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УДК (001:002)+(681.3.06) 

М.Д. Гінзбург, LМ. Корніловська, Р.М. Фролов 

(НДПІАСУ.трансгаз) 

СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ШФОРМАЦІЙВО-ТЕРМІВОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАІПІЯ 

ДЛЯНАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Автоматизована система інформаційно-термінологічного обслу

говування (АСІТО) є підсистемою інтегрованої автоматизованої системи 

керування (ІАСК) ДК "Укртрансгаз" і призначена забезпечувати термі

нологічною інформацією фахівців ДК "Укртрансгаз" та інші підсистеми 

ІАСК ДК "Укртрансгаз". Оскільки науково-технічна термінологія (сис

тема понять) - це основний інструмент взаєморозуміння фахівців, що 

забезпечує їхню спільну роботу, основою для інтеграції різних підсистем 

ІАСК є саме АСІТО. Єдину систему понять розробляють у галузі, почи

наючи з 1995 року [1], і вона є підrрунтям, на якому створено єдине ін

формаційне поле, єдине правове поле і єдину узгоджену систему моделей 

методів і алгоритмів, які в свою чергу використовують усі функційні під

системи ІАСК. 

Створення єдиної системи понять особливо актуально для 

ДК "Укртрансгаз", оскільки газотранспортна система України- це єдина 

організаційно-технологічна виробнича структура, що здійснює всі техно

логічні процеси, пов'язані з транспортуванням і зберіганням газу. 

АСІТО складається з чотирьох основних підсистем (рис . 1 ). 
Інформаційним ядром цієї системи є єдина галузева термінологічна база 

даних (ЄПБД), яка станом на 01.01.2004 р. охоплює близько 27 тисяч 
понять з основних напрямків діяльності ДК "Укртрансгаз" і суміжних 

питань. 

Єдина галузева термінологічна база даних є методичною основою 

для розроблення нормативних документів, проведення їх експертизи, 

створення баз даних з україномовною інформацією. Вона rрунтується на 

термінах та визначеннях понять, установлених стандартами Міжнародної 

організації зі стандартизації (ISO) і міжнародної електротехнічної комісії 

(ІЕС), міждержавними та національними стандартами на терміни та ви

значення, а також таких, які наведено в збірниках науково-технічної 

термінології, класифікаторах науково-технічної інформації тощо. 
Інтегрована інформаційво-пошукова еветема складається 

з(рис.l): 

- багатотематичного електронного російсько-українсько-англійсь
кого тлумачного словника; 

- електронного консультативного пункту щодо правильного вжи
вання і написання окремих часто вживаних слів і словосполук; 

- Іntеmеt-посібника зі складних випадків уживання слів у фаховій 
мові. 

Багатотематичний електронвий роеійеько-украївеько-

авглійеьквй тлумачвий словник забезпечує зручний і оперативний до

ступ фахівців галузі до єдиної галузевої термінологічної системи. 
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І Автоматизована система інформаційно-термінологічного обслуговування 
(АСІТО) 
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Рис. 1. Автоматизована сис'rема інформаційно-термінологічного 
обслуговування дnя нафтогазового комплексу 

Фахівці Термінологічного центру НДІПАСУтрансгаз постійно поповню

ють та вдосконалюють інформаційне забезпечення словника, розробляю
чи нові тлумачні російсько-українсько-англійські словники, аналізуючи 

нормативні документи, що проходять термінологічну експертизу. Слов

ник виконано у двох версіях: локальній та Intranet-вepciї. Локальну вер

сію звичайно встановлюють на комп'ютери, не під'єднані до мережі. 
Інформацію в цьому випадку поновлюють переустановленням бази даних 
словника безпосередньо на цих комп'ютерах. Intranet-вepciю словника 

призначено для використання в локальній мережі ДК "Укртрансгаз". 
У цьому виnадку словник установлюють на сервері локальної мережі, 



а корисrувач1 шших комп'ютерів можуть звертатися до нього зі своїх 

робочих місць через локальну мережу. Цей варіант словника є зручнішим 
і з погляду розробника, і з погляду корисrувача. Для оновлення бази да
них розробник установлює 11 новий варіант лише на сервері, 

у результаті всі корисrувачі можуть працювати вже з оновленою базою 

термінів і визначень. 

Електронвий консультаційвий пункт щодо правильного вжи

вання і написання окремих часто вживаних слів і словосполук призначе
но для надання допомоги фахівцям нафтогазової галузі в написанні до

кументів українською мовою. Електронний консультаційний пункт 

є Іntеmеt-застосованням, інформаційною базою якого є термінологічні 
консультації зав. Термінологічного центру, д-ра техн. наук, проф. 

М.Д. Гінзбурга, надруковані у спеціальних рубриках "Консультаційний 
пункт з питань української фахової мови" на шпальтах галузевого журна

лу "Нафтова і газова промисловість", "Термінологічні поради" на шпаль

тах журналу "Стандартизація, сертифікація, якість", "Нотатки терміноло

га" на шпальтах журналів "Ринок інсталяційний", "Термінологія" на 

шпальтах журналу "Електроінформ", "Як правильно" на шпальтах жур

налу "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті", "На 

теми української наукової мови" на шпальтах журналу "Фізико-хімічна 

механіка матеріалів". 

Іntеrnеt-посібввк зі складвих випадків уживання слів у фахо

вій мові є Intemet-вepciєю рекомендованого Міністерством освіти і науки 

навчального посібника [2], у якому узагальнено багаторічний досвід ро
боти фахівців Термінологічного центру НДПІАСУтрансгаз зі створення 
тримовних тлумачних тематичних галузевих словників, проведення тер

мінологічної експертизи нормативних документів, що розроблялися під

приємствами ДК "Укртрансгаз" упродовж останніх років. 
Іntеmеt-посібник охоплює практично всі випадки, у яких двомов

ній людині важко розрізнити українські й російські мовні засоби : звер
тання, приймениикові конструкції, слова й словосполуки, що позначають 

процеси, науково-технічні й управлінські терміни, словосполуки із чис

лівниками, усталені вислови ділової мови. 

Мовво-термінологічний контроль текстової інформації виію

нують за допомогою програми "Аитисуржик". Цей програмний засіб 

убудовуєrься в середовище Microsoft Word 97/2000 і його можна викорис
товувати як будь-які інші власні засоби цього текстового процесора [3, 
4]. Програма "Антисуржик" виникла внаслідок узагальнення досвіду 
проведення термінологічної експертизи нормативних документів фахів
цями Термінологічного центру. Для контролю правильності написання 

нормативних. документів разом з іншими наявними комп'ютерно

лінгвістичними системами (в першу чергу, системами орфографічного 

контролю) доцільно застосовувати спеціальний програмний засіб, який 
перевіряє ці документи на відповідність нормам українського науково

технічного стилю, викладеному в ДСТУ 3966-2000 [5], а також певним 
правилам чинного правопису. 

Проведений аналіз типових помилок показав, що в розроблюва

них нормативних документах здебільшого трапляються одні й ті самі по

милки, виявляти й усувати які можна за допомогою програмних засобів. 

Розкласифіковані типи помилок занесено кожен до своєї бази даних. Су

купність баз даних конкретних типових помилок з рекомендаціями щодо 

їх виправлення і бази даних формалізованих правил чинного правопису 

складає баик даних типових помилок. Для пошуку та виправлення цих 
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ПОМИЛОК МОЖНа застосуваТИ ЧіТКі алГОрИТМИ. Цей факт і ДОЗВОЛИВ СТВОрИ
ТИ програму "АнтИсуржик", щоб виявляти й усувати зазначені помилки. 

Підсистему ведення єдиної галузевої термінологічної бази да
них (ЄГТБД) призначено для доповнювання й коригування бази даних 

термінів і визначень, ведення граматичної інформації для ключових тер
мінів, . інформації про їх походження, ведення бази даних літературних 
джерел термінів і визначень, використовуваних у нафтогазовій галузі, 
бази даних.' тематичних напрямків і розділів літератури. Крім того, підси
стема веденНя ЄГТБД дозволяє вводити і коригувати інформацію про 

транскрибцію англійських еквівалентів термінів. ЄПБД містить бази 
даних з усіма варіантами відмінювання українських і російських іменни
ків, що забезпечує користувачів можливістю отримати інформацію про 

парадигму термінів українською і російською мовами. 

Однією з основних функцій підсистеми ведення ЄГті>Д є аналіз 
інформації, що зберігається в базі даних. Це дозволяє підтримувати сис

темність у термінах і визначеннях, узгодженість їх між собою, а також 

уникати суперечливих визначень і взагалі багатьох помилок. 

Підсистема формувания макетів паперових словників дозво

ляє з єдиної галузевої термінологічної бази даних створити паперовий 

варіант російсько-українсько-англійського тлумачного словника термінів 
та визначень за певним напрямком діяльності . Ця підсистема є комплек

сом програмних засобів, що дозволяють: 

- виділити з єдиної галузевої термінологічної бази даних терміни 
та визначення за заданим напрямком діяльності; 

- провести аналіз термінологічної системи словника на систем

ність і цілісність, а також на несуперечливість термінів та їх визначень; 

~ провести орфографічний контроль виділеної термінологічної 

підсистеми; 

- сформувати макет основної частини словника; 
- сфорМувати абеткові покажчики. 
За допомогою цієї підсистеми було створено макети серії росій

сько-українсько-англійських словників за різними напрямками діяльності 
нафтогазової галузі [6-13] . 

Отже, застосування створюваної фахівцями Термінологічного 

центру НДІПАСУтрансгаз автоматизованої системи інформаційно

термінологічного обслуговування дозволить забезпечити фахівцям наф
тогазового комплексу зручний та оперативний доступ до єдиної узгодже

ної термінологічної системи та ії використання в процесі створювання 
сучасної нормативної бази нафтогазового комплексу, україномовних баз 
даних та інтерфейсів комп'ютерних програм. Що в свою чергу сприятиме 

підвищенню якості розроблюваних у галузі різноманітних текстових до

кументів (у тому числі й нормативних), комп'ютерних програм і баз да

них. 
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