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 ©هەموو مافێکی پارێزراوەئەم پەڕتووکە 
بە بێ ڕەزامەندی نووسەر؛ ئەمە بەرهەمی ماندو بوون و شەو نخونییە. 

ڕێگە نادرێت بە هیچ کەس ئەم پەڕتووکە یا هەر بەشێکی لە چاپ 
بە هەر شێوەیەک بێ لە شێوەکان،  چ کەس بۆی نییەبداتەوە. هی

لەبەری بگرێتەوە، وەک )فۆتۆکۆپی، وێنەگرتن، سکانکردن( و شێوازی 
تریش. هیچ کەس بۆی نیە ئەم پەڕتووکە یا بەشێکی بە دەستکارییەوە 
بە ناوی خۆیەوە باڵو بکاتەوە یا لە شوێنی گشتیی و ئینتەرنێتدا 

 ، نەشرە و هی تر.بەرهەمی بهێنێت، وەک باڵوکراوە
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 پێشەکی

 
 Peter(ـی پیتەر نۆرتنم )PC Programmers Bibleکتێبی ) ٠٠٠١ساڵی 

Norton)  بە دیاری بۆهات، تازە مایکرۆسۆفت چاپی کردبوو، لەم
کتێبەدا کە ناوەکەی بە کوردی دەبێتە )کتێبی پیرۆزی بەرنامەداڕێژ لە 
بواری کۆمپیوتەری کەسیدا(، واتە بۆ بەرنامەداڕێژ هێندە بە نرخە و 

گی تێدایە کە پیتەر نۆرتن وەک کتێبی پیرۆز ناوی زانیاری هێندە گرن
لێنابوو، لە ڕاستیشدا هەروابوو. کتێبەکە هەموو پێداویستییەکی 

بێ  بەرنامەداڕێژی تیا ڕوونکرابۆوە بە ڕێکوپێکی، بێ شاردنەوە و بە
هێشتنی درزێک، لەو دەمەدا زانینی چۆنێتی کارکردنی کۆمپیوتەری  جێ

( و تا ڕادەیەکیش DOSی دۆس )( و کارگێڕی سیستەمPCکەسی )
(windows( و مامەڵەی ،)BIOS لەگەڵ ڕەقەکااڵکاندا بۆ بەرنامەداڕێژ )

من  باشترین کەرەستەی خاوی بەرنامەداڕشتن بوو. ئەو کتێبە بۆ
خێر سەرۆکی بەشەکەم مامۆستا  هاوڕێیەکی خۆشەویست بوو، یادی بە

مە )نەبیل خەلیل عومەر( کە بینی لەسەر مێزەکەم، وتی ئە
گەوهەرێکە. ئارەزووم دەکرد ڕۆژێک لە ڕۆژان هاوشێوەی ئەوە بە زمانی 
کوردی بنووسمەوە، هیوادارم ئەمەی بەردەستت بەشیک لە بەهای ئەو 
کتێبەی نۆرتنی هەڵگرتبێت. لەو دەمەی خەریکی نووسینەوەی وانەکانی 

(C, C++[بووم )دەبوو زاراوەکان پێناسە بکەم بە کوردی بۆ ئەوەی 1 ،]
کۆمکردنەوە و  ١١١٢، ساڵی لە مەبەستم بگات خوێنەر تەواو تێکە 

تر لەسەر  ( و ئەویCبڕیارمدا بیانکەم بە دوو کتێب یەکێک لەسەر )
(C++( بە تەنها زاراوەکانی ،)C بریتی بوون لە )الپەڕە، لەمەوە بە ١٢ 

باشم زانی کە ناسینی وشەکانیش کتێبێکی سەربەخۆ بێت، هەروەها 
داخەوە زۆرکات نەخشەی ڕۆژگار  انەکان بکەوێت. بەپێش فێربوونی زم

و ڕووداوەکان ئاسۆی داهاتوو ڕوون ناکەنەوە، بۆیە دواکەوتنی ئەم 
داوە لە  هەوڵم لەگەڵ ئەوەشداهۆکار نەبووە.  کتێبەی بەردەستت بێ

 وم و بەردەوام بابەت بنووسم و باڵوی بکەمەوە، لەسەروێنووسین دانەبڕ

                                                 
 -انە وێبگەی زانستپەوەرانی کورد / نووسەران، ئاراس بڕو  1
(http://zkurd.org/?Besh=Nuseran&nuser=Aras) 
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سمەوە. کە لەم وۆبکەمەوە و بیاننوهەموویانەوە زاراوەکان ک
 ( زاراوە و کورتکراوەی لێ بەدی دەکەیت.٠٢٥١)زۆر تر لە فەرهەنگەدا 

هیوادەخوازم بەم بەرکوڵە، توانیبێتم گۆشەیەک لە کتێبخانەی 
یا مسۆگەر بکەم و ڕۆژێک لە ڕۆژان جزانستخوازانی بواری تەکنۆلۆ

 ەری کورد.دەستی خوێن کتێبێکی وەکو ئەوەی پیتەر بخەمە بەر
 کاتێکی خۆشت هەبێ لەگەڵ ئەم کتێبە.

 
 ئاراس نوری ئەحمەد

 ئەڵمانیا
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 دەربارەی نووسەر
 

ساڵ لە بواری  ٠٢ئاراس نوری ئەحمەد، پتر لە 
بەرنامەداڕشتن و ئەندازیاریی نەرمەواڵەدا 

جێگری بەڕێوبەری کۆمپانیای کاری کردوە، 
وەکو  ێستائسفایرۆن بووە لە هەولێر، 

 ISOری نەرمەواڵە لە کۆمپانیای )پەرەپێدە
GmbH)  هەروەها سەربەستانە دەکات کار ،

لە شیکاری وەکو ئەندازیاری ڕاوێژکار 
( کار GTC, AlpTelco, Archwayلە کۆمپانیاکانی ) دا،نەرمەواڵە

 ،دەکات، چەندین بابەت و باڵوکراوەی زانستیی هەیە لە وێب
کوردستاندا. ئەندامە لە و گۆڤارەکانی ناوەوە و دەرەوەی  کانڕۆژنامە

بچن. هاوشانی زانستپەروەرانی کورد، کوردئایتی گروپ، چاوگ، وێ
ماستەر لە س لە زانستی کۆمپیەتەر، )بەکالۆریۆ بڕوانامەی ئەکادیمی

تن داڕش لە بەرنامە یبڕوانامەی شارەزای( CDI، پەیمانگای زانست
(MCTS, MCPD.دا هەیە ) 
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 سوپاس و پێزانین
 

 ت مامۆستا م. ئارام دەکەم، سوپاسی بەڕێز و خۆشەویس
ئەرکی پێداچوونەوەی زمانەوانی هەموو پیتەکانی لە 

 .تئەستۆ گر
  سوپاسی بێپایانم بۆ هاوڕێی ئازیز و زانستپەروەر کاک

ی بۆ منووسینەکانهەندێک لە ڕێزمانی کە دیاکۆ هاشمی 
و بەردەوام پشتیوانیی زمانەوانی  وەتەمەوڕاست کرد

 .کردوم
 یز کاک کاروان ساڵح کە بە سوپاس بۆ هاوڕێی ئاز

 ( دا چۆوە.Jپێناسەکانی پیتی )
  کە حامید سوپاس بۆ هاوڕێی ئازیز و زانستپەروەر کاک

 بەرگێکی جوانی بۆ دروست کردم.
  سوپاس بۆ هاوسەرەکەم کە پشتیوانی کردم و شەونخونی

 کرد لەگەڵما تا زوو لە نووسینەوەی زاراوەکان ببمەوە.
 نەی کەم تا زۆر ئاگاداری سوپاس بۆ هەموو ئەو بەڕێزا

ئەم پرۆژەیەم بوون و هانیاندام بەردەوام بم لەوانە کاک 
 ڕەسوڵ ساڵح، ڕێبوار عومەر.

 
 



 7 
 زاراوەکانی کۆمپیوتەر

 سەرچاوەیەکوێب وەک 
 (و بەکارهێنەرانی کۆمپیوتەر بەرنامەداڕێژبۆ  )
 

 :ئینتەرنێت
ئەمڕۆ بەهۆی تۆڕی ئینتەرنێتەوە باشترین سەرچاوەی فێربوون لە 

 زیتەوە.ئینتەرنێتدا دەدۆ
چەندین مەکۆ و بەشی هەواڵ و پۆڕتاڵی فێرکردن هەیە کە بە درێژی و 
بە نموونەی زۆر و سەرچاوەی کۆدەکان ئاوەاڵ دەکەن، خەڵکێکی زۆر لە 
چەندین واڵتی جیاجیاوە لەسەر زمانەکانی بەرنامەداڕشتن، شارەزا لە 

 بوارەکەدا لە دەوریان کۆبوونەتەوە.
ا هەوڵمداوە کە ناونیشانی بەستەرەکان شدا من بەپێی توانلەم کتێبە

بنووسمەوە، چونکە بۆ فێرخواز ئەم زانیارییانە تەنها دوو کرتەی 
 تێدەچێت و خۆڕایین.

ی زانیاری تەکنۆلۆجیازۆر لە چاپەمەنی و دامەزراوە گەورەکانی بواری 
شێوەی  کتێبەکان بە ،بەرنامەداڕشتن بە تایبەتی، ییگشت بە

سودی لێوەربگرن  تاکودا دادەنێن بۆ فێرخواز ئەلیکترۆنی لە ئینتەرنێت
نموونەی ئەوانەیش زۆرن: گالیلیۆ، ئۆرەیلی،  لە قۆناغی فێربووندا.

 ویسڵی و ...هیتر.-مکگرۆهیڵ، ئەدیسۆن
لەو دامەزراوانەش کە زانیاری درێژ و پێناسی تەواوی بەرهەمەکانیان 

 دەکەن:
سەرچاوەی باشترین و بەهێزترین  MSDNمایکرۆسۆفت لە ڕێگەی  -

 و بەکارهێنەرانی ویندۆز داناوە بۆ بەرنامەداڕێژەران
(www.msdn.com) 
ئۆراکڵ )کە کۆمپانیای سەن مایکرۆسیستەمزی کڕییەوە(، لێرەش  -

لەسەر تەکنیکە نوێیەکانیان، بەستەری بەرنامەکان و  تەواو یزانیاری
 ئامرازەکانی جاڤا ئەبینیتەوە.

(www.sun.com) 
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 ئامێری گەڕان:
دۆزینەوەی سەرچاوە لە ئینتەرنێتدا، ئامێرەکانی گەڕان باشترین بۆ 

و یاهوو و بینگ...هتد ناوبردنی زمانەکە و  ڵهاوڕێن. لە وێبگەی گوگ
 وەی جیاائەو تەکنیکیەی ئەتەوێت بەسە بۆ دۆزینەوەی دەیان سەرچ

 ( بنووسە:www.google) ڵجیا. هەر بۆ نموونە لە گوگ
Java oop 

ونیشانمان ئەخاتە بەردەست، بە نموونە و ڤیدیۆ و دەبینیت چەندین نا
 ..هتد

 
 یاخود گەڕان بەدوای کتێبی ئەلیکترۆنیدا:

Java ebook 
 
 



 9 
 زاراوەکانی کۆمپیوتەر

 :مەکۆی بەرنامەداڕێژەران
چاوەیەکی باشن بۆ الپەڕانەی من پەسەندیان دەکەم و سەر ولە

 :بەرنامەداڕێژ
www.codeproject.com 
www.codeguru.com 
www.csharp-corner.com 
 
 
 

سەرچاوەکراوەکان، کە هەم وەکو ڕێبەر  یهاوکات وێبگەی فێرکاری
دانانی  شوێنی گفتوگۆیان هەیە بۆ پرس کردن و یشدروست کراون و هەم

 لێدوان:
http://learn.perl.org/ 
http://dev.mysql.com/ 
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/ 
http://php.net/ 
http://www.androidmanual.net/ 
http://www.python.org/doc/ 

 
 :زانکۆکان

 وەکوسەرچاوەیەکی تر بۆ فێرخوازان وانەکان و ئەو الپەڕانەیە کە 
نار لە زانکۆکاندا دەوترێتەوە و خراوەتە سەر وێبگەی زانکۆکان و سیمی

لە بەشی مامۆستای وانەبێژدا دانراون و هەموو کەس دەتوانێت 
سوودیان لێوەربگرێت. خۆشبەختانە زۆربەی زانکۆکانی ئەوروپا و 
 ئەمەریکا و تا ڕادەیەکیش عەرەبییەکان، وانەکانی خۆیان ئاوەاڵ

بەڵکو هەموو کەسێک  ،دکارانی خۆیان بیبیننکردوە، کە نەک هەر خوێن
( PDF( یان )HTMLشێوەی ) لە ئینتەرنێتدا دەتوانێت سەرهێڵ بە

 بگرێت. وەریان
 java courseبۆ نموونە، لە گەڕانی سەرچاوە لە گووگڵدا بنووسە: 

university  
 

http://www.codeproject.com/
http://www.codeguru.com/
http://www.csharp-corner.com/
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 ناوەڕۆکی ئەم فەرهەنگەبواری 
 

، و لە باخێکیش "لە هەر باخێک گوڵێکلەم فەرهەنگەدا بیرۆکەی 
ئەو زاراوانەی زۆرینەی "م بەکار هێناوە، هەوڵمداوە هەمووی

، خودی و ناویان بهێنم بەرنامەداڕێژ پێویستی پێی دەبێت پێناسە بکەم
بەرنامەداڕشتنیش کڕۆکی چەندین بواری ترە، هەربۆیە زۆر بوار و 

 وەکوی زانیاریدا بەدی دەکەیت، بەاڵم تەکنۆلۆجیازاراوەی تر لە 
(، networkنامەداڕشتن و نەرمەوااڵکان نییە، بۆ نموونە لە ڕایەڵە )بەر

( graphic(، و وێنەسازی )hardware(، و ڕەقەواڵە )internetئینتەرنێت )
هەوڵمدوە زاراوەکانی ئەم بە گشتی زاراوەکانیان بەدی ناکەیت.  هەموو

 بوارانە باس بکرێن و پێناسیان بۆ دابنرێت:
 

 (programmingبەرنامەداڕشتن )
 (programming languages) زمانەکانی بەرنامەداڕشتن - 
 (OOPتەکنیک و بوارەکانی بەرنامەداڕشتن لەوانە ) - 
 (Net Framework, Java.سەکۆی ) - 
 (network) ڕایەڵە 
 (database) بنکەدراوە 
 (design) و هەرێنەکردن( engineering) ئەندازیاریی 
 development) نژینگەی پەرەپێدانی بەرنامەکا 

environment) 
 (Operating Systems) سیستەمەکانی کارپێکردن

 سیفاتەکانیان و مێژوویان - 
 فرمانە گرنگەکانیان - 
 پێکهاتەکەیان - 
 و ئامرازەکانی پەرەپێدانی ( Android) ئەندرۆید 

 (Network) ڕایەڵە
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 جۆرەکان 
 (Client/Server) ڕاژەکار و ڕاژەخواز 
 (internet protocolsکۆنووسەکانی )ئینتەرنێت و  
 (communicationپەیوەندیکردن و گەیاندن ) 
 (cloud computingهەورەژمێرکاری ) 

 (Software) نەرمەکااڵکان
 (Web Application) بەکاربەریی وێب 
 (componentsپێکهاتەکانی ) 
 (Open sourceسەرچاوەکراوە ) 

 هیتر
 ( و بەشەکانیPCکۆمپیوتەری کەسی ) 
 (Green IT) ایتی سەوزئ 
 (Social Networkتۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ) 
 (Unicodeیونیکۆد ) 
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 فەرهەنگەشێوازی بەکارهێنانی ئەم 
 کراوە بەشێوازی ئەلفوبای التینی ڕیز فەرهەنگەئەم  -
وشە سەرەکییەکان بە تۆخ و ئەستوورتر لە پێناسەکەیان  -

 .نووسراوەتەوە
ی زاراوەیەکی تردا هەبێت خراوەتە ەپێناسهەر زاراوەیەک کە لە  -

 کەوانەی خڕەوە:
 

 Float ژمارەی ناتەواو، کەرت
کردنی گۆڕدراوێک لە ە (، بۆ پێناس#Java, C, C++, Cکلیلەوشەیە )

 دەبرێت. جۆری ژمارەی ناتەواو بەکار
 
 
لە هەندێک باری پێویستدا نموونە، یان بەشە بەرنامە نووسراوە بۆ  -

 نکردنەوەی مەبەستتێگەیشتن و ڕوو
ناوی زمانی بەرنامەداڕشتنەکە لەگەڵ نموونەکاندا نووسراوە، کە  -

 پێمان دەڵێت بە چ زمانێک ئەو کۆدە نووسراوە.
بڕگەی )هەروەها بڕوانە( بۆ ئەو زاراوانە دانراوە کە کاریان نزیکە لە  -

 یەکترەوە:
 

 Freeware خۆڕاییواڵە
 free, freeت، هەروەها بڕوانە )هەموو نەرمەکااڵیەک کە بێبەرامبەر بێ

software) 
 
 
 کورتکراوەکان بە وشەی )بڕوانە( بۆ واتاکەی ڕەوانەت دەکات: -
 

J2SE platform سەکۆی دووەمی جاڤا، وەشانی پێوانەیی 
 (Java 2 Platform, Standard Editionبڕوانە )
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ە ئەگەر زاراوەیەک کورتکراوەی هەبێت، بە تەنیشییەوە بە تۆخ ل -
 کەوانەدا نووسراوە:

 
Java Virtual Machine (JVM) ئامێری گریمانەیی جاڤا 

 
 
 

 لە خوێنەران یداواکاری
اپی داهاتوو زۆر گرنگە، بۆچوون و پەیامی تۆ بۆ هەنگاوی داهاتوو و چ

دەکەم لە خوێنەران کە ڕا و سەرنجی خۆیانم پێ بگەیەنن،  بۆیە تکا
ەم فەرهەنگە مسۆگەرتر دەکات. پێشنیار و ڕەخنە بوونی وەشانی نوێ ل

لە ئێستاوە سوپاس گوزاریم پێشکەش بە هەموو خوێنەرێک دەکەم. 
ڕەوانە  aras@zkurd.orgپەیامەکەت لە ڕێگەی پۆستی ئەلیکترۆنی: 

 بکە.
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 پۆزش
 ئارام( و مامۆستا )دیاکۆ هاشمی( .ئەگەرچی بەڕێزان مامۆستا )م

وونەوە، بەاڵم دڵنیا نیم ڕێنومایی زۆریان کردم و بە فەرهەنگەکەدا چ
لەوەی کە خۆم دیسانەوە لە ڕاستکردنەوەدا تەواو سەرکەوتوو بووم، 

بۆ زیاد کردوە و  پاش پێداچوونەوەی ئەوان، زاراوەی ترمجگە لەوەی بێ
داوە. بۆیە هەڵەکان بە دڵێکی فراوانەوە تەماشا  گۆڕانکاریم ئەنجام

 .بکەن، و داوای لێبوردن دەکەم لە هەموو هەڵەیەک
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 زۆر بەکار هاتووەکانزاراوە 
زاراوە و ناوە کوردی کراوەکانی ناو ئەم فەرهەنگە لە فەرهەنگی 

 زانستپەروەرانی کورد وەرگیراوە -ی زانیاری تەکنۆلۆجیا
(www.zkurd.org) ئەوەی لەو فەرهەنگەدا بەدی نەکراوە، بە .

اڵی ەتلێکدانەوەی پێناسەکەیدا بەرامبەرم بۆ داناوە، هەندێکیش بە ب
بە جێ هێڵراون، چونکە نەم ویستووە سەربەخۆ وشەیەک دروست بکەم 

سوپاس بۆ مامۆستا  شتوومەتە بڕیارێکی تەواو.و هەندێک جاریش نەگە
 جار وشەیان بۆ پێشنیار کردم. م. ئارام و مامۆستا دیاکۆ کە زۆر

 
لەو زاراوانەی کە زۆر دووپات دەبنەوە لەم فەرهەنگەدا، چەند 

 ڵبژارد، لەم خشتەیەی خوارەوەدا ڕیزم کردوون:دانەیەکم لێ هە
 

 ئینگلیزی کوردی

 Application بەکاربەریی

 Argument بەڵگە

 Binary دووانی، سیستەمی دووانی

 Buffer نێوانگر، بیرگەی نێوانگر

 Character نووسە

 Client ڕاژەخواز

 Data داتا، دراوە

 Database بنکەدراوە

 Developer پەرەپێدەر

 Environment دەوروبەر، ژینگە

 ,execute جێبەجێ کردن

 File پەڕگە

 Function پابەندیی، نەخشە

 Hardware ، ڕەقەکااڵڕەقەواڵە

 Information زانیاری

 Interface نێوانەڕوو، ناوبەست

 Keyboard تەختەکلیل
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 Keyword کلیلەوشە

 Memory بیرگە

 Network ڕایەڵە

 Numeric ژمارەیی

 open source رچاوەکراوە، ژێدەرکراوەسە

 Operating system سیستەمی کارپێکردن

 Password تێپەڕەوشە

 Platform سەکۆ

 Processor چارەسەرکەر

 Program بەرنامە

 Programming بەرنامەداڕشتن

 Property تایبەتمەندی

 Provider دابینکەرمۆڵەتدەر، 

 Screen پەردە

 Run بەجێ هێنان

 Server ژەکارڕا

 Software ، نەرمەکااڵنەرمەواڵە

 Stream تەوژم

 Text دەق

 Unicode یونیکۆد 

 Value نرخ

 Variable گۆڕاو

 Virtual گریمانە

 Visual راو، دیدەنینبی

 Ware واڵە، کااڵ

 web browser وێبگەڕ

 Website وێبگە

 Wireless بێتەل
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 هێماکان
 

 sign # شهێمای پەیژە، هە
 numberلە هەندێک لە زمانەکانی بەرنامەداڕشتندا بە هێمای ژمارە )

sign.واتە پێش ژمارەیەک دەکەوێت و  ئاماژە ئەدات بە  ( ناودەبرێت
 .کە ژمارە دێت وەرگێڕ

 
 
 # include 

 (includeبڕوانە )
 
 

 sign $ هێمای دۆالر
ماژەیە بۆ ( ئاdollar sign. وەکو لە ناوەکەیدا دەردەکەوێت )٠

 ژمارەیەک بە دراوی دۆالر.
( 4E0$(، بۆ نموونە )hexadecimal. ئاماژەیە بۆ ژمارەی شانزەیی )١

 ( لە سیستەمی ژمارەیی شانزە. 4E0واتە ژمارە )
( لە variable. لە سیستەمی لینوکسدا وەکو پێشگر بۆ ناوی گۆڕاو )١

 بەکاردەهێنرێت.( shell)شێڵدا 
 
 

 Net Framework. چێوەکاری دۆت نێت
 (Microsoft .Net frameworkبڕوانە )

 
 

 (at sign) @ ئالوول، هێمای ئیمەیل
( )بە کوردی at. هێمای ئالوول، کە لە ئینگلیزیدا بەرامبەر بە وشەی )٠

"لە"( ناودەبرێت، بەشێوەیەکی گشتی لە ناونیشانی پۆستی 
( بەکارهێنراوە. کاتێ دەنووسین Emailئەلیکترۆنیدا )
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(aras@zkurd.org( واتە ناونیشانی ئاراس لە زکورد. هێمای )@ )
جگە لەو واتایە جیاکەرەوەی ناوەکەیە لە ناوی پاوانەکە و ساڵی بێ

( بۆ ئەو مەبەستە Ray Tomlinsonجار لە الیەن )ینبۆ یەکەم ٠٠٩٠
 .وەهێنرا بەکار

 
 (دا بۆ دەست نیشانی کردنی ناوی ئەندامان بەکارTwitter. لە )١

 واتە ئەندامێکی تویتەر بە (kurditgroup@)تێک دەنووسین هێنراوە، کا
 .(kurditgroup)ناوی 

 
 

 *.* ئەستێرە-خاڵ-ئەستێرە
( دەکات، بێ fileلە کارکردنی پەرگەکاندا، ئاماژە بۆ هەموو پەڕگەیەک )

گوێدانە ناو و جۆری درێژکراوەکەی. ئەم ئاماژەیە لە گەڕان بەدوای 
 پەڕگەکاندا پەی پێ دەبرێت.
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 Dپیتی 
 

 D دی
لە الیەن  ٠٠٠٠ ڵی. ساەرزەئاستب ییژڕێداەرنامەب یکێزمان یناو. ٠

 (C++)و (C) ەل رۆزە. دراو ێپ ەیرەپ(ەوە Walter Brightواڵتەر برایت )
( دەکات، چەند OOPێ، پشتیوانی تەواوی تەنخوازیی )چەد

( و هی تری لەگەڵ garbage collectionنوێکارییەکی نوێی وەکو )
 [.2خۆیدا هێنا]

 import std.stdio; 

/* Hello World in D */ 

void main(string[] args) 

{ 

    writeln("Hello World"); 

} 

 
کراوەیی ( وەکو کۆمیتەیەکی پشتیوانی بۆ www.dsource.orgماڵپەڕی )
ئەم زمانە دامەزراوە. هەروەها لە  کانیسەرچاوە

(www.dprogramming.com وردەکاری تەواو لەسەر دوا وەشانی )
 انی، و چۆنەتیی فێربوونی دەخوێنیتەوە.زمانەکە، وەرگێڕەک

 
 ەیی.د ٠١زمارە  رەرانبەب ،( 0xD)ژمارە ەیی شانز ینووس. ڕە١
 
 

DAB  
 (Digital Audio Broadcastingبڕوانە )

 
 

Daemon تارمایی 
 (دێت soulیا  spiritگیانیۆنانییە، لە ئینگلیزیدا بە مانای  کی)وشەیە

                                                 
2
 (www.digitalmars.comبۆ زانیاری زیاتر بڕوانە )  
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( و UNIX) کسیونی ەل ەنێو ۆب کردنداێکارپ یمەستیس ەل. ٠
 رەنێکارهەب یرچاوەب ەل ەک ێکوتڕە انی ەرنامەب ،هاوشێوەکانیدا

و  ێبەبار د کارۆخ ەیوێشە ب ستدا،یوێپ یکات ەل اینەو ت ەیەشاراو
 ەوەسانید ییو دوا کاەد ێجەبێتر ج یو ه مەستیس ەکانیکار ەل ێندەه
 .ەوەداتەد شارەح ۆیخ
 ەک کەیەرنامەب ،کڵۆم شکێن دێت بە واتای کانداەدراو یپاراستن ەل. ١
 ڵەواەرمەن یپاراستن یکانەنێوڵەەاڵگ ەل ێندەه ەیوەکردن ایشکان  ۆب
 .تێرەهێند کارە ب
 
 

 Dagger (†هێمای )
( بەکار دەهێنرێت، هەروەها بە footnoteئەم هێمایە بۆ پەراوێز )

(Obelisk  یاLong cross.یش ناو دەبرێت ) 
 
 DAL 
 (Data Access Language. بڕوانە )٠
 (Dedicated Access Line. بڕوانە )١
 
 DAO 

 (Data Access Objectsبڕوانە )
 
 

DAT وەرگێڕانی ناونیشانی بزۆک 
 (Dynamic address translationبڕوانە )

 
 

Data دراوە 
دراوە یان داتا هەر زانیارییەک دەگرێتەوە، کە شێوازێکی دیاریکراوی 

مارە، دەق، وێنە،...هتد دەنوێنرێن و هەبێت، دراوەکان بە شێوەی ژ
 کۆمپیوتەر بە بیت و بایت مامەڵەیان لەگەڵدا دەکات.
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 Data Access Language (DAL) 
نێوانەڕوویەکی بنکەدراوەیە، کۆمپانیای ئەپڵ پەرەی پێداوە، بەشێکە 

(ی پێناسکراوی ئەپڵ، بەکارهێنەری سیستەمی ماکینتۆش SQLلە )
 بەکاری دەهێنێت.

 
 Data Access Objects (DAO) 

کۆمەڵێک ناوبەستی داڕێژراوی داوانامەکانە وەکو یەکەی کارگێڕن، کە 
( ئاسان دەکات. DBMSڕێگەی کارکردن لەگەڵ سیستەمی بنکەدراوەدا )

( بگرێتەوە لە کار ODBCمایکرۆسۆفت پەرەی پێداوە تاکو جێی )
-MS( لە مایکرۆسۆفی ئەکسێس دا )DAOکردندا. شێوە مۆدێلێکی )

Access( و )VC++ .دا دەبینرێت )DAO  پێکهاتەی تایبەتی هەیە بۆ
(Access( و لەگەڵ بنکەدراوەکانی تری )SQLدا کاردەکات )[

3
]. 

 
 

data conferencing کۆنگرە لەڕێگەی کۆمپیوتەرەوە 
مەبەست لە پێکەوەبەستنی دوو کۆمپیوتەر یا زیاترە بەیەکەوە، 

 (application) ( و بەکاربەرییdesktopبەشێوەیەک کە بتوانن ڕوومێز )
ناو سیستەمەکەیان هاوبەشتی پێ بکەن و بەدەنگ و ڕەنگ بتوانن 

 (information sharingوتووێژ دامەزرێنن. هەروەها بڕوانە )
 
 

data definition ی دراوەپێناسکردن 
 (definitionبڕوانە )

 
 

Data format شێوازی دراوە، کڵێشەی دراوە 
 ڕێکخستنی شێوەی دراوەکانە. مەبەست لە جۆر و

 
Data format validation  
                                                 

 – DAO Object Model: The Definitive Referenceبڕوانە کتێبی   3
 ١١١١ساڵی  -چاپی یەکەم   - Helen Feddema - نووسەر: 



 22 
 زاراوەکانی کۆمپیوتەر

پشکنینی شێوازی دراوەیەکە بە داڕشتەیەکی دیاریکراو، تا بزانرێ 
 شێوازەکەی دروستە یان نە.

 
 

data storage  
شوێنی پاشەکەوت کردنی دراوەکان، کە شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵیان 

 و چۆنەتیی هەڵگرتنیان نیشان ئەدات. 
 
 

data stream کانتەوژمی دراوە 
 . قەبارەیەک لە دراوە.٠
 . هاتووچۆ کردنی دراوەکانە لە شوێنێەکەوە بۆ شوێنێکی تر.١
 
 

data structure کانراوەپێکهاتەی د 
شێوە پێکهاتێکی دیاریکراوە بۆ پاشەکەوت کردنی دراوەکان، کە بە 

ێت. بۆ هۆیەوە چوستیی لە مامەڵەکردندا لەگەڵیاندا بە دەست دەهێنر
دانانی پێکهاتەیەک بۆ دراوەکان ڕێگەچارە و ئەلگۆریزمی تایبەت 
بەکار دەهێنرێت، هەڵبژاردنی باشترین ڕێگەچارەش بۆ ئەو مەبەستە 
لە الیەن بەرنامەداڕێژەوە ئەرکێکی گرنگە، چونکە پەیکەردانانی 
دراوەکان شێوازی مامەڵەکردن دەست نیشان دەکات، بێجگە لەوەی کە 

اتەی گونجاو لە کاتی هەرێنەکردندا ئاسانکاری و سانای دانانی پێکه
 کردارەکان مسۆگەر دەکات لە داهاتوودا.

 
 

data type جۆری داتا، جۆری دراوە 
تیی کردارەکان و ییەندا، جۆر تایبەتمەندداڕشت زمانەکانی بەرنامە لە

مان یجۆری سەرەکی ٢شێوەیەکی گشتی  داتاکانیان سنووردار دەکات، بە
 هەیه :

Integer  تەواوەکان ژماره 
Real ژمارە ڕاستییەکان 
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Logical یژیربێژی 
Character نووسه 

تر  یارە و پێویستی بەکارهێنان جۆروپێی قە لەم جۆرانەشەوە بە
 دروست کروان.

 
 

data warehouse کۆگای دراوە، خانەی دراوەکان  
ەکات، مەبەست لە بنکەدراوەیەکی کۆمپیوتەرە، کە دراوەکان کۆگا د

ڕێک دەخات، و سازیان ئەدات، بە شێوەیەک کە مامەڵەکردن لەگەڵ 
دراوەکاندا ئاسان بێت. هەر خانەیەکی دراوەکان چەند ئامانجێکی 

 سەرەکییان هەیە، لەوانە:
. پۆلێن کردنی دراوەکان بە گوێرەی بابەت، بەو واتایەی ڕێکخستنی ٠

 زیکن.دراوەکانی کە بابەتەکانیان پەیوەندییدارن و لێک ن
. گۆڕینی کات و ڕێکەوت، واتە لە کاتی دەستکاری کردنی دراوەکاندا ١

ڕێکەوتی دوا گۆڕانکاری سەر دراوەکان تۆمار دەکرێت، هاوکات هەموو 
 مێژووی گۆڕانکارییەکان پاشەکەوت دەکرێت.

. دراوەکان لە سڕینەوە و گۆڕینیان بە هیتر بپارێزێت، سڕینەوەی ١
کردن هەیە، تۆماری ئەو دراوانەی تیا  تەواوی نییە، بەڵکو ڕاپۆرت

 دەکات کە سڕاونەتەوە.
. تەواوکاریی، واتە هەموو دراوەکانی ناو دامەزراوەیەک. بۆ نموونە ٢

چەند بەرنامەیەکی بەکاربەری، کە لە دامەزراوەیەکدا بەکار 
دەهێنرێن و بنکەدراوەی جیاجیایان هەیە، هەموویان کۆ دەکاتەوە و 

 ڕێکیان دەخات.
 
 

Database (DB) بنکەی داتا، بنکەی زانیاری، بنکەدراوە 
شێوازێکی تایبەتییه بۆ کۆگاکردنی داتا و زانیارییەکان و پێکەوه 

شێوەی خشته(، کە   گونجاندنیان لەسەر ڕێسایەکی دیاریکراو )به
ی وا جار ئاسانکاریی ڕێکخستن و مامەڵەکردنی ئەو داتایانه دەکات.

برێت. ئەوەی گرنگه لەم بنکەیەدا دە بە "بانکی داتا" ناو هەیە
ی و وەرگرتنەوەی داتاکانه بۆ یکردنی پەیوەند چۆنێتیی دروست
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، لە ڕێگەی زمانی تایبەتی داخوازیی کردنیانی ی و دەستکارییگۆڕانکار
 .(SQLکردنەوە ئەم کارە ئەنجام دەدرێت، بڕوانە )

 
 

database OLAP (DOLAP)   
( DBMSبنکەدراوەی پەیوەستە )مەبەست لە سیستەمێکی بەڕێوەبردنی 

( و کردارەکانی OLAPکە خانەخوێ کرابێت لەسەر پێکهاتەیەکی )
(OLAP( بە ئەنجام بگەیەنێت. هەروەها بڕوانە )OLAP). 
 
 

Database trigger پیتکەی بنکەدراوە  
مەبەست لە کردنی هەنگاوێکە )کاڕڕایەک(، کە لە بنکەدراوەدا وەکو 

ێک بە جێ دەهێنرێت. بۆ نموونە کاتێک وەاڵمدانەوەیەک بۆ ڕوودان
 تۆمارێک زیاد دەبێت یا دەسڕرێتەوە لە بنکەدراوەکەدا.

 
 

DB بنکەدراوە  
 (databaseبڕوانە )

 
DCOM  

 (Distributed COM)بڕوانە 
 
 

DD  
 (Double Density) . بڕوانە چڕی دووهێندە٠
 (Disk Drive. بڕوانە لێجوڕی دیسک )١
 

Debian دێبیان 
ەمێکی کارپێکردنی کۆمپیوتەرە، لەسەر سیستەمی لینوکس دروست سیست

پەرەی  ٠٠٠١( ساڵی Ian Murdockکراوە، لە الیەن ئیان موردۆک )
پێدراوە، ناوی دێبیانی لە سیستەمەکە نا بە لێکبەستنی ناوی خۆی و 
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ئەمڕۆکە دێبیان لە الیەن کۆمەڵەیەکی (. DEBra IANهاوسەرەکەی )
چێت و سەدان بەرنامەداڕێژی خۆبەش کار لە تایبەتییەوە بەڕێوە دە

سیستەمی دێبیان لەسەر هەمە گەشەپێدانی بەرنامەکانیدا دەکەن. 
 x86, Itanium, PowerPC, SPARC, PA-RISC, MIPSچەشن سەکۆ )

( ئامراز و بەرنامەی ١٠١١١کار دەکات. پتر لە ) (IBM mainframesو 
ا باڵو دەکرێنەوە، بەکاربەری لەگەڵدایە، کە لە دابەشکردنەکانید

( لە بەردەستدایە )شوباتی Debian 6.0ئەمڕۆکە وەشانی شەشەمی )
( لە خۆ بگرێ، FreeBSDوەشێنرا(، یەکەم وەشانە کە ناووکی ) ١١٠٠

( بۆیە GNUدێبیان سەرچاوەکراوەیە و بەشێکە لە پرۆژەکانی گنو )
 ( ناوی دەبرێت.Debian GNU/Linuxزۆرکات بە )

 
 لینوکس –بیان وێنەی ڕوومێزی دێ

دێبیان لە بواری ڕاژەکاردا ڕۆڵێکی بەرچاوی هەیە و بەر فراوانیی 
 ەیەه نوکسیل یتر یشکردنەداب رۆزبەکار دەبرێت، بێجگە لەوەی کە 

 ,Ubuntu, MEPIS) کوەو ەگرتوو انچینەیبن ەوەمەئ رەسەل
Dreamlinux, Damn Small Linux, Xandros, Knoppix, 

BackTrack, Linspire, sidux, Kanotix, Parsix )ە ل انیکێندەهە ک
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 شەمە. ئناوبانگترنەبە دێبیان خۆی ل پەرەگرتنەوەو گنناوبا یووڕ
 .[4] انیبێد ەیژڕۆپ ۆب ەوەتەڕێگەد ییشاناز یەیو ماە سوود ب رکاتۆز
 

 (www.debian.orgوێبگەی سەرەکی: )
 

Debugger )ڕاستکەرەوە )ڕاستکەرەوەی هەڵەکان 
پەرەپێدانی یدەدەره بۆ بەرنامەداڕێژ، لە کاتی بەرنامەیەکی یار

ناو بەرنامەکاندا  دۆزینەوەی شوێن و جۆری هەڵەکان لە دابەرنامە
 دەستنیشان دەکات.

ئەم بەرنامەیه بە ئامرازێکی گرنگ دادەنرێت بۆ ئەندازیاریی 
ی زۆر دەخاته بەردەست و ئەتوانرێت یبەرنامەداڕێژ، کارئاسان

ۆمارکراوەکان چاودێری بکرێن، شیتەڵ بکرێن بەهۆیەوه نرخی هەڵگر و ت
 خۆشکەره بۆ تێگەیشتن لە کردار و مەبەستی بەرنامەکە. و هەروەها ڕێ

 
 

Decimal دەیی 
 (decimal systemبڕوانە )

 
decimal system ڕژێمی ژمارەییی دەیی 

نێ بۆ ەهێد ( بەکار٠ جۆر ژمارە )لە سفر تاکو ٠١ئەو ڕژێمەیه کە 
دنی هەموو ژمارەکانی تر، ئەم ڕژێمه لە ژیانی دروستکردن و نوان

لەبەر ئاسانیی  ،تنێێەهد شێوەیەکی بەرباڵو بەکار دا بەەی مرۆڤڕۆژان
 ژمارەکردن.

 
 

Declaration ڕوونکردنەوە 
ئەو بەشێکە لە پێکهێنەرەکانی بەرنامە، گۆڕدراوەکان، نەگۆڕەکان و 

 بەکار لە بەرنامەکەدا دواتردەکرێ کە انەی تیا پێناسە نەخش
بەرنامەدا ڕوونتر  وەرگرتنی نرخ و کارکردنیان له  ێن، بەەهێنرد

 دەکرێنەوه.
                                                 

4
 (http://chawg.org/wiki/Debianویکی ) –بڕوانە چاوگ   
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نیشانکردنی جۆرەکەی  ڕوونکردنەوەی گۆڕدارێک برێتییە لە دەست
(data type) ی لە بیرگەدا.بۆ و پاراستنی شوێن 
 
 

declarative language زمانی ڕوونکردنەوە 
ترێت کە پەی بە لۆژیکە لە بەرنامە داڕشتندا بەو زمانانە دەو

ناسراوەکانی بەرنامەسازیی نابات، بەڵکو گرنگی زۆرتر بە هاتن و 
( non-procedural languageچوونی زانیارییەکان دەدا. هەروەها )

( لەم زمانانەدا procedureیشی پێ دەووترێ، چونکە هیچ کارڕایەک )
، ++C نانوسرێنەوە بە بەراورد لەگەڵ زمانەکانی تری وەکو )جاڤا،

 (....هتد
 
 

Decode نەوەهەڵوەشاندکۆد 
کرداری هەڵوەشاندنەوەی کۆدێکە، زۆر جار بە پێی ڕێسایەکی دیاریکراو 

 ئەم کردارە لەسەر بنەمای کۆد کردنەکە ئەنجام ئەدرێت.
 
 

Decoder ێنەرکۆدهەڵوەش  
 ئامێری هەڵوەشاندنەوەی کۆدکراوێک.

 
 

Decompile ێڕاندنەوەرگەو 
 (decompilerبڕوانە )

 
Decompiler  

( machine languageنەرمەکااڵیەکە سەرچاوەی زمانی ئامێر )
(، یا کۆدێکی object codeوەدەگێڕێ، کە لە شێوەی تەنەکۆد دایە )

وەرگێڕدراو لە هەر دۆخێکدا بێ، بۆ سەرچاوەی زمانێکی ئاستبەرز، . 
 (.disassemblerهەروەها بڕوانە )
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Decrement  کەمکردن 
 ردنی نرخێکە بە هەندێک. یا لێدەرکردنی نرخێکە لە گۆڕاوێک. . کەمک٠
( بەکار دەهێنرێت بۆ decrement( وشەی )PERL. لە زمانی پێرلدا )١

 ئەو مەبەستە.
 decrement $x by 3 

 
 
 Dedicated Access Line (DAL) 

هێڵێکی پەیوەندیکردنی تایبەتییە لە نێوان مۆڵەتبەخشی تەلەفۆن 
 کەردا.کردن و بەشداری

 
 

deep code کۆدی قووڵ 
بەو سەرچاوەی بەرنامانە دەوترێت کە ماوەیەکی درێژیان خایاندوە بۆ 
داڕشتنی، وەکو لە بەرنامە بەکاربەرییەکانی بوارە زانستییەکان و 
ناسینەوەی دەنگدا بەدی دەکرێن، کە کارڕا و هاوکێشەی ئاڵۆز لە خۆ 

 دەگرن و کاتیان زۆر دەوێت.
 
 

Default ەتبنەڕ 
 ی بۆ ئامرازێکیپێناسێکی بنەڕەت. ٠
. نرخێکی بنەڕەتیی دەدرێت بە گۆڕاوێک لە الیەن وەرگێڕی ١

زمانەکەوە لە کاتی پێناس کردنیدا ئەگەر بەرنامەداڕێژ خۆی نرخی 
 نەداتێ.

 ( دا بەکار دەهێنرێت.switch..case. وشەیەکی پارێزراوە، لە بڕگەی )١
 
 

default value  یاریکراو، نرخی نرخێکی نەگۆڕی د
 بنەڕەت
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سەرەتاوه  ئەم نرخه وەک باری ئاساییی ڕێکخستن یا کارکردن له 
پێناس کراوه. هەر کات نرخی پێدرانی گۆڕدراوێک ئاماده نەبوو ئەوا له 

 دەگرێت. سەرەتاوە ئەم نرخه هەڵ 
 
 

Definition  کردنەپێناس 
زنجیرە، . لە بەرنامەداڕشتندا، ناسینی )گۆڕاوە، پێکهاتە، ڕیز، ٠

 ...هتد(کانە.
( یا سیستەمی DBMS) . لە سیستەمی بەڕێوەبردنی بنکەدراوەدا١

 (.recordڕوونکردنەوەی تۆمار کردنێکە )، پەڕگەکاندا
 
 

Delegation  ی کردنینوێنەرایەت 
 
 

 Delphi دەلفی
زمانێکی بەرنامە داڕشتن و دەوروبەرێکی تەواوی پەرەپێدانی 

( بەرهەمی هێناوە. دەلفی Borlandند )بەرنامەیە، کۆمپانیای بۆرال
( پەرەی پێدراوە. بۆ دروست کردنی Pascal)لەسەر زمانی پاسکال 

بەرنامەی کار و پەنجەرەکان بەکار دەهێنرێت، هاوشێوەی ڤیژواڵ 
(. دەلفی سەرەتا تەنها بەرنامەی لە ژێر VisualBasicبەیسک )

، ئێستا سیستەمی کار پێکردنی مایکرۆسۆفت ویندۆز دروست دەکرد
( بەرنامەکان دروست Linuxپەرەی پێدراوە و لە ژێر لینوکسیش )

 دەکات.
 
 

Demon   
 (daemonبڕوانە )

 
 

DEN   
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 (Directory Enabled Networksبڕوانە )
 

denial of service   
وەستاندنی ڕاژەیەکە بە هۆی هەلومەرجێکی دیاریکراوەوە، بۆ وێنە لە 

ۆ وەستاندنی ڕاژەیەک لەو هۆکارانەش ڕایەڵەدا چەندین هۆکار هەن ب
 هێرشی تێکشکێنەر یا ڤایرۆسی کۆمپیوتەر.

 
 

Deprecation   
بە هەر )پۆل، ناوبەست، نەخشە، ..هتد ( ێک   (OOPلە تەنخوازییدا)

دەوترێت، کە چیتر بەکار نەهێنرێت و دانەیەکی نوێ شوێنی بگرێتەوە. 
 زۆر جار لە وەشانی دواتریاندا نامێنن.

 
Desktop ڕوومێز 

 . ڕووکاری نیگارەیی سیستەمێکی کارپێکردن.٠
(، بە گوێرەی قەبارەکەی desktop pc. جۆری کۆمپیوتەری کەسی )١

 پۆلێن کراوە، لێرەدا مەبەست لە جۆرێکە لەسەر مێز شوێنی دەبێتەوە.
. لە زمانی ئینگلیزیدا هەندێک جار وەکو هاوواتایەک بۆ کۆمپیوتەر ١

 بەکار دەهێنرێت
 
 

Desktop Application بەکاربەریی ڕوومێز 
مەبەست لەو بەرنامە بەکاربەرییانەیە کە لەسەر کۆمپیوتەرێک 
دادەمەزرێت و هەر لەوێشەوە دەخرێتە کار، پێچەوانەکەی بەکاربەریی 

( کە لەسەر ڕاژەکارێک دادەمەزرێت و Web based applicationوێبە )
بەر بەرنامەی بەکاربەریی لە وێبەوە دەخرێتە کار. ئەم زاراوەیە بەرام

( بەکار Tablet( و تاتەبژمێر )smartphoneسەر تەلەفۆنی هۆشمەند )
دەهێنرێت، بۆ بەراورد کردنی چۆنێتیی کارکردنی بەرنامە 

 ییەکان.333بەکاربەر
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Desktop sharing هاوبەشیی کردنی ڕوومێز 
هاوبەشیی پێ کردنی کۆمپیوتەرە لەگەڵ کۆمپیوتەرەکانی تر ناو 

یەڵەیەک، لەپێناو ئاڵوگۆڕ کردنی دراوەدا. ئەم کارە لە ڕێگەی ڕا
 نەرمەواڵەی تایبەتییەوە ئەنجام دەدرێت.

 
 

Destroy تێکشکان، البردن 
لە بەرنامە داڕشتندا مەبەست لە کرداری البردنی تەنێکە لە بیرگەدا. 

( بیرگە لە DESTROY( دا فرمانی )PERLبۆ نموونە لە زمانی پێرل )
 دەکاتەوە. تەنێک پاک

 
 

Destructor لەناوبەر، ڕووخێنەر 
( هەموو نموونەی پۆلێک دوای تەواوکردنی OOPلە تەنخوازییدا )

( نموونەکە لە ناو دەبرێت و methodکارەکەی بە ڕێگەچارەیەک )
( destructorشوێنەکەی لە بیرگەدا ڤااڵ دەکرێتەوە، ئەم ڕێگەیە بە )

نامە داڕشتن پێش داخستنی ناودەبرێت. هەندێک وەرگێڕی زمانی بەر
 بەرنامەکە خۆی ئەم کارە دەکات.

 
 

Derived from   ،دروستکراو لە، داتاشراو لە
 نراو لەسەر بنیات

 Bلە پۆلی  Aپۆلی (، OOPلە بواری بەرنامەداڕشتنی تەنخوازییدا )
 بێت. Bدرێژکراوەی پۆلی  Aدروست کراوە، ئەگەر پۆلی 

 
 

Development life cycle یانی پەرەپێدانسووڕی ژ 
مەبەست لە کۆی هەنگاوەکان و ڕووداوەکانە، کە لە پەرەپێدانی 
سیستەمێکدا پێویستن بۆ بەدەست هێنانی بەرنامەیەکی بەکاربەری 

(application پەرەپێدان بە چەند سووڕێکدا تێپەڕ دەبێت، کە لە .)
( و لێکۆڵینەوەی requirementsکۆکردنەوەی پێداویستییەکان )
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وە دەست پێدەکات و بە وەرگرتنی سیستەمەکە و دانی سیستەمەکە
( لە الیەن بەکارهێنەرەوە User acceptanceڕەزامەندی لەسەری )

 کۆتایی دێت.
 
 

Development tool ئامرازی پەرەپێدان 
( یاریدەدەرە بۆ پەرەپێدان و دروست کردنی softwareنەرمەکااڵیەکی )

 بەرنامەی بەکاربەریی.
 
 

developer's toolkit کەرەستەئامرازی پەرەپێدەر 
کۆمەڵێک نەرمەکااڵ و ئامرازن، بەرنامەداڕێژ وەکو کەرەسەیەکی 
یارمەتیدەر بەکاریان دەهێنێت لە نووسینی بەرنامەکانیدا. ئەم 

(، و fontئامرازانە چەندین پەڕتووکخانە، لیستە، وێنۆچکە، جۆرەپیت )
 سەرچاوەی تریان لە خۆ گرتوە.

 
Device ئامێر 

 ,diskبێت، وەکو: چاپکەر، مۆدێم ) ر ئامێرێک لە کۆمپیوتەر بەستراهە
modem, printer, joystick, mouseو سیستەمی کارپێکردنەکە ...هتد )

(OS.پێناسەی بۆ دابنێت و لەگەڵی هەڵسووڕێ ) 
 
 

DHCP کۆبز ێیخانەخو یکخستنڕێ یلۆکۆتۆپر 
 یەڵەاڕ ییرایزان ،داتەد ەوەئ یرەگەئ ەک یەڵەیە،اڕ یکێلۆکۆتۆپر

 ەب یپ یئا یشانیو ناون شەهاوب یکۆڕێت یکانەرەوتیمپۆک ەتێبدر
 .کانەرەوتیمپۆک ەبدات کۆبز یکەیەوێش
 

DHTML  
 (Dynamic HTMLبڕوانە )

 
 



 33 
 زاراوەکانی کۆمپیوتەر

Dial ەگر، ژمارەگرتنژمار 
لێدانی ژمارە بۆ تەلەفۆن کردن، یا هەڵبژاردنی ژمارەیەک بۆ بەستنی 

 تەلەفۆنەوە. پەیوەندی لەگەڵیدا لە ڕێگەی تۆڕی
 
 

Dial-up ژمارەگری، ژمارەگریکردن 
ژمارە لێدان و تەلەفۆن کردن، ئاماژە بۆ ڕایەڵەیەک دەکات، کە لە 
ڕێگەی هێڵی تەلەفۆنەوە پەیوەندیی لەگەڵ ژمارەیەکی دیاریکراوەوە 

 دروست بکات.
 
 

Dialer ژمارەگریکەر 
 . نەرمەواڵەیەکە کاری لێدانی ژمارەی تەلەفۆنێک دەکات٠
(، لەو بەستنەوانەدا چاالکن کە لە ڕێگەی malware. زیانەواڵەن )١

 مۆدێمێکی ئەنالۆگەوە پەیوەندییان دروست کردوە.
. بەشێکە لە ئامێری مۆدێم و تەلەفۆندا بەدی دەکرێت، کاری لێدانی ١

 ژمارەی تەلەفۆنە.
 
 

Dialog گفتوگۆ، دیالۆگ 
وتەر، بۆ گۆڕینەوەی دروست کردنی گفتوگۆ لە نێوان بەکارهێنەر و کۆمپی

زانیاری و پێدانی داخوازییەکانی بەکارهێنەر بە سیستەمەکە بۆ 
 جێبەجێ کردنیان.

 
 

Dialog box سندوقی گفتوگۆ، پەنجەرەی گفتوگۆ 
پەنجەرەیەکە لەسەر پەردە دەردەکەوێت وەکو وەاڵمدانەوەیەک بۆ 
داوای بەکارهێنەر، کە لە ڕێگەی هەڵبژاردنەکانەوە یا بە پێدانی 
فرمان بۆ ڕێکخستنی بەکاربەرییەک، کارەکە دەست نیشان دەکرێت 
تێیدا. بۆ وێنە لەکاتی گۆڕینی جۆرەپیتدا لە بەرنامەی مایکرۆسۆفت 

 وۆرد دا.
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 ( بۆ پێناسکردنی جۆرەپیت و ڕێکخستنیFontپەنجەرەی )

 
 

Digit ڕەنووسژماره ، 
مارەییی بۆ نواندنی نووسینی ژمارەیەک دەکات. لە ڕژێمی ژ ئاماژە

دەییدا، ژمارەیەکی وەک سفر تا نۆ. لە ڕژێمی ژمارەییی دووانیدا سفر 
 .ئیتر واو .یان یەک..

 
 

Digital Audio Broadcasting 
(DAB) 

 پەخشی ڕەنووسیی دەنگ

 ١١پێوانەییەکی ڕەنووسیی پەخش کردنی دەنگە، بە لەرەلەی 
ەکانی گیگاهێرتز پەخشەکەی باڵو دەکاتەوە. کەناڵ ١مێگاهێرتز تا 

ڕادیۆ و تەلەفیزیۆن بەکار دەهێنن، لە ئەوروپادا بە کۆدی 
(EN300401.پێوانەیی بۆ دانراوە ) 
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Digital Subscriber Line (DSL)  

 (DSLبڕوانە )
 
 

Digital Subscriber Line Access Multiplexer 
(DSLAM) 

 دیسالم

( دا DSLئامێرێکە لە ڕایەڵەدا بەکار دەهێنرێت، لە پێکەوە بەستنی )
وەکو نێوانە ڕوویەک لە نێوان بەشداربووان و هێڵی بەستنەوەی خێرای 

( هەموو multiplexingگەیاندنەکەدا کارگێڕە. لە ڕێگەی فرە کردنەوە )
دراوەکانی ناو مۆدێمە لێ بەستراوەکانی وەردەگرێت و دەیکا بە 

 گورزەیەک و بە ڕێی دەکا بۆ بەرامبەر. 

 
 
 
 
 

Digital Versatile Disc دیسکی فرەنێوانی ڕەنووسی 
 (DVDبڕوانە )
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Digital Video Broadcasting 
(DVB) 

 پەخشی ڕەنووسیی ڤیدیۆ

پەخشی ڕەنووسیی تەلەفیزیۆن و ڕادیۆیە لە پێوانەییکی جیهانییە بۆ 
ەوە وەردەگیرێت. (Settop-Boxڕێی سەتەالیتەوە، کە بە هۆی ئامێری )

(DVBهەروەها دەکرێت لە ڕێگەی هێ ،) ڵی تەلەفۆنیشەوە پەخشی ئەو
کەنااڵنە وەربگیرێت. لەم جۆرە پەخشە، بە گوێرەی گواستنەوەی دراوە، 

( بۆ گواستنەوە لە ڕێی DVB-Cچەند جۆرێکی لێ دروست کراوە، جۆری )
( بۆ ئامێرە DVB-H( لە ڕێگەی سەتەالیتەوە، )DVB-Sکێبڵەوە، )

یۆییەوە ( کە لە ڕێگەی شەپۆلی ڕادDVB-Tدەستییەکان و جۆری )
دەگوێزرێتەوە وەکو پەخشی تەلەفیزیۆنی ئاسایی. لەرەلەری پەخش 

مێگاهێرتزە. بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە:  ٢تا  ٦کردنەکە لە نێوان 
(www.dvb.org). 
 
 

Digital Video Disc دیسکی ڤیدیۆیی ڕەنووسی 
 (DVDبڕوانە )

 
Dir  

 (directory. بڕوانە پێرست )٠
کە ناوەڕۆکی پێرستێک نیشان ئەدات، لە ( MS-DOS. فرمانێکی )١

( بەکار دەهێنرێت بۆ هەمان aliasلینوکسیشدا وەکو ناوی خوازراو )
 مەبەست.

 
 

direct access  
. زاراوەیەکە لەگەڵ بیرگەدا بەکار دەهێنرێت، کە ڕاستەوخۆ بچێتە ٠

 (.random accessسەر زانیارییەک. هاوواتایە لەگەڵ )
 windows 7, windows 2008تە لە ویندۆزی ). تەکنیکێکی مایکرۆسۆف١

server ( دا، کە لە ڕێگەیەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئامێرێکدا )ڕاژەخواز
(ەوە پێک بەست دەبێت. IPSec, IPv6لەگەڵ ڕاژەخوازێکی تر( بەهۆی )

لە ڕێگەیەوە کارمەندی کۆمپانیایەک ئەتوانێت لە ماڵەوە ڕاژەکاری 
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 Microsoftر بهێنێت. بە )شوێنی کارەکەی لە کۆمپانیادا، بەکا
DirectAccess.یش ناو دەبرێت) 

 
 

Direct Memory Access (DMA)  
( بە شێوەی ڕاستەوخۆ، بێ memoryچوونە سەر بەشێکی بیرگەیە )

( busچوونەوە بۆ ناوەندیی چارەسەر. ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی تێپەڕگەی )
 نێوان ئامێرەکان و بیرگەدا ئەم کارە ئەنجام دەدرێت.

 
 

Directory پێرست 
وەکو مۆڵگەیەک وایە بۆ کۆکردنەوەی پەڕگەکان لە ژێر ناوێکدا. 
سیستەمی کارپێکردن وەکو پەڕگەیەکی تایبەت مامەڵەی لەگەڵ دەکات. 
سیستەمی کارپێکردنە جیاوازەکان ناوی جیاجیایان لێ ناوە، بۆ نموونە 

(folder, drawers, catalogs.) 
 
 

Directory Enabled Networks (DEN)   
بەڕێوەبردنی ڕایەڵەیەکە لە بنکەیەکی ناوەندییەوە، کە زانیاری 
دەربارەی بەکارهێنەران، بەرنامە بەکاربەرییەکان و سەرچاوەکانی 
ڕایەڵەکە دەگرێتە خۆ. ئەم تەکنیکە دەستپێشخەرییەک بوو لە 

 Distributedدا ) ٠٠٠٢کۆمپانیای مایکرۆسۆفت و سیسکۆ، پاشان لە 
Management Task Force, Inc - DTMF.گرتییە ئەستۆ ) 

 
 

DirectX  
 ەلە ژڕێداە رنامەب یستەناوب یمەستیس یکڵەیەواەرمەن ەرۆج
 یکانەرنامەب وانێنە ل یندەوێپ ینانێهییدەب ەب ەتەبیتا زدا،ۆندیو
 .رەوتیمپۆک ڵەیواەقڕەو  کردنێکارپ یمەستیس یرەنێکارهەب
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Disassembler  
( machine languageزمانی ئامێر )نەرمەکااڵیەکە سەرچاوەی 

(. زمانی assembly languageوەردەگێڕێ بۆ زمانی کۆکار )ئەسێمبلی
کۆکار لە هێما و ژمارە پێک هاتووە، مرۆڤ ناتوانێت بە ئاسانی شیتەڵی 
بکات بۆ ئەو زمانە ئاست بەرزەی کە سەرچاوەکەی پێ نووسراوە، ]هەر 

اندا، کە دەبێ بە زمانی ڕێنوێنیی و هێمایەک لە زمانە ئاستبەرزەک
ئامێر، لە ڕێگەی خشتەیەکەوە دەبێ، کە بەرامبەر هەر وشە و فرمانێک 

  ژمارەی شانزەیی بۆ دانراوە[.
 

Disassembly  
( source codeکردارێکە بۆ دروست کردنی سەرچاوەی بەرنامەیەک )

 (.binaryلە کۆدە دووانییەکەیەوە )
 
 

Disk Drive (DD) لێخوڕی دیسک 
رێکە بۆ خوێندنەوەی ناوەڕۆکی دیسک و نووسین لەسەری بەکار ئامێ

دەهێنرێت. لەبەرئەوەی هەمەجۆر دیسک هەیە، هەمەجۆر لێخوڕیش 
 دروست کراوە بۆ هەر جۆر و قەبارەیەک.

 
 

Disk operating system  سیستەمی پێکردنی دیسک یا
 پەپکە، دۆس

 (DOSبڕوانە )
 
 

Dispatch نێردراو 
( دا OOPۆ خانەخوێ بنچینەییەکەی خۆی، لە )ناردنی کردارێک ب

تەماشای پێکهاتەی پۆلەکان و پەیوەندییە بۆماوەییەکە دەکرێت تا 
 پۆلی بنکە بدۆزێتەوە و نێردراوەکەی پێ بسپێرێت.
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Dispose, disposer  
(، کۆتا پێ هێنانی ژیانی OOPلە بەرنامەداڕشتنی تەنخوازییدا )
( ئەم garbage collectionاوەکان )تەنێکە، زۆر جار فڕێدانی بەجێ م

 ئەنجام دەدرێت. ()disposeکارە دەکات، یاخود لە ڕێگەی پابەندیی 
 
 

Disruptive technology   رەکدێت یتەکنۆلۆجیا 
  .دەهێنرێت زاراوەیەکە لە جیهانی بازرگانیدا بەکار

 
 

Distributed  دابەشکراو 
 اوە لە وەشانێکدا.بەرنامەی دابەشکراو، یان بەرنامەیەکی باڵوکر

ئەگەر دابەشکراوەکە سەرچاوەی کۆدەکانی تیا نەبوو ئەوا تەنیا بە 
 ( ناو دەبرێت.binary-onlyدوانیی )-دابەشکردنی تەنیا

 
 

Distributed application  داوانامەیەکی دابەشکراو، بەکاربەرییەکی
  دابەشکراو

 (distributedبڕوانە )
 

Distributed database ەی دابەشکراوبنکەدراو 
مەبەست لە بنکەدراوەی دابەشکراو، ئەو بنکەدراوەیە کە لە ژێر 

( هەیە، کە DBMSدەسەاڵتی سیستەمێکی بەڕێوەبردنی بنکەدراوەدا )
دەکرێت دابەش بکرێت بە سەر چەند کۆمپیوتەرێکدا، یان لە ڕێگەی 

( دابنرێت بۆ هەموو ڕاژەخوازەکان. بێگومان لە networkڕایەڵەوە )
( بەرپرسە و DBMSۆک و دروست هەڵگرتنی زانیارییەکانی ناوی )ناوەڕ

 دەیپارێزێت لە تیاچوون و خراپ بوون.
 

Distributed COM (DCOM)  
 (Distributed Component Object Modelبڕوانە )
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Distributed Component Object Model (DCOM)  
د سەر چەن و ڕاژەخوازەکانی بە (COM)کاتێک پێکهاتەکانی 

سیستەمێکدا ]چەند کۆمپیوتەرێک[ دابەش ببن، ئەوا بە مۆدێلێکی 
( ڕێگە خۆشکەرە بۆ DCOM) دەبرێت. ناو (DCOM)دابەشکراو 

ئاڵوگۆڕکردنی دراوە و دروست کردنی پێیوەندی لە نێوان نەرمەکااڵکانی 
ڕایەڵەکەدا، ئەم تەکنیکە لە الیەن مایکرۆسۆفتەوە پەرەی پێ درا، کە 

ناوی دەرکرد، مایکرۆسۆفت بۆ ئاڵوگۆڕی تەنەکانی  (OLEسەرەتا بە )
( توانای هەیە کە لە DCOM( بەکاری هێنا. )MS-Officeنێوان ئۆفیس )

 ( کاری خۆی ئەنجام بدات.HTTPتۆڕی ئینتەرنێتیشدا )کۆنووسی 
 (DSOM, CORBAهەرەوەها بڕوانە )

 
 

Distributed System Object Model (DSOM)  
( پەرەی پێداوە و IBMتەنەکانە، دامەزراوەی ) پێکهاتە داڕێژراوێکی

( دەکات. لە بنەڕەتدا لە CORBAپشتیوانیی تەواوی پێوانەیی مۆدێلی )
(DCOM( نزیکە، کە مایکرۆسۆفت پەرەی پێداوە. بەهۆی )DSOM ـەوە)

دەتوانرێت نەرمەکااڵکان لە ڕایەڵەوە کار لەگەڵ یەکترا بکەن، ئەم 
ەرنامەیەکدا دەگوێزێتەوە بۆ پێکهاتەیە تەنی دروستکراو لە ب

بەرنامەیەکی دیکە لە ڕایەڵەکەدا. سیستەمی مۆدێل کردنی تەن 
(SOM پشت بە زمانێکی تایبەت نابەستێ و لە الیەن چەندین وەرگێڕ )

هەرەوەها بڕوانە و بەرنامە بەکاربەرییەکانەوە پشتیوانی لێ دەکرێت. 
(DCOM, CORBA) 
 
 

DLL  
 (Dynamic-Link Libraryبڕوانە )

 
 

DMA  
 (Direct Memory Accessبڕوانە )
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DNS پاوان یناو یستەمیس 
 یزبوونڕی ەیرێگوە ب (Domain Name نەیمۆد یناو) انیپاوان  یناو

کو: ەو مان،ریب ەوەتێوەباشتر بک ەیوەئ ۆب ێنووسرەد ێتبالفەئ
(www.google.com) یماەبن رەسەل تێرنەنتیئ دایاستە ڕل مەاڵب 

 ەیییە،ژمار ەک (IP adress یپ یئا یشانیناونرنێت )پرۆتۆکۆلی ئینتە
 ەوێنەدرۆڕبگ کانێتییەبالفەئ ەناو ێبەد یشتنەیگێت ۆو ب ەزراوەدام
 ەک ەکەیەاژڕو  ییتگوزارەخزم شەمە. ئ(IP  یپ یئا) ەییژمار یناو رەس
(DNS)  ڵگوگ ەیکێتییەبالفەئ ەشانیناون ەنموون ۆب کات،ەید 
 ییەتیکه بر ەیکی(یەپ ی ئائینتەرنێت ) یشانیناون رەس ەتێڕێگەد رەو
 ".63...19.9..00"  :ەل
 
 

do   
، (هیتر... C# ,C++, C, Java)وشەیەکی پارێزراوە لە زمانەکانی وەک 

لەم نموونەیەدا بە زمانی  کردنی سووڕ. پێ دەهێنرێت بۆ دەست بەکار
(C++،)do   لەگەڵwhile [5دایە.] 

char c; 

do {  

       cout << "Berdewam be (y/n) ";  

       cin >> c;  

       c = tolower(c);  

} while ( c!='y' && c!='n' ); 
  
 
 

Double Density (DD) چڕی دووهێندە 
چۆنێتیی پاشەکەت کردنی دراوەیە لەسەر دیسکی موگناتیسیی )پەپکە 
نەرمە(، ئاماژە بۆ کۆد کردنی زانیارییەکان دەکات لەسەر پەپکەکە 

 ەیەک کە دوو هێندەی توانای خۆی زانیاریی لەسەر بنووسرێت.بەشێو
 

                                                 
 -( Objektorientiertes Programmieren mit C++ und JAVAلە کتێبی ) 5

 Axel Rogat نووسەر –زانکۆی ڤوبەرتاڵ 
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Docked  
بۆ نەرمەوااڵ شوێن گرتنی تەنێک )وەک وێنۆچکە( لە گۆشەیەکی 

(، بۆ ڕەقەکااڵ چوونە ناو یەکی پارچەکان، بۆ وێنە لە screenپەردەدا )
(docking station.دا ) 
 
 

docked window  
شوێنێکی دیاریکراوی فۆڕمێک یا  جێگیر کردنی پەنجەرەیەک لەسەر

پەردەیەک. لە کاتی هەرێنەکردنی فۆڕمدا لە )ڤیژواڵ ستۆدیۆ بە 
نموونە( ئەتوانیت شوێنی ئەو کۆنتڕۆڵەی دەتەوێت لەسەر فۆڕمەکە 

 جێگیری بکەیت، وەک لە وێنەکەدا دیاریکراوە:

 
 
 

Document بەڵگەنامە 
انە لە شێوەی پەڕگەیەکدا، کە شێوازێکی یەکەیەکی کۆکراوەی دراوەک

 دیاریکراو وەردەگرن.
 

Document object model (DOM)   
( لە الیەن APIپێناسێکە بۆ ناوبەستێکی بەرنامەی بەکاربەریی )

( دانراوە، ڕێگە بە بەرنامە و سکریپتەکان ئەدات کە W3Cدامەزراوەی )
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 ٠٠٠٢ز(. ساڵی ناوەڕۆکی الپەڕەیەک نوێ بکاتەوە )پێکهاتە، شێوا
( خۆی لە کۆمەڵێک نەخشان و DOMبەرهەم هێنراوە، جێبەجێکاری )

کرداردا دەبینێتەوە کە ئاسانکاریی بۆ سکرپتەکان دەکەن تا بتوانن 
( وا لە پەڕەکان دەکات کە DOMئامرازەکانی وێبگەڕەکە بەکار بهێنن. )

وەکو بنکەدراوەیەک ڕەفتار بکەن، چونکە گرێ بۆ هەر پەڕەیەک 
( DOM( دروست دەکات. وەشانی دووەمی )XMLڵگەنامەیەکی )بە

ئاشکرا کرا. لەم وەشانەدا مۆدێلی ڕووداو دانان  ١١١١کۆتایی ساڵی 
(events تێهەڵکێش کرا، وەکو کرتە کردنی مشکەکە، یا نووسینی )

 دەقێک ..هتد.
 

 

 

( لە کاتی وەرگێڕانی بەڵگەنامەیەکی DOMگرێیەکانی ) 
XML دار بۆ شێوە پەیکەری 

 

 
 

Document type definition   
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پێناس و ڕوون کردنەوەی پێکهاتە و وەسفی تایبەتمەندییەکانی 
 (ـه.XMLپۆلەکانی پەڕگەی )

 
DOLAP   

 (.database OLAPبڕوانە )
 

DOM   
 (Document Object Modelبڕوانە )

 
 

DOM application   
( یا HTMLەکی )بەرنامە یا سکریپێتەکە کە دەتوانێت بەڵگەنامەی

(XML.بگۆڕێ ) 
 
 

Domain Name System (DNS)  سیستەمی ناوی پاوان 
 (.DNSبروانە )

 
 

Domino eXtensible Language 
(DXL) 

 

( بۆ ئەو دراوانەی کە لەسەر XMLوەشانێکی داتاشراوە لە )
(domino[)6( بنیات نراون. چارەسەرکەری ]XSLT بەکار دێت بۆ )

( بۆ ئەوەی لە سەرچاوەی دەرەکییدا بەکار XML( بۆ )DXLگۆڕینی )
 بهێنرێت.

 
 

DOS دۆس  

                                                 
6
ناوەکەی گۆڕا بە دۆمینۆ  (Lotus Notes Serverدا ) ٠٠٠٦لە ساڵی   
(Domino دۆمینۆ نەرمەکااڵیەکی گونجاوە لەگەڵ ئینتەرنێتدا، کە دەتوانێت ،)

 (.HTMLی )( وەربگرێت و بی کا بە الپەڕەNotesلە وێبگەڕێکەوە بنکەدراوەی )
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خێزانێکی سیستەمی کارپێکردنە، کە پەیوەستن بە یەکەوە و 
هاومەبەستن لە کردارەکاندا. ئەمانە لەسەر کۆمپیوتەری کەسی ئای 

دا ڕۆڵی  ١١١١تاکو  ٠٠٢٠(، لە نێوان ساڵەکانی IBM PCبی ئێم )
 ,PC-DOS, MS-DOS, FreeDOSنەشدا )خۆیان بینیوە، لەو سیستەما

DR-DOS, Novell-DOS, OpenDOS, PTS-DOS, ROM-DOS  و
دۆس(ـە،  –هیتر(، لە هەموو سیستەمەکان بەرباڵوتر )مایکرۆسۆفت 

لەسەر کۆمپیوتەری کەسی بە بەکارهێنانی یەکەی چارەسەری 
( و هاوپۆلەکانی کاری دەکرد. ئەم سیستەمانە کار Intel x86ناوەندیی )

( دەکەن، دۆس Input/Outputلەگەڵ یەکەکانی تێچوو و دەرچوو )
ناوبەستێکی یەکگرتووی هەیە بۆ مامەڵەکردنی پەپکەکان )پەپکەی 

 نەرم، پەپکەی توند، و پەپکە موگناتیسییەکان(.
 
 

DOS Protected Mode Interface 
(DPMI) 

 

لە ناوبەستێکی بەرنامەی بەکاربەرییە، مایکرۆسۆفت پەرەی پێداوە، 
ڕێگەیەوە ئەو بەرنامانەی کە لەسەر سیستەمی دۆس کار دەکەن 

( جێبەجێ ببن. ساڵی protected modeدەتوانن لە دۆخی پارێزراودا )
(، بۆ Windows 3.0( دراوە بۆ ویندۆزی )APIپەرە بەم ناوبەستە ) ٠٠٢٠

ئەوەی بەرنامەکانی دۆس بتوانن لەسەری کار بکەن. نە دەکرا 
بیتی بەکار بهێنرێن،  ١١یا  ١٢سەر سیستەمی بەرنامەکانی دۆس لە

(DPMI[ئەمەی شیکار کرد )7.] 
 
 

dotNet دۆت نێت، خاڵ نێت 
 (Microsoft .Net frameworkبڕوانە )

 
Dots per inch (dpi) خاڵ لە ئینجێکدا 

 (.dpiبڕوانە )
 

                                                 
7
 (http://www.delorie.com/djgpp/doc/dpmiبۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە )  
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Double   ،دووهێندەدووئەوەندە 
 . دووهێندەی نرخی خۆی.٠
لە زمانەکاندا بۆ دەست نیشان کردنی جۆرە وشەیەکی پارێزراوە . ١

دراوەیەک کە دوو هێندەی جۆرە پێناسکراوەکە شوێنی بۆ دابین بکرێت و 
 گەورەتر بێت.

 double max; 
 
 

Download داگرتن 
. داگرتنی زانیاریی، پەڕگە، دراوە ...هتد لە کۆمپیوتەرێکی ناو ٠

دەکەین، وەکو  ڕایەڵەیەکەوە بۆ ناو ئەو سیستەمەی کە کاری لەسەر
 داگرتنی فیلمێک لە ئینتەرنێتەوە.

. داگرتنی بەرنامە و زانیاریی لە کۆمپیوتەری بەردەستی خۆمان بۆ ١
سەر ئامێرێکی دەرەکیی، وەکو داگرتنی نەرمەوااڵیەک بۆ سەر 

 ڕۆبۆتەیەک.
 
 

Download accelerator تاودەری داگرتن 
داگرتن بەکار نەرمەکااڵیەکە بۆ تاودان و خێراکردنی کرداری 

 (.download managerدەهێنرێت. هەروەها بڕوانە )
 
 

download manager بەڕێوەبەری داگرتن 
. کردارێکە لە ناو بەرنامەیەکی بەکاربەرییدا کە بەهۆیەوە ٠

گواستنەوەی پەڕگە و زانیارییەکان بۆ سەر ئامێرێکی ناو ڕایەڵەکە 
 ئەنجام دەدرێت.

 webی داگرتنی ناو وێبگەڕەکانە ). ئامرازێکە کە جێگرەوەی کار١
browser کۆمەڵێک تایبەتمەندیی لە خۆ دەگرێت، لەوانە: کاتێک ،)

هێڵی ئینتەرنێت بپچڕێت، کە سەرهێڵ بوەوە لەو شوێنەوە داگرتن 
دەست پێ دەکات کە لێی بچڕاوە، ئەتوانێت کۆمەڵێک بەستەر لە 

داگرت  خشتەیەکدا کۆبکاتەوە و بە پێی دیاریکردنی کات خۆکارانە



 47 
 زاراوەکانی کۆمپیوتەر

ئەنجام بدات. پەرە بە چەندین ئامراز دراوە بۆ ئەم مەبەستە. 
هەندێکیان لە ڕێگەی دروست کردنی چەند بەستنەوەیەکەوە و بەش 
کردنی داگرتنی پەڕگەکان بەسەریاندا، خێرایی داگرتنی پەڕگەکە تاو 

 ئەدەن.
 
 

Double precision   
 ٦٢کە  (float)ەواوەکان نات کردنەوەیە بۆ ژمارە لە زمانی جاڤادا، ڕوون

 بت شوێنیان بۆ دابین کراوە.
 (Single precision)هەروەها بڕوانە 

 
 

Dpi خاڵ لە ئینجێکدا 
(، پێوانەیەکە بۆ چڕیی خاڵی سەر dots per inchکورتکراوەیە بۆ )

پەردەیەک یا ڕووکارێک لە ئینجێکدا. ئەم پێوانەیە لە چاپکردن و 
 دەبرێت. چوستیی جۆری پەردەکاندا بەکار 
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چڕیی خاڵەکانی وێنەکانی کارتێکی وێنەسازیی دەست نیشانی دەکات 
 )لە چاپکەر، سکانەر، پەردە، و ...هتد(.

 
 

DPMI  
 (DOS Protected mode interfaceبڕوانە )

 
 

Drag&Drop دانڕێو ف شانێاکڕ 
( دوو کرداری ڕاکێشان و فڕێدان GUIلە ناوبەستی بەکارهێنەردا )

تەنەکان بە گرتنی تەنێک لە شوێنێکدا )بە داگرتنی الی چەپی  لەسەر
مشکەکە( و فڕێدانی لە شوێنێکی ترا )بە البردنی پەنجەت لەسەر 
دوگمەی چەپی مشکەکە( ڕوو ئەدات. نموونەی ئەم دوو کردارە 
هەڵگرتنی وێنەیەک لە ئینتەرنێتەوە بۆ ناو پەڕگەیەکی کراوەیە لە 

ە داڕێژ ئەم دووکردارە لە نەرمەکااڵکەیدا مایکرۆسۆفت وۆرد دا. بەرنام
 وەکو ئاسانکارییەک بۆ بەکارهێنەران دەخاتە بەر دەست.

 
 

Drag and Drop دانڕێو ف شانێاکڕ 
 (Drag&Dropبڕوانە )

 
 

DSL  دی ئێس ئێڵ، بەستنەوەی هێڵی
 ڕەنووسیی

 کەڵێمۆک(ە، Digital Subscriber Lineدی ئێس ئێڵ، کورتکراوەی )
 ەگاتەو د ەیەه انیرزەب ییراێخ ەک ن،ەدراو ەیوەواستنگ یودانگێپ
 یاکانیمپانۆک ەینیرۆز ییەتگوزارەخزم مە(دا. ئەچرک\تیگابێم ٥١١)

 رەب ەنەخەیدە وەو گواستن تێرنەنتئیو  نۆفەلەت ێڵیه یکردن نیداب
 ەل ە، ک٠٠٢٢ ڵیسا ۆب ەوەتەڕێگەد ێڵئ سێئ ید یژووێ. مستەد

 ،دااندنەیگ یبوار ەیوەنیژێتو ەب تەبیا(، تBell core) ێڵب یکانەگیتاق
 ەب بووەوەکرا، ئ ادی( زISDN) ەیوەستنەب ۆب کییەندەتمەبیتا کەو
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 یبوار یکانەزراوەدام ەوەکێڵە( هbroadband) ییفراوان ەگورز ەب ۆیه
 یکانەرەربەب ۆب ێنو یکەیەسەرەک ەو بوو ناێه ۆب انیهانا اندنەیگ
 ە)ب داینۆفەلەت یستنەب ەوەکێپ ەلهاوشانی خێرایی،  ەچونک ان،یوانێن

 رۆج نیندەچ ستای. ئینیب ۆیخ ڕۆڵی ەوتووانەرکە( سVoIP ییتەبیتا
 ,ADSL, VDSL) ەوانەل ،بەرهەم هێنراوە ییستیداوێپ ەیرێگو ەب

SDSL, HDSLەوامەردەب شیودانە( و بر. 
 
 

DSLAM دیسالم 
 (Digital Subscriber Line Access Multiplexerبڕوانە )

 
DSOM  

 (Distributed Component Object Modelبڕوانە )
 

DTD   
 (Document Type Definitionبڕوانە )

 
 

Dual boot   
بوونی دوو سیستەمی کارپێکردن لە کۆمپیوتەرێکدا، کە بەکارهێنەر بە 
سەرپشکیی خۆی بڕیار بدات لەو دوو سیستەمە بەکامەیان دەست بکا 

 بە کارکردن.
 
 

Dual boot system   
مەبست لە بوونی دوو سیستەمی کارپێکردن یان زۆرترە لە 
کۆمپیوتەرێکدا، کە بەکارهێنەر لە کاتی کارپێکردنی کۆمپیوتەرەکەدا 

( بڕیار Boot Managerلە ڕێگەی بەڕێوبەرێکی دەست پێکەرییەوە )
 ئەدات کە سیستەمەکەی بە کامەیان دەست پێ بکا.

 
Dual-homed host   
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رێکە بە دوو )یان زۆرتر( ناوبەستی ڕایەڵەوە مەبەست لە کۆمپیوتە
( لە ناو firewallبەسترابێتەوە. ئەکرێت ئەمە وەکوو ئاگرەدیوارێک )

ڕایەڵەیەکی پچووکدا )ناوخۆییدا( ڕۆڵی خۆی ببینێت، چونکە لە ناو 
ڕایەڵەیەکی ناوخۆییدا ئاڵوگۆڕی ڕاستەوخۆی زانیاریی لەگەڵ 

بەرنامە بەکاربەرییەکانی ئینتەرنێتدا نییە، بەو شێوەیە هەموو 
( بەکار دەهێنن، وەک لەم هێڵکارییەی dual-homed hostئینتەرنێت )

 خوارەوەدا ڕوون کراوەتەوە.
 

 

 

   
 
 

DVB پەخشی ڕەنووسیی ڤیدیۆ 
 (Digital Video Broadcastingبڕوانە )

 
DVD دی ڤی دی 

 (CDناوەندێکی کۆگا کردنی زانیارییە، شێوە و قەبارەی سی دی )
گێگابایت  ٢.٩هەیە، بەاڵم توانایەکی زۆرتری هەیە وەک لە سی دی، لە 

گێگابایت. سی دی تەنیا لەسەر یەک دیوی زانیاری  ٠٩تا بڕی 
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دەنووسرێت، دی ڤی دی هەردوو دویوەکەی و بە دوو چینی لەسەر یەک 
زانیاریی لەسەر دەنووسرێت، هەروەها بۆشایی نێوان زنجیرەی 

ە، لەبەرئەوە توانستی گەورەترە لە سی دی. دراوەکان لەسەری کەمتر
دا بەرهەمهێنرا، ئەو کات بۆ  ٠٠٠٩دی ڤی دی لە ئەمەریکا، لە ساڵی 

فیلم و میدیا بەکارهێنرا، هەر بۆیە ناوەکە کورتکراوەی دیسکی 
( بوو، دواتر پەرەی پێدرا و هەمە Digital Video Discدیجیتاڵی ڤیدیۆ )

ناوەکەی گۆڕا بۆ دیسکی  جۆر دراوەی لەسەر پاشەکەوت کرا،
(، ئێستا چ لەسەر زاری Digital Versatile Discفرەناوەندی دیجیتاڵ )

( DVDخەڵک و چ لە بوارە جیاجیاکانی تەکنیکدا، تەنیا بە دی ڤی دی )
-DVDناو دەهێنرێت. چەندین شێواز و جۆری لێ دروست کراوە، لەوانە )

R, DVD-RW, DVD-Audio .)و هی تر 
 
 

DXL  
 (Domino extensible languageە )بڕوان

 
Dynamic بزۆک، بزێو، جووڵەدار 

 مەبەست لە ئەنجامدانی کردارێکە لە هەر ساتێکی جێبەجێبووندا.
 
 

Dynamic address translation 
(DAT) 

 وەرگێڕانی ناونیشانی بزۆک

( بۆ بە ئەنجام virtual memoryلە سیستەمێکی گریمانەیی بیرگەدا )
نێک، کە لەم بیرگەیەدا ناونیشانێکی گریمانەیی هەیە، گەیاندنی فرما

لە کاتی جێبەجێ کردنی فرمانەکەدا و لە ڕێگەی ڕەقەکااڵیەکەوە 
ناونیشانە ڕاستەقینەکەی دەدۆزرێتەوە و دەدرێ بە یەکەی چارەسەر 

(CPU بۆ ئەوەی فرمانەکە جێبەجێ بکات، ئەم کردارە بە وەرگێڕانی )
 ناونیشانی بزۆک ناسراوە.

 
 

Dynamic Host Configuration یکخستنڕێ یلۆکۆتۆپر 
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Protocol (DHCP) کۆبز ێیخانەخو 
 (DHCPبڕوانە )

 
Dynamic HTML (DHTML)  

 . وێبگەیەک کە بۆ هەر بەکارهێنەرێک ناوەڕۆکێکی جیا نیشان بدات.٠
. مەبەست لە تەکنیکێکی وێبە بۆ دروست کردنی لیستە، دیالۆگ ١
(dialogجووڵە و ناوەڕ ،) ۆکی بزۆک. ئامرازەکان بۆ بزۆک کردنی
(HTML بەزۆریی بریتیین لە بەکارهێنانی سکریپی جاڤا )
(JavaScript( و تەکنیکی )DOM کە وەکو ناوبەستێک بۆ نیشاندانی )

 دا خۆی نیشان ئەدات. (HTMLدراوەکان لە پەڕەیەکی )
 
 

Dynamic-Link Library (DLL) ۆکبز یبەستەر یپەرتووکخانە 
خانەی بەستەری بزۆک بریتییە لە هاوبەشی کردنی سەرچاوە پەرتووک

(resource و کتێبخانەکان بۆ بەرنامە بەکاربەرییەکان لە پەڕگەی )
جیاوازدا، ئەم تێزە مایکرۆسۆفت بۆ سیستەمی کارپێکردنی ویندۆز 
دەستەبەری کردوە. ئەم کتێبخانانە لە پەڕگەیەک یا چەند پەڕگەیەکدا 

ێ ناوەڕۆکی ئەم کتێبخانانە سەرچاوەی [، دەکر8کۆ دەکرێنەوە]
 ەشیمەهبەرنامە، وێنە و وێنۆچکە، دەق، دیالۆگ...هتد ئەمانە 

 ەک ەیرنامانەو ب ەخشەن وەل ژ،ڕێداەرنامەب ۆب رنەدەدیاری ەیسەرەک
لە  .ە، دەتوانرێ کتێبخانەکان پێک بهێنرێتوەبنەدووباره د رۆز

(ـە OCX.(،یا )DLL.)سیستەمی ویندۆزدا زۆر کات درێژکراوەی پەڕگەکە 
(یش وەکو DRV.( لە خۆ دەگرن. )ActiveXبۆ ئەو کتێبخانانەی کە )

( کە CPL.زانیاری بۆ وەگەڕخستنی پارچەیەکە لە سیستەمەکەدا، یا )
بۆ کۆنتڕۆڵەکانی بەشی سازاندنی ویندۆزە. ئەم کتێبخانانە لە 

( MAC OSسیستەمی یونیکس و هاوشێوەکانیدا )هەروەها ماکینتۆشیش 
( ناودەبرێن، و پەڕگەکان shared objects( یا )shared librariesە )ب

(بێ وەردەگرن، هەروەها بە درێژ SL, .SO ،.A.درێژکراوەی )
 نەکراوەییش هەن.

                                                 
8
( دا، بڕوانە MSDN( لە )?What is a DLLبابەتی )  
(http://support.microsoft.com/kb/815065/EN-US) 
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 ریگێناج انی (static) ریگێج یوازێدوو ش ەل کێکیە کانەبخانێکت
(dynamic) یکات ەل ەریگێج ەیبخانێکت یرچە. هۆخ ەگرنەد 
 رەدیتەارمی ەیسەرەک کەو و نێبرەد کارەب (compile time) انداێڕرگەو
کارکردن و  یکات ەل ریگێناج ەیبخانێ. کتەکەرنامەب یدۆک رەس ەچنەد
و  ەکەرنامەب ۆب پشتڵپا ەبنەد داەکەرنامەب (run time) یبوونێجەبێج
 .[9]تێنەهێکاردەب یناو یکانەرچاوەس

 
 نامە لەگەڵ کتێبخانەکانداهێڵکارییەک بۆ نیشان دانی کاری وەرگێڕ و بەر

 
شێوازی پێکهاتەی پەڕگەی ئەم کتێبخانانە وەکو پەڕگەی جێبەجێ 

 Portableبیتی لە شێوەی ) ١١( وان. کە بۆ ویندۆزی EXE files.بوون )
Executable ٠٦( و بۆ ویندۆزی ( بیتی لە شێوەیNew Executable )

نک ڕاگرتنی دان. بایەخی ئەم کتێبخانانە بۆ بەرنامەداڕێژ لە تە
بەرنامە داڕێژراوەکەیدایە، هەر کات گۆڕانکاری لە سەرچاوەکاندا 
هەبوو، پێویست ناکات دەستکاریی بەرنامەکە بکات، بێجگە لەوەی 
پەیکەرێکی سازدراو ئەدا بە پرۆژەکە و ئەتوانرێت بە جیا مامەڵە 
لەگەڵ هەر ئاستێکیدا بکرێت. لە ویکیپیدیا دا نموونەی چەند زمانێکی 

                                                 
9
ئاراس نوری ( لە  – م كه هی یش به - نوكسدایل رێله ژ C++بڕوانە بابەتی )  

انی کورد زانستپەروەر
(http://zkurd.org/?Besh=witar&kar=asayi&jimare=478) 
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نامەداڕشتن دانراوە کە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم کتێبخانەنەدا بەر
 [.10دەکرێت]

 
 

Dynamic linking  بەستنەوەی بزۆک، بەستنەوە بە
 شێوەی بزۆک

 ای) کەیەرنامەب ەمچین ندەچ تێکرەد کاندا،ەرنامەب یشتنڕدا ەل
 انیانێڕرگەپاش وو  ەوەنێبکر ۆک تداەبیتا یکێوازێش ە( لکەیەخشەن
بکا،  کێکردار ەک تێنێنانو کەیەرنامەب شەوازێش مەئ ن،ێریبگەڵه
 تێرەهێند کارەو ب کاتەد اکانیاجیج ەژۆو پر ەرنامەب ییهاوکار کوەڵب
 ەک ،ەناسراو  ەبخانێکت ەب ەوازێش مەئ ک،ێرکەئ ینجامدانەئ ۆب
 ەیەبخانێکت مەئ ژ،ڕێداەرنامەب ۆب رنەدەدیاری ەیسەرەک ەشیمەه
دووباره  رۆز ەک ەیرنامانەو ب ەخشەن وەل تێنرێبه کێپ تێتوانەد
پێی دەووترێ  ەوەکانەرنامەب ەب ەبخانانێکت مەئ ەیوەستنە. بەوەبنەد

-Dynamic) یماشاەت هاەروە. ه(dynamic linking) بەستنەوەی بزۆک 
Link Libraryە( بک. 

 
 

Dynamic memory allocation گرتنی بیرگە بە شێوەی بزۆک 
کاتی پێویستدا، بەو مانایەی کە  دابین کردنی بەشێک لە بیرگە لە

پێویست ناکات بەشێکی دیاریکراو بۆ کارێک بە بەردەوامیی یا بە 
جێگیریی دابنرێت، بەڵکو لە کاتی جێبەجێ بوونی بەرنامەیەکدا و بە 
پێی پێویست بزۆکانە ئەو بەش و قەوارەیەی پێویستە، تەرخان دەکرێت 

تەمی کارپێکردنی بۆ کردارەکانی بەرنامەکە، ئەم سیفەتە لە سیس
نوێدا بەدی دەکرێت و بۆ ئەنجامدانی کار و کردارەکانی خۆی بەکاری 

( کە APIدەهێنێت. هاوکات لە ڕێگەی ناوبەستی بەکاربەرییەوە )
پەرەپێدراون بۆ ئەو مەبەستەی لەکاتی جێبەجێ بووندا ئەو بەشە 
بیرگەیەی پێویستە دابین بکرێت بۆ بەرنامە، ئەتوانین لە داڕشتنی 

                                                 
10

بڕوانە ویکیپیدیا زمانی ئینگلیزی   
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic-link_library) 
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رنامەکانماندا بەکاریان بهێنین و بەشی پێویست تەرخان بکەین بۆ بە
 خۆمان و پاشانیش بی سڕیینەوە.

 
 

dynamic programming language  
مەبەست لە زمانێکی بەرنامەداڕشتنە کە کۆدی وەستاوی کەمە یا نییە 

( runtimeدا، بەو شێوەیە لەکاتی جێبەبوونی )یلە سەرچاوەی کۆدەکە
بەڵگە و ڕاگەێنەکان ئامادە دەکرێن )دەکرێن بە کۆدی  بەرنامەکەدا

ئامێر( و بەرنامەداڕێژ پێویست ناکات لە داڕشتنی کۆدەکەدا جێگیریان 
 بکات.

 
 

Dynamic SQL  SQLی پێچراوە 
 (Embedded SQLبڕوانە )
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 پاشکۆکان
 
 خشتەی کۆدی ئاسکی. ٠
 تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، فەیسبووک بە نموونە. پاراستن لە ١
 (Unicode) یونیکۆد. ١
 (Green IT) یای سەوزتەکنۆلۆج. ٢
 . زاراوەکانی هەورەژمێرکاری٥
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 پاشکۆ
٠ 

 خشتەی کۆدی ئاسکی
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 پاشکۆ
١ 

 تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، فەیسبووک بە نموونەپاراستن لە 
 

 پێشەکی
پرسیار و گومان زۆرن لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە بارەی پاراستنی 

ەکانی ئەندامانی ییزانیاریی و شتە تایبەت
ئەم تۆڕانە، کێ  یکەریبەشدار

؟ زانیارییەکان و بەشدارییەکانم دەبینێت؟ کێن وێنەکانم تەماشا دەکەن
. لەم بابەتەدا تیشک چەندین پرسی تر و کێن وتەکانم دەخوێننەوە؟ ...

دەخەمە سەر فەیسبووک بەوەی کە زۆرترین بەشداربووی کوردی هەیە 
 بەراورد لەگەڵ تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانی تردا.

ملیۆن  ٩٥١)زۆرترلە  زۆرترین بەشداربووی هەیە لە جیهانداوک فەیسبو
سەبارەت بە  دا، لە مەرجەکانی بوون بە ئەندامەتی(بەشداربوو

پاراستنی زانیاریی بەشداربووان، وەاڵمی هەندێک لەو پرسیارانەی 
ڕێکخستنەکانی هەژماری  ۆبشی هێشتۆتەوە تەوە، و هەندێکیداوە

لەبەر ئەوە زۆر گرنگە  .(privateسێتی )و سازدانی بواری کە ئەندامان
مەرجەکە گشتیی و یاساییەکانی بەشداربوون بە تەواوەتیی 
بخوێنیتتەوە، یا النی کەم ئەو بڕگانەی کە باس لە پاراستنی 

 زانیارییەکان دەکەن.
 

 زانیارییەکان کامانەن
ناو، ناونیشان، ڕێکەوتی  وەکولە هەموو تۆڕەکاندا، زانیاریی تاکەکەسی 

ایکبوون، پیشە، شوێنی نیشتەجێبوون، وێنە تایبەتییەکان ..هتد لەد
ئەمانە بۆ کردنەوەی هەژمار و ناسینی خۆت داوات لێکراوە بیدەیت، 
هەندێکیان وەکو پیشە و لە دایکبوونت خۆویستانەیە و دەتوانیت 
نەیانووسیت. جگە لەمانە لێدوانەکانت، چ لەسەر ئاستی خۆت یان 

( و ئەو کەسانەی کە ڕێگەت پێداون friend) لێدوانەکانت الی هاوڕێ
( و گرتە linkبەشداریت بکەن، هەروەها دانانی ئەو بەستەر )
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و ئەو کۆمەڵە و ڕێکخراوانەی کە  دیۆیانەی کە ئارەزووت لێیان هەیەڤی
یادداشتیان دەکەیت و بە دوای هەواڵەکانیان کەوتوویت. ئەمانە 

شداربوو دیاری دەکەن و هەمووی جۆراوجۆر زانیارین کە کەسایەتی بە
 خواست و ویستەکانیشی نیشان ئەدەن.

تۆڕێکی وەکو فەیسبووک لە مەرجی بە ئەندام بووندا، ئاماژە بە سوود 
وەرگرتن لەم زانیارییانە دەدات بۆ بازرگانیی خۆی، هەموو وێنەیەک 
یان هەر جۆرە گرتەیەکی ڤیدیۆی لە هەژمارەکەتدا بێت، بۆی هەیە بۆ 

[، جگە لەوەی لە پرۆژە و ٠خۆی بەکاریان بهێنێت] کاری بانگهێشتی
 کارەکانی تریاندا ئەتوانن سوودی لێ وەرگرن.

 
 خراپ بەکارهێنان

زۆر جار لە بەشداربووانەوە دەبیستین کە نەناسێک دەیەوێت پەیوەندی 
ئەم بارە ببەستێت، یاخود نەناسێک پەیامێکی تایبەتیی ناردووە، 

کە هەراسان دەکرێن بە  ،ڕوو ئەداتلە بەشداربووە مێینەکان  زۆرتر
[، لەم بارەدا پێویستە دوگمەی ئاگادارکردنەوەی ١پەیام و لێدوانی تر]

فەیسبووک دابگریت، کە هەڵدەستێت بە گەیاندنی پەیامی 
بەرامبەر  ی بەڕێوەبەرانی فەیسبووکناڕەزاییەکەی تۆ و کاردانەوە

بسڕیتەوە لە کەسی ناحەز، فەیسبووک پێشنیار دەکات کە ئەو کەسانە 
( بکەیت و پاشان ڕاپۆرت لەسەر blockلیستی هاوڕێکانت، بەستیان )

هەڵسوکەوتیان بنووسیت بۆ فەیسبووک، بۆ ئەوەی ئەوانیش کاری 
 [.١]و هەژمارەکەیان ڕابگرن بەرامبەر بکەن

 
 بازرگانیکردن بە زانیاری بەشداربووان

ات لە گومانی تیا نییە کە فەیسبووک قازانجێکی ماڵی مەزن دەک
( بەشداربووانی dataی کردنی زانیاریی و دراوەکانی )یڕێگەی بازرگان

تۆڕەکەی، بۆیە دەبێت پاش خۆ تۆمارکردن لەم تۆڕەدا ڕێکخستنەکانی 
کەسایەتی و تایبەتمەندێتی خۆت دەستکاریی بکەیت، سازدانەکەت بە 
شێوەیەک بێت کە خۆت لە گەورە و پچووکی نیشاندانی زانیارییەکانت 

 [.١ار بیت]ئاگاد
 

 چۆن زانیارییەکانم بپارێزم؟
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[، پەستانی ٢شێوازی پاراستن لە فەیسبووکدا چەندین جار هاتۆتە پێش]
واڵتانی دیموکراتخواز لەسەر پارێزگاری کردنی مافی تاکەکەس، 
هەمیشە ڕێگربوون لە ئاست زیادەڕەوی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا، بۆ 

ەکانی پاراستن و ڕێگری لە نموونە پەرلەمانی ئەوروپا جەخت لە ماف
لێرەدا چەند ڕێنوماییەک خراپ بەکارهێنانی زانیارییەکان دەکاتەوە. 

دەنووسم کە گرنگن بۆ ئەو کەسانەی دەیانەوێت پارێزگاریی لە 
 زانیارییە تایبەتییەکانیان بکرێت:

 
. زانیاریی تەواو سەبارەت بە ژیاننامەکەت مەنووسە، بۆ نموونە، ٠

، ون، پلەکانی خوێندن، لە کوێ بوون، کەی ..هتدڕێکەوتی لەدایک بو
 تەنها ئەو زانیارییانە بدە کە کردنەوەی هەژمارەکە داوای دەکات.

 
. ناونیشانی پۆستی ئەلیکترۆنی خۆت مەدە کە هەمیشە بەکاری ١

 دەهێنیت، بەڵکو ناونیشانێکی ترت بدە کە سەرەکیی نەبێت لە الت.
 
بە پێی ڕێساکانی زۆر لە تۆڕە  وێنەی زۆر تایبەت دامەنێ. چونکە .١

کۆمەاڵیەتییەکان بۆیان هەیە وێنەکان بۆ کاری تایبەتیی خۆیان و 
  بەدواداچوونەکانیان بەکاری بهێنن.

 
  . هەموو کەسێک زیادمەکە لە لیستەکەدا، تا نەزانیت کێیە.٢
 
. تایبەتمەندییەکان بە شێوەیەک ساز بدە کە هەموو کەسێک نەتوانن ٥

  ببینن، بەڵکو تەنها ئەوانەی کە خۆت دەتەوێت. زانیارییەکانت
 
. گەر لە شوێنەگشتییەکان ئینتەرنێتت بەکار هێنا، باشتر وایە لەبەر ٦

  پاراستنی هەژمارەکەت نەچیتە ناو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە.
 
. ئەو وێنانەی کە ناوی تۆ دەخەنە سەر بپارێزە بۆ خۆت و با تەنها ٩

 بینیت.خۆت بتوانیت ئەو وێنانە ب
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 پەراوێزەکان
٠ .Facebook To Move Ahead With Plan To Let App Makers 

Get User Phone Numbers (http://paidcontent.org/article/419-
facebook-to-move-ahead-with-plan-to-let-app-makers-get-

user-phone-numbe) 
١ .Facebook-User klagen über nervende Freunde  
(http://www.pcwelt.de/presse/Facebook-User-klagen-ueber-

nervende-Freunde-1513715.html) 
. بەشی پرسیار و وەاڵمی فەیسبووک ١
(http://www.facebook.com/help/?topic=reportabuse) 
. بڕوانە پاراستن لە فەیسبووکدا ٢
(http://www.facebook.com/privacy/explanation.php) 
هەنگاوی پێویست بۆ خۆپاراستن لە فەیسبووکدا کە دەبێت . دە ٥

 بیزانیت
(http://www.allfacebook.com/facebook-privacy-2009-02) 
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 پاشکۆ
١ 

 Unicode یونیکۆد
 

  font  یونیکۆد نه نەرمەکااڵیە، نە جۆرەپیته  -

 یونیکۆد گوێناداته جۆری؛ سیستەم، پرۆگرام، زمان  -
 ەر نووسەیەک کۆدێکی بێهاوتا دابین دەکاتیونیکۆد بەرامبەر ه  -
 

 
 یونیکۆد چییه؟

و هێما  (character) نووسەبۆ هەموو  ،سیستەمێکی  کۆدکردنی گشتییه
(lobmys) لە الیەن ڕێکخراوێکی جیهانی دەبرێت بەڕێوه. جیاجیاکان ،

بنچینەیەک دەکات بۆ مامەڵه کردن و هەڵگرتنی  یپشتیوانی یونیکۆد
بە دەقی هەر زمانێک بێت، لە هەموو نەرمەکااڵ ، (adad)دراوەکان 

 نوێیەکان و پرۆتۆکۆلەکانی زانیاریی تەکنەلۆژیادا.
بۆ نواندنی هەر نووسەیەک لە کۆمپیوتەردا ژمارەیەکی ئەم کۆدکردنه 

" eyacوه، ئەم ژمارەیە به "کۆد دوبێهاوتای تایبەت بەخۆی تەرخانکر
جیاکان، زمانەکان و جیا لەسەر سیستەمە یش، ئەم کۆدە دەبرێت ناو

" edoeyacیاخود "یونیکۆد ی یگشتپرۆگرامەکان هاوتایە و، به کۆدی 
 .دەناسرێت

 
 کورتەیەک

 
پیت، هێما، ژمارە..هتد( ژمارەیەکی ) character بۆ هەر نووسەیەک

تایبەت دەست نیشانکراوه، ئەم ژمارەیەش وەک کۆد بەرامەر بە 
دەوه کۆمپیوتەر دەتوانێ ڕێگای ئەم کۆ دەبرێت. له بەکار  نووسەکان

ی یپیت و هێماکان بناسێتەوه. هەر نووسەیەک کۆدێکی تایبەتژمارە، 
ڕێکخراوەی کۆدی  بوونەوە. ئەم کۆدانه لەالیەن ووبارەدبێ  ،خۆی هەیە

دابینکراون، سیستەمە جیاجیاکانی ( Unicode Consortium) ییگشت
 پێ ان کاریکارپێکردنی کۆمپیوتەر و پرۆگرامەکان و زمانەکانی جیه

 .دەکەن
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بۆ نموونه پیتی "ێ" کۆدێکی بێهاوتای نەگۆڕی بۆ دابینکراوه، ئەمەش 
له هەموو سیستەمە جیاجیاکان )ویندۆز، ماکینتۆش، لینوکس،..هتد( هەر 

ئەم هۆیه له سیستەمە جیاجیاکاندا پیتی "ێ" هەر  هەمان کۆدە. لەبەر
یەک لەم گریمان پیتی "ێ"، لەسەر هەر .وەک خۆی نیشان دەدرێت

سیستەمانه کۆدێکی جیاوازی هەبوایه، ئەو کات هەر سیستمەو بە 
دەبوو. کەواته  و خوێندنەوەی زۆر سەخت شێوەیەک نیشانی دەدا

له نێوان سیستەمه  خاڵێکی هاوبەشی گرنگیونیکۆد بریتییه له 
جیاوازەکاندا. ئەمەش وای کردووه دەقێکی کوردی نووسراو لەسەر 

لەسەر لینوکسیش بخوێنرێتەوه، وە بە  و گرفت کێشە ویندۆز بێ
  .پێچەوانەیشەوه

 ، وه نە جۆرەپیته(software)شایەنی باسه یونیکۆد نه نەرمەکااڵیە 
(font)ی ، بەڵکو سیستەمێکی  کۆدکردنی پێوانەییه بۆ نووسە و هێماکان

یونیکۆد پەرەی پێدراوه بۆ . (ASCII)، وەکو ئاسکی کۆد زمانەکان
ااڵ و داوانامە دروست وەرەپێدەرانەی نەرمەهاوکاریی کردنی ئەو پ

 ەشێوەیەک بەرهەمەکانیان لەسەر هەموو سیستەمە زمان دەکەن، بە
 ێت.هێنرب جیاوازەکانی جیهان بەکار

 
 

 بۆچی یونیکۆد؟
کۆمپیوتەر ئامێرێکی ئەلیکترۆنییە، لەمەوە بنەمای کارکردنی لەگەڵ 

ا، هەربۆیە بوونی ئەلیکترۆن و نەبوونیدا )سفر و یەک( کار دەک
کۆمپیوتەر تەنها لەگەڵ ( دروست بووە، binaryسیستەمی دووانی )

، هەموو دراوەیەک، دەق یا وێنە یا هەر هەڵسوکەوت دەکات ەژمار
ژمارەی یەکتا . جۆرێکی تر بێ، وەردەگێڕدرێ بۆ ژمارە )سفر و یەک(

بەرامبەر هەموو نووسەیەک دانراوە، بۆ ئەوەی کۆمپیوتەر کارەکانی 
 ئەندام بدا. لەگەڵدا

ن سیستەمی جیاواز دەیایونیکۆد،  - گشتییبەر له هاتنەکایەوەی کۆدی 
 انپێی) ەشهەبوون بۆ بەخشینی ئەم ژمارانه. هەریەک لەم سیستەمان

( بۆ زمانێکی دیاریی کراو  encoding کۆدبەخشین-سیستەمی  دەووترێ
 ( ئەمەریکییەکان دروستیان کرد بەASCIIدا دەنران، کۆدی ئاسکی )

دانە بنوێنێت،  ٠١٢( نووسە، واتە ١٩بیت، دەیتوانی ) ٩بەکارهێنانی 
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ئەمە بەس بوو بۆ پیت و هێما بەکارهێنراوەکانی زمانی ئینگلیزی و 
ئاماژەکانی تری کۆمپیوتەر. پاشان سیستەمی کۆدی ئاسکی درێژکرایەوە 

( کە ١٢بیتی بەکار هێنا، واتە ) ٢( لێ دروست کرا، کە ANSIو ئانسی )
نووسەی پێ دروست کرا، هاوشانی زمانی ئینگلیزی زمانی  ١٥٦تە دەکا

هیچ لەم سیستەمانه توانای ئەوەی  تری ئەوروپایی دادەپۆشی. بۆیە
نەبوو ژماره بۆ هەموو پیتەکان و هێماکان دابین بکات کە هەموو 

بگرێت، بۆ نموونه: تەنها واڵتانی ئەوروپا پێویستییان  زمانەکان لەخۆ
ی کۆدبەخشینی جیاواز هەبوو تا هەموو زمانەکان به زۆر له سیستم

کێشەیەکی زۆر لەنێوان خودی سیستەمه دا بگرێتەوه. لە هەمان کاتیش
ی  ژمارە جیاوازەکان هەبوو. بۆ وێنە دوو کۆدبەخشینی جیا زنجیرە

 هەمان زنجیرە جیاواز بەکار دەبەن بۆ نواندنی هەمان پیت، یاخود
. بەو شێوەیه کۆمپیوتەرەکان اتهدە بۆ پیتی جیاواز بەکار  ژمارە

چەندین  ی)بەتایبەت ڕاژەکارەکان( پێویستیان به پشتیوانی
هەبوو، که زۆرجاران لە ئاڵوگۆڕی دراوەکاندا  کۆدبەخشینی جیاجیا

لەنێوان سیستەمە  ییدەدا بە تایبەت لێکترازان و تێکدان ڕووی
 (ISOڕێکخراوی پێودانی نێودەوڵەتی ) .کارپێکەرە جیاوازەکاندا

هەوڵیدا گرفتەکان چارەسەر بکا، پێوانەیی بۆ زمانەکان پێناسە کرد، 
 لەوانە:

 (ISO 646کۆدی ئاسکی گرتە خۆ لە پێوانەیی ) ٠٠٦٩ساڵی  -
 بیتی دانا ٢( بۆ کۆدی SIO 2022پێوانەیی ) -
 شێوە پێناسە کرد: ٠٦( بە ISO 8859پێوانەیی ) -

ISO 8859-1, Latin-1, Western European 
ISO 8859-2, Latin-2, Eastern European 
ISO 8859-3, Latin-3, Southern European 
ISO 8859-4, Latin-4, Northern European 
ISO 8859-5, Cyrillic, Russian, Bulgarian.. 
ISO 8859-6, Arabic, Arabic 
ISO 8859-7, Greek, Greek 
ISO 8859-8, Hebrew, Hebrew 
ISO 8859-9, Latin-5, Turkish 
ISO 8859-10, Latin-6, Northern European 
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ISO 8859-11, Thai, Thai 
ISO 8859-13, Latin-7, Baltic 
ISO 8859-14, Latin-8, Celtic 
ISO 8859-15, Latin-9, Western European 
ISO 8859-16, Latin-10, Eastern European 

 کە زمانی عەرەبیش پێوانەیی خۆی وەرگرت.
ەییەکی تر بۆ زمانەکانی ڕۆژهەاڵتی ئاسیا، ژاپۆنی، چەند پێوان -

 کۆریایی، هندی، چینی، ... و هیتر.
 

کی کۆدیو ی گرتەوە یونیکۆد جێی هەموو ئەم سیستەمانەی کۆدبەخشین
هەر لە سەرەتاوە کۆدی  .ردبۆ هەموو پیت و هێماکان دابین ک یبێهاوتا

نووسە،  ٦٥١١١( نووسە کە دەکات ١٠٦بیت دروست کرد، واتە ) ٠٦لە 
بیت ١١زۆرینەی زمانە پڕ بەکارهێنراوەکانی گرتەوە، پاشان کۆدی لە 

ی یونیکۆد دوا وەشانە کە لە مانگی ٦دروست کرد و ئەمڕۆکە وەشانی 
نووسەی  ٠١٠.١٢١دا باڵوکراوەتەوە و  ١١٠١تشرینی یەکەمی ساڵی 

 گرتووەتە خۆ.
 

زمانەکانی دەتوانرێ کۆد بۆ سەرجەم  لەبەر بەرفراوانی ئەم سیستمه
تر کۆدبەخشینی جیهان دابین بکرێت و پێویست به هیچ سیستمی 

دەکرێ له  نەکات. یونیکۆد کۆدی بۆ هەموو پیته کوردییەکان داناوه و
 .داهاتوودا چەند هێمایەکی کوردی تریش پێشنیار بکرێن و زیاد بکرێن

 
 Unicode Consortium  ڕێکخراوی کۆدی یەکگرتوو

 
کاردەکات بۆ پەرەپێدان و  ،و کخراوێکی بێقازانجەڕێکخراوی یونیکۆد، ڕێ

کۆدی گشتی پێوانەیی بۆ نواندنی دەق و نووسراو له باڵوکردنەوەی 
. unicode.org)نەرمەکااڵکاندا. )الپەڕەکەیان له ئینتەرنێتدا: 

ئەندامێتی لەم ڕێکخراوە شەبەنگێکی فراوانی کاری هاوبەشییەکان و 
ی زانیارییەکان دا یارەسازڕێکخستن له کۆمپیوتەر و دەزگا چ

و دەگرێتەوه. ئابووری ئەم ڕێکخراوه لەسەر ئابوونەی ئەندامان 
بەنده. دەرگای بە ئەندام بوون بۆ هەموو دامەزراوە و بەخشین 
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ی یتاکەکەسێک له جیهاندا کراوەیە، هەر کەسێک ئارەزووی پشتیوان
ه کردنی ئەم ڕێکخراوەی هەیە، یاخود پێی خۆشە  هاوکاریی بکات ل

بەجێ گەیاندنی ئەرکەکانیاندا دەتوانێت لە ڕێی ئەم بەستەرەوە 
 فۆڕمی ئەندام بوون بنێرێت: 

http://www.unicode.org/consortium/join.html 
 

 یبڕیادان و چاکسازی یونیکۆد چەند دەرچوونێکی لێ باڵوکراوەتەوه،
کردنی دەرچوونەکانی یونیکۆد لە ژێر دەسەاڵتی کۆمیتەی تەکنیکی 

 ناو (Unicode Technical Committee (UTC)) کۆدایە که بهیونی
 . ئەم کۆمیتەیه کۆبوونەوەی وەرزانەیان هەیە، ڕاپۆرتی کارتدەبرێ

کردن و بڕیارەکانیان هاوشانی گۆڕانکارییەکان له الپەڕەکەیاندا 
 باڵودەکرێتەوه.

 
 بایەخی بەکار بردنی یونیکۆد

 نەرمەکااڵیە، وه نە جۆرەوەک لەسەرەوه ئاماژەی پێدرا، یونیکۆد نه 
سیستەمێکی  کۆدکردنی گشتییه هەموو زمانەکانی جیهانی بەڵکو پیته. 

خۆ گرتووه، تاکه پرۆسەی گشتی جیهانییە که توانای دابین کردنی  لە
کۆدی شێوه بەرفراوانی هەیه، که هاوکات له هەموو جیهاندا پەیڕەو 

 بەکار .دەنێتو ڕێکخراوی پێوانەیی نێودەوڵەتیی دانی پیا  بکرێت
جیاوازەکاندا نابێته هۆی تێکدان و   بردنی یونیکۆد لە سیستەم و زمانە

یونیکۆد بۆ هەر نووسە یا ە دروست بوونی گرفت له دراوەکانتدا، چونک
 دادەنێت، بێ دووبارە بوونەوه.  ییهێمایەک ژمارەیەکی تایبەت

ی ئەمڕۆکە هەموو سیستەمێکی کارپێکەری نوێی کۆمپیوتەر  پشتیوان
شێوەیەک داڕێژراوه ئامادەیی تێدا بێت  یونیکۆد دەکات، یان ئەوەتا بە

و  جۆرا  (Database)بۆ ئەو مەبەسته، بە هەمان شێوە بنکەی دراوه 
کات لەالیەن هاو یونیکۆدانەی باسکرا جگه لەوبێ جۆرەکانیش.

 ,Sybase)لەوانه  دەهێنرێت یەکان بەکار یبازاڕه جیهان ەکانیپێشڕەو
Google, SAP, Oracle, Microsoft, JustSystem, IBM, HP, Apple, 

Unisys  )کەرەستەیەکی پێویستی زمانە هەروەها یونیکۆد . تر و هی
 ,XML, Java, ECMAScript (Java Script)سکریپتەکانە، وەک 

LDAP, CORBA 3.0, WML . 
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پەیڕەویی کردنی یونیکۆد و نمایش کردنی دەقەکان له وێبگەڕ و  
وێیەکانی ئەمڕۆدا ئاکارێکی گرنگ و بنەڕەتییە، بەبێ ئەم نەرمەکااڵ ن

 .دەبێت یئاکاره بواری بەکار بردنیان تەسک و تایبەتی
 

 (Kuیونیکۆد و زمانی کوردی )
و   زۆربەی زۆری پیتەکانی هەردوو سکریپتی التینی یپشتیوانی یونیکۆد

 لهمانەی که ەدەکات، کەواته ئەو سیست عەرەبی بۆ زمانی کوردی
 .پشتیوانی زمانی کوردی دەکەن هەمان شێوه براون بە وه ناوسەرە

 :کوردی کۆدەکانی زمانی
 

 C.60ج  A.60ت  60.0ب  60.0ا 

 6000چ  F.60د  E.60خ  D.60ح 

 6031ش  6033س  .603ز  .603ر 

 .601ق  .601ف  603Aغ  6039ع 

 6010ن  6010م  6011ل  6013ک 

 6090ڕ  60CCی  6010و  6010هـ 

 60C6ۆ  60B5ڵ  60AFگ  60A4ڤ 

 600Eپ  6090ژ  60D5ە  60CEێ 

  200C non-joiner 60.0ئ 

 
بۆ دۆزینەوەی هەر نووسەیەکی تر تەماشای ئەم بەستەرەی خوارەوه 

 بکه:
http://www.unicode.org/standard/where 
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ئەو کەسانەی پێویسته باسکران   پێشتر هۆیانەی که وئە لەبەر

کۆدانەی سەرەوه  دەکەن ئەم ۆ زمانی کوردی دروستب( font)جۆرەپیت 
و  دەکەن هەمان کاتدا ئەو کەسانەی ماڵپەڕ درووست لە ،بەکار بهێنن

بەکار ببەن که کوردی جۆرەپیتی  خۆیان به وێبماستەر ناو دەبەن با
 گرتووه. یونیکۆدبنچینەی لەسەر 

یەکێک لەو دەستپێشخەرییانەی دڵسۆزانی کورد ئەنجامیان داوە، 
کۆمەڵەی کوردی بۆ تەکنەلۆژیای رۆژەکانی کورد ئایتی گروپ )پ

دەستەی کورد  ١١١٠( و زانستپەروەرانی کوردە، ساڵی زانیارییەکان
( بۆ زمانی کوردی دروست کرد لە keyboardئایتی گرووپ تەختەکلیلی )

جۆرەپیتی کوردیان دروست کردووه لەسەر سیستەمی ویندۆزدا، هەروەها 
ڕی ماڵپە، لە اویان لێ ناوە یونیکورد(یونیکۆد )نەی خبنا

(KurdITgroup.orgدا) بردنە  لە بەشی داگرتن دانراوه. شایەنی ناو
 الپەڕەی تایبەتیش تەرخان کراوه بۆ گۆڕینی دەق و نووسراو به جۆرە

ئێستا دەستەی  عەلی، دیالن" بۆ سەر یونیکۆد.پارس نیگار، پیتەکانی "
ختەکلیلی عەرەبی و التینی ( بۆ هەردوو تەwww.chawg.orgچاوگ )

تەختەکلیلی دروست کردوە لەسەر دوا یونیکۆدی پیتە کوردییەکان، 
بۆیە داوا لە هەموو کوردێک دەکەم کە یەکێک لەو دوو تەختەکلیلە )یا 

ئەوەی کورد ئایتی گروپ، یا ئەوەی چاوگ( بەکار بهێنێت، بۆ ئەوەی 
 ەوە.نووسینەکانمان لە ئینتەرنێتدا نەبن بە چەند جۆرێک

 
 گرفتەکانی زمانی کوردی

زمانی کوردی وەکو پاشکۆ لەسەر عەرەبی و فارسی باسکراوە لە 
یونیکۆد دا. کرمانجی خواروو بۆ نووسینی کوردی پیتە عەرەبییەکان 

بەکار دەهێنێت، کاتێک کە تەختەکلیلە کوردییەکان دروست دەکرا، بە 
شانە تێکەڵی پیتەکان وەردەگیرا، پیتە کوردییەکانیش لە وە

سەرەتاییەکانی یونیکۆد دا گرفتی هەبوو، بۆ وێنە ڵ وەکو المی عەرەبی 
مامەڵەی لەگەڵدا دەکرا. تا ئێستاس پیتەکانی ێ، بزوێن، اڵ تەواو ساز 

نەدراون )بڕوانە نامەی کورد ئایتی گروپ بۆ ڕێکخراوی یونیکۆد 
kurditgroup.org/files/unicode_proposal.pdf گرفتێکی تر کە .)

ستە هەموو کۆک بین لە شیکار کردنی، ئەو هەمەجۆر پێوی
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تەختەکلیالنەیە کە دروست بوون، هێندەی من بیزانم: کوردئایتی گروپ، 
کورد، کوردیش وێب، نەفەل، و ٢زانستپەروەرانی کورد، چاوگ، سی

هیتریش تەختەکلیلیان دروست کردوە، دیارە ئەمە جێی شانازییە و 
ارهێنانی پیتی ی عەرەبی، ك لە شایەنی خەاڵتن، بەاڵم بەهۆی بەک

بری ک، و هیتر دەبینین لە ئینتەرنێتدا چەند جۆر نووسین دروست 
بوون، کاتێک کەسێک بۆ مریشک بگەڕێ یا بۆ مریشك ئەنجامی جیای 
دەست دەکەوێت. بۆیە لە سەرەوە داوام کرد کە هەموو یەکجۆر بەکار 

ئەمە لە ناو بهێنین و ئەو گرفتە لە ئێستاوە بنەبڕ بکەین. دیارە 
بەڕێوەبەرایەتییەکانی حوکومەتی هەرێمیشدا سبەی ڕۆژ بە دروست 

بوونی حوکومەتی ئەلیکترۆنی گرفت دروست دەکا، چونکە لە 
نەخشەکانی فەرمانگەی ئایتی هیچ گرنگی بە زمانی کوردی نەدراوە و 

 باسیش نەکراوە.
 

 یونیکۆد له کوێدا هەیە
کانی یونیکۆد له الپەڕەی سەرچاوە بۆ داگرتنی جۆرەپیت و وەشانە

 ڕێکخراوی یونیکۆد دا دانراوه:
http://www.unicode.org/onlinedat/resources.html 

کورد ئایتی گرووپ" لە ڕیزی زمانەکاندا بێگومان جۆرەپیتەکانی "
هەروەها لە گورزەی دابەشکراوەکانی سیستەمی  ناوبراوه و دانراوە.

 د بۆ زمانی کوردی هاوپێچ کراوە.لینوکس )دێبیان( گورزە فۆنتی یونیکور
 هەرکەس بیەوێ تەختەکلیلی کوردی دابگرێت ئەوا سەردانی:

www.kurditgroup.org 
www.chawg.org 

بکات، لەوێ بە درێژی لە مەکۆکانیشدا چۆنەتیی دامەزراندنی بۆ 
 سیستەمی ماک، ویندۆز، لینوکس ڕوون کراوەتەوە. هەروەها سەردانی: 

http://www.krte.org/kurdi-nusin 
 بکە، بە وێنە دامەزراندنەکە ڕوون کراوەتەوە.

 
 ئەو سیستەمانەی پشتیوانی یونیکۆد دەکەن

یونیکۆد  ییپشتیوان (Me، 90، 90) ویندۆزدەرچوونەکانی مایکرۆسۆفت 
هەموو دەرچوونە نوێیەکانی تری مایکرۆسۆفت )لە ویندۆزی ، ەنناک
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ەیان لەسەر خدەکەن و بناپشتیوانی یونیکۆد ( و بەرەو ژوور ەوە 666.
 ,AIX, Solarisیونیکۆد داناوه. هەروەها سیستەمه کارپێکەرەکانی تر: 

HP/UX, Apple's MacOS  .هەموو پشتیوانی له یونیکۆد دەکەن 
شێوەیەکی گشتی لەالیەن هەموو دامەزراوە جیهانییەکانەوه که  بە

نوێ  بەرهەمهێنی نەرمەکااڵنن، هەوڵ دەدرێت هەموو نەرمەکااڵیەکی
ێت، یونیکۆد خاڵێکی پتەوی داڕشتنی دامەزرلەسەر یونیکۆد 

وه. بەرنامەیەکی نوێ بە دوور له شەبەرنامەکانه و به پێچەوانە
پشتیوانی یونیکۆد تەنها له بازاڕی ناوخۆییدا جێی خۆی دەکاتەوه، 

 بازاڕی جیهانی واته سیستەمی جۆراوجۆر، زمانی جۆراوجۆر.
 FireFox, Chromeێبگەڕەکانیش )تەنانەت وەشانە نوێیەکانی و

سیستەمی کارپێکردنی ( ئەم ئاکارەیان هەڵگرتووه. Internet Explorerو
( هەموویان ئەم پێودانەگەیان smart phoneتەلەفۆنی زیرەکیش )

 هەیە و بە ئاسانی زمانی کوردی بۆ زیاد دەبێ.
 ئەندرۆید: -

https://market.android.com/developer?pub=Bardaqani 
 (kurdish writerئایفۆن و ئایپاد ) -

http://itunes.apple.com/us/app/kurdish-
writer/id433602757?mt=8 

 
 

 سەرچاوه:
 www.unicode.orgپەڕی ماڵ -
انستپەروەرانی زدوو بابەتی باڵوکراوەی بەردەقانی لەسەر الپەڕەی  -

 www.zkurd.org کورد:
 www.kurdITgroup.org کورد ئایتی گرووپماڵپەڕی  -
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 پاشکۆ
٢ 

 ی سەوزتەکنۆلۆجیا
 

 ی زانیاری لە پێناو پاراستنی ژینگەداتەکنۆلۆجیا
 

 پێناسە
ی زانیاری سەوز تەکنۆلۆجیازاراوەی 

Green-IT  یاخود(Green ICT, 
Green computing بەو مانایە دێت )

کە سەرچاوە و پێکهێنەرەکانی 
ی زانیاری و گەیاندن تەکنۆلۆجیا

 پاراستنی ژینگە.ڕاژەیەک بن بۆ 
 

 پێشەکی
ئەمڕۆ پاراستنی ژینگە بۆتە هەنگاوێکی گرنگ و داوایەکی نێودەوڵەتی، 
زۆر لە واڵتە پیشەسازییەکانی خستۆتە ژێر هاوکێشەیەکی نوێوە، کە لە 
دابینکردنی هەموو کەرەستەیەکی خاو بۆ بەرهەمەکانیان پەی بەرن بۆ 

و پاراستنی، کااڵکان لەسەر ژینگە  یپشکنینی، لە کاریگەری
ی زانیاریش بوارێکی گرنگی ئەم سەردەمەیە کە پاراستنی تەکنۆلۆجیا

وە. لەم بابەتەدا تیشک دەخەمە سەر بواری وژینگە پێی گەیشت
 ی زانیاری لە ئاست پاراستنی ژینگەدا.تەکنۆلۆجیاهەڵسوڕانی 

 
 

 ی زانیاریتەکنۆلۆجیاپێویسیتی هاوکاری کردنی بواری 
ڕێسا نوێیە نێودەوڵەتییەکان هۆکارن بۆ بوون  تێچوون، ژینگەپارێزی و

 ی سەوز.یی زانیارتەکنۆلۆجیابە پێویستی سەرهەڵدانی 
 
 . تێچوون: ٠
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 وە کە بەودەرکەوت (Borderstep)بە پێی توێژینەوەیەکی پەیمانگای 
ی تەکنۆلۆجیادا لە ئەڵمانیا، کۆمپانیاکانی بواری  ١١١٢تەنها لە ساڵی 

تێرا وات لە کاتژمێرێکدا بووە بۆ بە گەڕ  ١،٦زانیاری پێویستییان بە 
ی نەبڕانی ی، فێنک کردنەوە و بەردەوامserverخستنی ڕاژەکارەکان 

ملیۆن  ٢١١تەزووی کارەبا لێیان، بە نزیکەیی کرێی تێچوونی ئەمەش 
ی یهۆی زیادبوونی داخواز [. گومانی تیا نییە ڕۆژانە بە11یۆرۆ بووە]

کاری نوێ، ئەم تێچوونانەش لە لەسەر شوێنی پاشەکەوتکردن و ڕاژە
ملیۆن ڕاژەکاری  ١،١ زۆرتر لە اا لە ئەڵمانیادیبەرزبوونەوەدان. بە تەن

 دامەزراو هەیە لە کۆمپانیا و دامەزراوە جیاجیاکاندا.
کەواتە بە پلەی یەکەم لە بەرژەوەندی کۆمپانیاکانیشدایە کە ئامێرێک 

نی بۆ فڕێدان و دروست بکرێت وزەی کەمتری بوێت، هاوکات کەرەستەکا
سووتاندن زیانیان نەبێت. گرفتی تێچوون و خەرجی وزە لە 

ی تەکنۆلۆجیاکردن بەرەو  ئامێرەکاندا، گەورەترین هۆکارە بۆ کۆچ
 سەوز.

حکومەتەکان بڕیاری پێدانی قەرز و  ،لە واڵتە پیشەسازییەکاندا
ئاسانکاری تریان داوە بۆ ئەو کۆمپانیایانەی کە گەشە بە 

جۆرە ە کار یان ئەدەن لەپێناو پاراستنی ژینگەدا. ئەمکەتەکنۆلۆجیا
لەو پارەی  تا ،ە لە نێوان کۆمپانیاکانداودروست کردو یەکیبەربەرەکانی

الیەکی تریشەوە حکومەت گرفتی  بەش نەبن، لە هاوکارییە بێ
 پەیداکردنی وزەی کەم دەبێتەوە و چوونی بۆ ناو لیستی واڵتانی ژینگە

 وتێکی تری دەبێت.پارێزیش لەخۆیدا دەستکە
 
 . ژینگەپارێزی:١

بە پێی توێژینەوەکەی سەرەوە، سااڵنە کاریگەری ئایتی لە ئەڵمانیا 
کارگەی گەورەی سووتاندنی خەڵووزە. دروست بوونی دووەم  ٢هێندەی 

لە فڕۆکەکان لە هەموو جیهاندا هەر هێندەی   CO2ئۆکسیدی کاربۆن 
اری دروست بوونی دەبێت. ی زانیاری هۆکتەکنۆلۆجیائەو بڕە دەبێت کە 

کەواتە گەر بمانەوێت ژینگە بەپاکی بهێڵینەوە دەبێت شێوازی نوێ و 
 داهێنانی زیاتر لەم ڕووەوە بکرێت.

                                                 
 (www.bitkom.org)وێبگە  – ٥/١/١١١٠لە  BITCOMبڕوانە: ڕاپۆرتی   11
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ونە لە هۆڵەندا سێ کەس هەستان بە دروست کردنی بنەیەک بۆ وبۆ نم
لە تەختە، لە بری ئەوەی بە پالستیک یان ماددەی تر  iPadئامێری 

ە هەم هەرزانە و هەم ژینگە پارێزیشە. کۆمپانیای دروست بکرێت. تەخت
ـه، لە ڕووی ژینگە پارێزییەوە بۆ ئەم (iPad)کە داهێنەری  Appleئەپڵ 

ی تەکنۆلۆجیابەرهەمە نوێیەی هەنگاوی باشی ناوە، بۆ وێنە پەردەکەی 
(LED-Backlight)  کە وزەی بەکاربردوە

لە بری بەکارهێنانی  کەمتر پێویستە
(LCD)ۆری ، پاتری ج(Lithium-

Polymer)  کە تا بەرزترین ئاستی
ێنرێتەوە، شوشەی دەه توانای بەکار

ماددەی زەرنیخ بێ ڕووکارەکەی بە
دروست کراوە، چوارچێوەکەی لە 

و  اوەرهێن ماددەی بەکارهاتوو بەرهەم
 و پرەنگی تریش، بۆ پاراستنی ژینگە.

 
 
 . ڕێسا نیودەوڵەتییەکان١

ئامێرە  کە بە هۆی ،نگەی ژیەکانبۆ چارەسەرکردنی گرفت
، کۆمەڵێک ڕێسای نێودەوڵەتی هاتووەتە کایەوە تەکنۆلۆژییەکانەوە

دەخەنە بەردەم کۆمپانیا  ی گونجاوڕێگەچارەئەم ڕێسایانە دەرکراون، 
هانا بەرن بۆ تەکنیکێک کە پاراستنی ژینە تا  ،بەرهەمهێنەرەکان

ەکانیان، ڕەچاو بکات، بە پێچەوانەوە ئەگەری قەدەغە کردنی بەرهەم
بۆ نموونە  دەکەوێتەوە. یانیاخود زیادکردنی باج لەسەریان بە زیان

کۆمیسیۆنی واڵتانی ئەوروپای یەکگرتوو بڕیاری داوە کە بەکارهێنانی 
تەزووی کارەبا لە ئامێرەکاندا تا ئەو ڕادەیەی دەتوانرێت کەم 

لە ڕیکالمی جۆری نوێی  جاربکرێتەوە. بەهۆی ئەم فشارەوە زۆر
ۆن، یا کۆمپیوتەری کەسی دەبینین، دەبێژن کە پارەش تەلەفیزی

پاشەکەوت دەکەیت بە کڕینی ئامێرەکەیان چونکە کارەبای کەمتر 
 دەوێت.

دەکەن، کە لە  (Energy Star)زۆر لە واڵتان پەیڕەوی ڕێنوماییەکانی 
دا پااڵوتەی ڕێساکان و  ١١١٦ ساڵی تشرینی یەکەمیمانگی 
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کردەوە لە جیهانی  ی شی"نی وزەچووست بەکارهێنا"داخوازینامەی 
 کۆمپیوتەردا.

 
لە ئەڵمانیا بە شێوەیەکی بەرچاو، لە دوای کۆنگرەی سێی "لوتکەی 

زۆربەی کۆمپانیاکان ڕێبەری فرمان دا  ١١١٢ئایتی" لە دارمشتاد ساڵی 
[، خۆشبەختانە هەردوو 12و ڕێساکانی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی دەکەن]

کردنی  کۆکن لەسەر پیادەڵمانیادا لە ئەبواری ئابووری و ڕامیاری 
سەوز، کە ئەمەش تاوێکی تری داوە بە  یی زانیاریتەکنۆلۆجیا

 هەنگاونانی کۆمپانیاکان لەم ڕووەوە.
 

واڵت و  ٠١، کە توێژینەوەیان لەسەر (OECD)لە ڕاپۆرتێکی ڕێکخراوی 
هاتووە؛ زۆربەی تێیدا ڕێکخراوی جیاجیای ئایتی سەوز کردوە، 

، وەک لەوەی هەوڵی یەتەکنۆلۆجیاخۆ ئامادەکردنی هەوڵەکان لەسەر 
ئەو هەواڵنە  ی%١١ تەنها ڕێژەی جێبەجێ کردنەکەی بدرێت، بگرە

 [.13هەند دەگیرێن] پێوانە دەکرێن و بە
 

وە کە بە هۆی وخست دەریان (smart2020)بەدوادا چوونەکانی پرۆژەی 
یل و گەڕۆک )مۆبادەستیی بەرزبوونەوەی ڕێژەی بەکارهێنانی ئامێری 

ڕادەی پێویستی بە وزە  ١١١١هاوچەشنەکانی(، بە گەیشتنمان بە ساڵی 
بێت، دەو گەیاندن سێ هێندەی ئیستا  تەکنۆلۆجیالە بوارەکانی 

 ٦١١نزیکەی دا  ١١١٩ساڵی لە ئامارەکانیان وای نیشان ئەدەن کە 
ملیار  ٠٠١١دەگاتە  ١١١١ساڵی ، ملیار کیلۆوات/کاژێر بووە

 [.14کیلۆوات/کاژێر]
ی زانیارییەکان دەتوانێت کاریگەری خۆی تەکنۆلۆجیاڕەوشی ەواتە ک

 تەواو لەم ڕووەوە نیشان بدات. 
 

                                                 
 National IT Gipfel – ١١/٠٠/١١١٢لە  spiegelگۆڤاری   12
لیزی ئینگ –بڕوانە ویکیپیدیا   13
(en.wikipedia.org/wiki/Green_computing#cite_note-4) 

لە باڵوکراوەکانی سەرهێڵ  smart2020ڕاپۆرتی پرۆژەی   14
www.smart2020.org 
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 Energy Starئینەرجی ستار 

 (مانEnergy Star)لەوانەیە زۆربەمان هێمای 
 یتایبەت لەسەر سیستەمەکەمان بینیبێت. بە

کردن کاتێک کۆمپیوتەرەکەمان دەست بەکار 
 دەکات.

یەکی تایبەتە بەو اماژەئئینەرجی ستار 
دەکەن بەرهەمانەی وزەی کارەبا پاشەکەوت 

دا، ئەم هێمایە لە واڵتە لە کار کردن
هات. لەسەر  یەکگرتوەکانی ئەمەریکا بەکار

هەموو کااڵیەکی خاو بۆ دروست کردن، و ئامێری ئەلیکترۆنی 
(www.energystar.gov.) 

بۆ ئەو کااڵیانەی  ئینەرجی ستار کۆمەڵێک ڕێنوێنی و پێوانەیی داناوە
کە هاوبەشن لە پاشەکەوت کردنی وزەدا، تیایاندا دەست نیشانی 

 پارێز و پێداویستییەکانی کراوە.  سیستەمێکی ژینگە
ئەمەریکا ئەم  (EPA)پارێزی  دەزگای ئاژانسی ژینگە ٠٠٠١ساڵی 

یەکێتی ئەوروپا بە بڕیارێک  ١١١١هێمایەی دروست کرد، و ساڵی 
لە چاودێری کردن و پێناسەدانان بۆ  تاکونەوە، هێنایانە لیستی خۆیا

 پێوانەیی لە بواری بەکارهێنانی وزەدا سوودی لێوەربگرن.
 

ئەم هێمایە هەموو کۆمپانیایەکی بەرهەمهێن دەتوانێت لەسەر 
کااڵکانی خۆی بدات، بە مەرجێک کە پێوانەییە دانراوەکانی ئینەرجی 

پاشەکەوت دەکات. لە  ستار بپێکێ و بیسەلمێنێت کە بەرهەمەکەی وزە
وەشانی پێنجەمی پێوانەییەکانی ئینەرجی ستار دا  ٠/٩/١١١٠ڕێکەوتی 

Version 5.0 پێی هاوکێشە و ڕێسا،  باڵوکرایەوە، لەم وەشانەدا بە
ی زانیاری دیاریکراوە، بۆ تەکنۆلۆجیاسنووری بەکارهێنانی وزە لە 
% ٥ە، % واتە کوژاندنەو٥٥ ڕێژەی نموونە لە کۆمپیوتەری کەسیدا

. هەروەها چەندین (idle)% سووڕی بەتاڵ ٢١وەستانی سیستەمەکە، 
)چاپکەر، فاکس، سکانەر، یەکەی چارەسەری  ووەلەخۆ گرت یهاوپۆل

 ڕەقەکااڵکانی کۆمپیوتەرەکەی خۆت ناوەند ...هتد( کە دەتوانیت پێوانی
، بۆ نموونە بکەیت بەکارهێنانی وزەدا و زۆریی لە ئاست کەم
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کیلۆوات/کاژێر  ٠٩٥دوو یەکەی چارەسەرەوە نابێت لە  کۆمپیوتەرێک بە
(، graphicی )گرافیک یبێ کارتی وێنەساز زیاتر خەرجی هەبێت بە

 ئەگەر لەوە تێپەڕی کرد واتە وزە زۆر خەرج دەکات.
% ئەو ٩١ ڕێژەی ایتەن ێستاشارەزایانی ئەم بوارە پێیان وایە کە ئ

ە، داواکارییەکان بەو بەرهەمانەی کە هێمای ئینەرجی ستاریان لەسەر
پێوانەییانەی دانراوە دەپێکێنن، هاوکات ڕەخنە دەگرن لە چاودێری 

و کۆمپانیایانەی کە لەبەردەوامی بە نەکردنی خودی ئینەرجی ستار 
 هەڵگری هێماکەن.

دا هەموو ئەو  (energystar.gov)خۆش بەختانە لە ماڵپەڕی 
نراون، کە بەرهەمانەی شایەنی هەڵگرتنی ئەم هێمایە بوون دا

دروستیان لەسەر وەربگرێت و  یبەکارهێنەر دەتوانێت زانیاری
 بەراوردیان بکات لەگەڵ جۆرەکانی تردا.

 
 

 بەکارهێنان
بەشی وزەی کارەبا، پەپکەی ڕەق بۆ 

ە ان، ئەمپەردەی کۆمپیوتەرپاشەکەوت کردن، 
لە  ەنبەشە سەرەکییەکانە کە وزە خەرج دەک

هەنگاوەکانی ی نوێ تەکنۆلۆجیاکۆمپیوتەردا. 
بە ئاراستەی کەمکردنەوەی بەکارچوونی وزە 

 هەنگاو دەنێت.
 
 . کۆمپیوتەری کەسی:٠

نەک تەنها لە ڕەقەکااڵندا، بەڵکو لە سیستەمی کارپێکردنەکانیشدا 
هەڵبژاردن هەیە بۆ پاشەکەوت کردنی وزە، بۆ نموونە لە 
 سیستەمەکانی مایکرۆسۆفت ویندۆزدا دەتوانیت شێوازی کاردانەوەی

سیستەمەکەت دەست نیشان بکەیت کاتێک کە ماوەیەکی درێژ دوور 
 دەبیت لە بەکارهێنانی.
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( Start – Settings – Control Panel – Power Optionsلە ڕێگەی )
دەتوانیت هەڵبژاردنەکانی سیستەمەکەت ڕێکبخەیت، وەک لە خوارەوە 

 دەردەکەوێت.

 
 ڕێکخستنی تەزوو لە ویندۆزدا

 
 

 انی کە بە تیشکی کاسۆد ڕووناکیان ئەدا، بەکۆنەک پەردە 
ی کارەبا زیاتر کار دەکەن، باشتر وایە یشێوەیەکی گشت

بەکار ببەین لە جۆری  (flat)جۆرە نوێیەکانی ڕووتەخت 
(LCD, LED) .کە ژینگە پارێزن 
  یەکەی ناوەندی چارەسەر بەشێکی کۆمپیوتەرەکەمانە کە

هەفتەنامەی وزەیەکی زۆر خەرج دەکات، لە بەراوردێکی 
 Intels Dual-Core-CPU Atom)کۆمپیوتەردا، مۆدێلی 

لە زۆربەی جۆرەکانی تر باشتر بووە لە ڕووی کەمی  (330
پێویستی بە وزە. بەربەرەکانی کۆمپانیاکانیش لەم ڕووە 
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واتی دەوێت  ١٦بەردەوامە، بەشێوەیەک کە هەیانە تەنها 
ەکو .)و٠١١ە ( و هەشیانIntel Core 2 Duo E4500)وەک 

Intel Core 2 Extreme QX6850 گومانی تیا نییە )
 نرخیش ڕۆڵی خۆی دەبینێت لەم ڕووەوە.

 
واتدا وزەی پێویستە،  ٠٥بۆ  ٠١لە نێوان  (Hard disk)پەپکەی ڕەق 

کاتی  واتی دەوێت لە ٠٢ونە وبە نم (CD)لێخوڕەکانی تری وەک 
ا یتەن RAMوات. بیرگە  ٥سیندا، لە کاتی بێ کاریشدا وخوێندنەوە و نو

 واتی دەوێت، بێ گوێدانە قەبارەکەی. ١
 Intel)کراوە کە کۆمپیوتەرێک یەکەی چارەسەرەکی لە جۆری  پێوانە

Core 2 Duo)  لە مۆنیتۆر لەسەری، بە بوونی هەموو بەشەکانەوە جگە
 واتی پێویست بووە، وە لە ٠٢٢ی بەرنامەکاندا ە کارخستن لە کاتی
واتی ویستووە. مۆنیتۆر بە تەنها  ٠٠ها تەن (idle)وڕی بەتاڵدا وکاتی س

بۆ  (Dell Ultrasharp 24" Flat)وات بەرەوژووری دەوێت، جۆری  ٢١
 [.15وات کار دەکەن] ٠٢١واتی دەوێت. جۆرە کۆنەکان پتر لە  ٢١نمونە 

گەر بتەوێت بزانیت خەرجی کۆمپیوتەرەکەت چەندە، تەماشای نرخی 
ێکدانی بکە، چاودێرانی ئەم کیلۆ وات بکە لە پسوڵەی کارەباکەتدا و ل

دۆالر لە خەرجی  ٠١١بوارە دەڵێن سااڵنە بۆی هەیە کە پتر لە 
پاشەکەوت بکرێت لە کۆمپیوتەری کەسیدا لە ماڵەوە. لە بیرمان نەچێت 
پاشەکەوت کردن لە خەرجیدا لێرەدا لەڕووی بەکارچوونی ئەو 

 ڕەقەکااڵیانەوەیە کە ژینگەپارێزی تیا ڕەچاو کراوە.
 
 
 Data centerنتەری کۆمپیوتەر . سە١

                                                 
لە زانکۆی کالیفۆڕنیا، کە لەژێر  UCLA Sustainabilityتوێژینەوەی پرۆژەی   15

 ١١١٠ساڵی  –دا باڵوکراوەتەوە  Making ‚IT’ Greenناوی 
(www.sustain.ucla.edu.) 
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گرفتی گەورەی سەنتەرەکانی کۆمپیوتەر کە بە سەدان و هەزاران  
لە خۆیان دەگرن، فێنک ڕاگرتنیانە، جگە لەوەی کە  Serverڕاژەکار 

 بەردەوام تەزووی کارەبایان دەوێت.
% خەرجی ئەم سەنتەرانە لە سەرانسەری جیهاندا ٢١پتر لە 

 با و فێنک کردنەوە. ئەگەڕێتەوە بۆ وزەی کارە
واتی دەوێت، پێداویستی و  ٢١١وە کە ڕاژەکار وپێوانەکان دەریانخست

داهێنانە نوێیەکانیش وایان کردوە کە ژمارەی ئەم سەنتەرانە ڕۆژانە 
 Jonathan)لە زیادبوونا بێت، بەراوردێکی لێکۆڵینەوەی جۆناسان 

Koomey Study) ساڵ  ٥کە ئەمڕۆکە دوو هێندەی پێش  ،دەخات دەری
[. بوونی تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک و 16لەمەوبەر سەنتەرمان هەیە]

 ملیار بەشداربوو ئەم لێکۆڵینەوەیە ئاسان دەسەلمێنن. نیو
                                                 

پرۆفیسۆر لە زانکۆی ستانفۆرد،  Joonathan Koomeyجۆناسان کومەی   16
 Lawrenceکارمەندی زانستی تاقیگەی نیشتمانی الورەنس بارکەلییە 

Berkeley National Laboratory یەکەم کەس بوو کە ڕادەی چەندی .
کۆڵینەوەکەی بەکارهێنانی وزەی لە سەنتەرەکانی کۆمپیوتەردا نیشاندا، لێ

باڵوکردەوە، ئێستاش سەرقاڵی هەڵسەنگاندنی هەمان شتە بۆ ساڵی  ١١١٩ساڵی 
لە چاوپێکەوتنێکیدا دەڵێت تەواو نەبووە. جۆناسان  ٠١/٢/١١٠١کەتاکوو  ١١٠١

پێی وایە لە بەکارهێنانی وزەدا مرۆڤەکان بڕیاردەری سەرەکین نەک 
 تەکنۆلۆژیا
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لەسەر زاری قسەکەری  (Green peaceڕێکخراوی ئاشتی سەوز )
ڕەخنەی  (Claudia Sprinzبنکەیان لە نەمسا خاتوو کالودیا سپرینز )

( کە بە نیازن سەنتەری Facebookسبووک )توندی گرت لە فەی
( دابنێن، Oregon( و )Prinvilleکۆمپیوتەری خۆیان لە دوو ناوچەی )

( کە ئەوانیش PacificCorpچونکە لەوێ پشت دەبەستن بە کۆمپانیای )
بۆ دروست کردنی وزەی کارەبا، ویستگەی کارەبای خەڵووزییەکان بەکار 

نێکیاندا بۆ بی بی سی، دڵنیایان دەبەن. گەرچی فەیسبووک لە ڕاگەیاند
کردەوە کە ڕاژەکارەکان لەو جۆرانەن کە پاشەکەوتی وزە دەکەن و 

 [.17ژینگەپارێزی ڕەچاو دەکەن]
 

سەنتەری خۆی بردۆتە  Yahooبەرامبەر بەمە کۆمپانیای یاهوو 
Lockport  نزیک نیوۆرک، کە نزیکە لە ویستگەیەکی کارەبای ئاوی، کە

کی زۆر باشە بەرەو پاراستنی ژینگە. ئاماری ئەمە لەخۆیدا هەنگاوێ
                                                 

 (www.greenpeace.org) ١١/١/١١٠١لە  GreenPeaceڕاپۆرتی    17
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لە هەموویان باشترە، بنکەکانی لە داالس  Googleکۆمپانیای گووگل 
Dalles  و ئۆریگۆنOregon  دا پشت بە وزەنوێیەبووەکان ٥١بەڕێژەی %

 .[18]دەبەستێت
 

زانکۆ و پەیمانگاکانیش دەتوانن لەم ڕووە ڕۆڵی خۆیان ببینن، جۆری 
( virtual machineکەن بە ئامێری گریمانەیی )ڕاژەکارەکانیان ب

هاوکات ژووری کۆمپیوتەر کە کاریان پێ نەما هەموو تەزووی کارەباکان 
( لە ئەڵمانیا نمونەیەکە کە ئێمەی کوردیش Trierببڕن. زانکۆی ترێر )

بتوانین سوود لە شارەزاییان وەربگرین لەم بوارەوە، ئەوان دروشمی 
% سیستەمەکانیان بگۆڕن ١١وە و توانویانە ئایتی سەوزیان بەرزکردۆتە

 [.19بۆ جۆری ژینگە پارێز]
لە کوردستانیش زانکۆکان پێویستە ئەم خاڵە ڕەچاوبگرن، کاتێک ژووری 

 کۆمپیوتەری نوێ دروست دەکەن یاخود کۆمپیوتەرەکان نوێ دەکەنەوە.
 
 

 سەرەنجام
دەتوانرێت کارکردنی وزە و دروست کردنی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن 

CO2  بە شێوەیەکی باش کەم بکرێتەوە لە بواری ئایتیدا، بەوەی
گوێڕایەڵی داخوازیی بنەما و پێوانەییەکان بین. جگە لەوەی بیر لە 
شیکاری بەرامبەریش بکەینەوە لە هەموو هەنگاوێکماندا. کۆتایی 

دەبێت،  Recyclingزنجیرەی ئایتی سەوز بە پەرتکردن و فڕێدان 
ێرەیشدا ڕێسا و ڕێنوێنیمان هەیە کە هاوشێوەی بەرهەمهێنان ل

ڕێگرمانن لە فڕێدانی ئامێرێک، یاخود سوتاندنی لە شوێنێکی 
 ناشایستە. 
ی زانیاری سەوز هەنگاوی باشی ناوە، تا ڕادەیەکیش تەکنۆلۆجیا

کۆمپانیا بەرهەمهێنەکان هەوڵیانداوە کااڵکانیان لەو ڕوانگەیەوە 
 ئەرکی خۆیان بۆ ژینگە. بەرهەم بهێنن کە بەشداربن لە ئەنجامدانی

                                                 
 ٠١/١/١١٠١لە  computerwocheهەفتەنامەی    18
(http://www.computerwoche.de/hardware/data-center-

server/1933252/) 
19   www.uni-trier.de 
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% کااڵ ئەلکترۆنییەکانی هاوردە ٠١١ئەمڕۆ  تاکولە باشووری کوردستان 
دەکات، دەبێت بەگرنگی گوێ ڕایەڵی ئەو دامەزراوانە بێت کە بە 
مەبەستی ژینگە پارێزی دروست بوون، ئەرکی ئەوان بەخشینی 

بەندی  زانیارییە و وشیارکردنەوە نییە بەتەنها، بەڵکو دانانی ڕێسا و
 تایبەتیشە بۆ هاوردەکردن و دەست نیشان کردنی کااڵکانیش.

لەم ڕووەوە هەمائاهەنگی و هاوکاریی بوارەکانی ڕامیاری و ئابووری 
 مەرجێکە بۆ تەشەنە کردنی بیرکردنەوە لە ژینگەپارێزی. 

پاشەکەوت کردنی وزە بۆ هەموو کەسێک پاشە کەوت کردنە لە خەرجی، 
نادرێت، چۆن ئەرکی حکومەتە ڕێسا و یاسا چەپڵەش بە یەک دەست لێ

دابنێت بۆ هاردەکردنی ئامێر و کااڵی جۆرایەتی بەرز، کە هاوکارن لە 
 وەکوپاشەکەوت کردنی وزە و پاراستنی ژینگەدا، ئاوهاش لەسەرمانە 

هاوواڵتیان نرخی وزە و تێچوونەکەی بە هەند بگرین. کاتێک 
تەکەمەت ساز بدە کە ئامێرەکەت بەکار ناهێنیت بیکوژێنەوە، سیس

خۆکارانە مت بێت و وزەی نەوێت لە کاتێکدا بەجێی دەهێڵیت و کارت 
پێی نابێت. ئامێرێک بکڕە کە ژینگە جوانەکەت بپارێزێت، خۆت 
خاوەنی بڕیاریت و خۆشت دەتوانیت خەرجی کەم بکەیتەوە. ئەگەر 
 بازرگانەکان گوێڕایەڵی ژینگەپارێزیان نەکرد تۆش کااڵکانیان مەکڕە.

لەگەڵیدا بەگرنگی دەزانم حکومەت وشیاری زیاتر بدات لە سەرجەم 
بەڕێوبەرایەتییەکان بۆ ئەم مەبەستە، دەبێت لە کڕینی سیستەمی 

 نوێدا ئەوان دەست پێشخەر بن.
 
 

 سوود لەم سەرچاوانە وەرگیراوە:لە نووسینی ئەم بابەتەدا 
 . ئینتەرنێت٠

www.bitkom.org/52759_58101.aspx 
www.green-it-projektberatung.de 
www.bmu.de/schwerpunkt_green_it/content/43353.php 
www.energystar.gov 
www.bmu.de/foerderprogramme/pilotprojekte_inland/doc/2330
.php 
www.kfw-foerderbank.de 
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www.existenzgruender.de 
www.bundesrecht.juris.de/elektrog 
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