
                www.kitn.netڕێگاکەی بەردەم نوسراوی بیڵ گەیتس  ..................... لە پڕۆژەکانی 

 



                www.kitn.netڕێگاکەی بەردەم نوسراوی بیڵ گەیتس  ..................... لە پڕۆژەکانی 

 ڕێگاکەی بەردەمت
 بیڵ گەیتس

 

 وەرگێرانی
  سەردار عبدالله

 

 تۆڕی تەکنەلۆژیای زانیاری کوردی لە پڕۆژەکانی
www.kitn.net 

 هەموو مافەکانی پارێزراون بۆ وەرگێر
 کۆچی ٠٣١١ –زاینی  ٢١٠٢

  



                www.kitn.netڕێگاکەی بەردەم نوسراوی بیڵ گەیتس  ..................... لە پڕۆژەکانی 

 
 

 ناوەڕۆک

 پەرەکان             بابەتەکان                                             
 وەرگێر پێشەکی

 پێشەکی پەرتووکەکە
 کورتەیەک سەبارەت بە پەرتووکەکە

 زاراوە بەکارهێنراوەکان
 بەشی یەکەمی ڕێگاکە -بەشی یەکەم 
 سەرەتاکان -بەشی دووەم 
 شتانێک کە کۆمپیوتەرەکان دەتوانن بۆ ئێمەی بکەن -بەشی سێیەم 

 گۆڕانکارییەکان لەسیستەمەکانی زانیاری -بەشی چوارەم 
 جیهانی کار - بەشی پێنجەم

 بازاڕەکان و دراو -بەشی شەشەم 
 پەروەردە و فێربوون لە داهاتوودا. -بەشی حەوتەم 
 ماڵێک بۆ داهاتوو -بەشی هەشتەم 

 ئینتەرنێت "چەرخی زێڕی" -بەشی نۆیەم 
 جواڵن بەرەو چونەناوەوەی چەرخی زانیاری -بەشی دەیەم 

  

٢ 

٥ 

٧ 

٨ 

١٢ 

١٦ 

٢٣ 

٣١ 

٣٥ 

٤٠ 

٤٨ 

٥٣ 

٥٧ 

٦٠ 



                www.kitn.netڕێگاکەی بەردەم نوسراوی بیڵ گەیتس  ..................... لە پڕۆژەکانی 

٢ 
 

 رگێر كی وه پێشه

  وه م بیر له رده هه لۆژیادا، كنه ڵ دونیای ته گه ڵبوونم له دوای تێكه له
  یان به م جیهانه دا و چۆن ئه و بواره كان له نگه ئایا كێن پێشه  وه مه كه ده
كاریان   ی كه وانه تی. زۆرن ئه تكردنی مرۆڤایه یاند بۆ خزمه مڕۆ گه ئه

ی  وه م ئهەاڵجیهاندا ب  لهلۆژیا  كنه ردنی تهپێش ب ره بۆ به  كردووه
ش )بیڵ  م جیاوازیه ی ئه وانی تر نمونه له  جیاوازه  ندێكیان كردوویانه هه
،  ی كۆمپانیای مایكرۆسۆفته كه ره زرێنه خێرخواز و دامه  یتس(ی پیاوه گه
  ی به كه ته خزمه  له  وامه رده تا ئێستاش به ی ژیانیدا و هه ماوه له  كه

  ملیۆنێر كه  بوو به  وه یه كه ی كاره ڕێگه یتس له بیڵ گه لۆژیا. كنه بواری ته
سۆفت كۆمپانیای مایكرۆ  ر له به ڕێوه ن و به كو خاوه تادا وه ره سه له
  ست بهێنێت به ده وتنێكی باش به ركه كاربوو و توانی سه ست به ده

وا  كارهێنابێت ئه سی به ری كه سێك كۆمپیوته ركه ك هه یه شێوه
 . كارهێناوه ی مایكرۆسۆفتی به كه ویندۆزه

 -شاری سێیاتڵ  له  تیه سایه م كه ئه
كانی  كگرتووه یه  ته یهویال   واشینگتۆن له

  و له  ڵێناوه نیا ههود  مریكا چاوی به ئه
باوكی  . دایكبووه له 1511ی 11ی82

و  و دایكیشی مامۆستا. ئه  بووه  ره پارێزه
خۆی  یان لهێکك یه  یه دووخوشكی هه

خۆی بچووك  وی تریان له و ئه  تره ره و گه
ت  كی تایبه خوێندنگایه  یتس له . گه تره
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یی بۆ خوێندن  تی و ئاماده ڕه واو كردنی بنه تی و دوای ته خوێندوویه
ساڵێدا 15نی  مه ته  اڵم له به كات. مریكی ده زانكۆی هارڤردی ئه  ڕوو له

ڵێن  ی پاوڵ ئه ڵ هاوڕێكه گه و له ی ئه وه ئههۆی  كۆلێژ هێنا به  و وازی له ئه
ن و  ك دروست بكه جێبهێلن وكۆمپانیایه بڕیاریاندا ئیش و خوێندن به

 ن. ی ببه ڕێوه به

  و یتس بۆ ئه ژیری گه
  ی له ڕوونه  تێروانینه

ری  جیهانی كۆمپیوته
و  سی وایلێكرد ئه كه
ست  ده به  وتنه ركه سه

  هدا، ك كۆمپانیاكه  بهێنێت له
دوو   نها به یان ته كۆمپانیاكه

  ستی پێكرد كه س ده كه
ی  شه گه ییخێرا مایكرۆسۆفت به ی )پاوڵ(. خۆی و هاوڕێكه بریتیبوون له

س و  كه 18  بوون به فەرمانبەرەکانیانی  ژماره 1595 یساڵ  و له كرد
. بۆ سێیاتڵ  وه لبوكوێركی بگوازنه ئه  له  كۆمپانیاكه  پاشان بڕیاریاندا كه

. فەرمانبەر 51  بوو به فەرمانبەرەکانیانی  ك ساڵدا ژماره ی یه ماوه  له
ری پڕۆفیشناڵ  به ڕێوه یتس و پاوڵ بریاریاندا بانگهێشتی به دوایدا گه  له

ست و  به م مه مایكرۆسۆفت بۆ ئه  دان به شه ن بۆ گه ر( بكه )ستیف باڵمه
  ر. له باڵمه  تیان دا بهی مایكرۆسۆف رمایه %ی سه1وان  ڕ ئه هاندانی باڵمه

 82  له  یه زار كرێكاری هه هه82222  ئێستادا مایكرۆسۆفت زیاتر له
 اتدا.اڵو
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هۆی  ڵێن به پاوڵ ئه 1555ساڵی   له  وه كه یه دوای كاركردنێكی زۆر به له
  وام بوو له رده اڵم بیڵ به جێ هێشت. به كۆمپانیای به  وه خۆشییه نه
ی  پرۆسه 1558ی 1مانگی   هاوای له  دواتر لهكۆمپانیا.   دان به شه گه

  كان له مه رهه ری به به ڕێوه ندا( به ڵ )مێله گه رگیری له هاوسه
یدا  رگیریان كچێكیان په هاوسه یساڵ 8دوای  نجامدا له مایكرۆسۆفت ئه

كی زۆری  یه پاره  ند سااڵنه مه وڵه موو پیاوێكی ده كو هه ڵێ بیڵ وه بوو. به
وكات زیارتبوو  كانی ئه نده مه وڵه ده  زۆرێك له  له  ت كهو كه ست ده ده

زۆر   له  كێكه ندترین ناسرا. بێل یه مه وڵه ده  تادوایی وایڵێهات به
ی زۆر  وه له  جگه  مه و ئه  ناسراوه  كه رۆشه په ەر خوێنه  كان و به ره خوێنه

ری  ووبهور ده  ندین خولیای تر له و چه  مانه و ئه  خولیای یاری گوڵفه
 … وه سوڕێنه ده  ره ر و داهێنه رسوڕهێنه سه  م پیاوه ئه

  ردار عبدالله رگێر: سه وه                                                   
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 : كه رتووكه په  ت به باره ك سه یه كورته

وپاشان   چاپكراوه 1551ساڵی   له The Road Ahead رتووكی په
كانی  مكه چه  ت به باره سه  و كتێبه . ئه وه ی لێكرایه چاپێكی تازه   دووباره

و  یتس ئه كێكمان. بیل گه ر یه ژیانی هه  به  سته یوه په  دوێت كه یان دهژ
وتنێكی  ركه ردا سه كاروباری كۆمپیوته  ی توانی له گه ناوبانه به  سه كه
سی  ری كه مپیوتهكۆ  دا باس له رتوكه م په ست بێنێت له ده به  وره گه
ر تاكێكمان و  هۆی گۆڕینی ژیانی هه  بنه ده  چۆن دووباره  كات كه ده
چۆن   دوێت كه رنێتیش ده داهاتووی ئیننته ت به باره ها سه روه هه
یدا  ووكهرت م په شی. بیڵ له كه شه وام بوونی گه رده كات و به شاده گه

یدا باسی  كه رتووكه په له  ی كه نزیكه  و داهاتووه به نێتێ گه ران ده خوێنه
تیایدا و   متره ز كه و كاغه  قه ره وه  ی كه و جیهانه ئه –  كردووه

  نن به  یه یگه ن و ده كه و ئایدیاكانیان ده  مامۆستاكان شێری بیرۆكه
  ی كه و جیهانه ری جیهاندا، ئه رتاسه سه  ی خوێندكار له زۆرترین ڕێژه

جێ هێشتنی  بێ به  ستن به هبب کۆنگرەتوانن  كۆمپانیاكان ده
 . هتد..…كانیان ئۆفیسه

رنێت  ر ئینته سه  خاته یتس تیشك ده دا بیڵ گه رتووكه م په ها له رووه هه
رنێت  ها بیڵ ئینته روه گۆڕێت و هه كێكمان ده ر یه چۆن جیهانی هه  كه

  بیڵ كوێرانه  كاتێكدایه له  مه ئه” information highway“  بات به ناوده
  كات كه ش ده و كێشانه ڵكو باسی ئه ی و به كه باسه  وتۆته كه نه

  وه اڵم پێداگیریش له به  وه بنه رنێت ده و ئینته  و جیهانه ڕووی ئه ڕووبه
  سوود له ئامێرێكی به  نها ته  ر هیچ نیه ڕاستیدا كۆمپیوته له  كات كه ده

 ماندا. كه ریه هه ژیانی
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 رزمانی كوردی؟ ها بۆ سه وكێكی وهرتو ڕگێرانی په وه  ست له به مه
  رتووكه رگێرانی په بێت وه زویرس لێم  ی هیچ كه وه ڕاستیدا و بێ ئه له

ژمێردرێن و  ست ده ی ده نجه په  لۆژیادا به كنه بواری ته كان له بیانیه
ند  تی خۆیان چه وڵ وهیممه هه كان به زهێڕ به  كورده  ره وانیتر نووسه ئه
بوونی  ی من لێی بێزارم نه وه اڵم ئه به ، نوسییوهرتووكێكیان  په
رگێرانی  وه  ستمان له به ڵێ مه به دا. و بواره له  رتووكی زۆره په
تێروانینی زانایان   له  ی تاكی كورده وه رتووكێكی ئاوا هۆشیاركردنه په
  له  وه ته وان چۆن بیریان كردووه ی بزانین ئه وه كاندا بۆ ئه بواره له

  كه  وتوانه ركه و زانا سهەل  كیكه ی ژیانیاندا. )بیڵ(یش یهاكانت ره سه
بواری   چۆن له  ی ژیانی بكرێت كه كه وتوه ركه سه  ڕێگه  چاو له  پێویسته

   بگاته  وه ڵێك داهێنانه كۆمه  وتوویی و به ركه سه لۆژیادا توانی به كنه ته
اڵم  به  زۆر كۆنه  رتووكه م په زۆریكمان بڵێین ئه  یه وانه مڕۆ. له ئه

  كه  ی ئێستای تێدایه م داهاتووه و پێشبینی ئه  ی كۆن نییه كه ڕۆكه ناوه
  و بگره  ر پێشبینی كردووه وبه مه ساڵ له 11  یس زیاتر له بیڵ گه

پرسیار: ئایا هیچ   واته كه  داوه، ئێستا ڕوویان نه  پێشبینی زیاتریش كه
بۆ   وه ته شتێك كردووه  ی لهڕۆژان بیر  ڕۆژێك له  ئێمه  كێك له یه

   –ستم تاكی كوورده  به مه –خێر  راستیدا نه  تی؟ له تی مرۆڤایه خزمه
  کۆمەڵێک شتی بێو پێش بردنی  روه نها له به بڵێین ته رستاتا ڕ وه یان ئه

ها  شتێكی وه  رین له ر به سه نها ئازایین كاتبه ئازایین و تهسوود 
 بێت!!. ربردن نه سه كات به تەنها  سودی نییه كه
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  كه رتووكه كی په پێشه

  ن كه كه ده  پێناسه  وه ڵك دۆكیۆمێنت به ی خه ؟ زۆرینه دۆكیۆمێنت چییه
 122  ێنیت. بۆ زیاتر له گه زێك و شتێكت پێراده كاغه  پارچه  له  بریتیه

كان،  و زانیارییه  ڵگرتنی بیرۆكه بۆ هه  كارهێناوه زیان به لكی كاغه ساڵ خه
ڕاستیدا   دۆكیۆمێنت. له  له  ستان جۆرێكه رده ی به م كتێبه ش ئه نمونه

واڵی  ها هه روه ڵێت، هه تۆ ده  تێیدا شتێك به  كه  موو شتێكه دۆكیۆمێنت هه
ز  داهاتوودا كاغه له  یه وانه دۆكیۆمێنت. له  فزیۆنیش بریتیه له له ر ته سه

بۆ پاراستن و شێركردنی بن  ی تریش ده اڵم ڕێگه بێت به ر هه بوونی هه
 كان. بیرۆكه

پێشاندا  ر له كاندا؛ كۆمپیوته ڕاندنی كاره ڕاپه  كان له تازه  و ڕێگه  بیرۆكه
هۆی باشتر  به  و گۆڕینه ره به  ژیانمانی گۆڕی و ئێستاش جیهان دوباره

ساڵی  12  بێت ژیانمان چی لێبێت له كان. ده ندییه ه یوه و خێراتری په
  تی له پڕییه  رتووكه م په ین و چی ببینین؟ ئه چی بكه  مهبێت ئێ تردا؟ ده

 داهاتوو.  ت به باره اڵم سه پرسیار و وه

  به ست ده ڵێن  ی پاوڵ ئه ڵ هاوڕێكه گه له 1591ساڵی   یتس له بیڵ گه
. بێت ده سااڵن 15 نها ته بیڵ كاتێكدا له  مه ئه ن كه ده مایكرۆسۆفت

ی  زۆربه  اڵم داهاتیی له به  نییه  وره ها گه وهكی  ۆفت كۆمپانیاییهمایكرۆس
. بیڵ  مریكا زیاتره كانی ئه كگرتووه یه  ته كۆمپانیاكانی تری ناویالیه

ڵ  گه و تا ئێستا له ، ئه دایك بووه  واشنگتۆن له-سێیاتڵ  یتس له گه
 بات. رده سه كی نزیك سێیاتڵ ژیان به یه ناوچه  ی له كه ره هاوسه
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مایكرۆسۆفتدا   له  ڵ بیڵ كردووه گه كاریان له  شی كه م هاوڕێیانه له
اڵم پێش  به  مایكرۆسۆفته  له  وه1521  له  ناسان میرڤۆڵد كه  ببریتین له

كرد. پاوڵ ڕێنێرسنی  كامبریج ئیشی ده  ی بێت بۆ مایكرۆسۆفت له وه ئه
چیرۆكێكی گرنگی  1528ساڵی  له  نوس و پرۆگرام نوسیش كه  ڕۆژنامه
 یتس و مایكرۆسۆفت نوسی. ر گه سه یی له ڕۆژنامه

 

 

 كان كارهێنراوه به  زاراوه

  به  ، بۆیه یشتنیان گرانه تێگه  كارهێناوه ی به وه ندێك زاره ر هه نوسه  دیاره
  وه ی شیكردۆته م زاراوانه ئه  كه رتووكه تای په ره سه كی جوان له یه شێوه
ر و  ری كۆمپیوته ارهێنهك كو به وه  توانم بڵێم ئێستا ئێمه ده  و كه
  سته به م مه باشی بیانزانین. بۆ ئه  رمان به سه له  رنێت پێویسته ئینته

  ن كه كه رتووكه كارهاتووی ناو په كی به یه ند زاراوه چه  وه ی خواره مانه ئه
 ون: كه رچاوت ده به  كه رتووكه ی په وه كاتی خوێندنه له

سویچی   مه م سیسته (: ئهBinary Systemم ) ری سیسته باینه -
“On ” و“Off ”كه ره كۆمپیوته  لف با به هێنیت بۆ پێدانی ئه كارده به . 

تۆ   وه م بۆرده ی ئه ڕێگه (: لهBulletin Boardبۆردی بولیتێن ) -
ری تردا  ری كۆمپیوته كارهێنه ڵ به گه یت له كانت شێربكه توانی بیرۆكه ده
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ها تۆ  روه بۆ بۆردی بولیتن و هه  وه ته كه ره كۆمپیوته  یام له ناردنی په به
تی.  ڵكی تر ناردوویه خه  كه  وه وانیتریش بخوێنیته یامی ئه توانیت په ده

ڵكی تێیدا  خه  كه  ی ئێستایه كۆ و یانانه م مه ستی ئه به مه  مه )تێبینی ئه
 (. وه كان بگۆڕنه و زانیارییه  توانن بیرۆكه ندام وده ئه  بێته ده

ی  م جۆره ل ئه گه (: لهCable Televisionیبڵی ) ڤیزیۆنی كه له ته -
ن  نایه  واوه ی هه ڕێگه  یانبینیت له تۆ ده  ی كه م وێنانه فیزیۆندا ئه له ته
 دێن.  وه باییه ی هێڵێكی كاره ڕێگه  وان له ڵكو ئه به

ستێنراو  م دیسكی په كه (: یهCompact Discستێنراو ) دیسكی په -
  گرن كه ڵده كان هه اڵم ئێستا زانیارییه گرت، به ڵده ای ههنها مۆسیق ته
 . وه ته كه ره كۆمپیوته  توانرێت بخرێته ده

  ره ی كۆمپیوته شه م به (: ئهComputer Screenر) ی كۆمپیوته شاشه -
كاتی   یت له بكه  یه م شاشه بێت چاو له چێت. تۆ ده فیزیۆن ده له ته  له  كه

 ر. یوتهر كۆمپ سه ئیشكردن له

توانێت  و ده  كی بچوكه یه كینه كۆنتڕۆڵ كۆنسۆڵ: كۆنترۆڵ كۆنسۆل مه -
 . وه وری خۆی پێبكات و بكوژێنێته كانی ده ئامێره

ی  وشه  ر به رامبه به  كی تره یه وشهواتا زانیاری و (: Dataداتا ) -
information. 
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  وه كانه ره كۆمپیوته  له  ی كه و نامانه (: ئهE-mail)لیكترۆنی ئه ی نامه  -
 لكترۆنی. ی ئه نامه  واته Emailوتریت  ن پێیان ده كه شت ده گه

 زانیاری ڵبژاردنی هه  به ستێت ڵده هه  كه  شتێكه ر فیلته  (:Filterر) فیلته -
 . ئێمه بۆ

بواری   زانیاری زۆریان له  ن كه ڵكانه م خه (: ئهHacker) ر هاكه
ی  وه هێنن بۆ ئه كارده ریش به ها كۆمپیوته روه و هه  یه دا هه ەركۆمپیوت

 . وه سانی تره ی كه ره ناو كۆمپیوته  بچنه
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توانیت  ده  كه  ری بچوكه جۆرێكی كۆمپیوته  وه (: ئهlaptopپتۆپ)ال -
 ڵی بگریت. ڵ خۆت هه گه له

شێكی  (: بهMicroprocessor chipر چیپ ) مایكرۆپرۆسێسه -
 . وه كاته و بیرده  ره كۆمپیوته

بۆ   لیكترۆنی وایه كو كلیلێكی ئه (: وهPasswordربوون) ی تێپه وشه -
ی  م وشه س ئه ندێك كه نها هه لیكترۆنی. ته ی قفڵێكی ئه وه كردنه

و  ناو ئه  توانن بچنه وانیشن ده ر ئه زانن و هه ده  بوونەڕ تێپه
 . قفڵكراوه  ڕبوونه تێپهی  م وشه به  ی كه ره كۆمپیوته

  كه ڕێنمایی ڵێك كۆمه بۆ  ناوێكه یر سۆفتوه (: Softwareكااڵ) رمه نه -
 پێكردن فرمان  به كان رنامه به  وایه مانای.)وێت كه ده شوێنی ر كۆمپیوته

 كان فرمانه شوێن ش كه ره مپیوته ۆك و ن كه ده ئیش  وه ره كاربه به ن الیه له
 .(وێت كه ده

  ندی كردنه یوه ی په م شێوازه (: ئهtelecommutingتێلیكۆمیوتینگ) -
یت بۆ  كه ڕێده به  وه ره ی كۆمپیوته ڕێگه كانت له موو كاره تۆ هه كه

 رێكی تر. كۆمپیوته

و  توانن وێنه كان ده ره (: كۆمپیوتهVirtual realityیاڵی ) ڕاستی خه -
  یاڵیه خه  م شوێنه ئه  هكار بهێنن بۆ دروستكردنی شوێنێك. ك نگ به وده
 ناویدایت. له  وه یته وابیربكه ەك  شیاویشه  ، وه  ك ڕاستیش وایه اڵم وه به
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 بەشی یەکەم
 بەشی یەکەمی ڕێگاکە

کاتێک سێزدە سااڵن بووم یەکەم پڕۆگرامم بۆ کۆمپیوتەر نووسی. 
پڕۆگرامێک شتێک بە کۆمپیوتەر ڕادەگەیەنێت بۆ کردنی شتێک. 

بە کۆمپیوتەری ڕادەگەیاند کە گەمەیەک بکات. ئەم پڕۆگرامەکەی من 
کۆمپیوتەرە  زۆر گەورە وزۆر هیواش بوو، تەنانە شاشەیەکیشی 
نەبوو. بەاڵم من وا هەستم کرد کە زۆر سەر سوڕهێنەرە. من تەنها 
منداڵێک بووم بەاڵم کۆمپیوتەرەکە هەموو ئەو شتانەی کرد کە من پێم 

ۆش هەر ئەوەیە کە سەبارەت بە ڕاگەیاند بە کردنی. تەنانەت ئەمڕ
کۆمپیوتەرەکان خۆشم دەوێت. کاتێک پڕۆگرامێک دەنوسم هەمیشە 

 وهەموو کاتێک بە تەواوی کاردەکات.

و کۆمپیوتەرەکە گەمەی ئێمە بوو، ئێمە لەگەڵ ئەو گەورە بووین 
کاتێکیش ئێمە گەورە بووین لەگەڵ خۆمانماندا هێنا. ئێستا کۆمپیوتەر لە 

ماندایە. ژیمانی گۆڕی ودووبارەیش دەیگۆڕێتەوە ماڵ وئۆفیسەکان
کان دێنەوە یەک بۆ دروست کردنی ەلەبەرئەوەی ئێستا کۆمپیوتەر

سیستەمێکی نوێ. لەم سیستەمەدا، لەسەرتاسەری جیهاندا 
کان دەست دەکەن بە کارکردن بەیەکەوە. کۆمپیوتەرکانمان ەکۆمپیوتەر

 مە.دەبنە مۆبایل وئۆفیس وپەرتوکخانە وبانک بۆ ئێ

ێین ڵت بەم سیستەمە نوێیە دەدوێین پێی دەەکاتێک ئێمە سەبار
هەوڵ دەدات بۆ وەاڵم دانەوەی پرسیارەکان  ە)ئینتەرنێت(. ئەم پەرتووک
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ۆن بەکاری چەت بە داهاتووی ئینتەرنێت. بەوەی چۆن دەبێت ورسەبا
دەهێنین. هەندێک کات کە سەبارەت بە داهاتووی ئینتەرنێت دەدوێین 

 )ڕێگا بەرزەکەی زانیاری(.پیی دەڵیین 

کاتێک ڕێگا بەرزەکەی زانیاری دێت، دەبێتە هۆی هێنانی ڕێگەی نوێ بۆ 
کردنی شتەکان. ڕێگە نوێکان نامۆن وهەندێک کات خەڵکی سەبارەت 
بەم ڕێگە نوێیانە دەشڵەژێن ، بەاڵم ئەم ڕێگایانە سەرەنج ڕاکێشن. من 

 زۆر دڵخۆشم کە دەبمە بەشێک لەم کاتە نامۆیە.

جۆش وخرۆشیە کردووە. لە دوای ن پێشتر هەستم بەم خۆشی وم
ساڵی، هاوڕێکەم پاوڵ  15نوسینی ئەو یەکەم پڕۆگرامەم لە تەمەنی 

د لە بەکارهێنانی کۆمپیوتەرەکان، اتێکی زۆرمان بەسەر برکئەڵێن و من 
ئەمە لەگەڵ ئەوەشدا کۆمپیوتەرەکان زۆر گران بوون. یەک کاتژمێر 

دۆالری نرخ بوو، ئێمە لە هاوینەکاندا  82کۆمپیوتەر بەکارهێنانی یەک 
 ان پەیدا دەکرد.ملەکاتی ئیشکردن بۆ کۆمپانیاکانی کۆمپیوتەر پارە

. من پاوڵ ئەڵێنی هاوڕێم سەبارەت بە ئامێرەکان لە منی زیاتر دەزانی
و فێربووم. ڕۆژێکیان لە ئەزیاتر ئارەزووم لە پڕۆگرام بوو. بەاڵم من لە

 یشتێک ،ساالن بوو 15سااڵن بووم وئەو  11ک من کاتێ 1598ساڵی 
نیشان دام کە دەیخوێندەوە. ئەو شتە سەبارەت بە کۆمپانییایەک بوو 

 ی دەوترێت ئینتێل و مایکرۆپرۆسێسەر چیپێکی تازەی هەبوو.ێپ
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بریتییە لە بەشێکی کۆمپیوتەر کە بیردەکاتەوە.  مایکرۆپرۆسێسەر چیپ
زۆر زیرەک نەبوو، بەاڵم ئێمە ئەو مایکرۆپرۆسێسەر چیپە تازە 

پڕۆگرامی بۆ بنوسین. لە کۆتایدا  بتوانین ویستمان ببینین ئەگەر
لەو  تپرۆگراممان بۆ کرد بەاڵم پارەیەکی باشمان دەست نەکەو

 پڕۆگرامە.

 
 مایکرۆپڕۆسێسەر چیپ

دووەم مایکرۆپڕۆسێسەر چیپ لە ئێنتێلەوە  1598لە بەهاری ساڵی 
. کاتێک ترزۆر زیرەکتربوو لەوەی پێشوودەرکەوت. ئەوەیان زۆر 

مان خوێندەوە بە پاوڵم وت کە ڕۆژی کۆمپیوتەرە گەورەکان دەربارە
 کۆتای هات.
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بەاڵم ئەمە بیرۆکەیەکی تری نوێ بوو کە ئێمەی زیاتر سەرسام کرد. لە 
 Altairمان بینی.  Altair 8800کانونی یەکەمی ئەم ساڵە، وێنەیەکی  

رۆکۆمپیوتەرێک لەگەڵ  مایکرۆپڕۆسێسەر بریتی بوو لە مایک 8800
. کاتێک ئیمە ئەمەمان بینی. بیرمان کردەوە "نا چیپە نوێکەی ئینتێڵ

نەخێر! خەڵکی هەڵدەستن بە نوسینی پڕۆگرامی دروست بۆ ئەم چیپە! 
  من زۆر دڵنیا بووم لەمە و دەمویست ببمە بەشێک لەمە.

دا ئێمە کردمان. هەفتە لە کاری قورسی ویست. بەاڵم لەکۆتای 1ئەوە 
ـەکە هەبوو و شتی زیاتریشمان Altair 8800ئێمە پڕۆگراممان بۆ 

هەبوو. ئێمە یەکەم کۆمپانیامان لە جیهاندا هەبوو کە پڕۆگرامی بۆ 
 . لەو کاتەدا ناومان نا "مایکرۆسۆفت."مایکرۆکۆمپیوتەرەکان دەنوسی

کە  ەئەوەیدەستپێکردنی کۆمپانیایەک ئاسان نییە. هەندێک کات مانای 
تۆ ناتوانیت شتانێک بکەیت کە تۆ ئارەزووی کردنیان دەکەیت. کۆلێژم 
خۆش ویست. ئارەزووی هەبوونی دەمەتەقێ و گۆڕینەوەی بیروڕام 
لەگەڵ زۆر خەڵکی زیرەک هەبوو. بەاڵم من زانیم کە دەبێت هەڵبژێرم. 

بەجێ بهێڵێت و منیش بڕیارم  پیشەکەیئەو بەهارە پاوڵ بڕیاری دا کە 
 سااڵن بووم. 15ا کۆلێژ بەجێ بهێڵم. لەو کاتەدا من د
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 بەشی دووەم
 سەرەتاکان

 لە داهاتوو یارمەتی دەرە چاو لە ڕابردوو بکەیت.بۆ تێگەیشتن 
ساڵ لەمەوبەر، پیاوێکی بەڕیتانی بەناوی چارلس بابج  112زیاتر لە 

توانی لەگەڵ ژمارەکان دەیبیرۆکەیەکی هەبوو سەبارەت بە ئامێرێک کە 
توانی شوێن دەیکاربکات. ئەو ویستی ئامێرێک دروست بکات کە 

فرمانی جیاواز بکەوێت بۆ کردنی کاری جیاواز. ئەمڕۆ، ئێمە بەم جۆرە 
". Softwareئامێرە دەڵێن کۆمپیوتەر و بە فرمانەکان دەڵێین نەرمەکااڵ "

بیدەیتە ئامێرێک  نەرمەکااڵ بریتییە لە دەستەیەک فرمان کە تۆ دەتوانی
بۆ ئەوەی پێی بڵێت چۆن شتێک بکات. بەرنامەکانی کۆمپیوتەر بریتین 

 ".Softwareلە نەرمە کااڵ "

کەی بابج کرد. لە ی تر، خەڵکی کاریان لەسەر بیرۆکەبۆ سەد ساڵ
ـەکان، ئەوان یەکەم کۆمپیوتەریان دروستکرد.  1582سااڵنیکۆتایدا، لە 

تانیای گەورە بەیەکەوە لەماوەی جەنگدا ویالیەتە یەکگرتووەکان و بەڕی
کەسە  کاریان لەسەری کرد، کارەکەش نهێنی بوو. سێ لە

بەناوبانگەکان کە یارمەتی دران لە دروستکردنی ئەو کۆمپیوتەرە بریتی 
 بوون لە ئاالن تیورینگ و کالود شانۆن و جۆن ڤۆن نۆیمن.
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تەنانەت پێش جەنگیش کالود شانۆن ئارەزووی لە ئامێرە 
رکەرەوەکان دەکرد. ئەو نیشانی دا کە چۆن سویچە بچوکەکان دەبنە بی

ئەلف بای کۆمپیوتەر.  لە سیستەمەکەی ئەو دا کە سویچێک بریتی بوو 
و  بوو ONسویچێکی تر کە هەبوو و  یمانای "دروست" OFFلە 

ی هەبوو. ئەم سیستەمە سادەیە پێی دەوترێت "مانای "نادروست
"Binary System کۆمپیوتەرەکان تا ئەمڕۆش بەکاری دەهێنن."، و 

جۆن ڤۆن نۆیمن ئەمریکێکی لەدایکبووی هەنگاریا، شتێکی گرنگی 
زیادکرد. بیرۆکەیەکی هەبوو سەبارەت بەوەی چۆن کۆمپیوتەرەکان 
دەتوانن میمۆریێک بەشێوەیەکی بەهێز بەکاربهێنن. دەست بەجێ کە 

 یک بوو. ئەمە شیاووی بوون بوو کۆمپیوتەری مۆدێرن لەدا

هەمیشە شیاو نییە بۆ کۆمپیوتەر زانیارییەکان بپارێزێت لە ناو 
میمۆرییەکەیدا  بەبێ گۆڕینی ئەو میمۆرییە. زۆر جار کۆمپیوتەرەکە 
پێویستە زانیارییەکان بچوک بکاتەوە بۆ ئەوەی میمۆرییەکەی بتوانێت 

ئەنجام زۆر  هەڵبگرێت. کۆمپیوتەر ئەمە لەیەک کاتدا زانیاری زیاتر
 پێش ئەوەی زانیارییەکانی بۆ کۆمپیوتەرێکی تر بگوازێتەوە. ەداتد

 Data(ی زیاتر دەگوازیینەوە. dataمە زانیار )ێهەر ساڵێک بێت ئ
زۆری ئەو  . زۆربەیinformationوشەیەکی ترە بەرامبەر وشەی 

زانیاریانەی کە ئێمە ئەمڕۆ بەڕێگەی جیاواز دەستمان دەکەوێت 
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وە دێت. و کۆمپیوتەرەکە دەینێرێت بۆ لەڕێگەی کۆمپیوتەرەکانمانە
ئامێری جیاواز لە ماڵەکەدا. بۆ نمونە ئەگەر کۆمپیوتەرەکە پەیامێکی 
دەنگی وەربگرێت ئەوا تەلەفۆنەکە زەنگ لێدەدات بەاڵم بۆ نمونە ئەگەر 

ئەوا کۆمپیوتەرەکە  بێت پەیامەکە لەشێوەی وێنە یان وێنەکان یان فیلم
دەدات. بۆ نمونە نوسینی ڕۆژنامەیەک یان  یلەسەر تەلەڤیزیۆن نیشانیان

پەیامێکی فاکسی لەسەر شاشەی کۆمپیوتەرەکە دەردەکەوێت. 
ناتوانین بزانین هێشتا هەروەها، لەوانەیە زانیاری تر هەبن. بەاڵم ئێمە 

 توو هەمیشە پڕییەتی لە سەرسوڕمانی.هاچی دەبێت چونکە دا

هیچ سەرسوڕمانییەک لە ڕابردوو نییە، بەاڵم وانە هەن. ئەو 
کۆمپانیایانەی کە پارەیان دەخەنە "ڕێگە بەرزەکەی زانیاری" هەوڵدەدەن 

ساڵێ ڕابدوو  82هەڵەیە نەکەن کە کۆمپانیاکان لەماوەی کە هەمان ئەو 
زۆریان لەسەر ئامێرەکە بەسەر  یکردیان. لە ڕابردوودا، ئەوان کاتێک

".  هەروەها Softwareکەم لەسەر نەرمە کااڵ " یتێکبرد و کا
کە لەگەڵ نەرمەکااڵی  دکۆمپیوتەری وەهایان دروست نەکر

 کۆمپانیاکانی تر کاربکات.

 MITSە کارمان لەگەڵ ە دەستمان بە مایکرۆسۆفت کرد، ئێمکاتێک ئێم
، 1599دروست کرد. لە ساڵی  Altair 8800کرد ئەو کۆمپانیایەی کە 

کۆمپیوتەری  -ئەپڵ و کۆمۆدۆر و ڕادیۆ شاک–ی تریش کانکۆمپانیا
بچوکیان دروست دەکرد و ئێمە نەرمەکااڵی خۆمانمان پێیان فرۆشت. 
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نەرمە کااڵکەی ئێمە بەشێکی گرنگی ئەو کۆمپیوتەرانە بوو چونکە 
 بەکاربەرانیش توانیان بەرنامەی بۆ بنوسن.

دەکرد، ئەوان بەاڵم بەکاربەران شتێکی تریان بە نەرمەکااڵکەی ئێمە 
دەیان برد! یەکێک کڕی و پاشان دای بەکۆمەڵێکی تر لە بەکاربەری 

دزینی  یئەم جۆرەکۆپی کردنی نەرمەکااڵکە. بەداخەوە  کۆمپیوتەر بە
 نەرمەکااڵیە تا ئێستا ون نەبووە.

تەنانەت بەم کێشەشەوە ئێمە نەرمەکااڵی زۆرمان دەفرۆشت. تەنها بە 
نیوەی زیاتری  1595ڵکو لە ساڵی کۆمپانیا ئەمریکییەکان نا بە

 مان لە ژاپۆنەوە دەهات.انکارەک

، من و پاوڵ مایکرۆسۆفتمان گواستەوە بۆ 1595لە ساڵێ 
شارۆچکەیەکی نزیک سیاتڵ، واشینگتۆن. کۆمپانیاکە گەشەی دەکرد. 
مایکرۆسۆفت زۆرباش کاری کرد چونکە ئێمە تەنها نەرمەکااڵمان 

نەکرد. کۆمپانیای  ان دروستدروستکرد و هەرگیزیش کۆمپیوتەرم
کان. هەروەها لەبەر ئەوەی نەرمەکااڵکۆمپیوتەر دەهاتن بۆالی ئێمە بۆ 

زمانی پڕۆگرام زۆربەی زۆریان نەرمەکااڵکانیان لە ئێمە دەکڕی، 
 یسک گرنگترین زمانی پڕۆگرام کردننوسینمان مایکرۆسۆفت بەی

 کۆمپیوتەر بوو.
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و شتانەی کە تۆ دەیانکڕیت کۆمپیوتەر و نەرمەکااڵکانی جیاوازن لە
چونکە کۆمپیوتەر ونەرمەکااڵکانی دەتوانن زیاتر بەسوودبن. ئەگەر تۆ 

یوتەر بکەیت، پکۆمپیوتەرێک بکڕیت چونکە تۆ دەتەوێت گەمەکانی کۆم
نوێ  یوتەرەکە بەسوود تر دەبێت هەر کاتێک کە کۆمپانیا گەیمێکپیکۆم

 دروست دەکات.

 
 باینەری سیستەم
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تەلەڤیزیۆن ئەوا گرنگ نەبوو لەژیانماندا وەکو ئەمڕۆ. لەسەرەتادا، 
یەکەم جار تەلەڤیزیۆنی زۆر نەبوون و بۆیە بەرنامەی تەلەڤیزیۆنیش 
کەم بوون. بەاڵم لەگەڵ ئەوەی کۆمپانیاکان تەلەفیزیۆنی زیاتریان 

نامەی تەلەفیزیۆنی و رفرۆشت، هۆی زیاتر هەبوون بۆ دروستکردنی بە
 خەڵکی زیاتر ویستیان تەلەفیزیۆن بکڕن.لەگەڵ بەرنامەی زیاتر 

هەمان شت بەسەر ئامێرە میوزیکە سیدییەکان داهات. کاتێک ئامێرە 
میوزیکە سیدییەکان یەکەم جار گەیشتنە کۆگاکان، تۆ نەتدەتوانی ئەو 

وت وکە ئارەز گۆرانی بێژ و گۆانییانە لەسەر سیدییەکان بدۆزییتەوە
ئەم  ینیزۆر دەستیان کرد بە کڕ ێکیخەڵک ک. بەاڵم کاتێدەکردن

ئامێرانە ، کۆمپانیاکانی میوزیک پێویست بوو دەست بکەن بە 
دروستکردنی سیدی زیاتر. ئەمڕۆ، کاتێک کە دەتەوێت میوزیک بکڕیت ، 

 عادەتەن سیدیێک دەکڕیت.

ئەم وانانە گرنگن بۆ کۆمپانیاکانی کۆمپیوتەر. کۆمپانیاکان پێویستە 
کە چەندین شتی کۆمپیوتەرەکانیان داوایە بیریان بێت کە خەڵکی لە

 جیاوازیان بۆبکات بەگوێرەی شیاوییەتی.

ـەوە هاتن بۆ مایکرۆسۆفت بۆ ئەوەی IBMاو لە پی، دوو 1522لە ساڵێ 
سەبارەت بۆ کۆمپیوتەری کەسی گفتوگۆ بکەن، ئەو کۆمپیوتەرە 
بچوکانەی کە خەڵکی بتوانن لە ماڵەوە و لە کارە بچوکەکاندا بەکاری 
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دەیویست ئەم کۆمپیوتەرە نوێیانە بە کەمتر لە ساڵێک  IBMهێنن. ب
بۆ دروست  انەکرد کە نەرمەکااڵی. هەروەها داوای لە ئێمئامادەبن
 بکەین.

زۆر سەرنج ڕاکێش بوو. ئێمە ویستمان ببینە بەشێک  IBMبیرۆکەکەی 
لەمە. ئەم نەرمەکااڵییەی کە ئێمە بۆ ئەوانمان دروستکرد پێێ دەوترا 

MS-DOS ئێمە نرخێکی زۆر کەممان دا پێێان بۆ ئەوەی بەکاری .
بهێنن، و کۆمپیوتەرکانییان بە نەرمەکااڵکەی ئێمەوە زۆر بەباشی 
فرۆشران. دەست بەجێ خەڵکی دەستیان کرد بە نوسینی پڕۆگرام کە 

دروستکرابوون. ئەمە هەواڵێکی خۆش  MS-DOSلەسەر سیستەمی 
تەمەکەی ئێمە زۆر بەسوودتر بوو بۆ ئێمە، چونکە لەم ڕێگەیەوە سیس

بوو بۆ هەمووان. بۆ چەند ساڵێک، زیاتر لە نیوەی هەموو کۆمپیوتەرە 
 بوون. IBMدا هی کارکەسییەکان لە 

رنگ بوو بۆ ئێمە، ممان کرد زۆر گIBMئەم بازرگانییەی کە ئێمە لەگەڵ 
لە دوای چەند سەختییەک لەگەڵ جۆری  1558 بەاڵم لەساڵی

نەرمەکااڵی جیاواز بۆ کۆمپیوتەرە نوێکان، ئێمە کارمان لەگەڵیان 
 وەستاند.

تێک کە تۆ دەیفرۆشیت تا سەر بە باشی کارناکات هەتاوەکو تۆ شهیچ 
مان باشتر و MS-DOSکاری لەسەر نەکەیت و باشتری نەکەیت. ئێمە 



                www.kitn.netڕێگاکەی بەردەم نوسراوی بیڵ گەیتس  ..................... لە پڕۆژەکانی 

٢٣ 
 

مان وەستاند. MS-DOSئێمە دروستکرنی باشتر کرد، بەاڵم لە کۆتایدا 
لە جیاتی ئەمە، ئێمە نەرمەکااڵی مایکرۆسۆفت ویندۆزمان فرۆشت. ئێمە 

نوێ  یپالنمان وایە کە هەر دوو ساڵ یان سێ ساڵ جارێک سیستەمیێک
 ویندۆز دروست بکەین.

. ئەوەی گرنگە لە داهاتووشداهەموویەکێک هەڵەدەکات لە ئێستا و 
لە  سەرکەوتنلە دوای ئەم هەاڵنە. نهێنییەکەی  ئەوەیە کە چی دەکەیت

بازرگانی ئێمەدا گۆڕانکارییە. من باوەڕم وایە کۆمپانییایەک دەتوانێت 
وە بمێنێتەوە بە کردنی گۆڕانکاری دروست لەکاتی ەسەرڕیزی لە

 دروستدا. 

 بەشی سێیەم
 شتانێک کە کۆمپیوتەرەکان دەتوانن بۆ ئێمەی بکەن

(لەسەر The Ed Sullivanنامەی )کاتێک من منداڵبووم، بەر
لەشەوانی یەکشەممان هەبوو. تۆ لەبەردەمی  2تەلەڤیزیۆن کاتژمێر 

ئەگەر نا لەدەستت دەچوو بەاڵم هیچ  2تەلەڤیزیۆن بووی لە کاتژمێر 
 لەدەست بچێت. ی(The Ed Sullivanیەکێک نەیدەویست بەرنامەی )

ئێمە بڕیاردەدەین تەماشای چی دەکەین بەاڵم کۆمپانیاکانی تەلەفیزیۆن 
ساڵ لەمەوبەر  52بڕیار دەدەن کەی تەماشای دەکەن. بەم شێوەیە 
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دەکرد. و ئەمەش ئەو  م(The Ed Sullivanتەماشای بەرنامەی )
 کە زۆربەی زۆری ئێمە لەشەواندا تەماشای هەواڵ دەکەن. یەشێوەیە

ئامێرێکە  VCRگەیشتە ماڵەکان.  VCRکان، 1522تای ساڵی ەلە سەر
کە فیلم و بەرنامەی تەلەفیزیۆنی لەبەردەگرێتەوە بۆئەوەی دواتر تۆ 
بتوانیت تەماشای بکەیتەوە یان بیانپارێزیت. ئێستا تۆ دەتوایت 

 هەڵبژێریت چ کاتێک دەتەوێت تەماشای شتێک بکەیت.

مدەرەوەی پێش ئامێری وەاڵ گۆڕا. یشلەسەر تەلەفۆن کردنگفتوگۆ
ن ، تۆ دێیتەوە ماڵەوە لە دوای کار و نازانیت کەکەسێک ۆتەلەف

بن گوێ یویستویەتی قسەت لەگەڵ بکات. ئێستا ئێمە دەتوان
ئەگەر ویستمان پەیوەندی بەو خەڵکانە  لەپەیامەکانمان بگرین و

 بکەینەوە.

دەبێت هەروەکو ئێستا هەیە بەاڵم بوونی لە داهاتوودا، تەلەفیزیۆن 
لەهەر  تەلەفیزیۆن لەڕێگەی کۆمپیوتەرکانیشەوە دەبێت. تۆ دەتوانیت

کە پێشتر لەسەر تەماشای هەرشتێک بکەیتەوە  کاتێک بتەوێت
 تەلەفیزیۆن بووە.

ت وت بۆت پاشەکەەێت و کۆمپیوتەرەکەبئیمەیڵەکەشت بەم شێوەیە د
دەکات هەتاوەکو تۆ ئامادەدەبیت بیخوێنیتەوە. بەاڵم )ڕێگە بەرزەکەی 

نیاری( تەنها نابێتە تەلەفزیۆنێک و پۆستێکی ئەلیکترۆنی بەڵکو زا
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زیاترمان دەداتێ. یارمەتیمان دەدات فێرببین و بازاڕبکەین و بەدوای 
ن. ێزانەکانمان و هاوڕێیانماندا بکەیپارەدا بگەڕێین و گفتوگۆ لەگەڵ خ

 ن لە چ جێگایەکی ئەم جیهانەن.ائەمە کێشەنابێت ئەو

وێنەکانیان  باشتردەبن وەک ئەوەی ئێستا هەن.شاشەکانی کۆمپیوتەر 
ین کە لەسەریان بنوسین بەکاربهێننین هەندێکیان ڕوونتر دەبن و دەتوا

ن بە تەلەفۆن. و کەوە کاردەکەەو وێنەبکێشین. ئەوانی تر بەی
 ەندیمان پێوەدەکەن.دەموچاوی ئەم کەسانەمان نیشان دەدات کە پەیو

ە لە کاتی گەشتیشدا کاربکەن. بۆ لە جیهانی ئەمڕۆدا خەڵکی پێویستیان
کە و وبچ یچەندین ساڵ ئێمە الپتۆپمان هەبووە.  الپتۆپ کۆمپیوتەرێک

تۆ دەتوانیت لەگەڵ خۆتی هەڵبگریت بەاڵم ئێستا کۆمپیوتەر هەن لە 
 گیرفانەکاندا دەڕۆن.

ئەم کۆمپیوتەرە گیرفانیانە زانیاری هەڵدەگرن و هەروەها ئەوان 
دەتوانن گەمە کۆمپیوتەرییەکان بکەن. لە چەند پەیامەکان دەنێرن یان 

تر تۆ ناتەوێت پارە لە گیرفانەکانتدا هەڵبگریت چونکە تۆ  یساڵ
 ەکۆمپیوتەرە گیرفانییەکەت بەکاردێنیت بۆ کڕینی شتەکان. ئەو دەبێت

 بانکە بچوکەکەی تۆ و هەر تۆ دەتوانیت بەکاری بهێنیت.

ە سەبارەت بەداهاتووی یەکێک لە کێشەکان کە خەڵکی بیری لێدەکەنەو
". ئەوان وا بیردەکەنەوە کە ئینتەرنێت کەڵکەبوویەئینتەرنێت "زانیاری 
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نیاری و ئەو چیایەش بەسەریاندا دەڕوخێت.  بەاڵم ادەبێتە چیایەک لە ز
؛ زانیاری زۆر زۆر کێشەیەکی نوێ نییە و کێشەیکیش نییە کە ئێمە 

کێک بیر لە رەکان هەمان بێت. بۆ خولەەتەنها لەگەڵ کۆمپیوت
پەرتووکەکان بکەرەوە. کاتێک بۆ پەرتووکخانەیەک دەڕۆیت. ئایا تۆ 

؟ نە خێر بە پەرتووکەکان ووەژییت سەبارەت بە خوێندنەوەی هەمدەشڵ
دڵنیاییەوە نەخێر. تۆ دەزانی ئارەزووی چی دەکەیت.  تۆ دەزانیت 
دەتەوێت چی بخوێنیتەوە و سیستەمی پەرتوکخانەش یارمەیتیت دەدات 

 دۆزینەوەی. لە

 
 کۆمپیوتەرێکی گیرفانی

رنێت فیلتەری هەیە. فیلتەر یارمەتیت دەدات ئەو زانیارییە ەئینەت
هەڵبژێریت کە تۆ دەتەوێت. فیلتەرەکانی سبەی باشتر دەبن لە هی 

 ئەمڕۆ. 
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کاتێک تۆ پرسیار سەبارەت بە ئەگەر تۆ ئارەزووی تۆپی پێ دەکەیت، 
کۆمپیوتەرکەت براوەکانی یاری تۆپی پێت نیشان وەرزش دەکەیت 

 ێیت چونکەڵگەلێک شتی پێ بدەدات. بە دڵنیاییەوە،  تۆ پێویستە 
 زیاتر بزانێت.سەبارەت بە تۆ فیلتەرەکە باشتر کاردەکات گەر 

کانی ئەمڕۆ وەکو یەکەم ڕۆژی کرێکارەکان وان. تۆ پێویستە کۆمپیوتەرە
هەموشتێک بدەیت. و ئەم رەت بەبافرمانەکان بەوریایییەوە سە

کۆمپیوتەرانە هەمیشە دەبنە کرێکارە یەکەم ڕۆژییەکان و هەرگیز 
 لەتۆوە فێرنابن.

فیلتەرێک کە زۆر سەبارەت بە تۆ دەزانێت دەتوانێت لە تۆوە فێربێت. 
بێت کە تۆ لە چیدا باشیت. هەروەها لەبیری ەد ئەو فیلتەرە لەبیریدا

ەزووی چی ناکەیت. هەروەها دەبێت تۆ ئارەزووی چی دەکەیت و ئار
 یارمەتیت دەدات لە ڕێگەی ترەوە. 

لەبەرئەوەی فیلتەرەکان فێردەبن هەروەها دەگۆڕێن. کاتێک فیلتەرێک 
زۆر زیرەک دەبێت. پێی دەڵیین "بریکار" تەنانەت ئەم فیلتەرە دەنگیشی 

 دەبێت. 

سەبارە بە گفتوگۆ لەگەڵ هەندێک خەڵک ئارەزووی ئەم بیرۆکەیە ناکەن 
ۆمپیوتەردا. ئەوان دەڵێن "ئەمە زۆر نامۆیە."بەاڵم ئێمە پێشتر لەگەڵ ک

ئامێرەکان دواوین. کاتێک ئۆتۆمۆبیلەکەت یان کۆمپیوتەرەکەت کارناکات 
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ر شتەکاندا ەەیت. ئێمە زۆربەی کات بەسکتۆ بەسەریدا هاواردە
دەکەین. ئێستا لەجیاتی هاوارکردن، ئێمە دەتوانین قسەبکەین. راهاو

 ڕوو نادات. ی ترربەی زۆری ئەوە بۆ چەندین ساڵبەاڵم زۆ

دروستکردنی ئینتەرنێتی داهاتوو _ ڕێگە بەرزەکەی زانیاری _ دەبێتە 
کارێکی گەورە. سیستەمەکە پێویست دەکات لەگەڵ چەندین جۆری 
کۆمپیوتەر و ئامێری تری هەڵگری زانیاری کاربکات. لەوانەیە زۆر گران 

دروستبوونی پێشتر دەستی پێ کردووە. بێت دروستکردنی بەاڵم 
دەکەن.  Shareکە زانیاری  ەئینتەرنێت دەستەیەک کۆمپیوتەر

ئینتەرنێت پێشان لێرەبووە و  گرنگترین بیرۆکەیە لە بازرگانی 
 کۆمپیوتەر لەوەتەی کۆمپیوتەرە کەسییەکانەوە.

ئینتەرنێت سیستەمی تەلەفۆنەکان بەکاردەهێنێت. کاتێک پەیامێکت بۆ 
م، لە کۆمپیوتەرەکەی من دەچێت بۆ تەلەفۆن و پاشان لەوێوە بۆ دەنێر

 کۆمپانیای ئینتەرنێتەکەم پاشان کۆمپانیاکەم دەینێرێت بۆ تۆ.

کە  ئینتەرنێت سیستەمێکی سەرەنج ڕاکێشە بەاڵم هەندێک کێشەی هەیە
یەکێک لە ترسناکترینی کێشەکان هاکەرەکانن، ئەو خەڵکانەی کە زۆر 

ەرەکان دەزانن و ئەمە بەکاردەهێنن بۆ چونە ناو سەبارەت بە کۆمپیوت
 ساڵی ی تشرینی دووەمی8سیستەمی کۆمپیوتەری خەڵکی ترەوە. لە 

هەزاران ئەو کۆمپیوتەرانەی ئینتەرنێتیان بەکاردەهێنا دەستیان بە  1522
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هێواشبوونەوە کرد. هەندێکیان ڕاوەستان لەکار. کۆمپانیاکان بە 
چوو. هۆی کێشەکە بەرنامەیەک بوو  ر کار و پارەیان لەدەستێکاتژم

 خستبویە ناو سیستەمەکە.پێش چەند مانگێک  کە هاکەرێک

ن ابەاڵم زۆربەی کات، ئینتەرنێت بە باشی ئیش دەکات. ئەمڕۆ، بە ملیۆن
 خەڵک بەکاری دەهێنن و زۆر دڵخۆشن بە بەکارهێنانی.

 
 تەلەفیزیۆنی کەیبڵی

گۆڕانێکی تر بۆ ئینتەرنێت دەگات. دەست بەجێ تۆ فیلمەکان لەسەر 
تەلەفیزیۆنەکەت دەبینیت یان لەسەر شاشەی کۆمپیوتەرەکەت لەبەر 
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ئەوەی تۆ هەڵتبژاردن. ئەم فیلمانە لەڕێگەی تەلەفیزیۆنی کەیبڵیەوە دێن.  
بۆ  دەجەنگێنتەلەفیزۆنە کەیبڵییەکان و کۆمپانیاکانی تەلەفۆن 

تۆ وەکو کڕیارێک بۆ ئەو شتانەی ئەوان پێشکەشی دەستخستنی 
 دەکەن: فیلم، بانککردن، بازاڕکردن....هتد.

کۆمپیوتەری کەسی یارمەتی خەڵیک دا لە کۆمەڵێک ڕێگەوە. ئینتەرنێت 
 زیاتر دەکات؛ ئەو دەرگا بەڕووی زۆربەی زانیاری جیهاندا دەکاتەوە.
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 بەشی چوارەم

 سیستەمەکانی زانیاریگۆڕانکارییەکان لە 

  ن كه كه ده  پێناسه  وه ڵك دۆكیۆمێنت به ی خه ؟ زۆرینه دۆكیۆمێنت چییه
 122  ێنیت. بۆ زیاتر له گه زێك و شتێكت پێراده كاغه  پارچه  له  بریتیه

كان،  و زانیارییه  ڵگرتنی بیرۆكه بۆ هه  كارهێناوه زیان به لكی كاغه ساڵ خه
 دۆكیۆمێنت.  له  ستان جۆرێكه رده هی ب پەرتووکەم  ش ئه نمونه

ڵێت،  تۆ ده  تێیدا شتێك به  كه  موو شتێكه ڕاستیدا دۆكیۆمێنت هه  له 
  یه وانه دۆكیۆمێنت. له  فزیۆنیش بریتیه له له ر ته واڵی سه ها هه روه هه
بن بۆ  ی تریش ده اڵم ڕێگه بێت به ر هه ز بوونی هه داهاتوودا كاغه له

 .كان بیرۆكه پاراستن و شێركردنی

کە دۆکیومێنتە  ئێنتەرنێت ڕێگەی بە ملیۆنان خەڵک داوە بزانن
لە کۆمپیوتەرەوە دەگوازرێتەوە بۆ کۆمپیوتەرێکی تر.  ئەلیکترۆنییەکان

وەی کاغەزەکان ەبکەن ل ترلەبەرئەوەی کۆمپیوتەرەکان دەتوانن زیا
دەیکەن، ئەم دۆکیومێنتانە زیاتر بەسوود دەبن بۆ تۆ. بیرۆکەی 

 دەگۆڕێت. لە داهاتوودا ت "نکیومێ"دۆ

کاتێک من گەنج بووم، ئەو زانیاری نامەیەم خۆشدەویست کە 
، من خێزانەکەم هەیانبوو.  کاتێک ویستبام سەبارەت بە شتێک فێرببم
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 یبخوێنمەوە و تەماشای وێنەکانی بکەم. من کاتێک دەربارەیدەمتوانی 
 خوێندەوە. زۆرم بەسەر برد لەگەڵ زانیاری نامەکە و زۆریم لێ

ملیۆنێک وشەی تێداهەیە و  ،مایکرۆسۆفت ئینکارتا زانیاری نامەیەکە
فۆتۆگرافی و فیلم و میوزیکیشی تێدایە. ئەگەر تۆ  هەروەها وێنەی

ویستت سەبارەت بە میوزیکی میسری بزانیت، تۆ دەتتوانیت نمونەی 
.  هەروەها دەربارەی ئەو شتەمیوزیکەکە ببیستیت لەکاتی خوێندنەوە 

دەتوانیت گوێبیستی کەسە بەناوبانگەکان بیت چییان وتووە یان  تۆ
تەماشای فیلمێک بکەیت کە چۆن ئامێرێک کاردەکات. هیچ زانیاری 

 نامەیەکی کاغەزی ناتوانێت ئەمانەت پێ بدات.

دۆکیۆمێنتە کاغەزییەکان تەنها نیین کە دەگۆڕێن. هەواڵی تەلەفیزیۆنیش 
گەر تۆ زانیاری زیاترت ویست ئە کە دەتەوێت. ئەوەندە درێژدەبێت

لەسەر دەکەن، تۆ بۆت هەیە پرسیار لەسەر شتێک کە ئەوان گفتوگۆی 
 بکەیت. دەربارەی

بە دانانی توانی زانیاری لەسەر ئینتەرنێت شێربکەیت. تلە پێشاندا تۆ دە
تۆ دەتوانیت بیرۆکەکانیش پەیام و وشەکانت لەسەر بۆردی بولێتن 

یکترۆنی بریتییە لە شوێنێک لە بولێتن بۆردی ئەل شێربکەیت. 
توانن پەیام بنوسن و بخوێننەوە دە کیسیستەمێکی کۆمپیوتەردا کە خەڵ

بارەت بە شتێک کە ئارەزووی دەکەن. ملیۆنێک خەڵک دەتوانن سە
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ئەوەی نوسیوتە بیخوێننەوە، یان هیچ یەکێک نایخوێنێتەوە. بە هەر 
 ا. هەروەهوەو شوێنەڕیگەیەک بێت تۆ بیرۆکەکەی خۆت دەخەیتە  ئە

هەیە لەسەر  بولێتن بۆرد سەبارەت بە زۆربەی زۆری شتەکان
 ئینتەرنێت.

کە خەڵکی ئارەزووی دەکەن سەبارەت بە  نگەمەکان شتانێکی تر
کۆمپیوتەرەکان. ئەمڕۆ، زۆربەی گەمە کۆمپیوتەرییەکان لەسەر سیدی 

کەرێک هەمان گەمە دەست پێدەکات بەاڵم ئەوەی  تایبەتین. هەر یاری
مەکە دەگۆڕێت ئەوەیە کە ئەو چی هەڵدەبژێریت بەوەی کە بە گەی

گەمەکەی ئەنجام دەدات. بەاڵم لەگەڵ ئەوەی ئینتەرنێت گەشە دەکات، 
خەڵکی دەست دەکەن بە یاریکردن لە دژی بەکاربەری کۆمپیوتەری تر 

 نەک بەتەنها خۆیان.

ە نەرمە کااڵی کۆمپیوتەر بوو ککۆمپیوتەرەکان فیلمەکانیشیان گۆڕی. 
 هەروەها وبە ئێمە بەخشی  یJurrasic parkگیانەوەرانی ناو 

 Theزۆربەی زۆری بەشە هەبووەکانی تر لە فیلمەکانی تری وەکو 
Lion King  وThe Mask. 

یەکێک لە سەرەنج ڕاکێشترین بیرۆکەکان سەبارەت بە جیهانی 
 VRیان  Virtual Realityـییە. Virtual Realityکۆمپیوتەرەکان 

و دەنگەکان کە کۆمپیوتەر بەکاری دەهێنێت  بریتییە لە سیستەمێکی وێنە
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شوێنێکی ڕاستی نییە.  نەکەشوێ" a placeبۆ دروست کردنی شوێنێک "
هەست دەکەیت لەناوی دایت. دەتوانیت چاو  وابەاڵم بە ڕاستی دەچێت، 

لە ڕاست و چەپت بکەیت و سیستەمەکە دەزانێت کە تۆ سەرت 
یش وێنەکان دەگۆڕێت. تۆ ئەم شوێنانە دەبینیت لە دەسوڕێنیت و ئەو

، تۆ توانای ئەوەت VRشوشەی کۆمپیوتەری تایبەتییەوە.  لەگەڵ 
دەبێت فێربیت کە چۆن فڕۆکەیەک بفڕێنیت یان ئۆتۆمۆبیلێک لێ بخوڕیت 
یان بچیتە ناو الشەوە  ببینیت کە چۆن دڵ کاردەکات ئەمە هەمووی 

هەستیت و لەناو ژووری دانیشتنەوە ی لەسەر کورسیەکەت ەوەبەبێ ئ
 ئەنجام دەدرێت.

ازەکانی گەمە وێک لە جۆرە جیاVRئەمڕۆ خەڵکی جۆرە 
نەکان لە گەمە زیاترە. فڕۆکەوا VRکۆمپیوتەرییەکان بەکاردەهێنن بەاڵم 

ئەوانەی کە فێری چۆنییەتی فڕینی فڕۆکە دەبن دەتوانن بەکاری بهێنن و 
 " بکەن.Crashبە سەالمەتی "

مان نیشان ناسراوەکان تەنها شوێنە Virtual Realityسیستەمەکانی 
. بەڵکو جیهانی سەرەنج ڕاکێش و خەیاڵیشمان پیشان دەدەن. نادەن

خەڵکی لە پێشاندا کاردەکەن بۆ دروستکردنی ئەو جیهانە خەیاڵییە 
  سەرەنج ڕاکێشانە.
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 بەشی پێنجەم
 جیهانی کار

ئێمە بەرەو بەجێهێشتنی جیهانی دۆکیومێنتە کاغەزییەکانین.و هەرلەبەر 
ئەمە کار بەرەو گۆڕانە. کۆمپیوتەری کەسی لە پێشاندا چۆنییەتی کاری  
گۆڕییوە و ئێستا کۆمپیوتەرەکان بەیەکەوە گفتوگۆ دەکەن و کار زیاتر 

بەاڵم خەڵکی بەرەو گۆڕانە. ئیحتماالتەکان زۆر سەرەنج ڕاکێشن، 
 یستە بیریان بێت کە کۆمپیوتەر تەنها ئامێرێکە. کۆمپیوتەر دەتوانێتپێو

لە کۆمەڵێک کێشە یارمەتیت بدات بەاڵم ئەم کێشانە لەوانەیە چارەسەر 
 نەبن تەنها لەبەر ئەوەی تۆ کۆمپیوتەرێکت هەیە.

 
 .1582یەکێک لە یەکەم کۆمپیوتەرەکان لە ساڵی 



                www.kitn.netڕێگاکەی بەردەم نوسراوی بیڵ گەیتس  ..................... لە پڕۆژەکانی 

٣٦ 
 

لە گەورە بوون و تەنها  کاتێک منداڵ بووم، کۆمپیوتەرەکان ئامێری
کارە گەورەکان بەکاریان دەهێنان. کۆمپیوتەرەکان بەشێک بوون لە 

بە بەرامبەر بە کارە بچوکەکان کە هۆی باش کارکردنی ئەم کارانە 
 پێنوس و کاغەز بەکاردەبەن.

بەاڵم ئەمڕۆ، کۆمپیوتەرە کەسییەکان ئەمەیان هەموو گۆڕییوە و 
بەکاریان دەهێنن و یارمەتی  کارەکان بە هەموو قەبارەکانەوە

 بەکارهێنەرەکانیان دەدەن کاری زیاتر بکەن.

ئەمڕۆ، خەڵک لە بازرگانیدا زانیاری دەگۆڕنەوە بە ناردنی پەیام و نامە 
و گفتوگۆ لەسەر تەلەفۆن هەروەها بە چاوپێکەوتنی خەڵک لە کۆمپانیای 

 ودراو ترەوە بە دانیشتن لە چواردەوری مێزەیەک. ئەمە هەمووی 
 کاتی دەوێت.

ئیمەیڵی لە لەمایکرۆسۆفت دا، ئێمە دەستمان کرد بە بەکارهێنانی 
ئەو نامانەی کە بەکۆمپیوتەرەکاندا گوزەر دەکەن. لە ؛ ئەلیکترۆنی

ئیمەیڵ ئەوەی کە زۆربەی خەلکی ناوی دەبەن  1522سەرەتای ساڵی 
 بەم ناوە شوێنی کاغەزی گرتەوە.

و لە کۆمپیوتەرێکەوە بۆ  ئیمەیڵ زۆر ئاسانە لە بەکارهێنانیدا
کۆمپیوتەرێک ڕاستەوخۆ گوزەر دەکات. لە مایکرۆسۆفت، هەموو 

لە م بۆ بنێرن. کۆمپانیادا دەتوانن بە ئیمەیڵ پەیامیەکێک لە 
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ڕستەن. ڕستەیەک یان دوو  ئاساییەکان یپەیامە ئیمەیڵمایکرۆسۆفت 
ەندە دەست دەکەوێت کە پێویستییەتی بەاڵم ئەو یەیزانیاریئەو خوێنەر 

لە گفتوگۆیەکی تەلەفۆنی. لە داهاتوودا، ئیمەیڵ  کناخایەنێت وە ەدرێژ
 باشتر دەبێت بەشێوەیەک کە ئێمە هێشتا بیرمان لێنەکردووەتەوە.

تەلەفۆنەکانیش باشتر دەبن. تۆ گوێ بیستی کەسی تر دەبیت بەاڵم 
دەتوانیت بیبینیت،  یان تۆ هەروەها وێت ەئەگەر کەسی بەرامبەر بی

 نیشان بدەیت لە ڕێگەی هەمان سیستەم. یدەتوانیت وێنەی تر

ئۆفیسەکانیان. جێهێشتنی بەخەڵکی چاویان بەیەکتری دەکەوێت بەبێ 
من دڵنیام ئێوە لە پێشاندا خەڵکتان بینیوە کە ئەم جۆرە پەیوەندیانەیان 
لە هەواڵ لەسەر تەلەفیزیۆن بەکارهێناوە. خەڵکی لە واڵتی جیاوازەوە 

 گفتوگۆری گفتوگۆ دەکەن و سەبارەت بە هەمان شت لەگەل یەکت
دەکەن و ئەمە لەکاتێکدا ڕێپۆرتەر لە شوێنێکی ترەوە پرسیاریان 
ئاراستە دەکات. کارەکان ئەم سیستەمەیان بەسوود دۆزیوەتەوە چونکە 
باشتر کاردەکات لە گفتوگۆ تەلەفۆنییەکان. هەروەها ئەم سیستەمە 

انی خەڵک بۆالی یەکتر لە سەرتاسەری هەرزانتر و خێراتر دەبێت لە هێن
 واڵت یان لەسەرتاسەری جیهان.

بەشێک تری کار هەیە کە پێشتر لە گۆراندایە. لە ویالیەتە 
ملیۆنانی خەڵکی کاردەکەن بێ ئەوەی هەموو یەکگرتووەکانی ئەمریکا، 
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ڕۆژێک بچنە ئۆفیسێک. ئەوان لەماڵەوە کارەکانیان دەکەن بە 
کاتێک تۆ ل و ئامێرە فاکسییەکان. یان وئیمەێبەکارهێنانی کۆمپیوتەرەک

لەشوێنێک کاردەکەیت و پاشان کارەکەت بۆ شوێنیک تر دەنێریت ئەوا 
( دەکەیت. ئەو خەڵکانەی کە ئەمە Telecommutingتۆ پەیوەندی )

( و Telecommutersدەکەن پێیان دەوترێت پەیوەندیکارەکان )
دەکەن بە بەکارهێنانی ندی خەڵکی زیاتر و زیاتر لە داهاتوودا پەیوە

 ئینتەرنێت.

 بۆ ئەم سیستەمە نوێیەی پەیوەندی کردن بۆ باشتر کارکردن، کارەکان
ەی نوێ بکەنەوە بۆ کاتی کارکردن. باشتروایە بیر لە دۆزینەوەی ڕێگ

هەر کاتژمێرێکت پێ  یکاتێک کە تۆ لەناو ئۆفیسێکیت ، کۆمپانیا کرێ
کاتێک تۆ لە ماڵەوە بە  بونت لەوێ هەیە. لەو کاتەی کەدەدات 

کان داڵەپەیوەندی کردن کاردەکەیت ، کاتی زیاتر بۆ چاودێری کرنی من
ت. کاتێک ئەمە ڕوودەدات پەیوەندی ویان کردنی کارەکانی تر دەبێ

کارەکان بە کۆمپیوتەرەکانیان دەڵێن و کۆمپیوتەرەکانیش بە ئۆفیسەکان 
 ەن.کەیەنن کە ئەوان لەم کاتەدا کارناگڕادە

کارەکان لە کاتی  یدنیاکان بچوک دەبنەوە بە بەکارهێنانی پەیوەنکۆمپا
 گەورە هەمیشە باشتر نییە لە بازرگانیدا.کەواتە پێویستی ئەواندا. 
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زۆربەی زۆری پەیوەندی کارەکان بۆ زیاتر لە کۆمپانیایەک کاردەکەن. 
ئەوان خشتەی کارکردنیان دەخەنە ناو کۆمپیوتەرەکانیان و 

ئەوان  ی بۆەتریش دەزانن چ کاتێک کاتیان بەتاڵە بۆ ئەوبازرگانییەکانی 
 کاربکەن.

لەزۆر ڕووەوە ژیانمان  (Telecommuting)کردن یپەیوەند
 لە یەمڕۆ کێشەی شارەکەن، زۆربەی خەڵکدەگۆڕێت. کێشەکانی ئ

 لەبەر ئەوەی ناتوانن لەوێ کار بدۆزنەوە. هەمان شوێن دەژییەن

باش هەن سەبارەت بە ژیان لە شار. شتی زیاتر  یبە دڵنیاییەوە شتانێک
ەیت وهەروەها نەخۆشخانەو خوێندنگاکان گەورەترن کیە بیبینیت و بیەه

و تەنانەت باشتریشن. بەاڵم کاتێک خەڵکی ژیان لە شار هەڵدەبژێرن ، 
 ئەوان لە خراپدا دەژییەن بۆ ئەوەی باشیان هەبێت.

کارەکەت بۆ دێنێتە  بە تێپەڕبوونی کات، لەگەڵ ئەوەی ئینتەرنێت
وەکو وانەکانی  ؛بۆ دێنێتلەگەڵ خۆی ماڵەوە، شتی باشترت لە شار 

کۆلێژ و گەشتەکانی شار یان گفتوگۆ لەگەڵ پزیشکەکانی نەخۆشخانە لە 
دوورەوە. کاتێک ئەمە ڕوودەدات بەجێهێشتنی شار لەالیەن خەڵکەوە 

ۆ شارەکان. شیاو دەبێت. نامۆ دیارە بەاڵم ئەمەش دەبێتە یارمەتیدەر ب
ی زیاتری دراوئەگەر یەک کەس لە دە کەس لە شار بژیەت، شارەکە 

 کەسەکەی تر. 5دەبێت بۆ بەسەربردنی لەسەر 
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 بەشی شەشەم

 بازاڕەکان و دراو

سامانی نەتەوەکانی نوسی، ئەو  1599کاتێک ئادەم سمیث لە ساڵی 
باسی جیهانێکی کرد کە هەموو کڕیارێک نرخی هەموو فرۆشیارێک 

 دەزانێت و هەموو فرۆشیارێکیش دەزانێت چەندی بۆ داوابکات.

 122ئێمە هێشتا ئەم جیهانەمان نییە. هەندێک کات تۆ شتێک دەکڕیت بە 
، لەم کاتەدا تۆ هەست ەدۆالر 522دۆالر و لە کۆگایەکی تر دەیبینیت بە 

بە گەمژەیی دەکەیت. ئەمە لە کۆمەڵێک شتدا ڕوودەدات.، بەاڵم بە 
 هۆ چونکە تۆ زانیاری تەواوت نەبوو. بوونی هەمان

ئینتەرنێت کڕیاری و فرۆشیارەکان بۆ الی یەک دەهێنێت. تۆ دەتوانیت 
بازاڕ بۆ هەموو شتێک بکەیت بە بەکارهێنانی کۆمپیوتەرێک. کە ئەمە 
ڕوو دەدات، چینی ناوەڕاست ئەم خەڵکانەی کە بۆ خەڵکی تر شت 

ۆ هەردووال هەم دەفرۆشن، پێوست دەکات لەسەریان کە زیاتر ب
 فرۆشیارەکان و هەم کڕیارەکان بکەن بۆ پاراستنی کارەکانیان.

ئەم ترسانە دەوەستێت ئەم بیرۆکەیە زۆربەی خەڵکی دەترسێنێت بەاڵم 
ئێمە داوای زیاتر و دەستکەوتی زیاتر کاتێک دەبێتە بەشێک لە ژیانمان. 

 لە چینی ناوەڕاست دەکەین.
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انی چینی ناوەڕاست. ئەو خەڵکانەی گەشتی بازرگانی بریتییە لە بازرگ
ە ئۆفیسی گەشتن پێوست دەکات توندتر کاربکەن بۆئەوەی کڕیارانیان ل

بهێلنەوە. بەدەست هێنانی زانیاری گەشت کردن ئاسانتر دەبێت 
دانان بۆ  نێتەوە و زۆربەی خەڵکی دەست دەکەن بە پالنلەڕێگەی ئینتەر
 گەشتەکانیان.

یان لە کۆمپانیای ڕاستەوخۆ شتەکان لەسەر ئینتەرنێت، زۆربەی خەڵکی
بەرهەمهێنەرەوە دەکڕن. هەر لەبەر ئەمە ڕیکالمکردن دەگۆڕێت و 
کاتێک کە تۆ وا هەست دەکەیت ئەو شتەی تۆ دەیکڕیت زۆر باش نییە 
یان کاتێک بەڕاستی ئارەزووی ئەو شتە دەکەیت ئەوا دەتوانیت 

رسیار لە سەبارەت بەمە لەسەر بۆردەکانی ئەلیکترۆنی بولیتێن پ
کڕیارانی تر بکەیت. هەروەها پێش ئەوەی تۆ شتێک بکریت، دەتوانیت 
لەسەر بۆردەکانی بولیتێن قسەی خەڵکی لەسەر ئەم بەرهەمە 

 بخوێنیتەوە.

بە دڵنیاییەوە تۆ نابێت گوێ لە هەمووشتێک بگریت ئەوەی خەڵکی 
دەیلێت. هەندێک کات، کەمێک لە بەکارهێنەرەکان  لەسەر بولیتێن بۆرد

بە توندی هەوڵدەدەن بە خەڵکی بڵێن چۆن هەست دەکەن. پەیامەکانیان 
هەڕەشە ئامێز دەبن. من زۆر ئەوەم لەسەر بۆردەکانی بولیتێن بۆرد 

 . لەناو دەباتبینیوە و هەر ئەوەش بولیتێن بۆرد 
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کێشەیەکی تریش لە بولیتێن بۆردەکان هەیە. ئەمڕۆ، ئەگەر یەکێک 
ۆ تۆ و تۆش ئارەزووت نەکرد بەردەوامبێت لە تەلەفۆنکردن ب

ن ەگوێبیستیان بیت، ئەوا کۆمپانیای تەلەفۆن و پۆلیس بەیەکەوە کاردەک
بۆ ڕاگرتنیان. بەاڵم هیچ یەکێک لە کۆمپانیای تەلەفۆن توڕەنابیت بەڵکو 

 لە کەسی تەلەفۆنکار توڕە دەبن. 

 
لەڕێگەی لە داهاتوودا بەدەست هێنانی زانیاری گەشت کردن ئاسانتر دەبێت 

 ێتەوە و زۆربەی خەڵکی دەست دەکەن بە پالن دانان بۆ گەشتەکانیان.نئینتەر
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ئەمە بەالیەنی ڕۆژنامەکانەوە جیاوازە. ئەگەر ڕۆژنامەیەک سەبارەت بە 
 دەبێت. بلێت ئەوا ڕۆژنامەکە لە کێشەدا تۆ درۆ

کۆمپانیاکانی ئینتەرنێت لە ناوەڕاستی ڕۆژنامە و کۆمپانیاکانی تەلەفۆن 
ن. ئەوان زانیاری بە ئێمە دەدەن بەاڵم زانیاریشمان بۆ دەهێنن کە دەب

خودی خۆیان نەیان نوسییووە، چۆن کێشە لەگەڵ پەیامەکانی سەر 
بولیتێن بۆرد هەبووە ئەوەندەش کێشە لە گەڵ بولیتێن بۆردەکان 

بەکارهێنەران توڕەبوون لەسەر ئەو شتانەی هەبووە. هەندێک لە 
یتێن بۆردیان داناوە. ئایا ئەمە مانای وایە کە بەکاربەری تر لەسەر بول

 کۆمپانیای ئینتەرنێتەکە دەکەوێتە کێشەوە؟ وەاڵم هیشتا ڕون نییە.

من باوەڕم وایە لە کۆتایدا ئێمە زانیاری لەسەر ئینتەنێت دادەنێن و 
دەیکەینە دەستەی جیاوازەوە. لە هەندێک دەستەدا، لەوانەیە زانیاری 
هەبێت و کۆمپانیاکە خوێندبێتییەوە  و گۆڕیبێتی ئەگەر پێویست بوبێت. 

استەوخۆ لە بەکارهێنەری دەستەی تر، پەیامەکان لەوانەیە ڕلە هەندێک 
 ترەوە بێت.

بەاڵم بولیتێن بۆردەکان نابنە تاکە شوێن بۆ دۆزینەوەی زانیاری 
ە تۆ دەتەوێت بیان کڕیت. ئەمڕۆ، تۆ دەتوانیت کسەبارەت بەو شتانەی 

خەڵکی لەناو فیلم ببینیت جۆرێک لە خواردنەوە بخواتەوە یان لە 
هەیە. ئەمە  دەربارەیکە تۆ زانیاریت  ڕیستۆرانتێک خواردن دەخوات
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ئەرنۆڵد شوارێنیگەر  True Liesرێک نوێی ڕیکالمکردنە. لە فیلمی جۆ
پڕۆگرامیێکی ویندۆزەکەی ئێمەی بە عەرەبی لەسەر شاشەیەکی 
کۆمپیوتەر دەبینێت. ئێمە بۆ ئەمە کرێمان دا. لە داهاتودا کاتێک تۆ 
شتێک لە فیلمێک دەبینیت و ئارەزووی دەکەیت، ئەو کات تۆ دەتوانیت 

بکەیت یان لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەوە بیکڕیت. ئەگەر پرسیاری سەبارەت 
بزانیت ئەم هۆتێلە وان هەبوو لە فیلمەکەدا ئەوا تۆ دەتوانیت جهۆتێلێکی 

. هەروەها تۆ ئەوەش چەندەلە کوێ یە و نرخی کرێی ژوورەکانیش 
 بە فیلمەکە دەتوانیت کە لەم کاتەدا فیلمەکە ڕابگریت وپاشان دەست

 یت. کەیتەوە کاتێک تەواو بوب

بیرۆکەییەکی تر کە لەپێشاندا دەستی پێکردووە و بیرۆکەی بازاڕکردن 
هەوڵی  Levi Straussدەگۆڕێت. کۆمپانیای جل و بەرگی 

سیستەمێکی نوێ دەدات بۆ فرۆشتنی پانتۆڵەکانی. لە زۆربەی کۆگاکانی 
دا دەتوانی پێیان بڵێیت کە تۆ تا چەند دەتەوێت قەبارەی پانتۆۆڵەکەت 

درێژی قاچەکانی چەندبێت، لەم کاتەدا کۆمپیوتەرەکەیان گەورەبێت و 
قەبارەکان دەنێرێت بۆ کارگە و لەوێوە کۆمپیوتەرێکی تر بە ئامێرەکانی 
بڕین دەڵێت و پاشان جوتێک پانتۆڵی تایبەت و تەنها بۆتۆ دروست 

 دەکەن.

لەم کاتەدا، بۆ هەموو کەسێک شیاودەبێت کە زانیارییەکانی جل و 
 وتەرەکەیدا بێت. کاتێک ئەمە ڕوو دەدات زۆر ئاسانبەرگی لە کۆمپی
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ێت چونکە تۆ دەزانیت جلوبەرگەکان ڕریەک بۆ کەسێک بکدەبێت دیا
 قەبارەکانیان تەواوە.

ێیت ڵهەروەها تۆ دەسەاڵتی ئەوەشت دەبێت کە بە کۆمپیوتەرەکەت ب
وێت بیان کڕیت. کۆمپیوتەرەکەت کاتێک ەسەبارەت بەشتی تر کە تۆ دەت

ڕادەگەیەنێت. هەروەها  بە تۆەنج ڕاکێش دەدۆزێتەوە شتێکی سەر
کۆمپیوتەرەکەت ئەمە بەکاردەهێنێت بۆ ئەوەی سەبارەت بە تۆ بە 

تۆ و کۆمپانیاکانیش  تانکۆمپانیاکان ڕابگەیەنێت. ئەمە بۆ هەردوو ال
 .دەبێت بەسوود

ئەمڕۆ، ڕیکالمکردن بۆ کۆمپانیاکان کرێیەکی زۆری تێدەچێت. هەندێک 
ەن بۆ نمونە کۆکا کۆال کە دەیانەوێت هەموو کەسێک کۆمپانیا ه

ڕیکالمەکانیان ببینێت. بەاڵم زۆربەی کۆمپانیاکان دەیانەوێت 
خەڵک یان دەستەیەکی تر. بۆ نمونە،  لە کەریکالمەکانییان بگاتە دەستەی

کۆمپانیاکانی گەمەی مدااڵن دەیانەوێت مندااڵن یان دایک و باوکی 
نن. کۆمپانیاکانی ئۆتۆمۆبیل دەیانەوێت مندااڵن ریکاڵمەکانیان ببی

شۆفێران ڕیکالمەکانیان ببینن. و ئەو کۆمپانیایانەشی کە ئۆتۆمۆبیلی 
گرانبەها دروست دەکەن دەیانەوێت شۆفێرە دەوڵەمەندەکان 

 بەرهەمەکانیان ببینن.
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کاتێک کۆمپانیاکان زیاتر سەبارەت بە تۆ دەزانن، تۆ پێویست ناکات 
تۆ ئارەزووت لێیان نییە. هەروەها ە بکەیت کە تەماشای ئەو ڕیکالمان

کۆمپانیاکان دەزانن کە تەنها خەڵکانێک ڕیکالمەکانیان دەبینن کە 
 دەیانەوێت شتەکانیان بکڕن.

تۆ ئارەزووی چ دەکەیت  ەت کەرەکەت بە کۆمپانیاکان دەڵێکۆمپیوت
 بیکڕیت. یان ئارەزووی چی دەکەیت بیبیستیت.

میوزیک دەفرۆشن ڕێگەی نوێیان دەبێت بۆ ئەو کۆمپانیایانەی کە 
بازرگانیکردن. تۆ توانای ئەوەت دەبێت کرێ بدەیت بەرامبەر بەهەر 
جارێک گوێگرتن لە گۆرانییەک. یان کۆمپانیاکە توانای ئەوەی دەبێت کە 

یان  نرخێکی هەرزانترت پێ بدات بەرامبەر بە دەجار لێدانی گۆرانییەکە،
نیت بە خۆڕایی گوێبیستیان بیت. لەوانەیە هەندێک کات تۆ بتوا

 کۆمپانیاکانی فیلمیش هەمان شت دەکەن.

دەبێت، ئەمانە پارەت پێدەدەن  pay-messagesهەروەها لەداهاتوو 
. بە دڵنیاییەوە، زۆربەی ئەوانە لەوانەیە پارەیەکی لێیان بڕوانیتگەر تۆ 

زۆرت پێنەدەن. لەوانەیە چواریەک یان دۆالرێک بێت. بەاڵم کاتێک 
ت لەوانەیە ئەم کاتە زیاترت ێسێک بیەوێت بە تایبەتی لێیان بڕوانکە

ـانە دەبنە جۆرێکی تری pay-messagesئەم جۆری دەست بکەوێت. 
 ڕیکالم کردن لە داهاتوودا.
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 بانککردنیهەزار بانک بۆ  18بانکەکانیش پێویستە بگۆڕێن. نزیکەی 
ەڵکی لە زۆربەی خ .هەن کەسی لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

ک بەکاردەهێنن. بەاڵم لەگەڵ ننزیک ماڵەکانیان یان ئۆفیسەکانیان با
ئەوەی ئینتەرنێت گەشەدەکات پێویست نابێت لە نزیک ماڵەکەتەوە بانک 

توودا بانکی ئەلیکترۆنی دەبن _کۆمپیوتەرەکان چاودێری هاهەبێت. لە دا
 دراوی تۆ دەکەن_ و ئەم بانکانەش لە هەموو شوێنێک دەبن چونکە

 ئەوان لەناو کۆمپیوتەرەکەی تۆش دەبن.

پێویست  لەکاتی هاتنی ئینتەرنێتدا لە داهاتوودا، زۆربەی کۆمپانیاکان
ڕین. هەندێک کاری کۆن ون دەبن بەاڵم چەندین کاری نوێ ۆدەکات بگ

 یان دەگرنەوە و لەمەشدا کڕیار و فرۆشیارەکان براوە دەبن.ێگاج
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 بەشی حەوتەم

 فێربوون لە داهاتووداپەروەردە و 

 خوێندنگاکانیش پێویستە بگۆرێن.بازرگانییەکان جیاواز دەبن و 

 Harvard Graduate School Educationهۆوارد گاردنەر لە 
دەڵێت پێویستە تۆ هەر منداڵێک بەڕێگەیەکی جیاواز فێربکەیت چونکە 

 خەڵکی جیهان بە جیاواز دەبینن.

هەندێک لە مامۆستایان لە پێشاندا ئینتەرنێتیان بەکارهێناوە. زۆرینەی 
 Union Cityمامۆستایان دەمێکە کۆمپیوتەری کەسی بەکاردەهێنن. لە 

 Bell Atlanticکۆمپانییایەکی تەلەفۆن پێی دەڵین  New Jerseyلە 
کۆمپیوتەری بەخشییە خوێندکاران و مامۆستایان. ئەم  182

. لە ماڵەوە، خوێندکاران خوێندنگاکانرانە ماڵەوە و کۆمپیوتەرانە نارد
بەکاریان هێنان بۆ ئەرکی ماڵەوەیان. باوک و دایکانیش بەکاریان هێنان 

 بۆ قسەکردن لەگەڵ خوێندنگا سەبارەت بە منداڵەکانیان.

دۆکیومێنتە ئەلیکترۆنییەکان یارمەتی مامۆستایان دەدەن لە پێدانی 
کاری جیاواز. هەموو منداڵەکان دخوێن بەشی جیاواز لە هەمان وانە بە

 بەم ڕێگەیە فێردەبن کە باشترینە بۆ ئەوان.
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زۆبەی خەڵکی باوەڕ بەوە ناکەن. ئەوان سەبارەت بە کۆمپیوتەرەکانیان 
بیستووە لە پۆلەکاندا. بەاڵم جیاوازی زۆریان نەبینیووە تەنها لەبەر 

پارەیە!  بوونی کۆمپیوتەرەکان. هۆیەکی سادە هەیە بۆ ئەمە ئەویش
خوێندنگاکان پارەی تەواو وەرناگرن بۆ ئەوەی کۆمپیوتەری گونجاوی 

کۆمپیوتەری خوێندنگاکان ئەوەندە زیرەک و بەهێزنیین بۆ پێ بکڕن. 
ستە بگوڕیت.  ئەنجام دانی کارەکانیان. بەاڵم ئەوە دەگۆڕیت چونکە پێوی

 بن. کۆمپیوتەرەکان ئەمڕۆ لەماڵەوەن پێوستە بەیانی لە خوێندنگاکان 

کۆمپیوتەرەکان جێگای مامۆستایان  ئایازۆرجار خەڵک پرسیار دەکەن "
ر ناتوانن جێگایان ێبگرنەوە؟" من دەتوانم وەاڵمیان بدەمەوە "نەخ

 بگرنەوە!" کۆمپیوتەر ئامێرەکە کە مامۆستا بەکاریدەهێنێت.

ئێمە هەموومان مامۆستامان هەبووە کە جیاوازی لە ژیانماندا دروست 
بەاڵم کاتێک مامۆستاکان کاری باشی خۆیان دەکەن و وانە کردووە. 

 52یان  82سەرەنج ڕاکێشەکانیان دەڵێنەوە ئەوان تەنها یارمەتی 
خوێندکار دەدەن. لە داهاتوودا، مامۆستایان کارەکانیان لەگەڵ 
خوێندنگاکانی تر لەسەرتاسەری واڵت شێردەکەن یان لەتەواوی جیهان 

 شێری دەکەن.

ەرمەکااڵی باش بوونیان دەبێت بۆ وانەکان. بۆ نمونە، لەداهاتوودا، ن
کاتێک مامۆستایەک سەبارەت بە خۆر دەدوێت ئەوە دەتوانێت وێنەیەک 
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لەناو ژمارەیەک وێنە هەڵبژێرێت. ئەو وێنەی تریشی الدەبێت کاتێک 
دەکەن. لەدوای وانەکە، خوێندکارەکان ئاراستە  خوێندکاران پرسیار

 اتر بگەڕێن لەسەر کۆمپیوتەرەکانیان.دەتوانن بەدوای ڕاستی زی

لەداهاتوودا، پڕۆگرامی تریش بوونیان دەبێت بۆ یارمەتیدانی 
 مامۆستایان. بۆ هەرخوێنکارێک مامۆستاکە پرۆگرامێکی تایبەت بە

زانیارییەوە سەبارەت بە خوێندکارەکەی دەبێت. مامۆستاکان دەتوانن 
کاربکەن کاتێک زانیاری وباوکیان  باشتر لەگەڵ خوێندکاران و دایک

 زیاتریان دەبێت لەسەر ئەو خوێندکارە.

 رەکان دەتوانن لە تاقیکردنەوەکانیشدا یارمەتیدەربن کەەکۆمپیوت
یەکێکە لە ترسناکرین شتەکانی خوێندنگا. زۆرینەی  تاقیکردنەوە

تاقیکردنەوەکان  . خوێندکارێک کە لەتاقیکردنەوە دەترسنخوێنکاران لە 
وای لێدەێت کە بە شێوەیەکی گشتی لە خوێندنگا  رباش نابێت زۆرجا

 بترسێت.

بە  لەگەڵ کۆمپیوتەرەکان خوێندکاران دەتوانن لە هەرکاتێکدا
ۆستا و بەبێ مامۆستا تاقیکردنەوە وەربگرن. کاتێک ئامادەبوونی مام

خوێندکاران هەڵەیەک دەکەن، کۆمپیوتەرەکە یارمەتیان دەدات. پاشان 
ان پێدەدات، خوێنکاران بیرۆکەی یدروستی خۆکە مامۆستا تاقیکردنەوە 

 باشتریان دەبێت لەوەی کە دەیزانن.
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چونکە  هەموو خوێندنگایەک پەرتووک خانەیەکی ناوازەی دەبێت. 
تووک دەهێنێتە سەر شاشەی کۆمپیوتەری رئینتەرنێت بە ملیۆنان پە

خوێندنگا. هەروەها دۆکیومێنتی ئەلکترۆنیش دێنێتە ناو کۆمپیوتەری 
نگا، بۆ نمونە زانیاری نامە. خوێندکاران دەتوانن پرسیارەکانیان خوێند

 زۆربەی شتەکانن وەربگرن.بە بکەن و وەاڵمیش سەبارەت 

 
 تە سەر شاشەی کۆمپیوتەری خوێندنگاکان.ئینتەرنێت بە ملیۆنان پەرتووک دەهێنێ
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هەندێک لە دایک وباوکان دڵخۆشنیین کاتێک منداڵەکانیان لەبەردەمی 
ئەوان دەڵێن "برۆ پەرتوکێک بخوێنەرەوە،" کۆمپیوتەرەکانیان دەبینن. 

بەاڵم دایک و باوکان تەنها بیر لە گەمەکانی کۆمپیوتەر دەکەنەوە. لە 
 داهاتوودا ، پەرتووکەکان لە ناو کۆمپیوتەری منداڵەکەدا دەبن.

ی ئەم هەموو زانیارییە تەنها وەاڵمێک نییە بۆ ئەو کێشانەی کە هەبوون
زۆربەی خوێندنگاکانی ئەمڕۆ هەیانە بەاڵم یارمەتی دەردەبن. 
خوێندنگاکانمان گرنگرترین شوێنن بۆ ئێمە بەاڵم شوێنی تری گرنگیش 
هەن کە خەڵکی تێیداندا فێردەبن. خەڵکی لە هەموو شوێنێک دەتوانن لە 

ن فێرببن و خەڵکی لە هەموو تەمەنەکان دەتوانن مامۆستا گەورەکا
 بڕۆنە خوێندنگا لە هەر کاتێک ئەوان لەبەردەمی کۆمپیوتەر دادەنیشن.
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 بەشی هەشتەم

 ماڵێک بۆ داهاتوو

ەمان دەگرن تزۆربەی خەڵکی وا بیردەکەنەوە کە کۆمپیوتەرەکان ئەو کا
وا هەست  کە ئێمە لەگەڵ هاوڕێیانمان بەسەری دەبەین. هەندێک تر

دەکەن کە ئێمە زۆر پێی ئاسوودە دەبین و نامانەوێت بەجێی بهێلین. 
هەندێکی تریش باوەڕیان وایە کە کاتێک ئێمە دەست دەکەین بە 
دەمەتەقێ لەگەڵ کۆمپیوتەرەکان ئێمە لە گەڵ خەڵکی لە گفتوگۆ 

 وەیان نییە.ەدەوەستین. کە من باوەڕم ب

مەکان دەمرن و ، خەڵکی وتیان شانۆی فیل1551لە ساڵی 
. بەاڵم تا ئێستاش شانۆی فیلمەکان هەر نبەلەناویان دەۆنەکان یتەلەفیز

 ڕاست نیین! پێشبینییەکانیان ماون و خەڵکی هەموو کات

 لە ڕاستیدا، ئینتەرنێت زۆربەی هاوڕێ کۆنەکان بۆ ئێمە دەگەڕێنێتەوە.
کۆچیانکردووە زۆر ئاسانتر دەبێت بۆ هێشتنەوەی ئەو هاوڕێیانەی کە 

زیاتر لە جاران بۆیان بنوسین و قسەیان لەگەڵ  ئێمە دەتوانین چونکە
مە دەدات ئێهەروەها ئینتەرنێت یارمەتی  .تێچونیشی کەمترەبکەین کە 

کە هاوڕێی نوێ دروست بکەین. زۆربەی گفتوگۆکانت لەسەر 
کۆمپیوتەر دەست پێدەکات بەاڵم دەست بەجێ ئارەزووی چاوپێکەوتن 

 دەکەیت.
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هەندێک لە دایک و باوکان لە ئینتەرنێت دەترسن چونکە دەبێتە شوێنێک 
کە منداڵەکانیان دەتوان سەبارەت بە هەرشتێک بیانەوێت فێرببن، باش 

 .گەورەیەکێشەیەکی  شیان خراپ. ئەمە

جیاواز دەبێت. ئێمە  هەر بەاڵم ماڵەکەش چی دێتە ناو ماڵەکە جیاوازە
پێویستمان نابن؛ فەرهەنگ زۆربەی ئەوشتانەی ئێستا هەمانن 

پەیامە کۆنەکان و ەکان و سەرپۆش و یوزانیارینامە کاغەزییەکان و سید
مپیوتەرێک. ئێمە ۆوێنە کۆنەکانیش. هەموو ئەم شتانە وندەبنە ناو ک

نامانەوێت لە دەستیان بدەین. ئەوان پارێزراو دەبن لەناو 
شتێک بکەین  شایادەمانەوێت تەمکۆمپیوتەرەکانمان. بەاڵم ئێمە کاتێک 

 ەڵبژاردەمان دەبێت.ههەڵدەبژێرین و 

من سەبارەت بەم هەموو شتانە بیردەکەمەوە چونکە من لەم دواییانە 
بوو خانوویەکی نوێم دروست کرد. خانووەکەم خانوویەکە بۆ داهاتوو. 
بەاڵم زۆربەی زۆری ئەم خانووە زۆر ئاسوودە دیارە. ئەم شوێنەیە کە 

 خانووەکەم لە تەختە و شوشە و بەرد دەژییەین.خێزانەکەم و من تێیدا 
  ەکە لە نەرمەکااڵش دروستکراوە.ودروستکراوە. هەروەها خانو

 سەرتلەکاتێک دێتە ناوەوە بکەیت، لەوانەیە  ێکئەگەر بێیت و سەردان
بسوڕمێت. کەسێک دەموسێکی ئەلیکترۆنیت پێ دەدات کە بیکەیت 

ۆ کێیت و لە کوێوە بەخۆتدا. ئەم دەموسە بە خانووەکە دەڵیت ت
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 هاتوویت.

 

Control Console 

خانووەکە ئەم زانیارییە بەکاردەهێنێت بۆ ئەوەی ئەوەت بداتێ کە تۆ 
یکە ئەوە دەموسەکە نزیکترین روە تاەکاتێک لە دەر پێویستتە. 

گڵۆپەکان لە تۆوە دادەگیرسێنیت و پاشان دەشیان کوژێنێتەوە لە کاتێک 
میوزیکیش لەگەڵ تۆ دێت و دەچێت. ئەگەر تەوە. یکە لێیان دورکەو
دڵخوازی تۆی زانی ئەوا لێی دەدات. وا پێدەچێت  یخانووەکە مۆسیقا

کە مۆسیقا لە هەموو شوێنێک بێت، بەاڵم لە ڕاستیدا هەندێک خەڵکی تر 
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لە ماڵی تر گوێیان لە مۆسیقای جیاواز دەبێت یان هەر مۆسیقای لێ 
ەدات ئەوا نزیکترین تەلەفۆن لە نییە. کاتێکیش کە تەلەفۆن زەنگ لێد

بە دڵنیاییەوە، تۆ دەتوانیت کە بە خانووەکە بلێیت  تۆوە زەنگ لێدەدات.
ێک هەیە کە  Control Consoleئەگەر شتێکت پێویست بوو. لەوێ 

 ئامێرێکە شتەکانی دەوروبەرت دەکوژێنێتەوە و دایان دەگیرسێنێت.

، بەاڵم ئەوانیش ـکە بیرۆکەی تازەنControl Consoleدەموسەکە و 
وەکو زۆربەی ئەم شتانەن کە ئێستا هەمانن. ئەگەر ویستت بڕۆی بۆ 
سینەمایەک ئەوا پێویستت بە بلیتە. ئەگەر من کلیلی ئۆتۆمۆبیلی خۆمت 

الیە.  تبدەمێ ئەوا ئۆتۆمۆبیلەکە ئیش دەکات چونکە کلیلەکان
 داخانوەکەمیش بۆ تۆ کاردەکات چونکە تۆ دەموسەکەت کردووە بە خۆت

 ـەکەت هەڵگرتووە.Control Consoleیان 

من باوەڕم وایە لە دە ساڵی تردا، زۆربەی ماڵە نوێکان ئەم 
بۆ خانووەکەی خۆمم داناوە. لەوانەیە  سیستەمەیان دەبێت کە من

بێت لەوەی من کە ئەمڕۆ دامناوە.من  سیستەمەکە گەورەتر و باشتریش
دەزانم کە ئارەزووی تاقی کردنەوەی بیرۆکەی نوێ دەکەم، من 

زۆربەی بیرۆکەکانم باشترکاردەکەن لە هی ئەوانی تر. بەاڵم من خۆزگە 
دەخوازم بە ڕۆژێک کەچیتر بیر لەم سیستەمانە بە نوێ نەکەمەوە و لە 

لە خۆم بکەم "چۆن بتوانم بەبێ ئەم سیستەمانە  ارجیاتی ئەمە پرسی
 بژییەم؟"
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 بەشی نۆیەم

 چەرخی زێری"ئینتەرنێت "

، کاتێک چەندین نوێخوازی لە 1551 یسەرەتای و  1558لە ساڵی 
زانیاری ڕێگەبەزەکە هەبوون، پێ دەچوو کە زۆربەی زۆری ڕۆژەکان 

بۆ ئەوەی ببێتە بەشێک  ئەوە بداتکۆمپانیایەک یان یەکێکی تر هەوڵی 
لە پالنەکان بۆ دروستکردنی زانیاری ڕێگەبەرزەکە ،بۆنمونە  ببێتە 

لەڕێگەی تەلەفیزیۆنی بەکارهێنەران بە یەکەم لە پێشکەش کردنی ڤیدیۆ 
 کەیبڵی یان سیستەمی تەلەفۆنە ڤیدیۆییەکان. 

ئەم سەرسوڕمانانە وەکو خەونێکی زۆرخۆش بوون. کۆمپانیا 
دەست هیواخوازبوون کە بڕە پارەیەکی زۆر  یشوبچوکەکان کانگەورە

ن و ردبە ئامێرە ئەلیکترۆنییەکان و بیرۆکەکانی دروستکبخەن 
. بەاڵم سەرکەتووبێتهەموویەکێک ویستی  ئینتەرنێت. بۆئیشپێکردنیان 

 کۆمپیوتەری کەسیان نەبینی بۆ داهاتووی ئەمە. یئەوان شوێن

، خەڵکی پێدەچوو هەست بە ئینتەرنێت 1551پاشان، لە کۆتایی ساڵی 
لە  -بکەن. پەیوەندی لە کۆمپیوتەرێکی کەسییەوە بۆ کۆمپیوتەرێکی تر 

لە ماڵێکەوە بۆ ماڵێکی تر یان لە  ئۆفیسێکەوە بۆ ئۆفیسێکی تر و
جوڵەیەکی ڕوونی  –رتاسەری جیهاندا ەواڵتێکەوە بۆ واڵتێکی تر لەس

بەرەوپێشچوونی داهاتووی زانیاری ڕیگا بەرزەکە بوو. خۆشییەکان 
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لەسەر دروستکردنی ئینتەرنێت بە خێرایی ڕووی وەڕگێڕایە سەر 
ڕێگەی  خۆشیەکان لەسەر هێزێک کە خەڵکی پێشتر هەیانبوو لە

ئینتەرنێت بەخێرهانتنێک  کۆمپیوتەرە کەسییەکانەوە لەسەر ئینتەرنێت.
دنەوە لە مایکرۆسۆفت،  کە لەپێشدا بیرکردنەوە ربوو بۆ گۆانکاری بیرک

و پالنەکانمان بریتییە بوو لە "کۆمپیوتەری کەسی لەسەر هەر مێزێک و 
 لەهەموو ماڵێکدا."

مپیوتەر و نەرمەکااڵ بەخێرایی پالنەکان لە کۆمپانیاکانی پەیوەندی و کۆ
گۆڕا. بیرۆکەکانیان خستە گەڕ بۆ زانیاری ڕێگا بەرزەکە  و دەستیانکرد 
کە بە ورییاییەوە مامەڵە لەگەڵ "تۆڕی جاڵجاڵۆکەیی جیهانی" بکەن کە 

نا. کۆمپانیاکان بە خێراییی دەستیان کرد ێخەڵکی لە پێشتر بەکاریان دەه
کۆمپیوتەرەکان تایبەت بە ی کااڵبە دروستکردنی ڕەقەکااڵ و نەرمە

ئینتەرنێت بۆ پێدانی ڕێگەی نوێ بە بەکارهێنەران بۆ نمونە ڕێگەی نوێ 
لە ناردن و بەدەستهێنانی زانیاری لە سەر زۆربەی هەرە زۆری 

 و بازرگانی کردن و دروستکردنی هاوڕێیان. بابەتەکان

نەرمەکااڵکانی ئینتەرنێت هەتا ئێستا و هەمووڕۆژێک باشتر و 
بەهێزتردەبن و لە داهاتوویەکی نزیکدا ڤیدیۆکان و سیستەمەکانی 

وەکو خەڵکی بیریان رتەلەفۆنیش لەسەر ئینتەرنێت ئیشیان پێدەکرێت هە
لێکردەوە کاتێک ئەوان لەسااڵنی ڕابردوو پالنیان بۆ زانیاری ڕێگا 

 بەرزەکە دادەنا.
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ڕۆژە زووەکانی ئینتەرنێت وەکو ڕۆژە زووەکانی چەرخی زێری 
 ، خەڵکی پارە بە ڕێگەی سەرسوڕهێنەر پەیدادەکەن.وان لیفۆڕنیاکا

، نزیکەی سێ ساڵ لە دوای دەستپێکردنی چەرخی 1528لە ساڵی 
زێری، هەزاران لە پیاوان هیوایان خواست کە زێر بدۆزنەوە و بە 
خێرایی دەوڵەمەندببن. پێاوێک کە ناوی لێڤای سترۆس بوو کۆگایەکی 

بیست ساڵ دواتر، لە کاتێکدا خەڵکی هەر لە سانفرانسیسکۆ کردەوە. 
خەونیان بە دۆزینەوەی زێڕ دەبینی، پیاوێکی تر کە خەڵکی نێڤادا بوو 

جۆرێکی  ەبیرۆکەیەکی پێشکەشی لێڤای سترۆس کرد کە بریتی بوو ل
نوێی کابۆ دروستکراو لە ڕەنگی شین بەاڵم بەهێز. ئەوان ڕازیبوون کە 

ئەوان دەوڵەمەند بوون بەاڵم بەیەکەوە بچنە ناو بازرگانییەوە _ 
پاشان کۆمپانیاکەی لیڤای ولەڕێگەی زێرەوە نەبوو. لەم کاتەوە 

سترۆس زیاتر لە ملیارێک کابۆی لەسەرتاسەری جیهاندا فرۆشت _ کە 
 دەتوانیین بلێنن زێڕی شیین!

زۆربەی هەرە زۆری هەریەکێک لە ئێمە ڕۆژێک دەبێت شێری 
نتەرنێت گەشدەکات بەشێوەیەک کە دەوڵەمەندەکانی ئینتەرنێت بکات. ئی

مە لە واڵتە دەوڵەمەندەکانی جیهان ێلە ئ کزۆربەی هەرەزۆری هەریەکێ
و ڕێژەیەکی زۆری واڵتە هەژارەکانیش دەبنە بەکارهێنەر. مایکرۆسۆفت 

 لە پێشەوە کار بەرەو ئەم ئامانجە دەکات.
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 بەشی دەیەم 

 جواڵن بەرەو چونەناوەوەی چەرخی زانیاری

سەرسوڕهێنەرە لە جیهانی کۆمپیوتەرەکان و زانیاریدا.  ئەمە ساتێکی
ی نوێیان پیشەو  نئەمە سەرەتاێەکە و شتە نوێکان بەرەو دەرکەوتن

 لەگەڵ دێت.

وازم لە داهاتوو  بەاڵم من کەمێکێکش من خۆزگەی شتی گەورە دەخ
دەشڵەژێم. کرێکارەکان پێویست دەبێت ئەم کارە نوێیانە فێرببن. 

یەکتری نزیک دەبنەوە  و ئەمەش ڕێگەی واڵتەکان زیاتر لە
بیرکردنەوەمان سەبارەت بەواڵتانی دراوسێ دەگۆڕێت. کێشەی نوێ 
دەبن بەاڵم ئەمڕۆ تەنها دەتوانیین هەستیان پێبکەین کە ئەم کێشانە چی 

 دەبن.

هەندێک کات، لەگەڵ گۆڕینی هەموو شتەکان، پێدەچێت کە جیهان 
از دەبێت. ئەمە لەوانەیە بەتەواوی لە ڕۆژێک بۆ ڕۆژێکی تر جیاو

 ن بۆ هەندێک گۆڕانکاری.یوانەبێت بەاڵم پێویستە ئێمە ئامادەب

بۆ زۆربەی خەڵکی کێشەکە ئەوەیە کە "ئایا دەبێت شوێنەکەم لەناو ئەم 
هەمووەدا کوێ بێت؟" ئەوان دەربارەی پیشەی خۆیان و منداڵەکانیان 

ەبن بەاڵم دەشڵەژێن. ئەمانە پرسیاری سامناکن. هەندێک پیشە وند
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ئەمانە هەمان پرسیارن گوێبیستیان بووم کاتێک کۆمپیوتەری کەسی 
 گەیشتە شوێنی کار و پاشانیش هیچ شتێکی ترسناک ڕووی نەدا.

کارێک یان پیشەیەک نامێنێت، ئەو کرێکارەی کە ئەو کارەی هەر کاتێک 
بکات. ئەمە مانای  نوێدەکرد ئازاد دەبێت کە پیشەیەک یان کارێک 

ی پیشەی زیاتر دەکەن و ئەمەش شتێکی باشە بۆ وایە خەڵک
 هەموویەکێک.

پێش ئەوەی ئێمە ئامێرمان هەبن، زۆربەی خەڵکی لە کێلگە دەژیان و 
لەوێ کاریان دەکرد. ئەمڕۆ، کەمێکی خەڵکی لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 
ئەمریکا ئەم پیشە وکارە دەکەن. منداڵە گەورە و بچووکەکانی 

لە کار و پیشە و ئەوان کاری نوێیان دۆزییەوە. جوتیارەکان نەوەستان 
پیشەی جیاواز کە دەتتوانی  121، زیاتر لە نیوەی 1552لە ساڵی 

 بونیان نەبوو. 1582ئەنجامیان بدەیت لە ساڵی 

هەموو یەکێک تەنها _کۆمپیوتەرەکان زۆربەی زۆری خەڵکیان ترساند 
ببن. کاتێک  نانیانێئەوەی ئەوان فێری بەکاره پێش _مندااڵنان نەبێت

ن ، ئەوان ەکان بەسەر دەبەخەڵکی کاتێکی زیاتر لەگەڵ کۆمپیوتەر
نی بە کردنی گەمە ەکان دەگەن. تۆ دەتواباشتر لە کۆمپیوتەر

ان یان شتی تری سادە دەست پێبکەیت. کاتێک تۆ دەستت یەککۆمپیوتەر
 کرد بە بەکارهێنانیان باوەڕم وایە ئارەزوویان دەکەیت.
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لەسەر پێ وەستاوە و پاوڵ ئەڵێنیش لەسەر کۆمپیوتەرەکەی  بیڵ گەیتس: 1512

خوێندنگای لەیکساید کاردەکات. تۆ دەوانیت بە گەمە کۆمپیوتەرییەکان یان شتی 
 تری سادە دەست پێ بکەیت.

گرنگترین بەکارهێنەران مندااڵن و گەنجانی ئەمڕۆدەبن . ئینتەرنێت بۆ 
مندااڵن، ئێمە پێویستە دوو وەی ئەم داهاتووە بدەینە داهاتوویە. بۆ ئە

کوڕان بێینینە بەردەم  و شت بکەین، ئێمە پێویستە هەردووکیان کچان
کۆمپیوتەرەکان. ئافرەتانێک هەن لە بازرگانی کۆمپیوتەردا بەاڵم شوێنی 

ئافرەتی تر. هەروەها پێویستە ئێمە ئینتەرنێت بهێنینە  رزیاتر هەیە بۆ زۆ
ێت بە نرخێکی کەمتری شیاو بۆ ناو خوێندنگاکان بە پێدانی ئینتەرن

 بەکارهینانی.
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خەڵکی دەربارەی ئەمە  ؟دەبێت لە داهاتوودا نرخی ئینتەرنێت چۆن بێت
ئینتەرنێت پێویستی بە ڕێژەیەکی زۆری  لەبەرئەوەی ندەشڵەژێ

دەگرێت جا بۆیە ئەم ڕێژەیە هەڵبەکارهێنەر هەیە  و هەروەکو چۆن 
 ئینتەرنێت گران نابێت.

دنی زانیاری تاکەکەسی دەترسن. رە زۆر شێرکهەروەها خەڵکی ل
ئیمە هەیە _  کان پێشتر زانیاریان سەبارەت بە زۆرێک لەەکۆمپیوتەر

مە بۆیان دەکەین، ئێمە لە خوێننگا و کۆلێژ چۆن ێئەو ژمارە تەلەفۆنانی ئ
بووین، لە کوێ کاردەکەین و چەند پارە پەیدا دەکەین_ ئەمڕۆ، ئەم 

تەرەکاندا هەن. هەر کۆمپیوتەرێک شتێک ڕاستیانە لە زۆربەی کۆمپیو
شتێک  وسەبارەت بە تۆ دەزانێت  بەاڵم هیچ کۆمپیوتەرێک هەمو

ئەمە دەگۆڕیت چونکە کۆمپیوتەرەکان  تبەاڵم ئینتەرنێنازانێت. 
پێویستە ڕیسا و یاسای  هەموویان دەتوانن لەگەڵ یەکتر گفتوگۆ بکەن.

بینێت و چۆن دەتوانن نوێ هەبن بۆ ئەم زانیارییانە؛ کێ دەتوانێت بی
بەکاری بهێنن. ئیمە پێویست دەکات بە وریایی بریار لەسەر ئەو 

 یاسایانە بدەین.

لە هەمان کاتدا، گرنگە کە بیرمان بێت کە کۆمپیوتەرەکان دەتوانن 
زانیاری بشارنەوە. تۆ دەتوانییت زانیاریەکانت بە بەکارهێنانی تیپەڕە 

کۆمپیوتەرەکان سیستەمی  وشەیەک یان ژمارەیەک بپارێزیت. ئەمرۆ
 باشیان بۆ ئەمە هەیە. کۆمپیوتەرەکانی داهاتوو سیستەمی زۆر تەواوتر
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یان دەبێت. بەبێ ئەم تێپەڕە وشەیە یان ژمارەیە، هیچ یەکێک وباشتر
ناتوانێت بزانێت و بخوێنێتەوە چی لەناو کۆمپیوتەرەکەت دا هەیە. لە 

 پێشان. چاو ر دەبن لەڕاستیدا زانیارییە تاکە کەسییەکانت پارێزراوت

مەحاڵەکان نا. هەڵەش بونیان کێشە بەڵێ، کێشە بونیان دەبێت، بەاڵم 
 دەبن بەاڵم ئێمە لێیانەوە فێردەبین. 

نوسەر و   Antoine de Saint-Exupéryپەنجا ساڵ لەمەوبەر،
فڕۆکەوانی بەناوبانگی فەڕەنسی، سەبارەت بە فڕۆکە وتەلەفۆن و 

وتی باشترینی شتەکان کە خەڵکی  فیلمەکان قسەی دەکرد کاتێک
و  دروستیان کردوون ئەو شتانەن کە خەڵکی بۆالی یەکتری دەهێنن

 .لەیەکیان نزیک دەکەنەوە

ئینتەرنێت دەبێتە ڕیگەیەک بۆ زۆربەی شوێنەکان. من کاتێکی خۆشم 
هەبووە لە بیرکردنەوە سەبارەت بە هەندێک لەو ڕێگایانە و زۆر 

 م.دڵخۆشم کە لەسەر ئەم ڕێگایە


