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نامراتلىق بالىالرنىڭ مېڭىسىنىڭ يېتىلىشى ۋە دەرس نهتىجىسىنى 
چېكىندۈرىدۇ 

تۇرسۇنجان بىلگه تهرجىمىسى 
 Diana Kwon :ئاپتور

مهنبه: ئىلمىي ئامېرىكىلىقالر ژۇرنىلى 

ئامېرىكا مېدىتسىنا ئىلمىي جهمئىيىتى ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان بىر 
تهتقىقات نهتىجىسىگه ئاساسالنغاندا، نامراتلىقتا ئۆسۈپ -يېتىلىش 
بالىالرنىڭ مېڭه يېتىلىشىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىپ، ئۇالرنىڭ 
مهكتهپتىكى دەرس نهتىجىسىنىڭ تۆۋەن بولۇشىنى كهلتۈرۈپ 

چىقىرىدۇ. 

ئۇزاقتىن بىرى كىشىلهر نامراتلىق ۋە ئىجتىمائىي ئارقا كۆرۈنۈشنىڭ 
بالىالرنىڭ ئۆگىنىش نهتىجىسىنىڭ تۆۋەنلىشىگه مۇناسىۋەتلىك 
ئىكهلىكىنى بىلهتتى. يېقىنقى تهتقىقاتالر نامراتلىقنىڭ بالىالرنىڭ مېڭه 
سىرتقى يۈزى كىچىك بولۇش بىلهن باغلىنىشلىقىنى كۆرسىتىپ 
بهردى. نۆۋەتتىكى تهتقىقات يۇقىرى ۋە تۆۋەن كىرىملىك ئائىلىلىك 



بالىالرنىڭ نهتىجىسىدىكى پهرقنىڭ %20 گه يېقىن بولۇشى مېڭه 
يېتىلىشىدىكى ئوخشىماسلىقالر بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىكهنلىكىگه 

ئىسپاتالرنى تهمىنلىدى.   

ئامېرىكا ۋىسكونسىن ئۇنىۋېرستېتى - مهدىسوندا ئىشلهۋاتقان 
پىسخولوگ پولالك ۋە ئۇنىڭ خىزمهتداشلىرى تۆت ياشتىن 22 ياشقىچه 
389 ساغالم بالىالر ۋە ياشالرنى تهتقىقات ئوبىيكتى قىلىپ، دەرس 
نهتىجىسى بىلهن مېڭىدىكى بىر قانچه تالالنغان يهرلهرنىڭ 
يېتىلىشىنىڭ قانداق پهرقى بارلىقىنى سېلىشتۇرىدۇ. تهتقىقاتچىالر 
ماگېنىتلىق تهۋرىتىپ سۈرەتكه تارتقۇدا ئۇبىكىتالرنىڭ ئالدى، يان 
مېڭه بۆلمىسى ۋە مېڭه سهقهنقۇر بۆلىكى قاتارلىق قىسىملىرىدىكى 
كۈلرەك ماددىنى ئېنىقالش ئۈچۈن سىكانىراليدۇ. بۇ مېڭه بۆلهكلىرى 
دەسلهپكى مۇھىتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدىغان، شۇنداقال دەرسلهردە 
ياخشى نهتىجىگه ئېرىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئهقلىي جهريانالرنى 
تىزگىنلهيدىغان مېڭه بۆلهكلىرىدۇر. بىر قىسىم تهتقىقات ئوبيىكىتلىرى 
24 ئايدىن كېيىن قايتىپ كىلىپ تهكرار باھاالشنى قوبۇل قىلغان ۋە 

كېيىنكى 6 يىلغا يېقىن داۋاملىق تهكشۈرتۈپ تۇرغان. 

تهتقىقاتچىالر ھۆكۈمهت بېكىتكهن نامراتلىق چېكىدىن تۆۋەن 
كىرىمدىكى ئائىلىلهردە ئۆسكهن بالىالرنىڭ مېڭه كۈلرەك ماددىسىنىڭ 
مېڭىسى نورمال يېتىلگهن بالىالرغا قارىغاندا 8-10% ئهتراپىدا 
كىچىكرەك ئىكهنلىكىنى بايقىغان. ئهمما ئۇالر نورمال كىرىملىك 
ئائىلىنىڭ بالىلىرى بىلهن باي ئائىله بالىلىرىنىڭ ئارىسىدا پهرق 
بارلىقىنى بايقىمىغان. مۇنداقچه ئېيتقاندا، بايلىق نهتىجىنىڭ ياخشى 
بولىشىنى بهلگىلىمهيدۇ، بهلكى كىرىم مهلۇم چهكتىن تۆۋەنلهپ 



كهتكهندە مېڭه يېتىلىشىگه ناچار تهسىر كۆرسىتىدىغانلىدىن دېرەك 
بېرىدۇ. 

«داۋامالشقان بىر يۈزلىنىشنى كۆرمهسلىكىمىز ئىنسانالرنىڭ 
ماسلىشىشچانلىقىنىڭ يۇقىرى ئىكهنلىكىدىن دەپ قارايمهن. ئىنسان 
بالىسى ئېغىرچىلىقالرغا، ناچار مۇھىتقا ئوبدانال ماسلىشىپ 
كېتهلهيدۇ، ئهمما زىيادە يۇقسۇللۇق ئۇالر ماسلىشااليدىغان بۇ 

دائىرىنىڭ سىرتىدا دەپ ئوياليمهن.» دەيدۇ، پولالك. 

پولالك بالىالر ئۆسكهنسىرى ئۆيدىن مهكتهپته ئۆتكۈزىدىغان ۋاقتى 
كۆپرەك بولغاچقا، مېڭىسىنىڭ يېتىلىشىدىكى پهرق بارغهنچه ئازالپ 
مېڭىشىنى ئۈمىد قىلغان ئىدى، ئهمما ئهھۋال ئۇنداق بولۇپ 
چىقمىدى. مېڭه يېتىلىشىدىكى بۇ پهرق 22 ياشتىمۇ يهنىال 

داۋاملىشىدۇ. 

نامراتلىقنىڭال تهسىرىنى بىلىش ئۈچۈن، تهتقىقاتچىالر مېڭه 
تهرەققىياتىغا تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقى بىلىنگهن روھىي كېسهل ئائىله 
تارىخى ياكى يۇقىرى خهۋىپلىك ھامىلدارلىق جهريانى دېگهندەك 
ئامىلالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان بالىالرنى تهتقىقات دائىرىسىدىن 
چىقىرىۋەتكهن. نهتىجه يهنىال ئېنىق، يهنى باشقا ئامىلالرنى 
چىقىرىۋەتكهندىمۇ، تۆۋەن ئىقتىسادى ۋە ئىجتىمائىي ئارقا 
كۆرۈنۈشتىكى ئائىلهردە يېتىلىشنىڭ بالىالرغا بولغان سهلبىي تهسىرى 
ناھايىتى ئېنىق. "بۇ بىر مۇھىم تهتقىقات" دەيدۇ - بۇ تهتقىقاتقا 
قاتناشمىغان ۋاشىڭگىتون ئۇنىۋېرسېتېتى -سائىنىت لۇيىس مېدىتسىنا 
ئىنىستىتۇتىدىكى روھىي كېسهللهر دوختۇرى جوئان لۇبىي. ئۇ بۇ 
ىرىنى يهنىمۇ  ل ر تهتقىقات نهتىجى ر با ى ز قاتنىڭ ھا تهتقى



يۈكسهلتكهنلىكىنى ھهمدە نامراتلىق بىلهن ئۆگىنىش نهتىجىسى 
ئوتتۇرىسىدىكى ھهقىقىي باغلىنىشنى بارلىققا كهلتۈرگهنلىكىنى تىلغا 
ئالىدۇ.  «بۇ نهتىجىلهر بىزگه كهلگۈسىدىكى ئاممىۋى ساغالملىق 

ئىشلىرىمىز ئۈچۈن يول كۆرسىتىپ بېرىدۇ.» دەيدۇ، ئۇ يهنه. 

تۆۋەن كىرىملىك ئائىلهردە ئۆسكهن بالىالر يهنه ياخشى يېيهلمهسلىك، 
خهتهرلىك مهھهلىلهر ۋە روھىي بېسىم ئاستىدىكى ئاتا-ئانىالر 
قاتارلىق تۈرلۈك بېسىمالرغىمۇ ئۇچرايدۇ. گهرچه بۇنداق بېسىمالرنى 
يهڭگىللىتىشنىڭ ئېنىق ئۇسۇلىنى دېيهلمىسىمۇ، پولالك ۋە ئۇنىڭ 
گۇرۇپپىسىدىكىلهر كۆپ خىل ئىجتىمائىي پىروگراممىالرنى يولغا 
قويۇشق ئارقىلىق بۇ ئهھۋالنى يېنىكلهتكىلى بولىدۇ، دەپ قارايدۇ. 

مهنبه: 
http://www.scientificamerican.co ... ademic-

 /performance

http://www.scientificamerican.com/article/poverty-disturbs-children-s-brain-development-and-academic-performance/




قۇتۇپ نۇرى 

سادىق سېتىنىياز بورلۇق 

 }

قۇتۇپ نۇرى شىمالىي ۋە جهنۇبىي قۇتۇپ ئاسمىنىدا كۆرۈلىدىغان 
ھهرخىل رەڭدىكى تهبىئىي نۇردۇر. ئۇ قۇياش شامىلىنىڭ يهرشارى 
ماگنىت قاتلىمىنى (magnetosphere، 磁层) كۈچلۈك 
غىدىقلىشىدىن شهكىللىنىدۇ ھهمدە ئادەتته  3 ~ 6 گىرادۇس 
كهڭلىكته بولۇپ، بۇ قۇتۇپ نۇرى بهلبېغى دەپ ئاتىلىدۇ. بهزىدە 
كۈچلۈك قۇياش شامىلى يهرشارىغا ئۇرۇلغاندا، بهلباغنىڭ سىرتىدىمۇ 

ئۇنى كۆرگىلى بولىدۇ. 



 }

قۇتۇپ نۇرىنى چۈشۈنىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن قۇياش شامىلىنى 
چۈشۈنىشىمىز زۆرۈر. بۇ شامال ئهمهلىيهتته قۇياشنىڭ يۇقىرى 
ئاتموسفېرا قهۋىتىدىنقويۇپ بېرىلگهن زەررەتلىك زەررىچىلهر (يهنى 
پالزما) دۇر. بۇ پالزما ئېلىكترون، پروتون ۋە ئالفا زەررىچىلىرىدىن 
 keV 10 تهركىب تاپقان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئېنىرگىيهسى 1.5 دىن
غىچه. بۇ زەررىچىلهر يۇقىرى ئېنىرگىيهلىك بولغاچقا، قۇياشنىڭ 
تارتىش كۈچىدىن ساقلىنااليدۇ. قۇياش شامىلىنىڭ زىچلىقى، 

تېمپراتۇرىسى ۋە تېزلىكى ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. 



 }

بۇ يۇقىرى ئېنىرگىيهلىك زەررىچىلهر يهرشارىغا كهلگهندە، 
ئاتموسفېرادىكى ئوكسىگېن، ھېدروگېن قاتارلىق ئاتومالرغا سوقۇلىدۇ. 
نهتىجىدە بۇ ئاتومالر زەررىچىلهردىن ئېنىرگىيه قوبۇل قىلىدۇ 
(قوزغىتىلىدۇ). قوزغىتىلغان ئاتومالر ئېنىرگىيهنى نۇر ھالىتىدە قويۇپ 

بېرىدۇ. بۇ نۇر دەل قۇتۇپ نۇرىدۇر. 



 }

 }



ئهمما، نېمىشقا قۇتۇپ نۇرى پهقهت قۇتۇپ ئهتراپىدىال بولىدۇ؟ 
بۇنىڭ جاۋابىنى يهرشارى ماگنىت مهيدانىدىن تاپىمىز. يهرشارنىڭ 
ماگنىت مهيدانى يهرشارى سىرتىدىن 64 مىڭ كېلومېتىرغىچه سوزۇلغان 
بولۇپ، ئۇ ئاتموسفېرانى قۇياش شامىلىدىكى زەررىچىلهردىن ۋە ئالهم 
نۇرى (قۇياشتىن باشقا يهرلهردىن كهلگهن يۇقىرى ئېنىرگىيهلىك 
زەررىچىلهر) دىن  قوغداپ تۇرىدۇ. ئهگهر يهرشارى ماگىنىتى بولمىغان 
بولسا، بۇ زەررىچىلهر ئاتموسفېرانىڭ يۇقىرى قاتلىمى (يهنى يهرشارىنى 
زىيانلىق ئۇلترا بىنهپشه نۇردىنقوغدايدىغان ئوزون قاتلىمى)نى 
بۇزۇۋەتكهن بوالتتى.  ھهرىكهتتىكى زەررىچىلهرنىڭ يۆلىنشى ماگىنىت 
مهيدانىدا ئۆزگىرەيدۇ. شۇڭا زەررىچىلهر بىۋاسته ئاتموسفېراغا 
سوقۇلماي، ماگىنىت مهيدان سىزىقلىرىنى بويالپ مېڭىپ شىمالىي ۋە 

جهنۇبىي قۇتۇپالرغا بارىدۇ. 

 }



 }

 }





مومىڭىزنىڭ كهچۈرمىشلىرى سىزنىڭ گېنلىرىڭىزدا ئىز قالدۇرىدۇ 

تۇرسۇنجان بىلگه تهرجىمىسى 
ئاپتور: دەن ھۇرلىي 

مهنبه: بايقاش ژۇرنىلى 

 }
دارۋىن بىلهن فىرۇئىد بىر قاۋاقخانىغا كىرىپتۇ. ئانا-باال ئىككى 
ھاراقكهش چاشقان ئېگىز ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ ئىككى بوتولكىدىن 

ھاراق ئىچىپتۇ. 

ئانا چاشقان بېشىنى كۆتۈرۈپ ئۇالرغا قارىغىنىچه مۇنداق دەپتۇ: 
"ھهي تاالنت ئىگىلىرى! دەڭالرچۇ، ئوغلۇم قانداقسىگه مۇشۇنداق 

بولۇپ قالدى؟" 



"ناچار ئېرسىيهت" دەپتۇ، دارۋىن. 

"ناچار ئانا تهربىيىسى" دەپتۇ، فىرۇئىد. 

يۈز يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان، «تهبىيهتمۇ ياكى تهربىيهمۇ؟» 
يهنى بىيولوگىيهمۇ ياكى پىسخولوگىيهمۇ-- بۇ قىياسالر  قىلىقنىڭ 
پهقهت بىر كىشىدىال ئهمهس، بهلكى نهچچه ئهۋالد ئارىسىدا قانداق 

يېتىلىدىغانلىقى ۋە داۋاملىشىدىغانلىقى ھهققىدە چۈشهنچه بهردى. 

يىلالر ئۆتۈپ، 1992-يىلى ئىككى ياش ئالىم فىرۇئىد ۋە دارۋىننىڭ 
ئىزىنى بېسىپ، راستىنال بىر قاۋاقخانىغا كهلدى. بىر نهچچه پىۋا 
بوتولكىسى قۇراقدالغاندىن كېيىن قاۋاقخانىدىن يېنىپ چىققىنىدا، 
ئۇالر ھاياتلىقتىكى سهرگۈزەشتىلهرنىڭ - پهقهت سىزنىڭال ئهمهس يهنه 
ئانىڭىز، مومىڭىز ۋە ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئىلگىرىكى ئهجدادلىرىڭىزنىڭ 
سهرگۈزەشتىلىرىنىڭ قانداق قىلىپ گېنالرغا بىۋاسته تهسىر 
قىلىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان يېڭى ئېنقىالب خاراكتىرلىك 

نهزەرىيهنى شهكىللهندۈرۈشكه باشلىدى. 

قاۋاقخانا مادىرىدتا ئىدى. ئۇ چاغدا ئىسپانىيهنىڭ ئهڭ قهدىمىي 
ئالىي ئوقۇتۇش مهركىزى كاجال ئىنىستىتۇتىدا بىر نىرۋا بىيولوگىيهسى 
خهلقىئارالىق يىغىنى ئېچىلىۋاتاتتى. مونتىرىيول (كانادادىكى) 
شهھىرىدىكى مىكجىل ئۇنىۋېرستېتىدىن كهلگهن مولىكۇال بىيولوگىيهسى 
ۋە گېنىتىكا ئالىمى موش سىزىيىف ئهزەلدىن پىسخولوگىيه ياكى 
نېرۋولوگىيه تهتقىق قىلىپ باقمىغان. بېراق ئۇ ئۇنىڭ تهتقىقاتىنى بۇ 



يىغىنغا مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىغان بىر خىزمهتدىشىنىڭ تهۋسىيهسى 
بىلهن بۇ قېتىملىق يىغىنغا قاتنىشىپ قالغان ئىدى. ئوخشاشال 
مىكجىل ئۇنىۋېرستېتىدىن كهلگهن نېرۋابىيولوگىيه ئالىمى مايكول 
مىينىيمۇ  شۇ خىزمهتدېشىنىڭ تهۋسىيهسى بىلهن بۇ يىغىنغا كهلگهن 
ئىدى. ئۇ خىزمهتدېشىنىڭ دېيىشىچه، بهلكىم موش سىزىيىفنىڭ كۆز 
قاراشلىرىنى بىلىپ بېقىش مىينىينىڭ ھايۋانات مودىللىرىدىكى 
ئانىالرنىڭ كارى بولماسلىق تهتقىقاتىغا  پايدىلىق بولۇشى مۇمكىن 

ئىكهن. 

 }
ئۇ يهر ھېلىھهم كۆز ئالدىمدا - ئۇ مهخسۇس پىسا چىقىرىدىغان بىر 
بولۇڭدىكى كىچىك قاۋاقخانا ئىدى، دەيدۇ مىينىي. « موش پهقهت 
كوشىر (يهھۇدىيچه)تاماقالرنى يېگهچكه ئۇ كوشىر يېمهكلىكلهرنى 
تېپىش ئويىدا ئىدى، پىۋا كوشىر ئىكهن. موش ھهر قانداق يهردە پىۋا 
ئىچسه بولىۋىرىدىكهن. مهن ئېرالندىيهلىك (پىۋىنى كۆپ ئىچىشته 

داڭقى بار)، شۇنداق قىلىپ ھهممه ئىش يولىدا بولدى. 



ئۇ ئىككهيلهن گېنىتىكا تهتقىقاتىدىكى يېڭى بىر قىززىق نۇقتا ھهققىدە 
قىزغىن پاراڭغا چۈشۈپ كهتتى. 1970-يىلالردىن بۇيان، 
تهتقىقاتچىالر ھۈجهيرە يادروسى ئىچىدىكى DNA نىڭ مهلۇم باشقا 
بىر نهرسىنىڭ قايسى گېنالرنى ئىپادىلهشنى ئېيتىپ بېرىشكه 
ئېھتىياجلىق بولىدىغانلىقىنى بىلگهن ئىدى، يهنى بىر ھۈجهيرە 
تۆرەلمه يېتىلىش جهريانىدا بىر يۈرەك ھۈجهيرىسىگه ئايلىنىش 
كېرەكمۇ، بىر جىگهر ھۈجهيرىسىگىمۇ؟ ياكى بىر مېڭه 

ھۈجهيرىسىگىمۇ؟ دېگهندەك قارارالرغا بىر بۇيرۇق كېرەك بوالتتى. 

شۇنداق نهرسىنىڭ بىرى دەل ئورگانىك مولىكۇالالردىكى ئورتاق 
تۈزۈلۈش بولغان مىتىل گۇرۇپپىلىرى ئىدى. مىتىل گۇرۇپپىسىنىڭ 
خۇددى بىر تاماق رىسالىسىدىكى خهتكۈچتهك رولى بار بولۇپ، مهلۇم 
بىر ھۈجهيرىنىڭ خاس ئاقسىللىرىنى ياساش ئۈچۈن الزىملىق گېنالرنىال 
تالالپ ئىپادىلهشتهك مۇھىم ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىدۇ. چۈنكى 
مىتىل گۇرۇپپىسى گېنالرغا قىستۇرۇلغان، ئهمما گېننىڭ خېمىيهلىك 
تهركىبى بولغان DNA نىڭ قوش بۇرمىسىمان تۈزۈلۈشىدىن ئايرىلىپ 
تۇرىدىغان بولغاچقا، بۇ خىل DNA دىكى گېن كودلىرىنى 
ئۆزگهرتمهي تۇرۇپ گېنالرنىڭ ئىپادىلىنىپ چىقىشىنى ئۆزگهرتىدىغان 
بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ خىل ھادىسىنى تهتقىق قىلىدىغان ساھه 
ئېپىگېنىتىكا دەپ ئاتالغان. يهنى گىرىك تىلىدىكى «ئېپى» 

قوشۇمچىسى توغرىسىدا دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ. 

ئهسلىدە بۇ خىل ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهر پهقهت ھامىله يېتىلىشى 
جهريانىدا يۈز بېرىدۇ، دەپ قارالغان ئىدى. بېراق ئهڭ يېڭى 
تهتقىقاتالر چوڭالر تېنىدىكى ھۈجهيرىلهرنىڭ DNA سىغىمۇ خىلمۇ-



خىل مولىكۇالالر قوشۇلۇپ قالىدىغانلىقى، شۇ ئارقىلىق بىر قاتار 
ھۈجهيرە ئۆزگىرىشلىرىنى پهيدا قىلىپ راكنى كهلتۈرۈپ 
 DNA چىقىرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى. بهزى ۋاقىتالردا
زەنجىرىگه مىتىل گۇرۇپپىسىنىڭ قوشۇلۇپ قىلىشى يېمهك-ئىچمهكتىن 
ياكى مهلۇم خېمىيىلىك ماددىالر بىلهن ئۇچرىشىشتىن بولىدىغانلىقى 
ئىسپاتالندى. سزىيىف دورىالر بىلهن ئېپىگېنتىكىلىق ئۆزگىرىشلهرنى 
ئوڭشاش ئارقىلىق ھايۋانالردىكى بهزى راك كېسهللىرىنى ساقايتقىلى 

بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى. 

گېنىتىكاشۇناسالر بۇ خىل ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهرنىڭ ئاتا-
ئانىدىن بالىغا، بىر ئهۋالدتىن يهنه بىر ئهۋالدقا ئېرسىيهت 
قالىدىغانلىقىنى ھهيرانلىق ئىچىدە بايقىدى. دۇك ئۇنىۋېرستېتىدىكى 
(ئامېرىكىدا) رەندى جىرتىل مىتىل گۇرۇپپىسى مول بولغان يېمهكلىك 
بىلهن ئوزۇقالنغان چىشى چاشقاننىڭ كېيىنكى ئهۋالدىنىڭ تۈك 
رەڭگىنىڭ پۈتۈنلهي ئۆزگىرىپ كېتىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى. 
DNA دە ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولماي تۇرۇپ مىتىل گۇرۇپپىسىنى 
قوشقىلى ياكى ئېلىۋەتكىلى بولىدۇ ھهمدە كىلىپ چىققان ئۆزگىرىشلهر 
خۇددى گېندىكى توساتتىن ئۆزگىرىشكه ئوخشاش ئهۋالدقا ئېرسىيهت 

قالىدۇ. 



 }
خوش، مادىرىتتىكى قاۋاقخانىدا سىزىيىف ۋە مىينىي بۈيۈك ھهم 
ئېھتىمالى تۆۋەن بولغان بىر ئىلمىي پهرەزنى مۇالھىزە قىلدى: ئهگهر 
يېمهك-ئىچمهك ۋە خېمىيىلىك ماددىالر ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهرنى 
كهلتۈرۈپ چىقىرالىسا، ئۇنداقتا بهزى كهچۈرمىشلهريهنى بالىغا سهل 
قاراش، زەھهر چېكىش ۋە باشقا روھىي بېسىم كهلتۈرۈپ چىقارغۇچى 
ئامىلالرمۇ ئوخشاشال بىر كىشىنىڭ مېڭىسىدىكى DNA لهرگه 
ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهرنى پهيدا قىالالمدۇ؟ بۇ سوئال قىلىق 
ئېپىگېنىتىكىسى دەپ ئاتىلىدىغان يېڭى بىر ساھهنىڭ بارلىققا 
كىلىشىگه ئاساس سالدى. بۇ يېڭى ساھهدە ئونلىغان-يۈزلىگهن 
تهتقىقات نهتىجىلىرى بارلىققا كىلىپ مېڭىنى ساقايتىشنىڭ يېڭى 

داۋاالش ئۇسۇللىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى.   

قىلىق ئېپىگېنىتىكىسىدىن ئېرىشلگهن يېڭى بىلىملهرگه ئاساسالنغاندا، 
بىزنىڭ ئۆتمۈشىمىزدىكى ئېچىنىشلىق كهچمىشلهر ياكى بىزنىڭ 
يېقىنقى ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئۆتمۈشى بىزنىڭ گېنىمىزدا مولىكۇلىلىق ئىز 
قالدۇرىدۇ. ئۇلۇغ بوۋا-مومىلىرى روسىيهدىكى يهھۇدى مهھهلىلىرىدىن 



قوغالنغان يهھۇدىالر، بوۋا-مومىلىرى مهدەنىيهت ئىنقىالبى خانه-
ۋەيرانلىقلىرىنى بېشىدىن كهچۈرگهن جۇڭگولۇقالر، ئاتا-ئانىسى 
قىرغىنچىلىقالردىن ساقلىنىپ قالغان ئافرىقىلىق كۆچمهنلهر، ھهر 
قانداق مىللهتتىكى ھاراقكهش ۋە خورلىغۇچى ئاتا-ئانىالرنىڭ 
تهربىيىسىدە ئۆسۈپ يېتىلگهن قورامىغا يهتكهن كىشىلهر - ھهممىسى 

پهقهت ئهسلىمه بىلهنال يۈرمهيدۇ. 

خۇددى دېڭىز تاشقىنى يانغاندىن كېيىن دېڭىز سۈيى بېسىپ ئۆتكهن 
يهردىكى ھهممه نهرسىنىڭ ئۇجۈر-بۈجۈرلىرىگه قۇمالر سېڭىپ 
كهتكهندەك، بىزنىڭ كهچۈرمىشلىرىمىز ۋە ئهجدادلىرىمىزنىڭ 
كهچۈرمىشلىرى ھېچيهرگه كهتمهيدۇ، ھهتتا ئۇنتۇلۇپمۇ قالمايدۇ. ئۇالر 
بىزنىڭ بىر قىسمىمىز بولۇپ قالىدۇ، بهلكىم گېنىتىكىلىق قۇرۇلمىمىزغا 
چىڭ يېپىشقان بىر مولىكۇلىق باغ بولۇپ قالىدۇ. DNA شۇ پېتى 
تۇرىۋېرىدۇ، ئهمما پىسخولوگىيىلىك ۋە قىلمىشتىكى ئاالھىدىلىكلهر 
ئىرسىيهت قالىدۇ. بهلكىم مومىڭىز سىزگه پهقهت پولتىيىپ چىققان 
تىزىنىال ئېرسىيهت قالدۇرماي، بهلكى ئۇ تۇغۇلغان ۋاقتىدا تاشلىنىپ 
قېلىشنىڭ دەردىنى تارتقانلىقتىن كىلىپ چىققان خامۇشلۇق 

كېسىلىنىمۇ ئېرسىيهت قالدۇرۇشى مۇمكىن.   

 }



بهلكىم ئۇنداقمۇ بولماس. ئهگهر مومىڭىزنى مېھرىبان ئاتا-ئانىالر 
بېقىۋالغان بولسا، ئۇ ئېرىشكهن مۇھهببهت ۋە كۆڭۈل بۆلۈشنىڭ 
پايدىلىق تهرەپلىرىدىن سىزمۇ بهھىرلىنىۋاتقان بولۇشىڭىز تامامهن 
مۇمكىن. قىلىق ئېپىگېنىتىكىسىنىڭ مىخانىزىمى پهقهت كهمچىللىك ۋە 
ئاجىزلىقالرنىال ئۆز ئىچىگه ئالماي يهنه ئارتۇقچىلىق ۋە 
ماسلىشىشچانلىقنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بولىدۇ. ئهگهر سىز تهلىيىڭىزگه 
قارشى ناھايىتى ئوسال ۋە پاسسىپ بوۋا-مومىنىڭ ئهۋالدىدىن 
تۇغۇلۇپ قالغان بولسىڭىز، ئۇنداقتا يېڭىدىن چىقىۋاتقان داۋاالش 
ئۇسۇللىرى پهقهت كهيپىياتنى ئهمهس، يهنه سىزگه ئېرسىيهت قالغان 
ئېپىگېنىتىكىلىق ئۆزگىرىشلهرنىمۇ داۋالىيااليدۇ. خۇددى مومىڭىزنىڭ 
سهھراچه كۆينهكلىرىدە، سىز ئۇنى كېيسىڭىزمۇ ياكى ئۆزگهرتسىڭىزمۇ 
ئىختىيارىڭىز. گېنوم (گېن گۇرۇپپىلىرى) نىڭ ھاياتلىق خهرىتىسى 
ئىكهنلىكى بىلىنگىنىگه ئۇزۇن يىلالر بولدى، بېراق ئېپىگېنوم خۇددى 
ئۆچۈرگۈچكه ئوخشايدۇ: يېتهرلىك دەرىجىدە تهۋرەتسىڭىز، ئائىلىڭىز 

قارغىشقا كهتكهن "داغالر"نى ئۆچۈرۋىتهلىشىڭىز مۇمكىن. 

20 يىل بۇرۇن، بىر ئېنقىالبنى باشالپ قويغان مىينىي بۈگۈن خىزمهت 
ئورنىدا ئىشلىتىۋاتقان يوغان شىرەنىڭ ئارقىسىدا ئولتۇراتتى. ئۇنىڭ 
مىكجىل ئۇنىۋېرستېتىغا قاراشلىق روھىي ساغالملىقنى ئاساس 
قىلىدىغان دوگالس ئىنىستىتۇتىنىڭ تۆتىنچى قهۋىتىنىڭ بۇلۇڭىدىكى 
ئىشخانىسىنىڭ ئهينهكلىرىنى بىر غىرىچ قېلىنلىقتا قار  قاپلىغان ئىدى. 
ئۇنىڭ قامهتلىك تۇرقى ۋە ئۇ يهر-بۇ يهرلىرىگه قىرو قونغاندەك 
كۆرۈنىدىغان تهبئىي چۇۋۇلۇپ تۇرغان چېچى كىشىگه چاڭغا تېيىلىش 
مهيدانىدىكى بىرىنى ئهسلىتهتتى - ئهمهلىيهتته ئۇ بۇ ھهپته ئاخىرىدا 



نهق چاڭغا تېيىلغىلى بارماقچى ئىدى. پولدا رەڭگارەك، يېلى 
چىڭراق ۋە بهزىلىرىدە يهل ئاز قالغان گىلىيلىق شارالر چېچىلىپ 
ياتاتتى. ئۇالرنىڭ بىرىدە "ئاتمىش يىللىقىڭىزغا مۇبارەك!" دېگهن 

خهتلهر تۇراتتى. 

«مهن ئهزەلدىن نېمه سهۋەبتىن كىشىلهرنىڭ قىلىقلىرى 
ئوخشاشمايدىغاندۇ، دېگهنگه قىزىقاتتىم» دەيدۇ ئۇ. «بىزنىڭ ھهر 
بىر ئىش-ھهرىكىتىمىز، قىلىقلىرىمىز پهرقلىق. بهزى كىشىلهر ئۈمىدۋار 
كىلىدۇ، يهنه بهزىلىرى چۈشكۈن بولىدۇ. نېمىشقا بۇنداق كۆپ 
خىللىق بولىدۇ؟ تهدرىجىي تهرەققىيات ئهڭ ئۇتۇقلۇق ئارتۇقچىلىقنى 
تالاليدۇ، ئهمما ئۇ خىل تونۇشنى زادى نېمه كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؟» 

داۋامىنى كىلهر ساندىن ئوقۇڭ... 





قۇرت تۆشۈكى 

سادىق سېتىنىياز بورلۇق 

  }

قۇرت تۆشۈكى (虫洞، wormhole⾍) دېگىنىمىز نهزەرىيهۋى ئۇقۇم 
بولۇپ، ئۇ ماكان-زاماندىكى ئىككى نۇقتىنى تۇتاشتۇرىدىغان قىسقا 
يول. قۇرت تۆشۈكى ئۇقۇمىنى ئېينشتېين ۋە نهيسېن روزېن ئىككهيلهن 
كهڭ مهنىدىكى نىسپىيلىك نهزەرىيهسىى ئاساسىدا ماكان-زاماننى 
تۇتاشتۇرىدىغان «كۆۋرۈك»دەپ ئالدىن ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ 
«كۆۋرۈكلهر» ئېينشتېين-روزېن كۆۋرۈكى ياكى قۇرت تۆشۈكى دەپ 
ئاتىلىپ، ماكان-زاماندىكى ئىككى نۇقتىنىنى تۇتاشتۇرىدىغان قىسقا 



يول دەپ قارالغان.  كهڭ مهنىدىكى نىسپىيلىك نهزەرىيهسى قۇرت 
تۆشۈكى مهۋجۇتلۇقىنى ماتېماتىكىلىق ئۇقۇم سۈپىتىدە ئالدىن ئۇتتۇرغا 

قويىدۇ، ئهمما ھازىرغىچه تېخى قۇرت تۆشۈكى بايقالمىدى. 

 }

كهڭ مهنىدىكى نىسپىيلىك نهزەرىيهسىىنىڭ بهزى يېشىملىرىگه 
ئاساسالنغاندا، قۇرت تۆشۈكىنىڭ قارا ئۆڭكۈردە مهۋجۇت بولۇشى 
مۇمكىن. قۇرت تۆشۈكىنىڭ ئىككى ئاغزى ۋە ئۇالرنى تۇتاشتۇرۇپ 
تۇرىدىغان بىر گېلى بار. گېلى تۈز بولۇشى ياكى ئهگرى بولۇشى 

مۇمكىن. 



 }

قۇرت تۆشۈكتىن ئۆتۈش فانتازىيىلىك فىلىملهردە كۆرسىتىلگهندىن 
مۇرەككهپرەك بولۇشى مۇمكىن. نهزەرىيهگه ئاساسالنغاندا، قۇرت 
تۆشۈكى ئىنتايىن كىچىك بولۇپ، 33-10 سانتىمېتىر. ئهمما 
ئالهمنىڭ كېڭىيىشى بىلهن ئۇمۇ كېڭىيىشى مۇمكىن. ئاندىن كېيىنكى 
مهسله ئۇالرنىڭ مۇقۇمسىزلىقى بولۇپ، ئادەتته ئۇالر پهقهت ئىنتايىن 
قىسقا ۋاقىت مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدىكهن. ئهمما يېقىنقى تهتقىقاتالرغا 
ئاساسهن، ئاجايىپ ماددىالر (exotic matter) دىن تۈزۈلگهن قۇرت 
تۆشۈكىنى ئۇزاقراق ۋە چوڭراق ئېچىش مۇمكىن ئىكهن. يېتهرلىك 
ئاجايىپ ماددىالر بولغاندا، نهزەرىيه جهھهتتىن، قۇرت تۆشۈكى 
ئارقىلىق ئۇچۇر ياكى ئادەم يهتكۈزۈش مۇمكىن ئىكهن. ئاجايىپ 



ماددىالردىن باشقا يهنه ئادەتتىكى ماددىالر بىلهنمۇ قۇرت تۆشۈكىنى 
ئۇزاقراق ۋە چوڭراق ئېچىش مۇمكىن. 

 }

قۇرت تۆشۈك ئارقىلىق يهنه ئوخشىمىغان ئالهملهرنىمۇ تۇتاشتۇرۇش 
مۇمكىن ئىكهن. بهزى ئالىمالر قۇرت تۆشۈكىنىڭ ئاغزىنى مهلۇم 
ھالهتته ھهرىكهتلهندۈرۈش ئارقىلىق ۋاقىت ساياھىتى قىلغىلى بولۇشى 
مۇمكىن،  دەپ پهرەز قىلىدۇ. ئهمما سىتىۋېن خاۋكىڭ بۇنى مۇمكىن 
ئهمهس دەپ قارايدۇ. ناسا ئالىمى ئهرىك كرىستىن «قۇرت تۆشۈكى 
ئۆتمۈشكه قايتىشنىڭ قورالى بولماستىن، بهلكى ئىككى يىراق نهرسىنى 

يېقىن قىلىدىغان قىسقا يولدۇر.» دەپ يازىدۇ. 



 }

ھازىر تېخنىكا تېخى پىشىپ يېتىلمىدى. قۇرت تۆشۈكى تېپىلغان 
تهقدىردىمۇ ئۇنى مۇقىمالشتۇرۇش ۋە كېڭهيتىش مۇمكىن ئهمهس. 
ئهمما، ئالىمالر يهنىال قۇرت تۆشۈكىنى بوشلۇقنى كېزىشنىڭ ياخشى 
ئۇسۇلى سۈپىتىدە، ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئارزۇسى بىلهن ئىزچىل 

ئىزدىنىۋاتىدۇ. 

 }



مهنبهلهر: 
 http://www.space.com/20881-wormholes.html .1

 http://helios.gsfc.nasa.gov/ace/erchome.html .2

http://www.space.com/20881-wormholes.html
http://helios.gsfc.nasa.gov/ace/erchome.html




سىمسىز روتېرنى توغرا ئىشلىتىش ئۇسۇلى 

تۇرسۇنجان ياسىن ئهركبول 

كىرىش سۆز 

ۋايفاي دېگهن ئىنگىلىزچىدىن كىرگهن بۇ ئاتالغۇ تۇرمۇش 
سۆزلۈكۈمىزگه سىڭىپ كىرىپ بوپتۇ.  دېمهك، سىمسىز 
ئىنتېرنېتمۇ مهلۇم دەرىجىدە كۆپ كىشىلهرنىڭ ئۆيىگىمۇ 
ئورۇنلىشىپ بولغان بولۇشى كېرەك.  لېكىن ۋايفاي سىگنالىنى 
تارقىتىدىغان سىمسىز روتېر (ئۇيغۇرچه مهنىسى يۆنلهندۈرگۈچ 
ياكى يول توغرىلىغۇچ) دەپ ئاتالغان ئۈسكۈنه زادى قانداق 
ئىشلهيدۇ؟  بىز قانداق قىلغاندا ئۇنىڭ ئىقتىدارلىرىدىن تولۇق 
پايدىلىنااليمىز؟  بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابىنى بىلسىڭىز سىمسىز 

روتېرنى ئىشلىتىشتىكى بهزى خاتالىقتىن خالىي بوالاليسىز.  



}  

روتېرنىڭ تۈرى ۋە ئاساسلىق ۋەزىپىلىرى 

بىز ھازىر ئۆيلىرىمىزدە بىر تېلېفون سىمى ئارقىلىق كىرگهن 
ئىنتېرنېت ئۇلىنىشنى بىرنهچچىمىز كۆپ ئۈسكۈنه بىلهن بىر 
ۋاقىتتا ئىشلىتهلهيمىز.  بۇ جهرياندا كومپۇيۇتېر، تېلېفونلىرىمىز 
ئارىسىدىمۇ ھېچ قانداق توقۇنۇش بولمايدۇ.  بۇنداق كۆپ 
ئىشلهتكۈچىلهرنى بىر يول بىلهن تاشقى ئىنتېرنېتكه چېتىپ 
بهرگۈچى دەل شۇ روتېردۇر.  بىز ئۆيدە ئىشلىتىدىغىنىمىز روتېر 
ئائىلىسىدىكى ئهڭ كىچىكى ۋە ئهڭ ئاددىسى بولىدۇ.  كارخانا 
ۋە شىركهتلهردە قوللىنىلىدىغىنى تېخىمۇ مۇرەككهپ بولۇپ، 
تېخىمۇ كۆپ ئىشلهتكۈچىگه ئۇلىنىش تهمىنلهپ بېرەلهيدۇ.  
ۋەزىپىسى ئهڭ ئېغىر بولغان روتېرالر مىليونلىغان 



كومپۇيۇتېرالردىن تهركىب تاپقان تورالرنى بىر-بىرىگه 
كۆۋرۈكتهك ئۇالپ تۇرىدۇ.   

چوڭ جهھهتتىن ئېيتقاندا روتېرالر سىملىق ۋە سىمسىز دەپ 
ئىككى تۈرگه ئايرىلىدۇ.  سىملىقلىرى يۇقۇرى سۈرەتته ھهم 
نىسبهتهن مۇقىم ھالهتته مۇالزىمهت قىالاليدۇ.  لېكهن سىملىق 
تورنى يېيىپ ياتقۇزۇش ئۈچۈن نۇرغۇن مهبلهغ الزىم.  گهرچه 
سىمسىز روتېر ھهقسىز ھاۋا بوشلۇق ۋاستىسى ئارقىلىق سىگنال 
تارقىتىپ ۋە قوبۇللىسىمۇ، سۈپهت، سۈرەت ۋە قاپالش 
دائىرىسى جهھهتته نۇرغۇن چهكلىمىلهرگه ئۇچرايدۇ.  سىمسىز 
روتېرنىڭ ئهڭ ئهۋزەل يېرى شۇكى ئىنتېرنېت قولالنغۇچىلىرىغا 
مهلۇم دائىرە ئىچىدە سىمالرغا پۇتالشماي يۈرۈشىگه ئهركىنلىك 

يارىتىپ بېرىشى. 

 ئۆيلىرىمىزدە خېلى ئومۇملىشىپ قالغان سىمسىز روتېرالر زادى 
قانداق ۋەزىپىلهرنى ئۆتىيدۇ دەپ سورىشىڭىز مۇمكىن.  
سىمسىز ئىنتېرنېت ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ ئۈسكۈنىلىرىنى مهلۇم 
چاستوتىدا سىمسىز سىگنال ئارقىلىق روتېرغا باغالش ئۇنىڭ 
بىرىنچى رولى.  ئاندىن كۆپ يوللۇق كىرىپ چىقىدىغان 
سىمسىز سىگنالالرنى بىر سىم يولى بىلهن تاشقى تورغا چاتىدۇ.  



شۇ سىم يولى ئىنتېرنېت سىمى بولۇشى مۇمكىن ياكى تېلېفون 
سىمىمۇ بولۇشى مۇمكىن.  ئهگهر تېلېفون سىمى بولسا، 
روتېرنىڭ ئىچىدە مودېم رولىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان بىر قىسىم 
بولۇشى كېرەك ياكى روتېرنىڭ تېشىدا ئايرىم بىر مودېم الزىم 

بولىدۇ. 

}  

روتېرنى توغرا ئورۇنغا قويۇش 

سىمسىز خهۋەرلهشمه سىستېمى بولىدىكهن، شۇ سىمسىز 
سىگنالنى بوشلۇققا تارقىتىپ ھهم بوشلۇقتىن قوبۇلاليدىغان 
ئانتېننامۇ چوقۇم بولۇشى كېرەك.  بۇنداق سىستېمدا 
ئانتېننانىڭ ئىقتىدارى ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ پۈتۈن 
سىستېمنىڭ سۈپىتىگه بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇ.  شۇڭا 
ئىشلىتىش جهرياندا ئانتېننا ئىقتىدارىنى ناچارالشتۇرىدىغان 



ئهھۋالالردىن ساقلىنىش كېرەك.  مهسىلهن، ئانتېنناسى بار 
ئهسۋابالر مېتال نهرسىلهرگه بهك يېقىن ياكى قاتمۇقات 
توساقنىڭ كهينىدە بوپ قالسا، ئانتېنناسىنىڭ خاراكتېرى 
ئۆزگىرىپ كېتىپ بهزى يۆنىلىشتىكى سىگنالنىڭ ئاجىزلىشىشىنى 
كهلتۈرۈپ چىقىدۇ.  توغرىسى شۇكى سىمسىز روتېردەك 
ئۈسكۈنىلهرنى كومپۇيۇتېر ۋە توڭالتقۇدەك نهرسىلهردىن يىراق 
جايغا قويۇش كېرەك.  لېكىن ئهتراپىدا مېتال يوقكهن دەپ 
روتېرنى دېرىزىنىڭ يېنىغا قويۇشمۇ توغرا ئهمهس،  چۈنكى 
روتېردىكى ئانتېنناالر سىگنالنى ھهممه يۆنىلىشكه خېلى تهكشى 
تارقاتقاچقا سىگنالنىڭ يېرىمى دىگۈدەك دېرىزىدىن تاالغا 
چىقىپ ئىسراپ بولۇش ئېھتىمالى بار.  بۇنى ھېچكىم 
خالىمايدۇ.  شۇڭالشقا روتېرنىڭ ئۆي ئىچىدىكى جايى ئۆينىڭ 
مهركىزىگه يېقىن يهرلهردە بولۇشى تهۋسىيه قىلىنىدۇ.  
ئهلۋەتته، ئهگهر سىز سىمسىز تورنى پهقهتال مېھمانخانىڭىزدىال 
ئىشلىتىمهن دىسىڭىز، ئۇنى شۇ دائىرىنىڭ ئوتتۇرىغا توغرا 

كېلىدىغان ئورۇنغا قويۇشنى ئويالشقىنىڭىز تۈزۈك. 



}  

  

قولالنغۇچى سانىنى كونترول قىلىش 

ئائىله ئۈچۈن ئىشلهنگهن كىچىك تىپتىكى سىمسىز روتېرالر 
ئادەتته مهلۇم دائىرە ئىچىدە قولالنغۇچىالر بېكىتهلهيدىغان بىر 
قانالدا خىزمهت قىلىدۇ.  ئهگهر كۆپ ئهسۋابالر سىمسىز روتېر 
بىلهن بىر ۋاقىتتا باغالنسا، ئۇالر ئوخشاش بوشلۇقتا بىر 
قانالنى ئورتاقلىشىشقا مهجبۇردۇر.  خۇددى تار يولدا ماشىنا 
قانچه جىق بولسا ماشىنىالرنىڭ سۈرىتى شۇنچه ئاستا 
بولغاندەك، ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ سانى كۆپهيسه ئۇچۇر سۈرىتىمۇ 
ئاستىاليدۇ.  ئېلېكتروماگنېتىك دولقۇنى ھاۋا بوشلۇقىدا 
تارقالغاندا سۈرىتى نۇرنىڭكىگه ئوخشاش بولىدىغىنى بهلكىم 
ئېسىڭىزدا بولۇشى مۇمكىن.  ئۇنداقتا سىمسىز ئىنتېرنېتنىڭ 
سۈرىتىدىكى ئۆزگىرىشنى قانداق چۈشهنگۈلۈك؟  بۇ يهردە 



ئىككى ئۇقۇم بار.  يهنى، سىگنال دولقۇنى ۋە مهزمۇنلۇق 
(ئۈن، سىن ياكى سان-سىپىرلىق) ئۇچۇر.  ئهگهر سىگنال 
دولقۇنىنى ئاپتوموبىلدەك قاتناش ۋاستىسىگه ئوخشاتساق، 
ئۇچۇر يولۇچى بولىدۇ.  ماشىنىنىڭ سۈرىتى (يهنى نۇرنىڭ 
سۈرىتى) مۇقىم بولسا، يولۇچىالرنىڭ سانى (يهنى ئۇچۇرنىڭ 
مىقدارى) ماشىنىنىڭ سانى (يهنى قانال سانى) ۋە سىغىمىغا 
(قانال كهڭلىكىگه) باغلىق.  شۇڭا قانالنىڭ سانى ۋە 
كهڭلىكى چهكلىنىپ قالغان چاغدا، ئۆزىڭىزنىڭ ئۇچۇرلىرىنى 
جىقراق ھهم راۋانراق ماڭسۇن دىسىڭىز، باشقاالرنىڭ ئۇچۇرىنى 
ياكى ئىشلىتىشىنى توختىتىپ قويىشىڭىز كېرەك.  ئۆيدە 
سىمسىز تور ئارقىلىق كىنو كۆرمهكچى بولسىڭىز، بىرمۇنچه 
كىشىلهرگه ۋايفاي شىفىرىنى دەپ بېرىپ بىر ۋاقىتتا تهڭ 

ئىشلهتمهڭ.  

}  

قانال تالالش 



سىمسىز تورنىڭ سۈپىتى شۇ مۇھىددىكى شاۋقۇننىڭ قانچىلىك 
كۈچلۈك بولۇشىغىمۇ باغلىق.  ۋاراڭ-چۇرۇڭ يهردە پاراڭلىشىش 
ئۈچۈن گهپلهشكهنلهر بىر-بىرىگه يېقىن تۇرۇش توغرا كهلگهنگه 
ئوخشاش، شاۋقۇن كۈچلۈك بولغان مۇھىددا سىمسىز 
ئهسۋابالرمۇ سىمسىز روتېرنىڭ يېقىن ئهتراپىدا بولۇشى كېرەك.  
ئۆيىڭىزدە ئهڭ زور شاۋقۇن قاتقۇچىلىرىنىڭ بىرى قوشنىڭىزنىڭ 
ئۆيىدىن چىققان ۋايفاي سىگناللىرىدۇر، چۈنكى سىمسىز سىگنال 
ئۆزىگه ئوخشاش چاستوتىدىكى شاۋقۇندىن ئهڭ زور تهسىر 
كۆرىدۇ.  قوشنىڭىزنىڭ ۋايفاي سىگنالى سىزگه نىسبهتهن 
كېرەكسىز سىگنال ھېساپلىنىدۇ ياكى شاۋقۇن دەپ قارىلىدۇ.  
بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن سىز ۋايفايىڭىزنى كۆپچىلىك 
ئانچه ئىشلهتمهيدىغان قانالالرغا يۆتكىۋەتسىڭىز بولىدۇ.  
ئادەتته كىشىلهر سىمسىز روتېرنىڭ قايسى چاستوتىدا ياكى 
قايسى قانالدا خىزمهت قىلىۋاتقىنىغا دىققهت قىلمايدۇ.  شۇڭا 
روتېرالر زاۋۇتتا بېكىتىپ قويۇلغان قانالدا ئىشلهيدۇ. بهلكى 
ئوخشىمىغان روتېرالر ئوخشاش قانالغا تهڭشهكلىك بولۇشى 
مۇمكىن.  ئهگهر سىز روتېرىڭىزنى قوشنىڭىزنىڭكىگه 
ئوخشىمىغان قانالغا توغرىالپ قويسىڭىز، قوشنىڭىزدىن كهلگهن 
شاۋقۇننىڭ تهسىرىنى زور دەرىجىدە ئازايتااليسىز.  قوشنىڭىزمۇ 
سىز روتېرىڭىز ئارقىلىق ئېۋەتىپ بهرگهن سىگنالنىڭ تهسىرىگه 

ئۇچرىمايدۇ. 



باشقا ئۇسۇلالر 

يۇقىرىدا سىمسىز روتېرنى ئىشلهتكهندە سىمسىز تورنىڭ 
سۈپىتىنى ياخشىالشتۇرىدىغان بىرنهچچه تهدبىرلهر تهۋسىيه 
قىلىندى.  ئهمهلىيهتته ۋايفاينىڭ ئىقتىدارلىرىىدىن تولۇقراق 
پايدىلىناي دىسىڭىز، سىمسىز روتېرىڭىزنىڭ قانالدىن باشقا 
تالالشلىرىنىمۇ تهڭشىسىڭىز بولىدۇ.  مهسىلهن، ئادەتته 20 
مېگا-گېرتس بولىدىغان قانال كهڭلىكىنى 40 مېگا-گېرتسقا 
ئۆرلهتسىڭىز، شۇ قانالدا سىمسىز سىگنالغا مىنىپ ماڭااليدىغان 
ئۇچۇرنىڭ مىقدارىمۇ ئۆسىدۇ، يهنى تورنىڭ سۈرىتى 
يۇقىرىاليدۇ.  بۇ ئۇسۇلنىڭ بىر سهلبىي تهسىرى شۇكى 
ۋايفاينىڭ قاپالش دائىرىسى كىچىكلهيدۇ.  ئهگهر ئۆيىڭىز بهك 

چوڭ بولمىسا بۇمۇ مهسىله بولماسلىقى مۇمكىن. 

ۋايفاي تېخنىكىسى يىلدىن يىلغا تهرەققىي قىلىپ كېتىۋاتىدۇ.  
يېڭى تېخنىكا يېڭى ۋايفاي خهۋەرلهشمه ئۆلچهم ۋە كېلىشىمگه 
ئاساسلىنىدۇ.  بۇ تېخنىكىلىرىنىڭ يېڭىلىنىش سهۋەبى تور 
سۈپىتىنى (سۈرەت ۋە بىخهتهرلىك) ئاشۇرۇش ئۈچۈندۇر.  كونا 
سىمسىز ئهسۋابالرنىڭ بهكال بالدۇر شاللىنىپ كېتىشىنىڭ 
ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، سىمسىز روتېرالردا خېلى كونا 



تېخنىكىنىمۇ قولاليدىغان ئىقتىدارى ساقلىنىپ قالىدۇ.  روتېر 
زاۋۇتتىن چىققاندا تور سۈرىتىنى چهكلهپ قويىدىغان شۇنداق 
كوناراق كېلىشىمگه تهڭشهلگهن بولۇشى مۇمكىن.  ئهگهر 
ئىشلهتكهن سىمسىز ئهسۋابلىرىڭىز يېڭى بولسا، روتېرىڭىزنىمۇ 
شۇنىڭغا ماسالشتۇرۇپ يېڭىراق كېلىشىمگه توغرىالپ قويغىنىڭىز 

ياخشى. 

يهكۈن 

ۋايفاي تېخنىكىسى بىزگه سىمسىز ھالدا ئىنتېرنېتكه ئۇلىنىش 
ئىمكانىيىتىنى يارىتىپ بېرىپ، بىزگه قواليلىق ۋە ئازادىلىكنى 
ئېلىپ كهلدى.  ۋايفاي سىگنالىنى ھازىرالپ بهرگۈچى بولغان 
سىمسىز روتېرنىڭ رولى ئۆيىمىزگه سىملىق ھالهتته كىرگهن 
ئىنتېرنېت سىگنالى بىلهن ئۆي ئىچىدىكى ۋايفاي سىمسىز 
سىگنالى ئارىسىدىكى كۆۋرۈكلۈك خىزمهتنى قىلىشتۇر.  شۇنىڭ 
بىلهن بىرگه ئىنتېرنېت ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشتىكى يول توغرىالش 
ۋەزىپىسىمۇ روتېرغا قاراشلىق.  ياخشى ۋايفاي سىگنالىغا 
ئېرىشىش ئۈچۈن سىمسىز روتېرنىمۇ توغرا ئىشلىتىش كېرەك.  
مهسىلهن، روتېرنىڭ ئۆي ئىچىدىكى ئورنى، ئۇنىڭغا 
بېكىتىلگهن قانال، قانال كېڭلىكى ۋە خهۋەرلهشمه كېلىشىمى 
قاتارلىقالر سىمسىز تورنىڭ سۈپىتىگه تهسىر قىلىدىغان 



ئامىلالردۇر.  شۇڭا بۇ تهدبىرلهردىن تولۇق پايدىلىنىش كېرەك.   
ئهگهر بۇ تېمىگه قىزىقسىڭىز، ئىنتېرنېتنىڭ ئۆزىدىن پايدىلىنىپ 

تېخىمۇ چوڭقۇر ئىزدىنىپ بېقىشىڭىزنى تهۋسىيه قىلىمهن. 





تاساددىپىي بايقاش ۋە نوبېل مۇكاپاتى 

تۇرسۇنجان بىلگه تهرجىمىسى 

 Barry Toiv :ئاپتور
مهنبه: جونىز خوپكىنىز ئۇنىۋېرستېتى HUB گېزىتى 

 }

نېرۋافىزىيولوگلىرى تورستېن ۋايسېل ۋە دەيۋىد ھۇبېلنىڭ مۈشۈكنىڭ 
ئېكراندىكى قارا چېكىتكه تىكىلىپ تۇرۇشى توغرىسىدىكى تۇنجى 
تهتقىقاتلىرى بىزنىڭ مېڭىنى چۈشۈنىشىمىزدىكى زور ئىلگىرلهشلهر ۋە 
بالىالردىكى كۆزگه ئاق چۈشۈش كېسىلىنى داۋاالشتىكى مۇھىم 
نهتىجىلهرنىڭ سهبچىسىدۇر. شۇنداقال ئۇالرنىڭ تهتقىقاتى 
كۈنىمىزدىكى كومپىيۇتېرالرنى سۈرەتلهرنى ئادەم مېڭىسىگه ئوخشاش 



بىر تهرەپ قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئېرىشتۈرگهن تهتقىقاتالرنى ئاساس 
بىلهن تهمىنلىگهن. 

ئهمما ئۇالرنىڭ ھۆكۈمهتنىڭ ئاالھىدە مهبلىغىگه ئېرىشكهن 
تهتقىقاتلىرى ئهڭ دەسلهپ تهجىرىبخانىدىكى ئاسالنالر بىلهن بولغان 
بىر تاساددىپىيلىقتىن باشالنغان: بىرەيلهن ئاسما پروجېكتېرنىڭ ئهينهك 

ۋاراقچىسنى بهك يېراققا قويۇۋالغان. 

بۈگۈن مۇكاپات تهسىس قىلغۇچىالر ۋايسېل ۋە ھۇبېلنىڭ نهچچه ئون 
يىللىق تهتقىقاتى ۋە ئۇالرنىڭ تاساددىپىي بايقاشلىرىنىڭ 2015-
يىللىق "ئالتۇن غاز مۇكاپاتى"غا تالالنغانلىقىنى ئېالن قىلدى. ئالتۇن 
غاز مۇكاپاتى دۆلهت مهبلىغىدە ئېرىشىلگهن، تۇنجى قارىماققا غهلىته 
ۋە چۈشىنىكسىز بىلىنگهن، ئهمما كېيىن جهمئىيهتكه پايدىلىق زور 

بايقاشالرغا سهۋەب بولغان تهتقىقات نهتىجىلىرىگه بېرىلىدۇ. 

«ئىككى ئالىمغا، ھۆكۈمهت تهتقىقات مهبلىغىگه ۋە تهجىرىبخانىدىكى 
بىر خاتالىق ۋە تاساددىپي بايقاشقا رەھمهت. ئۇالرنىڭ تۆھپىسى 
بىلهن بىز ئىنسان مېڭىسى تهرەققىي قىلدۇرۇش ۋە بالىالرنىڭ كۆرۈش 
قۇۋۋىتىنى قانداق ئاشۇرۇش توغرىسىدا نۇرغۇن يېڭى بايقاشالرغا 
ئېرىشتۇق» دەيدۇ، ئالتۇن غاز مۇكاپاتىنى تهسىس قىلىشنى ئوتتۇرىغا 

قويغۇچىسى پارالمېنىت ئهزاسى جىم كۇپىر.   

مهرھۇم كېڭهش پاالتا ئهزاسى ۋىلىيام پروكىسمىر ئهينى ۋاقىتتا 
ھۆكۈمهت مهبلىغىنى ئىسراپچىلىق بىلهن ئىشلىتىشكه قارشى «ئالتۇن 
قوي يۇڭى مۇكاپاتى»نى بارلىققا كهلتۈرۈپ، غهلىته بىلىنىدىغان 



ئىلمىي تهتقىقاتالرغا قارشى تۇرۇشقا باشلىغاندا، جىم كۇپىر «ئالتۇن 
غاز مۇكاپاتى»نى يولغا قويۇش ئويىغا كهلگهن. چۈنكى پارالمېنت 
ئهزاسى كۇپىر ئاڭلىماققا-غهلىته تهتقىقات نهتىجىلىرىنىڭ پايدىسى 
يوق، دېگهن خاتا قاراشتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن شۇنداق بىر مۇكاپاتنىڭ 

مۇھىملىقىنى تونۇپ يهتكهن.   

1950-1960 يىلالردا، دۆلهتلىك ساغالملىق ئىنىستىتۇتى ۋە ھاۋا 
ئارمىيىسى ئىلمىي تهتقىقات باشقارمىسى ھۇبېل ۋە ۋايسېلنىڭ 
تهتقىقاتنى قوللىغان، ئۇ چاغالردا ئۇالر مۈشۈك ۋە مايمۇن كۆرۈش 
مهركهزلىرىنىڭ ئاددىي غىدىقالشالرنى قانداق بىر تهرەپ 
قىلىدىغانلىقىنى تهتقىق قىلىۋاتاتتى. جونىز خوپكىنز ئۇنىۋېرستېتى 
مېدىتسىنا ئىنىستىتۇتىدا باشلىنىپ كېيىن خارۋارد مېدىتسىنا 
ئىنىستۇتىدا داۋامالشقان 20 يىللىق ھهمكارلىقنىڭ نهتىجىسىدە، بۇ 
ئىككى ئالىم ئاخىرقى ھېسابتا "نوبېل مۇكاپاتى" غا اليىق غايهت زور 

بايقاشالرنى ئوتتۇرىغا قويغان. 

ئۇالر بىلىنگهن پاكىتالر ئاساسىدا تهتقىقاتنى باشلىغان ئىدى: نۇر كۆز 
ئالمىسىدىكى نۇر سهزگۈچى ھۈجهيرىلهرنىڭ قوبۇللىغۇچىلىرىنى 
غىدىقاليدۇ ۋە ئوخشىمىغان قوبۇللىغۇچى ھۈجهيرىلهر كۆز ئالمىسىنىڭ 
كۆرۈش ئارىلىقىدىكى ئوخشىمىغان قىسىملىرىغا ئىنكاس قايتۇرىدۇ. 
بېراق ھۇبېل ۋە ۋايسېل نېرۋا ھۈجهيرىلىرى، يهنى نېۋرونالرنى تهتقىق 
قىلىۋاتقان بولۇپ، ئۇالر ئىلگىرى تهتقىق قىلىنىمىغان يۈكسهك 
ئاالھىدىلىككه ئېگه مېڭه بۆلهكلىرىگه دىققىتىنى مهركهزلهشتۈرگهن. 
ئهپسۇسكى، بۇ مېڭه بۆلهكلىرى ئاددىي غىدىقالش، يهنى نۇر 
نۇقتىسى ياكى پىروجىكتېر ئىكرانىغا چۈشۈرۈلگهن ئهينهك ۋاراقچىدىكى 



قارا چېكىتكه قارىتا ھېچقانداق ئىنكاس قايتۇرمىغان. ئاندىن، 
مۈشۈكلهر ئىكرانغا قاراۋاتقاندا، تهتقىقاتچىالرنىڭ بىرى 
ئېھتىياتسىزلىقتىن ئهينهك ۋاراقچىنى بهك يېراققا يۆتكهپ سالىدۇ، 
شۇنىڭ بىلهن ۋاراقچىنىڭ نۇرسىز ياقىسى ئىكرانغا ئۇدۇل كېلىدۇ. 
ئاندىن مۈشۈكنىڭ ھېلىقى مېڭه بۆلهكلىرى تۇيۇقسىز قاتتىق ئىنكاس 

قايتۇرۇشقا باشاليدۇ. 

كېيىنكى بىر قانچه ئايدا، ھۇبېل ۋە ۋايسېل بىزنىڭ كۆرۈش 
سهزگۈسىگه بولغان چۈشىنىشىمىزنى يهنىمۇ يۇقىرى كۆتۈرىدىغان 
ئاچقۇچلۇق بىر قهدەمنى ئالىدۇ. ئۇالر چاشقان ۋە مايمۇن كۆرۈش 
مېڭه قاسرىقى، يهنى مېڭىدىكى كۆرۈش ئۇچۇرلىرىنى بىر تهرەپ 
قىلىشقا مهسئۇل يهردىكى نېۋرونالرنىڭ بىر نۇر نۇقتىسىغا ئهمهس، 
بهلكى نۇر دەستىلىرىگه، بولۇپمۇ مهلۇم يۆنىلىشتىكى نۇر دەستىلىرىگه 
قارىتا سهزگۈر ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. بهزى نېۋرونالر گورزىنتال 
يۆنىلىشتىكى نۇرغا، يهنه بهزىلىرى ۋىرتىكال نۇرغا، يهنى بهزىلىرى 
ئارىلىقتىكى نۇرالرغا ئىنكاس قايتۇرغان. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇالر يهنه 
ئىككىلى كۆزدىن كهلگهن سېگنالغا ئىنكاس قايتۇرىدىغان نېۋرونالرنىڭ 
بارلىقى، ئهمما كۆپىنچه ئىككىسىدىن بىرىگه بهكرەك كۈچلۈك ئىنكاس 

قايتۇرىدىغانلىقىنى بايقايدۇ. 

كېيىنكى بىر قانچه يىلدا، ھۇبېل ۋە ۋايسېل تونۇشىنى تېخىمۇ 
ئاشۇرىدۇ ۋە تېخىمۇ ئېنىق توغرىلىق بىلهن مۈشۈكسىمانالر ۋە 
پىرىماتالرنىڭ كۆرۈش سهزگۈسى مهركىزى خهرىتىسىنى ئوتتۇرىغا 
قويىدۇ. ئۇالر كۆرۈش مېڭه قاسرىقىنىڭ كۆز ئېتىبارى ۋە يۆنىلىشكه 
بولغان ئىنكاسىغا ئاساسهن تار سېلىندىرسىمان تۈزۈلۈشكه ئېگه 



ئىكهنلىكىنى بايقايدۇ. ئۇالر بۇ ئىككى خىل تۈزۈلۈشنى «كۆز 
ئۈستۈنلۈك سېلىندىرى» ۋە «يۆنلىش سېلىندىرى» دەپ ئاتايدۇ. ئۇالر 
بىرلىكته ھايۋاننىڭ ئىككىلى كۆزىدىن يېتىپ كهلگهن مۇرەككهپ 
ئۇچۇرالرنى بىر تهرەپ قىالاليدىغان نېۋرونالرنىڭ كۆركهم 

فۇنكىسىيىلىك خهرىتىسىنى تېپىپ چىقىدۇ. 

ئۇالر ئهسۋابىنى تهڭشۋاتقاندا، بىر كۈنۈمىزدىكى تهتقىقاتنى 
كومپىيۇتېرالرنىڭ سۈرەتلهرنى ئىنسانالرغا ئوخشاشراق بىرتهرەپ قىلىش 
ئىمكانىيىتى بىلهن تهمىنلىدى. بىر دەسته نۇر مهلۇم بۇلۇڭ بىلهن 
ئىكراندىن سىيرىلىپ ئۇ تهرەپكه ئۆتىدۇ. بۇ مۈشۈك نېۋرونلىرىنىڭ 
قوزغىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئىككى ئالىم بىر تاق نېۋروننى ئۇدا 
توققۇز سائهت تهتقىق قىلىشنى باشلىۋىتىدۇ. بۇ تهتقىقات 1959-
يىلىدىكى بۆسۈش خاراكتىرلىك تهتقىقات نهتىجىسى ۋە 1981-
يىلىدىكى كالىفورنىيه تېخنىكا ئۇنىۋېرستېتىدىكى روجېر سپېررىي بىلهن 
بىرلىكته ئېرىشكهن نوبېل فىزىيولوگىيه ياكى مېدىتسىنا مۇكاپاتىنىڭ 
سهۋەبچىسى بولۇپ قالىدۇ. نوبېل كومېتىتى ئۇالرنىڭ تۆھپىسىنى 
ئاالھىدە ئايرىم تىلغا ئالىدۇ: «مېڭىنىڭ ئهڭ ياخشى قوغدالغان 
مهخپىيهتلىكلىرىنىڭ بىرى: مېڭه ھۈجهيرىلىرىنىڭ كۆزدىن تاپشۇرۋالغان 

مهخپىي شىفىرالرنى قانداق يېشىدىغانلىقى»نى ھهل قىلغان. 

ھۇبېل 2013-يىلى 22-سېنتهبىر ماسساچۇسېتىسنىڭ لىنكولىن 
شهھرىدە بۆرەك زەئىپلىشىشى تۈپهيلىدىن 87 يېشىدا ئۆلۈپ كهتتى. 
ئۇ 1951-يىلى كانادا مىكجىل ئۇنىۋېرستېتى مېدىتسىنا ئىنىستىتۇتىنى 
پۈتتۈرگهن ۋە پىراكتىكىدىن كېيىن 1954-يىلى ئامېرىكا جونىز 
خوپكىنىز ئۇنىۋېرستېتىغا كهلگهن. ئۇ نېرۋولوگىيه تهتقىقاتى بىلهن 



شۇغۇللىنىشنى پىالنلىغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ۋولتىر رىد ئارمىيه 
تهتقىقات ئىنىستىتۇتى مېڭه روھىي كېسهللىرى بۆلۈمىدىكى ئامېرىكا 
ئارمىيه دوختۇرى بولۇپ قالغانلىقتىن تهتقىقاتى باشقا يۆنىلىشكه 
يۆتكهلگهن. ئۇ يهردە ئۇ تۇنجى قېتىم بىر ئىلمىي تهتقىقات تامامالپ 
مېڭه قاسرىقى يهككه ھۈجهيرىسىنىڭ ئۇخالۋاتقان ۋە ئويغاق مۈشۈك 
مېڭىسىدە قانداق قىلىپ ئاڭسىز ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا 

قويغان. 

ھۇبېل جونىز خوپكىنىزغا قايتىپ شۇ ۋاقىتتا ئاللىقاچان نىرۋا ئىلىمى 
ئاتىسى، دەپ ئېتىراپقا ئېرىشكهن ۋىرنون ماۋۇنتكاسېل 
تهجىرىبىخانىسىدا تهتقىقاتىنى داۋامالشتۇرماقچى بولغان. ئهمما 
ماۋۇنتكاسېل تهجىرىبىخانىسى شۇ چاغدا تهجىرىبخانىنى يېڭىالۋاتقان 
بولغاچقا، ئۇ پروفېسسور سىتىۋىن كافلىرنىڭ ۋىلمىر كۆز 
ئىنىستىتۇتىدىكى يېڭى كهلگهن شىۋىتسىيهدە تۇغۇلغان ۋايسېل بىلهن 
ھهمكارلىشىش تهكلىپىنى قوبۇل قىلغان. شۇنداق قىلىپ 6 ئايلىق 
مۇددەت بىلهن باشالنغان بۇ تهتقىقات ھهمكارلىقى چارەك ئهسىر 
داۋامالشقان بولۇپ، 1959-يىلى كافلىر خارۋاردنىڭ تهكلىپىنى 
تاپشۇرۋالغاندا، ئۆز تهجىرىبىخانىسىدىكى 9 ئهزا ۋە ئۇالرنىڭ 
ئائىلىسىدىكىلهرنى ئېلىپ خارۋارد ئۇنىۋېرستېتى يهرلهشكهن 
ماسساچۇسېتىس شىتاتىغا كۆچۈپ بارغان. خوپكىنىزدىن خارۋاردقا 
كۆچۈپ بېرىپ ئۇزۇن ئۆتمهي، يېڭىدىن مېڭىنىڭ تهشكىلىي 
تۈزۈلۈشىنى بايقىغان ھۇبېل ۋە ۋايسېل بىيولوگىيهدىكى مهڭگۈلۈك بىر 

سوئالغا جاۋاب تاپماقچى بولغان: تهبىئهتمۇ، مۇھىتمۇ؟ 



ھۇبېل ۋە ۋايسېل ئىشنى كۆرۈش سهزگۈسىنى تېخى باشتىن 
كهچۈرمىگهن يېڭى تۇغۇلغان ھايۋانالرنى تهجىرىبه قىلىشتىن 
باشلىغان. ئۇالر مۈشۈكلهر ۋە پىرىماتالرنىڭ كۆركهم فۇنكىسىيىلىك 
خهرىتىسى يهر-يېرىگه ئورۇنالشقان كۆرۈش مېڭه قاسرىقى بىلهن 
تۇغۇلىدىغانلىقىنى بايقىغان. ئۇالر نېۋرونالرنىڭ پهقهت بىرال 
يۆنىلىشتىكى غىدىقالشقا ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقى، ئهمما ئىككىلى 
كۆزنىڭ شۇ خىل غىدىقلىشىنى سېزىدىغانلىقىنى تاپىدۇ. شۇنىڭدىن 
ئۇالر تهبىئهتنىڭ كۆرۈشنىڭ ئىككى ئاساسىي ئىنكاس خۇسۇسىيىتى 

ئۈچۈن نېرۋا ئۇالنمىلىرىنى تهمىنلهيدىغانلىقىنى خۇالسىلىغان. 

ئۇنداقتا مۇھىتنىڭ نورمال مېڭه يېتىلىشىدىكى رولىچۇ؟ ئۇ ۋاقىتتا 
ئاق كېسهل بىلهن تۇغۇلغان بالىالرنىڭ كۆزىدىكى ئاق تۇغۇلۇپ بىر 
نهچچه يىلدىن كېيىن ئېلىۋىتىلسىمۇ ئۇالرنىڭ يهنىال كۆرۈش 
قۇۋۋىتىنىڭ نورمال بولمايدىغانلىقى كىلىنىكىلىق پاكىتالردىن بىلىنگهن 
ئىدى. فىزىكىلىق توسالغۇ ئېلىۋېتىلسىمۇ، نېمه ئۈچۈن كۆرۈش 
قۇۋۋىتى پۈتۈنلهي ئهسلىگه كهلمهيدۇ؟ ھۇبېل ۋە ۋايسېل تۇغۇلغاندا 

نېرۋا ئۇالنمىلىرى بولۇشىنىڭ زۆرۈلىكىنى كۆرسىتىپ بهرگهن. 

تهتقىقاتچىالر بۇ سوئالغا يېڭى تۇغۇلغان مۈشۈك ۋە مايمۇن بالىلىرىنىڭ 
بىر كۆزىنى ئوچۇق قويۇپ، يهنه بىر كۆزىنى تېڭىپ قويۇش ئارقىلىق 
جاۋاب تاپىدۇ. ئۇالر خۇددى ئاق كېسىلى ئوپراتسىيه قىلىۋىتىلگهن 
بالىالرغا ئوخشاشال بۇ ھايۋانالرنىڭ خۇددى بىر كۆزى تۇغما قارغۇدەك 
ھهرىكهت قىلىدىغانلىقىنى كۆزىتىدۇ. بۇنىڭ سهۋەبى كۆرۈش مېڭه 
قاسرىقىنىڭ پهقهت بىر كۆزدىن كهلگهن سېگنالغا كۈچلۈك ئىنكاس 
قايتۇرۇپ، يهنه بىر ئهسلى تېڭىۋىتىلگهن كۆزدىن كهلگهن ئۇچۇرغا 



قارىتا قايتا ھېچقانداق ئىنكاس قايتۇرمايدىغانلىقى بولۇپ چىقىدۇ. 
ئىككى ئالىم بايقىغان نهپىس تۈزۈلۈشكه ئىگه كۆز ئۈستۈنلۈكى 
سېلىندىرىنىڭ پۈتۈنلهي غايىب بولغانلىقى، پهقهت نورمال كۆرىدىغان 
كۆزنىڭ بارلىق كۆرۈش قاسرىقىنى ئىگىلىۋالغانلىقى بايقىلىدۇ. بىر 
قاتار تهجىرىبىلهردىن كېيىن، ئۇالر مېڭىنىڭ تاشقى غىدىقالش (ياكى 
غىدىقالشنىڭ كهمچىل بولۇشى) قا قارىتا ئۆز تۈزۈلۈشىنى ماس ھالدا 
ئۆزگهرتهلهيدىغانلىقىنى بايقايدۇ. بۇ ھادىسه نېرۋا ئهۋرىشىملىكى دەپ 
ئاتىلىدۇ ۋە بۇ مېڭىنىڭ بۇ خىل ئىقتىدارى ياشنىڭ چوڭىيىشىغا 

ئهگىشىپ ئاجىزلىشىپ ماڭىدۇ. 

بۇ خىل كىچىك ۋاقىتتىكى غىدىقالشنىڭ كۆرۈش مېڭه قاسرىقى 
تۈزۈلۈشىدە مۇھىم ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت تونۇش دەرھالال 
تهجىرىبخانىدىن كىلىنىكىغا كۆچۈرۈلىدۇ چۈنكى دوختۇرالر كۆزىدە 
ئاق بىلهن تۇغۇلغان ۋە بىر كۆزى ياخشى كۆرمهيدىغان بالىالرنى 
داۋاالش ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتاتتى. ھۇبېل ۋە ۋايسېلنىڭ يېڭى 
بايقاشلىرى بىلهن، دوختۇرالر بالىالرنى ئىمكانقهدەر ئهڭ بالدۇر 

داۋاالشقا تىرىشىپ ياخشى ئۈنۈمگه ئېرىشىدۇ. 

ھۇبېل ۋە ۋايسېل كۆرۈش سهزگۈسىنىڭ ئاۋانگارتلىرى، ئۇالر 
ھايۋانالرنىڭ كۆرۈش سهزگۈسىنىڭ فىزىيولوگىيهسى ھهققىدە ئىزدىنىش 
ئارقىلىق ئۆز مېڭىمىزنىڭ قانداق ئىشلهيدىغانلىقى ھهققىدە كۆپ 
بىلىملهرنى ئۆگهتتى. ئۇالرنىڭ بايقاشلىرى بۈگۈنكى كۈندىكى 
كومپىيۇتېر تېخنىكىسىدا ئاچقۇچلۇق ئورۇندا تۇرىدۇ. بهزى ئىشالردا، 
مهسىلهن چوڭ سانالرنى فاكتورالش ۋە ھېسابالشتا، بۇ سىلتىسىي 
ئهسۋاب بىزنىڭ«ھۆل مېڭىمىز»نى ئاسانال ئۇتۇۋالىدۇ، ئهمما كۆرۈش 



سهزگۈسىگه ئوخشاش مۇرەككهپ ۋەزىپىنى ئورۇنداشتا ماشىنىالر تېخى 
ئهمدى ئىنسان مېڭىسىگه يېتىشۋىلىش ئالدىدا تۇرىدۇ. بۇ ھهرگىز 
كىچىك ئىش ئهمهس، كومپىيۇتېرالرغا بىزنىڭ مېڭىمىزنىڭ قانداق 
ئىشلهيدىغانلىقىنى ئۆگىتىش بىر بۈيۈك ئىشتۇر. «ماشىنا كۆرۈش 
سهزگۈسى» بازىرى كېيىنكى بىر قانچه يىلدا، نهچچه ئون مىليارد 
دولالر تېپىش ئالدىدا تۇرۋاتىدۇ. ھۇبېل ۋە ۋايسېلنىڭ تهتقىقاتلىرى 

بۇ بېخلىنىۋاتقان ساھه ئۈچۈن ئاالھىدە مۇھىم. 

مۈشۈك ئىكراندىكى سۈرەتلهرنى كۆرۈۋاتقاندا قولنىڭ تېيىلىپ 
كېتىشىدىن بالىالر كۆرۈش كېسهللىكلىرىنى ياخشىراق داۋاالش ۋە 
كومپىيۇتېرغا سۈرەتلهرنى بىر تهرەپ قىلىشنى ئۆگىتىش - ئىلىم 
پهننىڭ قانداق قىلىپ ئهڭ كۈتۈلمىگهن ئۇسۇلالر بىلهن جهمئىيهتنى 

ئالغا باستۇرىدىغانلىقىنىڭ پوالتتهك ئىسپاتىدۇر. 
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