཚད་ ེ ་ ང་།
响应窗口 response window དང་ལེན་ ེ ་ ང་།
25.03.14 传输通路延迟 transmission path delay བ ད་འ ན་ ་ལམ་འགོར་འ ངས།
单向传播时间 one-way propagation time
ོགས་གཅིག་ བ་ ལེ ་ ས་ཚད།
ས་ ར།
25.03.15 时槽(用于令牌总线网络) slot time(in a token-bus network)
25.04 环网 Ring network ག བ་ །
25.04.01 令牌环网 token-ring network བཀའ་ ང་ག བ་ ་།
ར་ད འེ ི་ག བ་ ་།
25.04.02 分槽环网 slotted-ring network
25.04.03 环等待时间 ring latency ག བ་ ག་ ས་ཚད།
ར་/ག བ་ །
25.04.04 星/环网 star/ring network
25.04.05 报警站 beaconing station ཉེན་གཏོང་ས་ཚགས།
་ དོ ་ཚད་འཛན་ཡིག་ མ།
25.04.06 访问控制字段 access control field
25.04.07 填充 fill ཁ་ ང
ོ ་།
25.04.08 邻站通知 neighbor notification ཉེ་ གས་བ ་ཐོ།
ོར་འདོར།
25.04.09 撤除 stripping
ོས་མ ན་དང་མ་ལག་གི་ གི ་གཞི།
25.05 协议和体系结构 Protocols and architecture
ེན་ཚགས་ ལེ ་ལམ་ཚད་འཛན་ ོས་མ ན།
25.05.01 逻辑链路控制协议 logical link control protocol
LLC 协议(缩略语) LLC protocol(abbreviation) LLC ོས་མ ན། (བ ས་ཡིག)
ན་ག གས་ ་ དོ ་ཚད་འཛན་ ོས་མ ན།
25.05.02 媒体访问控制协议 medium access control protocol
25.03

令牌总线

Token-bus

MAC 协议(缩略语) MAC(abbreviation) MAC
25.05.03 逻辑链路控制子层 logical link control sublayer
LLC 子层(缩略语)

LLC sublayer(abbreviation) LLC
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ན་ག གས་ ་ དོ ་ཚད་འཛན་ ་རིམ།
MAC 子层(缩略语) MAC sublayer(abbreviation) MAC ་རིམ། (བ ས་ཡིག)
25.05.05 物理信号处理子层 physical signaling sublayer དངོས་ གས་བ ་ གས་ ིག་གཅོད་ ་རིམ།
PLS 子层(缩略语) PLS sublayer(abbreviation) PLS ་རིམ།(བ ས་ཡིག)
25.05.06 物理媒体连接子层 physical medium attachment sublayer དངོས་ གས་ ན་ག གས་ ེལ་མ ད་ ་
རིམ།
PMA 子层(缩略语) PMA sublayer(abbreviation) PMA ་རིམ། (བ ས་ཡིག)
25.05.07 逻辑链路控制类型 logical link control type གཏན་ཚགས་ ེལ་ལམ་ ་ི ཚད་འཛན་རིགས་ ས།
LLC 类型 1(缩略语) LLC type(abbreviation) LLC རིགས་ ས། (བ ས་ཡིག)
25.05.08 逻辑链路控制类型 logical link control type གཏན་ཚགས་ ེལ་ལམ་ ་ི ཚད་འཛན་རིགས་ ས།
LLC 类型 2(缩略语) LLC type(abbreviation) LLC རིགས་ ས། (བ ས་ཡིག)
25.05.09 逻辑链路控制类型 logical link control type གཏན་ཚགས་ ེལ་ལམ་ ་ི ཚད་འཛན་རིགས་ ས།
LLC 类型 3(缩略语) LLC type(abbreviation) LLC རིགས་ ས། (བ ས་ཡིག)
27 办公自动化 Office automation ག ང་ལས་རང་འ ལ་ཅན།
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
27.01 一般术语 General terms
27.01.01 办公自动化 office automation ག ང་ལས་རང་འ ལ་ཅན།
OA(缩略语) OA (abbreviation) OA(བ ས་ཡིག)
27.01.02 办公自动化系统 office automation system ག ང་ལས་རང་འ ལ་ཅན་ ད་ཁོངས།
27.01.03 订户 subscriber མངགས་མཁན།
27.01.04 文本[语音、图象、视频]传输 text [voice, image, video] transmission ཡིག་ ང་[ ད་གདངས།
རིས་མོ། བ ན་འ ིན། ]བ ད་འ ནེ །
ོག་ ལ་ཡིག་ཚགས།
27.01.05 电子档案 electronic archive
27.01.06 存档 filing ཚགས་ཉར།
27.01.07 文件交付 document delivery ཡིག་ཆ་གཏོང་ ོད།
27.01.08 分发(列)表 distribution list བགོ་ ོད་རེ ་མིག
27.01.09 始发者 originator གཏོང་མཁན་དང་པོ།
27.01.10 接受者 recipient t ལེན་མཁན།
ོ ས། ཡིག་ བས།
27.01.11 信封 envelope ཡིག་ ག
27.01.12 文件交换格式 document interchange format ཡིག་ཆ་ ོད་ལེན་ ་ི མ་གཞག
27.01.13 报文；消息(用于电子报文处理) message (in electronic messaging) གནས་འ ིན།
ད་གདངས་ ག་ ར། ག་ཡིག
27.01.14 语音邮件 voice mail
27.01.15 隐拷贝接受者 blind-copy recipient མངོན་མེད་མཁོ་ཕབ་ལེན་མཁན།
27.01.16 拷贝接受者 copy recipient མཁོ་ཕབ་ལེན་མཁན།
次接受者 secondary recipient ལེན་མཁན་ཕལ་པ།
27.01.17 桌面应用(程序) desk application ཅོག་ངོས་ཉེར་ ོད།
27.01.18 集成软件 integrated software འ ས་ བ་མཉེན་ཆས།
ོག་ཡིག
27.02 电子邮件 Electronic mail
ོག་ ལ་ ག་ཡིག
27.02.01 电子邮件 electronic mail; E mail l
27.02.02 电子报文处理 electronic messaging
ོག་ ལ་འ ལ་ཡིག་ ིག་གཅོད།
ག་ མ།
27.02.03 邮箱 mailbox
ོག་ཡིག་ ག་ མ།
电子邮箱 electronic mailbox
25.05.04

媒体访问控制子层

medium access control sublayer
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27.02.04

目录；名录(用于电子邮件)

27.02.05

收件箱

27.02.06
27.02.07
27.02.08
27.02.09
27.03

the China Tibetology Research Center

directory (in electronic mail)

དཀར་ཆག མིང་ཐོ།

འ ོར་ མ།
发件箱 out-basket གཏོང་ མ།
ང་ ག་ ག་ཡིག
广播邮件 broadcast mail
报文检索 message retrieval འ ལ་ཡིག་ད ད་འཚལ།
文件夹 folder ཡིག་ ག
in-basket; inbox

文本、语音、图象及视频传输

Text, voice, image, and video transmission

ཡིག་ ང་། ད་གདངས།

བ ན་རིས། ོས་བ ན་བཅས་བ ད་གཏོང་།
27.03.01 用户电报 telex ཏར་ཡིག
ོ ས་ དོ ་མཁན་ཏར་ཡིག
27.03.02 智能用户电报 teletex རིག་ ས་ ོད་མཁན་ཏར་ཡིག རིག་ བ
27.03.03 图文电视 teletext རིས་ཡིག་བ ན་འ ིན།
广播可视电报 broadcast videography
ང་བ གས་མཐོང་ བ་ཏར་འ ནི །
27.03.04 可视图文 videotext མཐོང་ ང་ཡིག་རིས།
ེལ་རས་མཐོང་ ང་ཡིག་རིས།
交互式可视电报 interactive videography
ིས་འཁོར་ཚགས་འ །
27.03.05 计算机会议 computer conferencing
27.03.06 中间会议 moderated conference བར་ ི་ཚགས་འ །
27.03.07 远程会议 teleconferencing
ང་ཚགས་ཐག་ཚགས་འ །
ི ་ཚགས་འ །
27.03.08 电视会议 video conferencing བ ན་འ ན
27.03.09 电话会议 conference call ཁ་པར་ཚགས་འ །
ེ །
27.03.10 传真 fax(1) facsimile ; telefax བ ན་ ལ
27.03.11 (发)传真 to fax བ ན་ ལ
ེ །
27.03.12 传真(件) fax (2) ; telecopy བ ན་ ེལ།
ེ ་ཆས།
27.03.13 传真机 fax machine ; facsimile machine བ ན་ ལ
27.03.14 传真板 fax board བ ན་ ེལ་པང་།
ེ ་ ིག་ད ོལ་ ར་ཆས།
27.03.15 传真调制解调器 fax modem བ ན་ ལ
27.03.16 电子数据交换 electronic data interchange
ོག་ ལ་གཞི་ ངས་བ ེ་རེས།
ོག་ ལ་ཡིག་ཆ་བ ེ་རེས།
电子文件交换 electronic document interchange

EDI(缩略语) EDI ( abbreviation )
人工智能——基本概念与专家系统 Artificial intelligence-Basic concepts and expert systems
ོལ་ ང་རིག་ ས—— ང་གཞིའ་ི གོ་དོན་དང་མཁས་པའི་ ད་ཁོངས།

28

ིར་བཏང་ཐ་ ད།
28.01.01 人工智能(１) artificial intelligence ོལ་ ང་རིག་ ས།
AI(缩略语) AI ( abbreviation ) AI (བ ས་ཡིག)
ོལ་ ང་རིག་ ས།
28.01.02 人工智能(２) artificial intelligence
AI(缩略语) AI ( abbreviation ) AI (བ ས་ཡིག)
28.01

一般术语

General terms

ཤེས་རིག( ོལ་ ང་རིག་ ས།)
བ་ཁོངས།
28.01.04 领域(用于人工智能) domain( in artificial intelligence )
28.01.05 基于知识的系统 knowledge-based system ཤེས་རིག་ལ་བ ེན་པའི་ ད་ཁོངས།
KBS(缩略语) KBS (abbreviation ) KBS (བ ས་ཡིག)
28.01.06 专家系统 expert system ཆེད་མཁས་ ད་ཁོངས།
ES(缩略语) ES ( abbreviation ) ES (བ ས་ཡིག)

28.01.03

知识(用于人工智能)

knowledge ( in artificial intelligence )
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ཤེས་རིག་ལས་གཞི།
28.01.08 知识表示 knowledge representation ཤེས་རིག་མཚན་ ། མཚན་ ངས
28.01.09 知识获取 knowledge acquisition ཤེས་རིག་ཐོབ་པ།
28.01.10 认知建模 cognitive modeling ངེས་ཤེས་དཔེ་བཟོ།
28.01.11 推理 reasoning རིགས་འདེད།
ི་གཞི་འ ེལ་བ།
28.01.12 问题求解 problem solving
ེ །
28.01.13 模式识别 pattern recognition དཔེ་ ལ་ཤན་འ ད
28.01.14 图象识别 image recognition རིས་བ ན་ཤན་འ ེད།
ད་གདངས་ཤན་འ ེད།
28.01.15 语音识别 speech recognition
自动语音识别 automatic speech recognition རང་འ ལ་ ད་གདངས་ཞན་འ ད
ེ །
ASR(缩略语) ASR (abbreviation) (བ ས་ཡིག)
28.01.16 合成(用于人工智能) synthesis (in artificial intelligence) འ ེས་ བ།
28.01.17 图象理解 image understanding; image comprehension རིས་བ ན་ཤེས་ཐོབ།
28.01.07

知识工程 knowledge engineering

28.01.18

自然语言理解

natural-language understanding; natural- language comprehension

ད་ཆ་ཤེས་ཐོབ།

རང་ ང་

སི ་འཁོར་མིག་ཤེས།
人工视觉 artificial vision མི་བཟོས་མཐོང་ཚར། མིའི་ཐབས་ ་ི མཐོང་ཚར།
28.01.20 机器视觉 machine vision འ ལ་འཁོར་མིག་ཤེས།
ོ ་ ོང་།
28.01.21 机器学习 machine learning འ ལ་འཁོར་ བ
ོ ་།
自动学习 automatic learning རང་འ ལ་ ོབ་ ང
28.01.22 神经网络 neural network དབང་ ་ ་ །
神经网 neural net དབང་ ་ ་ །
NN(缩略语) NN (abbreviation)
NN (བ ས་ཡིག)
28.01.19

28.02

计算机视觉

computer vision

知识结构与知识表示

Knowledge structures and knowledge representation

ཤེས་ ་མཚན་ ངས།

ཤེས་ འི་ ིག་གཞི་དང་

དོན་དངོས།
28.02.02 信念(用于人工智能) belief (in artificial intelligence) དད་སེམས།
28.02.03 确定度 certainty factor གཏན་འཁེལ་ཚད།
ོ ་ཚད།
置信度 confidence factor ཡིད་ ན
28.02.04 模糊集 fuzzy set རབ་རིབ་ཚགས།
28.02.05 模糊逻辑 fuzzy logic རབ་རིབ་གཏན་ཚགས།
模糊集逻辑 fuzzy-set logic རབ་རིབ་ཚགས་ ་ི གཏན་ཚགས།
28.02.06 对象(用于人工智能) object (in artificial intelligence)
་ ལ།
28.02.07 图式(用于人工智能) schema (in artificial intelligence) རིས་ ལ
28.02.08 模式(用于人工智能) pattern (in artificial intelligence) དཔེ་ ལ་(མི་བཟོས་རིག་ ས་ལ་ ད
ོ ་པ།)
28.02.09 模板 template དཔེ་པང་།
28.02.10 语义网络 semantic network ཚག་དོན་ ་ །
语义网 semantic net ཚག་དོན་ ་བ།
ེ ས།
28.02.11 知识树 knowledge tree ཤེས་རིག་ ོང་འ མ
28.02.12 继承(用于人工智能) inheritance (in artificial intelligence) བ ད་འཛན།
28.02.01

事实(用于人工智能)

fact (in artificial intelligence)
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28.02.13

框架(用于人工智能)

28.02.14

槽(用于人工智能)

28.02.15

脚本

slot (in artificial intelligence)

28.02.18
28.02.19

场景(用于人工智能)

28.02.17

情景 episode

ོམ་གཞི།

frame (in artificial intelligence)

འ བ་ག ང་།
主题角色 thematic role བ ོད་ ིང་འ བ་མཁན།
道具 prop འ བ་ཆས།
བ་ ོངས།
布景 setting

28.02.16

the China Tibetology Research Center

ར།

script; scenario

scene (in artificial intelligence)

ང་ ལ།

action (in artificial intelligence)

་ ོད།

ང་ ལ།

28.02.20

动作(用于人工智能)

28.02.21

动作者

28.02.22

说明性知识

declarative knowledge

28.02.23

过程性知识

procedural knowledge

28.02.24

编译的知识

compiled knowledge

28.02.25

元知识

actor

ེད་པོ།
གསལ་བཤད་རང་བཞིན་ཤེས་ །
བ ད་རིམ་རང་བཞིན་ ི་ཤེས་ །
ོམ་ ར་ ་ི ཤེས་ །

་ཤེས།

metaknowledge

གི ་ ོལ།
if-then 语句 if-then statement
if-then བ ོད་ཚག
ོན་ཆས།
28.02.27 前件 left-hand side
ོན་འ ོའ་ི ཆ་ཤས།
前提部分 premise part
条件部分 condition part
་ ེན་ཆ་ཤས།
28.02.28 后件 right-hand side མ ག་ཆས།
ོ ་ཆ་ཤས།
结论部分 conclusion part མ ག་བ མ
་ ོད་ ས་ཆ་ཤས།
动作部分 action part
28.02.29 产生式规则 production rule
ང་ ལ་ ིག་ ལོ །
་ ིག་ ོལ།
28.02.30 元规则 metarule
28.02.31 约束规则 constraint rule ག ན་ ོལ།
ལ་འདོན།
28.02.32 激发 <to> fire ངར་ ལ།
28.02.33 多次激发 multiple firing ཐེངས་མང་ངར་ ལ།
28.02.26

if-then 规则

28.02.34

激活(用于人工智能)

28.02.35

追踪设施(用于人工智能)

28.02.36

守护程序 demon; daemon

28.02.37

议程

28.03

agenda

if-then rule

if-then

activation (in artificial intelligence)

ལ་ ོང།

tracing facility (in artificial intelligence)

ེས་འདེད་ གི ་དགོས་ཆས།

་ ངོ ་ ་རིམ།

ོས་རིམ།

推理及问题求解 Reasoning and problem solving

རིགས་འདེད་དང་ ི་གཞི་འ ེལ་བ།

རིགས་འདེད།
མ་འ ེད།
28.03.02 演绎 deduction
མ་འ ེད་རིགས་འདེད།
演绎推理 deductive inference
ོགས་བ ས།
28.03.03 归纳 induction
归纳推理 inductive inference
ོགས་བ ས་རིགས་འདེད།
ོག་འ ེད།
28.03.04 反绎 abduction
ོག་འ ེད་རིགས་འདེད།
反绎推理 abductive inference
ི ས་འདེད་ ལ་རིགས་འདེད།
28.03.05 模型驱动的推理 model-driven inference དཔེ་ད བ
28.03.01

推理；推断

inference
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དཔེ་ ནོ །

ང་ ོགས་ ལེ ་འ ན། མ ད་ ལེ
ོག་ གོ ས་ ལེ ་འ ན། མ ད་ ལེ
28.03.08 反向链接 backward chaining
ོ་འ ེད་ གི ་ ོལ།
28.03.09 启发式规则 heuristic rule
28.03.10 状态(用于人工智能) state (in artificial intelligence)
མ་པ།
28.03.11 搜索空间 search space བཤེར་འཚལ་བར་ ོང་།
ོ ་།
28.03.12 问题空间 problem space གནད་དོན་བར་ ང
ོ ་ཐོབ་བར་ ོང་།
28.03.13 解空间 solution space བ ལ
28.03.14 评价函数 evaluation function གདེང་འཇོག་ ེན་འ ང་ ངས།
28.03.15 问题归约 problem reduction གནད་དོན་ ད་ད ི།
་ཐབས་དམིགས་ ལ་ད ེ་ཞིབ།
28.03.16 手段目的分析 means-ends analysis; means-end analysis
ེ་་ བ་དང་ཚད་ལེན།
28.03.17 生成与测试 generate-and-test
ི ས།
28.03.18 黑板模型 blackboard model ནག་པང་དཔེ་ད བ
28.03.19 模式匹配 pattern matching དཔེ་ ལ་མ ན་ ིག
28.03.20 模板匹配 template matching དཔེ་པང་ ོམ་ ིག
ིག་ ལོ ་མ ན་ གི
28.03.21 规则匹配 rule matching
28.03.22 冲突消解 conflict resolution འགལ་འཛང་སེལ་བ།
28.03.23 搜索树 search tree བཤེར་འཚལ་ ོང་བོ།
28.03.24 深度优先搜索 depth-first search གཏིང་ཚད་དང་ཐོག་་བཤེར་འཚལ།
28.03.25 宽度优先搜索 breadth-first search ཞེང་ཚད་དང་ཐོག་་བཤེར་འཚལ།
ོགས་གཉིས་བཤེར་འཚལ།
28.03.26 双向搜索 bidirectional search
ོ་འ ེད་བ ལ་འཚལ།
28.03.27 启发式搜索 heuristic search
28.03.28 最佳优先搜索 best-first search ལེགས་ཤོས་ ོན་ཐོབ་བ ལ་འཚལ།
ོག་འདེད།
28.03.29 回溯 backtracking
28.03.30 剪枝 pruning; cut-off ཡལ་གཅོད།
28.03.31 规划(用于人工智能) planning (in artificial intelligence) འཆར་འགོད།
28.03.32 层次规划 hierarchical planning བང་རིམ་འཆར་འགོད།
28.03.33 非层次规划 nonhierarchical planning རིམ་མིན་འཆར་འགོད།
28.03.34 权益规划 opportunistic planning ཁེ་དབང་འཆར་འགོད།
28.04 专家系统 Expert systems ཆེད་ལས་མཁས་པའི་ ད་ཁོངས།
28.04.01 知识工程师 knowledge engineer ཤེས་རིག་བཟོ་བཀོད་པ།
28.04.02 知识工程工具 knowledge engineering tool ཤེས་རིག་བཟོ་བཀོད་ལག་ཆ།
28.04.03 知识源 knowledge source ཤེས་རིག་གི་ ངས།
བ་ཁོངས་ཤེས་རིག
28.04.04 领域知识 domain knowledge
བ་ཁོངས་གི་དཔེ་ད བི ས
28.04.05 领域模型 domain model
28.04.06 知识库 knowledge base ཤེས་ འི་མཛད།
K 库(缩略语) K-base (abbreviation) K-མཛད།(བ ས་ཡིག)
KB(缩略语) KB (abbreviation) KB (བ ས་ཡིག)
28.04.07 推理机 inference engine རིགས་འདེད་འ ལ་ཆས།
28.04.08 专家系统外壳；外壳 expert system; shell ཆེད་མཁས་ ད་ཁོངས་ ་ི ོགས།
28.03.07

正向链接

forward chaining
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འ ེལ་བཤད་ ིག་བཀོད།
ེང་མོལ་ ་ཅས།

28.04.09

解释设施

28.04.10

对话部件 dialog component

28.04.11

咨询(用于人工智能)

28.04.12

真值维护系统 truth maintenance system

TMS(缩略语)
28.04.13

explanation facility

uncertainty

་ི ག ག
ར་ཐང་ ང་ ོབ་ ད་ཁོངས།

consultation (in artificial intelligence)

TMS (abbreviation)

不确定度

the China Tibetology Research Center

TMS (བ

ས་ཡིག)

ངེས་མེད་ཚད།

གི ་ ོལ་གཞི་བ ང་བའི་ ན་ཁོངས།
产生式系统 production system ཐོན་ ལ་ ི་ ད་ཁོངས།
ི ས་གཞི་བ ང་བའི་ཆེད་མཁས་ ན་ཁོངས།
28.04.15 基于模型的专家系统 model-based expert system དཔེ་ད བ
基于模型的系统 model-based system དཔེ་ད བ
ི ས་གཞི་བ ང་བའི་ ན་ཁོངས།
ོ་འ ི་ ད་ཁོངས།
28.04.16 咨询系统；顾问系统 advisory system
ོལ་
29 人工智能——语音识别与合成 Artificial intelligence——Speech recognition and synthesis
ང་རིག་ ས—— ད་གདངས་ཤན་འ ེད་དང་འ ེས་ བ།
29.01 一般术语 General terms
ིར་བཏང་གི་ཐ་ ད།
28.04.14

基于规则的系统

29.01.01

声(音)

29.01.02

话音 voice

rule-based system

sound

ད་

ད་གདངས།
29.01.04 人工语音 artificial speech མི་བཟོས་ ད་གདངས།
合成语音 synthetic speech འ ས
ེ ་ བ་ ད་གདངས།
人工话音(不推荐使用) artificial voice མིས་བཟོས་ ད་ །
་རིག་བ ་ གས།
29.01.05 声学信号 acoustic signal
ད་གདངས་བ ་ གས།
29.01.06 话音信号 voice signal
29.01.07 语音信号 speech signal
ད་གདངས་བ ་ གས།
ད་གདངས་ སོ ་ ོད།
29.01.08 语音频率 speech frequency
ད་གདངས་ཞེང་ཚད།
29.01.09 语音带宽 speech bandwidth
ད་གདངས་དཔེ་ ལ།
29.01.10 语音模式 speech pattern
ད་ ་ནང་འ ེན།
29.01.11 话音输入 voice input
29.01.12 语音输入 speech input
ད་གདངས་ནང་འ ནེ །
29.01.13 语音输出 speech output ད་གདངས་ ི་འ ེན།
ད་ ་ ་ི འ ནེ །
话音输出(不推荐使用) voice output
ད་གདངས་དཔེ་པང།
29.01.14 语音模板 speech template
29.01.15 语音处理 speech processing
ད་གདངས་ ིག་གཅོད།
ད་གདངས་ད ་ེ ཞིབ།
29.01.16 语音分析 speech analysis
་ །
29.01.17 音素 phoneme
་གཉིས་མ།
29.01.18 双音子 diphone
ད་གདངས་ཤལ་རིས།
29.01.19 语音谱图 speech spectrogram
讲话谱图 utterance spectrogram ག ང་བཤད་ཤལ་རིས།
་ གས་རིས་མོ།
29.01.20 声图 sonogram
29.01.21 共振峰 formant མཉམ་འདར་ ེ།
29.01.03

语音，言语

speech

29.01.22

语音数字化

speech digitizing, speech digitization
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ད་གདངས་ཨང་ གི
ད་གདངས་ བས་ག གས་ཨང་ ིག
语音波形编码 speech waveform coding
ོན་དཔག་ཨང་ གི
29.01.24 预测编码(用于语音识别与合成) prediction coding
ོ ་དཔག་ཨང་ ིག
29.01.25 线性预测编码 linear prediction coding ཐིག་གཤིས་ ན
29.01.26 子带编码 sub-band coding
་ཐག་ཨང་ གི
ད་གདངས་བ ས་ ིལ། ད་ ིལ
29.01.27 语音压缩 speech compression
ད་གདངས་ཤེས་རོང་།
29.01.28 语音可懂度 speech intelligibility
ད་གདངས་གཞོག་ བས།
29.01.29 语音削波 speech clipping
ད་གདངས་ཤན་འ ེད།
29.01.30 语音识别 speech recognition
自动语音识别 automatic speech recognition རང་འ ལ་ ད་གདངས་ཤན་འ ད
ེ །
29.01.23

语音编码

speech coding, speech encoding

ASR(缩略语) ASR(abbreviation)
29.01.31 话音识别 voice recognition

ད་གདངས་ཤན་འ ེད།
ེ །
29.01.32 说话人识别 speaker recognition བཤད་མཁན་ཤན་འ ད
ད་གདངས་མིང་འགོད།
29.01.33 话音特征标记，话音签名 voice signature
་རིས།
声纹 voiceprint
29.01.34 说话人验证 speaker verification བཤད་མཁན་ཞིབ་ ོད། བཤད་མཁན་ར་ ད
ོ ་ དེ ་པ།
ད་ཆ་བཤད་མཁན་ད ་ེ འ དེ །
说话人鉴别 speaker authentication
29.01.35 说话人辨认 speaker identification བཤད་མཁན་ངོས་འཛན།
29.01.36 (对)说话人适应 speaker adaptation བཤད་མཁན་ལ་འཚམ་པ།
29.01.37 话音命令 voice command
ད་གདངས་བཀའ་བ །
口述命令 spoken command ངག་ཐོག་ ལ་བཀའ་བ །
ད་ ད་གདངས་ཚད་འཛན།
29.01.38 话音控制 voice control
ད་གདངས་ཚད་འཛན།
语音控制 speech control
ད་བ ་བ ར་ བ།
29.01.39 语音重构 speech reconstruction
语音重组 speech restitution
ད་གདངས་བ ར་ ིག
ད་གདངས་འ ེས་ བ།
29.01.40 语音合成 speech synthesis
ད་གདངས་ ོང་བ ར།
29.01.41 语音训练 speech training
29.01.42 适应性训练 adaptive training འ ོད་མ ན་ ོང་བ ར།
29.01.43 口语辨认 spoken-language identification ཁ་ ད་ངོས་འཛན།
ད་ ར།
29.01.44 口语翻译 spoken-language translation
ད་ ར།
口译 spoken-language translation
ད་གདངས་ཤན་འ ེད།
29.02 语音识别 Speech recognition
ད་ཆ་ཤན་འ ེད
言语识别 Speech recognition
29.02.01 语音-文本转换 speech-to-text conversion
ད་གདངས། ----------ཡིག་ ང་བ ེ་ ར།
STT 转换 STT conversion
STT བ ེ་ ར (བ ས་ཡིག)
ད་གདངས་དང་དཔེ་ ལ་ ོམས་ གི
29.02.02 语音-模式匹配 speech-pattern matching
29.02.03 语音理解 speech understanding ད་གདངས་ ས་ལོན།
29.02.04 语音分析器 speech analyzer
ད་གདངས་ད ེ་ཞིབ་ཆས།
ད་གདངས་ད ་ེ ཞིབ་ ད་ཁོངས།
语音分析系统 speech analysis system
29.02.05 语音识别器 speech recognizer ད་གདངས་ཤན་འ ེད་ཆས།
ད་གདངས་ཤན་འ ེད་ ད་ཁོངས།
语音识别系统 speech recognition system
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ཚག་ ང་ཤན་འ དེ །
ེ །
分立语音识别 discrete-speech recognition ཚག་ ང་ཤན་འ ད
29.02.07 邻接词识别 contiguous-words recognition ཉེ་འ ེལ་ཚག་ཤན་འ ེད།
ན་མ ད་ ད་གདངས་ཤན་འ ེད།
29.02.08 连续语音识别 continuous-speech recognition
连接词语识别 connected-words recognition
ན་མ ད་ ད་གདངས་ཤན་འ ེད།
ོ ་འ ོག
29.02.09 动态时标翘曲 dynamic time warping འ ལ་ མ་ ས་མཚན་འ ག
DTW(缩略语) DTW(abbreviation) DTW (བ ས་ཡིག)
ི ས།
29.02.10 翘曲(式)输入模型 warped-input model འ ར་ཐོན་ནང་འ ེན་དཔེ་ད བ
ི ས།
29.02.11 隐马尔可夫模型 hidden Markov model མར་ཁ་ ་གབ་ ལ་དཔེ་ད བ
HMM(缩略语) HMM(abbreviation) HMM (བ ས་ཡིག)
ད་ གས་ལ་ སོ ་པའི་ ད་གདངས་ཤན་
29.02.12 基于特征的语音识别 feature-based speech recognition
འ ེད།
29.02.13 相关识别，依赖于说话人的识别 speaker-dependent recognition འ ལ
ེ ་ཡོད་ཤན་འ དེ ། བཤད་
མཁན་ལ་བ ནེ ་པའི་ཤན་འ ེད།
29.02.14 说话人无关识别，不依赖说话人的识别 speaker-independent recognition བཤད་མཁན་ལ་
འ ེལ་མེད་པའི་ཤན་འ ེད། བཤད་མཁན་ལ་ ེན་མེད་པའི་ཤན་འ ེད།
29.02.15 说话人相关度，说话人依赖度 speaker dependence བཤད་མཁན་ ི་འ ེལ་ཡོད་ཚད། བཤད་མཁན་ ི་
ེན་ཚད།
29.02.16 说话人相关系统，依赖于说话人的系统 speaker-dependent system བཤད་མཁན་ ་ི འ ེལ་ཡོད་
ད་ཁོངས། བཤད་མཁན་ལ་ ནེ ་པའི་ ད་ཁོངས།
ད་ཁོངས།
SD 系统 SD system
29.02.17 说话人无关系统，独立于说话人的系统 speaker-independent system བཤད་མཁན་ ་ི འ ེལ་མེད་
ད་ཁོངས། བཤད་མཁན་དང་ཁེར་ ང་ཡིན་པའི་ ད་ཁོངས།
SI 系统 SI system SI ད་ཁོངས།
29.02.18 适应说话人系统 speaker-adaptive system
ོད་མཁནམཆན་ ིག་ ད་ཁོངས།
ོད་མཁནམཆན་ གི ་ ད་ཁོངས།
对用户调谐系统 user-tuned system
ད་ ་ཤན་འ ེད་ ེ་ཚན །
29.02.19 话音识别单元 voice-recognition unit
ད་ ་ཚད་འཛན་ ད་ཁོངས།
29.02.20 话音控制系统 voice control system
话音控制器 voice controller
ད་ ་ཚད་འཛན་ཆས།
29.02.21 收录 enrollment
ད་འགོད།
29.02.22 快速收录 rapid enrollment མ ོགས་ ར་ ད་འགོད།
ོ ་འཛན།
29.02.23 词指认 word spotting ཐ་ ད་ ན
ད་གདངས་བ ་ ནོ །
29.02.24 话音提示 voice prompt
话音响应提示 voice-response prompt
ད་གདངས་བ ་ ོན།
ད་འ གོ
29.02.25 [动]抢话 barge in
ད་ཆ་ཤོད་ ངས།
29.02.26 说话方式 speaking mode
ེ ་ཚག་ཐོ།
29.02.27 识别词表 recognition vocabulary ཤན་འ ད
被动词表 passive vocabulary གཞན་དབང་ཚག་ཐོ།
29.02.28 文本无关识别器，不依赖于文本的识别器 text-independent recognizer ཡིག་ཆ་འ ེལ་མེད་ཤན་
འ ེད་ཆས། ཡིག་ ང་ལ་མི་ ེན་པའི་ཤན་འ ེད་ཆས།
文本无关识别系统，不依赖于文本的识别系统 text-independent recognition system ཡིག་ཆ་འ ེལ་མེད་
29.02.06

孤立词识别

isolated-words recognition
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ཤན་འ ེད་ཆས་ ད་ཁོངས། ཡིག་ ང་ལ་མི་ ེན་པའི་ཤན་འ ེད་ ད་ཁོངས།
29.02.29

文本相关识别器，依赖于文本的识别器

text-dependent recognizer

ཡིག་ ང་འ ེལ་ཡོད་ཤན་

འ ེད་ཆས། ཡིག་ ང་ལ་ ནེ ་པའི་ཤན་འ ེད་ཆས།
文本相关识别系统，依赖于文本的识别系统

text-dependent recognition system

ཡིག་ ང་འ ེལ་ཡོད་

ཤན་འ ེད་ ད་ཁོངས། ཡིག་ ང་ལ་ ེན་པའི་ཤན་འ ེད་ ད་ཁོངས།
29.03 语音合成，言语合成 Speech synthesis
ད་གདངས་འ སེ ་ བ།
ད་གདངས་འ སེ ་ བ་ཆས།
29.03.01 语音合成器 speech synthesizer
语音合成系统 speech synthesis system
ད་གདངས་འ ེས་ བ་ ད་ཁོངས།
བས་ག གས་ཐད་ཀར་འ ེས་ བ་ ེད་པ།
29.03.02 直接波形合成 direct waveform synthesis
ེ ་ བ
29.03.03 拼接合成 concatenation synthesis མ ད་པའི་འ ས
ོ ་པའི་འ སེ ་ བ།
29.03.04 基于模型的合成 model-based synthesis དཔེ་ད ིབས་ ས
གས་ ངས་ ར་འ ེས་ བ་མཚན་ ངས།
29.03.05 (按)参数表示合成 synthesis by parametric representation
(按)参数建模合成 synthesis by parametric modeling
གས་ ངས་ ར་བཟོ་ད བི ས་འ ེས་ བ།
29.03.06 共振峰合成 formant synthesis མཉམ་གཡོ་ ེའི་འ ེས་ བ།
ིག་ ལོ ་གཞིར་བ ང་བའི་འ སེ ་ བ།
29.03.07 基于规则的合成 rule-based synthesis
ེབ་ ོར་ ི་ ིག་ ོལ།
29.03.08 韵律(学)规则 prosody rule, prosodic rule
29.03.09 文-语转换 text-to-speech conversion ཡིག་ ད་བ ་ེ བ ར།
29.03.10 文-语合成器 text-to-speech synthesizer ཡིག་ ད་འ ེས་ བ་ཆས།
文-语合成系统 text-to-speech synthesis system ཡིག་ ད་འ ེས་ བ་ཆས ད་ཁོངས།
ད་གདངས་དང་ལེན།
29.03.11 话音响应 voice response
VR(缩略语) VR(abbreviation) VR (བ ས་ཡིག)
29.03.12 交互(式)话音响应 interactive voice response ཕན་ ལ
ོ ་ ལ་ ད་བ ་དང་ལེན།
IVR(缩略语) IVR(abbreviation) IVR (བ ས་ཡིག)
29.03.13 交互(式)话音响应系统 voice interactive response system ཕན་ ོལ་ ལ་ ད་བ ་དང་ལེན་ ད་
ཁོངས།
VIRS(缩略语) VIRS(abbreviation) VIRS (བ ས་ཡིག)
ད་བ འི་ཞབས་ ་འ ལ་ཆས།
29.03.14 话音服务器 voice server
29.03.15 自动(化)值守器 automated attendant, auto-attendant རང་འ ལ་ ན་ ང་ཆས།
29.03.16 话音预览器 voice previewer
ད་བ ་ ་ཆས།
29.03.17 口述词表 spoken vocabulary བ ོད་པའི་ཚག་རིས།
主动词表 active vocabulary རང་དབང་ཚག་ཐོ།
ད་གདངས་ལ་ ོས་པའི་ ན་ ལ།
29.03.18 基于语音的提醒 speech-based alerting
29.03.19 声码器 vocoder, voice coder
་ཨང་ཆས།
ད་་གདངས་གདམ་ཐོ།
29.03.20 话音选单 voice menu
口述选单 spoken menu ངག་ཐོག་གདམ་ཐོ།
31 人工智能——机器学习 Artificial intelligence--Machine learning མི་བཟོས་རིག་ ས།---འ ལ་ཆས་ ོབ་ ོང་།
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
31.01 一般术语 General terms
31.01.01 学习 learning
ོབ་ ོང་།
31.01.02 (28.01.21)机器学习 machine learning འ ལ་ཆས་ ོབ་ ོང་།
ོ ་།
自动学习 automatic learning རང་འ ལ་ ོབ་ ང
ོ ་།
31.01.03 自学习 self-learning རང་ ང
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ཤེས་ ་ཐོབ་པ།
ོབ་ ངོ ་ཐབས་ ས།

31.01.04

(28.01.09)知识获取 knowledge acquisition

31.01.05

学习策略

31.01.06

概念

learning strategy

concept

the China Tibetology Research Center

དོན་ །ི

དོན་ ་ི བོ ་ ོང་།
31.01.08 概念聚类 conceptual clustering དོན་ ་ི འ ་རིགས།
31.01.09 分类(方案)形成 taxonomy formation རིགས་ད ་ེ ས་གཞི་ བ་པ།
ེ ་པ།
31.01.10 机器发现 machine discovery འ ལ་ཆས་ ད
31.01.11 认知科学 cognitive science གོ་ཤེས་ཚན་རིག
ེ །
认知机制 cognitivism གོ་ཤེས་ནང་ ན
31.02 学习技术 Learning techniques
ོབ་ ངོ ་ལག་ ལ།
ོབ་ ངོ ་ རི ་འཐེན།
31.02.01 撤消学习 unlearning
ེ ་བ ོད།
31.02.02 概念描述 concept description དོན་ ི་འ ལ
ོག་བགོ
31.02.03 (数据)分块 chunking
31.02.04 特征描述 characteristic description
ད་ཆོས་འ ེལ་བ དོ །
31.02.05 甄别描述 discriminant description ཞིབ་འ ེད་ཞིབ་བ ོད།
ིག་གཞི་འ ེལ་བ དོ །
31.02.06 结构描述 structural description
31.02.07 概念形成 concept formation དོན་ ་ི བ་པ།
31.02.08 部分学到的概念 partially learned concept བ བ་པའི་དོན་ ི་ཁག་ཅིག
31.02.09 变型空间 version space བཟོ་འ ར་བར་ ོང་།
31.02.10 实例空间 example space དངོས་དཔེའི་བར་ ོང་།
实例空间 instance space དངོས་དཔེའ་ི བར་ ོང་།
31.02.11 描述空间 description space ཞིབ་བ ོད་བར་ ོང་།
31.02.12 概念泛化 concept generalization དོན་ ི་ བ་འ ར།
31.02.13 一致泛化 consistent generalization གཅིག་མ ན་ བ་འ ར།
ོ ས་ལ་བ ེན་པའི་ བ་འ ར།
31.02.14 基于约束的泛化 constraint-based generalization ག ན་ མ
ེ ་པའི་ བ་འ ར།
31.02.15 基于相似性的泛化 similarity-based generalization འ ་མ ངས་ལ་བ ན
31.02.16 完全泛化 complete generalization ཡོངས་ ་ བ་འ ར།
31.02.17 概念特化 concept specialization དོན་ ི་ ད་འ ར།
31.02.18 含混矩阵 confusion matrix མག་མོག་ལིང་ཚ།
31.02.19 概念确认 concept validation གོ་དོན་གཏན་འཁེལ་ ེད་པ།
ོབ་ ོང་ཐབས་ ས།
31.03 学习策略 Learning strategies
31.03.01 因果分析 causal analysis
་འ ས་ད ་ེ ཞིབ།
ོ ་།
31.03.02 机械(式)学习 rote learning མ ེགས་ ང
ོ ་།
31.03.03 自适应学习 adaptive learning རང་འ ོད་ ོབ་ ང
ོ ་།
31.03.04 试探(式)学习 heuristic learning ཚད་ལེན་ ོབ་ ང
ོ ་།
31.03.05 讲授(式)学习 learning by being told འཆད་ ིད་ ོབ་ ང
示教(式)学习 learning from instruction འ ིད་ ོན་ ོབ་ ང
ོ ་།
ོས་འཆར་དང་ལེན་ཐབས།
31.03.06 采纳建议法 advice taking
ོ ་ ོང་།
31.03.07 增量(式)学习 incremental learning ཚད་འཕར་ ་ འི་ བ
་ ལ་ ་ འི་ ོབ་ ོང་།
31.03.08 监督(式)学习 supervised learning
31.01.07

概念学习

concept learning
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་ ལ་མེད་པའི་ ོབ་ ངོ ་།
ོ ་ ོང་།
无师(式)学习 learning without a teacher བཤེས་མེད་ ་ འི་ བ
ོ ་ ོང་།
31.03.10 发现(式)学习 learning by discovery གསར་ ེད་ ་ འི་ བ
་ཞིབ་ ་ འི་ བོ ་ ོང་།
观察(式)学习 learning from observation
31.03.11 归纳(式)学习 inductive learning
ོགས་བ ས་ ་ འི་་ བོ ་ ོང་།
ོགས་བ ས་ ་ འི་ བོ ་ ོང་།
归纳(式)学习 learning by induction
ོ ་།
31.03.12 实例(式)学习 learning from examples དཔེ་དངོས་ ་ འི་ ོབ་ ང
ོ ་།
基于实例的学习 example-based learning དངོས་དཔེར་བ ེན་པའི་ ོབ་ ང
ོ ་།
基于实例的学习 instance-based learning དངོས་དཔེར་བ ེན་པའི་ ོབ་ ང
31.03.13 正例 positive example
ང་དཔེ།
ང་དཔེ།
正实例 positive instance
ོག་དཔེ།
31.03.14 反例 negative example
ོག་དཔེ།
反实例 negative instance
31.03.15 似真反例 near-miss དངོས་འ འི་ ོག་དཔེ།
ེ ་པའི་ བོ ་ ོང་།
31.03.16 基于案例的学习 case-based learning དཔེ་གཞིར་བ ན
ོ ་ ོང་།
31.03.17 演绎学习 deductive learning མ་འ ེད་ བ
མ་འ ེད་ ལ་ ོབ་ ངོ ་།
演绎(式)学习 learning by deduction
ོ ་ ོང་།
31.03.18 分析学习 analytic learning ད ེ་འ ེད་ ི་ བ
基于解释的学习 explanation-based learning འ ེལ་བཤད་ལ་བ ན
ེ ་པའི་ ོབ་ ངོ ་།
ོ ་ཅན།
31.03.19 操作化 operationalization བཀོལ་ ད
ོ ་ ོང་།
31.03.20 类比学习 learning by analogy རིགས་བ ར་ བ
ོ ་ གོ ་ ོབ་ ོང་།
联想学习 associative learning འ ས
31.03.21 责任认定 credit/blame assignment འགན་འ ི་ངོས་འཛན།
གས་ ནོ ་ བོ ་ ོང་།
31.03.22 强化学习 reinforcement learning
ལམ་འ ོལ་ བོ ་ ོང་།
31.03.23 求解路径学习 learning from solution paths
31.03.24 学徒(式)策略 learning-apprentice strategy དགེ་ ག་ཐབས་ ས།
ེད་བཞིན་ ོང་བཞིན།
31.03.25 边做边学 learning while doing
31.03.26 遗传学习 genetic learning
ད་འདེད་ ོབ་ ོང་།
ོག་ཡིག
32 电子邮件 Electronic mail
ིར་བཏང་ཐ་ ད།
32.01 一般术语 General terms
ོག་ཡིག
32.01.01 电子邮件，电邮 electronic mail
电子邮件 e-mail
ོག་ཡིག
32.01.02 信息客体(在电子邮件中) information object(in electronic mail) ཆ་འ ིན་ ལ།( ོག་ ལ་ ག་ཡིག་
ལ་བེད་ ོད་པ།)
32.01.03 消息(在电子邮件中) message(in electronic mail) གནས་འ ན
ི །( གོ ་ ལ་ ག་ཡིག་ལ་བེད་ ོད་པ།)
32.01.04 消息传送(在电子邮件中) message transfer(in electronic mail) གནས་འ ིན་བ ད་ ལ
ེ ། ( ོག་
ལ་ ག་ཡིག་ལ་བེད་ ོད་པ།)
32.01.05 消息存储(在电子邮件中) message storage(in electronic mail) གནས་འ ིན་ཉར་གསོག( ོག་ ལ་
ག་ཡིག་ལ་བེད་ ོད་པ།)
31.03.09

无监督学习

unsupervised learning
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32.01.06

消息处理

32.01.07

邮箱

message handling

mailbox
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གནས་འ ིན་ ིག་གཅོད།

ག་ མ།

电子邮箱 electronic mailbox
32.01.08

用户(在电子邮件中)

32.01.09

直接用户 direct user

32.01.10

间接用户

ོག་ཡིག་ ག་ མ།
user(in electronic mail)

ོད་མཁན།

དངོས་བ ད་ དོ ་མཁན།
indirect user གཞན་བ ད་ ོད་མཁན།

དཀར་ཆག
ེ །
32.01.12 人际消息处置 interpersonal messaging མི་འ ེལ་གནས་འ ིན་ ིག་ ལ
32.02 消息处理和传送 Message handling and transfer གནས་འ ིན་ ིག་གཅོད་དང་ བ ད་ ེལ།
32.02.01 消息处理系统 message handling system གནས་འ ན
ི ་ གི ་གཅོད་ ད་ཁོངས།
MHS(缩略语) MHS(abbreviation) MHS (བ ས་ཡིག)
32.02.02 消息处理环境 message handling environment གནས་འ ིན་ ིག་གཅོད་འཁོར་ ག
MHE(缩略语) MHE(abbreviation) MHE (བ ས་ཡིག)
32.02.03 消息处置系统 messaging system གནས་འ ིན་ ག
ི ་གཅོད་ ད་ཁོངས།
ི ་ གི ་གཅོད་ ད་ཁོངས་ཡ་ ལ་།
32.02.04 消息处置子系统 messaging subsystem གནས་འ ན
32.02.05 用户代理 user agent
ོད་མཁན་ལས་ཚབ།
UA(缩略语) UA(abbreviation) UA (བ ས་ཡིག)
32.02.06 分发清单 distribution list དགར་འ ེམས་ཞིབ་ཐོ།
DL(缩略语) (abbreviation)DL DL (བ ས་ཡིག)
ག་བ ར་འ ེམས་ཆས། ག་ཡིག
32.02.07 邮件分发器 mail exploder
ག་བ ར་ ང་ ོག་ཆས། ག་ཡིག
邮件广播器 mail broadcaster
32.02.08 接入单元，访问单元 access unit
་ དོ ་ ེ་ཚན །
AU(缩略语) AU (abbreviation) AU(བ ས་ཡིག)
32.02.09 消息传送系统 message transfer system གནས་འ ིན་བ ད་གཏོང་ ད་ཁོངས།
MTS(缩略语) MTS(abbreviation) MTS (བ ས་ཡིག)
ི ་བ ད་གཏོང་ལས་ཚབ།
32.02.10 消息传送代理 message transfer agent གནས་འ ན
MTA(缩略语) MTA(abbreviation) MTA (བ ས་ཡིག)
32.02.11 邮件网关 mail gateway ག་ཡིག་ ་ །ོ
་ །ོ
网关(在电子邮件中) gateway(in electronic mail)
32.02.12 管理域(在电子邮件中) management domain(in electronic mail) དོ་དམ་ཁོངས།
MD(缩略语) MD(abbreviation) MD(abbreviation) MD(བ ས་ཡིག)
ིད་འཛན་དོ་དམ་ཁོངས།
32.02.13 行政管理域 administration management domain
ADMD(缩略语) ADMD(abbreviation) ADMD(བ ས་ཡིག)
ེར་ ོད་ཆེད་ དོ ་དོ་དམ་ཁོངས།
32.02.14 私用(专用)管理域 private management domain
PRMD(缩略语) PRMD(abbreviation) PRMD(བ ས་ཡིག)
ི །
32.03 信息客体 Information objects ཆ་འ ན
32.03.01 包封，信封 envelope ཡིག་ ོགས། ཡིག་ བས།
32.03.02 内容(在电子邮件中) content(in electronic mail) ནང་དོན།
32.03.03 标题(在电子邮件中) heading(in electronic mail) ཁ་ ང་།
首部(在电子邮件中) header(in electronic mail) འགོ་ ང་།
32.01.11

目录(在电子邮件中)

directory(in electronic mail)
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ིན)གཙ་གཞི།

བ དོ ་ ིང་།
32.03.06 签名(在电子邮件中) signature(in electronic mail) མིང་འགོད། མིང་ གས་འགོད་པ། མིང་ཐོ་འགོད་པ།
ི ་རིགས་ ས།
32.03.07 编码信息类型 encoded information type ཨང་ ིག་ཆ་འ ན
EIT(缩略语)
EIT(abbreviation) EIT (བ ས་ཡིག)
32.03.08 内容类型 content type ནང་དོན་རིགས་ ས།
ལ་འ ིན།
32.03.09 探查消息，探件(在电子邮件中) probe(in electronic mail)
ན་ །
32.03.10 报告(在电子邮件中) report(in electronic mail)
32.04 消息处理操作 Message handling operations གནས་འ ིན་ ིག་གཅོད་བཀོལ་ ོད།
32.04.01 始发方 originator གཏོང་མཁན་ཐོག་མ།
32.04.02 接收方 recipient ལེན་མཁན།
32.04.03 潜在接收方 potential recipient མངོན་མེད་ལེན་མཁན།
32.04.04 实际接收方 actual recipient དངོས་གཞི་ལེན་མཁན།
32.04.05 预期接收方 intended recipient
ོན་དཔག་ལེན་མཁན།
32.04.06 立即接收方 immediate recipient འ ལ་ལེན་མཁན།
32.04.07 替代接收方 alternate recipient ཚབ་ལེན་མཁན།
32.04.08 成员接收方 member recipient ཁོངས་མི་ལེན་མཁན།
བ་འ ེམས་བ ད་གཏོང་།
32.04.09 泛传，广义传送 transmittal
32.04.10 泛传步 transmittal step
བ་འ ེམས་གོ་རིམ།
བ་འ ེམས་དོན་ ེན།
32.04.11 泛传事件 transmittal event
32.04.12 始发 origination ཐོག་མར་གཏོང་བ།
32.04.13 提交(在电子邮件中) submission(in electronic mail) འབོལ་ ོད།
32.04.14 直接提交 direct submission ཐད་ཀར་ ོད་པ།
32.04.15 间接提交 indirect submission བར་ ད་ ོད་པ།
32.04.16 投递(在电子邮件中) delivery(in electronic mail)
ེལ་ ོད།( ོག་ ལ་འ ིན་ཡིག་ནང་ །)
32.04.17 传送(在电子邮件中) transfer(in electronic mail) གཏོང་ ེལ།( ོག་ ལ་འ ིན་ཡིག་ནང་ །)
32.04.18 检索(在电子邮件中) retrieval(in electronic mail) ད ད་འཚལ ( ག
ོ ་ ལ་འ ིན་ཡིག་ནང་ །)
32.04.19 接收(在电子邮件中) receipt(in electronic mail) ལེན་པ། ( ོག་ ལ་འ ིན་ཡིག་ནང་ །)
32.04.20 进网(在电子邮件中) import(in electronic mail) འ ེན་འ ག ( ག
ོ ་ ལ་འ ིན་ཡིག་ནང་ །)
32.04.21 出网(在电子邮件中) export(in electronic mail)
ིར་འདོན།( ོག་ ལ་འ ནི ་ཡིག་ནང་ །)
32.04.22 分送(在电子邮件中) splitting(in electronic mail) དགར་ ད
ེ །( གོ ་ ལ་འ ིན་ཡིག་ནང་ །)
32.04.23 联接(在电子邮件中) joining(in electronic mail) མ ་འ ག( ོག་ ལ་འ ིན་ཡིག་ནང་ །)
ོ ས་བ ར་བ ིགས།
32.04.24 重定向 redirection ཁ་ ག
ེལ་མི་ ས་པ།
32.04.25 不[能]投递(在电子邮件中) nondelivery(in electronic mail)
32.04.26 认定(在电子邮件中) affirmation(in electronic mail) ངོས་འཛན།
32.04.27 不[能]认定 non-affirmation ངོས་འཛན་མི་ ག་པ།
32.05 消息处理中的命名和寻址 Naming and addressing in message handling གནས་འ ིན་ ིག་གཅོད་
ནང་གི་མིང་འདོགས་དང་གནས་འཚལ།
32.05.01 命名机构 naming authority མིང་འདོགས་ལས་ ངས།
32.03.05

主题(在电子邮件中)

subject (in electronic mail)
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始发方接收方名 O/R name， originator/recipient name

མིང་།
32.05.03

the China Tibetology Research Center

ཐོག་མའི་གཏོང་མཁན་དང་འ ོར་མཁན་ ་ི

始发方接收方地址 O/R address， originator/recipient address

ོད་མིང་།

ཐོག་མའི་གཏོང་ས་དང་འ ོར་སའི་

མིང་ཐོག་ལ་ དོ ་མིང་ ནོ ་པ།
32.05.05 属性(在电子邮件中) attribute(in electronic mail) གཏོགས་གཤིས།( ག
ོ ་ ལ་འ ིན་ཡིག་ནང་།)
ི་ ན་མིང་།
32.05.06 公共名[称](在电子邮件中) common name(in electronic mail)
ེར་མིང་།
32.05.07 个人名 personal name
ིག་འ གས་མིང་།
32.05.08 组织名称 organization name
ིག་འ གས་ནང་གི་ ེ་ཁག་མིང་།
32.05.09 组织内单位名称 organizational unit name
32.05.10 国家名称 country name
ལ་མིང་།
ེ་རིམ་ཁོངས་མིང་།
32.05.11 顶级域名 top-level domain name
32.05.12 管理域名 management domain name ཁོངས་མིང་དོ་དམ།
ིད་འཛན་དོ་དམ་ཁོངས་མིང་།
32.05.13 行政管理域名 administration domain name
32.05.14 私用(专用)域名称 private domain name
ེར་ དོ ་ཁོངས་མིང་།
32.05.15 别名(在电子邮件中) alias(in electronic mail) མིང་གཞན།
ི ་ གི ་གཅོད་ཞབས་ །
32.06 消息处理服务 Message handling services གནས་འ ན
ི ་ གི ་གཅོད་ཞབས་ །
32.06.01 消息处理服务 message handling service གནས་འ ན
32.06.02 回复(动词) <to> reply ལན་འདེབས།
32.06.03 自动回复 auto-reply རང་བཞིན་ལེན་འདེབས།
ེ །
32.06.04 转发(动词) <to>forward བ ད་འ མ
ེ །
32.06.05 自动转发 auto-forward རང་འ ལ་བ ད་འ མ
32.06.06 推迟投递服务 deferred delivery service འ ིན་ ེལ་ ིར་འ ངས་ཞབས་ །
32.06.07 投递通知服务 delivery notification service འ ན
ི ་ ེལ་བ ་ཐོ་ཞབས་ །
ེ ་མི་ བ་པའི་བ ་ཐོ་ཞབས་ །
32.06.08 不[能]投递通知服务 nondelivery notification service འ ིན་ ལ
32.06.09 透露(其他)接收方的服务 disclosure of other recipients service ལེན་མཁན་གཞན་གསལ་ཞབས་ །
ེལ་ ག་ ན་འ ོངས་ཞབས་འདེགས།
32.06.10 保持待投服务 hold-for-delivery service
32.06.11 提交证明服务 proof of submission service བདེན་དཔང་ ོད་པའི་ཞབས་འདེགས།
32.06.12 投递证明服务 proof of delivery service བདེན་དཔང་ ད
ོ ་ འི་ཞབས་ །
32.06.13 消息标识服务 message identification service གནས་འ ིན་མཚན་ གས་ཞབས་ །
་ ོད་དོ་དམ་ཞབས་ །
32.06.14 访问管理服务 access management service
32.06.15 安全访问管理服务 secure access management service བདེ་འཇགས་ ་ ད
ོ ་དོ་དམ་ཞབས་ །
32.06.16 匿名邮件重发器 anonymous remailer གབ་མིང་འ ན
ི ་ཡིག་བ ར་གཏོང་ཆས། ག་ཡིག
ི ་ཉར་གསོག
32.07 消息存储 Message storage གནས་འ ན
32.07.01 消息存储器 message store གནས་འ ིན་ཉར་གསོག་ཆས།
MS(缩略语) MS(abbreviation) MS (བ ས་ཡིག)
ི ་ཉེན་བ ་ཞབས་ །
32.07.02 存储消息报警服务 stored message alert service ཉེར་གསོག་གནས་འ ན
32.07.03 存储消息列表服务 stored message listing service ཉར་གསོག་གནས་འ ན
ི ་ག ང་ཚན་ཞབས་ །
32.07.04 存储消息累计服务 stored message summary service ཉེར་གསོག་གནས་འ ིན་ མ
ོ ་ ིས་ཞབས་ །
ི ་ གི ་ ོར།
32.08 人际消息处置 Interpersonal messaging མི་འ ེལ་གནས་འ ན
32.05.04

名称加址(在电子邮件中)

name resolution(in electronic mail)
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མི་འ ེལ་གནས་འ ིན།
IPM(བ ས་ཡིག)

interpersonal message

IPM(abbreviation)

人际消息处置系统

interpersonal messaging system

མི་འ ེལ་གནས་འ ིན་ ིག་ རོ ་ ད་ཁོངས།

32.08.07

ས་ཡིག)
主接收方 primary recipient ལེན་མཁན་གཙ་བོ།
抄[送]件接收方 copy recipient འ ་བ ས་ལེན་མཁན།
隐藏抄[送]件接收方 blind copy recipient གབ་ཡིབ་བ ས་ཡིག་ལེན་མཁན།
ོ ་ཞབས་ །
人际消息处置服务 interpersonal messaging service མི་འ ེལ་གནས་འ ིན་ ིག་ ར
类型化主体服务 typed body service རིགས་ཅན་གཙ་བོའ་ི ཞབས་ །

32.08.08

截止日期指示服务 expiration date indication service，

IPMS(缩略语)
32.08.03
32.08.04
32.08.05
32.08.06

IPMS(abbreviation) IPMS(བ

བཅད་ཚས་ ངས་ ོན་པའི་ཞབས་ །

expiry date indication service

ས་

ས་ཡོལ་ ནོ ་པའི་ཞབས་ །
ེ ་བ ་ཐོ།
32.08.10 人际通知 interpersonal notification མི་འ ལ
IPN(缩略语)
IPN(abbreviation) IPN (བ ས་ཡིག)
32.08.11 回执 receipt notification འ ོར་ལན།
32.08.12 未收到通知 nonreceipt notification མ་འ ོར་བའི་བ ་ཐོ།
32.09 目录系统 Directory systems དཀར་ཆག་ ད་ཁོངས།
32.09.01 (26.05.10)目录系统 directory system དཀར་ཆག་ ད་ཁོངས།
32.09.02 目录用户 directory user དཀར་ཆག་ ོད་མཁན།
ོ ་མཁན་ ི་ལས་ཚབ།
32.09.03 目录用户代理 directory user agent དཀར་ཆག་ ད
DUA(缩略语) DUA(abbreviation) DUA (བ ས་ཡིག)
32.09.04 目录系统代理 directory system agent དཀར་ཆགས་ ད་ཁོངས་ལས་ཚབ།
DSA(缩略语) DSA(abbreviation) DSA(བ ས་ཡིག)
32.09.05 目录信息库 directory information base དཀར་ཆག་ཆ་འ ིན་མཛད།
32.09.06 目录名[称] directory name དཀར་ཆག་མིང་། དཀར་ཆག་གི་མིང་།
32.09.07 目录信息树 directory information tree དཀར་ཆག་ ོང་འ མ
ེ ས།
32.09.08 目录管理域 directory management domain དཀར་ཆགས་དོ་དམ་ཁོངས།
DMD(缩略语) DMD(abbreviation) DMD(བ ས་ཡིག)
32.09.09 转派(职能) referral གཞན་བ ོར
32.10 杂项 miscellaneous
་ཚགས་ཚན།
32.10.01 物理投递 physical delivery དངོས་ གས་ ེལ་བ།
PD(缩略语) PD(abbreviation) PD(བ ས་ཡིག)
32.10.02 物理投递系统 physical delivery system དངོས་ གས་ ེལ་བའི་ ད་ཁོངས
PDS(缩略语) PDS(abbreviation) PDS(བ ས་ཡིག)
32.10.03 物理投递接入单元 physical delivery access unit དངོས་ གས་ ལ
ེ ་བའི་ནང་མ ད་ ེ་ཚན།
PDAU(缩略语) PDAU(abbreviation) PDAU(བ ས་ཡིག)
32.10.04 [消息]线列(在电子邮件中) thread(in electronic mail) [གནས་འ ིན]ཐིག་ ེང་།( ོག་ ལ་ ག་ཡིག་ལ་
བེད་ ོད་པ།)
32.10.05 情绪符 emoticon, smiley སེམས་ཁམས་མཚན་ གས།
34 人工智能——神经网络 Artificial intelligence-Neural networks རིག་ བ
ོ ས--དབང་ འི་ ་ །
32.08.09

过时指示服务 obsolescing indication service
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ིར་བཏང་ཐ་ ད།
ེལ་མ ད་ནང་ ནེ །
34.01.01 连接机制 connectionism
连接科学 connection science ེལ་མ ད་ཚན་རིག
ེལ་མ ད་དཔེ་ད ིབས།
34.01.02 连接(机制式)模型 connectionist model
34.01.03 亚符号表示 subsymbolic representation ཕལ་ གས་མཚན་པ། མཚན་ ངས
ེ ་རིམ་ད ེ་ ིག་གཞི།
34.01.04 混合分层结构 heterarchy མཉམ་ ས
ི ་གཞི།
34.01.05 层次结构 hierarchy བང་རིམ་ ག
34.01.06 神经网络 neural network དབང་ འི་ ་ །
神经网 neural net དབང་ འི་ ་ །
NN(缩略语) NN(abbreviation) NN (བ ས་ཡིག)
人工神经网络 artificial neural network མི་བཟོས་དབང་ འི་ ་ ། །
ANN(缩略语) ANN(abbreviation) ANN(བ ས་ཡིག)
34.01.07 人工神经元 artificial neuron མི་བཟོས་དབང་ འི་ །
人工神经元(不推荐使用) neurode མི་བཟོས་དབང་ འི་ །
ི ་འཁོར།
34.01.08 神经计算机 neurocomputer དབང་ འི་ ས
ི ་འཁོར།
神经计算机 neural computer དབང་ འི་ ས
ེ ་མ། ཉིང་ ེབ
34.01.09 神经芯片 neurochip དབང་ ་ བ
ི ས།
34.01.10 神经网络模型 neural－ network model དབང་ འི་ ་ འི་དཔེ་ད བ
34.02 神经网络及其部件 Neural networks and their components དབང་ འི་ ་ ་དང་དེའ་ི ་ཆས།
ངས་མ ད་ཚག
34.02.01 源结点 source node
34.02.02 输入神经元 input neuron ནང་འ ག་དབང་ འི་ །
ི་འདོན་དབང་ འི་ །
34.02.03 输出神经元 output neuron
34.02.04 可见神经元 visible neuron མཐོང་ ང་དབང་ འི་ །
34.02.05 隐神经元 hidden neuron མངོན་མེད་དབང་ འི་ །
34.02.06 层(在神经网络中) layer(in neural networks) བང་རིམ།
ེ ་རིམ་པ།
34.02.07 输入层 input layer ནང་འ ན
ིར་འ ནེ ་རིམ་པ།
34.02.08 输出层 output layer
决策层 decision layer ཐག་གཅོད་རིམ་པ།
34.02.09 可视层 visible layer མཐོང་ ང་རིམ་པ།
ང་རིམ།
34.02.10 隐层 hidden layer
མ་ །ེ
34.02.11 瓶颈层 bottleneck layer
34.02.12 板条 slab པང་ལེབ།
34.02.13 分层网络 layered network རིམ་ད ེ་ ་ །
34.02.14 非分层网络 nonlayered network རིམ་ད ་ེ མིན་པའི་ ་ །
ང་རིམ་ ་ །
34.02.15 单层网络 single-layered network
34.02.16 多层网络 multilayered network རིམ་མང་ ་ །
34.02.17 部分连接网络 partially connected network ཁག་ ལ
ེ ་ ་ །
稀疏(连接的)网络 diluted network ཐོར་ ེལ་ ་ །
ེ ་ ་ །
34.02.18 (完)全连接网络 totally connected network ཡོངས་ ལ
ེ ་ ་ །
全连接网络 fully connected network ཡོངས་ ལ
34.01

一般术语

General terms
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བས་བ ན་ ེལ་མ ད་ ་ །

བས་བ ན་ ་ །

མཉམ་ དོ ་དབང་ཐོབ་ ་ །
34.02.21 稳态(在神经网络中) stable state(in neural networks) བ ན་ མ།(དབང་ འི་ ་ ་ )
34.02.22 稳定结盟 stable coalition བ ན་ ིང་མནའ་འ ེལ།
34.02.23 同步神经网络 synchronous neural network མཉམ་བ ོད་དབང་ འི་ ་ །
34.02.24 异步神经网络 asynchronous neural network མཉམ་མིན་དབང་ འི་ ་ །
34.02.25 前馈网络 feedforward network མ ན་ ེལ་ ་ །
ོ ས་བ ད་ གོ ་ ་ །
前向传播网络 forward-propagation network མ ན་ ག
非循环网络 acyclic network རེས་འཁོར་མིན་པའི་ ་ །
ང་འཁོར་ ་ །
34.02.26 回复网络 recurrent network
ང་རིམ་ཚར་ཆས།
34.02.27 单层感知器 single-layer perceptron
བས་བདེ་ཚར་ཆས།
简单感知器 simple perceptron
感知器 perceptron ཚར་ཆས།
34.02.28 多层感知器 multilayered perceptron མང་རིམ་ཚར་ཆས།
ེ ་འ ང་ ངས་ ་ །
34.02.29 径向基函数网络 radial basis function network ཚངས་ ོགས་ ང་ ན
RBFnetwork(缩略语) RBFnetwork RBFnetwork(བ ས་ཡིག)
ོག་ ོགས་བ ད་ ོག་ ་ །
34.02.30 反向传播网络 back-propagation network
BPN(缩略语) BPN(abbreviation) BPN(བ ས་ཡིག)
གོ ་ ལེ ་བ ད་ ོག་ ་ །
反馈传播网络 feedback-propagation network
34.02.31 自组织网络 self-organizing network རང་ ིག་ ་ །
ི ་འཆར་བ ན།
34.02.32 自组织映像 self-organizing map རང་ ག
SOM(缩略语) SOM(abbreviation) SOM(བ ས་ཡིག)
自组织特征映像 self-organizing feature map རང་བ ིགས་ ད་ གས་འཆར་བ ན།
SOFM(缩略语) SOFM(abbreviation) SOFM(བ ས་ཡིག)
科霍南映射 Kohonen map ཁོ་ཧོ་ནེན་ ེན་འ ོ།
ོ ་གསོག་འཇོག་ཆས།
34.02.33 联想存储(器) associative storage འ ོས་ ག
(可)按内容寻址存储器 content-addressable storage ནང་དོན་ ར་གནས་འཚལ་ ང་བའི་གསོག་ཆས།
ོ ་ གོ ས་གསོག་འཇོག་ཆས།
联想存储器 associative memory འ ས
34.02.34 霍普菲尔德网络 Hopfield network ཧོ་ཕི་ ྥེལ་ཏི་ ་ །
ོལ་བའི་ ོག་འཆར་ ་ །
交叉联想网络 crossbar associative network
34.02.20

共享权网络

weight-sharing network

CAN(缩略语) CAN(abbreviation) CAN
34.02.35 玻尔兹曼机 Boltzmann machine
34.02.36

自适应谐振理论网络

པོལ་ཙ་མན་འ ལ་ཆས།

adaptive resonance theory network

རང་འ ོད་འཆམ་འདར་རིག་ག ང་ ་ །

自适应谐振理论网络 ART network ART ART
34.02.37 胜者全取网络 winner-takes-all network

ལ་མཁན་ཡོངས་ལེན་ ་ །
ལ་མཁན་མང་ལེན་ ་ །
34.02.38 胜者多取网络 winner-takes-more network
ོ ་དབང་ འི་ ་ །
34.02.39 自适应神经网络 adaptive neural network རང་འ ད
ེ ་ ་ །
34.02.40 甄别网络 discrimination network ཤན་འ ད
34.02.41 层次神经网络 hierarchical neural network བང་རིམ་དབང་ འི་ ་ །
ེལ་མ ད་དང་ ནེ ་འ ང་ ངས།
34.03 连接和函数 Connections and functions
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དབང་ ་ ལེ ་མ ད།
དབང་ འི་ ལེ ་ལམ།

神经连接 neural connection

34.03.01

神经链路 neural link

连接权(重)(在神经网络中)

34.03.02

འི་ ་ ་

the China Tibetology Research Center

connection weight(in neural networks)

)

ེལ་མ ད་ ག་ཚད།

连接强度 connection strength
34.03.03

动态可编程连接 dynamically programmable connection

34.03.04

(神经)束

34.03.05

学习(在神经网络中)

34.03.06

学习算法(在神经网络中)

་ ་

ེལ་དབང་།(ཡང་ ི)(དབང་

bundle

འ ལ་ མ་ ་རིམ་ གི ་ ང་ ེལ་མ ད།

དབང་ འི་ ན་པོ།
ོབ་ ོང་(དབང་ འི་ ་ འི་ནང་གི)
learning algorithm(in neural networks)
བོ ་ ོང་ ིསཐབས།(དབང་ འི་

learning(in neural networks)

)

34.03.07

连接(机制式)学习

34.03.08

学习率

34.03.09

自组织

connectionist

learning

ོབ་ ངོ ་ དོ །
ི
self-organization རང་ ག
learning rate

ནོར་བཅོས་
34.03.11 赫布学习 Hebbian learning ཧེ་པེན་ ོབ་ ོང་།
34.03.12 竞争学习 competitive learning འ ན་ ོད་ ོབ་
34.03.13 激活函数 activation function
ང་ ལ་ ནེ ་འ
ོ ས་
34.03.14 径向基函数 radial basis function ཚངས་ ག
RBF(缩略语) RBF(abbreviation) RBF(བ ས་ཡིག)
34.03.10

34.03.15

ེལ་མ ད་ བོ ་ ོང་།

纠错学习

error-correction learning

连接更新每秒 connection updates per second

བོ ་ ོང་།
ངོ ་།
ང་ ངས།
ང་ ེན་འ ང་ ངས།
ར་ཆ་རེར་ ལེ ་མ ད་གསར་ གི

ས་ཡིག)
34.03.16 前馈传播 feedforward propagation མ ན་ ེལ་བ ད་ ོག
ེ ་་བ ད་ གོ
前向传播 forward propagation མ ན་ ལ
ོག་ ེལ་་བ ད་ གོ
34.03.17 反向传播 back propagation
ེ ་ བ་ ེལ། ⑶ ིར་ ོག་ བ་ ལེ །
反馈传播 feedback propagation ⑴ ིར་ གས་བ ད་ ོག ⑵ ོག་འ ན
34.03.18 训练(在神经网络中)training(in neural networks)
ོང་བ ར།(དབང་ འི་ ་ འི་ནང་།)
34.03.19 (训)期(在神经网络中) epoch(in neural networks)
ོང་ ན།(དབང་ འི་ ་ འི་ནང་གི)
34.03.20 批(量)训练 batch training འབོར་བཅད་ ོང་བ ར།
ོལ་རེས་ ལ་ ་ི ངོ ་བ ར།
34.03.21 交互式训练 interactive training
ོ ་བ ར།
模式训练 pattern training དཔེ་ ལ་ ང
CUPS(缩略语)

CUPS(abbreviation)

CUPS(བ
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以下是国家标准（中文）GB5271 中没有而国际标准（英文）ISO2382 中有的词汇：
04.08.03

循环列表

环 ring

circular list

རེས་འཁོར་རེ ་མིག་བཤམས་པ།

ག བ།

ཁ་ ོད་ ར་ གི ⑷ ོགས་ ང་ ་ ར། །
双向队列 double-ended queue ⑴ཁ་ ོད་ ར་ ིག། ⑵ ོགས་ ང་ ་ ར།
ང་།
04.08.10 堆 heap (in organization of data)
04.09.06 内部标签 internal label ནང་ ལ་ གས་ ང་།
04.09.07 卷标签 volume label བམ་ གས།
04.09.08 卷结束标签 end-of-volume label བམ་པོ་ ོགས་ གས།
04.09.09 页眉标签 header label ཤོག་མགོ་ གས་ ང་།
ོ ས་ཤོག་ ང་།
04.09.10 文件结束标签 end-of-file label ཡིག་ཆ་མ ག་ ག
ོང་པོ།
04.10 树 Trees
04.10.02 树 tree
ོང་པོ།
་ ངོ ་།
04.10.03 子树 subtree
ོ ་པོ།
04.10.04 有序树 ordered tree རིམ་ ན་ ང
04.10.06 高度 height མཐོ་ཚད།
ོ ་པོ།
04.10.07 平衡树 balanced tree དོ་མཉམ་ ང
04.10.08 B-树 B-tree B- ོང་།
ི ་ གས་ ངས་ །ི
05.01.08 八进制数的 octal numeral བ ད་གོང་འ ལ
05.01.10 十六进制数的 hexadecimal numeral བ ་ ག་གོང་འ ིལ་ གས་ ངས་ །ི
ི ་ གས་ ངས་ །ི
05.04.14 十进制数的 decimal system བ ་གོང་འ ལ
十进位数制 decimal numeration system བ ་གོང་འ ིལ་ གས།
མ་ ག་བ ་ ིལ་ གས་ ་ི མཚན་ ེད་ཐབས།
05.07.05 打包十进制表示法 packed decimal notation
མ་མ་བ བ་པའི་བ ་ ིལ་ གས་ ི་མཚན་ ེད་
05.07.06 非打包十进制表示法 unpacked decimal notation
ཐབས།
07.01.01 语言分析语言 metalanguage
ད་ཆར་ད ་ེ ཞིབ་ ་ི ད་ཆ།
ིས་ཐབས་ ད་ཆ།
07.01.02 算法语言 algorithmic language
ོ ས་པའི་ ད་ཆ།
07.01.05 面向机器语言 machine-oriented language འ ལ་འཁོར་ལ་ ག
面向计算机语言 computer-oriented language
ིས་འཁོར་ལ་ ོགས་པའི་ ད་ཆ།
ོགས་ ིག་ ད་ཆ།
07.01.06 汇编语言 assembly language
ད་རབས་དང་པོ།
07.01.07 第一代语言 first-generation language
07.01.08 高级语言 high-level language མཐོ་རིམ་ ད་བ །
高级语言 high-order language མཐོ་རིམ་ ད་བ །
07.01.09 符号语言 symbolic language མཚན་ གས་ ད་བ །
ད་རབས་གཉིས་པ།
07.01.10 第二代语言 second-generation language
ད་རབས་ག མ་པ།
07.01.11 第三代语言 third-generation language
ད་རབས་གཞི་པ།
07.01.12 第四代语言 fourth-generation language
་ ེད་ ང་བའི་ ད་ཆ།
07.01.13 可扩展语言 extensible language
07.01.14 代数语言 algebraic language ཚབ་ ས
ི ་ ད་ཆ།
04.08.09

双向队列

dequeue
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འ ི་དོན་ལ་ གོ ས་པའི་ ད་ཆ།
面向应用语言 application-oriented language བཀོལ་ ོད་ལ་ ོགས་པའི་ ད་ཆ།
་ ལ་ལ་ ོགས་པའི་ ད་ཆ
07.01.16 面向对象语言 object-oriented language
07.01.17 命令语言 imperative language བཀའ་བ འི་ ད་ཆ།
07.01.18 程序语言 procedural language
་རིམ་ ད་ཆ།
་རིམ་ལ་ གོ ས་པའི་ ད་ཆ།
面向程序语言 procedure-oriented language
་རིམ་་ ད་ཆ་་མིན་པའི།
07.01.19 非程序语言 nonprocedural language
ེན་འ ང་ ངས་ ད་ཆ།
07.01.20 函数语言 functional language
ིག་གཞི་ཅན་ ་ི ་རིམ་ ས་འགོད་ ད་ཆ།
07.01.21 结构化程序设计语言 structured programming language
07.01.22 块结构语言 block-structured language
ོག་ འི་ ིག་གཞི་ ད་ཆ།
07.01.23 一般用途语言 general-purpose language ོད་ ་ོ ིར་བཏང་བའི་ ད་ཆ།
ད་པར་ཅན་ ་ི ོད་ ལ་ ད་ཆ།
07.01.24 特殊用途语言 special-purpose language
ོལ་རེས་ ལ་ ད་ཆ།
07.01.25 交互式语言 interactive language
对话语言 conversational language
ེང་མོལ་ ེད་རེས་་ ད་ཆ།
07.01.26 列表处理语言 list processing language རེ ་འགོད་ ིག་གཅོད་ ད་ཆ།
07.01.27 符号语言 expression language གས་ ་ི ད་ཆ། ⑶མཚན་ གས་ ད་ཆ།
07.01.28 文本格式化语言 text-formatting language ཡིག་དེབ་ མ་བཞག་ཅན་ ི་ ད་ཆ།
ོམ་པ་པོའི་ ད་ཆ།
07.01.31 作者语言 authoring language
07.01.32 宏语言 macrolanguage
ད་ཆ་ཆེན་མོ། ་ི བ
07.01.34 规范语言 specification language ཚད་ ན་ ད་ཆ།
ེ ་ ད་ཆ།
07.01.35 需求说明语言 requirement specification language དགོས་འདོད་གསལ་ ད
ས་འགོད་ ད་ཆ།
07.01.36 设计语言 design language
07.01.37 硬件设计语言 hardware design language
་ཆས་ ས་འགོད་ ད་ཆ།
་རིམ་ ས་འགོད་ ད་ཆ།
07.01.38 程序设计语言 program design language
07.01.40 编译说明语言 compiler specification language ོམ་ ར་གསལ་ ེད་ ད་ཆ།
07.01.41 测试语言 test language ཚད་ཞིབ་ ད་ཆ།
་ཐབས་དང་ལག་ ལ་དང་ ་
07.02 方法，技术和程序结构 Methods, techniques, and program structure
རིམ་ ིག་གཞི།
ིག་གཞི་ཅན་ ི་ ་རིམ་ ས་འགོད།
07.02.01 结构化程序设计 structured programming
07.02.03 结构化程序 structured program
ིག་གཞི་ཅན་ ་ི ་རིམ།
ིག་གཞི་ཅན་ ི་ ས་འགོད།
07.02.04 结构化设计 structured design
07.02.05 逐步扩展设计法 stepwise refinement རིམ་བ ེད་ ས་འགོད་ ེད་ཐབས།
ེན་འ ང་ ངས་ཅན་ ི་ ་རིམ་ ས་འགོད།
07.02.07 函数化程序设计 functional programming
07.02.08 模块化程序设计 modular programming ཚན་ ོག་ཅན་ ི་ ་རིམ་་ ས་འགོད།
07.02.09 逻辑化程序设计 logic programming གཏན་ཚགས་ཅན་ ་ི ་རིམ་ ས་འགོད།
07.02.11 跳转 to jump མཆོངས་ །ོ
07.02.14 转换 switch བ ེ་ ར།
ོ ་།
07.02.15 运转空间 working space འཁོར་ ོད་བར་ ང
工作空间 work space ལས་ ལ།
运转区域 working area འཁོར་བའི་མངའ་ཁོངས།
07.01.15

面向问题语言 problem-oriented language
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ལས་ ལ།

ཕན་ ན་འ ད་པ།
ོ །
07.02.17 同步 synchronization མཉམ་བ ད
07.02.18 散列法，哈西法 hashing ཧ་ཞིའ་ི གས།
哈希寻址 hash addressing ་ ་གནས་འཚལ།

07.02.16

互斥

07.02.19

哈希函数 hash function (in hashing)

07.02.20

哈希值 hash value

07.02.21

冲突

mutual exclusion

་ ་ཐང་།

collision (in hashing)

哈西冲突 hash clash
07.02.22

冲突解决

07.02.23

共享值

07.02.25

捆绑 binding

་ ་ ེན་འ ང་ ངས།

ང་ ག

ཧ་ཞིའི་ ང་ ག

collision resolution (in hashing)
shared variable

ང་ ག་སེལ་བ།

མཉམ་ དོ ་ ངས་ཐང་།

ེབ་ ོག

གོ ་ ས།
07.02.27 静态捆绑 static binding འཇགས་ མ་ བ
ེ ་ གོ
ེ ་ ོག
07.02.28 动态捆绑 dynamic binding འ ལ་ མ་ ་ི བ
་ ས་ ི་ ེབ་ ོག
07.02.29 早期捆绑 early binding
ེས་ ས་ ི་ ེབ་ ོག
07.02.30 后期捆绑 late binding
07.02.31 堆 heap ⑴ ང་སོ། ⑵ ང་།
07.03 迭代与递归 Iteration and recursion རིམ་འ ག་དང་རིམ་ལོག
07.03.01 迭代 iteration རིམ་འ ག
07.03.02 迭代步骤 iteration step རིམ་འ ག་གོ་རིམ།
07.03.04 无限循环 infinite loop ཚད་མེད་རེས་འཁོར།
07.03.05 循环声明 loop assertion རེས་འཁོར་གསལ་ གས།
07.03.06 循环体 loop body རེས་འཁོར་ག གས།
07.03.07 循环控制 loop control རེས་འཁོར་ཚད་འཛན།
07.03.08 循环控制变量 loop-control variable རེས་འཁོར་ཚད་འཛན་འ ར་ཚད།
循环参数 loop parameter རེས་འཁོར་ གས་ ངས།
07.03.09 迭代方法 iteration scheme རིམ་འ ག་ ་ཐབས།
07.03.10 固定计数迭代 fixed-count iteration གཏན་འཇགས་ ངས་འཇལ་རིམ་འ ག
07.03.11 终止测试 termination test ཚད་ཞིབ་མཚམས་འཇོག
་མ ད་ཚད་ཞིབ།
07.03.12 连续测试 continuation test
07.03.13 测试前循环 pretest loop ཚད་ཞིབ་ ོན་ ི་རེས་འཁོར།
07.03.14 测试后循环 posttest loop ཚད་ཞིབ་ ེས་ ་ི རེས་འཁོར།
07.03.15 测试中循环 in-test loop ཚད་ཞིབ་ ོད་ ི་རེས་འཁོར།
07.03.16 递归 recursion རིམ་ལོག
07.03.17 直接递归 directly recursive ཐད་ཀར་རིམ་ལོག
07.03.18 间接递归 indirectly recursive བར་བ ད་རིམ་ལོག
07.03.19 相互递归 mutual recursion ཕན་ ན་རིམ་ལོག
ར་འ ལ།
07.03.20 再进去 reentrant
་རིམ་ ་ ིག
07.04 程序准备 Program preparation
07.02.26

捆绑时间 binding time
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་རིམ་པ།
འཁོར་ ག

་རིམ་ ས་འགོད་ཁོར་ ག
程序设计支持环境 programming support environment ་རིམ་ ས་འགོད་རམ་འདེགས་ཁོར་ ག
07.04.04 集成程序设计环境 integrated programming environment འ ས་ བ་ ་རིམ་ ས་འགོད་ཁོར་ ག
07.04.06 翻译 translation ཡིག་ ར།
07.04.07 翻译器 translator ཡིག་ ར་ཡོ་ཆས།
翻译程序 translation program ཡིག་ ར་ ་རིམ།
ོགས་བ གི ས་ ་རིམ།
07.04.09 汇编程序 assembler
07.04.10 绝对汇编程序 absolute assembler བ ོས་མེད་ ོགས་ ིགས་ ་རིམ།
07.04.11 代码 code (in computer programming) ཚབ་ གས།
ི ་པ།
07.04.12 编代码 coding (in computer programming) ཚབ་ གས་ ག
07.04.13 绝对代码 absolute code བ ོས་མེད་ཚབ་ གས།
07.04.14 汇编代码 assembly code
གོ ས་ ིག་ཚབ་ གས།
ིག་འགོ་འ གས་ས།
07.04.15 装配起点 assembled origin
ི ས་ ་རིམ།
07.04.16 跨机器汇编程序 cross-assembler འ ལ་བ ལ་ ོགས་བ ག
ི ས་ ་རིམ།
07.04.17 重部署汇编程序 relocating assembler བ ར་བཀོད་ ོགས་བ ག
ོགས་བ ིགས་དེ་མིན་ད་ ང་འཁོར་ ོད་ དེ ་པ།
07.04.18 汇编并运行 assemble-and-go
07.04.20 编译器 compiler
ོམ་ ར་ཆས།
ོམ་ ར།
07.04.21 编译 compilation
ོམ་ ར་ ེ་ཚན།
07.04.22 编译单元 compilation unit
ར་ཆས་ཚབ་ཨང་།
07.04.23 编译器代码 compiler code
编译器编译者 compiler compiler
ོམ་ ར་ཆས་ མོ ་ ར་མཁན།
ོམ་ ར་ ་རིམ་ག ག་མ།
元编译程序 metacompiler
07.04.25 跨机器编译器 cross-compiler འ ལ་བ ལ་ ོམ་ ར་ཆས།
ོམ་ ར་དེ་མིན་ད་ ང་འཁོར་ ོད་ ེད་པ།
07.04.26 编译并运行 compile-and-go
ོགས་བ གི ས་ ོག་མ།
07.04.27 反汇编 to disassemble
07.04.28 反编译 to decompile
ོམ་བ ར་ གོ ་ གོ ་མ།
མོ ་བ ར་ ོག་ གོ ་མའི་ཡོ་ཆས།
07.04.29 反编译器 decompiler
07.04.31 解释器 interpreter འ ེལ་ཆས།
ེ ་བཤད་ ་རིམ།
解释程序 interpretive program འ ལ
07.04.32 解释代码 interpretive code འ ེལ་བཤད་ཚབ་ གས།
ེ ་པ།
07.04.35 依赖机器的 machine-dependent འ ལ་འཁོར་ལ་བ ན
07.04.36 不依赖机器的 machine-independent འ ལ་འཁོར་ལ་མི་བ ེན་པ།
07.04.37 源程序 source program མ་ ངས་ ་རིམ།
07.04.38 源代码 source code ཐོག་མའི་ཚབ་ གས།
07.04.39 源模块 source module ཐོག་མའི་ཚན་ ོག།
编译单元 compilation unit (deprecated in this sense) ོམ་ ར་ ་ེ ཚན།
07.04.40 中间语言 intermediate language བར་མཚམས་ ད་ཆ།
་བའི་ ོམ་ ར་ཡོ་ཆས།
07.04.41 根编译器 root compiler
07.04.03

程序设计环境 programming environment
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ཚབ་ཨང་ སེ ་ བ་ཆས།
ེ ་ བ་ཆས།
07.04.43 源代码生成器 source code generator ཐོག་མའི་ཚབ་ གས་ ས
07.04.44 分析 to parse ད ེ་ཞིབ།
07.04.45 分析器 parser ད ེ་ཞིབ་ཆས།
07.04.46 应用程序生成器 application generator ཉེར་ ོད་ ་རིམ་ ེས་ བ་ཆས།
07.04.47 软件工具 software tool མཉེན་ཆས་ལག་ཆ།
07.04.48 目标语言 target language དམིགས་ ལ་ ད་ཆ།
07.04.49 目标机器 target machine དམིགས་ ལ་འ ལ་འཁོར།
07.04.51 目标程序 target program དམིགས་ ལ་ ་རིམ།
07.04.52 主语言 host language ད་ཆ་གཙ་བོ།
07.04.53 主机器 host machine འ ལ་འཁོར་གཙ་བོ།
07.04.54 主机器(2) host machine(2) འ ལ་འཁོར་གཙ་བོ།
07.04.56 目标语言 object language དམིགས་ཚད་ ད་ཆ།
07.04.57 目标代码 object code དམིགས་ཚད་ཚབ་ གས།
07.04.59 目标程序 object program དམིགས་ཚད་ ་རིམ།
07.04.60 翻译时间(1) translation time(1) ཡིག་ ར་ ས་ཚད།
ོམ་ ར་ ས་ཚད།
07.04.61 编译时间(1) compilation time(1)
ོགས་བ གི ས་ ས་ཚད།
07.04.62 汇编时间(1) assembly time(1)
07.04.63 翻译时间 translation duration ཡིག་ ར་ ས་ཚད།
翻译时间(2) translation time(2) ཡིག་ ར་ ས་ཚད།
ོམ་ ར་ ས་ཚད
07.04.64 编译时间 compilation duration
ོམ་ ར་ ས་ཚད།
编译时间 compilation time (2)
07.04.65 汇编时间 assembly duration ོགས་བ ག
ི ས་ ས་ཚད།
ོགས་བ གི ས་ ས་ཚད།
汇编时间(2) assembly time(2)
ར་ཆས་བཀའ་བ །
07.04.66 翻译器指令 translator directive
ོགས་བ གི ས་ཆས་བཀའ་བ །
07.04.67 汇编器指令 assembler directive
ོམ་ ར་ཆས་བཀའ་བ །
07.04.68 编译器指令 compiler directive
07.04.69 解释器指令 interpreter directive གསལ་འ ེལ་ཆས་བཀའ་བ །
07.04.70 单独编译 separate compilation ལོགས་དགར་ ོམ་ ར།
非独立编译 dependent compilation རང་ གས་མིན་པའི་ ོམ་ ར།
07.04.71 独立编译 independent compilation རང་ གས་ ོམ་ ར།
07.04.72 生成单元 generic unit
ེས་ བ་ ་ེ ཚན།
ི་ བ་ བ་ཆས།
07.04.73 宏生成器 macrogenerator
07.04.74 宏处理器 macroprocesso ི་ བ་ ིག་གཅོད་ཆས།
07.04.75 宏编程 macroprogramming ི་ བང་ ་ ིག
ི་ བ་མཛད།
07.04.76 宏库 macro library
07.04.77 宏汇编 macroassembler
ི་ བ་ ོགས་བ ིགས།
་རིམ་ སེ ་ བ་ཆས།
07.04.78 程序生成器 program generator
ོན་འ ོའི་ ིག་གཅོད།
07.04.80 预处理 preprocessing
07.04.81 语言预处理器 language preprocessor ད་ཆ་ ན
ོ ་དཔག་ གི ་གཅོད་ཆས།
07.04.42

代码生成器

code generator
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མ ད་ ེལ་དང་འདོན་འ ག

མ ད་ ེལ།
ེ །
linkage མ ད་ ལ
加载器 loader ཐེག་ ོན་ཆས།
链接

link

ཐེག་ ནོ །
ོ ་མེད་ཐེག་ ནོ ་ཆས།
07.05.06 绝对加载器 absolute loader བ ས
07.05.07 链接加载器 linking loader མ ད་ ེལ་ཐེག་ ན
ོ ་ཆས།
07.05.09 加载并执行 load-and-go ཐེག་ ོན་དེ་མིན་ད་ ང་ལག་བ ར།
07.05.10 调入点 loaded origin འདོན་འ ག་ ེད་གནས།
07.05.11 调入图 load map འདོན་འ ག་རི་མོ།
07.05.14 可再布置 relocatable བ ར་བཀོད་ ང་བ།
ོ ་ཆས།
07.05.15 再布置加载器 relocating loader བ ར་བཀོད་་ཐེག་ ན
07.05.16 再布置目录 relocation dictionary བ ར་བཀོད་་དཀར་ཆག
07.05.17 再布置偏移量 relocation offset བ ར་བཀོད་་ ོར་ཡོ་ཚད།
07.05.18 地址偏移量 address offset གནས་ ལ་ ར
ོ ་ཡོ་ཚད།
མ་ །
07.05.19 段 segmentation
མ་བགོས།
07.05.20 分段 segment (in computer programming)
07.05.21 覆盖段 overlay segment འགེལ་ མ།
07.05.23 覆盖管理器 overlay supervisor གཡོག་པའི་དོ་དམ་ཆས།
ན་ ོད་ ་རིམ།
07.05.25 常驻程序 resident program
07.05.26 激活记录 activation record འ ལ་ ོང་ཟིན་བཀོད།
་རིམ་ལག་བ ར།
07.06 程序执行 Program execution
ད་ཆ་ ིག་གཅོད་ཆས།
07.06.01 语言处理器 language processor
07.06.02 执行时间 execution time ལག་བ ར་ ས་ཚད།
执行时间 run time ལག་བ ར་ ས་ཚད།
07.06.03 执行时间 execution duration ལག་བ ར་ ས་ཚད།
执行时间 run duration ལག་བ ར་ ས་ཚད།
执行时间 running time ལག་བ ར་ ས་ཚད།
ི་ དོ ་ ས་ཚད།
07.06.04 公用时间 elapsed time
ིག་གཅོད་ཆས་ ས་ཚད།
07.06.05 处理器时间 processor time
ི ས
07.06.06 执行轮廓 execution profile ལག་བ ར་རགས་ད བ
ེས་ ེག ེས་འདེད
07.06.07 跟踪 trace
07.06.08 追踪 to trace
ེས་འདེད།
ེས་ ེག་ལག་བ ར།
07.06.09 执行跟踪 execution trace
ེ ་ ེག
控制流跟踪 control-flow trace ཚད་འཛན་ ན་ ས
ེ ་ ེག US
代码跟踪 US code trace US ཚབ་ཨང་ ས
07.06.10 回朔跟踪 retrospective trace
ིར་ ོག་ སེ ་ ེག
་ ་རིམ་ སེ ་ ེག
07.06.11 子程序跟踪 subprogram trace
ེ ་ གེ
07.06.12 符号跟踪 symbolic trace མཚན་ གས་ ས
07.06.13 符号执行 symbolic execution མཚན་ གས་ལག་བ ར།
07.05.05

加载

to load (in computer programming)
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འ ར་ཚད་ ེས་ གེ
数据流跟踪 data-flow trace གཞི་ ངས་ ན་ ེས་ ེག
数据跟踪 data trace གཞི་ ངས་ ེས་ ེག
07.06.15 执行监视器 execution monitor ལག་བ ར་ ་ཆས།
07.06.16 退出 to exit
ིར་དོན།
07.06.17 退出点 exit point དོན་ས།
入口 entrance འ ལ་ ོ།
07.06.21 设置 to set (a breakpoint) ིག་བཀོད།
07.06.22 开始 to initiate (a breakpoint) འགོ་འ གས། འགོ་ ོམ་པ།
07.06.23 代码断点 code breakpoint ཨང་ གས་ཆད་ས།
控制断点 control breakpoint ཚད་འཛན་ཆད་ས།
07.06.24 数据断点 data breakpoint གཞི་ ངས་ཆད་ས།
07.06.25 动态断点 dynamic breakpoint འ ལ་ མ་ཆད་ས།
07.06.26 静态断点 static breakpoint འཇགས་ མ་ཆད་ས།
་རིམ་བཟོ་ ང་བའི་ཆད་ས།
07.06.27 可编程断点 programmable breakpoint
ེང་གཞི་ཆད་ས།
07.06.28 导言断点 preamble breakpoint
ེ ་མའི་ཆད་ས།
07.06.29 后同步断点 postamble breakpoint གོམ་མཉམ་ ས
07.06.30 检查点 checkpoint ཞིབ་གཤེར་གནས།
营救点 rescue point
ོབ་གནས།
ར་གསོ།
07.06.33 恢复 to recover
ར་གསོ།
07.06.34 恢复 recovery (in computer programming)
07.06.37 内部恢复 inline recovery ནང་ ལ་ ར་གསོ།
07.06.38 饥饿 starvation བ ེས་ ོགས།
07.06.39 死锁 deadlock ཙན་འགག།
ོ་ གས་བ བ།
07.06.40 锁住 lockout
初始程序加载 initial program load ཐོག་མའི་ ་རིམ་ཐེག་ ོན།
初始程序加载 IPL (abbreviation) ཐོག་མའི་ ་རིམ་ཐེག་ ོན།
07.06.43 引导加载器 bootstrap loader
ིད་ ནོ ་ཐེག་ ོན་ཆས།
ིད་ ོན།
07.06.44 引导 to boot
ན་ ོག
07.06.45 异常 exception
ང་བ།
07.06.46 引起 to raise (an exception)
07.06.47 异常处理程序 exception handler
ན་ གོ ་ གི ་གཅོད་ ་རིམ།
ིག་གཅོད།
07.06.48 处理 to handle (an exception)
ན་འགལ་ བ་ ལེ །
07.06.49 传播异常 to propagate (an exception)
ོ
07.06.50 寻址异常 addressing exception གནས་འཚལ་ ན་ ག
07.06.51 数据异常 data exception གཞི་ ངས་ ན་འགལ།
07.06.52 操作异常 operation exception བཀོལ་ ོད་ ན་ ོག
ང་ བོ ་ ན་ ོག
07.06.53 保护异常 protection exception
ད་པ་ ན་ ོག
07.06.54 溢出异常 overflow exception
07.06.55 下溢异常 underflow exception མར་འ ོ་ ན་ ོག
07.06.14

变量跟踪

variable trace
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ོམ་ གི ་ཚད་ ་དང་ཞིབ་ ར།

མོ ་ ིག་ཚད་ ་ཆས།
ོ་གསོག
07.07.04 转储 dump(1)
ོ་གསོག
07.07.05 转储(2) dump(2)
数据转储 datadump གཞི་ ངས་ ་ོ གསོག
07.07.09 瞬象转储 snapshot dump ཧོབ་བ ན་ ་ོ གསོག
07.07.10 内存转储 memory dump ནང་གསོག་ ་ོ གསོག
ར་གཏོང་།
07.07.12 回放 playback
07.07.13 重放 replay བ ར་གཏོང་།
07.07.14 单步操作 single-step operation གོམ་ ང་བཀོལ་ ོད།
单步执行 single-step execution གོམ་ ང་ལག་བ ར།
分步执行 step-by-step operation གོམ་ད ེ་ལག་བ ར།
ོ ་ཨང་ གས།
07.07.17 操作码陷阱 operation code trap བཀོལ་ ད
07.07.19 修补 patch གསབ་བཅོས།
ཉམས་གསོ།
07.07.21 断言 assertion ཚག་ཐག་གཅོད་པ།
07.07.22 循环断言 loop assertion རེས་འཁོར་ཆ་ ེན།
07.07.23 不变的 invariant (adjective) འ ར་མེད།
07.07.24 循环不变量 loop invariant རེས་འཁོར་མི་འ ར་ཚད།
07.07.25 前提 precondition
ོན་འ །ོ
ེས་གནས་ཆ་ ེན།
07.07.26 后置条件 postcondition
07.07.27 正确性证明 correctness proving ཡང་དག་རང་ ོད།
07.07.28 正确性的证明 proof of correctness ཡང་དག་པའི་ར་ ོད།
07.07.02

调试器 debugger

07.07.29

正式说明

formal specification (in computer programming)

དངོས་ ་གསལ་བཤད།

ཆ་ཤས་ཡང་དག་པ
07.07.31 完全正确性 total correctness ཆ་ཚང་ཡང་དག་པ།
ི
07.07.32 错误播种 error seeding ནོར་འ ལ་འཇོག་ ག
故障播种 bug seeding ནོར་ ོན་འདེབས་བཞག
错误播种 fault seeding ནོར་འ ལ་འདེབས་བཞག
07.07.33 内在错误（故障） indigenous error ནང་ཡོད་ནོར་འ ལ (ཆག་ ོན)
内在错误 indigenous fault ནང་ཡོད་ནོར་འ ལ།
07.07.34 错误控制程序 error control software ནོར་འ ལ་ཚད་འཛན་ ་རིམ།
07.07.35 错误预报 error prediction ནོར་འ ལ་ ོན་བ །
07.07.36 不可恢复错误 unrecoverable error
ར་གསོ་མི་ ས་པའི་ནོར་འ ལ།
ན་ ང་ ་རིམ་ ས་འགོད།
07.08 微程序设计 Microprogramming
ན་ ང་ཚབ་ གས།
07.08.04 微代码 microcode
ན་ ང་ཚབ་ གས་ ོགས་བ གི ས་ ་རིམ།
07.08.05 微代码汇编程序 microcode assembler
07.08.06 微操作 microoperation
ན་ ང་བཀོལ་ དོ །
ན་ ང་ ་རིམ་ ིག་འ ས་ ་ི སི ་འཁོར།
07.08.07 可编微程序的计算机 microprogrammable computer
07.09 指令和地址 Instructions and addresses བཀའ་བ ་དང་གནས་ ལ་།
07.09.02 机器指令 machine Instruction འ ལ་འཁོར་བཀའ་ཡིག
07.07.30

部分正确性 partial correctness
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བཀའ་ཡིག་རེ ་མིག
07.09.05 指令表 instruction length བཀའ་ཡིག་རེ ་མིག
ོ ་གནས།
07.09.06 操作位 operation part བཀོལ་ ད
ོ ་ཁོངས།
操作域 operation field བཀོལ་ ད
07.09.09 地址格式 address format གནས་ ལ་ མ་བཞག
07.09.10 指令代码 instruction code བཀའ་བ ་ཚབ་ཨང་།
操作码 opcode བཀོལ་ ོད་ཨང་ གས།
ད་ཀོར་གནས་ ལ་བཀའ་བ །
07.09.12 零地址指令 zero-address instruction
07.09.13 单一地址指令 one-address instruction གནས་ ལ་ ང་པའི་བཀའ་བ །
单一地址指令 single-address instruction
ོད་གནས་བཀའ་ཡིག་ ང་མ།
07.09.14 双地址指令 two-address instruction གནས་ ལ་ཆ་ ན་བཀའ་བ །
07.09.15 三地址指令 three-address instruction གནས་ ལ་ག མ་ ན་བཀའ་བ །
07.09.16 N 地址指令 N-address instruction གནས་ ལ་N་ ན་བཀའ་བ །
ོ ་གཅིག་གི་གནས་ ལ་བཀའ་ཡིག
07.09.17 一加一地址指令 one-plus-one address instruction གཅིག་ ན
07.09.18 隐含寻址 implicit addressing མངོན་མེད་གནས་འཚལ།
ང་མགོ་གནས་འཚལ།
07.09.19 单头寻址 one-ahead addressing
07.09.22 立即操作数 immediate operand འ ལ་མའི་བཀོལ་ ོད་ ངས།
ར་བའི་གཞི་ ངས།
07.09.23 立即数据 immediate data
07.09.25 无操作指令 no-op བཀོལ་ ད
ོ ་བཀའ་ཡིག་མེད་པ།
ོ ་བཀའ་ཡིག་མེད་པ།
无操作指令 no-operation instruction བཀོལ་ ད
ོ ་།
07.09.31 地址空间 address space གནས་ ལ་་བར་ ང
07.09.40 地址更改 address modification གནས་ ལ་བཟོ་བཅོས།
07.09.44 索引 index (in programming) གསལ་ ང་།
07.09.45 索引地址 indexed address གསལ་ ང་གནས་ ལ།
ིག་གཞིའི་རི་མོ།
07.09.47 结构图 structure chart
ེ ི་རི་མོ།
层次图 hierarchy chart རིམ་ད འ
ོ ་རི་མོ།
07.09.48 调用图 Call graph འཐེན་ ད
调用树 Call tree འཐེན་ ོད་ ོང་བོ།
07.09.49 控制流图 control flow diagram ཚད་འཛན་ ན་རིས།
控制流图 control flow graph ཚད་འཛན་ ན་རི་མོ།
མ་ ང་དཔེ་རིས།
07.09.50 子图表 box diagram
ོམ་ འི་རི ་མིག
07.09.51 合子图表 Chapin chart
纳斯图表 Nassi-Shneiderman chart ན་སིའི་དཔེ་རིས།
07.09.51 数据流图表 data flow diagram གཞི་ ངས་ ན་རེ ་མིག
数据流图表 data flowchart གཞི་ ངས་ ན་རེ ་མིག
数据流图表 data flow graph གཞི་ ངས་ ན་རེ ་མིག
07.09.52 泡沫图表 bubble chart
་རིས།
07.09.53 输入-处理-输出图表 input-process-output chart ནང་འ ག་- ིག་གཅོད- ིར་འདོན་རི་མོ་དང་རེ ་མིག
输入-处理-输出图表 IPO chart ནང་འ ག་- ིག་གཅོད- ིར་འདོན་རི་མོ་དང་རེ ་མིག
07.09.54 状态转换图表 state transition diagram གནས་ ངས་བ ེ་བ ར་དཔེ་རིས།
指令表 instruction repertoire
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གནས་ ངས་རེ ་མིག
07.10 并发过程 Concurrent processes མཉམ་ ང་བ ད་རིམ།
07.10.01 作业状态 task state ལས་ འི་ མ་པ།
ལ་ ངོ ་།
07.10.02 激活 activation (in computer programming)
07.10.03 加工 elaboration བཟོ་ ོན།
07.10.04 可执行的 executable (qualifier) ལག་བ ར་ ང་བ།
07.10.05 阻塞的 blocked (qualifier) འགག་པ།
་ ིག་ཟིན་པ།
07.10.06 就绪的 ready (qualifier)
ེ ་ ས།
07.10.07 运行中的 running (qualifier) འཁོར་ ོད་ ད
07.10.08 延迟的 delayed (qualifier) འགོར་འ ངས།
བ་པ།
07.10.09 完成的 completed (qualifier)
07.10.10 终止的 terminated (qualifier) མཚམས་འཇོག མཚམས་འཇོག་པའི།
07.10.11 主作业 master task གཙ་ལས།
07.10.12 作业入口 task entry ལས་ འི་འ ག་ ོ།
ང་ བོ །
07.10.13 保护 guard
ང་ ོ་འ ེད་པ།
07.10.14 打开保护 open guard
ང་ ་ོ བ བ་པ།
07.10.15 关闭的保护 closed guard
ད་རིམ།
07.10.16 线程 thread
07.11
支持环境 Support environments
བ་ རོ ་ཁོར་ ག
ར་པ།
07.11.01 桩 stub
07.11.02 脚手架 scaffolding ལས་ ོམ།
་རིམ་མཛད།
07.11.04 程序库 program library
07.11.05 软件库 software library མཉེན་ཆས་མཛད།
ད་ཁོངས་མཛད་ཁང་།
07.11.06 系统库 system library
ོ ་ཁོར་ ག
07.11.07 操作环境 operating environment བཀོལ་ ད
ི ་གཅོད་ཁོར་ ག
07.11.08 批处理环境 batch-processing environment འབོར་ཆེན་ ག
ོལ་རེས་ ལ་ ི་ཁོར་ ག
07.11.09 交互式环境 interactive environment
07.11.10 实时环境 real-time environment
ས་དངོས་ཁོར་ ག
07.11.11 应用程序 utility program ཉེར་ ོད་ ་རིམ
07.11.12 应用列程 utility routine ཉེར་ ད
ོ ་བ ར་རིམ།
07.12 目标和原则 Goals and principles དམིགས་ཚད་དང་་ ་དོན།
07.12.01 可更改性 modifiability བཟོ་བཅོས་ ང་བ།
07.12.02 易懂性 understandability ཤེས་ ་བ།
07.12.03 模块性 modularity ཚན་ ོག་རང་བཞིན།
ེ ་ཡོད་ཚད།
07.12.04 相干度 cohesion འ ལ
结合度 module strength འ ེལ་ཚད།
07.12.05 功能相干度 functional cohesion
ོལ་ ས་འ ེལ་ཡོད་ཚད།
ེ ་ཡོད་ཚད།
07.12.06 信息相干性 informational cohesion ཆ་འ ིན་འ ལ
ེ ་ཡོད་ཚད།
07.12.07 通讯相干度 communicational cohesion འ ིན་གཏོང་འ ལ
ས་ཚད་འ ེལ་ཡོད་ཚད།
07.12.08 时间相干度 temporal cohesion
状态图表 state diagram
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གཏན་ཚགས་འ ེལ་ཡོད་ཚད།
ེ ་ཡོད་ཚད།
07.12.10 一致相干度 coincidental cohesion གཅིག་མ ན་འ ལ
07.12.11 步骤相干度 procedural cohesion གོམ་རིམ་འ ེལ་ཡོད་ཚད།
07.12.12 顺序相干度 sequential cohesion གོ་རིམ་འ ེལ་ཡོད་ཚད།
07.12.13 耦合 coupling
ང་ ོར།
07.12.14 数据耦合 data coupling གཞི་ ངས་ ང་ ོར།
07.12.15 控制耦合 control coupling ཚད་འཛན་ ང་ ོར།
ོ།
07.12.16 外部耦合 external coupling ི་རོལ་ ང་ ར
ན་ ོད་ཁོར་ ག་ ང་ ོར།
07.12.17 通用环境耦合 common-environment coupling
通用耦合 common coupling
ན་ ོད་མ ན་འ ར།
ོ།
07.12.18 内容耦合 content coupling ནང་དོན་ ང་ ར
07.12.19 输入端数 fan-in ནང་འ ག་ ེ་ ངས།
ིར་འདོན་ ་ེ ངས།
07.12.20 输出端数 fan-out
07.12.21 本地化 localization རང་ ལ་ཅན།
07.12.22
可确认性 confirmability ངོས་འཛན་ ེད་ ང་བ།
ི ་འཁོར་རིས་ད བི ས།
13.01.02 交互式计算机图形 interactive computer graphics བ ་ེ ེལ་ ེད་ཐབས་ ི་ ས
ི ས་བཟོ།
13.01.05 运动建模 motion dynamics འ ལ་ ོད་ད བ
ི ས་བཟོ།
13.01.06 更新建模 update dynamics གསར་ ར་ད བ
13.01.07 科学可视化 scientific visualization ཚན་རིག་མཐོང་ ང་ཅན།
可视化 visualization (in computer graphics) མཐོང་ ང་ཅན།
ི་ངོས་ད བི ས་བཟོ།
13.01.09 表面建模 surfacing
ི་ངོས་ད བི ས་བཟོ།
表面建模 surface modeling
13.01.10
实体建模 solid modeling དངོས་ག གས་ད བ
ི ས་བཟོ།
ི ས་བཟོ།
立体建模 volume modeling ལངས་ག གས་ད བ
ི ས།
13.01.12 光栅图形 raster graphics འོད་ འི་རིས་ད བ
13.01.13 实景 scene དངོས་ ོངས།
13.01.14 图形核心系统 Graphical Kernel System རིས་ད ིབས་ ེ་བའི་ ད་ཁོངས།
13.01.15 计算机图形界面 Computer Graphics Interface
ིས་འཁོར་རིས་ད བི ས་མ ད་ཁ། མ ད་གདོང་
ིས་འཁོར་རིས་ད བི ས་འ ་དཔེ།
13.01.16 计算机图形参照模型 Computer Graphics Reference Model
དཔེ་ད བི ས
13.01.17 计算机图形图元文件 Computer Graphics Metafile
ིས་འཁོར་རིས་ད ིབས་རིས་ ་ཡིག་ཆ།
ིས་འཁོར་རིས་ད ིབས་རིས་ ་ཡིག་ཆ།
计算机图形图元文件 CGM (abbreviation)
་རིམ་
13.01.18 程序员层次交互式图形系统 Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System
པའི་རིམ་པ་བ ་ེ ེལ་ ེད་ཐབས་ ་ི རིས་ད ིབས་བ ད་ཁོངས།
程序员层次交互式图形系统 PHIGS (abbreviation)
་རིམ་པའི་རིམ་པ་བ ་ེ ེལ་ ེད་ཐབས་ ་ི རིས་ད ིབས་
བ ད་ཁོངས།
13.02 图象的表示和存储 Representation and storage of images པར་རིས་མཚན་ཐབས་དང་ཉར་གསོག
ངས་ཀ་ཅན་ ི་བ ན་རིས། ངས་ ར
13.02.01 数字化图象 digitized image
13.02.03 游程长度编码 run-length encoding འ ིམ་ཐག་རིང་ ང་ཨང་ ིག
13.02.04 差异编码 differential encoding
ད་པར་ཨང་ ིག
13.02.05 可寻找点 addrassable point འཚལ་ ང་བའི་གནས།
07.12.09

逻辑相干度

logical cohesion
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normalized device coordinate ⑴ཚད་

ན་ ིག་ཆས་ ི་ཐིག་སོ།

⑵ཚད་གཞི་ཅན་

ིག་ཆས་བ ་ེ ར།
13.02.14 非规格化转换 normalized transformation ཚད་གཞི་མིན་པའི་བ ་ེ ར།
་མིག
13.02.16 栅格 grid
ི ས
13.02.17 轮廓 contour རགས་ད བ
13.02.19 隐藏面 hidden surface ཡིབ་ངོས།
13.02.20 线框表示 wireframe representation ཐིག་ ོམ་མཚན་ ངས།
13.02.21 绘制 rendering འ ི་བ།
་མིག་ཅན།
13.02.22 栅格化 rasterization
་རིས།
13.02.23 纹理 texture
13.02.24 纹理影射 texture mapping ཐིག་རིས་ ན
ེ །
ིབ་ནག
13.02.25 阴影 shading
ིབ་ནག་ །
13.02.26 光滑阴影 smooth shading
ི ་ནག
13.02.27 瓜拉德阴影 Gouraud shading ཀོར་ཏིག་ བ
ན་ ིབ་ནག
13.02.28 冯氏阴影 Phong shading
13.02.29 射线追踪 ray tracing འ ོ་ཐིག་ར་མདའ།
ིང་ ན།
13.02.30 岛屿 island
ི་ཁོག་ཞིབ་བ ོད།
13.02.31 轮廓描述 outline representation
ོ ་།
13.02.32 多边填充 polygon fill མདའ་མང་ཁ་ ང
13.02.33 输入图元 input primitive རིས་ ་ནང་འ ེན།
ོག་བཟོ་བར་ ངོ ་།
13.02.34 虚拟空间 virtual space (in computer graphics)
13.02.35 扫描线 scan line ཐིག་བཤར་ཕབ།
扫描线 scanning line བཤར་ཕབ་ཐིག
13.02.36 四分树 quadtree བཞིར་བགོས་ ོང་པོ།
13.02.37 八分树 octree བ ད་བགོས་ ོང་བོ།
13.02.38 视图 view (in computer graphics) མཐོང་རིས།
13.03
图象的显示 Displayof images བ ན་རིས་གསལ་བར་ ོན་པ།
13.03.05 可寻址性 addressability (in computer graphics) གནས་ས་བཙལ་ཆོག་པ་རང་བཞིན།
13.03.08 像素 pixel བ ན་ །
་གཉིས་གཞི་ །
二维元素 picture element
་གཉིས་གཞི་ །
二维元素 pel (abbreviation)
་ག མ་གཞི་ །
13.03.09 三维元素 voxel
་ག མ་གཞི་ །
三维元素 volume element
13.03.10 像素值 pixel value བ ན་ འི་ ངས་ཐང་།
་ག མ་གཞི་ ་ཐང་།
13.03.11 三维元素值 voxel value
13.03.12 像素图 pixel map བ ན་ ་རི་མོ།
像素图 pixmap ཚན་ ་རི་མོ།
13.03.13 位图 bitmap གནས་རིས།
位图 bitplane གནས་རིས།
13.02.13

设备转换 device transformation
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མངའ་ཁོངས།

ཚན་རིས།
ི ས།
13.03.16 字形轮廓 glyph ཡིག་གེའ་ི རགས་ད བ
གས་རིས།
13.03.17 图标 icon
图标 pictogram རིས་ གས། གས་རིས
13.03.18 字体 glyph font ཡིག་ག གས།
་ཚད་ བ་ཁོངས།
13.03.19 灰度范围 gray scale
13.03.20 热区 hotspot ཚ་ ལ།
13.03.22 相对矢量 relative vector བ ོས་བཅས་ ོགས་ཚད།
13.03.24 光栅 raster འོད་ །
13.03.25 光栅元 raster unit འོད་ འི་ །
ོང་འཇོག
13.03,26 置空白 blanking
13.03.29 包着 wraparound (in computer graphics) བ མས་པ།
13.03.30 图形失真 aliasing (in computer graphics) རིས་ད ིབས་བཟོ་ཉེས།
ི ས་བཟོ་ཉེས་འགོག་པ།
13.03.31 抗图形失真 antialiasing རིས་ད བ
ག་པ།
13.03.32 抖动 dithering
13.03.33 光栅扫描 raster scan འོད་ ་བཤར་ཕབ།
13.03.34 光栅显示 raster display འོད་ ་མངོན་འཆར
光栅图形 raster image འོད་ ་རིས་ད ིབས།
ོལ་ ས་ ེ་ཚན།
13.04
功能单元 Functional units
13.04.02
显示设备 display device མངོན་ཆས།
13.04.03 屏幕 screen བ ན་ཤེལ།
13.04.04 图形工作站 graphics workstation རིས་ད བ
ི ས་ ་བའི་ས་ཚགས།
13.04.05 书法显示设备 calligraphic display device ཡིག་ག གས་མངོན་ཆས།
受控光束显示设备 directed-beam display device ཚད་འཛན་ཐེབས་པའི་འོད་ ན་མངོན་ཆས།
ོགས་ཚད་མངོན་འཆར་ གི ་ཆས།
13.04.06 向量显示设备 vector display device
ོགས་ཚད་ གསར་འདོན་མངོན་འཆར།
向量刷新显示 vector-refresh display
13.04.08 主动矩阵显示设备 active matrix display device རང་འ ལ་ལིང་ཚ་མངོན་འཆར་ ིག་ཆས།
主动矩阵显示 active matrix display རང་འ ལ་ལིང་ཚམངོན་འཆར།
13.04.09 被动矩阵显示设备 passive matrix display device གཞན་འ ལ་ལིང་ཚ་མངོན་ཆས།
被动矩阵显示 passive matrix display གཞན་འ ལ་ལིང་ཚ་མངོན་འཆར།
13.04.13 静电绘图仪 electrostatic plotter ཞི་ ོག་དཔེ་རིས་འ ་ི ཆས།
13.04.14 绘图头 plotting head རིས་བཟོ་མགོ།
13.04.16 笔画字符发生器 stroke character generator པིར་རིས་ཡིག་འ ་ ང་ཆས།
13.04.17 点矩阵字符发生器 dot matrix character generator ཚག་ལིང་ཚ་ཡིག་ གས་ཐོན་ཆས།
ོག་ གོ ས་བ ན་ ོས།
13.04.18 反白视频 reversed video
反白视频 inverse video བ ན་ ས
ོ ་ གོ ་ གོ ས་བཟོ།
13.04.20 连跌 morphing བ ད་ ང་།
13.04.21 连跌图 morph བ ད་ ང་རི་མོ།
ི ་ཆས།
13.04.23 定位设备 locator device གནས་གཏན་ ག
13.03.15

色图

color map
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དམིགས་འ གས་ ིག་ཆས།
ངས་ཀའི་འཁོར་ ར་ཆས།
13.04.25 数字转换器 digitizer
图形数字转换器 graphics digitizer རིས་ད ིབས་ ངས་ཀའི་ ར་ཆས།
13.04.26 控制球 trackball ⑴ཚད་འཛན་ ་ོ ལོ། ⑵ཚད་འཛན་མདེལ། ⑶ཚད་འཛན་ ང།
13.04.27 操纵杆 joystick ཁ་ ར་ད ་
13.04.28 拇指型旋轮 thumbwheel མཐེ་བོང་འ ིལ་འཁོར།
ེར་གོར།
13.04.30 圆盘 puck
ི ས་པང་ལེབ།
13.04.31 图形板 graphics tablet རིས་ད བ
13.04.32 考拉垫 koala pad ཁོ་ལ་འ ག
13.04.33 指针 pointer (in computer graphics)
ོན་མདའ།
13.04.35 光笔 lightpen འོད་ ག
13.04.36 按钮 pushbutton མཐེབ་གནོན
按钮 button མཐེབ་གནོན།
13.04.37 虚拟按钮 virtual pushbutton
ོག་བཟོའ་ི མཐེབ་གནོན།
ི ་ཆས།
13.04.38 评价设备 valuator device དེང་འཇོག་ ག
ོམ་གཞི་བར་ཆོད་ཡོ་ཆས།
13.04.41 框架缓冲器 frame buffer
ི ས RAM
图形 RAM video RAM རིས་ད བ
ོ ་ཐབས་དང་བ ད་རིམ།
13.05 操作方法和过程 Operating methods and processes བཀོལ་ ད
相对指令 relative instruction (deprecated in this sense)
ོས་བཅས་བཀའ་བ །
ེབ།
13.05.04 点击 <to> click
13.05.05 再生成 regeneration ཡང་བ ར་ ེས་ བ།
图象再生成 image regeneration བ ན་རིས་ཡང་བ ར་ ེས་ བ།
13.05.08 反射 echo
ོག་འ ོ།
13.05.10 跟踪 tracking (in computer graphics) ེས་ ེག
13.05.13 可察觉元素 detectable element ཚར་ ང་གཞི་ །
13.05.14 橡皮带式生成线 rubberbanding འ ིག་ཐག་ཅན་ ི་ ེས་ བ་ ད་པ།
13.05.16 填充 <to> fill འ ི་ ོང་།
13.05.17 填充模式 fill pattern འ ་ི ོང་དཔེ་ ལ།
13.05.20 映射 mapping (in computer graphics) ེན་འ ོ།
13.05.21 转化 translating (in computer graphics) བ ར་བ།
13.05.22 缩放 scaling (in computer graphics) ཆེ་གཏོང་ ང་གཏོང་།
13.05.23 伸展 <to> stretch ⑴ ོང་འཐེན། ⑵བ ངས་འ ེམས། ⑶ ་ ད
ེ །
13.05.24 调整大小 <to> resize ཆེ་ ང་ལེགས་ ིག་ ེད་པ།
ི ་འཁོར།
13.05.25 旋转 rotation (in computer graphics) འ ལ
13.05.26 镜像 <to> mirror ཤེལ་བ ན།
ེ ་ ང་།
13.05.27 窗户 window
显示窗户 display window མངོན་འཆར་ ེ ་ ང་།
ེ ་ ང་/གསལ་ ོ་བ ེ་ ར།
13.05.30 视窗/视口转换 window/viewport transformation
13.05.31 层叠窗户 cascaded windows རིམ་བ ེགས་ ེ ་ ང་།
13.05.32 弹出式窗户 pop-up window འཕག་དོན་ ེ ་ ང་།
13.04.24

定点设备 pointing device
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ེང་ མོ །
13.05.34 活动窗户 active window འ ལ་ ན་ ེ ་ ང་།
13.05.35 非活动窗户 pushed window འ ལ་མིན་ ེ ་ ང་།
非活动窗户 inactive window འ ལ་མིན་ ེ ་ ང་།
13.05.37 带出 <to> iconize འ ིར་ ད
ི །
装载 <to> stow འ ག་ ིག
ང་ཤོས།
最小化 <to> minimize
ང་གཏོང་།
13.05.38 收缩 <to> shrink
13.05.39 张开 <to> expand ཆེར་གཏོང་།
13.05.40 最大化 <to> maximize ཆེ་ཤོས།
13.05.42 菜单条 menu bar གདམ་ ང་།
ོད་ ང་།
动作条 action bar
13.05.43 下拉式菜单 pull-down menu གཤམ་མངོན་གདམ་ཐོ
13.05.44 窗口层叠 window cascading
ེ ་ ང་རིམ་བ གེ ས།
ི ་འཁོར་ ེ ་ ང་།
转滚窗户 rollovering window འ ལ
13.05.45 平铺 tiling ོམ་འ ེམས།
ོམས་འདིང་།
13.05.46 平铺 tile
ོ ས་ མོ ས་འདིང་།
13.05.48 背景平铺 background tile བ་ ང
13.05.49 点画模式 stipple pattern ཚག་རིས་དཔེ་ད ག
ི ས།
ས་ག བ་འབག་རིས།
13.05.50 剪裁面象 clip mask
13.05.51 边界 border མཐའ་མཚམས།
13.05.52 模糊 <to> obscure རབ་རིབ།
13.05.53 封闭 <to> occlude བཀག་ མ
ོ །
འ ིལ་འ ལ།
13.05.56 滚动 scrolling (in computer graphics) འ ིལ་འཁོར།
垂直滚动 vertical scrolling ག ང་འ ིལ།
13.05.58 滚动条 scroll bar འ ིལ་མདའ།
13.05.59 滚动合 scroll box འ ིལ་ མ།
13.05.60 装订合 bounding box (in computer graphics) འཚམ་ ིག མ་ ང་།
ིག་གཅོད།
13.05.61 处理 handle (in computer graphics)
ལི ་ ོངས་བ ་ེ ར།
全景转换 panoramic translating
动态图象 dynamic image འ ལ་ མ་བ ན་རིས།
14.01.02 产品担保 product assurance ཐོན་ ས་ཁག་ཐེག
ན་བ ིང་ བ་ཚད།
14.01.04 可持久性 durability
ང་ ོང་ བ་ཚད།
14.01.06 可维护性 maintainability
ོད་ ང་རང་བཞིན།
14.01.07 可用性 availability
14.01.09 错误 mistake ནོར་འ ལ།
14.01.12 冗余度 redundancy
ག་ གི ས་ཚད།
སོ ་འཁེལ་ཚད་དང་ནོར་ ོན། གེགས་ དོ
14.02
可靠性和故障 Reliability and faults
ོ ་ ོད་ ་ི ཆ་ མོ ས་བཀོལ་ དོ ་
14.02.02 故障间平均操作时间 mean operating time between failures ཆག་ ན
ས་ཚད། གེགས་ ོད
13.05.33

对话框 dialog box
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གཞི་ ངས་ ེན་པོའི་ནོར་འ ལ།
ང་ ོང་ ང་བའི་རང་བཞིན།
14.03
可维护性 Maintainability
ས་འ ངས་ ང་ ོང་།
14.03.02 延期维护 deferred maintenance
14.03.03 受控维护 controlled maintenance ཚད་འཛན་ ང་ ོང་།
14.03.06 遥控维护 remote maintenance
ང་འདོམས་ ང་ ོང་།
ོ ་།
电话维护 telemaintenance ཁ་པར་ ང་ ང
ད་ ེང་ ང་ ངོ ་།
在线维护 online maintenance
14.03.07 压迫测试 stress test གནོན་ གས་ཚད་ལེན།
་འ མ་ཞིབ་ ར།
边缘核对 marginal check
14.03.08 故障跟踪 fault trace ཆག་ ན
ོ ་ སེ ་ ེག གེགས་ ོད
14.03.09 诊断 diagnostic བ ག་ད ད།
་མཐོང་བ ག་ད ད།
14.03.10 微观诊断 microdiagnostics
ོ ་ ་རིམ།
14.03.11 测试和维护程序 test and maintenance program ཚད་ལེན་དང་ ང་ ང
14.03.12 日志记录 journalize (verb) ཉིན་ཐོ།
14.04
可用性 Availability བཀོལ་ ང་རང་བཞིན།
14.04.01 服务能力 servability ཞབས་ འི་ ས་ གས།
服务能力 serveability ཞབས་ ་ ས་ གས།
服务能力 serviceability ཞབས་ ་ ས་ གས།
14.04.02 立即备用 hot standby འ ལ་མར་ ་ ད
ོ །
14.04.03 非及时的备用 cold standby འ ལ་མིན་ ་ ོད།
ི
14.04.04 重置 reconfiguration (in reliability, maintainability, and availability) བ ར་ ག
གོ ་ལ་ན་ ག་བའི་ ོན་ ང་།
14.04.05 非致命故障 failsoft (adj)
14.04.06 容错 fault tolerance ནོར་ ང་།
ར་གསོའི་ ས་པ།
恢复能力 resilience
14.04.07 错误恢复 error recovery ནོར་འ ལ་ ར་གསོ།
ར་གསོ་མི་ བ་པའི་ནོར་འ ལ།
14.04.08 不可恢复的错误 irrecoverable error
不可挽救的错误 unrecoverable error བཅོས་ཐབས་མེད་པའི་ནོར་འ ལ།
14.04.09 致命错误 fatal error
ོག་ ག་ནོར་འ ལ།
་ ལ་ ས་ ངས་བ ང་ཆས།
14.04.10 监督计时器 watchdog timer
ར་གསོ་དགོས་ངེས་ཆ་ ོམས་ ས་ཚད།
14.04.11 恢复所需平均时间 mean time to recovery
修复所需平均时间 mean time to restoration བཟོ་བཅོས་དགོས་ངེས་ཆ་ ོམས་ ས་ཚད།
14.04.12 预先排错 burn in (1) (noun) ནོར་འ ལ་ ན
ོ ་སེལ།
14.04.13 屏测 burn in (2) (noun) བ ན་ཤེལ་ཚད་ལེན།
ོ ་མཚན་ གས།
15.01.01 词法标记 lexical token བ ་ ད
词法元素 lexical element བ ་ ོད་གཞི་ །
词法单元 lexical unit བ ་ ོད་ ེ་ཚན།
15.01.02 语言构造 language construct
ད་ཆའི་ཆགས་ ལ།
15.01.03 标识符 identifier (in programming languages) མཚན་ གས།
ོན་བཀོད་མཚན་གཞིའི་མཚན་ གས།
15.01.04 预定义标识符 predefined identifier
15.01.06 定界符 delimiter (in programming languages) མཐའ་མཚམས་གཏན་ཁེལ་ གས།
14.02.04

数据敏感错误

data-sensitive fault
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བར་ཚག
15.01.07 标记分隔符 separator མཚན་ གས་བར་ཚག།
15.01.08 过载 to overload ཐེག་བ ལ།
15.01.09 消除歧义 disambiguation གོ་ལོག་སེལ་བ།
15.01.10 标签 label (in programming languages) གསལ་ ང་།
注释 remark འ ེལ་བཤད།
15.02 声明 Declarations གསལ་བ གས།
15.02.02 声明部分 declarative part གསལ་བ གས་ཆ་ཤས།
数据部门 data division གཞི་ ངས་ ེ་ཁག
15.02.05 预定义 predefined
ོན་ གི ་མཚན་ཉིད།
植入 built-in བ ར་འ ག
བ་ཁོངས།
15.02.06 范围 scope
声明的范围 scope of a declaration གསལ་བ གས་ ི་ བ་ཁོངས།
15.02.07 共享数据 shared data
ི་བཀོལ་གཞི་ ངས།
15.02.08 动态范围 dynamic scope འ ལ་ མ་ བ་ཁོངས།
15.02.09 静态范围 static scope འཇགས་ མ་ བ་ཁོངས།
15.02.10 声明区 declarative region གསལ་བ གས་ ལ།
15.02.17 可见度 visibility མཐོང་ཚད།
15.02.18 可见域 visibility(1) མཐོང་ །
15.03 数据对象 Data objects གཞི་ ངས་ ་ ལ།
ངས་གཞིའ་ི གི ་གཞི།
15.03.01 数据结构 data structure
15.03.02 数据对象 data object (in programming languages) གཞི་ ངས་ ་ ལ།
15.03.04 数据值 data value གཞི་ ངས་ཐང་།
བ་ ད།
15.03.06 聚集 aggregate
ི་ཐང་།
15.03.07 总值 aggregate value
ངས་ཚགས་ཚན་ མ།
15.03.09 数组片断 array slice
མ་མཚམས།
片断 slice
15.03.10 变量部分 variant part འ ར་ཚད་ཁག
15.03.11 变量记录 variant record འ ར་ཚད་ཟིན་འགོད།
ེ ་ མ་པ། ⑵ད ེ་འ ེད་ དེ ་ ལ།
15.03.12 判别式 discriminant (noun) ⑴ད ེ་འ ད
གས་ ངས།
15.03.13 参数 parameter (in programming languages)
实际参数 actual argument དོན་དངོས་ གས་ ངས།
གས་ ངས་ངོ་མ།
15.03.15 正式参数 formal parameter
15.03.17 数据属性 data attribute གཞི་ ངས་ ི་གཏོགས་གཤིས།
15.03.18 名称鉴定 name qualification བཏགས་མིང་ཆོད་ ོམ།
ོ །
鉴定 qualification ཆོད་ མ
15.03.19 别名 alias མིང་གཞན།
ོན་མདའ།
15.03.20 指针 pointer (in programming languages)
ོན་མདའ་ ངོ ་བ།
15.03.21 空指针 null pointer
15.04 数据类型 Data types གཞི་ ངས་རིགས་ ས།
分隔符 separator (deprecated in this sense)
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གཞི་ ངས་རིགས་ ས།

་ི མཚན་གཞི་ ངས་ ་ི རིགས་ ས།
ི་མཚན་གཞི་ ངས་རིགས་ ས།
抽象数据类型 ADT (abbreviation)
ོགས་མེད་རིགས་ ས།
15.04.04 标量类型 scalar type
简单类型 simple type
་མའི་རིགས་ ས།
་མཐོང་རིགས་ ས།
15.04.05 微观类型 atomic type
15.04.06 逻辑类型 logical type གཏན་ཚགས་རིགས་ ས།
布尔类型 Boolean type པི་འེར་རིགས་ ས།
བ་ཁོངས།
15.04.07 范围 range (in programming languages)
跨度 span (deprecated in this sense) བ ལ་ཚད།
15.04.08 实数类型 real type དངོས་ ངས་རིགས་ ས།
15.04.09 定点类型 fixed-point type གནས་ངེས་རིགས་ ས།
ས་ ལ་ ་ི བ ་གོང་འ ལི ་ གས་རིགས་ ས།
隐式十进制类型 implied decimal type
15.04.10 浮点类型 floating-point type གཡེང་ཚག་རིགས་ ས།
ངས་རིམ་རིགས་ ས།
15.04.11 序数类型 ordinal type
མ་ ེས་རིགས་ ས།
离散类型 discrete type
15.04.12 索引类型 index type གསལ་ ང་རིགས་ ས།
ིལ་ ངས་རིགས་ ས།
15.04.13 整数类型 integer type
15.04.14 枚举类型 enumeration type རེར་འགོད་རིགས་ ས།
枚举类型 enumerated type རེར་འགོད་རིགས་ ས།
ངས་ཀའི་ རིགས་ ས།
15.04.15 数字类型 numeric type
15.04.16 字符类型 character type ཡིག་ གས་རིགས་ ས།
15.04.17 字符串类型 string type ཡིག་འ ་ ེང་རིགས་ ས།
ོན་མདའི་ རིགས་ ས།
15.04.18 指针类型 pointer type
存取类型 access type འ ག་འདོན་རིགས་ ས།
ངས་ཚགས་རིགས་ ས།
15.04.19 数组类型 array type
15.04.21 变量记录类型 variant record type འ ར་ཚད་ཟིན་འགོད་རིགས་ ས།
15.04.22 子类型 subtype
འི་རིགས་ ས།
་བའི་རིགས་ ས།
15.04.23 基本类型 base type
主体类型 host type གཙ་ག གས་རིགས་ ས།
根本类型 underlying type གཞི་ འི་རིགས་ ས།
15.04.24 约束 constraint ག ན་ མ
ོ ས།
ེར་དབང་རིགས་ ས།
15.04.25 私有类型 private type
15.04.26 限制类型 limited type ཚད་བཀག་རིགས་ ས།
15.04.27 父类型 parent type ཕའི་རིགས་ ས།
15.04.28 导出类型 derived type རིགས་འདེད་རིགས་ ས།
15.04.29 类型转换 type conversion རིགས་ ས་བ ེ་ ར།
ེ ་བ །
15.04.30 硬性归类 strong typing བཙན་ཐབས་ ད
15.04.31 软性归类 weak typing འཇམ་ཐབས་ ེད་བ །
ོན་བཀོད་རིགས་ ས།
15.04.32 预定义类型 predefined type
15.04.02

抽象数据类型

abstract data type
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་ི དོ ་རིགས་ ས།
གསང་མིང་། གབ་མིང་།

15.04.33

通用类型

15.04.34

匿名

anonymous

15.04.35

格式

format (in programming languages)

universal type

མ་བཞག

ཡིག་འ ་ ེང་གཞི་ ངས་བ དོ ་པ།
15.05 语句和表达式 Statements and expressions བ ོད་ཚག་དང་མཚན་ ལ།
བས་བདེའ་ི བ ོད་ཚག
15.05.02 简单语句 simple statement
ོ ་ཚག
初级语句 elementary statement (deprecated) དམའ་རིམ་བ ད
15.05.03 复合语句 compound statement བ ོད་ཚག་ གས་མ།
ོ ་ཚག
15.05.04 赋值语句 assignment statement ཐང་ ིན་བ ད
15.05.05 退出语句 exit statement
རི ་ ད་བ ོད་ཚག རི ་དོན
ིར་ལོག་བ ོད་ཚག
15.05.06 返回语句 return statement
ིར་ལོག
15.05.07 返回 to return (intransitive)
ིར་ལོག
15.05.08 返回 to return (transitive)
15.05.09 入口 entry འ ལ་ ོ།
ོ ི་མིང་།
15.05.10 入口名 entry name འ ལ་ འ
15.05.11 goto 语句 goto statement goto བ ོད་ཚག
ོ ་ཚག
命令语句 imperative statement བཀོད་བ འི་བ ད
ེ ་བ ོད་ཚག
15.05.13 条件语句 conditional statement ཆ་ ན
15.05.14 条件表达式 conditional expression ཆ་ ེན་ མཚན་ ལ།
ོ ་ཚག
15.05.15 if 语句 if statement if བ ད
15.05.16 case 语句 case statement case བ ོད་ཚག
ོ ་ཚག
15.05.17 迭代语句 iteration statement བ ར་ བ་བ ད
循环语句 loop statement རེས་འཁོར་བ ོད་ཚག
15.05.18 while-构造 while-construct while-ཆགས་གཞི།
15.05.19 until-构造 until-construct until- ཆགས་གཞི།
15.05.20 for-构造 for-construct for- ཆགས་གཞི།
15.05.21 do while 构造 do while statement do while ཆགས་གཞི།
重复 while 构造 repeat while statement while ཆགས་གཞི་བ ར་ བ། while ཆགས་གཞི་བ ར་ ོས།
执行 while 构造 perform while statement while ཆགས་གཞི་བ ར།
ོ ་ཚག
15.05.22 until 语句 until statement until བ ད
ོ ་ཚག་བ ར་ ོས།
重复 until 语句 repeat until statement
until བ ད
执行 until 语句 perform until statement until ཚག་ བ་ལག་བ ར།
ོ ་ཚག
15.05.23 执行语句 perform statement ལག་བ ར་བ ད
གོ ་ འི་བ ོད་ཚག
15.05.24 块语句 block statement
ོ ་བ ོད་ཚག
15.05.25 过程调用语句 procedure-call statement བ ད་རིམ་འཐེན་ ད
过程调用 procedure call བ ད་རིམ་འཐེན་ ོད།
15.05.26 入口调用语句 entry-call statement འ ག་ ་ོ འཐེན་ ོད་བ ད
ོ ་ཚག
ོ ་ཚག
15.05.27 延迟语句 delay statement འགོར་འ ངས་བ ད
15.05.28 中断语句 abort statement བར་གཅོད་བ ོད་ཚག
ན་འགལ་ ོང་བའི་བ ོད་ཚག
15.05.29 异常引起语句 raise statement
15.04.36

字符串数据描述 picture (in programming languages)
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དང་ལེན་བ ོད་ཚག
15.05.31 选择语句 select statement འདེམ་བསལ་བ ོད་ཚག
15.05.32 选择等待语句 selective-wait statement
ག་པའི་བ ོད་ཚག་འདེམ་བསལ།
ེ ་དཔེ་ ལ།
15.05.34 混合模式 mixed mode མཉམ་བ ས
混合类型 mixed type མཉམ་བ ས
ེ ་རིགས་ ས།
15.05.35 布尔表达式 Boolean expression པོ་ལིན་མཚན་ ལ།
ོན་ ོད་བཀོལ།
15.05.36 操作符优先 operator precedence
་རིམ་ ་ི ་ཆས
15.06 程序的部件 Parts of programs
15.06.02 程序体 body (in programming languages) ་རིམ་ བ་གཞི། ་རིམ་ ་ི གཟིགས།
15.06.03 子程序 subprogram ཡན་ལག་ ་རིམ། འི་ ་རིམ།
ོ ་ ་རིམ།
15.06.04 协同程序 coroutine མཉམ་ ར
15.06.05 调用 call (in programming languages) ⑴འ ེན་ ོད། ⑵འཐེན་ ོད།
ོ ་ དེ ་པ།
15.06.07 按名调用 call by name མིང་ ར་འཐེན་ ོད། མིང་ ར་འཐེན་ ད
15.06.08 按引用调用 call by reference འ ེན་ ད
ོ ་ ར་འཐེན་ ོད་ དེ ་པ། འ ེན་པ་ ར་འཐེན་ ོད་ དེ ་པ།
ོ ་ དེ ་པ།
按地址调用 call by address གནས་ ལ་ ར་འཐེན་ ད
按位置调用 call by location གནས་ས་ ར་འཐེན་ ད
ོ ་ ེད་པ།
ངས་ཐང་ ར་འཐེན་ ོད་ ེད་པ།
15.06.09 按值调用 call by value
ོ །
15.06.10 子程序调用 subprogram call འི་ ་རིམ་འཐེན་ ད
15.06.12 函数 function (in programming languages)
ེན་འ ང་ ངས།
ེན་འ ང་ ངས་འཐེན་ དོ །
15.06.13 函数调用 function call
15.06.14 处理事务调用 transaction call དོན་གཅོད་འཐེན་ ོད།
འི་ ་ེ ཚན།
15.06.15 子 单元 subunit
15.06.16 主体程序 body stub གཙ་ ང་ ་རིམ།
ེལ་མ ད།
15.06.17 连接 connection (in programming languages)
15.06.18 命名的参数关联 named parameter association མིང་བཀོད་པའི་ གས་ ངས་ ང་འ ེལ།
དོ ་གནས་ ི་ གས་ ངས་ ང་འ ེལ།
15.06.19 位置的参数关联 positional parameter association
མ་པའི་ གས་ ངས་དཔེ་ ལ།
15.06.20 形式参数模式 formal parameter mode
15.06.21 宏指令 macroinstruction
ི་ བ་བཀའ་བ །
ི་ བ།
宏 macro
་ི བ་འཐེན་ ོད།
15.06.22 宏调用 macrocall
་རིམ་ མ།
15.06.24 程序包 package (in programming languages)
15.06.25 包声明 package declaration
མ་ཏིའ་ི གསལ་བ གས།
15.06.26 可见部分 visible part མཐོང་ བ་ཆ་ཤས།
ེར་དབང་ཆ་ཤས།
15.06.27 私有部分 private part
15.06.28 类属 generic རིགས་ཁོངས།
15.06.29 类属声明 generic declaration རིགས་གཏོགས་གསལ་བ གས།
15.06.30 类属体 generic body རིགས་གཏོགས་གཟིགས།
15.06.31 类属操作 generic operation རིགས་གཏོགས་བཀོལ་ ོད།
15.06.32 类属包 generic package རིགས་གཏོགས་ མ།
15.06.33 类属模块 generic module རིགས་གཏོགས་ཚན་ ོག
15.05.30

接受语句

accept statement
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རིགས་གཏོགས་དཔེ་དངོས་ཅན།
རིགས་གཏོགས་དཔེ་དངོས།

15.06.34

类属实例化 generic instantiation

15.06.35

类属实例

15.07

主程序

15.07.02

任务

15.07.04

同步作业

15.07.05

聚集点

15.07.06

旗帜

15.07.07

监督程序
控制流

15.08.03

副作用

15.09.01

main program

་རིམ་གཙ་བོ།
ལས་འགན། །
མཉམ་འ སོ ་ལས་ །

task (in programming languages)
task synchronization

འ ས་གནས།
དར་ཆ།

rendezvous
semaphore

monitor (in programming languages)

་ ལ་ ་རིམ།

ལག་བ ར།
control flow ཚད་འཛན་ ན།
ེ ། ཞོར་ ོན།
side effect ཞོར་ ན

执行 Execution

15.08.02
15.09

ལས་ །

作业 Tasks

15.07.01

15.08

generic instance

2006 年 4 月

面向对象编程
信息隐藏

Object-oriented programming

information hiding

་ ལ་ལ་ཁ་གཏད་པའི་གོ་ ིག

ཆ་འ ནི ་གབ་ཡིབ།

མ་འ ག
མ་འ ག
15.09.03 封装 encapsulation
ེར་དབང་།
15.09.04 私有 private
་ ལ།
15.09.05 对象 object
15.09.06 消息 message གནས་འ ིན།
་ཐབས།
15.09.08 方法 method
15.09.09 类 class རིགས།
མ་མང་།
15.09.10 多态 polymorphism
15.09.11 继承 inheritance
ན་འཛན།
15.09.12 授权 delegation དབང་ ད་།
་ ལ་ལ་ཁ་གཏད་པའི།
15.09.13 面向对象 object-oriented
15.10 属性和特性 Features and characteristics གཏོགས་གཤིས་དང་ ད་ཆོས།
15.10.03 初始化 to initialize ཐོག་མ་ཅན།
15.10.04 动态存储分配 dynamic storage allocation འ ལ་ མ་ ི་གསོག་འཇོག་བགོ་བ།
་ དེ ་ ང་བའི་རང་བཞིན།
15.10.05 可扩展性 extensibility
་ འི་ཐའོ་ཕོ་རིག་པ།
18.01.04 网络拓扑学 network topology
18.01.05 子网 subnetwork ཡན་ལག་ ་ །
子网 subnet ཡན་ལག་ ་ །
ིས་འཁོར་ ་ །
18.01.06 计算机网络 computer nebtwork
18.01.10 分层 layer (in distributed data processing) རིམ་ད །ེ
18.01.11 服务 service ཞབས་ །
་ འི་གཞི་ ་དང་ ་ཆས།
18.02 网络元素和组件 Network elements and components
18.02.03 末点 end node མ ག་ཚག
18.02.05 域 domain (in distributed data processing) ཁོངས།
18.02.06 相邻域 adjacent domains མཚས་ཁོངས།
ིས་འཁོར་ཨ་མ།
18.02.07 主机 host computer
15.09.02

封装

to encapsulate
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འ ལ་ཆས་གཙ་བོ།

མ ན་ ེ་ ིག་གཅོད་ཆས།
18.02.09 前端计算机 front-end computer མ ན་ འ
ེ ི་ སི ་འཁོར།
前端处理器 FEP (abbreviation) མ ན་ ེའ་ི ིག་གཅོད་ཆས།
18.02.11 路由器 router ལམ་ ོན་ཆས།
ོ ་ཆས།
18.02.12 桥路由器 brouter ཟམ་ ལ་ལམ་ ན
桥路由器 b-router ཟམ་ལམ་ ོན་ཆས།
ོ ་ཆས།
桥路由器 bridge-router ཟམ་ལམ་ ན
་ ་ ད་ ད་ཆས།
18.02.13 网络集线器 hub (in distributed data processing)
18.02.14 主干线 backbone མ་ལམ་གཙ་བ།
ེ་བའི་ ་ །
中枢网络 backbone network
18.02.17 客户-服务器 client-server (qualifier) བཀོལ་མཁན-ཞབས་ ་ཆས།
18.02.18 文件服务器 file server ཡིག་ཆ་ཞབས་ ་ཆས།
18.02.19 打印服务器 print server པར་འདེབས་ཞབས་ ་ཆས།
18.02.20 域名服务器 name server ཁོངས་མིང་ཞབས་ ་ཆས།
18.02.21 端口 port (of a network) མ ད་ །ེ
་ འི་བཀོད་པ། ་ འི་ གི ་ ངས
18.03 网络布局 Network topology
环 ring ག བ།
18.03.07 常规网络 regular network
ན་གཏན་ ་ །
་མིག་ ་ །
18.03.08 网格网络 grid network
18.03.09 超网格网络 hypergrid network རིམ་འདས་ ་མིག་ ་ །
超网格 hypergrid རིམ་འདས་ ་མིག
18.03.10 超立方网络 hypercube network རིམ་འདས་ ་དཔངས་ ་བཞི་ ་ །
超立方 hypercube རིམ་འདས་ ་དཔངས་ ་བཞི།
ོམ་ །
18.03.11 蜘蛛网 spidernet
་ འི་མ་ལག་ ིག་གཞི།
18.04 网络体系结构 Network architecture
层次结构网络 hierarchical network བང་རིམ་ ིག་གཞི་ ་ །
均匀网络 homogeneous network རིགས་མ ན་ ་ །
异类网络 heterogeneous network རིགས་འགལ་ ་ །
18.04.05 对等网络 peer-to-peer network ཆ་མ ངས་ ་ །
་ འི་ ེད་ ས་དང་དངོས་ ོད།
18.05 网络功能和应用 Network functions and applications
ས་དང་བཀོལ་ དོ །
18.05.02 连通能力 connectivity བ ད་ ེལ་ ས་བ།
18.05.03 连通性 connectivity བ ད་ ེལ་རང་བཞིན།
18.05.04 相互连通性 interconnectivity ཕན་ ན་བ ད་ ལ
ེ ་རང་བཞིན།
་ཚགས།
18.05.06 群集 cluster (in distributed data processing)

18.02.08

端处理器

front-end processor

- 188 -

⑶

་ འི་ ལོ ་

2006-4-20

