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بە ناوی خودای گەورەو میهرەبان
بەه���ۆى ئ���ەو كاريگەرييە زۆرەى كە كۆمپيوتەر هەيەتى، لەس���ەر ژيانى تاك���ە كەس و كۆمەڵگە بە 
گش���تى، دەتواني���ن بەم چەرخ���ەى ئەمڕۆ بڵێين: چەرخ���ى كۆمپيوتەر، چونكە ئەم ئامێ���رە خۆى خزاندۆتە 
ن���او هەم���وو بوارەكانى ژيان���ى مرۆڤ، وەك: پەروەردە وفێركردن، تەندروس���تى، كاروبارى س���ەربازى، 

توێژينەوەى زانستى، هاتوچۆ، ... هتد.

هەروەها بەهۆى بەردەوامى ئەم پەرەس���ەندنە خێراييەى بواری كۆمپیوتەر، بە پێويس���تمان زانى، 
ك���ە گۆڕان���كارى لە پرۆگرامەكانى خوێندنى كۆمپيوتەر ئەنجام بدەين لە قۆناغەكانى خوێندن لە وەزارەتی 
پ���ەروەردەی حكومەت���ی هەرێمی كوردس���تان بۆ ئ���ەوەی قوتابیيان و خوێندكارانى خۆشەویس���تمان لەم 

پێشكەوتن و گۆڕانكاريیە گرنگانە بێ  بەش نەبن و ئاشنابن بەم زانستە سودبەخش و بەرباڵوە.

بۆيە ئەم كتێبەمان بۆ پۆلى حەفتەمى بنەڕەتى ئامادەكرد، كە لە دوو بەش پێكدێت، لە هەر وەرزێكى 
خوێندن بەش���ێك دەخوێنرێت، هەر بەش���ێك بۆ چەند وانەيەك دابەش���كراوە، بەپێى ژمارەى هەفتەكان لە 
هەر وەرزێكدا، بۆ هەر وانەيەك چاالكى و ئامانجى تايبەت دياريكراوە لەگەڵ ئەو بابەتانەى كە پێويس���تە 
لەم وانەيەدا بخوێنرێن و لە كۆتايى هەر بەش���ێكدا راهێنانى بەرفراوان ئامادەكراوە، كە پێداچوونەوەيەكە 

بە سەرجەم وانەكانى ئەو بەشە.

مامۆستاى بەڕێز وخۆشەويست :
ت���ۆى بناغەى س���ەركەوتنى پرۆس���ەى فێرب���وون ... تۆى، ئ���ەو ئەمانەتە پي���رۆزەت هەڵگرتووە، بە 
بەش���داربوونى بەردەوام���ت لە بەرزكردنەوەى ئاس���تى فێربوونى زانس���تى و ويژدان���ى منداڵەكانمان، كە 

دەرئەنجامى بەرزبوونەوەى دڵنيايى جۆرى فێربوون وفێركردنە و گەشە پێدانيانە بە بەردەوامى.

ئێم���ەش ئ���ەم كتێبە دەخەين���ە ژێر دەس���تت و سوپاس���ى ماندووبوونت دەكەي���ن، هيوادارين تۆش 
بەشداربوونێكى بەرچاوت لە سەركەوتنى ئامانجەكانى ئەم كتێبە هەبێت.

قوتابى/خوێندكارى خۆشەويست :
تۆى هيواى دوارۆژى نيشتمانەكەت ... تۆى بلێسەى پڕشنگدار، كە ئاسمانى نيشتمانەكەت رووناك 
دەكەيتەوە ... تۆ شايەنى هەموو ئەو گرنگ پێدانەى كە لەاليەن وەزارەتى پەروەردەى حكومەتى هەرێمى 
كوردستان پێت دەدرێت ... تۆى كردووتە تەوەرەى گرنگى يەكەم لە كردارى پەروەردە وفێربوون. دانان 

وگەشەپێدانى پڕۆگرامەكانى خوێندن لە پێناو تۆيە.

لێ���رەوە تۆش دەكەويت���ە بەر بەرپرس���يارييەتى و ئەركەكانت بەرامبەر نيش���تمانەكەت ... هەوڵبدە، 
تێبكۆشە بۆ ئەوەى ئااڵى نيشتمانەكەت هەردەم بەرز و شەكاوە بێت.

دانەران           

پێشەكى



4



٥

بەشى يەكەم

تەكنەلۆژياى زانيارى
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كورتەيەك لە مێژووى كۆمپيوتەر :

وەك وەاڵمدانەوەیەك بۆ پێویستی مرۆڤ لە هەژماركردن وئەنجامدانی كردارەكانی ژماردن 
 Alan Mathison  بیر لە دروستكرنی ئامێرێك دەكرایەوە، بۆ ئەم مەبەستە زانای بیركاری بەریتانی
Turing  ل���ە س���اڵی 1936ز ئامێرێكی بە ناوی Turing وەك نمونەیەك���ی تیۆری بۆ هەژماركردن 
پێشكەشكرد و ساڵی 1944ز لە ئەمەریكا یەكەم ئامێرى پرۆگرام پێدراوى كارومیكانیكی لە الیەن 
زانای فیزیك  Harvard Aiken  دروستكرا بە ناوی Mark كە پانيیەكەی )61سم(و درێژيیەكەی 
)16م( بەرزيیەك���ەی )2,4م(ب���وو، بە بەكارهێنانی تیوبی بەت���اڵ Vacuum Tubes  و كاركردنی بە 

هۆی شریتی كاغەزی كونكراو، بڕوانە وێنەكانى سەرەوە.

ساڵی 1946ز سەرەتای دەركەوتنی یەكەم ئامێری ئەلكترۆنی ژمارەیی بوو بە ناوی ئینیاك  
 John و  Presper Eckert  لەسەر دەستی  Electronic Numerical And Calculator-ENIAC

. Mauchly

پاش���ان زۆر ئامێری تری پێش���كەوتوتر دروستكرا، ئەم شۆڕشەی كۆمپیوتەر چوار قۆناغی 
گەشەی تەواوكردوە و ئێستاش لە قۆناغی پێنجەمیدایە، كە سەرەتاكەی دەگەڕێتەوە بۆ ناوەڕاستی 
س���ااڵنی هەش���تاكانی چەرخی بیستەم، ئامانجی گەورەی ئەم شۆرشە گەشەپێدانی كۆمپیوتەرە لە 
پێن���او زیادكردنی خێرایی جێبەجێكردن و زیادكردنی تواناكانی و كەمكردنەوەی بەهای تێچوونی 

وهەرزانكردنی نرخەكەیەتی.

یەكەم كەس كە زاراوەی كۆمپیوتەر Computer ی بەكارهێنا بۆ ئەم ئامێرانە مامۆس���تای 
زانكۆی Sorbonne ی فەرەنسی  M. perret  بوو لە ساڵی 1956ز .

كۆمپیوتەر :

ئامێرێكی ئەلیكترۆنی پرۆگرام پێدراوە، كاردەكات بە مەبەستی چارەسەركردن وشیكردنەوەی 
داتا وگەڕاندنەوەیان بەشێوەی زانیاری جۆراوجۆری بەسود.

واتە كۆمپیوتەر زانیاريیەكان دروست ناكات، بەڵكو هەڵدەستێت بە هەژماركردن ورێكخستن 
و هەندێ  گۆڕانكاری لەو داتايەی كە پێیدراوە، بۆ بەدەستهێنانی زانیاری دروست. بڕوانە هێلكاری 

ژمارە )1(:

1( كورتەیەك لە مێژووی كۆمپیوتەر .

2( ناسینی كۆمپیوتەر.

3( جیاوازی نێوان داتا و زانیارییەكان.

1

تیوبی بەتاڵ كارتی كونكراو

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

ئامێری سیستمی 
كارتی كونكراو

Computer Definition  ناساندنی كۆمپیوتەر وانەى
١

نەكە
جی وا

ئامان
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Data  : داتا

بریتی���ن لە كۆمەڵەی پیتەكان یان ژمارەكان یان هێماكان یان دەنگ یان وێنە 
جۆراوجۆرەكان يان بڕگەى ڤيديۆكان.

وەك: ن���اوی قوتابی، ژمارەی ئەزمون، رۆژی لە دایك بوون، وێنەی قوتابی، 
وشەی نهێنی، .. هتد. بڕوانە هێلكاری ژمارە )2(:

Information   : زانیاريیەكان

بريتين لەو ئەنجامانەى كە دەردەچن لە كۆمپیوتەر پاش چارەسەركردنى داتاى پێدراو.

وەك: ئەنجامى» دەرچووە« یان »دەرنەچووە«، »كۆی« یان »تێكڕایی« نمرەكان،.. هتد.

تایبەتمەنديیەكانی كۆمپیوتەر :
خێراییەكی بەرزی لە كاركردن و جێبەجێكردنی پرۆگرامەكان هەيە.. 1

توانای داكردن و گەڕاندنەوەی داتا و زانیاريیەكانى هەيە.. 2

توانا و ورديیەكی بەرزى، لە جێبەجێكردن و چارەسەركردنی داتا هەیە.. 3

توانای كاركردنی بۆ ماوەیەكی زۆر هەیە.. 4

دەكرێت  لەگەڵ ئامێری تر ببەسترێتەوە.. 5

ئابووريیانەیە، لە تێچوون و لە پاشەكەوتكردنی كات وتوانا.. 6

زۆر جۆرە بەكارهێنانی هەيە.. 7

چاالكی// 
   پ1/ كۆمپیوتەر چييە؟ 

   پ2/ بۆچی كۆمپیوتەر دەكەینە جێگری خۆمان، لە جێبەجێكردنی كارەكانمان؟

   پ3/ جیاوازی نێوان داتا و زانیاری چيیە؟ ئایا زانیاری دەبێتە داتا؟

هێلكارى ژمارە )1(

چارەسەركردنى داتا لە كۆمپيوتەر

هێلكارى ژمارە )2(
جۆرەكانى داتا

داتا
Data

دەق
Text

ژمارەكان
Numbers

دەنگ
Sound

وێنە
Images

ڤيديۆ
Video
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بوارەكانی بەكارهێنانی كۆمپیوتەر :

ئ���ەو توان���ا و تايبەتمەندييانەى كۆمپيوتەر هەيەتى بووەتە هۆى زۆر بەكارهێنانى لە گش���ت 
بوارەكانى ژيان و گرنگى پێدانى لەاليەن كەس���ايەتى و اليەنەكان بۆ پەرەپێدانى ئەو بوارانەى كە 

كارى تێدا دەكەن، وەك:

بەكارهێنانی لە بواری پەروەردە و فێركردن.. 1

بەكارهێنانی لە بواری زانست و توێژینەوە.. 2

بەكارهێنانی لە بواری ئاسمانگەڕی و فەلەكناسی.. 3

بەكارهێنانی لە بواری تەندروستی.. 4

بەكارهێنانی لە بواری سەربازی.. 5

بەكارهێنانی لە بواری تۆڕی ئینتەرنێت.. 6

بەكارهێنانی لە بواری ڕاگەیاندن.. 7

بەكارهێنانی لە بواری گواستنەوەی وشكانی و دەریایی و ئاسمانی.. 8

بەكارهێنانی لە بواری كارگێری نوسینگە.. 9

بەكارهێنانی لە بواری ئەندازیاری و كێشانی وێنە ئەندازەییەكانی . 10
پیشەسازی و هێلكاری تەالرەكان و كۆنترۆڵكردنی ئامێرەكان و 

بەدواداگەڕان لە دەریاچەكانی نەوتی ژێر زەوی.

بەكارهێنانی لە بواری بازرگانی.. 11

بەكارهێنانی لە بواری یاریكردن.. 12

... هتد.   

نەكە
جی وا

ئامان

Computer Importance  گرنگی كۆمپیوتەر

بوارەكانى بەكارهێنانی كۆمپیوتەر بژمێرێت ونموونەيان لەسەر باس بكات.	 
پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەی   
٢2



1٠

چاالكی//

پ1/  پێنج لە بوارەكانى بەكارهێنانى كۆمپيوتەر بژمێرە و نموونەيان لەسەر باس بكە؟

پ2/  با قوتابیيان باس لەو بەكارهێنانەی كۆمپیوتەر بكەن، كە راستەخۆ یان لە تەلەفزیون 
بینوویانە.

پ3/  لە هەر يەك لەم وێنانەى خوارەوە، ناوى ئەو بوارەى كە كۆمپيوتەرى تێدا بەكارهاتووە، 
بڵێ:

)3(

)6(

)9(

)2(

)5(

)8(

)1(

)4(

)7(
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پۆلێنكردنی كۆمپیوتەری ئەلیكترۆنی :

دەكرێت كۆمپیوتەری ئەلیكترۆنی بە پێی بواری بەكارهێنانی یان بەپێی جۆری پرۆسێسەرەكەی 
یان ساڵی بەرهەمهێنانی .. هتد، پۆلێن بكرێت.

لێرەدا كۆمپیوتەر بەپێی قەبارە و توانای لە چارەسەركردنی داتا پۆلێن دەكەین:

 Super Computer  :1- كۆمپیوتەری نایاب    

كۆمپیوتەری زۆر گەورەن و توانایەكی یەكجار زۆریان، لە ش���یكردنەوە و چارەسەركردنی 
دات���ا و داكردن���ی بڕێكی زۆر ل���ە داتا و زانیاريیەكان هەيە، كە لەس���ەر ئاس���تى حكومەتى واڵتان 

بەكاردێن، وەك بەكارهێنانی لە تۆڕی جیهانی Internet . بڕوانە وێنەكانى خوارەوە:

 Mainframe  :٢- كۆمپیوتەری گەورە    

ئەمانەش زۆر بە توانان، بەاڵم كەمتر لە جۆری یەكەم، كە لەس���ەر ئاس���تی ش���ار و كۆمپانیا 
گەورەكان بەكاردێن، وەك بەكارهێنانی لە بواری گەردوونزانی. بڕوانە وێنەى خوارەوە:

 Minicomputer  :3- كۆمپیوتەری ناوەند   

ئەم كۆمپیوتەرانە لەسەر ئاستی كۆمپانیا بچوكەكان بەكاردێن. بڕوانە وێنەكان:

Types&Parts of Computer  جۆر و بەشەكانی كۆمپیوتەر

نەكە
جی وا

ئامان
1( جۆرەكانی كۆمپیوتەر بژمێرێت، نمونەيان لەسەر باس بكات.

2( بەشەكانی كۆمپیوتەر، پرۆگرامەكانى سيستەم بژمێرێت.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەى
٣3
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 Microcomputer  :4- كۆمپیوتەری بچوك   

ج���ۆرە  ئ���ەم  كەس���ی،  كۆمپیوت���ەری    Personal Computer-PC دەگوترێ���ت   پێش���یان 
كۆمپیوتەران���ە بە ش���ێوەیەكی زۆر فراوان بەكاردێن، لەبەر كەمی بەهاك���ەی، بچوكى قەبارەكەى، 
ئاسان بەكارهێنانی، بەردەوام بوونی لە پێشكەوتن، هەندێكیان پێویست دەكات لەسەر مێز دابنرێن 
پێی���ان دەگوترێ���ت  Desktop و هەندێكی تر پێیان دەگوترێت Laptop  ئەمانەش بۆ ئەو كەس���انە 
باشن، كە كارەكانیان وا دەخوازێت جێگۆڕكێ  بكەن و كۆمپیوتەرەكانیشیان لەگەڵ دابێت ، هەندێكی 
ت���ر پێی���ان دەگوترێ  Home Computer ، كە بە زۆری مندااڵن بەكاری دێنن، بۆ ڕاهاتن لەس���ەر 
بەكارهێنانی كۆمپیوتەر و سود وەرگرتن بۆ الیەنی فێربوون و یاری. بڕوانە وێنەكانى خوارەوە:

Computer Main Parts  : بەشە سەرەكيیەكانی كۆمپیوتەر

كۆمپیوتەر لەم بەشە سەرەكيیانە پێكدێت:

Software 1- پرۆگرامەكان   
  Hardware ٢- پێكهاتە مادديیەكان   

PeopleWare 3- پێكهاتەى مرۆيى   
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Software   : يەكەم/   پرۆگرامەكان 

پرۆگرامەكان بەش���ێكی گرنگن لە كۆمپیوتەر، بەبێ  پرۆگرامەكان كۆمپیوتەر هیچ س���ودێكی 
نابێت، ئەمانیش چەند جۆرێكیان هەیە، بڕوانە هێلكاری ژمارە )3( :

System Software :پرۆگرامی سیستەم

بریتی���ن لە كۆمەڵێك فەرمان و رێنمایی بۆ 
راس���پاردنی كۆمپیوتەر بە ئەنجامدانی ئەركێكی 
دیاریكراو، كە دەكرێن بە چوار جۆرە پڕۆگرام:

Operating System  :سیستەمی بەكارخستن  •

پڕۆگرامێكی تایبەتی گرنگە، كە دەبێتە هۆی 
بەكارخستنی كۆمپیوتەر و دەستدەگرێت بەسەر 
هەم���وو پێكهات���ە ماددیي���ەكان، ب���ە ناوبانگترین 
سیس���تەمی بەكارخس���تن بریتیيە لە سیس���تەمی 

.Microsoft Windows ویندۆز

Programming Languages :زمانەكانی پرۆگرامسازی  •   

ئەو پرۆگرامانەن، كە هەریەكەیان لە كۆمەڵێك فەرمانی 
تایبەت و ش���ێوازی نووس���ینی تایب���ەت پێكدێت، بۆ دروس���تكردنی پرۆگرامەكان���ی جێ بەجێكردن 

بەكاردێن، بەناوبانگترین پرۆگرامی زمان لە جیهاندا Delphi و Java و ... هتد.

Utilities   :پرۆگرامە سود بەخشەكان  •   

ئ���ەو پرۆگرامان���ەن، كە بەدوای چارس���ەركردنی ئەو كێش���انە دەكەون، كە ل���ە پێكهاتەكانی 
كۆمپیوت���ەر ی���ان لە پرۆگرامەكان لە كات���ی ئیش���كردندا روودەدەن، وەك پرۆگرامی دژە ڤایرۆس 

. AntiVirus

Data Base Programs  :پرۆگرامی بینچنەی داتا  •   

ئ���ەو پرۆگرامانەن، كە ل���ە ئامادەكردنی پڕۆگرامی تەواوكار ب���ۆ كارگێريكردنی بڕێكی زۆر 
ل���ە داتا بە ش���ێوەیەكی گونجاو بەكاردێن، زۆر ل���ە پرۆگرامەكانی زمان دەچ���ن، بەناوبانگترینیان 

. Oracle پرۆگرامی

چاالكی// پ1/ جۆرەكان و بەشە سەرەكيیەكانی كۆمپیوتەر بژمێرە.

   پ2/ پرۆگرامەكانی كۆمپیوتەر چین؟ 

   پ3/ مەبەست چييە لە پرۆگرامە سوود بەخشەكان؟

   پ4/ پرۆگرامەكانى سيستەم پێناسە بكە و بيانژمێرە.

هێلكارى ژمارە )3(

پۆلێن كردنى پرۆگرامەكانى كۆمپيوتەر
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Hardware  : دووەم/  پێكهاتە مادديیەكان

دەبن���ە  ك���ە  ئامێران���ەن،  ئ���ەو 
پێكهات���ەی كۆمپیوت���ەر، هەر یەكەی���ان كارێك 
یان زیاتر ئەنجام دەدات، ئەمانەش دەكرێن بە 

چوار یەكە، بڕوانە هێلكاری ژمارە )4(:

یەكەی چارەسەركردنی ناوەندی :   	. 

گرنگترین یەكەی كۆمپیوتەرە دەكەوێتە س���ەر بۆردی س���ەرەكی، وەك 
مێش���كی مرۆڤه،  هەڵدەس���تێت  ب���ە جێبەجێكردنی هەموو ك���ردارە بیركاری و 
ژیربێژيیەكان وكۆنتڕۆڵكردنی هەموو بەشەكانی تری كۆمپیوتەر، بڕی خێرایی 
كاركردن���ی بە گێ���گا هێرتز  GHz دەپێورێت، ئەم یەكەیەش بۆ دوو یەكەى تر 

دابەش دەبێت:

Arithmetic and Logic Unit - ALU   یەكەی هەژماركردن و ژیربێژی  )	(   

ئ���ەم یەكەیە تایبەتە بە ئەنجامدان���ی كردارەكانی بیركارى و ژیربێژی 
بەراوردكردن ) ÷ ، × ، + ، - ، ... هتد( و ) = ،  ≠  ،  <  ، >  ،  7 ، 8 ، ... هتد(.

Control Unit   یەكەی كۆنتڕۆڵكردن  )2(   

ئەم یەكەیەش تایبەتە بە كۆنترۆڵكردنی هەموو بەشەكانى ترى كۆمپيوتەر و گواستنەوەی 
داتا و زانیاريیەكان لە نێوانياندا.

Motherboard :بۆردی سەرەكى

لە  ئەلكترۆنيی���ە  بۆردێك���ی 
كۆمپیوت���ەر، ك���ە زۆرب���ەی یەكە 
و  دەگرێ���ت  لەخ���ۆ  گرنگ���ەكان 

بەیەكتریان دەبەستێتەوە.

Parts of Computer  بەشەكانی كۆمپیوتەر

نەكە
جی وا

ئامان
1( ژماردن وناسينى پێكهاتە ماددييەكانى كۆمپیوتەر.

2( ناسينى يادگەى سەرەكى لە كۆمپيوتەر، يەكەكانی پێوانەكردن.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەی   
٤

هێلكارى ژمارە )4(

پێكهاتە ماددىيەكانى 
كۆمپيوتەر

CPU

شوێنى CPU لەسەر 
بۆرى سەرەكى

4

Central Processing Unit - CPU

Motherboard
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 Main Memory  : یادگەی سەرەكی

پێشی دەگوترێ  یادگەی ناوەوە Internal Memory  دەكەوێتە سەر بۆردی سەرەكی، كە 
لە دوو جۆر پێكدێت:

Read Only Memory-ROM :1( یادگەی تەنها بۆ خوێندنەوە(

ئەم یادگەيە لە كۆمپیوتەردا دەكەوێتە س���ەر بۆردى س���ەرەكى، كۆمەڵێك فەرمان و ڕێنمایی 
هەمیش���ەیی تێدایە، كە تایبەتن بە س���ەرەتای بەكارخستن و ئامادەكردنی كۆمپیوتەر بۆ كاركردن، 
ناوەڕۆكی یادگەكەش تەنها بۆ خوێندنەوەیە بە ش���ێوەی زنجیرەیی و بە كوژاندنەوەی كۆمپیوتەر 

هيچ گۆڕانكاری بەسەردا نایێت.

  Random Access Memory-RAM :٢( یادگەی گەیشتنی هەرەمەكی(

تایبەتە بە هەڵگرتنی داتا و زانیاريیەكان و ئەو پرۆگرامانەی كە لەالیەن 
بەكارهێنەر دەكرێنەوە و پێویس���تیان بە چارەسەر هەیە بە شێوەی كاتی، تا 

دادەخرێنەوە و بە پچڕانی تەزووی كارەبا بەتاڵ دەبێتەوە.

هەروەه���ا پەیوەن���دی نێوان یەكەی چارەس���ەری ناوەندی و دیس���كی رەق رێكدەخات، بڕی 
هەڵگرتنەكەی بە گێگا بایت GB  دەپێورێت. خوێندنەوە و گەیشتن بە داتا لەم یادگەيە بە شێوەی 

هەرەمەكيیە.

Memory Measurement Units  : یەكەكانی پێوانەی یادگە

پێوان���ەی یادگە بریتيیە ل���ە بڕی توانای ئەو یادگەيە بۆ داكردنی داتا و زانیاريیەكان، یەكەی 
بنەڕەتی بۆ ئەم پێوانەیە بریتيیە لە بيت Bit و بە هەشت بيت یەك بایت پێكدەهێنن، واتە:

    1Byte = 8 Bit ،  ئەمانەی خوارەوەش یەكە گەورەكانی ترن بۆ پێوانەى یادگە:
1KB = 1024 Byte        :1 كیلۆ بایت  = 1024 بایت واتە

 1MB = 1024 KB  :1 مێگا بایت  = 1024 كیلۆ بایت  واتە
 1GB = 1024 MB  :1 گێگا بایت  = 1024 مێگا بایت  واتە
  1TB = 1024 GB   :1 تێرا بایت  = 1024 گێگا بایت  واتە

چاالكی// پ1/ يەكەكانى پێكهاتە ماددييەكان بژمێرە.
   پ2/ يەكەى چارەسەركردنى ناوەندى لە چى پێكدێت وگرنگى چييە؟

)CPU )1  بريتييە لە كورتكراوەى ......................................... . پ3/  

)RAM )2 بريتييە لە كورتكراوەى ......................................... .  

)3( ئەگەر پێوانەى RAM ێك 8 گێگابايت بێت، بە كيلۆبايت دەكاتە ...................... .  
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 Storage Units : 2- یەكەكانی داكردن

هەروەه���ا پێیان دەگوترێ���ت  یەكەكانی یادگەی یارمەتی���دەر Auxiliary Memory Unit  بە 
یادگ���ەی الوەكیش ن���او دەبرێن، هۆكاری تایبەتی گرنگن بۆ داكردن���ی داتا و زانیارى و پرۆگرامە 
تایبەتيیەكان���ی بەكارهێن���ەر بۆ پاراس���تنیان، ئەم یەكان���ە بە زۆر قۆناغی گەش���ەپێدان تێپەڕيون و 
گۆڕانكاري���ان بەس���ەرداهاتووە ل���ە بچوككردن���ەوەی قەبارەي���ان و زیادكردنی توان���ای داكردن و 

زیادكردنی خێرایی لە كاركردن، تا گەیشتوونەتە ئەم قۆناغە پێشكەوتووەی ئێستا، وەك:

Hard Disk Drive-HDD    :دیسكی رەق  •   

بریتيیە لە عەمباری س���ەرەكی كۆمپیوتەر بۆ داكردنی هەموو داتا و زانیارييە كەس���يیەكانی 
بەكارهێنەر وگشت پرۆگرامەكان. وەك: پرۆگرامی سیستەمی بەكارخستن و پرۆگرامی نووسینگە،...
هتد، ئەم دیسكانە دوو جۆریان هەیە PATA/IDE و SATA  كە داتا كێبڵى Data Cable  بەستنيان 
ب���ە بۆردى س���ەرەكى جیاوازە، ئێس���تا دووەمیان باوترە لەبەر خێرایيیەكەی ل���ە كاركردن، بڕوانە 

وێنەكانى خوارەوە.

Solid State Disk-SSD  :دیسكی رەقی جێگیر  •   

بەكارهێنان���ی ه���ەر وەك دیس���كی رەق���ی HDD  ی���ە، جیاوازی���ان تەنه���ا ل���ە تەكنەلۆجی���ای 
دروستكردنيانە. بڕوانە وێنەكانى بەرامبەر.

   •  دیسكی رەقی دەرەكى:
External Hard Disk Drive-EHDD  

ديسكێكى رەقى الوەكييە بە شێوەى دەرەكى لەگەڵ كۆمپيوتەر دەبەسترێت 
لە رێگەى دەرچەى USB ، بەكاردێت بۆ داكردنى داتا و زانيارييەكانى كەس���ى، 
ب���ە پێى قەبارەكەى زۆر جۆرى هەيە، بڕوانە وێنەى بەرامبەر ديس���كێكى رەقى 

دەرەكييە، قەبارەكەى يەك تێرابايتە. 

Storage Units یه کەكانی داكردن

نەكە
جی وا

ئامان
1( ژماردنى يەكەكانى داكردن .

2( گرنگى هەر یەكەيەك لە يەكەكانى داكردن.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەی   
٥

 PATA/IDE
Cable

IDE HDD

SSD

EHDD

HDD             SSD

5

SATA HDD

 SATA
Cable
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Compact  Discs  : پەپكە پەستێنراوەكان

 پەپكەی ڕوناكی پالس���تیكین تیرەیان نزیكەی )12سم( و ئەستوريیان نزیكەی )1,2مم(ە، بۆ 
داكردن���ی دات���ا و زانیاريیەكان بەكاردێن، جۆرێكیان بە CD ناودەبرێت، كە بریتيیە لە كورتكراوەی 
Compact  Disc  قەبارەی داكردنی MB/ 80 Min 700  واتە MB 700 بۆ داتا و زانیاريیەكان و 
80  خولەك بۆ ئەو داتا و زانیاريیەی پەیوەندی بە كات هەیە Audio & Video ، جۆرێكی تر بە  
 Digital Versatile Disc یان  Digital Video Disc ناودەبرێ���ت و بریتيی���ە لە كورتكراوەی  DVD
  9.4 GB/240 Min  ،  4.7 GB/120 Min  قەب���ارەی داكردن���ی ئەوانەی كە زۆر باون بریتین لە ،

، ئەم پەپكانە هەندێ تايبەتمەندييان هەیە، وەك:

. DVD+R ،  DVD-R ،  CD+R ،  CD-R  )1(

. DVD+RW ،  DVD-RW ،  CD+RW ،  CD-RW  )2(

. CD/DVD-ROM ،   CD/DVD-RAM  )3(

، )+( تەنها هێمایەكە بۆ ئەو گروپە كۆمپانیایەی كە دروستیكردوە و ئەو  نیشانەی )-(   	   
جۆرە درایڤەی دەیانخوێننەوە.

R  واتە Read  تەنها یەكجار داتا و زانیاری لەسەر تۆمار دەكرێت.  	   

RW  واتە Read and Write  دەتوانرێت تا )1000 جار( داتا و زانیاری لەسەر تۆمار   	   
بكرێت و بسرێتەوە و دووبارە تۆمار بكرێتەوە.

ROM  تەنها بۆ خوێندنەوەیە، ناكرێت كۆپی بكرێتەوە.  	   

و  داتا  جار(   100000( تا  دەتوانرێت  و  كاركردن  لە  خێرایە  زۆر  باشترینیانە،    RAM  	   
بكرێتەوە.  تۆمار  و  بسرێتەوە  لەسەر  زانیاری 

وەك لەم وێنانەى بەرامبەر ديارە.

ئەم پەپكانە درایڤی تایبەتیان هەیە بۆ تۆماركردن 
و خوێندنەوەی داتا و زانیارییەكان، كە بەهۆی تیشكی 
لێ���زەر ئەنجام دەدرێت، وەك درایڤی DVD Multi  و 
 Super Multi  و درایڤ���ی  Super Combo  درایڤ���ی

DVD  باش���ترینیانە لەگەڵ گشت جۆرە پەپكێك دەگونجێت، 
هەمووش���یان خوێندن���ەوە و تۆمارك���ردن ئەنج���ام دەدەن، 

بڕوانە وێنەى بەرامبەر.

DVD و CD چەند جۆرێك لە

چەند جۆرێك لە درايڤى
BD و DVD و CD 
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 Blu-ray جۆرێك���ی تر لەم پەپكانە پێی دەگوترێ  بلورای
Disc-BD  قەب���ارەی داكردن���ی GB 200-25  زياتريش دەبێت 
 blue ب���ە پێی جۆرەكەی، ناوەكەش���ی لە لێزەری ش���ین هاتوە
laser  ك���ە بەكاردێ  لە خوێندنەوە و تۆماركردنی پەپكەكە، لە 
پەپكەكانی تر لێزەری سور بەكاردێت ، بڕوانە وێنەى بەرامبەر:

جۆرە جیاوازەكانی پەپكەكانی بلورای :

قەبارە بچوك  Mini Blu-ray Disc  تیرەكەی )8 سم( و     	   
قەبارەی داكردنی نزیكەی GB 7.5  دەبێت.

  BD-ROM خ���وێ���ن���دن���ەوە   ب���ۆ  ت��ەن��ه��ا  ب����ل����ورای  پ���ەپ���ك���ەی   	   
ل��ەوپ��ەڕی روون��ی��دان  ئ��ەو فیلمانەی  ب��ەك��اردێ��ت،  بۆ داك��ردن��ی 
ه��ت��د.  ... وپ���رۆگ���رام���ەك���ان  ب����ەرزەك����ان  ئ��اس��ت  ی��اري��ی��ە  و 

پەپكەی بلورای  BD-R  كە تەنها جارێك دەتوانرێت تۆماربكرێت.   	   

پەپكەی بلورای  BD-RE  كە دەتوانرێت لە جارێك زیاتر داتا و زانیاريیەكانی لەسەر تۆمار   	   
 optical disc  بكرێت  و بسڕێتەوە، بە بەكارهێنانی درایڤی تۆماركاری پەپكەی ڕوناكی

. recorder

جۆری   لە  دووريیەكان  سێ   فیلمە  بۆ   Blu-ray 3 D دووريیەكان  سێ   بلورای  پەپكەی   	   
MPEG 4 - MVC  بە ووردەكاری P 1080 بەكاردێت.

سان ديسك : San Disk  ئەمەش چەند جۆرێكى هەيە،  وەك :
 •Flash Memory   یادگەی فالش

پێش���ی دەگوترێت  درایڤی پێنوس )Pen Drive( ئەم جۆرە یادگەيە زۆر باوە لەبەر ئاس���انی 
بەكارهێنانی، بچوكی لە قەبارەكەی واتە سوكە بۆ هەڵگرتن، كەمی بەهاكەی، جۆراو جۆر لە شێوە 

و قەبارەی داكردن.

 •Memory Card   كارتى یادگە

ئ���ەم یادگەي���ەش ب���ە تايبەتى ل���ە مۆبایل���ەكان بەكاردێ���ت، بە پێی ب���ڕی توان���ای داكردنیان 
جیادەكرێنەوە، دەتوانرێت لەگەڵ كۆمپیوتەر ببەسترێن بە راستەوخۆ یان لەگەڵ هۆكارێكی بەستن 

    SD Adapterو Card Reader  وەك

چاالكى//  پ1/ بۆچی زیاتر له  جۆرێك یه كه ی داكردن هه یه ؟ روونیبكه وه .
پ2/ شێوه ی دروستكردن و قه باره ی داكردنی په پكه كان جۆراوجۆره  و وه ك یه ك نین، بۆچی؟

پ3/ هه ندێ جار ده بینین كۆمپیوته رێك په پكه ی جۆری  CD  كار پێ ده كات و ده یخوێنێته وه  به اڵم له  
هه مان كات دا په پكه ی جۆری  DVD  ناخوێنێته وه ؟ هۆی ئه مه  بۆچی ده گه ڕێنیته وه ؟ باسی بكه ؟

جۆرى لێزەرى بەكارهاتوو لە 
نوسين وخوێندنەوەى

BD و DVDو CD 

BD چەند جۆرێك لە پەپكى

Flash Memory

Memory Card
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Input Units\Keyboard  یه کەكانی پێدان/كيبۆرد

 Input Units  3- یەكەكانی پێدان

ئەو ئامێرانەن كە بەهۆیانەوە داتا دەدرێت بە كۆمپیوتەر. وەك:

Keyboard  : كیبۆرد

كيب���ۆرد يەكێكە لە ئامێرە س���ەرەكييەكانى يەكەى پێدان، بەكاردێت بۆ دەس���تگرتن بەس���ەر 
كاركردنى كۆمپيوتەر و گواس���تنەوەى داتا و زانيارى بە ش���ێوەى پيت و ژمارە و هێماكان بۆ ناو 

كۆمپيوتەر.

چۆنيەتى رێكخستنى دوگمەكان :

دوگمەكانى س���ەر كيبۆرد دابەش���كراون بەسەر چەند گروپێك لەس���ەر بنەماى ئيشكردنيان، 
بەم شێوەى خوارەوە:

دوگمەكانى نوسين: • 

دوگمەكانى پيت، ژمارە، نيشانە و هێماكان دەگرێتەوە.

دوگمەكانى كۆنترۆڵكردن: • 

ئەو دوگمانە بە تەنيا يان لەگەڵ دوگمەى تر بۆ ئەنجامدانى كارێكى دياريكراو بەكاردێن، بۆ 
 Alt, Ctrl, Esc, Windows :نمونە

دوگمەكانى نەخشە: • 

بريتين لە دوگمەكانى F1 و F2 و F3 و... و F12، هەريەك لەو دوگمانە بۆ كارێكى دياريكراو 
بەكاردێت، لە پرۆگرامێك بۆ پرۆگرامێكى تر كارەكانيان دەگۆڕێت.

دوگمەكانى گواستنەوە: • 

ئەم دوگمانە بۆ جواڵندنى ناوەڕۆكى فايل و الپەڕەكانى ئينتەرنێت بەكاردێن، وەكو دوگمەى 
.Insert و Delete و Page Down و Page Up و End و Home ئاراستەكان و

كيبۆردى ژمارەكان: • 

بريتين لە دوگمەى ژمارەكان و هێماى كردارە بيركارييەكان، دەكەونە الى راستى كيبۆرد.

نەكە
جی وا

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:ئامان

وانەی   
٦

1( شارەزابوونى شوێنى پيتەكان لەسەر كيبۆرد.

2( بەكارهێنانى كيبۆرد بە خێرايى.
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لەم وێنەى خوارەوە چۆنيەتى دابەشكردنى پيتەكان روون كراوەتەوە:

نووسينى دەق :

لە هەر پرۆگرامێك ئەگەر بمانەوێت بنووس���ين ئەوا ئەم هێمايە )     ( دەبينين كە ش���وێنى 
دەستپێكردنى نووسينەكە دياريدەكات.

لەكات���ى نووس���يندا جگ���ە لە دوگمەى پي���ت و ژمارە و نيش���انە و هێماكان پێويس���تمان بەم 
دوگمانەى خوارەوەش دەبێت:

Enter )       (: بەكاردێت بۆ گواستنەوەى هێماى نووسين بۆ سەر دێرى نوێ.

Backspace )      (: بەكاردێت بۆ سڕينەوەى ئەو پيتانەى كە دەكەونە پشت هێماى نووسين.

Delete: بەكار دێت بۆ سڕينەوەى ئەو پيتانەى كە دەكەونە پێش هێماى نووسين.

Spacebar: بەكار دێت بۆ گواستنەوەى هێماى نووسين يەك هەنگاو بۆ پێشەوە )بەجێ 
هێشتنى بۆشايى لە نێوان وشەكان(.

Tab: بەكار دێت بۆ گواستنەوەى هێماى نوسين چەند هەنگاوێك بۆ پێشەوە.

تێبينى// 

دوگمەى             بەكاردێت بۆ كردنەوەى ليستى تايبەت بە شوێنى چاالك. واتە: ) كردارى   

كليكى راستى ماوس(.  

چاالكى//

پ1/ هه ندێ دوگمه  له سه ر كیبۆرد له  دوو شوێن هه ن به  هه مان ناو، بۆچی؟
پ2/ وەاڵمى راست هەڵبژێرە:

)   Alt   ،   End   ،   F1    ،   Esc ( :1- يەكێكە لە دوگمەكانى گواستنەوە

2- دوگمەى Windows يەكێكە لە دوگمەكانى:)نووسين ، كۆنترۆڵكردن ، نەخشە ، گواستنەوە(
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Input Units\Mouse  یه کەكانی پێدان/ماوس

Mouse : ماوس

ئامێرێك���ى س���ەرەكى يەكەى پێدانە، بۆ پێدانى داتا لە ڕێگ���ەى فەرمانكردن بە كۆمپيوتەر بۆ 
ئەنجامدانى كارێك بەكاردێت.

بەشە سەرەكييەكانى ماوس :

ماوس ل���ە دوو دوگمە پێكدێت، دوگمەى 
س���ەرەكى ك���ە دوگمەى الى چەپ���ە و دوگمەى 
الوەكى ك���ە دوگمەى الى راس���تە. لە زۆربەى 

كاتەكاندا دوگمەى الى چەپ بەكاردێت.

لە نێوان هەردوو دوگمەكەى ماوس ڕۆڵەیەكی خوالو هەيە پێيدەگوترێت ڕۆڵەى تێپەڕكردن 
Scroll، كە بۆ جواڵندنى الپەڕەكان بە هەردوو ئاراستەى سەرەوە و خوارەوە بە مەبەستى بينينى 

تەواوى ناوەڕۆكەكە بەكاردێت، بڕوانە وێنەى سەرەوە.

گرتن و جوالندنى ماوس:

ماوسەكە لە تەنيشت كيبۆرد دابنێ لەسەر روويەكى خاوێن و نەرم و لوس )پادى ماوس(، 
دەستت بخەرە سەر ماوسەكە، وەك لە وێنەى سەرەوە ديارە.

بە جوالندنى ماوس بە هەر ئاراس���تەيەك نيشاندەرى ماوسەكە 
cursor لەسەر شاشە بەو ئاراستەيە دەجولێت.

بەكارهێنانى ماوس:

بەشێوەيەكى گشتى ماوس پێنج بەكارهێنانى هەيە كە بريتين لەمانەى خوارەوە:

 • Click  كليك

بريتيي���ە ل���ە كردارى يەك ج���ار داگرتن وسەربەس���تكردنى دوگمەى الى چەپ���ى ماوس، بۆ 
دەست نيشانكردنى ئايكۆنێك يان كردنەوەى ليستێك بەكاردێت.

نەكە
جی وا

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە فێر بێت:ئامان

وانەی   
٧

1( بەشەكانى ماوس و بەكارهێنانيان.

2( ناسینی یەكەكانی پێدانى الوەكى.

رۆلەى تێپەڕكردن
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 •Double Click جووت كليك

بريتييە لە كردارى دوو جار داگرتن و سەربەس���تكردنى دوگمەى الى چەپى ماوس يەك بە 
دواى يەك و بە خێرايى، بۆ كردنەوەى پەنجەرەى پرۆگرامێك يان فۆڵدەرێك.

 • Right Click كليككردن بە دوگمەى الى راست

بريتيي���ە لە كردارى يەكجار داگرتن و سەربەس���ت كردنى دوگمەى الى راس���تى ماوس، بۆ 
پيشاندانى ليستێك لە فرمانى تايبەت بەو شوێنەى كە كليكەكەى لەسەر كراوە بەكاردێت.

 • Drag & Drop ڕاكێشان و سەربەستكردن

بريتييە لە كردارى گواس���تنەوەى ئايكۆن و پەنجەرەكان لە ش���وێنى خۆيان بۆ شوێنێكى تر، 
بەهۆى داگرتنى دوگمەى الى چەپى ماوس لەس���ەريان بە بەردەوامى و ڕاكێش���انيان بۆ ش���وێنى 

مەبەست و سەربەستكردنيان.

 • Scroll  بەكارهێنانى ڕۆڵەى تێپەڕكردن

بريتيي���ە لە كردارى خوالندن���ەوەى ڕۆڵەى نێوان هەردوو دوگمەك���ەى ماوس بۆ جوالندنى 
الپەڕەكان بە هەردوو ئاراستەى سەرەوە و خوارەوە، بە مەبەستى بينينى ناوەڕۆكەكانيان.

يەكەى پێدانى الوەكى :
 • Scanner  :سكانەر

ئامێرێك���ە بەهۆی���ەوە دەتوانرێ���ت وێنەی ن���او ئەلبومەكانمان یان وێنەیەك ل���ە هێلكاريیەكی 
دروستكراو یان دەقێكی نوسراو بدرێت بە كۆمپیوتەر.

 •Microphone : مایك

ئامێرێكە بۆ پێدانی دەنگ بە كۆمپیوتەر بەكاردێت.

 • Camera  :كامیرا

كامیرا بۆ گرتنی وێنەی جێگیر و جوالو و ناردنى بۆ كۆمپیوتەر بەكاردێت.

 •Light Pen : پێنووسی روناكی

پێنووس���ێكە ب���ە تیش���كی ڕوناك���ی كاردەكات، بەكاردێت بۆ نووس���ین 
یان دروس���تكردنی هێلكاری لەس���ەر س���كرينى تایبەت بەخۆی یان س���كرينی 
كۆمپیوت���ەر كە تایبەتمەندى بەركەوتنى هەبێت، بەم جۆرە داتاى پێ دەدرێتە 

كۆمپیوتەر.



٢3

چاالكى// 

پ1/ ئايا شێوه ی گرتنی ماوس هیچ كاریگه ريیه كی له سه ر راپه ڕاندنی كاره كانمان هه یه ؟چۆن؟

پ2/ ماوسی به  وایه ر  Wire ، چ جیاوازيیه كی له گه ڵ ماوسی بێ وایه ر Wireless هه یه ؟

پ3/ ئایا ده توانین ماوسی كۆمپیوته رێكی  Desktop  بۆ  Laptop  به كاربهێنین؟ چۆن؟  ئایا 
ئه مه  بۆ كیبۆردیش به  هه مان شێوه یه ؟

پ4/ دروست و نادروست لەمانەى خوارەوە دياريبكە.

ماوس ئامێرێكى الوەكى يەكەى پێدانە.. 1

دوگمەى سەرەكى ماوس بريتييە لە دوگمەى الى راست.. 2

ماوس بەبێ )پادى ماوس( كارناكات.. 3

 Scroll بۆ جوالندنى الپەرەكان بە ئاراستەى سەرەوە و خوارەوە بەكاردێت.. 4

 Scanner بۆ گواستنەوەى وێنە بۆ كۆمپيوتەر بەكاردێت.. 5

پ5/ وەاڵمى راست هەڵبژێرە:

1. بۆ پێدانى دەنگ بە كۆمپيوتەر بەكاردێت:

Mouse  Scanner    Microphone   Light Pen  

2. بۆ گواستنەوەى فۆلدەرێك لە شوێنى خۆى بۆ شوێنێكىتر بەكاردێت.

Drag & Drop   Click    Double Click   Right Click  

3. بريتييە، لە كردارى يەكجار داگرتن و سەربەستكردنى دوگمەى الى چەپى ماوس.

Drag & Drop   Click    Double Click   Right Click  

4. بۆ دروستكردتى هێلكارى لەسەر سكرين بەكاردێت.

 Mouse  Scanner    Microphone   Light Pen  

5. ئامێرێكى سەرەكى يەكەى پێدانى كۆمپيوتەرە.

Mouse  Scanner    Microphone   Light Pen  
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 Output Units  : ٤- یەكەكانی دەركردن

ئ���ەو ئامێران���ەن، كە تایبەتن بە پيش���اندان و دەركردنی زانیاريی���ەكان Information ، پاش 
چارەسەركردنی داتا بۆ سود وەرگرتن لێیان لەالیەن بەكارهێنەر، وەك:

 •Monitor : مۆنیتەر

وەك وێن���ەى بەرامبەر، لە پێكهات���ە گرنگەكانی كۆمپیوت���ەرە، لەبەرئەوەی 
یەك���ەم: بەهۆی���ەوە دەتوانرێت  پرۆگرامە بەكارهات���ووەكان و پێداتی داتا ببینرێ، 
ب���ۆ ئاگاداربوون لە هەر هەڵەیەكی پێدانەكە، دووەم: بەهۆیەوە دەتوانرێ  گش���ت 

ئەنجامەكان )زانیاريیەكان( ببینرێ  پێش داكردنیان.

 •   Speakers / Headphones  : بڵندگۆ/ هێدفۆن

ئەمانەش ئامێری پەخشی دەنگن، بەكاردێن  بە هۆی پرۆگرامی تایبەتەوە 
ب���ۆ وەرگرتنی ئ���ەو دەنگانەی ل���ە كۆمپیوتەر دەردەچن  و پەخش���كردنيان بۆ 

دەرەوەى كۆمپيوتەر، وەك وێنەكانى بەرامبەر. 

 •Printer  : چاپكەر

لە وێنەى بەرامبەر ديارە، ئامێرێكە بۆ چاپكردنی ئەنجامەكان بۆ سەر 
كاغەز بەكاردێت.

 •Plotter  : وێنەكێش

ئامێرێك���ی چاپ���ە، وەك ل���ە وێنەكانى خوارەوە دي���ارە، بۆ چاپكردن بەكاردێ���ت بە قەبارەی 
گ���ەورە، وەك چاپكردنی نەخش���ەكان و دیزاینی ئەندازەیی گەورە و تابلۆى بانگەش���ە و هێلكاری 

گشتی شار و كارگە گەورەكان .. هتد.

Output Units  یه کەكانی دەركردن

1( ناسين و ژماردنى یەكەكانی دەركردن لە كۆمپیوتەر.

2( ناسينى پێكهاتەى مرۆيى كۆمپيوتەر.
نەكە

جی وا
پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:ئامان

وانەی   
٨ 8
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سێيەم/ پێكهاتەى مرۆيى :  

پێكهاتەى مرۆيى بەش���ێكی سەرەكى گرنگن لە كۆمپیوتەر بەبێ  ئەو پێكهاتەيە كۆمپیوتەر لە 
كاردەكەوێت و هیچ سودێك نابەخشێت، ئەمانيش دەكرێن بە سێ  جۆر:

   1- بەكارهێنەرانی كۆمپیوتەر

ئەو كەسانەن، كە پرۆگرامەكانی كۆمپیوتەر بەكاردەهێنن بۆ راپەڕاندنى كاروباری ڕۆژانەيان.

   ٢- پرۆگرامسازانی كۆمپیوتەر 

ئەو كەس���انەن، ك���ە پرۆگرامەكان���ی كۆمپیوتەر دادەنێن، كەس���انى زۆر زيرەك���ن لە بوارى 
كۆمپيوت���ەر و ش���يكردنەوە و چارەس���ەركردنى پرۆگرامەكان ب���ە هۆى زانين و تێگەيش���تنيان لە 

زۆربەى زمانەكانى كۆمپيوتەر.

   3- چاككەرەوەكانی كۆمپیوتەر

ئەو كەسانەن، كە كارى چاككردنەوەى كۆمپیوتەر لە دەزگا و كۆمپانياكان ئەنجام دەدەن.

چاالكى// 

گشت  له   هه بن  كۆمپیوته رێك  له گه ڵ  ده ركردن  یه كه ی  ئامێرەكانى  هه موو  مه رجه   پ1/    
شوێنێكدا؟بۆچی؟

  پ2/ ئه و كه سانه ی، كه  پرۆگرامی كۆمپیوته ر داده ڕێژن جیاوازیان چيیه  له گه ڵ ئه و كه سانه ی 
كه  پرۆگرامه كه  به كاردێنن؟

تێكچوونی  له  كاتی  به اڵم  به كاربهێنێت،  كۆمپیوته ر  پرۆگرامه كانی  ده زانێت  كه سێك  پ3/    
كۆمپیوته ره كه ی نازانێت چاكیبكاته وه  و  به  پێچه وانه وه ش، ئه مه  چۆنه ؟ شرۆڤه یبكه ؟

  پ4/ ئەم بۆشاييانە تەواوبكە:

 .......................  ئامێرێكە  بۆ چاپكردن بە قەبارەی گەورە بەكاردێت.. 1

 .......................  ئەو ئامێرانەن، كە تایبەتن بە پيشاندان و دەركردنی زانیاريیەكان.. 2

 .......................  ئەو كەسانەن، كە كۆمپیوتەرە لە كار كەوتووەكان چاكدەكەنەوە.. 3

 .......................  لە پێكهاتە گرنگەكانی كۆمپیوتەرە بۆ بينينى گشت ئەنجامەكان.. 4

 .......................  بۆ چاپكردنی ئەنجامەكان بۆ سەر كاغەز بەكاردێت.. 5
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ئەو فاكتەرانەی كە كاریگەریان هەیە لەسەر ئەدای كۆمپیوتەر :
واتە ئەگەر ویستت كۆمپیوتەرێك بۆ خۆت بكڕیت، ئەوا دەبێت ڕەچاوی ئەم خااڵنە بكەیت:

 CPU خێرایی  •    

كاریگەرترین فاكتەرە لەسەر ئەدای كۆمپیوتەر، چونكە خێرایی CPU واتە خێرایی كۆمپیوتەر، 
بریتيی���ە لە ژمارەی لەرەلەرەكان ل���ە چركەیەكدا بە واتایەكی تر بریتیە لە ژمارەی ئەو كردارانەی 
ك���ە لە یەك چركەدا چارەس���ەر دەكرێ���ن. خێرایی CPU بە هێرتز Hz دەپێورێ���ت، بۆ نمونە ئەگەر 
خێرایی CPU دوو گێگا هێرتز  2GHz بێت ئەوا دوو بلیۆن كردار لە چركەیەكدا چارەسەردەكات.

 RAM قەبارەی یادگەی سەرەكی  •    

كاتێك كە هەر پرۆگرامێك دەكەیتەوە ئەوا ئەو پرۆگرامە لەالیەن سیستەمی بەكارخستنەوە 
دەخرێتە ناو یادگەی س���ەرەكی، ئەگەر جێگای ت���ەواو هەبوو بۆ پرۆگرامەكە واتە ئەگەر قەبارەی 
یادگەك���ە گ���ەورە بوو ئەوا خێرایی و ئەدای كۆمپیوتەر باش���تر دەبێت، بە پێچەوانەوە سیس���تەمی 
بەكارخس���تن بەش���ێك لە دیس���كی رەق بە ن���اوی فایلی ئاڵوگ���ۆڕ  Swap File  تەرخان دەكات بۆ 
جێ بەجێكردن���ی پرۆگرام���ەكان، ئەمەش دەبێتە ه���ۆی بەفیڕۆدان���ی كات و كەمبوونەوەی خێرایی 

كۆمپیوتەر.

 Hard Disk قەبارە و خێرایی دیسكی رەق  •    

وەك لە س���ەرەوە باس���مانكرد لە كاتی بچوكی قەبارەی یادگەی سەرەكی لەچاو پرۆگرامی 
بەكارخراو، سیس���تەمی بەكارخس���تن بەشێك لە دیس���كی رەق تەرخان دەكات بۆ پرۆگرامەكە بە 
ناوی فایلی ئاڵوگۆڕ، بۆیە هەرچەند خێرایی وەاڵمدانەوەی دیسكی رەق بۆ CPU زیاتر بێت كەمتر 

كات بەفیڕۆدەڕوات بەمەش خێرایی و ئەدای كۆمپیوتەر باشتر دەبێت.

 Operating System سیستەمی بەكارخستن  •    

هەر چەندە سیس���تەمی بەكارخس���تن بەشێكی بەرجەس���تەى )ماددی( كۆمپیوتەر نیيە بەاڵم 
كاریگەريیەكی گەورەی لەسەر ئەدای كۆمپیوتەر هەیە، چونكە هەموو بەشە ماددیەكانی كۆمپیوتەر 
دەخاتە كار بۆیە هەرچەند هەڵە و كێشە و كەموكوڕی كەمتر بێت، ئەدای كۆمپیوتەر باشتر دەبێت.

چاالكی//  پ1/ ئەو فاكتەرانە چين؟ كە كار دەكەنە سەر ئەداى كۆمپیوته ر، تەنها بيانژمێرە.
     پ2/ كۆمپیوته ره كان له  رووی تایبه تمه نديیه وه  جیاوازیان هه یه ، هۆی چيیه؟

فاكتەرە گرنگەكانى كۆمپيوتەر

1( فاكتەرە كاريگەرەكانى كۆمپیوتەر، چين؟

2( كڕينى كۆمپیوتەر، بە باشترين تايبەتمەندى.
نەكە

جی وا
پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:ئامان

وانەی   
٩ 9
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دروستی بەكارهێنانی كۆمپیوتەر :

لێكۆڵینەوە پزیش���كيیەكان هۆش���داریان داوە لە مەترسی دانیشتن 
بەرامبەر مۆنیتەری كۆمپیوتەر بۆ كاتێكی زۆر بە بەردەوامی، هەرچەند 
كاتی كاركردن لەس���ەر كۆمپیوتەر بە ش���ێوەی ناتەندروست زیاتر بێت 
ئ���ازاری ماس���ولكەكانی پەنج���ەو مەچەك و مل و ش���ان زیات���ر دەبێت، 
هەروەه���ا كێش���ەكانی چ���او و بینی���ن  زیاتر دەبن ئەمەش ل���ە ئەنجامی 
ب���ە هەڵ���ە بەكارهێنانی ماوس و كیبۆرد و دانیش���تنی ناڕێ���ك بەرامبەر 
مۆنیت���ەری كۆمپیوت���ەر و دەرچوونی هەندێ  تیش���كی زی���ان بەخش لە 

مۆنیت���ەر كە كاریگەری دەبێت لەس���ەر چاو و ڕوخس���ار و پێس���ت و... هتد، ل���ە كاتی بەكارهێنانی 
كۆمپیوتەر ئەو شوێنانەی زۆر كاریگەریان لەسەر دەبێت  لە وێنەی سەرەوە دياريكراوە.

بۆ خۆپاراستن لەم گرفتە تەندروستيیانە پێویستە لە كاتی بەكارهێنانی كۆمپیوتەر ڕەچاوی 
ئەم خااڵنەی خوارەوە بكرێت:

دانیشتن بە شێوەیەكی ڕێك و بەكارهێنانی كورسيیەك، كە ئەم تایبەتمەنديیانەی خوارەوەی   .1 
هەبێت، هەر وەك لە وێنەی بەرامبەر پیشاندراوە.

بزێ���و بێت ب���ە هەموو ئاراس���تەكان و خوالو بێت ب���ە دەوری خۆیدا بە       أ. 
مەبەستی كەمكردنەوەی فشاری سەر مل و بڕبڕەی پشت.

توان���ای بەرزكردن و نزمكردنی هەبێت بە مەبەس���تی گونجاندنی لەگەڵ      ب. 
بەرزی مێزی كۆمپیوتەر.

پاڵپشت و پشتێنەی تەنیشتەكانی هەبێت بۆ ئەوەی بەكارهێنەر بە ئاسودەیی پشتی بدات بە       ج. 
پاڵپشتەكە و قۆڵەكانی بخاتە سەر پشتێنەی تەنیشتەكان لە كاتی بەكارهێنانی كۆمپیوتەر.

ماوەی نێوان مۆنیتەر و چاوی بەكارهێنەر لە نێوان )50 - 60(   .2 
س���م بێ���ت و نزمەگۆش���ەى چاو ل���ە نێ���وان )15 - 25(پلە بێت، 
بە مەبەس���تی پاراستنی چاو لە هەس���تكردن بە ماندووبوون و 

سوتانەوە، سەیری وێنەی بەرامبەر بكە.

بەرزی مۆنیتەر گونجاو بێت، لەگەڵ ئاس���تی چاو بە مەبەس���تی   .3 
خ���ۆ الدان ل���ە چەماندنەوەی م���ل، كە دەبێتە ه���ۆی گرژبوونی 

ماسولكەكان، سەیری وێنەی بەرامبەر بكە.

Computer & Health تەندروستی و كۆمپیوتەر

نەكە
جی وا

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:ئامان

1( دروستى دانيشتن بەرامبەر كۆمپیوتەر.

2( خۆپاراستن لە توشبوون بە گرفتە تەندروستييەكان، لە كاتى بەكارهێنانى كۆمپیوتەر.

وانەی 
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بەكارهێنانی فلتەری مۆنیتەر بۆ پاراس���تنی چاو لە تیش���كە زیانبەخشەكان،   .4 
سەیری وێنەی بەرامبەر بكە.

هەڵبژاردنی رووناكيیەكی گونجاو بۆ مۆنیتەری كۆمپیوتەر بۆ ئەوەی   .5 
هەست بە نیگەرانی دەروونی و ئازاری چاوەكان نەكرێت.

پێویس���تە كۆمپیوت���ەر لە ش���وێنێكی گونجاو دابنرێت بە ش���ێوەیەك   .6 
هی���چ كام لە مۆنیتەر و چاوی بەكارهێنەر راس���تەوخۆ نەكەونە بەر 

سەرچاوەی رووناكی، سەیری وێنەی بەرامبەر بكە.

پێویستە ماوس و كیبۆرد لە تەنیشت یەك و لە یەك ئاستدا بن، بۆ   .7 
ئاسانی گواستنەوەی دەست لە نێوانیاندا، سەیری وێنەی بەرامبەر 

بكە.

بۆ زیاتر روونبونەوە، س���ەیری وێنەكانی خوارەوە بكە، كە دروس���تی و نادروستی دانیشتن 
بەرامبەر كۆمپیوتەر پيشاندەدەن.

چاالكی//

   پ1/ هەندێ  جار بەكارهێنەری كۆمپیوتەر توشی كێشەی تەندروستی دەبێت، لەبەرچی؟

   پ2/ زۆر بەكارهێنانی كۆمپیوتەر بەبێ  پشوودان راستەوخۆ كاریگەری دەبێت لەسەر:

...............  ،  ...............  ،  ...............  ،  ...............  ،  ...............         

   پ3/ لە وێنەی بەرامبەر بەكارهێنەرى كۆمپيوتەر توشى 
چى بووە؟ روونكردنەوە و گفتوگۆ ئەنجام بدە.

   پ4/ سێ خاڵى رەچاوكردنى دانيشتنى تەندروستييانە، 
بەرامبەر كۆمپيوتەر باس بكە.
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ڤایرۆسی كۆمپیوتەر :

ڤایرۆس بریتيیە لە پرۆگرامی تێكدەری كۆمپیوتەر، بەوە دەناسرێت، كە توانای خۆشاردنەوە 
 Flash Memory( و باڵوبوونەوەی هەیە بە خۆهەڵواسین بە فایلی مەبەست، ئەم فایلەش لە رێگای

، CD/DVD/BD ، Memory Card ، تۆڕی ئینتەرنێت ، ... هتد( باڵودەبێتەوە.

بەم شێوازە باڵودەبێتەوە و فایلی مەبەست دەكاتە ئامانج و دەبێتە هۆی شێواندنی كارەكەی 
یان لە كاری دەخات، یان فایلەكە تەنها دەبێتە هەڵگرێك وئامانجی ڤایرۆس���ەكە پرۆگرامێكی ترە، 

ئەمانەش بەپێی جۆری ڤایرۆسەكەیە.

هەندێك لە ڤایرۆسە ناودارەكان، وەك:

  melissa virus  ,  love virus  ,  cih virus  ,  bubble boy virus  ,
explore zip virus  ,  Kimt  ,  Brain  ,  Blaster  ,  Sasser  ,  Pantagon  ,  Pakistani

سەرەتایەك لە دروستبوونی ڤایرۆس :

هەر لەگەڵ پێشكەوتنەكانی پرۆگرامسازی لە سیستەمی بەكارخستنی كۆمپیوتەر ئەم جۆرە 
پرۆگرامانەش دروستدەكرا، بەاڵم بەشێوەی نهێنی بوو، چونكە بە مەبەستی كۆنترۆڵكردن و دزە 

پێكردنی داتا و زانیاری لە بوارەكانی )تەكنەلۆژیا، سەربازی، ئاسایش، .. هتد( بەكاردەهات.

تا ئێس���تاش بە بەردەوامی ڤایرۆس دروس���ت دەكرێت لەالیەن پرۆگرامس���ازەكان زیاتر بە 
مەبەس���تی بازرگانی پێكردن، بۆ دروس���تكردن و فرۆشتنی )دژە ڤایرۆس(، كە پرۆگرامێكی ترە بۆ 

لەناوبردنی ڤایرۆسەكە.

جۆرەكانی ڤایرۆسی كۆمپیوتەر :

پۆلێنكردنی ڤایرۆس���ەكان لەس���ەر بنەمای شوێنی هێرش بۆ 
بردنیان، وەك:

Boot sector virus  	    

  Boot sector ئ���ەم جۆرە ڤایرۆس���انە هێرش دەكەنە س���ەر بەش���ی
لەگەڵ بەكارخس���تنی كۆمپیوتەر چاالك دەبن و كاردەكەنە س���ەر تێكدانی 

هەنگاوەكانی پرۆگرامی سیستەمی بەكارخستنى كۆمپيوتەر.

Computer Virus ڤایرۆسی كۆمپیوتەر

نەكە
جی وا

ئامان
1( ناسینی ڤایرۆسەكانى كۆمپیوتەر و مەبەست لە بوونيان.

2( جۆرەكانى ڤایرۆسی كۆمپیوتەر و تايبەتمەندييەكانيان.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەی 
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File Infector Virus  	    

ئەم جۆرە ڤایرۆسانە زۆر خێرا باڵو دەبنەوە بە تایبەتی لە رێگای ئەو پرۆگرامە خۆڕاییانەی 
كە لە رێگای ئینتەرنێتەوە دادەبەزێنرێن، خۆيان هەڵدەواسن  بەم پرۆگرامانە و گۆڕانكاری دەكەن 

 CIH Virus :لە فەرمانەكانیان، بە جۆرێك شیاوی بەكارهێنان نەبن. وەك

Macro Virus  	    

ئ���ەم ج���ۆرە ڤایرۆس���انە تایبەتمەن���دن بە هێ���رش بردنە س���ەر پرۆگرامێك���ى دياريكراو یان 
جۆرێكی دیاریكراو لە فایل، چاالك دەبن لەس���ەر بەرهەمی پرۆگرامەكە یان فایلی مەبەست، وەك 
بەرهەمەكان���ی پرۆگرام���ی نوس���ینگە  MS-Access ، MS-Excel ، MS-Word ، ... هتد، كە دەبنە 

  .  Bubble Boy  ،  Explore Zip  ،  melissa virus  : هۆی تێكدانیان. وەك

   Hoax Virus  	    

ئەم جۆرە ڤایرۆسانە، مەبەستى هێرشكردنیان سایتەكانە، بە تایبەتی ئیمێلەكان بۆ تێكدانيان، 
ش���ێوازیان رێكالمی نادروس���تی سەرنج راكێشن، بە گش���تى كاریگەريیان زۆر نیيە تەنها بۆ كات 
ب���ە فیرۆدانە، بۆ نمون���ە: لە اليەن هاوڕێیەكت ئیمێلێكی ئاگاداركردنەوەت بۆ دێت، تێيدا نوس���راوە 
) ئاگادار بە هەر نامەیەكت بۆ هات بە ناونیش���انی ))كاتە باش���ەكان(( “Good Times” نەیكەیتەوە 
چونك���ە ڤایرۆس���ە، هاوڕێیانتى لێ  ئاگادار بكەوە.. ( بەم ش���ێوازە بارگرانيیەك لەس���ەر ئیمێلەكان 
دروست دەبێت و دەبێتە هۆى لە ناوچوونیان، بەاڵم هەندێ جاريش لەگەڵ ئەم نامە ئەلكترۆنييانە 

ڤايرۆسى ترسناك هاوپێچ دەكرێت و كاريگەرى زۆر دەبێت.

ب���ۆ نمونە: ل���ە مانگی كانونی دووەمی س���اڵی 2001 لە بەرازیل فایلێك���ی ڤایرۆس هاوپێچی 
... هتد. نامەیەك كرابوو بەناوی ))ژیان جوانە(( “Life is beautiful” باڵوكرایەوە. 

Autorun  ڤايرۆسى

بریتيی���ە ل���ە فایلێك���ی ئاس���ایی پاش���گرەكەی Extention  ب���ە inf  كۆتایی 
دێ���ت، كە لەگەڵ سیس���تەمی وین���دۆز كاردەكات و ئ���ەو فەرمانان���ەی هەڵیگرتوە 
جێبەجێ���ی دەكات، وەك بەكارخس���تنی فایلە جێبەج���ێ  كارەكان، بەاڵم زیانەكانی 

زۆر زیات���رە لە س���ودەكانی و ب���ە بەهێزترین ڤای���رۆس دادەنرێت، كە توش���ی كۆمپیوتەر دەبێت، 
بەهۆی بەكارهێنانى بۆ هەڵگرتنی فەرمانەكانی تێكدانی سیستەمی كۆمپیوتەر وجێبەجێكردنی ئەو 
فەرمانانە بەش���ێوەيەكی ئۆتۆماتیكی، كە كار دەكاتە س���ەر تێكدانی سیستەمی بنچینەی داتای ئەو 
فەرمانگانەى كۆمپيوتەرەكانيان توش���ى دەبێت، وەك لە كۆمپانی���اكان وبانكەكان ... هتد، هەروەها 
بە مەبەس���تی لە ناوبردن وش���اردنەوەی فایلەكان خۆی لەس���ەر ئەو فایالنە كۆپی دەكات وهەندێ 
 Memory ، Flash Memory لە سيفەتى بنەڕەتى فايلەكان دەگۆڕێت، ئەم ڤایرۆسەش لە رێگەی

CD/DVD/BD ، Card ،... هتد، باڵودەبێتەوە.
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تایبەتمەنديیەكانی ڤایرۆسی كۆمپیوتەر :

 زۆربوون، بەهۆى خۆ كۆپیكردنەوە.. 1

خۆ گواستنەوە، بەهۆى خۆ هەڵواسينى بە فايلىتر.2. 

توانای خۆشاردنەوەى هەيە، بۆ پارێزگاریكردن لە خۆی.. 3

توانای خۆ چاالككردن و جێبەجێكردنی هەیە. . 4

    ... هتد.

چاالكى//

  پ1/ ئايا ئه و ڤایرۆسه ی كه  مرۆڤ تووشی كێشه  و نه خۆشی ده كات هه مان ئه و ڤایرۆسه یه  
كه  كۆمپیوته ر تووشی كێشه  و له كاركه وتن ده كات؟ روونی بكه وه ؟

  پ2/ بۆچی ڤایرۆسه كان زۆر جۆریان هه یه ؟

  پ3/ چ لێدوانێكت هەيە لەسەر وێنەى بەرامبەر؟ 
وێنەكە چى دەنوێنێت؟ ئەو كەسانەى لە 

وێنەكە ديارن، خۆيان لە چ دەنوێنن و چى 
دەكەن؟

  پ4/ دروست و نادروست لەمانەى دێن ديارى بكە:

1 .. Macro يەكێكە لە ڤايرۆسەكانى melissa virus 

يەكێك لە تايبەتمەندييەكانى ڤايرۆسى كۆمپيوتەر، تواناى خۆ چاالك كردنى هەيە.. 2

كۆمپيوتەر توشى ڤايرۆس دەبێت، لە ئەنجامى خاوێن نەكردنەوەى بۆ ماوەيەكى زۆر.. 3

4 ..  Office هێرش دەكەنە سەر فايلەكانى Hoax Virus 

ڤايرۆسى Autorun  تايبەتە بە لەناوبردنى ئيمێڵەكان.. 5

  پ5/ جۆرەكانى ڤايرۆس بژمێرە، لەسەر بنەماى جۆرى هێرشەكانيان.

  پ6/ ناوى پێنج ڤايرۆس بنوسە.
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نیشانەكانی توشبوونی كۆمپیوتەر بە ڤایرۆس :
سستی لە كاركردن یان لە كاركەوتن.. 1

كەمبونەوەی قەبارەی یادگەی سەرەكی یان دیسكی رەق لە ناكاودا.. 2

گۆڕانی شێوەی ئایكۆنی هەندێك لە فایلەكان.. 3

گەورەبوونی قەبارەی هەندێ  فایل بەهۆی خۆ پێ هەڵواسینی ڤایرۆسەكان.. 4

دروست بوونی هەندێ  فایل بەشێوەی هەرەمەكی بێ  ئاگاداری بەكارهێنەر.. 5

نیشاندانی پەیامی هەڵە لە كاتی جێبەجێكردنی پرۆگرامەكان، بەبێ  هۆكارێكی دروست.. 6

دیارنەمانی فایلە جێبەجێكارەكان، یان لە كاركەوتنيان.. 7

چاالككردنی سیفەتی شاردنەوەی فایلەكان.     ... هتد.. 8

ڕێگاكانی پاراستنی كۆمپیوتەر لە ڤایرۆس :
ناتوان���رێ  كۆمپیوتەر بە تەواوی بپارێزرێت لە توش���بوون بە ڤایرۆس، لەبەرئەوەی رۆژانە 
بە بەردەوامی ڤایرۆسی نوێ تر دروست دەكرێت، بەاڵم دەكرێت بە رێژەیەكی زۆر پارێزگاری لە 

كۆمپیوتەر بكرێ  لە مەترسی توشبوونی بە ڤایرۆس، بەگرتنەبەری ئەم ڕێگەیانە:

پرۆگرامی سیستەمی بەكارخستنی كۆمپیوتەر پێویستە بەسەرچوو نەبێت.. 1

2 .. Firewall كۆمپیوتەرەكەت پارێزراو بێت بە پرۆگرامی

دابەزاندنی دژە ڤایرۆسێكی Anti Virus  چاالككراو و نوێكردنەوەی بە بەردەوامی، وەك: . 3

MacAfee ,  PC-Cillin , Norton , ...  هتد

و . 4 دات���ا  گ��واس��ت��ن��ەوەی  ه��ۆك��ارەك��ان��ی  پشكنینی 
زان��ی��اري��ي��ەك��ان پ��ێ��ش ك���ردن���ەوەی���ان، ل��ە ڕێ��گ��ەی 

پرۆگرامی دژە ڤایرۆس.

پشكنینی هەر فایلێكی هاوپێچی نامەكان كە پێمان دەگات لە ڕێگای ئینتەرنێت، پێش دابەزاندنی.. 5

دانەبەزاندنی پرۆگرامە خۆڕاییەكان لە ئینتەرنێت.    ... هتد.. 6

توشبوون و پاراستن لە ڤايرۆس - هاكەرز

نەكە
جی وا

ئامان
1( نیشانەكانی توشبوونى كۆمپیوتەر بە ڤايرۆس و چۆنیەتی پاراستنی؟

2( ناسینی هاكەرز و ئامانجەكانيان.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەی 
١٢ 12
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Hackers : هاكەرز

واتە دزەكانی كۆمپیوتەر، ئەو كەسانەن، كە بەشێوازی نایاسایی و بەهۆی هەندێ  پرۆگرامی 
تایبەت دەچنە ناو سیستەمی كۆمپیوتەرێك و زیانی پێدەگەیەنن.

ئەواني���ش ل���ە س���نوری پرۆگرامی پاراس���تنی Security  كۆمپیوتەر تێدەپ���ەڕن ودەچنە ناو 
سیس���تەمی كۆمپیوت���ەر لە رێگای دەرچەكان���ی Ports  گەیاندن، )ئەو دەرچان���ەی كە بە كراوەیی 
ماونەت���ەوە(، بە مەبەس���تی زی���ان پێگەیاندن و دزین���ی زانیاريیەكان ی���ان وەك چاودێر دەمێننەوە 

لەسەر بەكارهێنەری كۆمپیوتەرەكە.

هۆكارەكانی ئەنجامدانی هاككردن :

بۆ مەبەستی رامیاری و سەربازی.  .1  

واتە بۆ دەس���تكەوتنی نهێنيیەكانی الیەنەكانی ت���ر و ئاگاداربوون لە كار وچاالكيیەكانیان لە 
گشت بوارەكانی رامیاری و پێشكەوتنی زانستی و سەربازی.

بۆ بازرگانی پێكردن.  .2  

هەندێك لەو دزانەی كۆمپیوتەر ئەو كارە ئەنجام دەدەن تەنها بە مەبەس���تی فرۆش���تنەوەی 
ئەو داتا و زانیاريیانەی كە دزیویانە.

سروشتى خودی كەسەكە.  .3  

هەندێ  لە سیفەتەكانی مرۆڤ وایان لێدەكات هاككردن ئەنجام بدەن.

وەك: سیفەتی لە خۆبایی بوون و خۆ بە شارەزا زانين لە بوارى كۆمپيوتەر و بە دەرخستنی 
زیرەكی خۆی و ... هتد.

كارە  ئ���ەم  كەس���انەی  ئ���ەو 
ئەنج���ام دەدەن ش���ارەزان لە زمانی 
پرۆگرامس���ازی، دەتوانن پرۆگرامی 
سیس���تەمی بەكارخس���تن بەئاسانی 
شيبكەنەوە وبينووسنەوە، لەبەرئەوە 
دەس���تیان گرت���ووە بەس���ەر هەندێ  
 MALICIOUS تێك���دەر  پرۆگرام���ی 

. PROGRAMS

ئەمانەش پۆلێن دەكرێن وەك لە هێلكاری ژمارە )5( ديارە.
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چاالكی//

پ1/ لەمانەی دێن دروست و نادروست ديارى بكە:

Trojan  ئەو پرۆگرامانەن كە خۆيان وەك پرۆگرامێكى بە سوود پيشان دەدەن.. 1

هیچ كاتێك كۆمپیوتەر توشی ڤایرۆس نابێت لەسەر هێلی ئینتەرنێت.. 2

سستی لە جێبەجێكردنی كارەكانى كۆمپيوتەر، نیشانەی توشبوونی بە ڤایرۆسە.. 3

دزەكانی كۆمپیوتەر، ئەو كەسانەن، كە بەشێوازی یاسایی دەچنە ناو سیستەمی . 4
كۆمپیوتەرەكان.

هەندێ  لە سیفەتەكانی سروشتى خودی كەسەكان وایان لێدەكات كارى هاككردن ئەنجام . 5
بدەن.

Worms  ئەو پرۆگرامانەن، كە تواناى خۆ كۆپيكردنيان هەيە.. 6

كاركردنی كۆمپیوتەر بۆ ماوەیەكی زۆر توشی ڤایرۆسی دەكات.. 7

پشكنینی هۆكارەكانی گواستنەوەی داتا و زانیارييەكان پێش كردنەوەیان، لە رێگەی . 8
پرۆگرامی دژە ڤایرۆس زۆر پێويستە بۆ پاراستنى كۆمپيوتەر لە ڤايرۆس.

MALICIOUS PROGRAMS  ئەم پرۆگرامانە زۆر سوودبەخشن بۆ كۆمپيوتەر.. 9

پ2/ دوو لە نیشانەكانی توشبوونی كۆمپیوتەر بە ڤایرۆس باس بكە.

پ3/ دوو رێگا لە رێگاكانی پاراستنی كۆمپیوتەر لە ڤایرۆس باس بكە.

پ4/ هۆكارەكانى ئەنجامدانى هاككردن، تەنها بژمێرە.

هێلكاری ژمارە )5(
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 Computer Network :تۆڕی كۆمپیوتەر   

بریتيی���ە ل���ە بەیەك���ەوە بەس���تنی دوو كۆمپیوتەر یان زیات���ر لەگەڵ ئامێری تری پێویس���ت، 
ب���ە بەكارهێنان���ی كارتی تۆڕ و كێبڵ و پرۆگرامی تایبەت، بەش���ێوەیەك كە توانای بەش���داركردنی 
ژمارەیەك���ی زۆر ل���ە بەكارهێنەرانی هەبێت بۆ ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری لە نێوانیان و هاوبەش���ى لە 

بەكارهێنانی ئامێرەكانی تر، وەك: چاپكار، سكانەر، ... هتد، بڕوانە وێنەی خوارەوە.

Computer Network Requirements :پێداویستيیەكانی تۆڕی كۆمپیوتەر

بۆ دامەزراندنی تۆڕێكی كۆمپیوتەر ئەمانەی خوارەوە پێویستە:

دوو ئامێری كۆمپیوتەر یان زیاتر .. 1

2 .. Network Card كارتی تۆڕ

هۆكاری گواستنەوە لە نێوان كۆمپیوتەرەكان وەك وایەر wire یان بێ  . 3
. Wireless وایەر

4 .. Switch یان سویچ  Hub ناوەندی گواستنەوە، هەب

 : Hub

ناوەندى دابەش���كردنە، بەكاردێت  بۆ كۆكردنەوەی وايەرەكان و وەرگرتن و نوێكردنەوە و 
دابەش���كردنەوەی نیش���انە ئەلكترۆنيیەكان بە ئاراستەى دروس���ت، واتە ناردنيان بۆ كۆمپيوتەرى 

مەبەست.

Computer Network تۆڕی كۆمپیوتەر

نەكە
جی وا

ئامان
1( ناسین وپێداویستیەكانی تۆڕی كۆمپیوتەر .

2( سود ومەترسييەكانی تۆڕی كۆمپیوتەر.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەی 
١٣13
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: Switch

ئامێرێك���ە چەن���د دەرچەیەكی تێدای���ە، كە رێگا دەدات ب���ە تێپەربوونی نام���ەی رەوانكراو لە 
دەرچەیەك بۆ دەرچەی مەبەست و نەناردنى بۆ دەرچەكانی تر.

5 . Network Operating System-NOS پرۆگرامی بەكارخستن، سیستەمی ئیشپێكردنی تۆڕ
. ... ، Windows Net  :وەك

ئ���ەو ئامێران���ەی تۆڕێكی كۆمپیوتەر پێكدەهێنن دەكرێت هەمووی���ان لە یەك ژوور دابن یان 
 Wireless یان بێ وایەر Wire هەر یەكێك لە ژوورێكدا بێت،  بەپێی جۆری تۆڕەكە، بەهۆی وایەر

بەيەكەوە دەبەسترێن.

 Computer Network Advantages  : سودەكانی تۆڕی كۆمپیوتەر
دروستكردنی تۆڕ لە نێوان ژمارەیەك كۆمپیوتەر زۆر سودی هەیە، وەك:

ئاسانكردنی ئاڵوگۆڕكردنی داتا و زانیاری بە خێرایی.  -1  

ئاسانى پەیوەنديكردن بەیەكتر بە شێوەی نووسین و دەنگ و ڤيديۆ.  -2  

ئەنجامدان���ی كارێك���ی هاوبەش لەالی���ەن بەكارهێنەرانی تۆڕەكەوە لە ی���ەك كاتدا بۆ نمونە   -3  
كاركردنی كۆمەڵێك لە بەكارهێنەرەكانی تۆڕەكە لەسەر ئامادەكردنی پەڕتوكێكی كۆمپیوتەر 

بۆ پۆلی حەفتەمی بنەڕەتی.

ئاسانكردنى بازرگانی و كڕین و فرۆشتن و رێكالم.  -4  

Computer Network Risks : مەترسيیەكانی تۆڕی كۆمپیوتەر
لە مەترسییەكانی بەكارهێنانی تۆڕی كۆمپیوتەر:

توشبوونی كۆمپیوتەر بە پرۆگرامە تێكدەرەكان.  -1  

سیخوریكردن لەسەر كۆمپیوتەرەكان.  -2  

بە ئامانجكردنى كۆمپيوتەر لە اليەن هاكەرز.  -3  

Networks Construction  : دامەزراندنی تۆڕەكان

ش���ێوەی بەس���تنی كۆمپیوتەرەكان لەگەڵ یەكت���ر بۆ دامەزراندنی ت���ۆڕەكان جۆرى تۆڕەكە 
ديارى دەكات، وەك لە وێنەكان دیارە: 
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نمونە/ 

    )1(  تۆڕی پاس  Bus Network  لە وێنەی بەرامبەر 
دیارە:

    )2(  تۆڕی ئەلقەیی  Ring Network  لە وێنەی 
بەرامبەر دیارە:

چاالكى//

پ1/ تۆڕى كۆمپيوتەر چيیە، بۆ پێویستیمان پێى هەیە؟

پ2/ له گه ڵ ئه وه ی تۆڕی كۆمپیوته ر سوودی هه یه ، به اڵم له  هه مان كاتدا زیانیشی هه یه ، ئه مه  
چۆن لێكده ده یته وه ؟

پ3/ سێ  لە سوودەكان و دوو لە مەترسييەكانى بەكارهێنانى Network باس بكە.

پ4/ دامەزراندنى تۆڕێكى كۆمپيوتەر لەسەر شێوەى ئەستێرە Star لەگەڵ يەكىتر لەسەر 
شێوەى درەخت Tree ، چ جياوازى دەبێت لە نێوانيان؟

پ5/ ئەم بۆشایانە تەواوبكە.

............. ئامێرێكە رێگە دەدات زانیاری لە دەرچەیەك لە دەرچەكانی تێپەڕ بێت بێ    .1   
ئەوەی دەرچەكانی تری ئاگاداربن.

............. ئامێرێكە نیشانە ئەلكترۆنيیەكان دابەش دەكات، پاش نوێ  و چاالك كردنەوەیان.  .2   

شێوەكانی بەستن بۆ دامەزراندنی تۆڕى كۆمپیوتەر وەك .......... و .......... و ......... .  .3   

Hierarchical
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Classification of Computer Network Types : پۆلێنكردنی جۆرەكانی تۆڕی كۆمپیوتەر

یەكەم: بەپێی پەیوەندی نێوان كۆمپیوتەرەكان :
Peer – to – Peer Network : تۆڕی هاوتا  )	(    

لەم جۆرە تۆڕەدا گش���ت كۆمپیوتەرەكان لە یەك ئاس���تن واتە هی���چ كۆمپیوتەرێك ناتوانێت  
كۆنتڕۆل���ی ئەوانی تر بكات، هەر بەكارهێنەرێك دەتوانێت زانیاری بدات بە یەكىتر و زانیاریش���ی 
لێوەرگرێ���ت، ئەم جۆرە تۆڕە پێش���ى دەگوترێ���ت  گروپ���ی كار Work group  گونجاوە بۆ كار و 

پێویستیەكانی تۆڕە بچوكەكان.

 Client / Server Network  :2(  تۆڕی خزمەتكار/ كڕیار(    

لەم جۆرە تۆڕە، یەكێك لە كۆمپیوتەرەكان تایبەتمەنديیەكی 
بەرزی لە رووی خێرایی و توانای داكردنی داتا و زانیارييەكان هەيە، 
پێ���ی دەگوترێ  خزمەت���كار Server ،  كە هەموو كۆمپیوتەرەكانی 
تری پێوە بەستراوە، ئەو كۆمپیوتەرانەی كە بە Server  بەستراون 

. Client پێیان دەوترێ  كڕیار

لێرەدا كۆمپیوتەری خزمەتكار كاری ڕێكخستن وكۆنترۆڵكردنی كۆمپیوتەرەكانی تر دەكات 
بۆیە پێویستە هەموويان بە كۆمپیوتەری خزمەتكار بناسێنرێن، هەر كۆمپیوتەرێكی بەشداربووی 
ئەم تۆڕە ناوی بەكارهێنەر User Name  و وشەی نهێنی  Password ی تایبەت بەخۆی هەیە، كە 
بەهۆیەوە پەیوەندی دەكەن بە خزمەتكار و خزمەتكاریش دەیانناسێتەوە، بڕوانە وێنەی سەرەوە.

دووەم: بەپێی بەكارهێنانی تۆڕ :
 Intranet :تۆڕی زانیاری ناوخۆ  )	(    

تۆڕێك���ی كۆمپیوت���ەری تایبەت���ە بە دەزگایەك ی���ان كۆمپانیای���ەك، كە تەنه���ا ئەندامانی ئەو 
كۆمپانیایە دەتوانن ئەم تۆڕە بەكاربێنن.

  Extranet : 2( تۆڕی زانیاری یاریدەدەر(    

تۆڕێك���ی كۆمپیوت���ەری تایبەت���ە بە دەزگایەك ی���ان كۆمپانیایەك، كە جگە ل���ە ئەندامانی ئەو 
كۆمپانیایە ڕێگا دەدات بە كەسانی تری دەرەوەی كۆمپانیاكە ئەم تۆڕە بەكاربێنن.

Classification of Computer Network  پۆلێنكردنی تۆڕی كۆمپیوتەر

نەكە
جی وا

ئامان

ناسين و ژماردنى جۆرەكانی تۆڕی كۆمپیوتەر .	 
پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەی 
١٤ 14
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سێیەم: بەپێی شوێنی جوگرافی )رووبەری بەكارهێنانی( :
Personal Area Network-PAN   :تۆڕی رووبەری شوێنى كەس  )	(    

PAN  ئ���ەو تۆڕەی���ە كە كۆمپیوتەر وئامێرەكان���ی تری بەكارهێنەر، 
وەك: camera ، tablet ، mobile ،  printer ، ... هت���د، ب���ە یەكت���ر 

دەبەستێت بە هۆی  wire  یان  wireless  یان  bluetooth  ، بڕوانە وێنەی سەرەوە.

Local Area Network-LAN   :2(  تۆڕی رووبەری ناوخۆ(    

تۆڕێك���ی س���نووردارە، ب���ۆ بەیەك���ەوە بەس���تنی ژمارەیەك 
كۆمپیوتەرل���ە نوس���ینگەیەك ی���ان چەن���د تاقیگەی���ەك، ل���ە هەم���ان 
باڵەخان���ە بەكاردێت، وەكو تاقیگەكانی قوتابخانەیەك یان كۆلێژێك، 
جیادەكرێتەوە بە خێرایی و نهێنی لە گواستنەوەی زانیاری و كەمی 
بەهای تێچوونی و ئاس���ان دەس���تكەوتنی گش���ت پێداویستییەكانی 

دامەزراندنی ئەم جۆرە تۆڕە، بڕوانە وێنەی بەرامبەر.

Metropolitan Area Network - MAN   :)3(  تۆڕی رووبەری ناوەند )هەرێمی(    

ئەم جۆرە تۆڕە بەكاردێت بۆ بەستنەوەی چەند قوتابخانەیەكی 
دوور لە یەكتر لە شارێكدا یان وەزارەتێك دەتوانێت  ئەم جۆرە تۆڕە 
بەكاربێنێت لە نێوان گش���ت فەرمانگەكانی س���ەر ب���ە وەزارەتەكەی، 

دەكرێت واڵتێك بە تەواوی بەم جۆرە تۆڕە رۆماڵ بكرێت.

ئامرازی بەستنەوە لە تۆڕەكەدا، ریشاڵە بیناییەكان دەبێت یان 
بە هۆكارەكانی ژمارەیی دەبێت، ئەم جۆرە تۆڕە بەوە جیادەكرێتەوە، 
ك���ە زۆر خێرایە لە گواس���تنەوەی زانیاريی���ەكان و كاریگەرە، بەاڵم 

كێشەی زۆری بەهای تێچون و گرانی چاككردنەوەیە.

دەكرێ���ت تۆڕی MAN  پێك هاتبێ  لە بەس���تنەوەی چەند تۆڕێك���ی LAN  بەیەكەوە، بڕوانە 
وێنەی بەرامبەر.

Wide Area Network-WAN    :٤(  تۆڕی رووبەری فراوان(    

مليۆنەه���ا  ب���ە  فراوان���ە  رووب���ەر  زۆر  تۆڕێك���ی 
كۆمپیوتەر بە یەكەوە دەبەستێت، لە نێوان واڵتەكان یان 
نێوان كێشوەرەكان بەكاردێت، لە سیفەتە جیاكەرەوەكانی 
گواستنەوەی بڕێكی زۆری زانیاری لە كاتێكی كەمدا، كە 
لە تۆڕەكانی تر ناكرێ ئەنجام بدرێت، بەاڵم پێویستی بە 
پرۆگ���رام و ئامێری گران بەها هەیە، چاكس���ازى كردنی 

ئاسان نیيە، بڕوانە وێنەى بەرامبەر.
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 Internet  :تۆڕی ئینتەرنێت

ت���ۆڕی ئینتەرنێ���ت Internet  ك���ە بریتيی���ە ل���ە كورتكراوەی  
International Network  ، واتە تۆڕی جیهانى ناسراوە بە تۆڕی 

. World Wide Web-WWW جاڵجاڵۆكەی جیهانی

لە ناوەڕاس���تی س���ااڵنی شەس���تەكان، ك���ە دەكاتە س���ەرەتای 
دامەزراندن���ی ئەم تۆڕە ن���اوی ئارپانێت Arpanet  بوو، لە 
ژێر دەس���ەاڵتى وەزارەتى بەرگرى وياليەتە يەكگرتوەكانى 
ئەمەريكا بوو تا ساڵی 1991ز ئەم تۆڕە كرا بە كۆمپانیایەكی 
بازرگان���ی بنكە فراوان وهەموو ج���ۆرە تۆڕەكانی LAN  و 
MAN  و WAN  ل���ە خ���ۆ دەگرێ���ت، ئێس���تا هەموو جیهان 

رۆماڵ دەكات، بڕوانە وێنەى بەرامبەر.

تێبينى//

)WWAN  ، WMAN  ، WLAN  )1  واتە تۆڕەكانی بێ  وایەر.

)PWAN  ، PMAN  ، PLAN  )2  واتە تۆڕەكانی بە وایەر.

)3(     شێوازى دانانى ئاريەلى  wireless دەبێت بە شێوەى ستونى 
بێت، بڕوانە وێنەى بەرامبەر:

چاالكى// 

   پ1/ شوێنی جوگرافی چۆن كاریگه ری ده كاته  سه ر جۆری تۆڕی كۆمپیوته ر؟

   پ2/ له كاتی دامه زراندن وبه كارهێنانی تۆڕی رووبه ری فراوان  WAN  پێویسته زیاتر  
ره چاوی چ الیه نێك بكرێت ؟ باسی بكه ؟

   پ3/ جیاوازی چيیە لە نێوان تۆڕی  LAN  وتۆڕی  WAN ؟
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پ4/ وەاڵمی راست هەڵبژێرە.

بۆ دامەزراندنی تۆڕی  LAN  دەكرێت پێویستمان بە یەكێك لەمانەی خوارەوە نەبێت.  .1   

NOS    wire   Network Card           

كۆمپیوتەرێكە لە ناو تۆڕێكدا، كاری ڕێكخستن و كۆنترۆڵكردنی كۆمپیوتەرەكانی ترە.  .2   

Client/Server   Client    Server  

تۆڕێكی كۆمپیوتەری تایبەتە بە كۆمپانیایەك كە تەنها ئەندامانی ئەو كۆمپانیایە دەتوانن   .3   
بەكاری بێنن.

Work group   Extranet    Intranet  

پ5/ ئەم بۆشایيانە تەواوبكە. 

   PAN   .1  بریتيیە لە كورتكراوەی ..........................

Internet  بریتيیە لە كورتكراوەی ..........................  .2   

WWW  یان  3W  بریتيیە لە كورتكراوەی ..........................  .3   

پ6/ لەمانەى دێن، دروست و نادروست دیارىبكە.

تۆڕەكانی جۆری Peer – to – Peer  بەكاردێت  لە نێوان دوو واڵت یان زیاتر.  .1   

  WAN وتۆڕی  LAN هەردوو جۆری تۆڕی  MAN  دەكرێت لە پێكهاتەی تۆڕێكی  .2   
هەبێت.

سەرەتای دامەزراندنی تۆڕی ئینتەرنێت بە ناوی ئارپانێت  Arpanet  بوو.  .3   

پ7/ هەر یەك لەم وێنانە كام تۆڕ دەنوێنن.

 

تۆڕی .................... تۆڕی ....................   تۆڕی ....................    

 

تۆڕی .................... تۆڕی ....................    
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Social Networks  : تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى

زاراوەيەكە بەكاردێت بۆ كۆمەڵە پێگەيەك لەسەر تۆرى 
ئينتەرنێت���ى جيهانى كە بە Web 2.0  دەناس���رێن، هەريەكە 
ل���ەم پێگان���ە خزمەتگوزارييەك���ى ئەلكترۆنييە، ك���ە كۆمپانيا 
گ���ەورەكان دايدەمەزرێنن و پرۆگرامس���ازى بۆ دەكەن، بۆ 

كۆكردنەوەى زۆرترين بەكارهێنەر، كە بواريان پێ دەدات بۆ دروس���تكردن و رێكخس���تنى فايلى 
كەسايەتيان، گفتوگۆى راستەوخۆ)دەنگ، ڤيديۆ(، پۆستەى ئەلكترۆنى، باڵوكردنەوەى زانيارييەكان، 
دروستكردنى ئەلبومى وێنەكانيان، ... هتد، هەروەها بواردان بە دروستكردنى كۆمەڵگەى گريمانەيى 
وكۆيان دەكاتەوە بە مەبەس���تى هاونيش���تمانيەتى يان بەيەكەوە بوون لە قۆناغەكانى خوێندن يان 

گرنگيدان بە بوارێكى هاوبەشى كاركردن يان ئابوورى يان راميارى ... هتد.

: Web 2.0 

ئ���ەو پێگە ئەلكترۆنيانەن لەس���ەر ت���ۆرى ئينتەرنێت���ى جيهانى، كە رێگ���ە دەدەن بە ناردن و 
... ,  Facebook ,  My Space  ,  Twitter  : وەرگرتنى داتا و زانيارييەكان لە يەك كاتدا. وەك

 Virtual Community  :كۆمەڵگەى گريمانەيى

بريتييە لە كۆمەڵگەيەكى پێكهاتوو لە كەسانێك لە شوێنە جياجياكانى جيهان، نزيك دەبنەوە 
لە يەكتر بەرامبەر مۆنيتەرەكانى كۆمپيوتەر و ئاڵوگۆڕى بيروڕا و زانيارييەكان دەكەن.

تايبەتمەندييەكانى تۆڕى كۆمەاڵيەتى :
جيهانييە :• 

لەم تۆڕانە گش���ت س���نورەكانى جوگرافى نێ���وان واڵتان دەبەزێنرێ���ن و الدەبرێن لەبەردەم 
بەكارهێنەرانى، بۆ پێكهێنانى كۆمەڵگەيەكى گريمانەيى، بە بەش���دارى تاكەكانى شوێنە جياجياكانى 

جيهان.

بەكارهێنانى زۆرە :• 

قوتابى/خوێن���كار لەب���وارى خوێن���دن و فێرب���وون بەكارى دێنێ���ت، زانا ب���ۆ باڵوكردنەوەى 
زانستەكەى بەكارى دێنێت و نوسەر بۆ بەردەوام بوون لەگەڵ خوێنەرەكانى و ... هتد .

Social Networks  تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى

نەكە
جی وا

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:ئامان

وانەی 
١٥

1( ناسین و ژماردنى جۆرەكانی تۆڕى كۆمەاڵيەتى.

2( ئاشنابوون و ناسينى هەندێ لە پێگەكانى تۆڕى كۆمەاڵيەتى. )بۆ زانين(

15
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بەكارهێنانى ئاسانە :• 

گش���ت تۆڕەكان���ى كۆمەاڵيەتى زمانێكى ئاس���ايى بەكاردێنن و لەگەڵ هەن���دێ هێما و وێنەى 
بچوك بۆ ئاسانكارى بەكارهێنەر.

ئابوورييانەيە :• 

پاش���ەكەوتكردنە ل���ە كات و توانا و پوول، بە خۆڕايى بەش���داربوون و تۆماركردن، گش���ت 
تاكێكى ئاسايى )تەمەن ياسايى( دەتوانێت رووبەرێك بۆ خۆى داگيربكات لەم جۆرە تۆڕانە، 

 

جۆرەكانى تۆڕى كۆمەاڵيەتى :

پۆلێنكردنى تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكان لەس���ەر 
چەند بنەمايەك دەبێت، وەك:

يەكەم: دابەشكردنى تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى بە پێى بەكارهێنان و گرنگى پێدان:
تۆڕەكانى كەسى :• 

ئ���ەو تۆڕان���ەن كە كەس���ە تايبەتمەندەكان بۆ خۆيان دروس���تيان كردوە و ب���ەكارى دەهێنن، 
دەتوانن يەكتر بناسن و ئاڵوگۆڕى زانيارييەكان بكەن.

تۆڕەكانى رۆشنبيرى :• 

 تايبەتن بە هونەركارى و ئارەزوومەندانى بوارى هونەرى كۆدەكاتەوە.  

تۆڕەكانى پيشەيى :• 

تايبەتن بە كەس���ە خاوەن پيشەكان و كۆيان دەكاتەوە بۆ دروستكردنى ژينگەيەكى مەشقى 
و فێربوون. 

دووەم : دابەشكردنى تۆڕەكان لەسەر بنەماى رێپێدانى بەكارهێنەران :
تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى ناوخۆيى : • 

ئ���ەم ج���ۆرە تۆڕانە تايبەتن ب���ە ئەندامانى كۆمپانياي���ەك يان دامەزراوەيەك���ى فێربوون يان 
رێكخراوێك ... هتد، كە كەسانى دەرەوەى خۆيان ناتوانن هاوبەشى ئەم تۆڕە بن.

تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى دەرەكى )گشتى( :• 

بريتين لەم تۆڕانەى رێگە دەدەن بە گش���ت ئەو كەسانەى تۆڕى ئينتەرنێت بەكاردێنن، تەنها 
بە ناساندن و تۆماركردنى خۆيان لە پێگەى تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكە.
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بەناوبانگترين پێگەى تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى : )بۆ زانين(

گەورترين تۆڕى كۆمەاڵيەتييە، لە جێبەجێكردنەكان و ژمارەى ئەندامەكانى، 1.     
پەرەى سەند و ژمارەى  زياتر  لە ساڵى 2007  دامەزراو  لە ساڵى 2004 
وبنياتنانى  ئەنجامدان  بە  رێگەدان  هۆى  بە  كرد  زيادى  زۆر  ئەندامانى 

پرۆگرامە جێبەجێكردنەكان بۆ ئەندامە پێشكەوتووەكانى.

  my space لەگەڵ ئەوەى لە فێسبووك كۆنترە، بەاڵم ريزبەندى 2.  
لە دواى ئەوە لە رووى ژمارەى ئەندامانى.

هاوڕێيەكانت 3.   لەگەڵ  دەتوانيت  كە  هەواڵەكان،  كورتە  بۆ  كۆمەاڵيەتييە   تۆڕێكى 
)ئەندامى هەمان تۆڕ(، چاودێرى و بە دواداچوونى باڵوكراوە بچوكەكان بكەن.

گەورەترين تۆڕى كۆمەاڵيەتى ڤيديۆييە.    .4

5.             جياوازييەكەى لەگەڵ يوتوب بوونى پرۆگرامێكى تايبەت لە پێگەكە بۆ دابەزاندنى 
ڤيديۆكان.

6.            گەورەترين پێگەى هونەرييە بۆ ئارەزوومەندانى هونەرى ئاسايى يان هونەرى 
ديجيتاڵى ) وێنە، پەيكەرتاشى، وێنەگرتنى فۆتۆگرافى، ديزاين، رێكالم، ... (.

7.                بە ناوبانگترين تۆڕى كۆمەاڵيەتييە بۆ خاوەن پيشەكان و كۆمپانياكان و ئەوانەى لە 
كەرتەكان كاردەكەن، بۆ هەر كەسێكى پسپۆڕى لە هەر كۆمپانيايەك، دەتوانێت لە رێگەى 

ئەم تۆڕە پەيوەندى بكات بەو كەسانەى لە هەمان بوارى پسپۆڕى كاردەكەن.

چەند پێگەيەكى تر لە تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكان:

چاالكى//

پ1/ تايبەتمەندييەكانى تۆڕى كۆمەاڵيەتى چين؟ تەنها بيانژمێرە.

پ2/ ئەم بۆشاييانە تەواو بكە:

 .................. تايبەتن بە هونەركارى و ئارەزوومەندانى بوارى هونەرى كۆدەكاتەوە.. 1

 Web 2.0 بريتييە لە ............... .. 2

كۆمەڵگەى گريمانەيى بريتييە لە كۆمەڵگەيەكى پێكهاتوو لە .................. .. 3
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اليەنە باشەكانى تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى :

ب��ەي��ەك��گ��ەي��ان��دن��ى ب��ەك��اره��ێ��ن��ەران��ى و دروس��ت��ك��ردن��ى . 1
كۆمەڵگەيەكى گريمانەيى.

ناردنى پۆستەى ئەلكترۆنى و ئەنجامدانى گفتوگۆى راستەوخۆ)دەنگ، ڤيديۆ(.. 2

بەكارهێنانى بەمەبەستى پەروەردەيى وفێربوون.. 3

بەكارهێنانى لە فەرمانگە حكومييەكان. )دروستكردنى گروپى . 4
فەرمانگە(

بەكارهێنانى لە بوارى راگەياندن. )باڵوكردنەوەى هەواڵەكان، . 5
رێكالمەكان، ...(

اليەنە خراپەكانى تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى :

1- باڵوكردنەوەى هەندێ بيرۆكەى نا بەجێ.

2- پيشاندانى هەندێ كارى نا شايستە.

3- پێشێلكردنى مافى تايبەتى وگشتى بەكارهێنەران.

4- ناوزڕاندن وتەنگەژى و ساختەكارى.

5- ئەگەرى تووشبوون بە هاككردن و دزينى زانيارييەكانى بەكارهێنەر.

6- ئاڵودەبوون لەسەر ئەم جۆرە تۆڕانە و بە فيڕۆدانى كاتێكى زۆر.

      7- تێكدانى پەيوەندييە كۆمەاڵيەتييە سروشتييەكان و گرنگيدان بە كەسانىتر لە تۆڕەكان.

اليەنە باش وخراپەكانى تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى

نەكە
جی وا

ئامان

ئاشنابوون و ژماردنى اليەنە باشەكان وخراپەكانى تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى.	 

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەی 
١٦16
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ئاگاداربە:

مەرج نييە هەموو نوسراوەكان دروست بن، كە لە تۆڕەكان باڵو دەكرێنەوە.	 

ب���ا نهێنييەكان���ت الى خ���ۆت بێت، نەچێتە س���ەر ئ���ەو كۆمپيوتەرەى كە ب���ە تۆڕەكانەوە 	 
بەستراوە.

ئەو كەسانە بناسە، كە رێگەيان پێدەدەيت بۆ بەشداربوون لە الپەڕەكانت.	 

هەندێ تايبەتمەندى دابنێ لەس���ەر ئەو كەس���انەى دەبنە هاوڕێ���ت، وا بكەى لە بوارێكى 	 
تەسك بتوانن بگەن بە زانيارييەكانت.

كۆپييەكى يەدەگ لە زانيارييەكانت بپارێزە لە شوێنێكى تايبەت.	 

كۆمپيوتەرەكەت بپارێزە بە دژە ڤايرۆسێكى چاالك و بەهێز.	 

بەردەوام چاودێرى فايلەكانت بكە.	 

چاالكی//

پ1/ دروست و نادروست لەمانەى دێن ديارى بكە.

 لە كاتى بەكارهێنانى تۆڕێكى كۆمەاڵيەتى، ئەگەرى تووش بوون بە هاككردن هەيە.. 1

 ناتوانرێ تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى بەكاربهێنرێ لە بوارى راگەياندن.. 2

 ئەو كەسانەى بەشدار دەبن لە الپەڕەكانت، بيان ناسى باشترە.. 3

 پێويستە كۆپييەكى يەدەگ لە زانيارييەكانت هەڵبگرى لە شوێنێكى پارێزراو.. 4

 گاڵتەكردن بە هاوڕێكەت و ناوزڕاندنى لە تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى، كارێكى نادروستە.. 5

پ2/ سێ اليەنى باش باس بكە، لە بەكارهێنانى تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى.

پ3/ سێ اليەنى خراپ باس بكە، لە بەكارهێنانى تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى.

پ4/ سێ خاڵى ئاگاداربوون باس بكە، بۆ بەكارهێنانى تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى.
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        رۆبۆت

بريتييە لە ئامێرێكى ئەلكترۆميكانيكى، دەتوانێ شوێنى مرۆڤ بگرێت لە هەندێ كارى ورد و 
تايبەتدا، بە پێى پرۆگرامى كۆمپيوتەرى، شێوەى دەرەكى بە پێى سروشتى كاركردنەكەى دەبێت.

وات���ە رۆبۆت وەك مرۆڤێكى دروس���تكراوى پرۆگرام پێ���دراوە، تواناى هەيە هەندێ چاالكى 
ميكانيكى ئەنجام بدات، وەك رۆيشتن و هەڵگرتن و گواستنەوەى كەرستەكان.

ئ���ەم رۆبۆتانە ب���ە هۆى ئەوەى دي���دى كۆمپيوتەريان Computer vision  خراوەتە س���ەر 
واى لێك���ردوون كە س���ەربەخۆييەكى تەواو وەربگرن لە جێبەجێكردنى كارەكانيان بۆ تێگەيش���تن 
و ش���يكردنەوەى ئ���ەو وێنان���ەى وەريانگرت���وون ل���ە كامي���راكان و كۆنترۆڵكردني���ان ل���ە بۆردى  

. CPU  پاشان چارەسەركردنيان و وەاڵمدانەوەيان لە ، Microcontroller

هەندێ رۆبۆت ئامێرى ئاوێنەى وردى ژمارەيى  Digital micromirror device  خراوەتە 
سەر، ئەويش بريتييە لە دانانى هەزارەها ئاوێنەى وردى بچوك لەسەر رۆبۆتەكە بۆ وەاڵمدانەوەى 
وێنەكان بۆ زياتر نەرمى و نيانى نواندن لە جوڵە و كاردانەوەكانى، بۆ نمونە هەندێ رۆبۆت هەن 

تواناى بچوكردنەوەى قەبارەى خۆيان هەيە بۆ تێپەڕبوون بە شوێنى بچوك و تەسك.

مەبەست لە دروستكردنى رۆبۆت:

بەهۆى ئەو پێشكەوتنە بەرچاوەى روويداوە لە بوارى تەكنەلۆژيا و كۆمپيوتەر و دروستكردنى 
ئەنتگريت���ى زي���رەك، )ئەو ئەنتيگريتەيە ك���ە دەتوانرێ گۆڕانكارى بكرێت لەس���ەر ئەو پرۆگرامەى 
ك���ە تێي���دا داكراوە(، ئەندازياران س���ەركەتوو بوون لە دانانى سيس���تەمێكى خۆكار)ئۆتۆماتيك( بۆ 

كاركردنى هەندێك لە ئامێرەكان )رۆبۆت( بۆ ئەنجامدانى ئەو كارانەى، 
كە ورد و گرانن و كاتى زۆريان پێويستە ئەگەر مرۆڤ ئەنجاميان بدات 
ي���ان ئەو كارانەى مرۆڤ ناتوانێت ئەنجامي���ان بدات يان ئەو كارانەى 
مەترس���يان هەيە لەسەر گيانى مرۆڤ، واتە ئامانجى سەرەكى زانايان 
لە دروستكردنى رۆبۆت بريتى بوو لە جێگرتنەوەى مرۆڤ لە هەندێ 
كاردا بە تايبەتى لە بوارى پيشەس���ازى و توێژينەوە زانس���تييەكان و 

... هتد.

Robot  رۆبۆت

نەكە
جی وا

1( ناسينى رۆبۆت وهۆكارى دروستكردنى.ئامان

2( بنەماى كاركردنى رۆبۆت وهەستيارەكان بژمێرێت.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

وانەی 
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بنەماى كاركردنى رۆبۆت
ئەو بنچينانەى كە كاركردنى رۆبۆتى لەسەر بەندە، بريتين لە:

1- هەستكردن بە ژينگەى دەوروبەرى.

2- وەرگرتنى بڕيارى گونجاو بەپێى كارتێكراوەكان.

3- ئەنجامدانى كارێكى گونجاو بە پێى وەرگرتنى بڕيارى پێشتر.

ئ���ەو بنچينان���ە وا لە رۆبۆت دەك���ەن، كە ئامێرێك���ى زيرەك بێت 
و بتوانێ���ت كار ب���كات ب���ە بێ هيچ سەرپەرش���تيكردنێك و دەس���تكارى 

كردنێكى راستەوخۆى مرۆڤەكان لە كاركردنيدا.

پێكهاتەكانى رۆبۆت:

بە شێوەيەكى گشتى رۆبۆت پێكدێت لە:

Sensors   :1- كۆمەڵەى هەستيارەكان

بەكاردێن بۆ يارمەتيدانى رۆبۆت، بۆ هەس���تكردن بە كارتێكردنە 
دەرەكييەكان، بۆ نمونە هەستكردن بە پلەى گەرمييەكى زۆر نزم، وەك 
پل���ەى گەرم���ى لە س���وتانى مۆمێك ل���ە دوورى دوو مەت���ر. هەندێك لە 

هەستيارەكان، وەك: 

Gyroscope  : جيرۆسكۆب )	(

ئامێرێك���ى ميكانيكيي���ە بۆ هەس���تكردن بە خوالنەوە و پاراس���تنى 
هاوسەنگى بەكاردێت، بەاڵم ئێستا بە شێوەى سووڕى ئەلكترۆنى هەيە 
ك���ە هەمان كارى ميكانيكييەك���ە ئەنجام دەدات، كە ل���ە زۆربەى ئامێرە 
پێش���كەوتووەكان بەكاردێ���ت، وەك: ل���ە فرۆك���ەكان بەتايبەتى ئەوانەى 
 ، iphone فرۆكەوان���ى كۆمپيوتەر )رۆب���ۆت(ى تێدايە، ل���ە مۆبايلەكانى
Galaxy ، ... ، هەروەه���ا ل���ە يارييە پێش���كەوتووەكان و ل���ە وێنەگرتنى 

پانۆرامايى بەكاردێت، بڕوانە وێنەكانى بەرامبەر.

 Touch   : 2( بەركەوتن(

هەس���تكردن بە بەركەوتنێك���ى دەرەكى وەك دي���وار يان گرتنى 
دەستى رۆبۆت.

ب���ۆ ماوەيەك���ى زۆر رۆبۆتەكان بێ بەش بوون لەم س���يفەتە، لە 
س���اڵى 2009ز بەدواوە، تەكنەلۆژياى GelSight بەكارهات بۆ س���يفەتى بەركەوتن لە رۆبۆتەكان، 
كە بريتييە لە تەكنەلۆژياى هەس���تيارى زۆر ورد، كە ماددەيەكى تێدا بەكاردێت لە جەلى دەچێت، 

Gyroscope ميكانيكى

Gyroscope ئەلكترۆنى
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كە تواناى هەستكردنى هەر شتێكى هەيە بەر رووى بكەوێت زۆر 
بە وردى كە بە مايكرۆميتەر دەپێورێت و دەگاتە سەد ئەوەندەى 

هەستى پەنجەكانى دەستى مرۆڤ.

توێژەرە يابانييەكان لە زانكۆى تۆكيۆ كار لەسەر گەشەپێدانى 
)پێستى ئەلكترۆنى( دەكەن، تا لە دوارۆژ هەستكردنى بەركەوتنى 

ئامێرەكانى ئەلكترۆنى هەر وەك هەستكردنى پێستى سروشتى مرۆڤ بێت، بەڵكو زياتريش.

Color/Light   :3( هەستى روناكى/رەنگ(

بەس���تنى ئەم جۆرە هەس���تەوەرە لەس���ەر رۆبۆت يارمەتى دەدات بۆ هەس���تكردن بە هەر 
روناك���ى ي���ەك و ب���ە دواكەوتنى س���ەرچاوەى روناكى يەكە ب���ە پێى چرى ئاس���تى روناكى لە %0 
)تاريك���ى ت���ەواو( تا 100% )روناكى زۆر( دەپێورێت، بە پشتبەس���تن بە ترانزس���تۆرى روناكى، كە 

دەبێتە هۆى ئاسانكردنى خۆكارى رۆبۆت.

Laser-Ray   :٤( تيشكى لێزەر(

زۆر ئامێر هەن تيش���كى لێزەر بەكاردێنن بۆ پێوانەكردنى دوورى، بە هەمان ش���ێوە رۆبۆت 
بەكارى دێنێت بۆ دياريكردنى دوورى يەكەى لە تەنەكانى دەوروبەرى بۆ خۆپاراستنى لە پێكدادان.

چاالكى//
پ1/ رۆبۆت پێناسە بكە و ئامانجى سەرەكى چى بوو لە دروستكردنى؟

پ2/ بۆچى رۆبۆت تيشكى لێزەر بەكار دەهێنێت؟

پ3/ ئەو هەستيارانەى لە رۆبۆت بەكاردێت، چين؟ بيانژمێرە.

پ4/ ئەو بنەمايانە چين كە رۆبۆت كارى لەسەر دەكات؟

)1( ........................... ئامێرێكى ميكانيكييە بۆ هەستكردن بە خوالنەوە و پاراستنى  پ5/  
     هاوسەنگى بەكاردێت

)2( ئەنتگريتى زيرەك، ئەو ئەنتگريتەيە كە ............................... .  
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 Microcontrollers  :٢- بۆردەكانى كۆنترۆڵ كردنى ورد

ئ���ەم ب���ۆردە ئەلكتڕۆنييانە هەڵدەس���تن بە كۆنتڕۆڵكردن���ى زۆر ورد بۆ 
گش���ت بەش���ەكان لە ئامێرەكان���دا، بڕوانە وێن���ەى بەرامبەر ش���ێوەى بۆردى 
Microcontroller ،تەنه���ا تايبەتي���ش ني���ن ب���ە رۆب���ۆت، بەڵكو ل���ە زۆربەى 

  Lcd ئامێرەكانى ترى ئەلكترۆنيدا هەن بە تايبەتى ئەوانەى ئامێرى كۆنترۆڵى لە دوور و سكرينى
و Led  يان هەيە، لە ئۆتۆمبيلە نوێيەكانيشدا هەيە كە لە بازار پێى دەگوترێت )عەقلى سەيارە(، ... 

هتد، هەر وەك microprocessor  كە لە سيستەمى كۆمپيوتەر بەكاردێت.

لە رۆبۆتيش وەك مێش���ك Brain  وايە، كە لە تواناى دايە گش���ت كارەكان ئەنجام بدات و 
رۆبۆت ئاراس���تە بكات و وێنەكان بناس���ێتەوە Identify Form ، واتە بەرپرس���ە لە جێبەجێكردنى 
هەم���وو ئەو خوارەزمييانەى )هەنگاوەكانى جێبەجێكردن( كە پێويس���تى رۆبۆتە بۆ جێبەجێكردنى 
كارەكان���ى، هەر رۆبۆتێك يەكەى چارەس���ەركردنى ناوەندى CPU تايب���ەت بە خۆى تێدايە بە پێى 

مەبەستى دروستكردنى رۆبۆتەكە.

Global Positioning System - GPS   :3- سيستەمى دياريكردنى شوێن

ئەم سيستەمە كار دەكات لە ژێر بوونى تۆڕى ئينتەرنێت و بە وەرگرتنى نيشانەكان لە مانگە 
دەستكردەكان )بە اليەنى كەم لە سێ مانگى دەستكرد(، بۆ دياركردنى شوێنى جوگرافى رۆبۆتەكە، 
لە س���ەرەتا سيس���تەمى  GPS  وەزارەتى بەرگرى ئەمەريك���ى Pentagon  بەكارى دەهێنا، بەاڵم 
ئێس���تا زۆر ب���او ب���ووە و لە زۆربەى ئامێ���رەكان هەيە بە تايبەتى مۆبايلەكان )ب���ۆ نموونە: كاتێك 
نامەيەك���ت ب���ۆ دێت لە هاوڕێيەكت ب���ە بەكارهێنانى ڤايبەر  Viber  ئەوا ل���ە كۆتايى دەقى نامەكە 

هێماى )      ( دەبينرێت كە بريتييە لە شوێنى هاوڕێكەت كاتێ نامەكەى رەوانكردوە(، ... .

نەكە
جی وا

ئامان
1( پێكهاتەكانى رۆبۆت بژمێرێت و سوودى هەر يەكەيان بزانێت.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانە بێت:

Robots Sensors  پێكهاتەكانى رۆبۆت وانەی 
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Motors    :4- ماتۆڕەكان

ماتۆڕ ئەو بەشەيە، كە بەرپرسە لە جوڵەى رۆبۆت، هەندێ ماتۆڕى 
تايب���ەت لە ج���ۆرى نيو هەن���گاو half step mode  بەكاردێت كە يارمەتى 

دەدات بگات���ە بەرزتري���ن وردى ل���ە جوڵەدا، ئەو هێزەى ب���ەكاردێ بۆ جوڵە 
پێك���ردن بە پێى جۆرى رۆبۆت وئامانجى كاركردنى دەگۆڕێت دەكرێت هێزى 

ئەلكترۆنى يان غازى يان شلەيى بێت.

 Motor Controllers :٥- ئامێرەكانى كۆنترۆڵى جوڵەى ماتۆڕەكان

بەرپرس���ن لە كۆنترۆڵكردنى هەموو ماتۆڕەكانى بەكارهاتوو لە رۆبۆت، بۆ ئيش���كردنيان و 
جێگيركردنى بڕى ڤۆلتييەكانيان لە نێوان 4,5 ڤۆلت تا 36 ڤۆلت بە پێى جۆرى ماتۆڕەكان، ئەگەر 

زياتر بێت ئەوا پێويست دەكات ساردكەرەوەى بۆ دابنرێت.

6- كەرەستەكانى گەياندن: 

ئەمەش خاڵى ئاڵوگۆڕكردنى زانيارييەكانە لە نێوان رۆبۆت و جيهانى دەرەوەى، هەندێكيان 
توان���اى كاركردني���ان هەيە تا لەرەلەرى دەگاتە 2,4 گێگاهرتز  GHz 2.4  دەتوانێت ئاڵوگۆڕكردنى 
زانياريي���ەكان ب���ە واي���ەر ي���ان بێ واي���ەر ئەنجام ب���دات، ب���ە بەكارهێنان���ى پرۆتۆكۆڵەكانى، وەك: 

GPIB وRS 232 ، و مايك بۆ ئاڵوگۆڕكردنى دەنگەكان.

 Software :٧- پرۆگرامەكان

وەك پرۆگرامى ويندۆز بۆ كۆنترۆڵكردنى گش���ت پارچەكانى  رۆبۆت، بۆ ئاراس���تەكردن و 
ئەنجامدانى زنجيرە جواڵنەوەيەكى گونجاو.

  Batteries and Chargers :8- پيل و ئامێرى بارگاويكردن

ئەمەش بۆ پێدانى پالهێزى كارەبا بۆ گشت پارچەكانى رۆبۆت بەكاردێت، كە 
پێويستە تواناى بارگاويكردنەوەى هەبێت.

زمانى رۆبۆت: 

نيش���انە دەنگييەكان بە هۆى مايكرۆفۆن وەردەگرێت و ش���يياندەكاتەوە بە هۆى پرۆگرامى 
 Speech Recognition Hardwarew Module و  Speech Recognition Software  تايبەت
بۆ تێگەياندنى رۆبۆتەكە، بۆ نمونە: كاتێك فەرمان دەكرێت بە رۆبۆت بچێتە ژوورى چێش���تخانە 

ئەوا لەگەڵ وەرگرتنى وشەى چێشتخانە، هەموو داتاكانى بەستراو بە چێشتخانە هەڵدەگرێت.
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چاالكى//

پ1/ رۆبۆت چۆن ده توانێت زانیاريیه كان له گه ڵ جیهانی ده ره وه ی ئاڵوگۆڕ بكات؟

پ2/ كۆمپیوته ر و ئینته رنێت چ سوودێكیان به  رۆبۆته كان گه یاندووه  له  جێبه جێكردنی 
كاره كانیاندا؟

پ3/ رۆبۆت بێ پرۆگرام چ سوودێكی هه یه ؟

پ4/ پێكهاتەكانى رۆبۆت چين؟ تەنها بيانژمێرە.

پ5/ ئەم بۆشاييانە تەواو بكە:

 ........................ بەكاردێت، بۆ پێدانى پالهێزى كارەبا بۆ گشت پارچەكانى رۆبۆت.. 1

 ........................ بەرپرسن، لە كۆنترۆڵكردنى هەموو ماتۆڕەكانى بەكارهاتوو لە رۆبۆت.. 2

 ........................ سيستەمێكە لە رۆبۆت بۆ دياريكردنى شوێنى جوگرافى رۆبۆتەكە كاردەكات.. 3

 ......................... هەڵدەس���تێت بە كۆنتڕۆڵكردنى گش���ت بەش���ەكانى ئەو ئامێرانەى لە رۆبۆت . 4
بەكارهاتوون.

 ......................... ئەو بەشەيە، كە بەرپرسە لە جوڵەى رۆبۆت.. 5

 پرۆگرامەكان لە رۆبۆت بەرپرسن لە ....................................... .. 6

 ......................... ي���ان ...................... يان ........................ ئەو هێزانەن بەكاردێن بۆ جوڵەكردن . 7
لە رۆبۆت، بە پێى جۆرى رۆبۆتەكە و ئامانجى كاركردنى.

 نيشانە دەنگييەكان بە هۆى ......................... وەردەگرێت و شيياندەكاتەوە بە هۆى پرۆگرامى 8. 
تايبەت، وەك ..............................................................  بۆ تێگەياندنى رۆبۆتەكە.
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جۆرەكانى رۆبۆت:

رۆب���ۆت ب���ە پێى ئ���ەو كارەى ئەنجام���ى دەدات يان ئەو ب���وارەى كارى تێ���دا دەكات، پۆلێن 
دەكرێت، وەك:

1- رۆبۆتى پيشەسازى:

وات���ە ئەو رۆبۆتانەى كە لە بوارى پيشەس���ازى بەكاردێن، 
بريتي���ن لە ئامێرەكانى ئۆتۆماتيك���ى كە تواناى جواڵنەوەيان هەيە 

لە بۆشاييدا كە لە كۆمپانيا گەورەكانى پيشەسازى، بە شێوەيەكى فراوان بەكاردێن.

وەك، ل���ە كارگەكان���ى دروس���تكردنى فرۆك���ە، ش���ەمەندەفەر، ئۆتۆمبيل، 
كارگەكانى پيشەس���ازى س���ەربازى، بۆ لەحيمكردنى كانزاكان و بەس���تنەوەى 
پارچەكان بە يەكتر و بۆيەكردن و گواستنەوەى تەنەكان و چاودێرى كردنيان 
و پش���كنينى بەرهەمەكان و رادەى دڵنيايى جۆرى، هەروەها بۆ دروس���تكردنى 

كۆمپيوتەر و پارچەكانى خودى رۆبۆت بەكاردێن.

ئ���ەم رۆبۆتان���ە پرۆگرامپێدراون بۆ جێبەجێكردن���ى كارەكانيان بە وردى 
وخێرايى و دووبارەيى.

Explorer Robot :٢- رۆبۆتى پێزانين لە دوور

ئ���ەم رۆبۆتانە كە لە بوارى توێژينەوە زانس���تييەكان كاردەكەن، 
تايبەت���ن ب���ە وەرگرتنى زانيارى نهێنى ش���وێنەكانى س���وپا و زانيارى 
س���ەربازى هەروەها ئەو ش���وێنانەى كە مرۆڤ ناتوانێ���ت بيانگاتێ بۆ 
پێزانينى شوێنەكە لە رووى پێكهاتەى جيۆلۆجى، ئاوهەوا، ... هتد، وەك 

رۆبۆتى س���پێريت Spirit  كە ئێس���تا لەس���ەر رووى )مەريخ(ە، كاميرەيەك بۆ چاوى بەكارهاتووە 
بارس���تەكەى )270 گرام( دەبێ و قەبارەكەى هێندەى مس���تێكە وردى يەكەى )24000 پكس���ل(ە و 
دەتوانێت بخولێتەوە بە )360 پلە( و وێنەيەكى پانورامايى Pancam  وەرگرێت، بە بەناوبانگترين 
رۆبۆت لە جۆرى جواڵنەوە و پێزانين لە دوور دادەنرێت، ئەم جۆرە رۆبۆتانە لەبەر مەترسيدارى 
شوێنەكە لەسەر گيانى مرۆڤەكان بەكاردێن، وەك شوێنێك مەترسى تەقينەوەى لێبكرێت، يان ئەو 

شوێنانەى مرۆڤ نايانگاتێ.

نەكە
جی وا

ئامان
1( ژماردنى جۆرەكانى رۆبۆت.

2( بوارەكانى كاركردنى رۆبۆت.

3( رۆبۆت جێگاى مرۆڤ ناگرێتەوە.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی ئەمانە بزانێت:

Robot Types  جۆرەكانى رۆبۆت وانەی 
١٩19
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3- رۆبۆتى لە جێ دانان و چارەسەركردنى پزيشكى:

ئەو رۆبۆتانەن كە لە بوارى پزيشكىدا بەكاردێن 
لەشى مرۆڤ،  ئەندامەكانى  لە  هەندێ  بۆ دروستكردنى 
تاقيگەيى،  نەشتەرگەرى ورد و پشكنينى  ئەنجامدانى  و 
هەروەها لە تاقيگەكانى دەرمانسازى بەشدارى دەكەن لە 

دروستكردنى دەرمانەكان، ... هتد.

4- رۆبۆتى چارەسەركردنى ماددەى ترسناك:

ئەم رۆبۆتانە بۆ شيكردنەوە و چارەسەركردنى ماددە 
ترس���ناكەكان بەكاردێ���ن، وەك: مادە كيميايي���ەكان و ناوكە 
ئەتۆمييەكان، يان ئەوانەى لە بوارى س���ەربازى كاردەكەن، 
لە هەڵگرتن���ەوەى يان پوچەڵكردن���ەوەى بۆمبە دانراوەكان، 

ئەنجامدانى فرۆكەوانى، ... هتد.

٥- رۆبۆتى خزمەتگوزارى:

بەكاردێت بە مەبەس���تى پاس���ەوانى و پاراس���تن لە ئاگر كەوتنەوە و كردنەوە و داخس���تنى 
دەرگاكانى فرۆكەكان و كەشتييە ئاسمانييەكان و ژێرئاوگەرييەكان، ... هتد.

 Social Robot  :6- رۆبۆتى كۆمەاڵيەتى

ئەم رۆبۆتانە زياتر تايبەتن بە بوارى پەروەردەيى و فێركردنى مندااڵن، 
ئامادەكردنى هەندێ پێويستييەكان لە ناو ماڵ، جۆرەها ياريكردن، ... هتد.

وێن���ەى بەرامب���ەر ئەس���يمۆ ASIMO ي���ە، يەكێكە ل���ە بەناوبانگترين 
رۆبۆتەكان.

سيفەتە جياكەرەوەكانى رۆبۆت:
ئەو سيفەتانەى رۆبۆتى پێ جيادەكرێتەوە، بريتين لە:

   1-  توانايەكى زۆر بەرزى لە وردى و خێرايى و دووبارەيى بۆ ئەنجامدانى كارەكانى هەيە.

   2-  كەمى تێچونى كاركردنى.

   3-  كاركردن لە دەوروبەرێكى ترسناك.

   4-  ئەنجامدانى زنجيرەيەك كاركردن لە وەاڵمدانەوەى كۆمەڵە فەرمانێكى پرۆگرامدارى 
پێشتر.

   5-  شێوازى كاركردنى خۆكارە، بێ هاوكارى كەسانىتر يان چاودێرى كاركردنى.
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كەم و كوڕييەكانى رۆبۆت:

ئەو كەم و كوڕييانەى رۆبۆت هەيەتى، بريتين لە:

   1-  تواناى بيركردنەوەى سنووردارە.

   2-  تواناى ئەنجامدانى هەندێ كارى نييە كە پەيوەندى بە جوڵەى سەربەخۆوە هەيە.

چاالكى//

پ1/ دروست و نادروست لەمانەى دێن ديارى بكە.

رۆبۆت بۆ كارەكانى ماڵەوە بەكاردێت.. 1

ناتوانرێت رۆبۆت لە بوارى فرۆكەوانى بەكاربێت.. 2

ئەنجامدانى كارى گونجاو بە پێى بڕيار وەرگرتنى پێشتر، لە كارە سەرەكييەكانى رۆبۆتە.. 3

لە كاتى زۆر كاركردندا رۆبۆت ماندوو دەبێت و كارەكانى بە تەواوى ئەنجام نادات.. 4

لە نەخۆشخانەكان ناكرێت رۆبۆت بۆ چارەسەركردنى نەخۆش بەكاربێت.5. 

رۆبۆت بۆ هەڵگرتنەوە و چارەسەركردنى بۆمبە دانراوەكان بەكاردێت.. 6

بەكارهێنانى رۆبۆت لە كارەكاندا، تێچوونى بەرهەم زۆر دەكات.. 7

رۆبۆت كارەكانى بە شێوەى هەرەمەكى ئەنجام دەدات.. 8

پ2/ پێنج لە بوارەكانى بەكارهێنانى رۆبۆت، بنوسە.

پ3/ سێ لە جياكەرەوەكانى رۆبۆت، بنوسە.

پ4/ لە هەر وێنەيەكى خوارەوە ناوى ئەو بوارە بڵێ، كە رۆبۆته كه ی تیادا به كاردێت:

)3(      )2(      )1(   

)6(      )5(      )4(   

وانەى من 
تەواو بوو 
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پرسيار// وه اڵمی راست هه ڵبژێره :
سه ره تای ده ركه وتنی یه كه م ئامێری كۆمپیوته ر ده گه ڕێته وه  بۆ ساڵی:. 1

)1948  ،  1946  ،  1964  ،  1945(  

به  كۆمه ڵه ی پیته كان یان ژماره كان یان هێماكان یان ده نگ يان ڤیدیۆ يان وێنه  ده وترێت:. 2

)شیكردنه وه ی داتا  ،  زانیاريیه كان  ،  داتا  ،  هه موو ئه مانه(  

یه كێكه  له  تایبه تمه نديیه  گرنگه كانی كۆمپیوته ر:. 3

)بچوكی قه باره ی  ، خێرایی به رز له  كاركردن ، ئاسان گواستنه وه ی ، جوانی شێوه كه ی(   

به و كۆمه ڵه  ئه نجامانه ی كه  له  كۆمپیوته ره وه  ده رده چن ده وترێت:. 4

)داتا  ،  كرداره كان  ،  زانیاريیه كان  ،  هیچ یه كێك له مانه (  

كۆمپیوته ر به كاردێت له  بواری:. 5

)په روه رده  و فێركردن  ،  ته ندروستی  ،  بازرگانی  ،  هه موو ئه مانه(  

كۆمپیوته ر له  زۆر بوار دا به كاردێت له به ر:. 6

)ئاسانی له  به كارهێنانی  ،  تایبه تمه نديیه كانی  ،  هه رزانی نرخی  ،  زۆری ژماره ی(  

ئەو جۆرە كۆمپیوته رەيە كه  به  ئاسانی جێگۆڕكێی پێ ده كرێت:. 7

)كۆمپیوته ری ناوه ند ، كۆمپیوته ری نایاب ، كۆمپیوته ری گه وره  ، كۆمپیوته ری بچوك(  

ئه و كۆمپیوته رانه ی كه به  زۆری  له  الیه ن مندااڵنه وه  به كاردێن پێیان ده گوترێت:. 8

 )Minicomputer  ,  Mainframe  ,  Microcomputer  ,  Home Computer(  

پرۆگرامێكی تایبه تی گرنگه،  كه  ده بێته  هۆی به كارخستنی كۆمپیوته ر:. 9

)Utilities , Operating System , Data Base , Programming Languages(  

 پرۆگرامی )Anti-Virus( یه كێكه  له  پرۆگرامه كانی: . 10

)Data Base ,  Programming Languages , Utilities , Operating System(  

راهێنانى گشتى بەشى يەكەم

نەكە
جی وا

ئامان
1( پێداچوونەوەيەكە بۆ گشت وانەكانى كۆمپيوتەر لە وەرزى يەكەم.

2( ئامادەكارييەكى تەواوى هەبێت بۆ ئەزموونى كۆتايى وەرزى يەكەم.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی :

وانەی 
٢٠ 20
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 گرینگترین یه كه ی كۆمپیوته ره  و وه ك مێشكی مرۆڤه :. 11

) CPU  ,  Input Units  ,  Storage Units  ,  Output Units (  

 ئه م یه كه یه ی تایبه ته  به  ئه نجامدانی كرداره كانی بیركاری و ژیربێژی پێی ده وترێت:. 12

) Control Unit ,  ALU  ,  Hardware  ,  CPU (  

 ئه و یادگەيە ی قه باره كه ی )MB 1024( بێت ئه وا قه باره كه ی بۆ داكردن ده كاته :. 13

  ) 1 KB  ,  1 TB  ,  1 GB  ,  1 EB (  

  ) Byte 1 ( یه كسانه  به:  . 14

) 64 Bit  ,  32 Bit  ,  16 Bit  ,  8 Bit (  

 بریتيیه  له  عه مباری سه ره كی كۆمپیوته ر بۆ داكردنی هه موو داتا و زانیاريیه كان:. 15

) Storage Units  ,  Compact Disk  ,  Hard Disk  ,  RAM (  

 به  شێوه یه كی گشتی قه باره ی داكردنی )CD( بریتيیه  له : . 16

) 700 MB  ,  4.7 GB  ,  512 MB  ,  9.4 GB (  

 باوترین جۆری یادگەيە له به ر ئاسانی به كارهێنان و بچوكی قه باره  و كه می به هاكه ی:. 17

) Flash Memory  ,  CD  ,  Memory Card  ,  DVD(  

 ئەگەر پێوانەى)RAM(ێك 4 گێگابايت بێت، بە بايت دەكاتە:. 18

) 256 B  ,  4096 B  ,  4194304 B  ,  4294967296 B(  

 كیبۆرد یه كێكه  له  ئامێره كانی یه كه ی:. 19

) پێدان  ،  چاره سه ركردن  ،  ده ركردن  ،  هیچ كامیان (  

 دوگمه كانی سه ر كیبۆرد دابه شكراون به سه ر چه ند گروپێك له سه ر بنه مای:. 20

) ریزبه ندی پیته كان  ،  ئیشكردن  ،  هه ڕه مه كی  ،  هیچ كامیان (  

 دوگمه كانی Alt , Ctrl , Esc , Win پێیان ده وترێت دوگمه كانی:. 21

)نووسین  ،  گواستنه وه   ،   نه خشه   ،  كۆنتڕۆڵكردن(  

 كیبۆرد به كاردێت بۆ گواستنه وه ی داتا و زانیاری به شێوه ی:. 22

) پیت  ،  ژماره   ،  هێماكان  ،  هه موو ئه مانه  (  

 دوگمه یه كه  به كاردێت بۆ گواستنه وه ی هێمای نووسین بۆ سه ر دێڕی نوێ: . 23

) Backspace  ,  Spacebar  ,  Enter  ,  Delete(  
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 ماوس یه كێكه  له  ئامێره سەرەكييەكانى یه كه ی:  . 24

) ده ركردن  ،  پێدان  ،  كۆنتڕۆڵكردن  ،  چاره سه ركردن (  

 ئامێرێكه  بۆ پێدانی ده نگ به  كۆمپیوته ر به كاردێت:. 25

) Camera  ,  Scanner  ,  Light Pen  ,  Microphone (  

 ئامێرێكه  به كاردێت بۆ ده ركردنی ده نگ له  كۆمپیوته ر:. 26

)Speakers  ,  Printer  ,  Monitor  ,  Plotter (  

 كاریگه رترین فاكته ره  له سه ر ئه دای كۆمپیوته ر:. 27

) RAM  ,  HDD  ,  ROM  ,  CPU(  

قەبارەكەى جێگيرە و ناتوانرێت گۆڕانكارى لەسەر بكرێت:. 28

) RAM  ,  HDD  ,  ROM  ,  CPU(  

قەبارەى هەر پرۆگرامێكى كراوە بۆ ئيش پێكردن دەكەوێتە سەر:. 29

) RAM  ,  HDD  ,  ROM  ,  CPU(  

ئه و جۆره  ڤایرۆسانه ن كه  باڵوده بنه وه  له  رێگای دابه زاندنی پرۆگرامه  خۆڕاییه كان:. 30

)Autorun  ,  Macro Virus  ,  Boot Sector Virus  ,  File Infector Virus(  

 له  تایبه تمه نديیه كانی ڤایرۆس: . 31

)توانای خۆ كۆپی كردنه وه ی هه یه   ،  توانای گواستنه وه ی هه یه  له نێوان كۆمپیوته ره كان    
،  توانای خۆشاردنه وه  و پارێزگاریكردن له خۆی هه یه  ،  هه موو ئه مانه  (

 Trojan Horse ئه و پرۆگرامانه ن كه  خۆیان نیشان ده ده ن وەك پرۆگرامێكى:. 32

) بێ سوود   ،   تێكده ر   ،   به  سوود   ،   بێ كاریگه ر (  

 تۆڕێكه   به كاردێت بۆ به ستنه وه ی چه ند قوتابخانه یه كی دوور له یه كتر له  شارێكدا:. 33

)LAN  ,  PAN ,  MAN  ,  WAN(  

 رۆبۆت ده توانێت هاوسه نگی خۆی بپارێزێت له  رێگه ی: . 34

) Color/Light  ,  Touch  ,  Gyroscope  ,  Laser-Ray (  

 رۆبۆت تیشكی لێزه ری به كارده هێنێت به  مه به ستی:. 35

)دیاریكردنی دووری له  ته نه كان   ،   دیاریكردنی ره نگی ته نه كان   ،   خوالنه وه ی به    
ده وری ته نه كان     ،   هه ستكردن به  رووناكی (
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بەشى دووەم

سيستەمى ويندۆز ٨
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سيستەمەكانى بەكارخستن :

ئەو پرۆگرامانەن، كە دەبنە هۆی بەكارخستنی ئامێرەكانى كۆمپیوتەر و مۆبايلە هۆشمەندەكان 
و... هتد، دەس���تدەگرن بەس���ەر هەموو پێكهاتە مادديیەكان و پرۆگرامەكانى ناو ئامێرەكان، وەك:  
 ، Windows Mobile  ويندوز موباي���ل ، Linux لينيك���س ، Symbian سيس���تەمەكانى: س���يمبيان
ئاندرۆيد iOS ، Android ، ... هتد. بە ناوبانگترین سیس���تەمی بەكارخس���تن بریتيیە لە سیستەمی 

Microsoft Windows مايكرۆسۆفت ویندۆز

سيستەمە زۆر بەكارهاتووەكان:

Android   : سيستەمى ئاندرۆيد

Android وش���ەيەكى ئينگليزييە بە ماناى رۆبۆت دێت لە خەياڵى زانس���تى وەك ش���ێوەى 
مرۆڤ، ئەم زاراوەيە بۆ سيس���تەمێكى بەكارخس���تنى بە خۆڕايى بەكاردێت، كە بنياد نراوە لەسەر  
كڕۆكى لينكس Linux Kernel  پش���ت دەبەس���تێت بە زمانى جاڤا لە نووس���ينى پرۆگرامەكانى و 
گەش���ەپێدانى سيس���تەمەكە، بەرهەم هێنراوە بۆ كارپێكردنى ئەو ئامێرانەى كە كاردەكەن لەس���ەر 
بنەماى س���كرينى بەركەوتن  touch screen  وەك لە مۆبايلە هۆش���مەندەكان و كۆمپيوتەرەكانى 
ش���ێوەى بۆردى، ئەندازيار )ئاندى ڕۆبين(  Andy Rubin بە يەكێك لە دامەزرێنەرانى س���ەرەكى 

وگەشەپێدانى ئەم سيستەمە دادەنرێت، ئەم سيستەمە پشتيوانى دەكات لە:

 GPS ،  GSMو EDGE ،  IDEN  ،  CDMA  ،  UMTS  ،  LTE  ،  EV-DO  ،  WiMAX  
،  Wifi  ،  Bluetooth  ،  NFC  ،  SMS و MMS  ، Languages ، ...

رووكارى سيستەمى ئاندڕۆيد :

رووكارى ئ���ەم سيس���تەمە، لە بنەڕەتدا پش���ت دەبەس���تێت بە بيرۆكەى رووى نوس���ينگەى 
س���ێينە، ك���ە رووبەرێكى س���ەرەكى كاركردن���ى هەيە ، بۆ دانان���ى كورتك���راوەى پرۆگرامەكان كە 
Widgets  پاڵپش���تى دەكات وپێگەكان���ى ك���ەش وهەوا وفێس���بوك وتويتەر وجوالندنى ئاس���ۆيى 
ب���ە پەنجەيەك���ى دەس���ت بۆ الى راس���ت و بۆ الى چەپ دەتوانرێ س���كرينى س���ەرەكى الدەى بۆ 
الپەرەيەك���ى تر)رووبەرێك���ى كاركردنىتر(، ك���ە كۆمەڵێك ئايكۆنى ترى دەكەوێتە س���ەر، وەك لە 

وێنەى دێت ديارە.

Operating Systems  سيستەمەكانى بەكارخستن

نەكە
جی وا

ئامان
   1( ناسينى هەندێ لە سيستەمەكانى بەكارخستن.

2( سيستەمى مايكرۆسۆفت ويندۆز، ويندۆز 8 و تايبەتمەندييەكانى وئايكۆنەكان بناسێت.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی  
٢١21
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:  iOS سيستەمى

ئامێرەكانى  بەكارخستنى زۆربەى  لە سيستەمى  بريتييە 
لە   ،  iPhone , iPad , iPod touch وەك:  ئەپڵ،  كۆمپانياى 
 iOS بە  بووە  ناوى   2009 ساڵى  لە  بوو،   OS ناوى  بنەڕەتدا 
، رووكارى ئەم سيستەمەش وەكو سيستەمەكانى ترى نوێى 
وێنەيى  رووى  بەكارهێنانى  بە  دەبەستێت  پشت  بەكارخستن 
سكرينى  و   Graphic User Interface - GUI پەنجەرەيى   -
بەركەوتن واتە بەكارهێنانى ئامێرەكانى وەكو ماوس و كيبۆرد 
لەناو خودى سيستەمەكە لە رێگەى بەركەوتنى پەنجەى دەست 

يان پێنوسى تايبەت لەسەر سكرينەكەى، وەك لە وێنەى بەرامبەر ديارە. 

سيستەمى مايكرۆسوفت ويندۆز :    

بريتييە لە سيس���تەمى بەكارخس���تنى رووى وێنەيى- پەنجەرەيى، 
يەكێكە لە بەرهەمەكانى كۆمپانياى مايكرۆسۆفت. 

ل���ە هەنگاوێكي���دا ب���ۆ وەاڵمدانەوەى ئ���ەو گرنگيي���ە زۆرەى كە بە 
رووكارى وێنەي���ى دەدرا كۆمپاني���اى مايكرۆس���ۆفت لە س���اڵى 1985 هەڵس���ا بە بەره���ەم هێنانى 
نەوەى يەكەمى خۆى لە سيس���تەمى ويندۆز بە مەبەس���تى دەستگرتن بەسەر بازاڕى كۆمپيوتەرە 
كەسييەكان، تا ئێستاش بەردەوامە لە بەرەو پێشبردنى نەوەكانى ويندۆز وچەندين نەوەى بەرهەم 
 ، windows Vista ، windows XP ،  ...  ،  windows 2.0 ،   windows 1.0  هێن���اوە، وەك

، windows 7

نەوەى دوازدەهەم:  windows 8 ساڵى 2012 بەرهەم هێنراوە.

نەوەى سێزدەهەم: windows 8.1 ساڵى 2013 بەرهەم هێنراوە. 

windows 8    : ويندۆز ٨

سيس���تەمى ويندۆز 8 دەتوانين بڵێين باش���ترين سيستەمە لە رووى گەشەپێدان و خێرايى و 
جياكەرەوەكانى لە دواى سيس���تەمى ويندۆز 7، ئەم سيس���تەمە لە 26ى ئۆكتۆبەرى س���اڵى 2012 

خرايە بازاڕ بۆ بەكار خستنى كۆمپيوتەرى ئاسايى و تابڵێت و مۆبايل.
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ل���ە جياكەرەوەكان���ى سيس���تەمى وين���دۆز 8 ، خێراي���ى پيش���اندانى رووكارى ويندۆزەكە و 
پاڵپشتيكردن لە بيرۆكەى كاركردن بە بەركەوتنى پەنجەى دەست لەسەر سكرين لە جياتى ماوس 
و كيب���ۆرد، نەبوونى تاس���ك بار و دوگمەى دەس���تپێكردن  Start  كە ل���ە رووكارى ويندۆزەكانى 
 ، Metro كە پێى دەگوترێ پەنجەرەى ميترۆ Start پێشتر هەبوون، دانانى سكرينى دەستپێكردن
لەبەرئەوەى سيفەتى جوالنەوەى ئاسۆيى هەيە بۆ الى راست و بۆ الى چەپ ئەنجامدانى ئەمەش 
بە خوالندنەوەى رۆڵەى ماوس يان بە بردنى نيشاندەرى ماوس بۆ الى راست يان بۆ الى چەپى 
س���كرينەكە يان بە هۆى ش���ريتى تێپەڕكردن Scroll Bar لە خ���وارەوەى پەنجەرەى ميترۆ يان بە 
هۆى بەركەوتن )ئەگەر س���كرينەكە ئەم تايبەتمەندييەى هەبێت( ئەنجام دەدرێت، بۆ بينينى گش���ت 

پێكهاتەكانى پەنجەرەى ميترۆ.

پێداويستييەكانى دانانى ويندۆز ٨ :
دانانى سيس���تەمى بەكارخس���تنى ويندۆز 8  بۆ هەر كۆمپيوتەرێك، پێويستە كۆمپيوتەرەكە 

بەاليەنى كەم ئەم تايبەتمەندىيانەى هەبێ:

 Processor  CPU1  يان زياتر GHz

RAM64-Bit 2 بۆ GB    32    يان-Bit  1  بۆ GB

   Hard disk space  HDD64-Bit 20 بۆ GB   32    يان-Bit  16   بۆ GB

Graphics cardMicrosoft DirectX9 graphics device with WDDM driver

Screen resolution
  1024 x 768 for Windows® apps

1366 x 768  for Snap feature

ئايكۆنەكان :

بريتين لە وێنەى بچوك لەسەر شێوەى جۆراو جۆر، كە هەريەكەيان فايلێك يان فۆڵدەرێك 
يان پرۆگرامێك يان فەرمانێك دەنوێنێت، يارمەتيدەرن بۆ بە خێرايى جێبەجێكردنى ئەو فەرمانەى 

پێوەيان لكێندراوە، وەك كردنەوەى پرۆگرام، فايل، فۆڵدەر، ... .

چاالكى// 
پ1/ ناوى كۆمپانياكانى وێنەى بەرامبەر بنوسە، كە سيستەمى ئاندڕۆيد 

بەكاردێنن.

پ2/ سيستەمى ios بناسێنە، رووكارى ئەم سيستەمەش پشت بە چى دەبەستێ؟

پ3/ تايبەتمەندييەكانى ويندۆز 8 چين؟ بيانژمێرە.
پ4/ ئەو فاكتەرانە چين؟ كە پێويستە بۆ دانانى ويندۆز 8  بۆ سيستەمى 32 بيت.

پ5/ كۆمپيوتەرێك ئەم تايبەتمەندييانەى خوارەوەى هەبێت، كام سيستەمى بەكارخستنى بۆ دادەنرێ؟
  AVG-Adapter= 1 GB   ،   HDD=1 TB   ،  RAM= 8 GB   ،  CPU=2.8 GHz 

پ6/ ئايكۆن پێناسە بكە، و بۆچى بەكاردەهێنرێت؟
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داگيرساندنى كۆمپيوتەر :

تەنها داگرتنى دوگمەى وزە  Power           بەسە بۆ داگيرساندنى كۆمپيوتەر، پاش چەند 
چركەيەكى كەم ئامادە دەبێت بۆ كاركردن.

windows 8  : رووكارى ويندۆز ٨

رووكارى ويندۆز  8  لە دوو رووى سەرەكى پێكدێت، كە ئەمانەن:

. Start 1( رووى سكرينى دەستپێكردن(

. Desktop  2( رووى نوسينگە(

. Start رووى سكرينى دەستپێكردن  )	(

لەگ���ەڵ ئامادەبوون���ى كۆمپيوت���ەر بۆ كاركردن، يەك���ەم رووكارى س���ەرەكى ويندۆز 8 بەم 
.) Metro پەنجەرەى(  Start شێوەى خوارەوە دەبێت، كە پێى دەگوترێ سكرينى دەستپێكردن

Windows 8 Frontage  رووكارى ويندۆز ٨

نەكە
جی وا

ئامان
   1( ناسينى رووكارى ويندۆز 8 و پێكهاتەكانى.

2( كوژاندنەوەى كۆمپيوتەر و پێكهاتەى ديسك تۆپ..

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی 
٢٢ 22
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پێكهاتەى رووى ميترۆ :

رووى پەنج���ەرەى ميت���رۆ ژمارەيەك ئايكۆنى لەس���ەرە، كە بە ش���ێوازى تايل Tile پيش���ان 
دراون و ب���ە كليككردن لەس���ەر هەر يەكێكيان ئ���ەو فەرمانەى پێوەى لكێن���دراوە جێبەجێ دەبێت، 
هەندێ لە ئايكۆنەكان پەيوەندييان بە كردنەوەى پێگەكان هەيە، لە كاتى هەبوونى هێڵى ئينتەرنێت 
دەتوانرێ���ت راس���تەوخۆ بەكار بهێنرێن، هەندێكىتر تايبەتن ب���ەو پرۆگرامانەى لە كۆمپيوتەرەكەدا 
هەن، هەندێكىتريش���يان تايبەتن بە فەرمانەكانى سيس���تەمى بەكارخس���تن، لە بەش���ى سەرەوەى 
ميترۆ لە الى چەپ وش���ەى  Start دەبينرێ واتە س���كرينى دەستپێكردن و لە الى راستيش ناوى 
بەكارهێنەر و وێنەكەى پيشان دەدات )ئەگەر ويندۆزەكەى چاالك بێ بەكارهێنەر دەتوانێت وێنەى 
  Scroll Bar خۆى يان هەر وێنەيەكىتر دابنێت(، لە بەش���ى خوارەوەى ميترۆ ش���ريتى تێپەڕكردن
هەي���ە، وەك ل���ە وێنەى خوارەوە دي���ارە، بۆ جوالندنى ئاس���ۆيى پەنجەرەى ميت���رۆ بەكاردێت، بە 
كليككردن لەس���ەر ئايكۆنەكانى           لەس���ەر ش���ريتەكە، يان بە Drag&Drop راكێشانى بەشى 

چاالك لەسەر شريتەكە.

 ب���ە بردنى نيش���اندەرى ماوس بۆ گۆش���ەى س���ەرەوەى يان 
خوارەوەى الى راستى رووكارى ويندۆز 8  وەك وێنەى بەرامبەر، 
ش���ريتى سحرى ستونى Charm Bar دەردەكەوێت، كە ئايكۆنەكانى 
)Search ، Share ، Start ، Devices ، Settings(ى دەكەوێت���ە 

سەر، وەك لە وێنەى خوارەوە ديارە:
بەكاردێ���ت، بۆ كردنەوەى پەنجەرەى گەڕان بە دواى دۆزينەوەى فايلێكى 
داك���راو ي���ان پڕۆگرامێك لە كۆمپيوتەرەكە. ] لە كيب���ۆرد بە داگرتنى دوگمەكانى 

Win + Q دەكرێتەوە [.

بەكاردێ���ت، ب���ۆ ن���اردن و باڵوكردنەوەى فايل���ى وێن���ە و زانيارييەكانىتر 
وتێبينييەكان بۆ بەشدارى پێكردن لەگەڵ هاوڕێيان لە تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى يان 

بۆ ئيمێڵ. ] لە كيبۆرد بە داگرتنى دوگمەكانى Win + H  دەكرێتەوە [.

بەكاردێت، بۆ گەڕانەوە بۆ س���كرينى س���ەرەتا ميترۆ، ئەگەر لە ميترۆ بين 
ئ���ەوا بۆ گەڕان���ەوەى دوا پڕۆگرامى چااڵك بەكاردێت. ] ل���ە كيبۆرد بە داگرتنى 

دوگمەى Win  دەكرێتەوە [.

بەكاردێ���ت، ب���ۆ كردن���ەوەى پەنج���ەرەى ئ���ەو ئامێران���ەى بەس���تراون بە 
كۆمپيوتەرەكە بە وايەر يان بێ وايەر بۆ بەكارهێنانيان. ] لە كيبۆرد بە داگرتنى 

دوگمەكانى Win + K دەكرێتەوە [.

بەكاردێ���ت، بۆ كردن���ەوەى پەنج���ەرەى ئامادەكارييەكان ب���ۆ ئەنجامدانى 
گۆڕانكارى. ] لە كيبۆرد بە داگرتنى دوگمەكانى Win + I دەكرێتەوە [.
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بە بردنى نيشاندەرى ماوس بۆ سەر يەكێك لە ئايكۆنەكانى شريتى سحرى ستونى، شريتى 
س���حرى ئاس���ۆيى بە دەردەكەوێت و رەنگيي���ان رەش دەبێت، كە پێكدێت ل���ە ئايكۆنەكانى: رۆژ و 
ب���ەروار و كات و ت���ۆڕ و پي���ل، وەك لە وێنەى خ���وارەوە ديارە، بۆ دەركەوتنى هەردوو ش���ريتى 
س���حرى ستونى وئاسۆيى] لەس���ەر كيبۆرد بە داگرتنى دوگمەكانى Win + C دەردەكەون.[ )واتە: 

بە پەنجەي���ەك Win دابگرە بێ هەڵگرتنى، بە 
پەنجەيەكىتر C  دابگرە(.

لەبەرئ���ەوەى ميت���رۆ Task Bar ى نييە پەنجەرە كراوەكان نابينرێن تا بزانى كاميان چاالكە، 
بۆ ئەوەى بزانين كام پەنجەرە چاالكە، بە بردنى نيشاندەرى ماوس 
بۆ گۆشەى سەرەوەى يان خوارەوەى الى چەپى پەنجەرەى ميترۆ 
وەك لە وێنەى بەرامبەر ديارە، دوا پەنجەرەى يان ئەو پرۆگرامەى 
پێش���تر كارى لەسەر كراوە بە بچوكى دەردەكەوێت، بە كليككردن 
لەس���ەرى چاالك دەبێتەوە، )ئەگەر پەنجەرەي���ەك يان پرۆگرامێك 
پێشتر نەكرابێتەوە ئەوا بە بردنى نيشاندەرى ماوس بۆ گۆشەكانى 

الى چەپ هيچ روونادات(. بە كليكى راست لەسەر پەنجەرەى بچوك 
لە گۆش���ەى س���ەرەوە ئايكۆنى داخس���تن Close  دەردەكەوێت و بە 
كليككردن لەسەر Close پەنجەرەكە يان پرۆگرامەكە دادەخرێت، بەاڵم 
بە ئەنجامدانى كليكى راست لە گۆشەى خوارەوە ليستى فەرمانەكانى 
ئام���ادەكارى بەڕێوەب���ردن admin settings  دەردەكەوێ���ت. وەك 

شێوەى بەرامبەر.

  ALT + TAB  هەروەها ] لەسەر كيبۆرد بە داگرتنى دوگمەكانى 
، پەنجەرەى چاالك دەردەكەوێت [.

داخستن )كوژاندنەوە( و رێستارت كردنى كۆمپيوتەر :

بۆ داخس���تنى كۆمپيوتەر بە ش���ێوەيەكى دروست پێويستە ئەم 
هەنگاوانەى خوارەوە جێبەجێ بكرێت:

• بە بردنى نيش���اندەرى ماوس بۆ يەكێك لە گۆش���ەكانى الى راس���تى سكرين 	
شريتى سحرى ستونى دەردەكەوێت، وەك شێوەى بەرامبەر:

• 	 ،  Settings  لە ش���ريتى س���حرى : بە كليككردن لەسەر ئايكۆنى 
شريتى Settings دەردەكەوێت.

• 	           Power  كليك دەكەين لەس���ەر ئايكۆنى : Settings  ل���ە ش���ريتى
، لە ئەنجامدا س���ێ هەڵبژاردە دەردەكەوێ���ت، وەك لە وێنەى دێت 

ديارە.
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بە كليككردن لەسەر:
Sleep : ئەم فەرمانە كۆمپيوتەر دەخاتە بارى خەوتن واتە داخس���تنى 	 

كۆمپيوت���ەر ب���ە ش���ێوەى كات���ى ب���ە داگرتن���ى دوگمەيەك���ى كيب���ۆرد، كۆمپيوتەرەكە 
دادەگيرسێتەوە.

Shut down : بۆ داخستنى كۆمپيوتەر بە تەواوى لە دواى چەند چركەيەك.	 
Restart : بۆ داخستنى كۆمپيوتەر و بەكارخستنەوەى بە شێوەيەكى خۆكار.	 

يان ] لەسەر كيبۆرد 
ب���ە داگرتن���ى دوگمەكان���ى  
Alt + F4  ئ���ەم پەنجەرەى 
بە  دەكرێت���ەوە،  بەرامب���ەر 
 ، Shut down هەڵبژاردنى

.] OK كليككردن لەسەر

چاالكى//

پ1/ بەشەكانى رووكارى ويندۆز 8 چين؟ بيانژمێرە.

پ2/ پەنجەرەى ميتڕۆ چييە؟ لە چى پێكدێت؟

پ3/ چۆن دەتوانين دوا پەنجەرەى كراوە، لە سكرينى دەستپێكردن چاالك بكەين؟

پ4/ ئەم دوگمانەى خوارەوە بۆچى بە كاردێن؟

 Alt + F4  ، Win + K  ،  Win + I  ،  Win + Q    ، Alt + Tab       

پ5/ هەنگاوەكانى داخستنى كۆمپيوتەر بنووسە، ئايا دەتوانيت ئەم هەنگاوانە بە كيبۆرد ئەنجام 
بدەيت؟ چۆن وەاڵمەكەت بنووسە؟
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Desktop   :2(  رووى نوسينگە(

 Desktop لە پەنجەرەى ميترۆ بە كليككردن لەسەر ئايكۆنى

رووى نوسينگە Desktop ى ويندۆز 8 كە دەكرێتەوە، بەم شێوەى خوارەوەيە:

 ، Desktop بە بردنى نيشاندەرى ماوس بۆ گۆشەى خوارەوەى الى چەپى رووى نوسينگە
ئايكۆنى سكرينى دەستپێكردن Start دەردەكەوێت و بە كليككردن لەسەرى سكرينى دەستپێكردن  

Start واتە پەنجەرەى ميترۆ چاالك دەبێت.

Desktop   : پێكهاتەى رووى نوسينگە

وەك لە وێنەى سەرەوە ديارە لە بەشى سەرەوەى رووى نوسينگە تەنها ئايكۆنى سەبەتەى 
س���ڕاوەكان Recycle Bin هەيە و لە ژێرەوە ش���ريتى ئەرك هەيە، لەس���ەر ئەم ش���ريتەش لە الى 
راس���تى كات و ب���ەروار و ئايكۆن���ى بڵندگۆ )بەرزكردن و نزمكردنى دەن���گ( هەيە، لەگەڵ ئايكۆنى 
 Internet Explorer زمان���ەكان و ئايكۆن���ى ئەو پرۆگرامانەى كە چاالكن، لە الى چەپيش ئايكۆنى
و فۆڵدەرى File Explorer هەيە، )لە هەندێ وەش���انى ويندۆزى 8 دا لە الى چەپى ش���ريتى ئەرك 

Task Bar سەرەتا ئايكۆنى Start دەردەكەوێت، ئەگەر نەشى بێت دەتوانرێت بۆى دابنرێت(.

Desktop  رووى نوسينگە

نەكە
جی وا

ئامان
   1( ناسينى رووى نوسينگە لە ويندۆز 8 و پێكهاتەكانى.

2( دانانى ئايكۆنە سەرەكييەكان بۆ رووى نوسينگە و داخستنى پڕۆگرامەكان.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی 
٢٣ 23
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ئايكۆنە سەرەكييەكانى رووى نوسينگە:

.

دانانى ئايكۆنە سەرەكييەكان بۆ رووى نوسينگە:

بەم جۆرە ئەنجام دەدرێت:

• 	  Desktop بە كليكى راست لە شوێنێكى بەتاڵى رووى نوسينگە
ئەم ليستەى بەرامبەر دەردەكەوێت:

• 	 Personalize لە ليستى بەرامبەر، بە كليككردن لەسەر فەرمانى
ئەم پەنجەرەى خوارەوە دەردەكەوێت:

• ئەم 	  Change Desktop icons ئايكۆنى  لەسەر  بەكليككردن  س��ەرەوە،  پەنجەرەى  لە 

User Documents

Control Panel

Recycle Bin

Network

Computerدۆسيەكانى بەكارهێنەر
شوێنى داكردنى 

دۆسيەكانى بەكارهێنەرە.

بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ پێكهاتە 
ماددييەكان و پڕۆگرامەكان.

بۆ پيشاندانى تۆڕە ناسێنراوەكان و 
ناساندنى تۆڕى تر.

ئەو دۆسيانەى تێدايە، 
كە سڕاونەتەوە.

بۆ كۆنترۆڵكردنى پێكهاتەكانى كۆمپيوتەر و 
ئامادەكارييەكانى كاركردنى ويندۆز.

سەبەتەى سڕاوەكان

تەختەى دەستبەسەر داگرتنتۆڕ



٧٠

پەنجەرەى بەرامبەر دەردەكەوێت، پاش 
سەرەكييەكان  ئايكۆنە  دي��ارىك��ردن��ى 
وكليك لەسەر Ok  ئايكۆنە سەرەكييەكان 

دێنە سەر رووى نوسينگە.

چاالكى// 

پ1/ بەشەكانى رووى نوسينگە چين؟ 
بيانژمێرە.

پ2/ ئايكۆنە سەرەكييەكان بژمێرە؟ چۆن 
لەسەر رووى نوسينگە دادەنرێن؟

تێبينى//

Windows 8 Shortcut

بەكارهاتن دوگمەكان
  Win لە سكرينى ميترۆ بۆ رووى نوسينگە، بە پێچەوانەوەش 

بۆ دەركەوتنى )چاالك كردنى( شريتەكانى سحرى ستونى وئاسۆيى Win + C

لە رووى نوسينگە بۆ پەنجەرەى چاالك، بە پێچەوانەوەش Win + D

بۆ كردنەوەى فۆلدەرى كۆمپيوتەر لە رووى نوسينگە Win + E

بۆ كردنەوەى پەنجەرەى بە دوادا گەڕانى فايل    Win + F

بۆ دەركەوتنى شريتى سحرى ئامادەكارييەكان Win + I

بۆ كردنەوەى پەنجەرەى ئەو ئامێرانەى بەستراون بە كۆمپيوتەرەكە Win + K

بۆ قوفڵدانى كۆمپيوتەر Win + L

لە رووى نوسينگە بۆ بچوككردنەوەى هەموو پەنجەرە كراوەكان Win + M

بۆ كردنەوەى شريتى سحرى سكرينى دووەم كاتێك لەگەل سكرينێكىتر بەسترابێت Win + P

بۆ كردنەوەى شريتى سحرى بە دوادا گەڕانى پرۆگرامى جێبەجێكردن Win + Q

بۆ كردنەوەى پەنجەرەى بەكارخستنى پرۆگرام Win + R

بۆ كردنەوەى شريتى زمانەكان و گۆڕينى زمانى كيبۆرد بە داگرتنى دوگمەى بۆشايى    Win + 
Spacebar

بۆ بردنى پەنجەرەى چاالك بۆ الى چەپ وناوەڕاست و بۆ الى راست 
Win +Left 
or Right 
Arrow

بۆ گەورەكردنى پەنجەرەى چاالك Win + Up 
Arrow  

بۆ بچوككردنى پەنجەرەى چاالك ودووەمجار دەيخاتە سەر تاسك بار Win + Down 

Arrow  
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Background   : باكگراوند

باكگراون���د وێنەيەك���ى هێڵكارييە كە لەس���ەر 
رووى نوس���ينگە دەردەكەوێ���ت، ل���ەم س���كرينەى 
بەرامب���ەر باكگراون���د بريتييە لە وێن���ەى دوو گوڵە 

نێرگز:

گۆڕينى وێنەى باكگراوند :

• 	  Desktop بە كليكى راست لە شوێنێكى بەتاڵى رووى نوسينگە
ئەم ليستەى بەرامبەر دەردەكەوێت:

• لە ليس���تەكە: بە كليككردن لەسەر فەرمانى Personalize ئەم 	
پەنجەرەى خوارەوە دەردەكەوێت:

• ل���ە پەنج���ەرەى س���ەرەوە: بە كليكك���ردن لەس���ەر ئايكۆن���ى Desktop Background ئەم 	
پەنجەرەى خوارەوە دەردەكەوێت كە دەتوانين گۆڕانكارييەكانى لەسەر ئەنجام بدەين:

Background & Screen Saver  باكگراوند & پارێزەرى سكرين

نەكە
جی وا

ئامان
   1( دانان وگۆڕينى وێنەى سەر رووى نوسينگە.

2( دانان وگۆڕينى پارێزەرى سكرين.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی 
٢٤24
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Screen Saver : پارێزەرى سكرين

پارێ���زەرى س���كرين وێنەيەك���ى بزێوە، چاالك دەبێت لەس���ەر س���كرينى كۆمپيوت���ەر كاتێك 
بەكارهێن���ەر چاالكييەكانى لەس���ەر كۆمپيوتەر دەوەس���تێنێت بۆ كاتێكى دياريكراو. )مەبەس���ت لە 

پارێزەرى سكرين پاراستنى سكرينە لە زيان بە هۆى گەرم بوونى( 

لەگەڵ دانانى سيستەمى ويندۆز لەسەر كۆمپيوتەر كۆمەڵێك لە پارێزەرى سكرين دادەبەزنە 
سەر كۆمپيوتەر، كە دەتوانين بەم شێوەى خوارەوە يەكێكيان هەڵبژێرين و چاالكى بكەين:

• هەمان هەنگاوى يەكەم و دووەمى گۆڕينى وێنەى باكگراوند ئەنجام دەدەين.	

• لە هەنگاوى سێيەم: لە پەنجەرەى خوارەوەى الپەرەى 71، كليكدەكەين لەسەر ئايكۆنى 	
دەتوانين  كە  دەردەكەوێت   ،  Screen Saver settings پەنجەرەى    Screen Saver

گۆڕانكارييەكانى لەسەر ئەنجام بدەين، وەك لە وێنەى خوارەوە ديارە:

چاالكى//

 Screenو Background پ/ جياوازى نێوان
Saver چييە؟لە دانانيان خاڵە هاوبەشەكان 

چين؟

پ2/ هەنگاوەكانى گۆڕينى وێنەى سەر رووى 
نوسينگە بنوسە.

پ3/ هەنگاوەكانى دانانى Screen Saver بنووسە 
وكاتى چاوەڕێكردن بۆ چاالكبوونى 3 

خولەك بێت.

بۆ چەسپاندنى گۆڕانكارييەكان
بۆ دياريكردنى چۆنيەتى دەركەوتنى وێنەكە

بۆ هەڵبژاردنى 
شێوەيەك لە 
پارێزەرەكانى 

سكرين

بۆ پيشاندانى 
پارێزەرى 
سكرين 
راستەوخۆ

بۆ چااڵك كردنى پارێزەرى 
سكرين بێ دەرچوون لە 

پەنجەرەكە
بۆ چااڵك كردنى 
پارێزەرى سكرين 
و دەرچوون لە 

پەنجەرەكە.

كاتى چاوەڕێ كردن بۆ چااڵك 
بوونى پارێزەرى سكرين

هەڵبژاردنى يەكێك لەم وێنانە
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File  : فايل

زانياريي���ەكان دواى داكردنيان ل���ە ناو كۆمپيوتەر پێيان دەگوترێت فاي���ل، وەكو فايلى دەق، 
فايلى وێنە، فايلى دەنگ، فايلى ڤيديۆ.

بۆ فايل دەتوانرێت ناوێكى وش���ەيى يان ژمارەيى دابنرێت، تەنها هەندێك هێما هەن ناكرێت 
ب���ۆ ناولێن���ان بەكاربهێنرێ���ن، وەك ) /  ،   \  ،   :   ،  *  ،  >   ،  <  ،  ؟  ،  »  ،  I (، ن���اوى فاي���ل 
بە خاڵێك كۆتايى دێت، لە دواى خاڵەكە بە زۆرى س���ێ پيت هەيە ) كەمتر و زياتريش هەيە( پێى 
دەگوترێت درێژكراوەى فايل File Extension  كە جۆرى فايلەكە ) فايلى كام پرۆگرامە؟( ديارى 

دەكات، ب���ۆ نمون���ە Student.doc فايلێكە 
ل���ە فايلەكان���ى پرۆگرام���ى مايكرۆس���ۆفت 
وۆرد، درێژك���راوەى فايلەك���ە بريتيي���ە لە 
 ،  Kurdstan.jpg نمونەيەكىت���ر   ،doc
درێژك���راوەى فايلەك���ە بريتييە لە jpg ، كە 
جۆرێك���ى فايل���ى وێنەيە. س���ەيرى وێنەى 
بەرامب���ەر بك���ە، ك���ە جۆرەه���ا فايل���ى تێدا 

دەردەكەوێت.

Folder  : فۆڵدەر

فۆڵ���دەر وەك دەفرێكە دەتوانرێت بەكاربهێنرێت بۆ هەڵگرتن���ى فايل، هەروەها بۆ هەڵگرتنى 
فۆڵدەرى تر. بەاڵم ناتوانرێت فۆڵدەر لەناو فايل دابندرێت.

چۆنيەتى دروستكردنى فۆڵدەر :

بۆ دروستكردنى فۆڵدەرێكى نوێ لە هەر شوێنێك، پەيڕەوى ئەم هەنگاوانەى خوارەوە بكە:

ئەو شوێنە بكەوە كە دەتەوێت فۆڵدەرەكەى تێدا دروست بكەى.. 1

كليكى الى راست Right Click لە شوێنێكى بەتاڵ بكە.. 2

ليستێك دەردەكەوێت تيايدا New هەڵبژێرە.)واتە، كليكى چەپ لەسەر New بكە(. 3

ليستێكى الوەكى دەردەكەوێت تيايدا Folder هەڵبژێرە، . 4

File & Folder  فايل و فۆڵدەر

نەكە
جی وا

ئامان
   1( ناسينى فايل و فۆڵدەر.

2( دروستكردن و سرينەوەى فايل و فۆڵدەر.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی 
٢٥25
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هێشتا . 5 بەاڵم   New Folder ناوى  بە  دەبێت  دروست  فۆڵدەرێك 
دەكات  چاوەڕێ  چونكە  نەبووە،  جێگير   New Folder ناوەكەى 
ناوێكى ترى لێ بنێيت، بە داگرتنى دوگمەى Enter لەسەر كيبۆرد 

يان كليككردن لە شوێنێكى بەتاڵ ناوەكە جێگير دەبێت.

سڕينەوەى فايل و فۆڵدەر :
دوو جۆر سڕينەوە هەيە:

سڕينەوەى كاتى:• 

وات���ە ناردنى فايل يان فۆڵدەرى مەبەس���ت بۆ ناو س���ەبەتەى س���ڕاوەكان )لەناو كۆمپيوتەر 
دەمێنێتەوە و دواتر دەتوانرێ بگەڕێندرێتەوە بۆ ش���وێنى خۆى(، بەم ش���ێوەى خوارەوە دەتوانرێ 

جێبەجێ بكرێت:

كليكى راست لەسەر فايل يان فۆڵدەرى مەبەست بكە، ليستێك دەردەكەوێت.. 1

لە ليستەكە: كليك )كليكى چەپ( لەسەر فرمانى Delete  بكە.. 2

يان:

كليك لەسەر فايل يان فۆڵدەرى مەبەست بكە. )كليكى چەپ، بۆ دەستنيشانكردن(1. 

]لەسەر كيبۆرد دوگمەى Delete دابگرە[ .2. 

سڕينەوەى هەميشەيى:• 

لەم جۆرە س���ڕينەوەدا فايل يان فۆڵدەرى س���ڕاوە ناچێتە ناو سەبەتەى سڕاوەكان بەڵكو بە 
ت���ەواوى دەس���ڕێتەوە ) لەناو كۆمپيوتەر نامێنێتەوە(، بەم ش���ێوەى خ���وارەوە دەتوانرێت جێبەجێ 

بكرێت:

دەستنيشانكردنى فايل يان فۆڵدەرى مەبەست بۆ سڕينەوە. )بە كليكى چەپ(. 1

]لەس���ەر كيبۆرد ه���ەردوو دوگمەى Delete + Shift بەيەكەوە دابگ���رە[. )بە پەنجەيەك 2. 
Shift دابگ���رە بە بەردەوامى، ب���ە پەنجەيەكىتر Delete  دابگرە، بە پێچەوانە نابێت(، لە 

ئەنجامدا بۆكسێك دەردەكەوێت بۆ دڵنيابوون لە سڕينەوەكە.

ب���ە كليككردن لەس���ەر Yes ك���ردارى س���ڕينەوەكە جێبەجێ دەبێت، بەاڵم ب���ە كليككردن . 3
لەسەر No كردارى سڕينەوەكە هەڵدەوەشێتەوە.
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چۆنيەتى گەڕاندنەوەى فايل و فۆڵدەرە سڕاوەكان :

وات���ە ئ���ەو فايالنەى لە ن���او Recycle Bin هەيە، دەتوانين بيان گەڕێنينەوە ش���وێنى خۆيان، 
يان)بۆ هەر شوێنێكىترى مەبەست(، بەم شێوەى خوارەوە دەتوانرێت جێبەجێ بكرێت:

جووت كليك لەسەر ئايكۆنى Recycle Bin  بكە. )فۆڵدەرى Recycle Bin دەكرێتەوە(.. 1

لە ناو فۆڵدەرى Recycle Bin دا، كليكى راست لەسەر ئەو فايلەى يان ئەو فۆڵدەرە بكە، كە 2. 
دەتەوێ بيگەڕێنيتەوە، ليستێك دەردەكەوێت.

لە ليستەكە، كليك لەسەر فرمانى Restore  بكە.. 3

بەم جۆرە فايلە يان فۆلدەرە سڕاوەكە دەگەڕێتەوە ئەو شوێنەى لێى سڕابووەوە. )گەڕاندنەوە 
بۆش���وێنىتر، پ���اش كردن���ەوەى Recycle Bin بە Drag & Drop فايلەكە يان فۆلدەرەكە راكێش���ە 

شوێنى مەبەست(. وەك لە وێنەى خوارەوە ديارە:

چاالكى//

پ1/ فايل و فۆڵدەر بناسێنە.

پ2/ ئايا دەكرێت فۆڵدەرێك دروست بكرێت لە ناو فۆڵدەرى وێنەكان؟ چۆن ئەنجام دەدرێت؟

پ3/ هەنگاوەكانى سڕينەوەى هەميشەيى فايلێك بە ناوى كۆمپيوتەر بنووسە.

پ4/ بۆ گەڕاندنەوەى فۆڵدەرێكى سڕاوەى ناو Recycle Bin چى دەكەى؟

R
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Task Bar   : شريتى ئەرك

شريتى ئەرك شريتێكى ئاسۆييە دەكەوێتە خوارەوەى رووى نوسينگە، بەشێوەيەكى گشتى 
لەب���ەر چاوان���ە و دەكەوێتە س���ەر هەم���وو پەنجەرە كراوەكان ب���ەاڵم هەندێ ج���ار دەكەوێتە ژێر 

پەنجەرە كراوەكان بەپێى گۆڕينى تايبەتمەندييەكەى.

وەك پێشتر باسمانكرد لە بەشى الى راستى شريتى ئەرك، كات و بەروار و هێماكانى زمان 
و بڵندگ���ۆ هەي���ە هەروەها هەن���دێ وێنە و هێماى بچوك هەن كە ئام���اژە دەكەن بە دۆخى هەندێ 
پرۆگرام. لە بەشى ناوەڕاست دا بچوككراوەى پەنجەرەى پرۆگرام و فايلە كراوەكان دەردەكەوێت. 

لە بەشى الى چەپ ئايكۆنى Start           هەيە.

هەندێ لە تايبەتمەندييەكانى شريتى ئەرك :

ب���ۆ گۆڕي���ن و دەس���تكاريكردنى تايبەتمەندييەكانى 
شريتى ئەرك ئەم هەنگاوانەى خوارەوە دەگرينەبەر:

كليكى راست دەكەين لەسەر شوێنێكى بەتاڵى شريتى . 1
ئەرك، ليستێك دەردەكەوێت. وەك لە بەرامبەر ديارە:

دەكەين، . 2  Properties لەسەر  كليك  كراوە  ليستى  لە 
ئەم پەنجەرەى خوارەوە دەكرێتەوە:

Task Bar  شريتى ئەرك

نەكە
جی وا

ئامان
   1( ناسينى و تايبەتمەندييەكانى شريتى ئەرك.

2( رێكخستنى ئايكۆنەكان.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی 
٢٦

بۆ قوفڵدانى شريتى ئەرك

بۆ شاردنەوەى شريتى ئەرك بە شێوەيەكى ئۆتۆماتيكى

بۆ دياريكردنى شوێنى شريتى ئەرك

بۆ چۆنيەتى پيشاندانى ئايكۆنەكانى سەر شريتى ئەرك

بۆ پيشاندانى ئايكۆنەكانى سەر شريتى ئەرك بە بچوكى
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هەڵس وكەوت لەگەڵ ئايكۆنەكان :
رێكخستنى ئايكۆنەكان : • 

رێكخس���تنى ئايكۆن���ەكان بەپێ���ى ناوەكانيان ي���ان قەبارەيان يان جۆرەكاني���ان يان بەروارى 
دروستكردن يان بەروارى هەموار كردنيان، بەم هەنگاوانەى خوارەوە ئەنجام دەدرێت:

بە كليكى راست لە شوێنێكى بەتاڵ ليستێك بەديار دەكەوێت.. 1
بە هەڵبژاردنى فرمانى Sort by ليستێكى الوەكى دەردەكەوێت.. 2
لە ليستە الوەكييەكە يەكێك لەمانەى خوارەوە هەڵبژێرە:. 3

Name بۆ ريزكردن بەپێى ناوەكانيان.	 

Size بۆ ريزكردن بەپێى قەبارەيان.	 

Item type بۆ ريزكردن بەپێى جۆرەكانيان.	 

Date modified بۆ ريزكردن بەپێى بەروارى دروستكردن يان هەموار كردنيان.	 

دەستنيشان كردنى ئايكۆنەكان : • 

كليككردن لەس���ەر هەر ئايكۆنێك دەبێتە هۆى دەستنيشانكردنى، بۆ دەستنيشانكردنى زياتر 
لە يەك ئايكۆن ] لەسەر كيبۆرد دوگمەى Ctrl دادەگرين بە بەردەوامى[ و لەسەر ئايكۆنەكان يەك 

لەدواى يەك كليك دەكەين.

گۆڕينى ناوى ئايكۆنەكان : • 

گۆڕينى ناوى ئايكۆنەكان بەم شێوەى خوارەوە دەبێت:
بە كليكى راست لەسەر ئايكۆنەكە، ليستێك دەكرێتەوە.. 1
لە ليستەكە: بە كليككردن لەسەر فرمانى Rename شوێنى ناو نووسين ديار دەبێت.. 2
نووسينى ناوێكى نوێ بۆ ئايكۆنەكە.. 3
4 . ] Enter ب���ە كليككردن لە دەرەوەى ئايكۆنەكە، يان ] لەس���ەر كيب���ۆرد، بە داگرتنى دوگمەى

ناوەكە جێگير دەبێت.

Windows 8 Shortcut تێبينى//  

ئايكۆنەكانى دەكەونە س���ەر تاس���ك بار لە الى چەپەوە ئەم لينكانەى خوارەوە وەردەگرێت 
يەك بەدواى يەك لە چەپ بۆ راست بۆ كردنەوەيان :

WIN + 1  ,  WIN + 2  ,   WIN + 3  , ...
چاالكى//

پ1/ هەنگاوەكانى دەركەوتن وشاردنەوەى شريتى ئەرك بنووسە.
پ2/ هەنگاوەكانى رێكخستنى ئايكۆنەكان بنووسە بە پێى ناوەكانيان.
پ3/ چۆن فۆڵدەرێك بە ناوى هەولێر دەگۆڕيت بۆ ناوى كەركوك؟ 
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Copy, Cut and Paste  : كردارەكانى كۆپى و بڕين و لكاندن

 • Copy  : كۆپى كردن

بريتيي���ە لە ك���ردارى لەبەرگرتنەوەى دانەيەك لەس���ەر دانەى رەس���ەن و گواس���تنەوەى بۆ 
شوێنێكى تر و مانەوەى دانە رەسەنەكە لە شوێنى خۆى، بەم شێوەى خوارەوە ئەنجام دەدرێت:

• بە كليكى راست لەسەر فايل يان فۆڵدەرى مەبەست بۆ كۆپيكردن، ليستێك دەردەكەوێت.	
• 	. Copy لە ليستەكە: بە كليككردن لەسەر فرمانى

ئێس���تا كردارى كۆپيك���ردن ئەنجام دراوە، بەاڵم هيچ بەرهەمى نابێ���ت هەتا كردارى لكاندن 
Paste ئەنجام نەدرێت.

 •  Cut  : بڕين

بريتييە لە كردارى هەڵگرتنى دانەى رەس���ەن لە ش���وێنى خۆى و گواس���تنەوەى بۆ ش���وێنى 
مەبەست، بەم شێوەى خوارەوە:

• بە كليكى راست لەسەر فايل يان فۆڵدەرى مەبەست بۆ گواستنەوە، ليستێك دەردەكەوێت.	
• 	. Cut لە ليستەكە: بە كليككردن لەسەر فرمانى بڕين

ئێس���تا ك���ردارى بڕين ئەنج���ام دراوە )رەنگى ئايكۆنى فايل يان فۆڵ���دەرى بڕاو كاڵ دەبێت(، 
بەاڵم بەرهەمى نابێت هەتا كردارى لكاندن Paste ئەنجام نەدرێت.

 •  Paste  : لكاندن

بريتيي���ە ل���ە ك���ردارى دانانى ئەو فايلەى يان ئ���ەو فۆڵدەرەى كە كۆپيك���راوە يان بڕدراوە لە 
شوێنى مەبەست، بەم شێوەى خوارەوە ئەنجام دەدرێت:

• بە كليكى راست لە شوێنى مەبەست، ليستێك دەردەكەوێت.	
• 	. Paste لە ليستەكە: بە كليككردن لەسەر فرمانى لكاندن

فايلى يان فۆڵدەرى كۆپيكراو يان بڕدراو، لە شوێنى مەبەست جێگير دەبێت.

Copy, Cut & Paste  كۆپى، بڕين و لكاندن

نەكە
جی وا

ئامان

ئەنجامدانى كردارەكانى كۆپى و بڕين و لكاندن.	 

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی 
٢٧ 27
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: Flash Memory بۆ   D  نمونە / بۆ گواستنەوەى فايلێكى وێنەى هەولێر، لە درايڤى

رێگەى يەكەم :

درايڤى D دەكەينەوە، كليكى راست لەسەر فايلى وێنەكە دەكەين، ليستێك دەردەكەوێت.. 1

لە ليستەكە: كليك لەسەر فەرمانى بڕين  cut  دەكەين. )گواستنەوە واتە فەرمانى بڕين(. 2

درايڤى Flash Memory دەكەينەوە، لە شوێنى مەبەست كليكى راست دەكەين، لە ليستە . 3
كراوەكە فەرمانى paste كليك دەكەين.

رێگەى دووەم :

لە درايڤى D يەك كليك لەسەر فايلى وێنەكە دەكەين. )كليكى چەپ(. 1

] لەسەر كيبۆرد دوگمەكانى Ctrl + X  دادەگرين[.. 2

3 .  Ctrl + V لە شوێنى مەبەست ] لەسەر كيبۆرد دوگمەكانى  Flash Memory لە درايڤى
دادەگرين[.

رێگەى سێيەم:

هەردوو درايڤى D و Flash Memory دەكەينەوە.. 1

2 . Flash فايلى وێنەكە رادەكێشينە ناو درايڤى Drag & Drop بە كردارى D لە درايڤى
 shift لەسەر كيبۆرد[. )بەبێ داگرتنى دوگمەى shift لەگەڵ ] داگرتنى دوگمەى Memory

كردارى  copy ئەنجام دەدرێت(

چاالكى//

پ1/ گواستنەوەى فۆڵدەرێك بەناوى بۆتان لە ناو داريڤى E بۆ ناو Flash Memory چۆن 
ئەنجام دەدەيت؟

پ2/ خاڵە هاوبەشەكان و جياوازەكان، لە ئەنجامدانى هەردوو كردارى كۆپى وبڕين چين؟
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هەڵس وكەوت لەگەڵ پەنجەرەكان :
 	 Close : داخستنى پەنجەرەكان

لە رووى ميتڕۆ:  Metro ، بە بردنى نيشاندەرى ماوس بۆ گۆشەى سەرەوەى يان خوارەوەى • 
الى چەپ، ئەو پەنجەرەى يان پرۆگرامەى پێشتر كارى لەسەر كراوە دەردەكەوێت بە بچوك 
كراوەيى، بە كليكى راست لەسەر ئەو پەنجەرەيە، ئايكۆنى داخستن Close  دەردەكەوێت و بە 

كليككردن لەسەرى پەنجەرەكە يان پرۆگرامەكە دادەخرێت.

لە رووى نوسينگە:   Desktop ، پاش چاالككردنى پەنجەرەكە:• 

لە شريتى ناونشان Title Bar )يەكەم شريتى سەرەوەى پەنجەرەكان( لە الى راست بە 	 
.           Close كليككردن لەسەر ئايكۆنى داخستن

 	.] Alt + F4  يان ] لەسەر كيبۆرد، بە داگرتنى

دابەزاندن���ى پەنجەرەك���راوەكان ب���ۆ س���ەر تاس���ك ب���اڕ Minimize             : ب���ە كليككردن لەس���ەر 	 
ئايكۆنەكەى و دواتر بە كليككردن لەس���ەر ئايكۆنى پرۆگرامەكە لەس���ەر  Task Bar  دووبارە 

پەنجەرەكە دەكرێتەوە.

 گەڕاندن���ەوەى پەنج���ەرەكان ب���ۆ رووب���ەرە بنەڕەتييەكاني���ان Restore Down           : بە كليككردن 	 
لەسەر ئايكۆنەكەى رووبەرى پەنجەرەكە بە شێوەيەك پيشان دەدرێت كە بچوكترە لە رووى 

نوسينگە.

گەورەكردن���ى پەنج���ەرەكان   Maximize           : ب���ە كليكك���ردن لەس���ەر ئايكۆنەكەى رووبەرى 	 
پەنجەرەكە يەكسان دەبێت بە رووى نوسينگە.

گۆڕين���ى رووب���ەرى پەنج���ەرەكان Resize    : بريتييە ل���ە كردارى گەورەكردن ي���ان بچوك كردنى 	 
رووب���ەرى پەنجەرەكان بە مەرجێك لە دۆخى Restore Down دا بن، بە بردنى نيش���اندەرى 
ماوس بۆ سەر يەكێك لە لێوارەكان يان يەكێك لە گۆشەكان تاكو نيشاندەرى ماوسەكە يەكێك 
ل���ەم ش���ێوانە )       ،     ،           ،     ( وەردەگرێ���ت، ئينج���ا ب���ە Drag&Drop جواڵندن���ى بە 

ئاراستەى ويستراو.

گواس���تنەوەى پەنجەرەكان Move : بريتييە لە كردارى گواس���تنەوەى پەنجەرەكان لە ش���وێنێك بۆ 	 
شوێنێكى تر بە مەرجێك لە دۆخى Restore Down دا بن، بە بردنى نيشاندەرى ماوسەكە بۆ 

سەر شريتى ناونيشان و بە Drag&Drop جواڵندنى بە ئاراستەى ويستراو.

رێكخستنى پەنجەرەكان وبەدوادا گەڕان

نەكە
جی وا

ئامان
   1( رێكخستنى پەنجەرەكان.

2( ئەنجامدانى كردارى بە دوادا گەڕان.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی 
٢٨ 28
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 Search  : بەدوادا گەڕان

بريتيي���ە لە كردارى گ���ەڕان بەدواى ئەو پرۆگرام و فاي���ل و فۆڵدەرانەى ناو كۆمپيوتەر، كە 
ناويان زانراوە بەاڵم ش���وێنى داكردنيان ديار و ئاش���كرا نييە ل���ەالى بەكارهێنەرى كۆمپيوتەر، بە 

گرتنەبەرى ئەم هەنگاوانەى خوارەوە دەتوانرێت كردارى گەڕان ئەنجام بدرێت:

• بە بردنى نيشاندەرى ماوس بۆ يەكێك لە گۆشەكانى الى راستى سكرين شريتى 	
س���حرى س���تونى دەردەكەوێ���ت بە كليكك���ردن لەس���ەر ئايكۆنى ب���ە دوادا گەڕان              

پەنجەرەك���ەى دەردەكەوێت، يان ] لەس���ەر كيبۆرد 
ب���ە داگرتنى دوگمەكان���ى Win + Q دەردەكەوێت.[ 

وەك شێوەى بەرامبەر:
• ن���اوى فايلى ي���ان فۆلدەرى مەبەس���ت ل���ە خانەى 	

بەدوادا گەڕان دەنووس���ين و كليك دەكەين لەسەر 
ئايكۆنى    ، يان ] لەس���ەر كيبۆرد بە داگرتنى 
دوگمەى Enter [، كردارى بە دوادا گەڕان دەس���ت 

پێدەكات.

 ب���ۆ نمون���ە: ئەگەر بمانەوێت كردارى بە دوادا گ���ەڕان جێبەجێبكەين بۆ گەڕان بە دواى فايلێك بە 
ن���اوى Book 7  ، دەبينين راس���تەوخۆ لە ژێرەوەى گەڕان ژم���ارەى پرۆگرام و فايلە دۆزراوەكان 
پيشان دەدات، وەك لە وێنەى خوارەوە ديارە، بە كليككردن لەسەر ئايكۆنى فايل هەموو فايلەكان 

پيشان دەدات لە الى چەپ.

چاالكى//

پ1/ چۆن دەتوانيت پەنجەرەى كراوە دابەزێنيت بۆ سەر تاسك بار وپاشان بيخەيتەوە بەرچاو؟

پ2/ مەبەست چييە لە فرمانى بە دوادا گەڕان Search ؟

پ3/ چۆن پەنجەرە كراوەكان دادەخەين يەكەم لە رووى ميترۆ، دووەم لە رووى نوسينگە؟

پ4/ چۆن پەنجەرە كراوەكان دادەخەين بە بەكارهێنانى كيبۆرد؟
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گۆڕينى كات و بەروار :

كات و بەروار لە كۆمپيوتەر لە گۆش���ەى خوارەوەى الى راس���تى رووى نوس���ينگە، لەسەر 
شريتى Task Bar  پيشان دەدرێت، وەك لەم وێنەى خوارەوە ديارە:

بەم شێوەى خوارەوە گۆڕانكارى دەكرێن:

• بە كليككردن لەس���ەر كات و بەروار پەنجەرەى كات و بەروار دەردەكەوێت، بەم ش���ێوەى 	
بەرامبەر:

• لە پەنجەرەى كات و بەروار: بە كليك لەسەر 	
 Change date and time settings...

پەنجەرەى دواتر دەردەكەوێت: 
• ل���ە پەنج���ەرەى دوات���ر: ب���ە كليك لەس���ەر 	

...Change date and time ئەم پەنجەرەى 
دەتواني���ن  ك���ە  دەردەكەوێ���ت،  خ���وارەوە 

گۆڕانكارييەكانى لەسەر ئەنجام بدەين:

Date, Time & Language  بەروار، كات و زمان

نەكە
جی وا

ئامان
   1( رێكخستنى كات و بەروار.

2( دانان والدانى زمانى كيبۆرد.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی 
٢٩ 29

بۆ گۆڕينى كات 
بە كليككردن 

لەسەر 
ئاڕاستەكانى 
زيادكردن و 

كەمكردن

بۆ جێ بەجێ كردنى 
گۆڕانكارييەكان

بۆ گۆڕينى بەروارى ڕۆژ

بۆ هەڵبژاردنى جۆرى ڕۆژ ژمێر، 
بۆ نمونە زاينى يان كۆچى

بۆ گۆڕينى بەروار بە 
هەڵبژاردنى مانگ و ساڵ
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چۆنيەتى زيادكردن وسڕينەوەى زمانى كيبۆرد :

كاتێك كە سيس���تەمى ويندۆز دەخەينە س���ەر كۆمپيوتەر لە بارى ئاساييدا تەنها دەتوانين بە 
زمانى ئينگليزى بنووس���ين، بۆ زيادكردنى زمانى كوردى، عەرەبى يان 

هەر زمانێكى تر ئەم هەنگاوانەى خوارەوە دەگرينە بەر:

• بە كليكى راست لەسەر ئايكۆنى ستارت        )ئەگەر هەبوو( 	
   8 ويندۆز  رووكارى  چەپى  الى  خوارەوەى  گۆشەى  لە  يان 
دەردەكەوێت،  بەڕێوەبردن  ئامادەكارى  فەرمانەكانى  ليستى 

وەك لە وێنەى بەرامبەر ديارە:
• ل���ە ليس���تى ك���راوە: كلي���ك لەس���ەر Control Panel دەكەي���ن، 	

دەردەكەوێت،  پەنجەرەكەى 
وەك لە بەرامبەر ديارە:

• لە پەنجەرەى بەرامبەر: كليك 	
دەكەين لەسەر بەشى زمان 
Language ، بۆ كردنەوەى 
وەك  زمانەكان،  پەنجەرەى 

لە وێنەى خوارەوە ديارە:
• 	 ، Language لە پەنجەرەى

 Add لەسەر  دەكەين  كليك 
a language بۆ كردنەوەى 
پ���ەن���ج���ەرەى زي���ادك���ردن���ى 
وێنەى  لە  وەك  زمانەكان، 

خوارەوە ديارە:

• لە پەنج���ەرەى خوارەوە: لە 	
 Group language بەش���ى 
by بۆ پۆلێنكردنى زمانەكان 
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لەس���ەر بنەماى شێوازى نوسين، سيستەمى نوسين واتە Writing system هەڵدەبژێرين) 
كليك دەكەين لەسەرى( ، پەنجەرەى خوارەوە دەردەكەوێت.

• 	  Central Kurdish زمانى كوردى ناوەڕاس���ت : Arabic script ل���ە پەنج���ەرەى س���ەرەوە
هەڵدەبژێري���ن ب���ە كليككردن، پاش���ان كليك لەس���ەر زيادكردن Add دەكەي���ن، لە ئەنجامدا 
زمانى كوردى زياد دەبێت بۆ س���ەر زمانەكانى كيبۆرد و دەچێتە س���ەر ليس���تى زمانەكان 

بەم شێوەى خوارەوە:

سڕينەوەى زمانى كيبۆرد:

بۆ سڕينەوەى زمانێك لە زمانەكانى كيبۆرد هەمان هەنگاوەكانى زيادكردنى زمان بگرەبەر 
هەت���ا هەنگاوى س���ێيەم، لە هەنگاوى چوارەمدا زمانێك لە زمان���ەكان هەڵبژێرە )بە كليكى چەپ( و 

كليك لەسەر فەرمانى Remove بكە، بەم شێوەى خوارەوە:

چاالكى//

پ1/ چۆن دەتوانيت بەروارى كۆمپيوتەرەكەت بكەى بە 1988/3/16 كاتەكەى بكەيت بە 11ى 
بەيانى؟

پ2/ ئايا دەتوانيت زمانى كوردى بۆ كيبۆردى كۆمپيوتەرەكەت زياد بكەى؟چۆن؟
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چۆنیەتی زیادکردن و سڕینەوەی پرۆگرام لە ویندۆز ٨ :
زیادکردنی پرۆگرام:• 

بریتيی���ە لە ک���رداری جێگیرکردنی پرۆگرامێک لەس���ەر کۆمپیوتەر، ب���ۆ جێبەجێكردنى كارو 
پێداويستييەكانمان لەسەر پرۆگرامەكە.

پێش جێگیرکردنی هەر پرۆگرامێك پێویستە دڵنیا بین لە:

تايبەتمەندييەكانى کۆمپیوتەرەکە گونجاوە بۆ لە خۆگرتنی ئەو پرۆگرامە.. 1

جێگیرکردنی پرۆگرامەکە نابێتە هۆی مەترسی بۆ سەر کۆمپیوتەرەکە بە تایبەتی کاتێک کە . 2
پرۆگرامەکە لە ڕێگەی تۆڕی ئینتەرنێتەوە وەرگيرا بێت. )پشكنينى ڤايرۆسى بۆ نەكرا بێت(.

ش���ێوازی جێگیرکردنی هەر پرۆگرامێک پشت دەبەستێت بە جۆر و سروشتی پرۆگرامەکە، 
ئەمانەی خوارەوە هەنگاوەکانی جێگیرکردنی هەر پرۆگرامێکە كە لەسەر CD  يان DVD  ... بێت:

ئایکۆنی Computer بکەوە )لەسەر رووى نوسينگە: بە جووت کلیک(.	 

کلیکی الی راست لەسەر ئایکۆنی بەگەڕخەری CD  يان DVD بكە. ) لیستێکى پێكهاتوو لە 	 
كۆمەڵە فەرمانێك دەردەکەوێت(، وەك لە وێنەى خوارەوە ديارە.

ل���ە ليس���تە كراوەك���ە: کلی���ک 	 
لەس���ەر فەرمانی Open بكە. 
 CD بۆ پیشاندانی ناوەڕۆکی(

يان DVD يەكە(.

و 	  ب���دۆزەوە   Setup فایل���ی 
ج���ووت کلیک بکە لەس���ەری 
بۆ دەس���تپێکردنی پرۆس���ەی 
پرۆگرامەک���ە،  جێگیرکردن���ی 
پاشان بڕۆ بەدوای قۆناغەکانی 

جێگیرکردنی پرۆگرامەکە.

Install&Uninstall Programs دانان والبردنى پڕۆگرامەكان

نەكە
جی وا

ئامان
   1( چۆنيەتى دانانى پڕۆگرام لە سيستەمى كۆمپيوتەر.

2( رێگەى سەرەكى البردنى پڕۆگرام لە سيستەمى كۆمپيوتەر.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی فێرى ئەمانەى خوارەوە بێت :

وانەی  
٣٠30
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سڕینەوەی پرۆگرامێک:• 

وەک چ���ۆن ش���ێوازی جێگیرکردن ل���ە پرۆگرامێک بۆ پرۆگرامێکی ت���ر دەگۆڕێت، بە هەمان 
شێوە شێوازی سڕینەوە لە پرۆگرامێک بۆ پرۆگرامێکی تر دەگۆڕێت.

سڕینەوەی پرۆگرام بریتيیە لە کرداری لە کارخستنی پرۆگرامەکە و نەهێشتنەوەى بەتەواوی 
لە ناو كۆمپيوتەر، بە گرتنەبەری ئەم هەنگاوانەی خوارەوە:

لە گۆشەى خوارەوەى الى چەپى رووكارى ويندۆز 8 بە كليكى 	 
راست ليستى فەرمانەكانى ئامادەكارى بەڕێوەبردن دەردەكەوێت، 

وەك لە وێنەى بەرامبەر ديارە.

لە ليستەكە: كليك لەسەر Programs and Features  بكە بۆ 	 
کردنەوەی پەنجەرەی پرۆگرامە جێگيربووەکان. )يان پەنجەرەى 
Control Panel بکەوە، بە جووت کلیکكردن لەسەر ئايكۆنەكەى 
 Programs and Features لەوێ  نوسينگە،  رووى  لەسەر 

بكەوە(.

لە پەنجەرەى Programs and Features : پرۆگرامى مەبەست 	 
دەستنیشان بکە و کلیک لەسەر دوگمەی Uninstall بكە، پاشان 

بەدوای قۆناغەکانی سڕینەوەی پرۆگرامەکە بڕۆ، وەك لە وێنەى خوارەوە ديارە.

چاالكى//

پ1/ چۆن پرۆگرامێكى Media Player لە ناو Flash Memory دادەبەزێنيتە سەر 
كۆمپيوتەرێك؟

پ2/ هەنگاوەكانى سڕينەوەى پرۆگرامى Adobe Photoshop لە كۆمپيوتەر بنووسە.
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Paint   : پرۆگرامى وێنەكێشان و رەنگكردن

Paint يەكێك���ە ل���ەو پرۆگرامانەى كە پێيان دەوترێ پاش���كۆى ويندۆز Accessories ، واتە 
لەگەڵ دانانى ويندۆز ئەو پرۆگرامەش دادەبەزێتە س���ەر كۆمپيوتەر، بەكاردێت بۆ دروستكردن و 

دەستكاريكردنى وێنە و رەنگ كردنيان.

Paint  :چۆنيەتى كردنەوەى پرۆگرامى
رێگەى يەكەم:

بە كليكى راست لەسەر سكرينى ميتڕۆ، شريتى All apps دەردەكەوێت، بەم شێوەى خوارەوە، 	 

All apps  ب���ە ك��ل��ي��ك��ك��ردن ل���ەس���ەر ئ��اي��ك��ۆن��ى         جێبەجێكارييەكان  ئايكۆنە  الپەڕەى 
وێ��ن��ەى  ل���ە  وەك  خوارەوە ديارە.دەردەك�����ەوێ�����ت، 

لە پەنجەرەى ئايكۆنە جێبەجێكارييەكان دا، كليك لەسەر ئايكۆنى پرۆگرامى Paint بكە.	 

پرۆگرامى Paint دەكرێتەوە و رووكارەكەى بەم شێوەيە:	 

Paint  وێنەكێشان

نەكە
جی وا

ئامان

بەكارهێنانى پڕۆگرامى وێنەكێشان.	 
پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی بزانێت لە :

وانەی  
٣١31
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كاتێك كە شريتى Home چاالكە:• 

كاتێك كە شريتى View چاالكە:• 

رێگەى دووەم:

  Search دەبێتەوە لە خانەى  Search دابگرە، پەنجەرەى Win + Q لەسەر كيبۆرد دوگمەكانى [
بنووسە Paint ، ئايكۆنى پرۆگرامى Paint دەردەكەوێت، ئينجا بە كليك لەسەر ئايكۆنى پرۆگرامەكە 

يان لەسەر كيبۆرد دوگمەى Enter دابگرە[، پرۆگرامى  Paint دەكرێتەوە.

رێگەى سێيەم:

] لەسەر كيبۆرد دوگمەكانى  Win + R  دابگرە، پەنجەرەى بەكارخستن Run دەكرێتەوە، وەك لە وێنەى 
خوارەوە ديارە، لە خانەى Open بنووسە mspaint ئينجا بە كليك لەسەر OK  يان لەسەر كيبۆرد 

Enter  دابگرە[، پرۆگرامى  Paint  دەكرێتەوە.

چۆنيەتى وێنەكێشان :

بۆ دروس���تكردنى شێوەيەك لەسەر 
رووتەختى وێنەكێشان لە بەشى شێوەكان 

بەشى رەنگەكان 
بۆ رەنگكردنى 

وێنەكان

رووتەختى وێنەكێشان

بەشى شێوەكان 
بۆ دروستكردنى 
بەشى ئامرازەكانشێوەى جۆراوجۆر

بەشى دەستكارى 
كردنى وێنە

بەشى كردارەكانى 
بڕين و كۆپى و 

لكاندن

بۆ چۆنيەتى 
پيشاندانى 
رووتەختى 
وێنەكێشان

البردن و بەديار خستنى 
راستەى ئاسۆيى و ستونى هێڵە 

خەياڵييەكان و شريتى حاڵەت

گۆڕينى قەبارەى 
پيشاندانى رووتەختى 

وێنەكێشان
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كليك لەسەر يەكێك لە شێوەكان بكە و لە بەشى رەنگەكان كليك لەسەر يەكێك لە رەنگەكان بكە، 
ئينجا بە رێگاى Drag&Drop شێوەكە دروست بكە.

دەتواني���ت لە بەش���ى ئام���رازەكان پێنوس ي���ان فڵچ���ە هەڵبژێريت و بەو رەنگ���ەى كە خۆت 
دەتەوێت بە رێگاى Drag&Drop وێنە بكێشيت. وەكو لە وێنەى خوارەوە ديارە:

چۆنيەتى داكردنى وێنە :

• لە رووكارى پرۆگرامى Paint كليك لەسەر File بكە.	

• فەرمان���ى Save يان Save As هەڵبژێرە ب���ە كليككردن، وەك 	
وێنەى بەرامبەر:

• وەك ئەم پەنجەرەى خوارەوە كردارى داكردن ئەنجام بدە:	

چاالكى//

پ1/ وێنەى ئااڵى كوردستان بكێشە و بە دروستى رەنگى بكە.

پ2/ هەنگاوەكانى داكردنى وێنەيەك بنووسە.

1- شوێنێك ديارى بكە بۆ داكردنى وێنەكە لەم خانەيە

3- بۆ گۆڕينى درێژكراوەى 2- ناوێك بنوسە بۆ وێنەكە لەناو ئەم خانەيە.
فايلەكە)جۆرى فايل(.

4- كليك بكە لەسەر ئەم دوگمەيە.
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 Wordpad : پرۆگرامی نووسینی دەق

ئەم پرۆگرامەش یەکێکە لە پاش���کۆکانی ویندۆز، واتە لەگەڵ دابەزاندنی سیس���تەمی ویندۆز 
دادەبەزێتە ناو کۆمپیوتەرەکە، توانایەکی باشی لە بواری نووسین و چاپکردندا هەیە.

: Wordpad چۆنيەتى كردنەوەى پرۆگرامى
رێگەى يەكەم:

بە كليكى راست لەسەر سكرينى ميتڕۆ، شريتى All apps  دەردەكەوێت، بە كليككردن لەسەر 	 
ئايكۆنى All apps الپەڕەى ئايكۆنە جێبەجێكارييەكان All apps دەردەكەوێت.

لە پەنجەرەى ئايكۆنە جێبەجێكارييەكان دا، كليك لەسەر پرۆگرامى Wordpad بكە.	 

پرۆگرامى Wordpad دەكرێتەوە و رووكارەكەى بەم شێوەى خوارەوەيە:	 

رووکاری پرۆگرامەک���ە ل���ە دوو ش���ریت پێکدێ���ت Home و View ک���ە هەریەکەی���ان چەند 
ئامرازێکیان لەسەرە، وەک لە خوارەوە روونکراونەتەوە:

 •: Home شريتى

Microsoft Wordpad  مايكرۆسۆفت وۆردپاد

نەكە
جی وا

ئامان
بەكارهێنانى پڕۆگرامى وۆردپاد.	 

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی بزانێت لە :

وانەی 
٣٢

بەشى رێكخستنى فۆنت

بەشى كۆپى وبڕين 
ولكاندن

بەشى رێكخستنى 
نوسين

بۆگەورەكردن وبچوككردنەوەى 
پيشاندانى الپەرەى نوسين

راستە شريتى 
ناونيشان

شريتى 
بەشى دۆزينەوەى ليستەكانان

وشەيەك يان زياتر و 
گۆڕينەوەيان بە هىتر

دانانى كات وبەروار 
وجۆرەها وێنە و ... هتد.

رووى الپەرەكە بۆ نوسين

32
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 •: View شريتى

رێگەى دووەم:

  Search دەبێتەوە لە خانەى  Search دابگرە، پەنجەرەى Win + Q لەسەر كيبۆرد دوگمەكانى [
بنووسە Wordpad ، ئايكۆنى پرۆگرامى  Wordpad دەردەكەوێت، ئينجا بە كليك لەسەر ئايكۆنى 

پرۆگرامەكە يان لەسەر كيبۆرد دوگمەى Enter دابگرە[، پرۆگرامى  Wordpad دەكرێتەوە.

رێگەى سێيەم:

] لەسەر كيبۆرد دوگمەكانى  Win + R دابگرە، پەنجەرەى بەكارخستن Run دەكرێتەوە، وەك 
لە وێنەى خوارەوە ديارە، لە خانەى Open بنووسە wordpad ئينجا بە كليك لەسەر OK  يان 

لەسەر كيبۆرد Enter  دابگرە[، پرۆگرامى  Wordpad  دەكرێتەوە.

تێبینی//

داکردنی فایل لە پرۆگرامى Wordpad بە هەمان شێوەی پرۆگرامی وێنەکێشانە، كە پێشتر 	 
باسكرا.

زمانى 	  لە  بەكاردێت  بۆ  كيبۆردى  دوگمەكانى  كە  دياركراوە،  هێمايانە  ئەو  دێت  لە خشتەى 
كوردى و زمانى عەرەبى:
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بەكارهاتندوگمەكان
Shift + Kدانانى فاريزە

Shift + Z.)~( لە زمانى عەرەبى بۆ دانانى املدة

Shift + Q

 Unikurd لە زمانى كوردى بۆ دانى 7 سەرەوە، لە فۆنتەكانى
بۆ  ێ  بەكاردێت.

لە زمانى عەرەبى بۆ دانانى الفتحة 

Shift + A
لە زمانى كوردى بۆ دانى 7 ژێرەوە.
لە زمانى عەرەبى بۆ دانانى الكسرة.

Shift + Eلە زمانى عەرەبى بۆ دانانى الضمة
Shift + Xلە زمانى عەرەبى بۆ دانانى السكون
Shift + Wلە زمانى عەرەبى بۆ دانانى تنوين الفتحة
Shift + R.لە زمانى عەرەبى بۆ دانانى تنوين الضمة
Shift + Sلە زمانى عەرەبى بۆ دانانى تنوين الكسرة
Shift + لە زمانى عەرەبى بۆ دانانى الشدةذ
Shift + بۆ دانانى خاڵز

لە زمانى كوردى بۆ نووسينى پيتى  گ  بەكاردێت.ط
لە زمانى كوردى بۆ نووسينى پيتى  ڤ  بەكاردێت.ظ
لە زمانى كوردى بۆ نووسينى پيتى  ژ  بەكاردێت.ذ
لە زمانى كوردى بۆ نووسينى پيتى  چ  بەكاردێت.ض
لە زمانى كوردى بۆ نووسينى پيتى  پ  بەكاردێت.ث
لە زمانى كوردى بۆ نووسينى پيتى  ۆ  بەكاردێت.ؤ
لە زمانى كوردى بۆ نووسينى پيتى  ە  بەكاردێت.ة

چاالكى//

پ1/ لە پرۆگرامى Wordpad بنوسە )كوردستان( وپيتەكانى رەنگ بكە، بە شێوەيەك 
گوزارشت بكات لە رەنگەكانى ئااڵى كوردستان.

پ2/ داگرتنى هەريەكە لەم دوگمانەى خوارەوە، بۆچى بەكاردێت؟

Shift + R  ، ط  ، ث  ،  ظ ،  Shift + A  ، Shift + X  ،  Shift + K  
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پرۆگرامى بژمێر :

يەكێكە لە پرۆگرامەكانى پاشكۆى ويندۆز، بەكاردێت بۆ ئەنجامدانى كردارى ژمێريارى.

  Calculator : چۆنيەتى كردنەوەى پرۆگرامى بژمێر لە ويندۆز ٨
رێگەى يەكەم:

بە كليكى راست لەسەر سكرينى ميتڕۆ، شريتى All apps  دەردەكەوێت، بە كليككردن لەسەر 	 
ئايكۆنى All apps الپەڕەى ئايكۆنە جێبەجێكارييەكان All apps دەردەكەوێت.

لە پەنجەرەى ئايكۆنە جێبەجێكارييەكان دا، كليك لەسەر پرۆگرامى Calculator بكە.	 

پرۆگرامى Calculator دەكرێتەوە و رووكارەكەى بەم شێوەى خوارەوەيە:	 

رێگەى دووەم:

  Search دەبێتەوە لە خانەى  Search دابگرە، پەنجەرەى Win + Q لەسەر كيبۆرد دوگمەكانى [
بنووسە Calculator ، ئايكۆنى پرۆگرامى Calculator دەردەكەوێت، ئينجا بە كليك لەسەر ئايكۆنى 

پرۆگرامەكە يان لەسەر كيبۆرد دوگمەى Enter دابگرە[، پرۆگرامى  Calculator دەكرێتەوە.

Calculator  بژمێر

نەكە
جی وا

ئامان
ناسين و كردنەوەى پڕۆگرامى بژمێر.	 

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی بزانێت لە :

وانەی 
٣٣

بژمێرى ئاسايى
Standard Calculator

33
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رێگەى سێيەم:

] لەسەر كيبۆرد دوگمەكانى  Win + R دابگرە، پەنجەرەى بەكارخستن Run دەكرێتەوە، وەك لە 
وێنەى خوارەوە ديارە، لە خانەى Open بنووسە Calc ، ئينجا بە كليك لەسەر OK  يان لەسەر 

كيبۆرد Enter  دابگرە[، پرۆگرامى  Calculator  دەكرێتەوە.

Standard Calculator  :بەكارهێنانى بژمێرى ئاسايى

پێكهاتەى رووکاری پرۆگرامەکە وەك لە وێنەى خوارەوە ديارە، شريتى ليستەكانى لە سێ 
ليست پێکدێت View  و Edit  و Help  کە هەریەکەیان چەند فەرمانێکیان تێدايە، وەک لە خوارەوە 

روونکراونەتەوە:

شريتى ناونيشان

شريتى ليستەكان

سكرين

بۆردى دوگمەكان
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 •: View ليستى

وەك ل���ە وێنەى بەرامبەر ديارە، لەم ليس���تە دەتوانرێت 
چوار جۆرە بژمێر پيشان بدرێت وكارى لەسەر بكرێت:

 	Standard Calculator  : بژمێرى ئاسايى

 	Scientific Calculator  : بژمێرى زانستى

 	Programmer Calculator  : بژمێرى پرۆگرامساز

 	Statistics Calculator  : بژمێرى ئامار

وەك لە وێنەكانى خوارەوە ديارە:

بژمێرى ئامار
Statistics Calculator

بژمێرى زانستى
Scientific Calculator

بژمێرى پڕۆگرامساز
Programmer Calculator
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 •: Edit ليستى

  Paste ئ���ەم ليس���تە ه���ەردوو فەرمان���ى
Copy  ،  تێداي���ە، وەك ل���ە وێن���ەى بەرامب���ەر 
دي���ارە، دەتوانرێت بەكاربهێنرێت بۆ كۆپيكردنى 
ئەنجام���ى كردارێك���ى بي���ركارى لەس���ەر بژمێر 
و لكاندن���ى ل���ە ش���ونێكىترى پێويس���ت، يان بە 
پێچەوانە ژمارەيەك لە شوێنێكىتر كۆپى بكرێت 

و لەسەر سكرينى بژمێر بلكێندرێت.

 •: Help ليستى

پيشاندانى  بە  تايبەتە  ليستەش  ئ��ەم 
بە  س��ەب��ارەت  ويندۆز  دەرەك��ان��ى  يارمەتى 
لە  وەك  بژمێر،  پ��رۆگ��رام��ى  بەكارهێنانى 

وێنەى بەرامبەر ديارە.

چاالكى//

پ1/ پێكهاتەكانى رووكارى بژمێرى ئاسايى لە سيستەمى ويندۆز 8 دا بنووسە.

پ2/ ناوى ئەو بژمێرانە بنووسە كە لە سيستەمى ويندۆز 8 دا هەيە وكارى لەسەر دەكرێت.



9٧

بەكارهێنانەكانى بۆردى دوگمەكان لە بژمێرى ئاسايى:

لەم وێنەى خوارەوەدا، بەكارهێنانى هەر يەك لە دوگمەكان روونكراوەتەوە:

نموونە 1/ بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  ئەنجامى رەگى دووجاى 9 بدۆزەوە.

)1( دوگمەى ژمارە 9 دابگرە.

)2( دوگمەى رەگى دووجا دابگرە، ئەنجامەكەى )3( لەسەر سكرين دەردەكەوێت. 

نموونە 2/ بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  هەڵگەڕاوەى ژمارە 4 بدۆزەوە.

)1( دوگمەى ژمارە 4 دابگرە.

)2( دوگمەى هەڵگەڕاوەى ژمارە دابگرە، ئەنجامەكەى )0.25( لەسەر سكرين دەردەكەوێت.

بەكارهێنانى بژمێر لە ويندۆز ٨

نەكە
جی وا

ئامان

بەكارهێنانى پڕۆگرامى بژمێر.	 

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی بزانێت لە :

وانەی 
٣٤34

 
رەگى 
 دووجا

رێژەى  
 سەدى

 
ھەڵگەڕاوەى 

 ژمارە

 
دانانى نيشانەى 

 + يان -

 

كردارى 
 كۆكردنەوە

 

كردارى 
 كەمكردنەوە

 

كردارى 
 جارانكردن

 

كردارى 
 دابەشكردن

 
سرينەوەى 

 رەنوس رەنوس

 
سرينەوەى 

 سكرين

 
دوگمەكانى ژمارە 

سروشتيەكان 

دوگمەكانى  
 يادگە

 
سرينەوەى 
 دوا ژمارە

 

 فاريزە
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ئەنجامدانى كردارى كۆكردنەوە وجارانكردن :

نمونە 1/ بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  ئەنجامى  3 + 8 بدۆزەوە.
)2( دوگمەى كردارى كۆكردنەوە )+( دابگرە. )1( دوگمەى ژمارە 3 دابگرە.  

)3( دوگمەى ژمارە 8 دابگرە.

)4( دوگمەى يەكسانە )=( دابگرە، ئەنجامەكەى )11( لەسەر سكرين دەردەكەوێت.

نمونە 2/ بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  ئەنجامى  -5 × -9 بدۆزەوە.
)2( دوگمەى دانانى نيشانەى )-( دابگرە. )1( دوگمەى ژمارە 5 دابگرە.   

)4( دوگمەى ژمارە 9 دابگرە. )3( دوگمەى كردارى جارانكردن )*( دابگرە. 

)5( دوگمەى دانانى نيشانەى )-( دابگرە.

)6( دوگمەى يەكسانە )=( دابگرە، ئەنجامەكەى )45( لەسەر سكرين دەردەكەوێت.

تێبينى//

ك���ردارى كەمكردنەوە بەهەمان ش���ێوەى كردارى كۆكردن���ەوە ئەنجام دەدرێت، تەنها لە 	 
جياتى داگرتنى دوگمەى كردارى )+( دوگمەى كردارى )-( دادەگرين.

هەروەها بەهەمان شێوە كردارى دابەشكردن ئەنجام دەدرێت.	 
بۆ نووسينى ژمارە 15 : دوگمەى ژمارە 1 دابگرە ئينجا دوگمەى ژمارە 5 دابگرە.	 

ب���ۆ نووس���ينى ژمارە 764 : دوگمەى ژم���ارە 7 دابگرە ئينجا دوگم���ەى ژمارە 6 دابگرە 	 
پاشان دوگمەى ژمارە 4 دابگرە، واتە لە الى چەپى ژمارەكە دەست پێدەكەين هەروەك 

خوێندنەوەكەى.

نمونە 3/ بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  ئەنجامى  52 × -19 ÷ 13 بدۆزەوە.
دوگمەى ژمارە  ، پاشان دوگمەى ژمارە  دابگرە.. 1
دوگمەى كردارى جارانكردن  دابگرە.. 2
دوگمەى ژمارە ، پاشان دوگمەى ژمارە دابگرە، دوگمەى دانانى نيشانەى )-( دابگرە.. 3
دوگمەى كردارى دابەشكردن دابگرە.. 4
دابگرە،)هەڵەبوو، لە جياتى ژمارە 3 ژمارە 5 نوسرا(.. 5 ، پاشان دوگمەى ژمارە دوگمەى ژمارە

يان دوگمەى دابگرە، ژمارە 5 دەسڕێتەوە، ژمارە 3 بنووسە، هەنگاوەكان تەواوبكە.	 

يان دوگمەى  دابگرە، ژمارە 15 دەسرێتەوە، ژمارە 13 دووبارە بنووسەوە، هەنگاوەكان 	 
تەواوبكە.

دوگمەى يەكسانە  دابگرە، ئەنجامەكەى )-76( لەسەر سكرين دەردەكەوێت.. 6
ب���ۆ چاككردن���ەوەى هەڵەى نمونەى پێش���وو، ئەگ���ەر دوگمەى  دابگرين ئ���ەوا هەموو 	 

كردارەكان دەسڕێنەوە.
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نمونە 4/ رۆژێكيان تەڤرى لە بازار ويستى كارتى مۆبايل وئينتەرنێت بكرێ لەم جۆرانە، 3 كارتى 
ئەو  5000 دينارى و 4 كارتى  10000 دينارى 2 كارتى 40000 دينارى، پاش ئەوەى 
كارتانەى وەرگرت، سەيرى كرد، فرۆشيار بە ئامێرى بژمێر هەر جۆرە كارتێك جاران 
ژمارەى كارتەكان دەكات و لە كاغەزێك دەينووسێت پاشان ئەنجامەكان كۆ دەكاتەوە، 
دوگمەكانى  بەكارهێنانى  بە  هەژماركردن  بۆ  فێردەكەم  رێگەيەكت  پێى گوت من  تەڤرى 

يادگە، بەم جۆرە:

3 × 5000 بكە و پاشان دوگمەى =  دابگرە، ئينجا دوگمەى + M  دابگرە.	 

4 × 10000 بكە و پاشان دوگمەى =  دابگرە، ئينجا دوگمەى + M  دابگرە.	 

2 × 40000 بكە و پاشان دوگمەى =  دابگرە، ئينجا دوگمەى + M  دابگرە.	 

لە كۆتايى دوگمەى MR  دابگرە، ئەنجامەكەى  135000  لەسەر سكرين دەردەكەوێت.	 

نمونە 5/ بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  رێژەى سەدى بۆ ئەنجامى :

    5 × 24 - 2 × 17 + 8 × 7  بدۆزەوە

5 × 24 بكە و پاشان دوگمەى =  دابگرە، ئينجا دوگمەى + M  دابگرە.	 

2 × 17 بكە و پاشان دوگمەى =  دابگرە، ئينجا دوگمەى - M  دابگرە.	 

8 × 7 بكە و پاشان دوگمەى =  دابگرە، ئينجا دوگمەى + M  دابگرە.	 

لە كۆتايى دوگمەى MR  دابگرە،   142  لەسەر سكرين دەردەكەوێت.	 

دوگمەى رێژەى سەدى دابگرە، ئەنجامەكەى  79.52  لەسەر سكرين دەردەكەوێت.	 

تێبينى//

دوگمەى  MC بەكاردێت بۆ سڕينەوەى يادگە، واتە بەتاڵكردنى يادگە.	 

رێژەى س���ەدى بۆ ئەنجامێكى بيركارى بەكاردێت، واتە ناكرێت ژمارەيەك بنووس���ين و 	 
رێژەى سەدى بۆ بدۆزينەوە. 

چاالكى//

پرسيار/ ئەنجامى ئەمانەى خوارەوە بدۆزەوە، بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  :

   5 ÷ 10 - 7 × 6 + 8 × 5- )2(       9 × 6 - 7 × 3 )1(

   2 - × 99 - 21 × 47 + 4 × 31 )4( )3( رەگى دووجاى 121   

)5( رێژەى سەدى بۆ ئەنجامى 25 × 3 - 15 ÷ 3
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سكرينى بەركەوتن:

بريتييە لە چينێكى روون، كە سكرينى پيشاندانى پێ دادەپۆشرێت، هەست بە هەر جولەيەك 
دەكات لەسەر سكرينەكە، يەكێكە لەم تەكنەلۆژيا نوێيانەى كە ئێستا زۆرترين بەكارهێنانى هەيە و 

لە زۆر جۆرە ئامێردا وەكو مۆبايل ، كۆمپيوتەر ، تەلەفزيۆن ، ... هتد بەكاردێت.

جۆرەكانى )تەكنەلۆژيا جياوازەكانى( سكرينى بەركەوتن:

سكرينەكانى بەركەوتن دەكرێن بە سێ جۆرى سەرەكى بەپێى تەكنەلۆژياى دروستكردنيان:

  Resistive Screens : سكرينەكانى بەرگرى -	

ئەو س���كرينانەن، كە پشت دەبەس���تن بە بەركەوتن، لە دوو چين پێكدێن، يەكێكيان گەيەنەر 
Conductive ئەوىتريان بەرگريكار Resistive ، كە بۆشاييەكى بچوك جيايان دەكاتەوە ، كاتى 
بەركەوتن���ى چين���ى س���ەرەوەى بەر چينى ژێ���رەوەى دەكەوێت كە تەزووى كارەباي���ان پێدا تێپەڕ 
دەبێ���ت و ل���ە نێوانيان بوارێكى كارەبايى هەيە، ئەمانەش ش���وێنى بەركەوتنەك���ە ديارى دەكەن و 

رەوانەى يەكەى چارەسەركردن دەكەن، بۆ جێبەجێكردنى فەرمانى داواكراو.

Touch Screens  سكرينەكانى بەركەوتن

نەكە
جی وا

ئامان
   1( ژماردنى جۆرەكانى سكرينى بەركەوتن.

2( اليەنى باش وخراپى هەر جۆرە سكرينێك.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی بزانێت لە :

وانەی 
٣٥ 35
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سيفەتە جياكەرەوەكانى :

بەهاكەى هەرزانە.. 1

بەرگرى كاريگەرييەكانى دەرەكى دەكات وەك: شێ، ئاو، گەرمى، ... .. 2

دەتوانرێت بەكاربهێنرێت بە هۆى پێنوسێكى ئاسايى، پێنوسى ئەلكترۆنى و پەنجەكان.. 3

كەم وكورتييەكان :

نەبوونى سيفەتى بەركەوتنى لە شوێنێك زياتر لەيەك كاتدا،    . 1
. Multi touch

كەمى رووناكى و روونى سكرين، بەو هۆيەوە وێنەكان بەشێوەيەكى ويستراو دەرناكەون . 2
لەبەر تيشكى رۆژ و لە شوێنە رووناكەكان.

لە جۆرەكانىتر زياتر دووچارى شوخت و شكان دەبێت، و هەر چەند شوختيشى زۆر بێت . 3
واڵمدانەوەى كەم دەبێتەوە.

سنورى بەركەوتن بەرێژەيەكى گەورە دادەنرێت، كە وا دەكات كارپێكرنى زەحمەت بێت . 4
لەگەڵ ئايكۆنە بچوك و وردەكان.

Capacitive Screens  : 2- سكرينەكانى بەركەوتنى ووزەيى

ئەم س���كرينانە لە يەك چين پێكدێن، كە بريتييە لە تۆڕێكى كارەبايى Grid ، داپۆش���راون بە 
چينێكى ئەلكترۆنى گەيەنراو، كە هەردەم لە لێوارەكانى تەزووى كارەبا دەردەچێت، وەكو دەزانين 
ك���ە لەش���ى مرۆڤيش بارگەى كارەباي���ى هەڵگرتووە، لەبەر ئەوە كاتى بەركەوتنى ئەو س���كرينە بە 
پەنجەى دەس���ت، گۆڕانكارييەك روودەدات لە تەزووى كارەباى دەرچوو لە س���كرين، بەم جۆرە 
دەتوانێت ش���وێنى بەركەوتنەكە بناس���ێت. و رەوانەى يەكەى چارەسەركردن بكات بۆ ئەنجامدانى 

فەرمانى داواكراو.
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سيفەتە جياكەرەوەكانى :
كاتدا . 1 يەك  لە  شوێنێك  چەند  بەركەوتنى  سيفەتى  بوونى 

Multi touch ، وەك لە وێنەى بەرامبەر ديارە، ئەگەر چى 
لە هەندێ جۆريان ئەم سيفەتە نييە.

روناكييەكى بەهێزى هەيە، رەنگى چاالكترە.. 2

شوخت و رووشان كارناكاتە سەر ئەداكەى.. 3

ئاسانى بەكارهێنانى بە تايبەتى لەگەڵ ئايكۆنە بچوكەكان.. 4

كەم وكورتييەكانى :
 نرخەكەى زۆر بەرزە.. 1

بەرگرى كاريگەرييەكانى دەرەكى ناكات وەك: شێ، ئاو، . 2
گەرمى، ... .

كارەباى زياتر پێويستە.. 3

كار دەكات بە پەنجەكان يان پێنوسى ئەلكترۆنى وەكو جۆرەكانىتر بە پێنوسى ئاسايى كار . 4
ناكات.

Infrared Touch Screens  : 3- سكرينەكانى بەركەوتنى تيشكى ژێر سور

ئ���ەم ج���ۆرە س���كرينانەش لە ناوەكەي���ان ديارە، كە كاردەكەن بە تيش���كى ژێر س���ور كە بە 
س���ەيركردنى ئاس���ايى نابينرێ و كەمترين هێزى بەركەوتنى لەسەر س���كرين پێويستە، لە هەندێ 

مۆبايل ئەم جۆرە سكرينە بەكاردێت. وەك وێنەى خوارەوە.
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سيفەتە جياكەرەوەكانى :
كاريگەرييەكانى دەرەكى وەك: شێ، ئاو، گەرمى، ...  كارى تێ ناكات.. 1

بە كەمترين هێزى بەركەوتن لەسەر سكرين كار دەكات.. 2

كەم وكورتييەكانى :
گرانترين جۆرى سكرينى بەركەوتنە.. 1

شوێنانەى . 2 ئەو  تايبەتى  بە  سور  ژێر  تيشكى  لەگەڵ  روودەدات  بەيەكداچوون  جار  هەندێ 
رووناكى بەهێزيان تێدايە وەك تيشكى لێزەر و ... هتد.

چاالكى//

پ1/ سكرينى بەركەوتن چييە؟ جۆرەكانى بژمێرە.

پ2/ وەاڵمى راست بۆ ئەمانەى خوارەوە هەڵبژێرە:

سكرينى بەركەوتن بەكاردێت لە:. 1

هەموو ئەمانە تەلەفزيۆن   كۆمپيوتەر   مۆبايل    

لە سكرينەكانى جۆرى بەرگرى دەكرێت شوێنى بەركەوتن لە يەك كاتدا:. 2

هەموو ئەمانە 3 شوێن بێت   1 شوێن بێت   2 شوێن بێت    

ئەم جۆرە سكرينانەن كە كەمترين هێزى بەركەوتنى پێويستە:. 3

هەموو ئەمانە تيشكى ژێر سور  بەرگرى    وزەيى    

پ3/  سيفەتە جياكەرەوەكانى سكرينى بەركەوتن لە جۆرى وزە بنووسە.
پ4/  لە كاتى بەكارهێنانى سكرينى بەركەوتن لە جۆرى تيشكى ژێر سور بە يەكداچوون 

روودەدات هۆى ئەمە چييە؟ روونى بكەوە.

پ5/ دروست و نادروست لەمانەى خوارەوە ديارى بكە:

سكرينەكانى بەركەوتن لە جۆرى تيشكى ژێر سور گرانترين بەهايان هەيە.. 1

شێ كاريگەرى زۆرە لەسەر سكرينى بەركەوتن لە جۆرى بەرگرى.. 2

سكرينەكانى بەركەوتن لە جۆرى بەرگرى لە دوو چين پێكدێن، بەاڵم لە جۆرى وزە تەنها . 3
لە يەك چين پێكدێن.
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بەركەوت���ن پش���تگيرى دەكات لە بەركەوتنى تاكانە و جوڵ���ەى بازنەيى و كردارى  سكرينى 
گەورەكردن و بچوككردن، بەركەوتنى چەند شوێنێكى سكرين لە يەك كاتدا، بەكارهێنەر بە هۆى 

ئەم جۆرە بەركەوتنانە دەتوانێت زانيارييەكان لە پێگەيەك بگوازێتەوە بۆ كۆمپيوتەرەكەى.

 سكرينى بەركەوتن بە پێى جۆرەكەى رێگەيەك بەكاردێنێت بۆ ناسينەوەى هەر جوڵەيەكى 
س���وك لەس���ەر س���كرينەكە، پێويس���تى بە بەركەوتنى بەهێز نييە بۆ كاركردن، تەنها بەركەوتنێكى 

ئاسايى بێت تاكو لە اليەن يەكەى چارەسەركردن بە ئاسانى شوێنى بەركەوتنەكە بناسرێتەوە.

رێگەكانى بەركەوتن لە سيستەمى ويندۆز ٨ :

	. يەك بەركەوتن و دووجار بەركەوتن :

بۆ دەستنيش���انكردنى ئايكۆنێك لەس���ەر س���كرين تەنها بە بەركەوتنى پەنجەيەك بە سوكى 
لەسەر ئايكۆنەكە ئەنجام دەدرێت )واتە: يەك كليكى چەپى ماوس(، بەاڵم )بۆ جووتە كليكى چەپى 
ماوس( دووجار بە بەركەوتنى پەنجەيەك يەك بە دواى يەك بەخێرايى لەس���ەر ئايكۆنەكە ئەنجام 

دەدرێت.

2. يەك بەركەوتن بە بەردەوامى :

بە بەركەوتنێكى بەردەوام بە پەنجەيەكى دەست لەسەر ئايكۆنێكى سەر سكرين، تا بازنەيەك 
بە دەورى ئايكۆنەكە دەبينرێت، پاشان بە هەڵگرتنى پەنجەى دەست ليستێكى لێوە دەردەچێت، ئەم 

كردارەش بريتييە لە كليكى راستى ماوس.

Touch Types  جۆرەكانى بەركەوتن

نەكە
جی وا

ئامان
   1( ژماردنى جۆرەكانى بەركەوتن.

2( فێربوونى بەكارهێنانى بەركەوتن.

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی بزانێت لە :

وانەی 
٣٦ 36
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3. جوڵەى راكێشان :

بريتييە لە كردارى پەنجە خس���تنە س���ەر ئايكۆنێك و راكێش���انى بە ئاراس���تەيەك و پاش���ان 
سەربەستكردنى لە شوێنى مەبەست، ئەمەش كردارى  Drag&Drop  ى ماوس دەنوێنێ.

٤. جولەى تێپەڕكردن :

بە بەركەوتنى پەنجەى دەست لەسەر سكرين و جواڵندنى بە ئاراستەى ستونى يان ئاسۆيى 
دەگوترێت جولەى تێپەڕكردن، ئەمەش كردارى جولەى رۆڵەى تێپەركردنى ماوس دەنوێنێ.

٥. كردارى گەورەكردن و بچوككردن:

بە بەركەوتنى دوو پەنجەى دەست )باشترە يەكێكيان پەنجەى گەورە بێت( بە نەرمى لەسەر 
سكرينى بەركەوتن يان لەسەر وێنەيەك بە بەردەوامى، پاشان : 

بۆ گەورەكردن دوو پەنجەكە لەيەكتر دووربخەرەوە )دوورى نێوانيان زياد بكرێت(.	 

بۆ بچوككردن دوو پەنجەكە لە يەكتر نزيك بكەرەوە )دوورى نێوانيان كەم بكرێت(.	 
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٦. كردارى سوڕاندنەوە :

ب���ە بەكارهێنان���ى دوو پەنج���ە ب���ۆ بەركەوتن���ى وێنەيەك���ى س���ەر س���كرينى بەركەوت���ن، بە 
سوڕاندنەوەيان بە ئاراستەيەكى دياريكراو كردارى وەرگێڕانى وێنەكە ئەنجام دەدرێت.

رێنماييەكان لە كاتى بەكارهێنانى سكرينى بەركەوتن :

لە كاتى بەكارهێنانى سكرينى بەركەوتن، خۆت دوور بخە لە بەكارهێنانى هەر شتێكى تيژ، كە . 1
ببێتە هۆى شكان يان رووشانى سكرين.

لە كاتى بەكارهێنانى سكرينى بەركەوتن پێويستە پەنجەكانى دەست و سكرينەكە خاوێن و . 2
وشك بن.

بۆ ئەوەى سكرينەكە بە شێوازێكى دروست كاربكات، دووربكەوە لە گرتنى لێوارى سكرينەكە . 3
لەكاتى بەكارهێنانيدا.

ئامێرەكە دابخە، ئينجا سكرين خاوێن بكەوە بە پارچە قوماشێكى خاوێن و نەرم و وشك.. 4

بەكارنەهێنانى سكرينى بەركەوتن لە شوێنى شێدار و كەش و هەواى گەرم و تۆزاوى.. 5

كاريگەرييەكان لەسەر ناسينەوەى جولەى بەركەوتن :

بەركەوتنى ناتەواو بۆ شوێنى مەبەست لەسەر سكرين.. 1

خێرايى جولەى بەركەوتن.. 2

كاتى ماوەى نێوان دوو بەركەوتن.. 3
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 سكرينى بەركەوتن كار ناكات لەم بارانەدا :

1 ..  Rescue System  كاتێك سيستەمى كارپێكردن لەبارى فرياكەوتنە

كاتێك ئامێرەكە لە سەرەتاى ئيشكردنە، تەواو جێگيرنەبووە.. 2

كاتێك ئامێرەكە لە بارى خەوتن دايە.. 3

كاتێك ئامێرەكە لە بارى سڕبوون دايە. )بە زمانى بازار: جامى كردووە(.. 4

كاتێك ئامێرەكە لە بارى دڵنيابوون safe  دايە.. 5

چاالكى//

پ1/  رێگەكانى بەركەوتن لەسەر سكرينى بەركەوتن بژمێرە.

پ2/  سێ لە رێنماييەكانى بەكارهێنانى سكرينى بەركەوتن بنووسە.

پ3/  ئەو هۆكارانە چين كە كاريگەرييان دەبێت لەسەر ناسينەوەى جۆرى بەركەوتن لەاليەن 
يەكەى چارەسەركردنى ئامێرەكە.

پ4/  دروست و نادروست لەمانەى خوارەوە ديارى بكە:

لە بارى خەوتن sleep ى كۆمپيوتەر، سكرينى بەركەوتن كارناكات.. 1

كردارى گەورەكردن تەنها بە يەك بەركەوتن ئەنجام دەدرێت.. 2

رێگەى جولەى تێپەڕكردن بە پەنجە، كردارى  Drag&Drop  ى ماوس دەنوێنێت.. 3

بەكارهێنانى سكرينى بەركەوتن لە كاتى هەورە تريشقەدا هيچ كاريگەرى نابێيت.. 4

هەر چەند كاتى ماوەى نێوان دوو رێگەى بەركەوتن كەمتر بێت، باشترە بۆ وەاڵمدانەوە.. 5

پ5/ لەم وێنەى خوارەوە كردارى بەركەوتن و جولڵەى پەنجەكانى دەست چى دەنوێنن، روونى 
بكەوە؟
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پرسيار// وه اڵمی راست هه ڵبژێره :

بۆ دانانی ویندۆز 8  بۆ هەر کۆمپیوتەرێک، پێویستە خێرایی CPU لەم کۆمپیوتەرەدا بە . 1
الیەنی کەمەوە بریتی بێت لە:

1GHz       2GHz       3GHz       4GHz  

سيستەمى Android  پشتيوانى دەكات لە:. 2

هەموو ئەمانە   SMS          Wifi       GPS   

بەناوبانگترين سيستەمى بەكارخستن بريتييە لە:. 3

MS Windows       iOS       Android  هيچ يەكێك لەمانە  

کۆمپانیای مایکرۆسۆفت نەوەی یەکەمی ویندۆزی بەرهەم هێنا لە ساڵی:. 4

1987        1985       1983        1981   

سيستەمى iOS بريتييە لە بەرهەمى كۆمپانياى :. 5

هەموو ئەمانە سامسۆنگ   ئەپل   مايكرۆسۆفت    

ژمارەى نەوەكانى  Windows تا ساڵى  2014 گەيشتە:. 6

14   13   10   8  

ئەو كۆمپانيايەى كە سيستەمى  Android بەكارناهێنێت، بريتييە لە:. 7

هيچ يەكێك لەمانە   Samsung       Google       LG  

لە كام سيستەمى بەكارخستن، سكرينى ميتڕۆ بەكاردێت:. 8

Windows 8  Windows 7       iOS       Android  

بۆ كوژاندنەوەی كۆمپیوتەر و داگیرساندنەوەی بە شێوەیەكی خۆكار بەكاردێت:. 9

Sign out   Restart       Sleep     Shut down  

راهێنانى گشتى بەشى دووەم

نەكە
جی وا

پاش تەواوبوونی وانەكە پێویستە قوتابی :ئامان

وانەی 
٣٧

1( پێداچوونەوەيەكە بۆ گشت وانەكانى كۆمپيوتەر لە وەرزى دووەم.

2( ئامادەكارييەكى تەواوى هەبێت بۆ ئەزموونى كۆتايى وەرزى دووەم.

37
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 بۆ دەركەوتنى پەنجەرەى چاالكى سەر تاسك بار بەكاردێت:. 10

Ctrl + TAB        ALT + TAB       Win + Tab        ALT + F4   

 ئەگەر بتەوێت سيستەمى Windows 8  32 Bit بخەيتە سەر كۆمپيوتەرێك ئەوا پێويستە . 11
قەبارەى RAM ى كۆمپيوتەرەكە بەاليەنى كەمەوە بريتى بێت لە:

1GB           2GB           3GB            4GB  

 داگرتنى دوگمەكانى  Win + Q  لەسەر كيبۆرد بەكاردێت بۆ:. 12

كردنەوەى پەنجەرەى بەدوادا گەڕان          كوژاندنەوەى كۆمپيوتەر    

هيچ يەكێك لەمانە خەواندنى كۆمپيوتەر     

 ئەو سكرينەى كە لە دواى داگيرساندن و ئامادەبوونى كۆمپيوتەر بەديار دەكەوێت پێى . 13
دەگوترێت :

پارێزەرى سكرين رووى نوسينگە  ميترۆ   باكگراوند   

 ژمارەى ئايكۆنە سەرەكييەكانى رووى نوسينگە بريتييە لە:. 14

6 ئايكۆن 5 ئايكۆن  4 ئايكۆن   3 ئايكۆن   

 لەسەر رووى نوسينگە لە سەرەتادا تەنها يەكێك لە ئايكۆنە سەرەكييەكان هەيە كە بريتييە . 15
لە:

هيچ يەكێك لەمانە   Network   Computer  Control Panel  

ئايكۆنى     بەكاردێت بۆ ئەنجامدانى كردارى:. 16

چاالك كردن ئامادەكارييەكان  بە دواداگەڕان   گەورەكردن وبچوككردن   

دوگمەى  لەسەر كيبۆرد، لە سيستەمى  Windows 8  بەكاردێت بۆ:. 17

گۆڕينى ميتڕۆ بۆ رووى نوسينگە گۆڕينى رووى نوسينگە بۆ ميتڕۆ   

هيچ يەكێك لەمانە  يەكەم و دووەم     

دوگمەكانى   Win + Up Arrow  بەكاردێت بۆ:. 18

بچوككردنى پەنجەرەى چاالك گەورەكردنى پەنجەرەى چاالك    

بردنى پەنجەرەى چاالك بۆ خوارەوە بردنى پەنجەرەى چاالك بۆ سەرەوە    

زانيارييەكان دواى داكردنيان لەناو كۆمپيوتەر پێيان دەگوترێت:. 19

هەرسێكيان زانيارى داكراو   فۆڵدەر   فايل    
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 درێژكراوەى فايل گوزارشت دەكات لە:. 20

هيچ يەكێك لەمانە جۆرى فايلەكە   بەروارى داكردنى فايلەكە  قەبارەى فايلەكە   

 دەتوانرێت ئايكۆنەكان رێكبخرێن بەپێى:. 21

هەرسێكيان قەبارەيان  جۆرەكانيان  ناوەكانيان   

 ئايكۆنى   دەكەوێتە سەر:. 22

هيچ يەكێك لەمانە تاسك بار  رووى نوسينگە  رووى ميتڕۆ   

 بريتييە لە كردارى هەڵگرتنى دانەى رەسەن لە شوێنى خۆى و گواستنەوەى بۆ شوێنى . 23
مەبەست:

هيچ يەكێك لەمانە   Paste   Cut   Copy  

 بەكاردێت بۆ دابەزاندنى پەنجەرە كراوەكان بۆ سەر تاسك باڕ:. 24

Maximize  Restore Down   Minimize   Close  

 لە سەرەتاى دانانى ويندۆز لەسەر كۆمپيوتەر، نووسين ئەنجام دەدرێت، تەنها بە:. 25

چوار زمان سێ زمان  دوو زمان  يەك زمان   

 ئايكۆنى     تايبەتە بە پرۆگرامى:. 26

هيچ يەكێك لەمانە   Calculator   Wordpad   Paint  

بە هەندێ پرۆگرام دەوترێت پاشكۆى ويندۆز، واتە ئەو پرۆگرامانەن كە:. 27

لەگەڵ ويندۆز دادەبەزن لەدواى ويندۆز دادەبەزێنرێن    

هيچ يەكێك لەمانە لەپێش ويندۆز دادەبەزێنرێن    

 ئەنجامى  5 × 8 - 3 × 6  بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  دەكاتە:. 28

هيچ يەكێك لەمانە   5 -   22   58  

 رەگى دووجاى 169 بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  دەكاتە:. 29

16   15   14   13  

 ئەنجامى  -2 × 12 + 3 × 28 - 100 ÷ 25   بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  دەكاتە:. 30

هيچ يەكێك لەمانە   56   19.52   112  
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 ئەنجامى رێژەى سەدى بۆ 173 × 2 - 21 × 12  بە بەكارهێنانى بژمێرى ويندۆز 8  . 31
دەكاتە:

152100   3900   94   88.36  

 دوگمەى     لە بژمێرى ويندۆز 8 بەكاردێت بۆ:. 32

سڕينەوەى يادگە خوێندنەوەى يادگە  كەمكردن لە يادگە  خستنەسەر يادگە   

 دوگمەى     لە بژمێرى ويندۆز 8 بەكاردێت بۆ:. 33

سرينەوەى يادگە خوێندنەوەى يادگە  كەمكردن لە يادگە  خستنەسەر يادگە   

 دوگمەى     لە بژمێرى ويندۆز 8 بەكاردێت بۆ:. 34

سڕينەوەى يادگە سڕينەوەى دوا ژمارە  سڕينەوەى دوا رەنوس  سڕينەوەى سكرين   

 دوگمەى     لە بژمێرى ويندۆز 8 بەكاردێت بۆ:. 35

سڕينەوەى يادگە سڕينەوەى دوا ژمارە  سڕينەوەى دوا رەنوس  سڕينەوەى سكرين   

 دوگمەى     لە بژمێرى ويندۆز 8 بەكاردێت بۆ:. 36

هەڵگەڕاوەى ژمارە رێژەى سەدى ژمارە  كردارى دابەشكردن  رەگى دووجاى ژمارە   

 سكرينى بەركەوتن بەكارناهێنرێت لە:. 37

هيچ يەكێك لەمانە تەلەفزيۆن   كۆمپيوتەر   مۆبايل    

 جۆرێكە لە سكرينەكانى بەركەوتن، كە كەمترين بەهايان هەيە:. 38

هەموو ئەمانە تيشكى ژێر سور  وزەيى   بەرگرى   

 جۆرێكە لە سكرينەكانى بەركەوتن، كە لە دوو چين پێكدێن:. 39

هەموو ئەمانە تيشكى ژێر سور  وزەيى   بەرگرى   

 بۆ سكرينەكانى بەركەوتن لە جۆرى بەرگرى بەكاردەهێنرێت:. 40

هەموو ئەمانە پەنجەكان  پێنوسى ئەلكترۆنى  پێنوسى ئاسايى   

 جۆرێكە لە سكرينەكانى بەركەوتن، كە هەردەم لە لێوارەكانيان تەزووى كارەبا دەرچێت:. 41

هەموو ئەمانە تيشكى ژێر سور  وزەيى   بەرگرى   

 شێ كاريگەرى زۆرە لەسەر سكرينى بەركەوتن لە جۆرى :. 42

هەموو ئەمانە تيشكى ژێر سور  وزەيى   بەرگرى   



11٢

 لە هەندێ سكرينەكانى جۆرى وزەيى دەكرێت شوێنى بەركەوتن لە يەك كاتدا:. 43

هەموو ئەمانە 3 شوێن بێت   1 شوێن بێت   2 شوێن بێت    

 لە بارى خەوتن sleep ى كۆمپيوتەر، سكرينى بەركەوتن:. 44

تەزووى كارەباى لێدەپچڕێت    هيچ كاميان كارناكات  كاردەكات   

 دانانى سكرينى بەركەوتن لە بەرامبەر تيشكى رۆژى هاويندا، كاريگەرى لەسەر سكرينەكە.. 45

هيچ كاميان  زۆرە   كەمە   نييە    

 كردارى گەورەكردن لەسەر سكرينى بەركەوتن ئەنجام دەدرێت بە:. 46

هەموويان سێ پەنجە  دوو پەنجە  يەك پەنجە   

 وەاڵمدانەوەى بەركەوتن زۆرباش دەبێت، هەر چەند كاتى ماوەى نێوان دوو رێگەى . 47
بەركەوتنى يەك بە دواى يەك:

هيچ كاميان زۆر بێت  كەم بێت  نەبێت    

 رێگەى جولەى تێپەڕكردن بە پەنجە لەسەر سكرينى بەركەوتن، كام كردارى ماوس دەنوێنێ :. 48

هيچ كاميان   Right Click   Click   Drag&Drop  

 كردارى كليكى راستى ماوس، لە سكرينى بەركەوتن ئەنجام دەدرێت بە هۆى :. 49

هيچ كاميان بەركەوتن بە بەردەوامى  دووجار بەركەوتن  يەك بەركەوتن    

 بەركەوتنى پەنجەيەك بە سوكى لەسەر ئايكۆنێكى سەر سكرينى بەركەوتن، واتە كردارى:. 50

لكاندن  كۆپى   بڕين   دەستنيشانكردن   
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الپەرەبابەتوانە
5بەشى يەكەم ... تەكنەلۆژياى زانيارى

7ناساندنى كۆمپيوتەر1
9گرنگى كۆمپيوتەر2
11جۆر و بەشەكانى كۆمپيوتەر 3
14بەشەكانى كۆمپيوتەر4
16يەكەكانى داكردن5
19يەكەكانى پێدان / كيبۆرد6
21يەكەكانى پێدان / ماوس7
24يەكەكانى دەركردن8
26فاكتەرە گرنگەكانى كۆمپيوتەر9
27تەندروستى و كۆمپيوتەر10
29ڤايرۆسى كۆمپيوتەر11
32توشبوون و پاراستن لە ڤايرۆس - هاكەرز12
35تۆڕى كۆمپيوتەر13
38پۆلێنكردنى تۆڕى كۆمپيوتەر14
42تۆڕەكانى كۆمەاڵيەتى15
45اليەنە باش و خراپەكانى تۆڕى كۆمەاڵيەتى16
47رۆبۆت17
50پێكهاتەكانى رۆبۆت18
53جۆرەكانى رۆبۆت19
56راهێنانى گشتى بەشى يەكەم20

59بەشى دووەم ... سيستەمى ويندۆز ٨
61سيستەمەكانى بەكارخستن21
64رووكارى ويندۆز 228
68رووى نوسينگە23
71باكگراوند & پارێزەرى سكرين24
73فايل و فۆڵدەر25
76شريتى ئەرك26
78كۆپى و بڕين ولكاندن27
80رێكخستنى پەنجەرەكان و بەدواداگەڕان28
82بەروار و كات و زمان29
85دانان و البردنى پرۆگرامەكان30
87وێنەكێشان31
90مايكرۆسۆفت وۆردپاد32
93بژمێر33
97بەكارهێنانى بژمێر لە ويندۆز 348
100سكرينەكانى بەركەوتن35
104جۆرەكانى بەركەوتن36
108راهێنانى گشتى بەشى دووەم27

ناوەڕۆك
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