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ئۇ نۆۋەتتە دۇنياادا ھەممەيالەئ ئېتىاراى قىلىادىغائ ئەڭ چاوڭ ئىازدەش موتاورىن ئاۇ ئىىتېرنېتتىكاى ئەڭ 

 ەش چوڭ تورتۇرانىڭ بىرىنئالقىشلىىىدىغائ ب

 

نەچچە خىا  تىلىاى تالالشاقا تەمىاىلى ەئن دۇنياا دائىرىساىدە سانساىزلىغائ  30ئۇ مەشغۇالت ئارايۈزىدە 

 ئىشلەتكۈچىلىرى بار.

 

Google—بااش »ئاايىغى ياوق ئىزدىىىشاكە ۋەلىللىال قىلىادۇ. -يېڭىلىقن مۇۋەپپەقىيەت شاۇنداقال بااش

يۇقىرى قاتلىمىدىكىلەرنىڭ بىردىىبىر ئېتىراى قىلىشىغا ئېرىشكەئ  Google« ھېكايىسى Googleئايىغى يوق: 

 بۇ ھېكايىسىن سىزگە ئادەتتىكىدىن تاشقىرى ئوقۇش تۇيغۇسى ئاتا قىلىدۇ.

 

 مەزمۇئ تونۇشتۇرۇش:

 

Google  قانداق لېلىپ چىققاائ  ناېمە ئۈچاۈئ الررى « يامانلىق قىلماسلىق»نىڭ لارخانا بۇرچى بولغائ

لىرىمىىااا  جىلغىساااىدىكى ئالااادىىقى قاتااااردىكى خەتەرگە تەۋەلكاااۈى مەبااالە  ساااالغۇچى  بىااالەئ ساااېرگې 

 Googleشىرلەتلەرنىڭ قوللىشىىى جەلپ قىالاليدۇ  تورلۆرگاۈ قاوراى بالاداق رىقابىتىادەن مىكروساولە بىالەئ 

ياا »مەخپى  ھالدا دوئىلغاا چۈشاتىن ئەڭ ئااخىرى لىال بەلىابە قىلادى  ئەيىاى چابادا مىكروساولە شاىرلىتى 

قانااداق قىلىااپ قۇتۇلااۇى  Googleدەى جالارلىغاناادان « سااىلەرنى سااېتىمالىمىزن يااا سااىلەرنى يوقىتىاام تىمىزن

 قالغائ 

 

بااۇ بىاار ئىىتېرنېااە شااىرلىتىىىڭ تەرەققىيااات تااارىسىىى ئەڭ تەپسااىلى ن ئەڭ ئومۇميۈزلااۈ ن ئەڭ ھەقىقىاا  

 خاتىرىلى ەئ لىتاب.

 

يىن لۈچلااۈ  دەى تىلغااا ئالىاادۇن ئۇنىااڭ ئااوتتە  قىزبىىلىقااى بااۇ لىتابتااان يااازبۇچى الررى پەينىااى ئىىتااا

دۇنيانىڭ ئەمدى ۋاقىتىى ئىسراى قىلماسلىقىغا ياردەم قىلىادۇ. الررى زررررىيىتاى بولمىغاائ باارلىق چىقىمالرناى 

پاراسىتىىى ئىسراى قىلماا  ئېغىشاما  ۋايىغاا -قىسقارتىشقا ئامراقن بىراق تەنىەرخ تىزگىىلەش جەھەتتەن ئەقى 

 دولالر تېنەش ئۈچۈئن تالسىغا ئولتۇرۇشىى خالىمىغائ. 50ەتكۈزگىىى يەنىال سېرگې . ئىتالىيە مىالندان ئۇ ي

 

Google  نىڭ يىراقتىكى نىشانى ھەر بىرىمىزنى لەل ۈسى ە نىسبەتەئ ئۈمىدلە تولدۇرىدۇ. لەل ۈساىدەن

Google بىرنى قۇرىدۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە بۇ  زور لۆلەمدىكى رەقەملىل مەسىلىلەرنى ھەى قىلىدىغائ شىرلەتتىن

پەئ مەنزىرىسىىى قايتاا -يەنە ئىىسانىيەت ئىلىل Googleمەسىلە مىليونلىغائ تور ئەھلى ە تەسىر لۆرسىتىدۇ؛ 

تىكلەيدۇن تېببىا  سااھەدە بۆسۈشاىى ئىل ىارى ساۈررىن ئاالەم بوشالۇقى تەتقىقاتىىىاڭ ساۈرئىتىىى تېزلىتىادۇن 

دۇنيااااا خارالتېرلىاااال نااااادانلىق ۋە  Googleغۇسااااىىى يااااوق قىلىاااادۇ؛ ئىىسااااانالر ئارىسااااىدىكى تىاااا  توسال

قااليمىقانچىلىققا ۋاقىتلىق تەدبىار تەمىىلىمەساتىن بەلكاى دۇنياا رەقەملىال سىستېمىساىدا مەۋجاۇت بولۇۋاتقاائ 

قات توسالغۇالرنى تەلتۆلۈس تازىالىن الزىل بولغائ ئۇچۇربا ھېچقانداق لۈچىمەيال ئېرىشتۈرىدۇ؛ ئاانچە -قاتمۇ

شىرلىتى خۇددى ئامېرىكا ھەممىباب ئېلېكتىاروئ شاىرلىتى ە ئوخشااش  Googleيىراق بولمىغائ لەل ۈسىدەن 

 بايەت زور ئۇچۇر بىرلەشمە گەۋدىسى ە ئايلىىىپن ئۇچۇر لەسپىدىكى ھەممىباب ئېلېكتىرونىغا ئايلىىىدۇ.
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 يازبۇچىىى تونۇشتۇرۇش:

 

 دوگالس ئىدۋارد

 

شااااىرلىتىىىڭ ئىسااااتېمالچىالر بااااازار بۆلۈمىىىااااڭ باااااش  Google يىلىغىااااچە-2005يىلىاااادىن -1999

نازارەتچىسى ۋە مەھسۇالت باشلىقى بولۇىن شىرلەتكە ۋالالىتەئ ئىشلەتكۈچىلەر بىلەئ بىماسىتە ئاالقە قىلىشقا 

نىااڭ « سااائ جااوس مىرلااۇرى  خەۋەرلىاارى»بااا لىرىشااتىن ئىل ىاارىن ئىاادۋارد  Googleمەساالۇى بولغااائ. ئااۇ 

گۇرۇپپىسىىىڭ باشلىقىن گېزىتسانىغا ۋالالىتەئ يېڭى سېبىرىيە شەھىرىىىڭ بازار ئااممىمى ئاېالئ توردىكى مارلا 

 پىروگراممىسىغا مەسلۇى ئىدى.
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 مۇندەرىنە:

 

 مۇقەددىمە

 

Google دا مەئ ئىىتايىن تەلەيلىل 

 

Google قانداق يۈررشىدۇ 

 

 قۇرۇق گەى قىلما ن ئەمەلى  ئىش قىلىش

 

 بىرىىچى بۆلۈم

 

 ىچىمىزدىكى بىر ئەزاسىز ئ

 

 با بارىمەئ Googleبىرىىچى باب مەئ نېمە ئۈچۈئ 

 

 لىرىمىى  جىلغىسى ئوت يالقۇنى

 

 زىيارىتى Googleتۇننى 

 

 قىيىن مەسىلى ە جاۋاب بېرىپن بېلىق يېيىش

 

 ئىشقا چىققائ تۇننى لۈئ

 

 ئىككىىچى باب تۇننى قەدەم

 

 «سىل ئۇالش بايرىمى 99»

 

 دەسلەپكى مەزگى  مى قۇرۇلغائۈبازار بۆل

 

 پالىزلىقىى ساقالش

 

 سانلىق مەلۇماتىى بىل ىلى بولماسلىق نەزىرىيەچىسىىىڭ دۇنيابا لېلىشى

 

 «سىزنى قوبۇى قىلىمىز»

 

 ئۈچىىچى باب قائىدىسى يوق دۇنيا

 

 سەۋەبىى تېپىپن قايسىسىىى تالاليدۇ 

 

 چىقىپ لېتىش

 

 تۆتىىچى باب بازارچىلىق يوق بازارچىلىق
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 پىالنچۇ  ئۇنداقتان

 

 بىردىىبىر بەلبە قىلىش يولى

 

 باشقىالرنىڭ ئالدىدا مېڭىشقا جۈرئەت قىلىش

 

 بەشىىچى باب جەريانىىڭ ھەممىسى بولۇشى لېرە  

 

 بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ قوشۇئ قۇرۇش

 

 ئالتىىچى باب ھەقىقى  سىڭىپ لىرىش

 

Google قانداقالرچە ئېالئ بىلەئ شۇبۇلالنغائ 

 

 مۈشكۈالتىھەقىقى  ئەخالق 

 

G.O.D  مىليارد ئىسمى 9نىڭ 

 

 يۈزلى ەئ بايراقالر لەپىلدىسۇئ

 

 يەتتىىچى باب سابالم بىسەتەر بولماسلىق تۇيغۇسى

 

 قانائەت قىلما  ئالغا ئىل ىرىلەش

 

 پالىزلىقىى ساقالش

 

 تۇرمۇشتىكى بىر لۈئ

 

 بېسىمىى تۆۋەنلىتىپ ئىناد قىلىش

 

 ھەممى ە ماھىر چارلىن ئامىتىڭ لەلسۇئ

 

 سەلكىزىىچى باب چاقچاق قىلغىلى بولمايدىغائ پەسكەش

 

 سەئ ماڭا چاقچاق قىلىماتقانسەئ 

 

 ئەسەبىيلىكتىن ئادىشىش

 

 ئۆتە ھەقسىز

 

 قەرەللىل ھوقۇق لىمياگەرلىكى

 

 مەبلۇبىيەت
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 توققۇزىىچى باب تېسىمۇ مۇلەممەللەشتۈررش

 

 خاتا نېمە ئۈچۈئ توبرا

 

 ى بولغىىىياخشى د  ەنىىڭ ئۆزى يېتەرلىل ياخش

 

 ئىشىى ياخشى قىلىش زرررر

 

 نېمە  مەئ ئەنسىرەمدىل 

 

 ئونىىچى باب شەھمانىيلىقىى سۈزگۈچى

 

 لىل ئۇتىدۇ تېسى ئېىىق ئەمەس

 

 الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ رولى

 

Google پاراڭلىرى 

 

 دەى سورايدۇ« نېمە ئۈچۈئ»مەڭ ۈ 

 

 شۇنداقن مەئ قارشى

 

 لىلىمىىڭ ئېزىقتۇرۇشى شەھمانى 

 

 سىدنېيچە ئۇسلۇبرە  

 

 

 

 نىڭ لۈنسېرى يۈلسىلىشى Googleئىككىىچى بۆلۈم 

 

 ئوئ بىرىىچى باب ئۇچۇش

 

 نەدە چاتاق چىقتى 

 

 ئۇ ئادەم لەلدى

 

 ئاخىرقى قۇرۇت

 

 مىلياردلىق نىشائ 1

 

 يۈگرەشتىن ئىل ىرى ئۆمىلەش

 

 نىڭ ئاخىرلىشىشى« the»ئارتىكى  



6 
 

 

Yahoo بىلەئ قۇدىلىشىش 

 

 اشياخشى شېرىلن قىيى

 

 لەلكۈنىىڭ باشلىىىشى

 

 لىرىمىى  جىلغىسىدىكىلەر بىر ئائىلە

 

 ئوئ ئىككىىچى باب خۇشاللىق ۋە ئىسىل

 

 ڭنى سۆزلەىزد مەلچى بولغىىىڭ

 

 توردىكى ئېالئ ساھەسىدىكى تۇننى جەمەت

 

 چوڭ را  ۋە شەھمانىيلىقىىڭ قايتا پەيدا بولۇشى

 

 خاتالىقىمىزنى زاڭلىق قىلىش

 

 «يانى يانى»زگىچە ئوئ ئۈچىىچى باب ئۆ

 

 مىڭ چاقىرىملىق ئۇزۇئ سەپەرمۇ بىرىىچى قەدەمدىن باشلىىىدۇ

 

 لاشىلىسى ئېلسەتبومبا ۋە  Googleئوئ تۆتىىچى باب 

 

 پوچتالىيوئ ئەپەندىن سەى لۈتۈى تۇرۇڭ

 

 ئىلھامى ئېلسەت

 

 ئوئ بەشىىچى باب ئىسسىق سۇدا يۇيۇنۇۋاتقائ باشقۇربۇچى

 

 ئ خۇش خەۋەرلىشىىى ھەيرائ قالدۇرىدىغا

 

 باش ئىنرائىيە ئەمەلدارى   ھازىر پا  چېكىىى بازاربا سېلىش 

 

 قولدىن لەتكەئ باشقۇرۇش

 

 ئوئ ئالتىىچى باب نىيۇيور  ھاياتمۇ 

 

 ئۈچىىچى بۆلۈم بىزنىڭ ئورنىمىز

 

 ئوئ يەتتىىچى باب ھەممەيلەئ بىردە 

 

 مۇندەرىنە مەسىلىسى
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 ئۈزلۈلسىز يېڭى مەھسۇالت چىقىرىش

 

 ىىڭ ئۈنۈمىىى ئۆستۈررش ۋە ئىلتىنا قىلىشئېلسەتەلكىزىىچى باب ئوئ س

 

 تەرجىمە مۇۋەپپەقىيتى ۋە سەھمەنلىل

 

 ھازىر چېكىلىش سانىغا ئاساسەئ ھەق يىغىشقا بوالمدۇ 

 

 ئوئ توققۇزىىچى باب يېڭى لومپيۇتېر

 

 درشمەنلەر دوستلىرىمىزنى بۇالى لەتتى

 

 ئەمەلىيەت مۇنازىرىدىن ئۈستۈئ

 

 ەتىنەئالتىپ ن

 

 ئويۇئ ئۆزگەردى

 

 چوڭ بوىن قوزامن چوڭ بوى

 

 يى ىرمىىچى باب ئورنىمىز نەدە

 

 نەشر ھوقۇقى جېڭى

 

 يى ىرمە بىرىىچى باب ياخشىمۇسىزن ئامېرىكا لىىىيەسى

 

 بىز توختىما  ئالغا باستۇقن ئەمما ئەگرى يولىىمۇ ماڭدۇق

 

 نYahooئون 

 

 يەنە بىر يېڭىلىق يارىتىش يى ىرمە ئىككىىچى باب بىر مىليارد دولالرلىق

 

 پاراڭلىشىشقا رايى يوق

 

 سۈرلىلىشلىرى Froogleيى ىرمە ئۈچىىچى باب 

 

 ئىسىل ماجىراسى

 

 يى ىرمە تۆتىىچى باب بازارچىلىقىى ئىتتىرىپ ماڭمايلى

 

 گۈزەى دەقىقىلەر دولقۇنالى ئالغا ئىل ىرىلىمەلتە

 

 ئەجەبا بىز تىىچلىقتا بىللە تۇرالماسمىزمۇ 
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 سولە ئويغاندىمىكرو

 

 ئىىژ ىېر قوبۇى قىلىدىغائ يېڭى ئىدىيە

 

 يى ىرمە بەشىىچى باب خاتالىق ئۆتكۈزرش

 

 ئىنتىمائى  ئاالقىدە چولتا تور

 

 يامائ خەۋەر ئېلىپ لەلدى ئېلسەت

 

 تۆتىىچى بۆلۈم مەئ ئىىتايىن تەلەيلىل

 

 يى ىرمە ئالتىىچى باب مەئ ئىىتايىن تەلەيلىل

 

 ىلسۇئ دەى ئويلىدىلسىلەرنى تۇننى بولۇى ب

 

 قۇرۇق قوى ئى ىلىل تىكلەش

 

 خاتىمە
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 مۇقەددىمە

 

Google دا مەئ ئىىتايىن تەلەيلىل 

 

يىلى مەئ ئۇنىڭ بىالەئ ساېرگې  شېرىكلىشاىپ قۇرباائ شاىرلەتكە -1999الررى پەيج ئىىتايىن لۈچلۈ ن 

 لىرگەئ ۋاقىتتىال شۇنداق ئىدى.

 

بىالەئ بىار ئىشاسانىدا بايقىساامن بىار خىا  تېسىماۇ جاانالرچە  مەيلى قاچائ بولسۇئن مەئ ئۆزرمىى الررى

تىرىشىپ ئىشلەيدىغائ تەخىرسىزلىل تۇيغۇسى پەيدا بولىدۇ. ئۇنىڭ بىلەئ مۇھىل ئىشالرنى پاراڭلىشىماتمىغانال 

 بولسامن خۇددى ئۇنىڭ ھەر بىر سېكۇنە ۋاقتىىى ئىسراى قىلىماتقاندە  تۇيۇلىدۇ.

 

ررىىىااڭ ئىشسانىسااىدا ئىككىمىاازال قالاادۇقن بىااز بەزى اليىااھەلەر ۋە باشااقا يىلىىىااڭ بىاار لااۈنىن ال-2002

مەسىلىلەر ھەققىادە ئاۇزۇئ تاالشاتۇق. ئىل ىارى مەئ ئۇنىاڭ بىالەئ تالىشاىپ باققاائن ئۇتتۇرۇپماۇ باققاائ. مەئ 

ىن تارتىشات-تارتىشتىن ناېمە ئۆگىىىمالغاانلىقىل ھەققىادە ئاويلىىىمەئن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە لەساكىن تااالش-تاالش

لېاايىن ئۇنىااڭ بىاالەئ قااوى ئېلىشااىپ ئەپلىشااىپ قااالىمەئ. الررى ئىستىيااارى  ھالاادا لااۈلرەڭ لىيىىىاادۇن پۈتااۈئ 

ياائ قويۇلغاائ ئاالھىادە چاوڭ -دىققىتىىى لومپيۇتېر ئېكرانىغا يىغىادۇ. تېسىماۇ ئېىىاق قىلىاپ ئېيتقانادان ياانمۇ

زىيااارەت لااۆزنىكى بااار. الررى بىاالەئ بىاار  ئېكرانغااا تىكىلىااپ تۇرىاادۇن ئۈسااتىدە پىروگراممااا لااودى ۋە تااور بەت

ئىشسانىدا تۇرىدىغائ سېرگې  ئەيىى چابدا يوق بولۇىن قااليمىقائ تاشالى قويۇلغاائ چااقلىق لاانكى ئاايىغىن 

پۈرلىشىپ لەتكەئ خولكې  توى لىيىمى ۋە قايسى بىر ياپونىيە ناخشىچىسىىىڭ ھەيكىلى خاۇددى ئۇنىاڭ باوش 

 اراۋاتقاندە  تۇيۇالتتى.قالغائ ئورۇندۇقىغا ئۈنسىز ق

 

الررىن مەئ سېرگې  بىلەئ ساېىىڭ شاىرلىتىمىزگە بېكىاتكەئ تەرەققىياات نىشاانىىىڭ »مەئ گەى باشالى: 

 اھەممىسىىى ئىزچى  قولالى لەتمەيمەئ. ئەممان مەئ ئىزچى  بۇ مەسىلىىى ئويلىىىماتىمەئ ئۇنىڭ ئۈستى ە سااڭ

ەندەن ساىىىڭ تاوبرا تەرەپلىرىڭىاى لاۆپرە  دەى قاارايمەئ. شۇنى د سەمن ئىل ىرىكى لەچمىشالىرىمىى ئەسالى 

تاقىتىڭاادىن ئىىتااايىن -مەئ نۇربااۇئ نەرسااىلەرنى ئۆگىىىماتقاناادە  ھااېن قىلىاامەئن بااۇ جەرياناادىكى سااەۋر

 «مىىىەتدارمەئ. 

 

بۇ خېلى يامائ ئەمەس تەخسىكەشلىل دەى ئىچىمدە لۈلدرم. مەئ ئىزچى  ئۆزەمىى لەماتەر ئىپاادىلەىن 

شااىرلىتىىىڭ باشااقۇرۇش قوشااۇنىدىكى بىاار ئەزا بولااۇش  Googleپۇرسااەت يارىتىااپن ئۇنىااڭ مېىىااڭ الررىغااا 

قىلىاپن مېىاى ئېغىزالاى   سۈپىتىل بىلەئ ئى ە بولغائ ئەمەلى  لۈچ ۋە مەۋجۇت بولغائ ئاجىزلىقلىرىمىى تەھلىا

اگاھالندۇرۇشاۇم ئااقىالنە ئىلھامالندۇرۇىن شۇنداقال قىممىتىمىى جەزملەتاتىل. بۈگاۈنكى لۈنادەن ئەگەر مېىىاڭ ئ

تەللىپ ئىكەنلىكى ئىسپاتالنسان ئۇ ئەيىى ۋاقىتتىكى ئەھمالىى تەپسىلى  چۈشەندررىدۇ ھەمادە مەئ ئوتتۇرىغاا 

قويغااائ تااوبرا چۈشااەنچىىى تەبرىكلەياادۇ. مەئ ئەرلەر ئارىسااىدىكى قۇچاقلىشااىش ئااارقىلىق ئىپادىلەياادىغائ 

ولقۇنلۇق ئوچاقىى ئېچىپن ئەمادىال تەيياار بولغاائ لااپچىىو ساۈت تۇيغۇنى تەسەۋۋۇر قىلىمەئن ئاندىن مىكرو د

تاااا قوللىىىااادىغائ « قارىتاااا باشاااقۇرۇش غاااايۇقىرى»قەھمەسااىدىن ھاااۇزۇرلىىىمەئ. باااۇ چاااوڭ شاااىرلەتلەردىكى 

 ئادەتلەن ەئ يوى.
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الررى لود لۆررشاكە ئاادەتلەن ەئ لاۆزلىرى بىالەئ ماڭاا تىكىلىاپ قااراىن خاۇددى ئىىتاايىن ساىرلىق بىار 

 ورمۇالنى يېشىماتقاندە  تۇيغۇ بېرىدۇ.ل

 

 «بىز قاچائ خاتاالشقائ  »دەى سورىدى ئۇن « توبرا بولغائ ۋاقىتالر لۆپرە   »

 

ئۇ بۇ مەسىلىىى سورىغائ ۋاقىتتا چىرايىدا ھېچقانداق ئىپادە ياوق بولاۇىن نە چىرايىادا لۈلۈمساىرەشن نە 

ئۆزىىىاڭ قاچاائ خاتاالىق ئۆتكاۈزگەنلىكىىى بىلىاپن باۇ قوشۇمىسىدا تۈررلۈش ئاالمىتى يوق ئىادى. ئاۇ پەقەتاال 

ئۇچااۇرنى ئۇنىااڭ دۇنيااا مود اا  ھېسااابالش ئۇسااۇلىغا ئىىكاااس قايتۇرماااقچى ئىاادى. ئەگەر ئىل ىاارى خاتااالىق 

ئۆتكۈزگەئ بولسان ئۇ ھەر خى  تەپسىالتالرنى بىلىشكە ئېھتىياجلىق بولۇىن شۇنىڭدىن ئوخشاش مەساىلە قايتاا 

 كى خاتالىقىى ئويلىشىدىغائ بىر نۇقتا قىلماقچى.لۆررل ەندەن ئىل ىرى

 

ھەن د  ىىىڭماۇ تاوبرا. مەئ ئەمادى چاوڭ شاىرلەتتە خىازمەت »مەئ ئۆزەمىىڭ تەسەۋۋۇرۇمدىن قايتىپن 

  دىل.د «ئۈچۈئ ئىشلەۋاتىمەئ.  Googleقىلمايدىغائ بولدۇمن مەئ 

 

Google قانداق يۈررشىدۇ 

 

 نى بىلىدۇ. Googleلۆپچىلىل ھەممەيلەئ 

 

سااىزگە ياردەملىشااىپ  Googleنىااڭ نااېمە ئىااش قىلىاادىغانلىقىىى بىلىاادۇ:  Googleھااېب بولمىغاناادا 

شاىرلىتى ە لىارگەئ ۋاقىتتاان مەئ بىلا ەئ ئەھاماى  Googleيىلاى مەئ -1999ئىىتېرنېتتا مەزمۇئ ئىزدەيدۇ. 

ىساىىى بېكىتكۈچىىاڭ شۇال ئىدى. ئۇ چابدا مەئ تور بەت ئىىد كىسالىغۇچىىڭ ناېمە ئىكەنلىكاىن تاوربەت دەرىن

نېمە ئىكەنلىكىن يەنە تور قۇرۇتىىىڭ نېمە ئىكەنلىكىىىماۇ بىلمەيتاتىل. مەئ جاھىا  ئىىژ ىېرالرنىاڭ قاناداق ئىاش 

قىلىدىغانلىقىن ئىىتېرنېە ساھەسىدىكى قانچىلىل ئىنارائىيە ئەمەلادارلىرىىىڭ يوپۇرۇلاۇى لېلىادىغانلىقىن يەنە 

يىللىق لىرىمىىڭ يىغىىدىسىدىىمۇ لۆى بولغاائ  30نىڭ ئىل ىرىكى « پۇىتاپقائ »لۈنلەرنىڭ بىرىدە بىر لۈندە 

 ۋاقىتتىكى ھېسسىياتىى بىلمەيتتىل. ئۇ چابدا مەئ ھېچىەرسىىى بىلمەيتتىل ئەمما ھازىر ئوپلوچۇق.

 

دەر ھەقىااقەتن مەناادە يااۈز بەرگەئ ھىكااايە تېپىلغۇسااىز بىاار پۇرسااەتن سااەى تاسااادىپىيلىقتە  تۇيۇلىاادۇن 

 لە  تاسادىپىيلىق بىلەئ چۈشەندررگىلىمۇ بولمايدۇ.ئەمما پۈتۈن

 

نىاڭ « لاۈچى G»تەرەققىيات سۈرئىتى مىسلى لۆررلمى ەئ دەرىنىدىكى بىر شىرلەتتەن مەئ ھەر ۋاقىاە 

تەسىرى ە ئۇچرايمەئ؛ لونا قائىدە ماس لەلمەيدىغائ يېڭى مۇھىتتان پەقەت ئىل ىرىكى تەجرىبى ىال تايانغانادا 

ىشااتۇرۇى ئاسااتا لېتىااپ قالىاادۇ.  بااۇ لىتابتااا بايااائ قىلىىغىىااى دەى مۇشااۇ جەرياناادىكى لۆرپىسااىىى يىغ-لااۈدە

يىلىغىاچە بولغاائ تولاۇق تاارىسى  2005-1999شىرلىتىىىڭ  Googleئۆزرمىىڭ ھېن قىلغانلىرى. بۇ لىتابتا 

ڭ نىاا Googleنىااڭ نۇربااۇئ چااوڭ تااۆھپىلىرى قايتااا تىلغااا ئېلىىماياادۇ.  Googleبايااائ قىلىىماياادۇن ھەم 

تورتۇراسااىدىنن شااىرلەتىىڭ مەئ يازبااائ رەساامى  تااارىسىىى تاپااليسااىز. شااۇنىڭدىن لېيىىكااى لااۆى قىسااىل 

مەزمۇنالر ئەسلىدىكى ئاساسىدا ئازراق پەردازالنغاائن شۇڭالشاقا مەئ باۇ لىتابتاا يەنە لوناا مۇقاامىى تاوۋلىغىل 

ۈرگۈزرلۈشااااى دشااااۇنداقال يااااوق. مەئ ھەقاااادارنىڭ مەيدانىاااادا تااااۇرۇىن شااااىرلەتىىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىاااال ي

مۇۋەپپەقىيەتلىاال بولماسااالىقى  نىاااڭ سااەۋەبى شاااۇنداقال ئومۇميۈزلاااۈ  تەرەققىيااات ئۆزگىرىشاااى ئەھمالىغاااا 

 نىسبەتەئن ئۆزەمىىڭ لۆز قارىشىىى ئوتتۇرىغا قويىمەئ.
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نۆۋەتتە دۇچ لېلىماتقائ مەزمۇئ تەلشۈررشن ئىزدەشىى باشاقۇرۇى ناازارەت قىلىاشن  Googleبۇ لىتاب 

يىلااى -1999تارتىشااالرنى چوڭقااۇر تەتقىااق قىلماياادۇ. لىتابتااا مەئ -وپۇللۇققااا چېااتىلىش قاتااارلىق تاااالشمون

Google  يىلااى ئااايرىلغىچە بولغااائ ئارىلىقتااا يااۈز بەرگەئ ئىشااالرال -2005بااا لىاارگەئ شااۇ لۈناادىن باشااالى

ماتلىرىىى تاوپالش مەسىلىساى مۇنازىرە قىلىىىدۇ. تورنىڭ بىتەرەپلىل مەسىلىسىن لوچا مەنزىرىسى سانلىق مەلۇ

يالى د ڭىزدىكى شاماى لۈچىدىن تو  چىقىرىش مەسىلىسى قاتارلىقالر ئۇ چابدا لۆڭۈى بۆلىادىغائ مەساىلىلەر 

تىن ئىبارەت ئەقىدە ئاساسىدا « يامانلىق قىلماسلىق»ئەمەس ئىدى. ئۇ چابدا ئەڭ چوڭ مەسىلە قانداق قىلىپ 

ىدان بىرال ۋاقىتتا ئەڭ ياخشى ئىازدەش تېسىىكىساى ئىنااد قىلىاشن زور رەقەملەشكەئ ئەخالق قوربىىىىىڭ ياقىس

 مىقداردا سودا ئېالنى سېتىشن مىكروسولە شىرلىتىىىڭ يۇتۇۋ تىشىدىن قانداق ساقلىىىش ئىدى.

 

گەرچە لىتااابتىكى مەزمااۇنالر بااازارچىلىق بىاالەئ شااۇبۇللىىىدىغائ لىشااىىىڭ مەيدانىاادىن لەلاا ەئ ئۇنىااڭ 

ناى ئاۆز ئىچىا ە ئالساىمۇ ئەمماا لىتابتاا نوقاۇى باازارچىلىقال « ئىساتېماى مارلاا باشاقۇرۇش»ئۈستى ە ۋەزىپەم 

نىاڭ داڭقاى  Googleلىقىمىاى باياائ قىلماايمەئ. « ياراتقاائ»مارلىسىىى  Googleسۆزلەنمەيدۇ. ئۆزەمىىڭ 

اساىغائ سىساتېما مەھسۇالت ئاساسىدا قۇرۇلغائن مەھسۇالتىى ئىىژ ىېرالر ياسىغائ. باۇ لومپياۇتېر ئاالىملىرى ي

ئىىتااايىن ماااۇرەلكەىن رالېتاااانى ئااالەم بوشااالۇقىغا چىقىرىااادىغائ سىسااتېمىدىن قېلىشااامايدۇن ئەمماااا ھاااازىر 

 پۇشقاقلىرىغا تارقالغائ لىچىل بىر ئىزدەش رامكىسىغا ئايالندى.-لىچىل بۇلۇڭ-ئىىتېرنېتىىڭ ھەممە چوڭ

 

ىا  ئاادەتلەر ئاۇالرنى ئىىتاايىن قىساقا ۋاقىاە مەئ ئىىژ ىېرالرنىڭ خىزمەت ئادىتىىى بايائ قىلىامەئن باۇ خ

ئىچىدە زور مىقاداردىكى خىزمەتلەرناى تامامالتقۇزىادۇ؛ يەنە ھەر قاناداق مەساىلىىىڭ يېشاىمى باارن ئىشاالرنىڭ 

ھەممىسىىى ئاددىيالشتۇرۇى بىار درۋە ساانلىق مەلۇماتقاا ئايالنادۇربىلى بولىادۇ دەى قارايادىغائ شاىرلەتىىڭ 

كەنلىكىىى بايائ قىلىدۇ. چۈنكى ئۆزىىىڭ توبرا ئىكەنلىكىىى بىل ەئ ھامائن ئاۇالر ماڭغاائ ئاجىزلىقىىىڭ نەدە ئى

يولىدىن ئېغىشاما ن ھەر قاناداق ئىاش ياۈز بېرىشاىدىن قەتلىياىەزەرن توساالغۇ بولۇشاقا بولمايادۇن بواللمايادۇن 

 ىتابتا تىلغا ئالىمەئ.شۇنىڭدىن شەلىللەن ەئ خىزمەت ئادىتىىىڭمۇ ئۆزى ە تۇشلۇق لەمچىلىكى بارن بۇنى ل

 

Google  لىشاااىلەرگە ياردەملىشاااىپ دۇنياااادىكى ھەمااامە ئۇچۇرالرباااا ئېرىشاااىش ئىدىيەساااىدە چىاااڭ

تۇرۇۋاتىدۇ. مۇشاۇنداق بىار شاىرلەتن ئاشاكاران ئىشاەنبن مەخپىيەتلىكىىاڭ ئاشكارىلىىىشاى قاتاارلىق ئااممىمى 

لىل مەساالۇى لىشااىىىڭ پوزىتسىيەسااىىىڭ مۇناسااىمەت مەسااىلىلىرىىى بىاار تەرەى قىلغااائ ۋاقىتتااان مۇناسااىمەت

تەسىرى ە ئۇچرىشىدىن سااقالنغىلى بولمايادۇن شاۇنىڭ بىالەئ قولالنغاائ تەدبىار مۇۋاپىاق بولماسالىق ئەھامالى 

 لېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭغا نىسبەتەئن سەۋەبىىىمۇ چۈشەندررىمەئ.

 

با ئىشقا  Googleمەئ  شىرلىتىىىڭ ئارقا لۆررنۈشىىى چۈشەندررىمەئن بۇ دەى Googleئالدى بىلەئن 

چۈشكەئ تۇننى لۈنى بىلىشىى ئارزۇ قىلغاائ نەرساە. مۇشاۇنداق بولغانادان قااليمىقاائ مەزمۇنالرباا ياۈزلەن ەئ 

 تەقدىردىمۇن ئۆزىڭىزنى يوقىتىپ قويمايسىز.

 

الررى بىالەئ ساېرگې   Googleنىڭ قۇرۇلۇش ئەھمالىىى قىساقىچە دەى باقاا .  Googleئۇنداقتا مەئ 

تەتقىقاااات تۈرىااادىن باشاااالنغائن ئاااۇالر ئەيىاااى ۋاقىتتاااا ساااىتان ورد -ى بىرلىشاااىپ قىلغاااائ پەئيىلااا-1996

ئۇنىم رسىتېتىدا ئاسپىرانتلىقتا ئوقۇۋاتاتتى. ئۇالرنىڭ تەتقىقات تۈرى بىر خى  يېڭى ئىزدەش ئۇسۇلىىى ئاسااس 

ى ئاتىادىن ئۇنىاڭ دتاوربەت دەرىنىساىىى باھااالش  دە PageRankقىلغائ بولۇىن باۇ خىا  ئۇساۇلىى الررى 

ئۈستى ە بۇ خى  ئۇسۇلدا تور بەتىىڭ مۇھىملىقى بويىچە دەرىنە بېكىتىدۇ. بىر تور بەتاكە نىسابەتەئن ئۇالرنىاڭ 

ھېسابالش ئۇسۇلى بارلىق باشقا تور بېكەتلەر نىشانلىغائ تور بەت ئۇالنمىلىرىىىاڭ ھەممىساى ئويلىشاىلىدۇ. باۇ 

نىشااانالى لۆرسەتسااەن بااۇ تااور بەتىىااڭ دىقااقەت قىلىااش قىممىتااى خااۇددىن باشااقا تااور بااېكەتلەر مەزلااۇر بەتىااى 

بارلىقىىى ئىپادىلى ەنادە  ئىاش. زور لۆپچىلىال ئىازدەش موتاورلىرى پەقەت تاور بەتتىكاى مەزمۇنغىادا لۆڭاۈى 

بۆلىاادۇن ئىزدەياادىغائ سااۆزگە ئاساسااەئ شااۇ تااور بەتااتە  لۆررلااۈش چاستوتىسااى بااويىچە رەتااكە تۇربۇزىاادۇ. 

-تۇرقىغاا ئاساساەنمۇن ياالى باارلىق توناۇش-ئادەم ە ھۆلۈم قىلىشتان ئۇ ئادەمىىڭ تەقى مەسىلەئ بىر يوچۇئ

بىلىشلىرىىىڭ ئۇنىڭغا قارىتا شەلىللەندررگەئ پىكارى ە ئاساساەنمۇن باۇ ئىككىساىىىڭ ئارىساىدىكى پەرق. الررى 
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لغاانلىقتىنن ئاۇالر بىلەئ سېرگېيىىڭ ئىزدەش تېسىىكىسىىىڭ تەھلى  قىلىادىغىىى شاەلى  لەيىىادىكى ئەھاماى بو

ن ئۇالرنىاڭ تاۇبى  ىاچەددرمبە ئۇۋىالش  دەى ئاتىغاائ. بىار مەزگىل« BackRub»ئۆزىىىڭ ئىزدەش موتورىىى 

الررى بىر قولىدا ئوچۇق مۈرىسىىى سىالۋاتقائ لۆررنۈش بولغائ ئىدى. گەرچە لېيىن ئۇالر رەسىمدىكى الررىىىاڭ 

سىمۇن ئاۇ تاۇ  قارىماققاا يەنىاال قوپااى شاەھمانى لىلىملەردىكاى قولىدىكى قارا تۈلىى بىر تەرەى قىلىمەتكەئ بول

 لىىو رەسىمى ە ئوخشايتتى.

 

دەى ئااۆزگەرتكەئن بااۇ ئۇالرنىااڭ ماتېماتىكااا ۋە دەرىاانە لۆرسااەتكۈچ  Googleيىلااىن ئااۇالر -1997 

ئىماال دىن پەرقلىق  googolدەرىنىسى  لە ئامراقلىقىىى ئىپادىلى ەئ. ئۇالر -100نىڭ  10د  ەئ  googolد

ناى باشاقىالر  googol.comمۇنداق ئىككى سەۋەب باار: بىرىىچاىن دائىارە ناامى بۇنىڭدا شەللىىى قولالندىن 

خەتلىتىپ بولغائن ئىككىىچاىن الررى رەقەمىاى تااۋار مارلىساى قىلىاپ خەتلىتىشاكە ماۇمكىن بولمايادىغانلىقىىى 

 ەرىپىىى بىلىپ قالىمىز.ھېن قىلغائ. الررى ئىىتايىن ئەقىللىق سودى ەرن بىز لېيىن بۇ ت

 

غا يەتمە ن الررى بىلەئ ساېرگې  ساىتان وردتىن ئايرىلىاپن ئامېرىكاا لاالى ورنىيە لشۇنىڭدىن لېيىن بىر يى

ئىشتاتى مېىلوپارلقا لېلىپن سېرگېيىىڭ قىز دوستىىىڭ ئالى  مەلتەپتىكاى ياتاقدىشاى سۇساائ ۋوجچىككىىىاڭ 

نىڭ تاور ئېقىماى شاۇنىڭدىن باشاالى زور مىقاداردا  Google  شىرلىتىىى قۇربائ. Googleماشىىا ئامبىرىدا 

-9يىلاى -1998شاىرلىتى  Googleئاشقائن شىرلەتمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ ئادەم تەللىپ قىلىشقا باشلىغائ. 

يىلىىىاڭ بېشاىغا لەل ەنادەن سۇساانىىڭ ماشاىىا ئاامبىرى باۇ -1999ئايدا رەسمى  قۇرۇلغائن تەرەققى  قىلىاپ 

ە لوچىساى ېمىغائن ئۇالر شۇنىڭ بىلەئ لالى ورنىيەدىكى پااۋلو ئاالتو شاەھىرى ئۇنىم رساىتشىرلەتىى سىغدۇرال

نومۇرلااۇق ئىشااسانا بىىاسااىغا لۆچااۈى لەلاا ەئ. يېاارىل يىلاادىن لېاايىنن ئااۇالر ئىككااى چااوڭ خەتەرگە  -165

ىرى مەبلە  مىليوئ ئامېرىكا دولل 25با بىرلىكتە  Googleتەۋەلكۈى مەبلە  سېلىش شىرلىتىىى قايى  قىلىپن 

شىرلىتىمۇ مائۇنتېن ۋىيىم شەھىرىدىكى بىر سانائەت بابچىساىغا لۆچاۈى بارباائ. مەئ  Googleائن ۇزبسالغ

دە  خىزمەتچاى باار بولاۇىن ھەر  50با لىرگەئن ئەيىى ۋاقىتتا شىرلەتتە تەخمىىەئ  Googleدەى شۇ جايدا 

نىاڭ لەساىپ مىقادارى ئالادىىقى  Googleرچە مىليوئ قېتىملىق ئىزدەشىى تاماماليتتى. گە 7لۈنى ئاالھەزەى 

 MSNن ئامېرىكاااا لىىىيەساااى ۋە Yahooھەسساااە ئاشاااقائ بولساااىمۇ ئەمماااا  700يىلىدىكىااادىن تەخمىاااىەئ 

دمىكروساولە شااىرلىتى ئوتتۇرىغااا چىقاربااائ شااۇئائ پاراڭلىشااىش يۇمشاااق د تااالى  دە  بۇنااداق لااۈنى ە يااۈز 

 ىشتۇرباندان ھېچىېمى ە ئەرزىمەيتتى.مىليوندىن بەت يولاليدىغائ تورتۇراالربا سېل

 

Yahoo  لونا يېڭى مىڭ يى  ئالمىشىدىغائ پەيتتە ئىىتېرنېە ئىزدەش ساھەسىدىكى قورقۇنچلۇق ئەمماا

بىار  Yahooلىشىىى بىزار قىلىدىغائ بەلىتە مەخلۇقن ئەمەلىيەتتە ئۇنى ئىزدەش موتاورى د  ىلىماۇ بولمايادۇ. 

ر خىا  ماۇالزىمەتلەرنى تاوپالىن تاۈرى باويىچە مۇنادەرىنى ە تۇرباۇزۇىن ن خەۋەر ۋە ھەئاېلسەتن ئۇ «دەرۋازا»

مىليوئ ئىشلەتكۈچىسى باار ئىادىن  30نىڭ تەخمىىەئ  Yahooتوپالشتۇرۇى تور بەتكە قويىدۇ. ئەيىى ۋاقىتتا 

شاىرلىتى  Inktomiشاىرلىتىىىڭ تېسىىكىساىىى ئىناارە ئالغاائن  Inktomiئەمما تاوردىن ئىازدەش جەھەتاتە 

ېە شۇنداقال لارخانا ئىچكى تورىغا يۈزلەن ەئ ئاساسالىق ئىازدەش ماۇالزىمىتى تەمىىلى اۈچى ساودى ەر ئىىتېرن

 ئىدى.

 

Google  ز ھىىىاى يىغىاپ ئۆزىىىاڭ تورتۇراسااىىى راۋاجالنادۇرۇىYahoo  بىالەئ رىقابەتلىشاەمدۇ يااالى

ەھلىلىارى باۇ مەساىلىىى بىالەئ رىقابەتلىشاەمدۇ  لەساىپ ئ Inktomiتېسىىكا تەمىىلەش سودى ىرى سۈپىتىدە 

توختىمااا  پەرەز قىلىشاااتتى. ئەگەر بىااز ھەر ئىككىسااىىى ئويالشساااقن ئالقىشااقا ئېرىشااكەئ ئىاازدەش موتااورىىى 

ن ئاخىرىغا مىزقۇرۇى چىقىش بىلەئ بىللەن يەنە ئوخشاش مەقسەتتىكى تورتۇراالربا ئىزدەش تېسىىكىسى تەمىىلەي

شەلىللىىىدۇ. شۇنداق بولسىمۇن بۇ مەسىلىىى ئوتتۇرىغاا قويۇشاىىڭ لېلىپ ئۆزىمىزنىڭ خېرىدارى بىلەئ رىقابەت 

سەۋەبىن لىشىلەرنىڭ الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ جاسارىتى ۋە ئىشەنچىسى ە نىسبەتەئ ھېچىىمىىى بىلمى ەنلىكىىى 

 ھەم Google. تورت يەلەيدىغانلىقىىى ئېىىق بىلىپ تۇرۇىن نېمە ئۈچۈئ پەقەتال تاورتىى ئالىادۇ  شئاشكارىال

ئىزدەش تېسىىكىسى تەمىىلى ۈچى سودى ەرن ھەم ئۆزىىىڭ ئىزدەش تورتۇراساىىى قۇرىادۇن چاۈنكى الررى بىالەئ 

لاۇى بولاۇش ئېھتىماالى بولغاائ ئامىلالرباا بسېرگېيىىڭ لۆڭلىدە سائ باارن ئاۇالر ئۆزىىىاڭ ئەقلىا ە تايىىىاپ مە
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 تاقابى  تۇرۇىن مۇۋەپپەقىيەت قازىىااليدۇ.

 

ىى ئىاازدەش جېڭىاادە بەلىاابە قىلىااش ئەمەس. ئااۇالر زور لۆلەملىاال ماتېماااتىكىلىق ئۇالرنىااڭ لااۆزدە تااۇتقى

مەسااىلىلەرنى ھەى قىالالياادىغائ شااىرلەتتىن بىرنااى قۇرماااقچىن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە بااۇ مەسااىلە مىليونلىغااائ تااور 

الر تېببىا  پەئ مەنزىرىساىىى قايتاا تىكلىمەلچاى. ئاۇ-ئەھلى ە تەسىر لۆرسىتىدۇن ئۇالر يەنە ئىىسانالرنىڭ ئىلىل

ساھەدە بۆسۈشىى تېزلىتىپن ئالەم بوشلۇقى ھەققىدە ئىزدىىىشىى تېزلىتىدۇن ئاۇالر لىشاىلەر ئارىساىدىكى تىا  

توسالغۇساااىىى يەڭمەلچاااى. ئاااۇالر دۇنياااا خارالتېرلىااال ناااادانلىق ۋە قااليمىقانچىلىققاااا ۋاقىتلىاااق تەدبىااار 

قات توساالغۇالرنى تەلتۆلاۈس -ولۇۋاتقائ قاتمۇتەمىىلىمەستىن بەلكى دۇنيا رەقەملىل سىستېمىسىدا مەۋجۇت ب

تازىالىن لىشىلەرنى الزىل بولغائ ئۇچۇرباا ھېچقاناداق لاۈچىمەيال ئېرىشاتۈرىدۇ. الررى شاۇنىڭغا ئىشاىىىدۇلىن 

ئااۇالر خااۇددى ئامېرىكااا ھەممىباااب ئېلېكتىرونىغااا ئوخشاااش ئۇچااۇر بىرلەشاامە گەۋدىسااى ە ئايلىىىااپن ئۇچااۇر 

ى ئەمەل ە ئاشۇرۇش ئۈچۈئن ئۇالر تېسىماۇ ياخشاى ىېكتىرونىغا ئايلىىىدۇ. بۇ نىشانساھەسىدىكى ھەممىباب ئېل

قورالغا ئېھتىياجلىق. ئالادى بىالەئ ئىازدەش موتاورىىى ياخشاىالىن لىشاىلەر ئىزدىمەلچاى بولغاائ ئۇچاۇرالرنى 

 ھەقىقى  نامايائ قىلىش لېرە .

 

شاىلەر ئارىساىدان الررى پەياج نەچاچە ساائەت ئىىژ ىېرالر تۆۋەئ ئۈنۈمىى ئۆچ لۆرىدۇ.  مەئ ئۇچراتقائ لى

ۋاقىە سەرى قىلىپن ئەڭ ياخشاى نەتىنىا ە ئېرىشاەلمى ەئ سىساتېمىغا ئەڭ ئاۆچ. ئۇنىاڭ ئاوتتە  قىزبىىلىقاى 

 دۇنيانىڭ ئەمدى ۋاقىتىى ئىسراى قىلماسلىقىغا ياردەم قىلىدۇ.

 

ېلىىمىىى ئازايتىشاىى ساېپى ئۈنۈمىى ياخشى لۆرسە تېنەيدىغائ بولۇى لېتىادۇن چاۈنكى ئەمەلىيەتاتەن سا

ئۆزىدىن ئىسراپچىلىق د  ىلى بولمايدۇ. الررى زررررىيىتاى بولمىغاائ باارلىق چىقىمالرناى قىسقارتىشاقا ئاامراقن 

پاراساىتىىى ئىساراى قىلماا  ئېغىشاما  ۋايىغاا يەتكاۈزگىىى يەنىاال -بىراق تەنىەرخ تىزگىىلەش جەھەتتەن ئەقىا 

 سېرگې .

 

لۈنىن بىز مىالنغا يېتىاپ لەلادۇقن ئايرودۇرۇمادىن شاەھەر رايونىغاا بېرىشاتا ئايىىڭ بىر -1يىلى -2003

د ادىن « ساەى قىممەتاكەئ. »ئامېرىكا دوللىرى ئىكەنلىكىىى لاۆررىن ساېرگې  ماڭاا:  100تالسى باھاسىىىڭ 

سااېرگې ن قىااز دوسااتىن يەنە مەئ ئااۈچەيلەئ ئەماادىال ئامېرىكىاادىن ئۇچااۇى لەلاا ەئ بولااۇىن ئىتااالىيە تارماااق 

ىرلىتىىىڭ ئااېچىلىش مۇراسااىمىغا قاتىاشااماقچى ئىاادۇق. مااۆلچەرىم ە ئاساسااالنغاندان بىزنىااڭ ساااياھەت شاا

ئۇسۇلىمىز ھېب بولمىغاندا لۈنسېرى ئالغا بېسىماتقائ ئىىتېرنېە شىرلىتى باشلىقىىىڭ ساالھىيىتى ە مااس لاېلە 

ندان لۆپۈ  يامراى لەتكەئن جائ جەھلى دەى ئويلىدىل. باشقا بارلىق ئىىتېرنېە لارخانىلىرىغا نىسبەتەئ ئېيتقا

شاىرلىتىىىڭ پايدىساى ياۇقىرىن ماالىيە  Googleبىلەئ پۇى لۆيادرررۋاتقائ تاور دەۋرى ئاخىرالشاقائن ئەمماا 

ئەھمالى ياخشى ئىدى. گەرچە ئىل ىرى لاماندىرۇپكىغا چىققاندا ئەرزائ بۆلۈمچىدە ئولتۇرساقمۇن ئەمماا ھاازىر 

 ا دۇنيابا بىزنىڭ ھەقىقەتەئ پايدا قىربىقىغا يەتكەنلىكىمىزنى بىلدرررى قويارمىز. ئازراق ئۆزگەرتىپن ئاشۇ لون

 

تاقلىرىمىزنى لۈتۈۋاتقائ ۋاقىتتان سېرگې  ئاگاھالندۇرۇش تاختىسىغا ساىڭايائ قااراىن -بىز ئۇ جايدا يۈ 

ياااۋروبىمۇ  5ىتااى چااوڭ ئاپتوبۇسااقا ئولتۇرايلىمااۇن ھەر بىاار ئادەمىىااڭ ئاااپتوبۇس بىل»مۇنااداق تەللىااپ بەردى: 

چااوڭ ئاااپتوبۇس  نااېمە  بىزنااى ئوقۇبااۇچىالر ئەتىيااازلىق ساااياھىتىدە دەى ئويلىمىغاناادۇ  « يەتمەياادىكەئ.

تالسىغا ئولتۇرۇپال شەھەر رايونىغا بارايلى بولدى. ئەيىى چابادا لۈچلاۈ  ياامغۇر يېغىماتااتتىن تالساى بىزناى 

ئااارىلىقى خااېلىال يىااراق ئاااپتوبۇس بېكىتىاادە تاشااالى بىماسااىتە ئىشااىل ئالاادىغا ئاپىرىااپ قويىاادۇن ھەرگىزمااۇ 

 قويمايدۇ.

 

. ئەگەر مېىىااڭ زىيانغااا ئۇچرىغااائ قبىااز ئاخىرىاادا پويىزبااا ئولتۇرىاادىغائ ئوتتۇرھاااى اليىھەنااى تاللىاادۇ

 ئامېرىكا دوللىرى تېنىدۇق. 50بۇرۇرۇمىى ھېسابقا ئالمىغاندان بىز 

 

 تۈز.يۇقىرى ئۈنۈم. ئىقتىسادچى . ھەن راسەن يەنە 
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شااۋقۇئ نىسابىتى ئۇساۇلىدا ساانلىق -الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ تۇبماا تۇيغۇساى بولاۇىن ياۇقىرى ساى ىاى

مەلۇماتالرنى نامايائ قىالاليدۇ. بۇ ئۇالرنىڭ ئىشلەتكۈچى ھەقىقىا  لاۆرمەلچى بولغاائ ئۇچۇرالرنىاڭ ئۈساتى ە 

نىڭ ئىزدەش نەتىنىسىدە چاقىااى  Googleلېرەلسىز مەزمۇنالرنى قوشمايدىغانلىقىىى بىلدررىدۇ. شۇڭالشقان 

تەمىىلى ەئ باارلىق لەساىپلەرنىڭ  Googleدان  Google.comتۇرىدىغائ ئېالئ يوق؛ شىرلەتىىڭ باش بېتى 

باا  GoTo.comنىڭ ئەمەلى  ئىازدەش نەتىنىساى ە رىقاابەتچىمىز  Googleئۇالنمىسىىى تاپقىلى بولمايدۇ؛ 

 ىستېمىسىىى چىرىتىش ساپلىققا بولغائ ھۆرمەتسىزلىل. ئوخشاش ئېالئ ئارىالشتۇرمايدۇ. يۇرۇشۈش س

 

بىاار قېتىملىااق ئىشاالەتكۈچى ئىاازدەش نىساابىتىىى ئۆسااتۈررش مۇنااازىرە يىغىىىاادان مەئ مۇنااداق تەللىااپ 

ئاۋىياتساىيە شااىرلەتلىرى يولغااا قويغااائ دائىملىااق خېرىاادارنىڭ ئۇچااۇش مۇساااپە جۇبالنمااا پىالنىغااا »بەرگەئ: 

 «ڭ سادىقلىق دەرىنىسى پىالنىىى سىىاى بېقىشىى ئوتتۇرىغا قويغائ. ئوخشاش ئىشلەتكۈچىلەرنى

 

الررى قوشۇمىسىىى تۇررى قويدى. ئۇ پىكرىڭىزنى ئىىتايىن بىمەنە دەى قارىسان ئۆزىدە مۇشۇنداق ئويىىڭ 

 بولغانلىقىدىن نۇمۇس ھېن قىلغائ ۋاقىتتان بۇ ئۇنىڭ ئادەتلەن ەئ چىرا  ئىپادىسى.

 

 قىلىماتىدۇ. د دى ئۇ.« يامانلىق»مۇساپە جۇبالنما پىالنى  دائىملىق خېرىدارالر

 

مەئ پەقەت ئۆزەمىىڭ جۇبالنما ئۇچاۇش پىالناى مۇسااپەمدىكى رەقەمىىاڭ ئااخىرقى ئاۈچ « شۇنداقمۇ  »

 ئىكەنلىكىال ئېسىمدەن قالغىىىىى ئەسلىيەلمىدىل. 666خانىسىىىڭ 

 

ئاۇنچە ئەرزائ بولمىغاائ ناۆۋەتچى ئايروپىالنغاا  ئۇالر لىشىلەرنى ئانچە قۇال  بولمىغاائن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە

ئولتۇرۇشقا ئىلھامالندۇرىدۇن پەقەتال جۇبالنما نوماۇر لاۆپەيتىش ئۈچاۈئ. باۇ يولۇچىالرنىاڭ بوجاايىىلىرى لاۆى 

 «پۇى خەجلەۋاتىدۇن يولۇچىالر ئۆزىىىڭ ۋاقتىىى ئىسراى قىلىماتىدۇ. 

 

 تى ە قويغائن ئۇ ئىىتايىن زور خاتالىق.سادىقلىق دەرىنىسى پىالنى سادىقلىقىى ئۈنۈمىىڭ ئۈس

 

 يۇقىرى ئۈنۈمن ئىقتىسادچى ن تۈز.

لۇقالر ئۇنىڭغا ھۆرمەت  Googleمېىىڭچەن بۇ بىر قانچە سۆز بايراققا لەشتىلەى قويۇلسان زور لۆپچىلىل 

باااا لىرگەنااادىن لېيىىكاااى خاتاااانى ساااىىاش جەريانىااادان مەئ يەنە باشاااقا يۈرگاااۈزرش  Googleبىلدررىااادۇ. 

 ىدىسىىى بايقىدىلن ئەمما يۇقىرىدا بايائ قىلىىغائ ئۈچ نۇقتا بارلىق قائىدىلەرنىڭ ئۇى تېشى.قائ

 

Google  نەچچە  50دىكى ۋاقتىمدانGoogle  خىزمەتدىشىمىىڭ قانداق جاپا تارتىپن تىنەىن ياۇقىرى

 ئۈنۈمدە ئاشۇ نەتىنىلەرنى قولغا لەلتۈرگەنلىكىىى تەپسىلى  تەتقىق قىلىپ باقايلى.

 

 ۇرۇق گەى قىلما ن ئەمەلى  ئىش قىلىشق

 

نومۇرلااۇق خىزمەتچىسااى بولساااممۇن ئەممااا -59شااىرلىتىىىڭ  Googleمېىىااڭ بىلىشااىمچەن گەرچە مەئ 

مېىىڭ باشقىالر بىلەئ ھېچقانداق پەرقىل يوقن شۇڭالشقا خىزمەت نومۇرىىىڭ چوڭراق يالى لىچىكرە  بولۇشاى 

تىشاىچەن ئىىساانالرنىڭ ئۇچۇرباا تېسىماۇ ئاساائ ئېرىشىشاى ئۈچاۈئ بەرىبىر. ھەر بىر خىزمەتچىمىز لۈچىىىڭ يې

ئۈزلۈلسىز تىرىشىماتىدۇ.  بۇ خى  ساالھىيەت مەرتىامى ە ئەھمىايەت بېرىلمەيادىغائ مۇھىتتاان دەرىنىساى ئەڭ 

 خېلىال ئېشىپ لېتىدۇن بۇنىڭ لارايىتى چابلىق. ىنتۆۋەئ ئىىژ ىېرنىڭ ئىقتىدارىمۇ مەند
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 شۇنداق.نەزەرىيە جەھەتتىن مۇ

 

ئەمەلىيەتااتەن ئەگەر سااىز ئىىژ ىېاار بولمىسااىڭىزن سااىزنىڭ بىرىىچااى قائىاادىڭىز ئىىژ ىېرنىااڭ لااۈنتەرتىپى ە 

 Google. مەئ تېسىىكاااا خاااادىل ئەمەسن تېسىىكاااا مەسىلىساااى چىققانااادان ھېچقاناااداق سااالىقدەخلاااى قىلما

راق بىار نەرساە ئۆگەنمىساىڭىزن د مەيدۇ ئەمماا لۈنادە ئااز« ھو ن دوگالستىن سوراى باقايلىن»خىزمەتچىسى: 

Google  دا خىزمەت قىاللمايسىزن گەرچە سىز مەقسەتلىل ئۆگەنمىسىڭىزمۇ. مەئ ئۇالر بىالەئ بىلالە ئولتاۇرۇى

چۈشاالۈ  تامااام يې ەناادەن زور لۆپچىلىاال ئىىژ ىېاارالر ھېچقانااداق قورۇنماسااتىن ئۆزلىرىىىااڭ خىزمەتلىرىىااى 

ە گەى بىالەئ چۈشەندرررشاىى ئاانچە لاۆڭلى ە ئېلىاپ لەتمەيادۇ. د يىشىدۇن ئۇنىڭ ئۈساتى ە ئاۇالر ماڭاا راسا

نىااڭ ئىىژ ىېرلىاارى تېسىمااۇ يااۇقىرى ئۈنااۈم  Googleگەرچە مۇشااۇنداق بىاار خىاا  بېسااىل بولغااائ تەقاادىردىمۇن 

نىشانىغا قاراى تىرىشىشقا مايى ن ھەرگىزمۇ پو ئېتىپ ئۆزىىىڭ قابىلىيەتلىكلىكىىى پەش قىلمايادۇ. باۇ بىار خىا  

مەدەنىيىتااىن بااۇ خىاا  مەدەنىاايەت تېسىىكااا مۇۋەپپەقىيىتىاادىن « گەى قىلماساالىقن ئەمەلىاا  ئىشاالەشقااۇرۇق »

 زوقلىىىدىغانالرنى بەلىتە لۆرسىتىپ قويىدۇ. 

 

مەسىلەئن بىر مەزگىا  ھەر جاۈمە لۈنىادىكى شاىرلەتىىڭ قەرەللىال يىغىىىغاا رىياساەتچىلىل قىلادىل. باۇ 

ايسى تەرەپلىرىدىكى ئىشاالربا چېتىلىادۇن الررى بىالەئ ساېرگې  بىار قەرەللىل يىغىن پۈتكۈى شىرلەتىىڭ ھەر ق

ھەپتىاادىن بۇيااانقى خىاازمەت نەتىنىلىرىىااى خۇالسااىاليدۇن بىااز ئااۇ جاياادا لاااۋاى يەىن ئىچىملىاال ئىچىمىااز. 

ئىىژ ىېرالر ئۆزلىرىىىڭ خىزمەتلىرىىى دولالت قىلىشىى خالىمايدۇن سېرگې  دائىال د  اۈدە  ياخشاىراق گەپىىاڭ 

 اسلىقىدىن قىيىىلىدۇ.بولم

 

يىا  ئىشالى ەنلىكى ە  6ئادەم بارن شۇڭالشقا بىر ھەپتە بىر ئادەمىىاڭ  300قوى ئاستىڭدا ئاز د  ەندە »

يىللىاق خىازمىتىل جەدۋەلاادىكى ئاشاۇالر بولساان ئۇنااداقتا لىشاىلەرگە قارايادىغائ يااۈزرم  6تەڭ. ئەگەر مېىىاڭ 

 كى قەرەللىل يىغىىدا بىر باشقۇربۇچىغا شۇنداق د  ەئ.سېرگې  بىر قېتىملىق جۈمە لۈنىدى« قالمايدۇ. 

 

ئاالقە مەسىلىسى بۇ لىتابىىڭ ئاخىرقى بابلىرىدا ئۈزلۈلساىز پەيادا بولىادۇ: قۇرۇلاۇش تېسىىكىساى بىالەئ 

شاۇ جايغاا  ىبازارچىلىق ئارىسىدىكى مەسىلەن الررىن ساېرگې  ۋە باشاقا خاادىمالر ئارىساىدىكى مەساىلە. ئوقاۇ

 ىىپ قالىسىز.لەل ەندەن چۈشى

 

شاىرلىتى ۋە ئاۆزەم دۇچ لەلا ەئ  Googleئەيىاى ۋاقىتتاا ئەمەلىيەتاتە ئۇنداقتان ھاازىر بىلىادىغىىىڭىز: 

خىرىسقا نىسبەتەئ ھېچقانداق ئومۇميۈزلۈ  ئۇقۇم يوق ئىدى؛ لارخاناا ئىساتراتې ىيەمىزنىڭ ناېمە ئىكەنلىكاىن 

غائ مەبلەبىىڭ قەيەردىن لەل ەنلىكىىىمۇ بىلمەيتاتىل؛ شۇنداقال خىزمەتچىلەرنىڭ مائاشى ۋە قاتتىق د تالغا سال

ھەتتااا شااىرلەتىىڭ ئەقەللىاا  قائىاادى ە چۈشاامەيدىغائ باشااقۇرۇش تااۈزرمىن ھەممىااال جاياادا مەۋجااۇت بولااۇى 

تۇرۇۋاتقائ بېسىل لەيپىياتى شۇنداقال ئاشقۇئ لارخانا مەدەنىيىتى مۇھىتىدىن قىلچىلىكماۇ بىلمەيتاتىل. ئەمماان 

 قايسى قائىدىلەرنى ئۈنۈملۈ  يولغا قويغىلى بولىدىغانلىقىىى پەرقلەندررەلەيتتىل. ھېب بولمىغاندا

 

نىاااڭ تەۋەلكۈلچىلىااال تاااارىسىىى  Googleھاااازىر ساااىز مەنااادىىمۇ يېتەرلىااال تەيياااارلىق قىلااادىڭىزن 

 40يىلاى لېيىىارە  باشاالنغائن ئاۇ چاا  -1999ئى ىلىسىڭىز بولىدۇ. مېىىڭ ئەيىى چابادىكى بىلىاش تاارىسىل 

اشقا لىرىپ بىر يىلدىن لېيىن ئىدى. مەئ ئەيىى چابدا ئوتتۇرا يااش لىرىزىساىغا دۇچ لېلىشاىل لېارە  ئىادى ي

 ئەمما ئېرىشكىىىل بىر قېتىملىق يېڭى ھايات بولدى.
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 بىرىىچى بۆلۈم

 

 سىز ئىچىمىزدىكى بىر ئەزا

 

 

 

 

 

 

 سىز ئىچىمىزدىكى بىر ئەزا

 

 نىرىمەئ.ېمەئ ئۆزرمىىڭ ئۇسۇلىدا ئىش ب

 

 نىڭ ئۇسۇلىغا ئوخشىمايدۇ. Googleى  ئۇسۇى بۇ خ

 

 ئىككىسىىىڭ ئىچىدىكى بىرسى چوقۇم ئۆزگىرىدۇ.
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 بىرىىچى باب

 با بارىمەئ Googleمەئ نېمە ئۈچۈئ  

 

توتىىى تىئااۇ چاباادان مەئ ئەماادى بااۇرۇتى خەت تارتقااائ سااىرىق تااۈ  يى ىتمااۇ ئەمەسن سااودا ئىىىساا

تېسىىكا -ام چىقارباندىن لېيىنن يېڭىدىن گۈللىىىماتقائ يۇقىرى پەئپۈتتۈرگەئن مەسلىھەت بېرىش شىرلىتىدە ن

لااۆى پااۇى تاپىاادىغائ ئەمەلاادارالر  نلارخانىسااىغا يۆتكىلىااپن مااۇھىل باشااقۇرۇش ۋەزىپىسااىىى ئۈسااتى ە ئېلىااپ

ساھەسااىدىكى ماااھىرمۇ ئەمەس ئىاادىل. ئۆزەمىىااڭ ئۇنااداق ئااادەم بولۇشااىىىمۇ ئااارزۇ قىلمااايتتىلن چااۈنكى مەئ 

ئاالى  مەلتەپتىكاى ۋاقىتتاان ئوقاۇش پۈتتۈرگەنادىن لېايىن لىشاىلىل ھاياات  تىلاى لەساپىدە ئوقۇباائ. ئىى لىز

مەلتەپتىن ئايرىلغاندىن لېيىنن قىسقا مۇددەتلىل باازارچىلىق ئىشاىىى  پىالنى د  ەندەللەرنى تۈزرى باقمىغائ.

ئەيىاى ۋاقىتتاا مەئ  نالشاقائ.گە ئورۇ «سائ جاوس مىرلاۇرى  خەۋەرلىارى»يىلى ئاندىن  -1992تالى  قىلغائ.

 ياشتا بولۇىن مۇقىل خىزمەتتىن بىرنى تېپىپ ئىشلەيدىغائ ۋاقىە بولغائ ئىدى. 34

 

ئۇنىڭغااا يېڭااى ئايااا   يەنە بىاار بااالىمىز تۇبۇلااۇش ئالدىاادان»ئايااالىل لىرسااتېن مېىااى ئەسااكەرتىپ: 

  د دى.« تەيياراليدىغائ بولدۇق

 

 41يىلاى لەپتاۇن مەئ -1999ئااچقۇچە -لۆزنى يۇماۇى تى.پەش د  ۈچە ئۆتۈى لەت-يى  ۋاقىە ھەش 7

يىللىااق تااارىسى بااار ئۇيااۇى  150بااالىىى باقاااتتىلن ئەساالىدە  3ئىل ىاارى ئىزچىاا  مااۇقىل مائاااش ئېلىااپن  ياااش.

تاشااتە  مەزمااۇت شااىرلەتتە قېاارىغىچە ئىشلىسااەم بااوالتتىن لەل ۈسااۈممۇ لاپااالەتكە ئىاا ە ئىاادىن ئەممااا مەئ 

ن ئەلسااىچە خىاازمەتتىن ئىسااتىپا بېرىااپن تىنااارەت لىرىمااى يااوقن ئېىىااق پىالنااى يااوق تەيياربااا ھەييااار بولمااا 

مەئ نېمە ئۈچۈئ ئۆزرم  ئەيىى چابدا قانداق ئويلىغائ بولغىيتىل  ئى ىلىل تىكلەيدىغائ بىر شىرلەتكە لىردىل.

ن ئەمدىال مەلتەى مىڭ دولالر مائاشىى ئاز ئېلىپن ئانچە مۇھىل بولمىغائ ۋەزىپىىى ئۈستۈم ە ئېلىپ 25خاالى 

 دەرۋازىسىدىن چىققائ بىر تۈرلۈم ياشالر بىلەئ ئى ىلىل تىكلەيمەئ 

 

بۇ ئەيىى چابدا لوگىكىغاا ئۇيغاۇئ بولساىمۇن ئەمماا ئەيىاى ۋاقىتتىكاى لاوگىكىىى ئىىتېرنېاە لارخاانىلىرى 

 ۋەتكەئ ئىدى. ۇپۈۋلى ەئ لۆپۈ  بۇر

 

« لىرىمىى  جىلغىساى گېزىتاى»بۇ گېزىە دبۇ گېزىە  مەئ گېزىتسانىدا بازارچىلىققا مەسلۇى ئىدىلن لېيىن

د يىلىدۇ  نىڭ توردىكى مەھسۇالتىىىڭ تېز سۈرئەتتە راۋاجالنغانلىقىىى ئۆز لۆزرم بىلەئ لۆردرمن بۇ لەچمىشلەر 

گېزىتسانااا  مېىىااڭ گېزىتسانااا سااىرتىدىكى ئىىتېرنېتىىااڭ پااارتالش خااارالتىردىكى ئېشىشااىىى ئېىىااق چۈشااەندىل.

دەى « ساەنلەت گۈللىىىشاى-ئارقا ھويلىمىزدىال يۈز بەرگەئ ئەدەبىياات»ھەررىرى جېررى سېپېرس ئىنرائىيە مۇ

ئاتايتتى. ئەيىى چابدىكى لىر مىى  جىلغىسىدان ھەممىال يەردە ئىىتېرنېە ساھەسىدىكى ئى ىلىل تىكلى ۈچىلەر 

ساائ » چىېمىسى ياوق ئىادى.بولۇىن ئۇالرنىڭ ئىككىلىل سىستېمىدىكى لودى ۋە ئۇلۇبمار بايىسىدىن باشقا ھې

قەتلىيلىاال بىاالەئ ئۇالرنىااڭ سااېپى ە قوشااۇلدىن شااۇڭا يېڭااى تاااراتقۇ پىالنىىااى « جااوس مىرلااۇرى  خەۋەرلىاارى

تېسىىكااا خەۋەر مەرلىاازى تااور -ئاااتلىق پەئ Siliconvalley.comلېڭەيتىشااكە باشاالىدىن ئۇنىااڭ ئىچىاادە 

ئۈچاۈئ ساودا پىالناى يازباائ ئىادىل. تەساەۋۋۇرۇم  تۇراسى قۇرۇشمۇ بار ئىدىن ئىل ىرى مەئ تورتۇرا قۇرۇلۇشى

تېسىىكاا بىالەئ مۇناساىمىتى بااار -باويىچەن باۇ تورتاۇرا ئىىتاايىن ئاااۋات بولغاائ مەھەلالە مەرلىازى بولااۇىن پەئ

گەرچە ئەتراپىمىزدا ئۈمىدۋارلىق پاۇرىقى تااراى تۇرساىمۇ ئەمماا بىار پاارچە  ھەممەيلەئ ئۇنىڭغا قاتىىشااليتتى.

 ىن تارقىلىماتقائ سېسىق پۇراقىى پۇراۋاتاتتىل.مىزىلىل پۇراقت
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يىللىااق ئااۇزاق تااارىسى بااارن ئىچكااى قىساامىىىڭ ئىااش  150نىااڭ « سااائ جااوس مىرلااۇرى  خەۋەرلىاارى»

شاىدىن قەتلىياىەزەرن ئاخىرىغاا بېرىاپ ۇقات دەستىلىىىپن قانداق يېڭىلىاق ياارىتىش روھاى بول-ھالقىلىرى قاتمۇ

بىاز گېزىتىاى  ە سىياسەت قولالنمىسىىىڭ دالدىساىدا خىرەلىشاىپ لېتەتتاى.مۇرەلكەى سىتاتىستىكا گىرالىكى ۋ

تارىسىىڭ بىرىىچى ماقالىسى دەى قارايتتۇقن ھېچكىمىىڭ ئەنلەنىمى تاراتقۇ لېيىىكى ئەۋالد ئااممىمى تاراتقۇباا 

ۈچىلەرگە بىز يېڭى مەھسۇالتىمىزنى ئااممىمى ئىشالەتك ئالمىشىش جەريانىدا خاتالىق ئۆتكۈزرشىى خالىمايتتى.

سۇنۇشااتىن ئىل ىاارىن ھەر قانااداق بىاار توبرىاادە  تۇرسااىمۇ خاتااا بولغااائ تەپسااىالتن ھەر قانااداق بىاار ئېىىااق 

 بولمىغائ پىالنىىڭ ھەممىسى ئېھتىياتچانلىق بىلەئ تۈزىتىلەتتى.

 

ۋە  HPن Dellبولااۇىن ئۇنىڭاادا  Siliconvalley.comبىااز قۇرماااقچى بولغااائ تورتۇرانىااڭ ئىساامى 

NetObjects تېسىىكا شىرلەتلىرىىىڭ بەل ىلىارى بىالەئ تولغاائ ئىادى. تەمىاىلەش -لە ئوخشاش داڭلىق پەئ

سودى ىرىمىزن ئۇنىڭغا ياردەم قىلىپن خېرىادارالر تىزىملىكىادىكى بىار لىچىال شاىرلەتىىمۇ قوشااى قويامساىز  

 دەى سورايتتى

 

 دەى سورايتتىل.« نېمە ئىش قىلىدۇ   Googleبۇ »

 

 دەى جاۋاب بېرەتتى.« زدەش ئىشىىى قىلىدۇ.توردىن ئى»ئۇ ماڭا 

 

 لۆڭلۈمدە ئۇنىڭغا بولغائ قىزىقىشىل دەرھاى يوقالدى. «  ئۇنىڭغا ئامەت تىلەيلى. ھا ھا. ئىزدەش »

 

 لىرىمىى  جىلغىسى ئوت يالقۇنى

 

لونا لارخانىدىن بىرنى يېڭى دەۋرگە سۆرەى لىرىشتەن ھەقىقەتەئ قىيىىچىلىق لاۆىن مەئ بۇنىاڭ ئۈچاۈئ 

وھى  ۋە جىسمانى  جەھەتتىن چارچىغاچقان يېڭى بىر باشلىىىشىى ئاارزۇ قىالتاتىل. ھەقىقىا  ئىىتېرنېاە بىالەئ ر

يېقىىااادىن ئۇچرىشىشاااىى ئاااوياليتتىل؛ تاااور لابىلىغاااا ئەڭ ياااېقىن تاااۇرۇىن دۇنياااادىكى مىليونلىغاااائ تاااور 

قىلىشىى ئوياليتتىل. ئەڭ ناچار  سۆرەنىى ھېن-ئىشلەتكۈچىلىرى بىلەئ قىزبىن ئاالقە قىلغائ ۋاقىتتىكى شاۋقۇئ

قااولىىى چۈشاەىن ئانادىن لۈچۈمىىاڭ باارىچە قۇتۇلۇشاىى ئااوياليتتىل. -ئۆزەمىىاڭ پاۇت ئەھاماى قاناداق باوالر 

يىلاى بولاۇىن ئاساساى  -1999بەلكىل يامائ يولادىن قايتقاائ لاۈلچە  بولۇشاۇم ماۇمكىن ئىادى. ئاۇ د ا ەئ 

 المەتلىرىىى لۆرگىلى بولمايتتى.تاراتقۇالرنىڭ خالىغائ ۋاقىتتا يىمىرىلىش ئا

 

تېسىىكا تاراتقۇلىرىىى ئىىچىكىلىل بىلەئ ئىزدەىن گەرچە ئىل ىرى يىراقىى لۆرەلمەسلىل بىالەئ -مەئ پەئ

Yahoo  نى ئۇزاققا بارالمايدۇ دەى پەرەز قىلغائ بولساممۇن نىشانىمىى ئىزچىا  ئالادىىقى ئورۇنادا تۇرىادىغائ

Yahoo .دىان ئاادەم ئېلىاپ لېاتىش ئاويى « ساائ جاوس مىرلاۇرى  خەۋەرلىارى»ى ياخۇ ئىل ىار با يۆتكىدىل

بااارلىقىىى بىلاادررگەئ ئەممااا مەئ ئااانچە رازى بولمىغااائ ھالاادا ئااۇالردىن زور ئۈمىاادلەرنى لۈتۈۋاتقااائ ۋاقىتتااان 

Yahoo  نىااڭ خىاازمەتكە لىرىشااىم ە ھاااجىتى قالمىاادىن ئىااش ئىاازدەش قىسااقىچە تەرجىمىھااالىمىىمۇ قوبااۇى

ئىل ىرىكااى ئىشداشاالىرىمىىڭ ياااردىمى ۋە ئااادەم ەرچىلىكى بىاالەئن بىاار قااانچە ھەپااتە  بولاادى. قىلماياادىغائ

شاىرلىتىدىكى خاادىل قوباۇى قىلىادىغانالرنىڭ دىققىاتى ە ساازاۋەر بولغاائ  Yahooلۈتكەندىن لېايىن ئانادىن 

 ئىدىل. 

 

شاامدۇ ياالى ۋاى ماارت بىز بىر مارلا بولۇش سۈپىتىمىز بىلەئن مەيساى تۈرلاۈ  ماالالر شاىرلىتى ە ئوخ»

باۇ لەساىپلەرنى قاناداق ياخشاىالش  شاىرلىتىىىڭ قايساى لەساپىىى ئىشلىتىساىز  Yahooشىرلىتى ىمۇ  سىز 
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 شىرلىتىىىڭ خادىل قوبۇى قىلغۇچىلىرى تېلې وندا مۇشۇنداق سوئالالرنى سورىغائ ئىدى. Yahoo«  لېرە  

 

لەئ يااۈز تااۇرانە لۆررشۈشااكە پۈتۈشااتۇق. جاااۋابىل ئااۇالرنى خۇشاااى قىلغاچقااان چۈشااتىن لېاايىن مەئ بىاا

Yahoo  شىرلىتىىىڭ زالىدا ئەيىە  د مىرقايادىن ياساالغائ بىار لااال تىكلەللىال تاۇراتتىن ئەتراپىادا بىىەپشاە

قىزى  رەڭلىال چاوڭ ئاۆ  جاھاازلىرى بىالەئ لىاق تولغاائ بولاۇىن پاۇۋىن باالىالر تىياتىرخانىساىدىن ياۆتكەى 

 ەئن قارىماققا جائ باقتىدە  لۆررنىدىغائ بىر لىشى مېىى دەرىزىسى يوق ئاق لەل ەندەلال تۇراتتى. مايكا لەي

سائەتتەن بىر قانچە توى بازارچىلىق خاادىملىرى ئالادىن بىكىاتكەئ  3ئۆي ە باشالى لىردىن ئۇنىڭدىن لېيىىكى 

ساورىغۇچىالر ياۈز تاۇرانە ئىمتىھانادا ساوئاى  مەسىلىلەرنى ئېلىپن بۇ ئۆيدە توختىما  مەندىن سوئاى ساورىدى.

تۇشاتىن پااراڭ تېمىساىىى ئالماشاتۇرۇىن لەيپىيااتىل ئىزچىا  جىاددى  بولاۇىن جااۋابىل قىساقا ئىادى. -تۇشمۇ

 سوراى بولغاندىن لېيىنن تېسىمۇ مۇھىل يىغىن ئېچىشقا ئالدىرايتتى.

 

شاىرلىتى ماڭاا ئىسامى باار جىسامى ياوق تاۆۋەئ  Yahooيۈز تۇرانە ئىمتىھاائ ئاخىرالشاقاندىن لېايىنن 

دەرىنىلىل ئىش ئورنىدىن بىرنى بېرىشكە قوشۇلدىن بەرگەئ مائاشىدا ئائىلەمىى باقالمايتتىل. مەئ چىرايلىقچە 

 با نىسبەتەئن مەئ بە  لېچىكىپ لەپتىمەئ. Yahooرەت قىلىپن قوى ئېلىشىپ خوشالشتىل. 

 

 بۇنى دەى ۋاز لەچمىدىل.

 

پاالىز -ىىىڭ ئاجايىاپ ھېكاايىلىرى مىڭەمىاى پاا نۇربۇنلىغائ يېڭىدىن گۈللەن ەئ ئىىتېرنېە قەھرىمانلىر

ساائ جاوس مىرلاۇرى  »تاشاقىىلىققا چۈشۈشاىى خاااليتتىل. بىاز -يېڭىلىمەتكەئ ئىادىن مەنماۇ باۇ خىا  قايىاام

ياشقىچە ساقالى ئاندىن  27نېمە ئۈچۈئ »ترونلۇق نەشرىىىڭ ئېالنىدا مۇنداق سورىغائ: لىكنىڭ ئې«خەۋەرلىرى

شۇنىڭ بىالەئ بىلالە شاىرلەتىىڭ ئىنارائىيە ئەمەلادارىىى « ئالتۇنىڭىزنى قازىسىز   ئۆزىڭىزنىڭ بىرىىچى چىلە 

دەى ساۈيلەيتتۇق. ئاۆزەم باۇ « چە  بۆلۈمىدىكى ئاۋۇ ئەبلەخ قاچائ بازارباا لىرىادىغانلىقىىى چۈشاەئ-خەت»

ىچىارالىن بىاز شۈبھىسىز ئىشىىەتتىل. ئاخشامدا ئۇخلىغائ ۋاقىتتان ياساتۇقۇمغا قااراى پ-ئېالئ تەشمىقاتقا شە 

 لېرە  دەيتتىل.  ىمىز«تېزلىكتە چوڭايتىش»ىمىز لېرە ن ھەمدە «ئىدىيەدە يېڭىش»

 

 

 

لىرىمىى  جىلغىساىدا ئىىتېرنېاە دولقاۇنى لەلتاۈررى چىقارباائ تەۋرىىىشاىى ھەممىاال جايادا ئاۇچراتقىلى 

ەر ئۇنىڭغاا چاۈم ەئ بوالتتىن ئۇ توساقىلى بولمايادىغائ لاۈچ ساۈپىتىدە ھەمامە جاايىى قااپالىن پۈتكاۈى شاەھ

تېسىىكا ئېلىپ لەل ەئ ئالتۇئ لائ يېىىمىزدىال بولۇى؛ ئەقلى  تەپەلكۇرباا ئالماشساىڭىزالن -يۇقىرى پەئ ئىدى.

نەچچە مىليونلۇق ئاۆ  بىار لېچىادىال ساېتىلدىن پۈتۈشاۈش باھاساى ئەيىاى  ئۇنىڭ سالمىقىىى ھېن قىالاليسىز.

نومۇرلاۇق شاىتات تاشايولىدان -280  ە نەق پۇلغاا ساېتىلدى.ۋاقىتتىكى باھادىن ياۇقىرى ئىادىن ئۇنىاڭ ئۈساتى

داڭلىااق سااازەندىلەر مولىاادە  ئۆتۈشااۈىن  ن بېىزالرنااى يانااداى ئۆتااۈى لېتەتتااى.BMWلېااررارى ۋىژىلااداىن 

 شىرلەت يىغىلىشى ۋە شەخسى  لاۋاى زىياپىتىدە ئويۇئ لۆرسىتىش بىلەئ ئالدىراش ئىدى.

 

دە « ساانائەت ئاۆلچىمى»ن «قىزى  ساېلد بېلىقاى»سېلىش ژۇرنىلى مەئ چەللىل پۇى ئامانىتىمىى مەبلە  

باا مەبالە  ساالدىل.  DoubleClickن NetGravityن JDS Uniphaseلاۆرگەئ ئىىتېرنېاە شاىرلەتلىرى: 

لاۈن ە يۈلساىلىماتقائ ئىىتېرنېاە -ئۇالرنىڭ پا  چەللىرىىىڭ تىل سىزىق بويىچە ئاۆرلى ىىىىى لاۆررىن لۈنادىن

تۇبقاائن -ئاۇرۇ  ەئن ئۆزەمىىڭ لۆزى ئۆتكاۈر تەھلىلچاى ئىكەنلىكىا ە چوڭقاۇر ئىشاىىەتتىل.ئىقتىسادىغا نىسبەت

تۇشاتىن پاا  چېكاى ئويىااش ساىرلىرىىى ئۆگىتىاپ قويۇشاىى ئۆتاۈنەتتىن مەنماۇ -باۇرادەرلىرىل تۇشامۇ-دوساە

بالىىىن نىڭ لەل ۈسى ئىستىق Push Mediaدبىر خى  بەل ە تىلى  ۋە  XMLئۆزەم ە تەمەنىا قويغائ ھالدان 

 خۇددى ئۆزەمىىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىىى بىلىدىغاندە  لۆپتۈررى سۆزلەيتتىل.

 

مىاڭ يىا   ئۆتكەئ مىڭ يى  ئاخىرىلىشىپن ئىىساانىيەت مەدەنىيىتىماۇ ئاشاۇنداق بولىدىغانادە  قىالتتاى.
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ر ساائىتىىىڭ قۇرۇتى مەسىلىسى قاش بىلەئ لىرپىل ئارىلىقىدا بولۇىن بىر يۇمشاق د تاى لەمتۈللۈلى لومپيۇتې

توختىشىن ئايروپىالنىىڭ يەرگە چۈشۈى لېتىشىن تو  تورىىىڭ چاتقۇچى ئۈزرلۈى تاو  توختىشاىن شاەھەرنىڭ 

ال بولىاادىكەئن ئەلسااىچە ىنااۇرقۇياااش ئەممااا  قاراڭغۇلۇققااا چۈمۈشااىىى لەلتااۈررى چىقىرىشااى مااۇمكىن ئىاادى.

 پۇرسەتپەرەسلىل سودىسىىى قىلىش تېسىمۇ ئاسانلىشىدۇ.

 

ەگىشىپن سائ لىرانسىسكو لۆى ۋاستە جىلغىسىدا پۇرسەت لۈتۈى يالى يوشاۇرۇنغائ يېڭىادىن ئۇنىڭغا ئ

ئاقارتىلغااائ ئامباااردا يااالى ئورتاااق ئىشاالىتىدىغائ قەھاامە ماشىىىسااىىىڭ ئەتراپىاادا پىقىااراى يااۈرگەئ ئۇلۇباامار 

پاارالق لارخاناا  بېرىادۇ. ئىرادىىى لۆڭلى ە پۈلكەئ شىرلەتلەر تۇرۇشلۇق بىر ئېغىز ئىشاسانىدا زور ۋەقەلەر ياۈز

تىىساىز ھالادا -زور لۆپچىلىال پىالناالر ئاۈئ پىالنلىرى خاۇددى قونااق ئېتىلدۇرمىساىدە  ئاايىغى ئاۈزرلمەيتتىن

بەزى بىاار  ائەممااا تاسااادىپى  ۋاقىااتالرد جايىادىال تۇننۇقااۇى قاااالتتىن بەزىلىاارى يېاارىل يولاادا توختاااى قاااالتتى.

باۇ خىا  قاۇرۇق قاوى  پۈتكۈى لىرىمىى  جىلغىسىىىڭ دىققىتىىى تارتاتتى. قالدۇرۇىن ئپىالنالر لىشىلەرنى ھەيرا

ئارقاا ئەگىشاىپن خەتەرگە -ئى ىلىل تىكلىا ەئ يېڭاى ماۆجىزىلەرگە نىسابەتەئ ساودا ئىساىل لاارتىلىرى ئاارقىمۇ

 توى بولۇى لېلەتتى. -تەۋەلكۇى مەبلىغى توى

 

ېتىلىدىغائ تومتاق اليىھە بولغاائ تەقادىردىمۇن سودا پىالنىغا چ« ئىىتېرنېە»لىل بولۇشىدىن قەتلىيىەزەرن 

مەئ ئىل ىارى لېايىن  پەقەت بىر ئايلىق مائاش ئېلىشاىمغا لاپالەتلىال قىاللىساىالن ئۇنىاڭ بىالەئ سۆزلىشاەتتىل.

ھەتتاا ساىىا  بىچە نۇربۇئ ئىادى. NexTagن AllBusinessدىن  Bits2Goن iTixئۇچراشقائ شىرلەتلەرن 

 InsWebمەئ ھەتتاا  نزۇچە تورتۇرا بولسىمۇن ئۇالر بىلەنمۇ سۆزلەشكەئ ئىادىل.تورىغا ئوخشاش پۈتۈنلە  خە

ن گەرچە بۇ ئىىتېرنېاە تورىادا ساۇبۇرتا لنىڭ ماڭا يۈز تۇرانە ئىمتىھائ پۇرسىتى بېرىشىى ئىلتىماس قىلغائ ئىدى

مەئ ماشاىىا »د ا ەئ خەت قوشاۇلغائ بولساىالن « توردا»ساتىدىغائ شىرلەت بولسىمۇن پەقەت سىرلىق بولغائ 

 د  ەئ بىر جۈملە سۆزمۇ ماڭا لىبىرلىل ئاڭلىىاتتى. « سۇبۇرتىسى ساتىمەئ

 

مەئ يەنە بىاار قېااتىل ئۆزەمىىااڭ ئىااش ئىاازدەش ئااۆلچىمىىى تۆۋەنلىتىااپن نەچااچە ئااوئ پااارچە قىسااقىچە 

تەرجىمىھااالىمىى ئەۋەتااتىلن مۇشااۇ ساااھەدە جااائ باقىاادىغائ جااا  تېپىشااىى ئااارزۇ قىالتتااىن ھەتتااا بىزنىااڭ 

Siliconvalley.com  تورتۇراساااىغا چىقىشاااىى تالىشاااىماتقائ لىچىااال تىپتىكاااى ئى ىلىااال تىكلەيااادىغائ

 «.Google»ھەن راساەن  لارخانىالرمۇ ئىش ئىزدەش نىشانىمغا ئايالندىن ئۇ شىرلەتىىڭ ئىسمى ناېمە ئىادى 

چتاا مارلىساىىى ساىىە دولالرلىاق پو 33ئۇالربا ئىش ئىازدەش خېتاى يېازىش رەڭلىال سااالم خەت قەبىازى ۋە 

 Googleئىسراى قىلغاندەلال تۇيۇالتتىن چۈنكى مېىىڭ ئىزدەيدىغىىىل لەل ۈسىدىكى چوڭ ئىشالر ئىدىن مەئ 

 يىلىدىكى توردا ئىزدەش مانا مۇشۇنداق.-1997نىڭ چوڭ ئىشالرنى قىاللمايدىغانلىقىغا ئىشىىەتتىل. 

 

كەئ ئىكەنامەئن ئۇالرنىاڭ مەھساۇالتىىى با قىسقىچە تەرجىمىھاالىمىى ئەۋەتا Googleشۇنداق بولسىمۇن 

نەچاچە يىلادىن بۇياائ ئااالقە  20تورتۇراساىغا تىزىمغاا لىرىاپن  Googleمەئ  ئىشلىتىپ بېقىشاىى ئويلىادىل.

بۇ ئىسىل توبرىلىاقن مەئ ئەڭ ياخشاى  قىلمىغائ ئوتتۇرا مەلتەپتىكى قىز ساۋاقدىشىمىىڭ ئىسمىىى لىرگۈزدرم.

ن لدىمۇ ھېچقاچائ ئۇنىڭ ئازراق ئۇچۇرىغا ئېرىشەلمى ەئ ئىادى Alta Vistaئىزدەش موتورى دەى قارايدىغائ 

تورتۇراسىغا ئوخشاش مەزمۇنىى لىرگۈزگەئ ۋاقتىمادان لۆڭلۈمادە ھېچقاناداق ئۈمىاد  Googleشۇڭالشقا مەئ 

 لۈتمى ەئ ئىدىل. 

 

 ئەممان ئويلىمىغائ يەردىن ئۈستىدە ئۇ تۇراتتى.

 

Google بۇ قىاز ساۋاقدىشاىمىىڭ ھاازىرقى ئااالقە ئۇچاۇرىىى لۆرساەتتى. بىرىىچى ئىزدەش نەتىنىسىدە 

نىڭكىادىن ياخشاى  Alta Vistaئارقىدىن ئۇالپال بىر قىسىل ئىزدەشلەرنى ساىىىدىلن ھەممىساىىىڭ نەتىنىساى 

 شۇنىڭ بىلەئن ئاشۇ ساالم خەت قەبىزى ۋە پوچتا مارلىسىغا ئىچىل ئابرىمىدى.  ئىدى.

 

لىرىمىى  جىلغىسىدىكى نۇربۇئ خەتەرگە تەۋەلكۇى مەبلىغى  الالر لۆررلدى.يەنە بىر قىسىل ئۆزگىچە ئەھم
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 KPCB (Kleinerدشەمشاااد لاپىتااالى  ۋە  Sequoia Capitalسااالىدىغائ شااىرلەتلەرنىڭ ئىچىاادەن 

Perkins Caufield & Byers.ئىككاى شاىرلەتىىڭ ئاۆز    ئەزەلدىن پېتىشاالمايدىغائ رىقاابەتچىلەر ئىادى

ن Amazonن Yahoo —ھەۋەسلىىىدىغائ مۇۋەپپەقىيەتلىل مەبالە  ساېلىش خاتىرىلىرىادىن ئالدىغا لىشىلەر 

Apple نCisco نSun ئەممان رىقابەتچىلەر ئادەتتە ئوخشاش بىر ئى ىلىل تىكلەش شىرلىتى ە بىارال ۋاقىتتاا .

بىرلىشاىپ شۇنداقتىمۇن خەتەرگە تەۋەلكۇى مەبالە  ساالىدىغائ ئەڭ چاوڭ ئىككاى شاىرلەت  مەبلە  سالمايدۇ.

نىاڭ قاناداق  Googleمىليوئ ئامېرىكا دوللىرى مەبلە  ساالغائ.  25شىرلىتى ە  Googleئەمدىال قۇرۇلغائ 

 ئىقتىدارىن ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى جىدەلىى تىىنىتىپ دوستالشتۇرباندۇ  

 

شىرلىتىىىڭ قۇرباۇچى ئەزالىارى ۋە باشاقۇرۇش قوشاۇنىىىڭ تەرجىمىھالىادىن يىاپ ئاۇچى  Googleمەئ 

ئۇالرنىاااڭ ئىچىااادە نۇرباااۇنلىرى ساااىتان ورد ئۇنىم رساااىتېتىىى پۈتتاااۈرگەئ ئوقۇباااۇچىالر بولاااۇىن  ىزدىااادىل.ئ

ن ساىتان ورد لاېكىن ھەممىسىىىڭ ئوقاۇش تاارىسى ياۇقىرى ئىاكەئن بۇنىاڭ ناېمە ھەيارائ قاالغۇچىلىكى بولساۇئ.

ئۈچاۈئ خەتەرگە تەۋەلكاۇى  Googleئۇنىم رسىتېتىىىڭ ئوقۇتقۇچىلىرىىىڭ ئارىسىدا بەزىالەر ئۆزىىىاڭ پاۇلىىى 

مەئ ئىازدەش تېسىىكىساىىى بىلمىساەممۇن  قىلىپ مەبلە  ساپتۇن بۇ ئاادەتتىكى ە ئاانچە ئوخشاىمايدىغائ ئىاش.

ئى ىلىاال  ئەممااا تېسىىكىىااى بىلىاادىغانالرنىڭ ھەممىسااى د  ااۈدە  لەل ۈسااى ئىسااتىقبالى زور دەى قااارايتتى.

ىڭىڭىازدە ماۇۋەپپەقىيەت قازانغانادىكى مەنزىرىىاى ئاساانال تىكلەش قىزبىىلىقىڭىزباا ئاوت تۇتاشاقائ چابادان م

يۈز تۇرانە ئىمتىھائ ئىلتىماساىمغا قوشاۇلغائ ۋاقىتتاان دەرھااى بىار  Googleشۇڭالشقان  تەسەۋۋۇر قىالاليسىز.

قىسىل يېڭى تەرجىمىھالىمىى بېسىپن خىزمەت سومكامغا سېلىپن ئەسكى لورد مارلىلىق ماشاىىامغا ئولتاۇرۇىن 

 Mountainساىزىقىدىن ئۆتۈشاكە تەييارلىىىاپن ماائۇنتېن ۋىيىام د« چې را»قاراى مېڭىپن يېڭى بىر  شىمالغا

View.شەھىرى ە يۈررى لەتتىل   

 

 

 زىيارىتى Googleتۇننى 

 

لىرىمىىااا  جىلغىساااىدىكى ئى ىلىااال تىكااالەش لارخانىساااىغا باربانااادان ياااۈز تاااۇرانە ئىمتىھانغاااا قاناااداق 

ى لىرگەناادەن ەشااىرلىتىىىڭ ماشااىىا تااوختىتىش مەياادانىغا ھەيااد Googleامىى مەئ ماشااىى قاتىىشااىدىغاندۇ 

ئايادان ئاگاھالنادۇرۇش -11سائ لىرانسىساكو قولتۇقىادىكى ئىللىاق  قايتا ئويالندىل.-خېلى ئۇزۇئ ۋاقىە قايتا

قلىق سىزىقى بىلەئ قورشالغائ قارا ما  ياتقۇزۇلغائ يەرنى لاۆردرمن قىرىادا خاولكې  توپىىىاڭ سېتكىساى ئېساى

بىىاساااى ئەتراپىااادىكى بىااار تاااوى  Googleبۇچ رساااا بولاااۇىن مەئ بۇنىڭااادىن قىلچىماااۇ ھەيااارائ قالمىااادىل.

قۇرۇلۇشالربا بە  ئوخشايتتىن خۇددى مۇنبەت يايالقتا ئوتالۋاتقائ قو  پادىلىرىغا ئوخشايتتىن نەپىن لونتاائ 

رىىچااى قەۋىااتى ە لىرگەناادىن لېاايىنن بىىانىااڭ بى ۋە خىيااالى  ھەيكەلاالەر ئۇالرنىااڭ ئارىسااىغا چېچىلغااائ ئىاادى.

 نكى قەۋەتىى لۆرسىتىپ تۇراتتىن شۇڭا ئىككىىچى قەۋەتكە چىقتىل. ۈقەبەزگە بېسىلغائ ئىستىرىلكا ئۈست

 

مەئ ئۇنىڭغاا قااراىن  لىق ياش قىز ماڭا قاراى لۈلۈمسىرەى تۇراتتى.چقارشى ئېلىش سۇپىسىدا بۈدرر چا 

ى شااىرلەتىىڭ دەساالەپكى قەرەى ھوقااۇقىىى نەچااچە مىليااوئ ئامېرىكااا ئۆزرممااۇ بىلمىاا ەئ ھالاادا رىاامايەتلەردىك

ئاۇ شاۇالرنىڭ ئىچىادىكى  دوللىرىغا نەقلەشتۈررى بادايغائ پېتى لېتىپ قالىدىغائ لااتىپالرنى ئاويالى قالادىل.

چوڭلۇقتىكى ئاق دوساكا ئېساىلغائن لۇت  9ئۇ مېىى لىچىل بىر ئۆي ە باشالى لىردىن ئىچىدە  بىرى بوالالرمۇ 

ادەتتىكى ياۇمىالق ئۈساتەىن يەنە ئاادەم ئولتۇرساىمۇ بولغىادە  چوڭلاۇقتىكى بىار قاانچە دانە تاوى قويۇلغاائ ئ

روتى توسمىساى وشىرلەت تۇيۇقسىز بازاربا سېلىىغاندا مەبلە  ئېتىلىپال چىقىشاىى لۈتۈۋاتقاائن پاۇى ئوبا ئىدى.

 ەچارچىغاائ لەچ لاۈزد-شاۇنداق ھېرىاپقۇرۇلغانلىقىدىن شەپە بېرىدىغائ ھېچقانداق نەرساە لاۆررنمەيتتى. مۇ

چۈشتىن قايرىلغاندان مەئ ئۆزەمىى مانا مۇشۇنداق ئادەتتىكى بىر ئىشسانا بىىاساىىىڭ يىغىان زالىادان ھېچىاېمە 

لۇت چوڭلاۇقتىكى تاوپىى ئويىاۋاتقاائ ۋاقتىمادان شاىرلەت ساودا ئىشالىرى بۆلۈمىادىكى بىار  3بىلەئ لارىل يوق 
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 ئايرىل ھالدا ئۆزلىرىىى تونۇشتۇردى. -دە ئايرىلقانچە يى ىە لىرىپ لەلدىن ھەم

 

شااىرلىتىىىڭ ئەڭ دەساالەپكى ماشااىىا ئااامبىرى باااش شااىتابىىىڭ ئااۆ   Googleسۇسااائ ۋوجچىككااىن 

ئى ىسىن ئىىتې  شىرلىتىدىن ئىستىپا بېرىپن ئۆيىىى ئىنارە ئالغائ ئىناارىكەش قۇرباائ شاىرلەتكە قوشاۇلۇىن 

ساىىدى مەلكەلر ا  ئالماا شاىرلىتىدىن لەلا ەئن ھاازىر  ئۈستى ە ئالغائ. بازارچىلىق باشقۇربۇچى ۋەزىپىسىىى

Google .ئاااۇالر ھەممىاااال يەردە لاااۆرگىلى بولىااادىغائ  شاااىرلىتىىىڭ ئااااممىمى مۇناساااىمەت باشقۇربۇچىساااى

شااىرلىتىىىڭ ئاساسااى  ئەھاامالىىى بىاارلىكتە تونۇشااتۇردىن ھااېب بولمىغاناادا  Googleقىزبىىلىاق بىاالەئن ماڭااا 

دە « دەۋر ھەپتىلىكاى» ساىىى قولاليادىغائ ئەمەلىايەت ئاساساى باار ئىاكەئ.ەۆزىىىڭ ئۈمىدۋار ئىدىيئۇالرنىڭ ئ

Google  تورتۇراساااىىى تونۇشاااتۇرىدىغائ ماقاااالە بېرىلىاااپن تاااور ئېقىمىىىاااڭ ئۆزلۈلساااىز تېاااز ساااۈرئەتتە

  قوللىشاى باارلىقى ئېشىماتقانلىقىن گەرچە دەماللىققا لىرىل مەنبەسى بولمىسىمۇن شاىرلەتىىڭ يېتەرلىال مەبالە

ئااۇالر ماڭااا لىرىمىىااڭ پااات ئارىاادا يېتىااپ لېلىاادىغانلىقىغا لاپااالەت بەردى. ئااۇالر مېىىااڭ  تونۇشااتۇرۇلدى.

 لەچمىشىمىىن بولۇپمۇ ۋىرۇسسىمائ بازارچىلىق تەرەپلەردىكاى ئەھمالالرباا ئاالھىادە دىقاقەت قىلىاپ ساورىدى.

ىالردىن پەيااج ۋە بۇلىىغااا ناھااايىتى مااۇھىملىقىىى سااىىدى بااۇ خىاا  بااازارچىلىق ئۇسااۇلىىىڭ شااىرلەت قۇربااۇچ

 بىلدرردى. 

 

مەئ بىار  دەى ئۇنىڭغاا لاپاالەت بەردىال.« ھەن شۇنداقن مەئ ۋىرۇسسىمائ باازارچىلىق قىلىاپ باققاائ. »

تەرەپتىن سۆزلى ەچن يەنە بىر تەرەپتىن تومپايغائ خىزمەت سومكامىى ئېچىپن ئىككى نەرسىىى ئېلىاپ ئۇالرباا 

يېڭااى مىااڭ »بىاارى تېسىىكااا يېڭىلىااق يااارىش مااۇزىيى بىاالەئ مەئ بىاارلىكتە ئوتتۇرىغااا چىقاربااائ  لۆرسااەتتىل:

يەرلىال « سائ جوس مىرلۇرى  خەۋەرلىرى»نامىدىكى مۇسابىقە اليىھەسى؛ يەنە بىرى « يىلدىكى ئاددى  لىشى

خېتاى باار « SV.com»خەتەرگە تەۋەلكۇى مەبلە  سودى ەرلىرى ە تارقاتقائن پورساچ  ماشاىىىغا چاپالنغاائ 

بولمىسااىمۇن ئەممااا « ۋىرۇسسااىمائ باازارچىلىق»درگىالە  چاااپالق ئىادى. بااۇ ئەمەلىيەتااتە ھەقىقىا  مەنىاادىكى 

 ھەقىقەتەئ مەئ قىلغائ ئىش ئىدى. 

 

نىڭ سودا ئەندىزىسى ۋە لارخانا قۇرۇلمىسىغا ئائىە مەسىلىىى سورىغاندان ئۇالر بىردەلال  Googleمەئ 

 اتى ئېىىقن ھەر لىل ئۆز ۋەزىپىسىىى قىلىدىغانلىقىىى بىلدرردى. شىرلەتىىڭ ئىش تەقسىم

 

ھازىر بىز ئىزدەش تېسىىكا مۇالزىمىتى بىلەئ شۇبۇللىىىش ئىنازىتى ە ئېرىشاتۇقن ئەمماا بىزنىاڭ باشاقا »

 د دى سۇسائ. « لەسىپلىرىمىز پىالنلىىىماتىدۇ. 

 

لغااائ روى چەللىمىمىااز يااوقن ھەر قانااداق تەشااكىلى  قااۇرۇلمىمىز ناھااايىتى تەلشااىن ئىىتااايىن ئېىىااق بو»

 د دى سىىدى.« ئىشىى لىل قىلسا بولىم رىدۇ. 

 

 ى بىلدرردرم.ئىكەنلىكىىمەئ لۈلۈمسىرەى تۇرۇى بېشىمىى لىڭشىتىپن بۇ نۇقتا مەئ ئۈچۈئ ئەھمىيەتلىل 

 نىڭ لەل ۈسى پارالق بولىدىغانلىقىىى د دىل.  Googleئۇالربا رەھمەت ئېيتىپن 

 

نومۇرلااۇق تاشاايولىى بااويالى قايتقااائ -101ەسااكى لااورد مااارلىلىق ماشااىىامىى ھەياادەىن لونااا ھەم ئ

ساېزىمىمدىن قارىغانادان ساىىدى بىالەئ  ۋاقتىمدان رادىيونى ئېچىپن ئۇنىڭغا ئەگىشاىپ ناخشاا ئېيتىاپ ماڭادىل.

ىق تىرىشاىپ ئىاش بىر قانچە ئايغىچە جاپاال سۇسائ ماڭا ئىىتايىن قىزىققائ ئىدىن ماڭا چوقۇم تېلې وئ قىلىدۇ.

ئاۆزەمىى ئاامىتىل  ئىزدەپمۇ ھېچقانداق نەتىنە چىقمايماتقاندان ئااخىرى لىچىككىاىە بىار تەساەللى ە ئېرىشاتىل.

لېلىپن ئۇزۇندىن بۇيائ لۈتۈۋاتقائ ھەمدە پۈتۈئ لۈچۈم بىلەئ تىرىشىدىغائ پۇرسەتىى ئالدىمدىال تۇرباندە  

 ھېن قىلدىل.
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 ىپن بېلىق يېيىشقىيىن مەسىلى ە جاۋاب بېر  

 

ئاۇ  نىاڭ خاادىل قوباۇى قىلىاش مەسالۇلى لىساانىڭ تېلې اونىىى ئالادىل. Googleئىككى لۈندىن لېيىنن 

مەناادىن شااىرلەت باشااقۇربۇچىالر قوشااۇنىدىكى باشااقا بىاار قااانچە ئەزاالر بىاالەئ سۆزلەشااكۈم بااار يوقلااۇقىىى 

ڭ ۋاقىتلىق مۇئاۋىن بااش باشالىقى ساكوت سېتىش لەسپىىى مەئ بولىدۇ دەىن ئۇالر بىلەئ لۆررشتۈم. سورىدى.

ئۇ ئىل ىرى شىرلەتىىڭ بىر قانچە مىليوئ مەبلە  سېلىپ بىر ئېالئ پىالنىىى يولغاا  ئېپستېن ماڭا ئامەت تىلىدى.

لۆرپىسااىىى -ا تەللىااپ بەرگەئن ئەممااا بااۇ پىالنىااى الررى بىاالەئ سااېرگې  قوبااۇى قىلمااا ن لېاايىن لااۈدەىغقويۇشاا

قۇرۇلااۇش ئىشاالىرىغا مەساالۇى مۇئاااۋىن باشاالىقى ئااۇرس  ش تەقاادىرى ە يولۇققااائ.يىغىشااتۇرۇى قايتىااپ لېااتى

خوئېلزىاا  ماڭااا قىاازبىن ساااالم قىلاادىن ئااۇ ماڭااا خااۇددى ئۇنىااڭ ئارقىسااىدا شاالپشااىپ سااۇ ئىچىماتقااائ ئىااە 

Yoshka سىدىر قىلما  پولدا ياتماسلىق تەللىپىىى -نىڭ يېىىدىكى جايىايدىغائ ئۇيۇنچۇققا ئوخشاشن مىدىر

با يېڭاى لىارگەئ بولاۇىن مەھساۇالت ساېتىش ۋە لارخاناا تەرەققىياتىغاا  Googleەردى. ئومىد لورد ستانى ب

نى سۆلۈى ھېچىېمى ە ئەرزىمەس قىلىمەتتىل. گەرچە ئۇ ئىل ىرى شۇ « لىىىيەسىئامېرىكا »مەئ  مەسلۇى ئىدى.

 جايدا ئىشلى ەئ بولسىمۇ ئەمما قىلچە لۆڭلى ە ئالمىدى. 

 

لغاندىن لېيىنن ساىىدى مېىاى يىغىان زالىغاا قاايتۇرۇى لېلىاپن ساېرگې  بىالەئ لۆررشاۈش پاراڭلىشىپ بو

ئۈچۈئ لۈتۈى تۇرۇشۇمىى ئېيتتىن مەئ ئازراقمۇ جىددىيلەشمىدىل. سېرگې  رۇسىيەدە تۇبۇلغائ بولۇىن يېشاى 

تۇرباائن ئاازراق  ئاالھەزەى مايكا لېيىشكە ئەڭ ئامراق باسقۇچقا توبرا لېلەتتى. مەنمۇ رۇساىيەدە بىار مەزگىا 

بىر قىسىل رۇس دوستلىرىل بارن ئۇالرنىڭ قارا يۇمۇرلىرى ۋە ياماندىن نەپرەتلىىىادىغائ  رۇسچە سۆزلىيەلەيمەئ.

مەندە ئادەتتىن تاشاقىرى بىار خىا   لۆز قاراشلىرى ھەمدە مەسسىرىلىل ئىپادىلەش ئۇسۇلىىى بە  ياقتۇرىمەئ.

ساېرگې  ئۇساتازدىن  ىھاانىى ياخشاى بولىدىغانادە  ھاېن قىلادىل.ئىشەنب بولۇىن بۇ قېتىملىق يۈز تۇرانە ئىمت

بىاااز ئىككىمىاااز ساااىبىرىيەدە ياساااالغائ ۋوتكىىاااى ئىچىاااپن ماااۇۋەپپەقىيەت ۋە  بىرناااى ئىزدەۋاتامااادۇ تېساااى 

 ساالمەتلىكىمىز ئۈچۈئ بىللە قەدەھ سوقۇشتۇربىىىمىزنى تەسەۋۋۇر قىلىماتاتتىل.

 

ىيىىىاپن پەيادا بولادى: تەنتەربىايە لاالتە ئىشاتىىىن مايكاان سېرگې  خولكې  توپى تەنھەرلەتچىسىدە  ل

مەئ بااۇرۇنال گالىسااتۇ   ئېىىقكااىن ئااۇ بااايىال قاااتتىق چېىىققااائ ئىاادى. بالتەللىاال لااانكى لىااي ەئ ئىاادى.

 تاقىماسلىقىىڭ قىزىقارلىق يېرىىى بايقىغائ ئەمما ئاۇ بەيارى رەسامى  خىزمەتىاى يېڭاى بىار پەللىا ە لۆتاۈردى.

ىپ ئولتۇردۇمن ئاندىن ر زىىكە توپىى سەلرىتىپ شۇنداق ئازادە ھىن قىلدىلن ئېھتىياتساىزلىقتىن ئورنۇمغا قايت

توپىىااڭ لىىاادىكىىى چىقىرىم تىااپن توپىىااڭ ئىچىاادىكى يەلىىااڭ يېرىمااى د  ااۈدە  پۇشااۇلداى چىقىااپ لەتتااىن 

لېايىنن ماڭاا ئۆتكاۈر  ئۇ قىسقىچە تەرجىمىھالىمىى تەپسىلى  لۆرگەنادىن سېرگې  بۇنى قىزىقارلىق ھېن قىلدى.

 سااىز شااۇبۇلالنغائ ئەڭ ئۈنۈملااۈ  سېتىشااىى تېاازلىتىش قايسااى » مەسااىلە ئوتتۇرىغااا قويۇشااىى باشاالىدى.

ساىز قايساى خىا  ۋىرۇسساىمائ باازارچىلىق » «قانداق ئۇسۇلدا سېتىشىى تېزلىتىش ئۈنۈمىىى ئۆلچەيساىز «»

ئەڭ ئاااخىرقى «   قااانچە  GPAنومااۇرى ددەرساالىرىڭىزنىڭ ۋەزىىلىاال ئوتتااۇرىچە » «بىاالەئ شااۇبۇلالنغائ  

 سوئالىى سوراشتىن ئىل ىرىن ئىزچى  راۋائ جاۋاب بەردىل. ھازىر ئۇنىڭغا ھاڭم قىپ قاراى تۇراتتىل. 

 

يىلااى د پلااومىى ئالغاناادىن بۇيااائن دەرساالىرىمىىڭ ۋەزىىلىاال  -1981« مېىىااڭ ئوتتااۇرىچە نومااۇرۇم »

ئاناا مەلتىاپىل لااۆپرە  دەرس  ەئ ئاويالى باقمااپتىكەنمەئ.ئوتتاۇرىچە نوماۇرى توبرىساىدىكى ئىشاىى ھەقىااقەت

تاللىشىمىزبا يوى قويغانلىقتىنن ئۇنىڭ ئۈستى ە نەتىنە پەقەت الياقەتلىل يالى الياقەتسىز دەى ئىككى تالالش 

ى ئىكەنلىكىىااااتااااۈرىال بولغاچقااااان ئۆزەمىىااااڭ دەرساااالەردىكى ۋەزىىلىاااال ئوتتااااۇرىچە نومۇرۇمىىااااڭ قااااانچە 

ئەممااا مەئ  مەئ لۈلااۈى لېتىااپن سااېرگېيىى ماڭااا چاقچاااق قىلىماتىاادۇ دەى قاااپتىمەئ. .جەزملىيەلمەيتااتىل

Google   با ئىشقا چۈشكەندىن لېيىنن ئادەم لۈچى بايلىقى بۆلۈمىىىڭ خىزمەتچىلىرى توختىما  مېىىڭ ئالى

رگەندەن باۇ مىى سۈررشاتۈ  SATمەلتەپتىكى دەرس نەتىنىلىرىل ۋە ئالى  مەلتەپكە لىرىش ئىمتىھائ نەتىنە د

ى ئاندىن بىلدىل. ئالى  مەلتەپكە ئىكەنلىكىىشىرلىتى ئۈچۈئ مۇھىل ئەھمىيىتى بار ئۇسۇى  Googleئىشىىڭ 
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لىاارىش ئىمتىھااائ نەتىنىسااى ئەقلىاا  قابىلىيىتىىىااڭ ئااۆلچىمى بولااۇىن ئااالى  مەلااتەى دەرساالىرىىىڭ ۋەزىىلىاال 

جارى قىلدۇرۇش ئىقتىدارىغا ۋەلىللىل قىلىدۇ. باۇ ئوتتۇرىچە نەتىنىسى ئەقلى  قابىلىيىتىىىڭ يوشۇرۇئ لۈچىىى 

شاىرلىتى ئۈچاۈئ قوشاااليدىغائ  Googleئىككى نەتىنىا ە ئاساسالىىىپالن بىار خىزمەتچىىىاڭ بۇنادىن لېايىن 

 تۆھپىسىىى تەخمىىەئ پەرەز قىلغىلى بولىدۇ.

 

دۇن بۇ تەرىپى لېيىىكاى سېرگې  ھەر بىر قارارنى ئاددىيالشتۇرۇى بىر لورمۇالبا ئايالندۇرۇشىى ئۈمىد قىلى

گەرچە بااۇ ئۆزەمىىااڭ تەپەلكااۇر قىلىااش  نۇربااۇئ ئوڭۇشسااىزالربا ئۇچرىشااىمغا سااەۋەب بولاادى. ېىىااڭيىلااالردا م

شۈبھىسااىز قائىاادە يوشااۇرۇنغائ: قااانچە قېتىرقىىىااپ -ئۇسااۇلۇمىى قېلىپالشااتۇرۇى چەللىسااىمۇ ئەممااا شااە 

 ئ ئىپادىلى ىلى بولمايدۇ.يەلۈنلى ەئ بىلەئن ھەمىشە بەزى نەرسىلەرنى ئىپادە بىلە

 

بىزنىڭكىدە  لۆلەمادىكى شاىرلەتكە نىسابەتەئن بازارچىلىققاا ئىشالىتىدىغائ خىراجىتىمىاز نەچاچە پاۇى »

دەى سورىدى سېرگې . ئۇنىڭ ئالدىدا سورىغائ سوئالىغا ئاساسەئن ئۇنىاڭ نېمىىاى « بولىدۇ دەى ئوياليسىز  

 بولىدۇ. ى ئاسانال پەرەز قىلغىلىئىكەنلىكىىئاڭلىماقچى 

 

ھااازىرقى باسااقۇچتان مېااىىڭچە بازارچىلىققااا لااۆپلەى مەباالە  سېلىشااىىڭ »مەئ مۇنااداق جاااۋاب بەردىاال: 

ۋىرۇسساىمائ باازارچىلىق ئۇساۇلى ئاارقىلىقن ناھاايىتى ئااز خاامچوت بىالەئ  زررررىيىتى ياوق دەى ئاوياليمەئ.

ىارەلتە چۈماۈلە ئېاتىش ئاانچە ئااقىالنە مارلاا قۇرۇلۇشاىغا نىسابەتەئن زەمب ناھايىتى تېاز لېڭەيتكىلاى بولىادۇ.

 «تەدبىر ئەمەس. 

 

ئاا  تۇرباائ ۋاقىتتىكاى  6شاىمغا قوشاۇلۇىن ئانادىن مېىىاڭ ساىبىرىيە ىسېرگې  بااش لىڭشاىتىپ لاۆز قار

ماۇنچە رۇساچە ئارىالشاتۇرۇىن مېىىاڭ ئااڭالش ئىقتىادارىمىىڭ -تۇرمۇش ئەھمالىمىى سورىدىن ئارىلىقتاا ئاانچە

ئاخىرىدان ئاۇ ئالادىغا ئېڭىشاىپن ئەڭ لۈچلاۈ  تاوى ئاوقىىى ئااتتىن  بىلىپ بېقىماتاتتى.ى ئىكەنلىكىىقانچىلىل 

مىىۇت ۋاقىە بېرىمەئن  5سىزگە »سېرگى :  نى ئوتتۇرىغا قويدى. «قىيىن مەسىلە»يەنى ئۆزىىىڭ سۆزى بويىچە 

ئاناادىن يىغىاان  د اادى.« قايتىااپ لەل ىىىماادەن مەئ بىلمەياادىغائ ئىشااالرنى دەى بېرىشااىڭىزنى ئۈمىااد قىلىاامەئ

 زالىدىن ئايرىپن ئاشسانا تەرەپكە ماڭدى. 

 

ئۇ ھەمامە ئىشاقا قىزىقىادۇن ساىز ئۇنىڭغاا ئىشاتىن ساىرتقى قىزىقىشاىڭىز » مەئ سىىدىغا قاراى تۇراتتىل.

ساىز  يالى تېسىىكا تەرەپتىكاى مەساىلىلەرنى د ساىڭىز بولىادۇن ناېمە د  اۈڭىز بولساا دەۋەرساىڭىز بولىم رىادۇ.

 د دى سېىدى.« ىىدىغائ نەرسە بولۇشىغا لاپالەتلىل قىلسىڭىزال بولدى. ھەقىقى  چۈشى

 

لالالم ئات چاپتۇرۇۋاتقائ مۇشۇ پەيتتەن قولۇمغا بىار ۋاراق قەبەز ئالادىل. ئاۆزەم چوڭقاۇر چۈشاىىىدىغائ 

 سېرگېيغا دەى بەرسەم بولىدىغائ ناېمە ئىاش بااردۇ  زالىىىاڭ ئۆزگىرىشاى مۇۋاپىاق لەلمەيدىغانادە  قىلىادۇ.

گېزىتىىاااڭ بېساااىپ چىقىااارىلىش جەرياااانى قاناااداق باااوالر  ياخشاااى ئەمەساااكەئ. بازارچىلىقىىاااڭ ئاااادەتتىكى 

 نەزىرىيەسىىى سۆزلەى بېرىش قارارىغا لەلدىلن بۇ يېڭى نەرسە بولۇىن مەنمۇ يېڭىال ئۆگەن ەئ ئىدىل.

 

ى ە لىارىش ئۈچاۈئ مېىىڭ باشقىالر بىلمەيدىغائ لىچىل بىر مەخپىيىاتىل باارن ئاۇ بولساىمۇ ساودا ساھەسا

ئەزەلااادىن نەزىااارىيە جەھەتاااتىن تەيياااارلىق قىلىاااپ باقمىغاااائ. ئەيىاااى يىللىااارى ئاااۆگەن ىىىل سىتاتىساااتىكان 

ساائ جاوس »تەلىايىم ەن  ئىقتىسادشۇناسلىق بولماستىن بەلكى جۇبراپىيەن التىن تىلى ۋە نەسرى  شېلىر ئىدى.

سانائەت باشقۇرۇشتا ئاسپىرانە - رسىتېتىىىڭ سودانىڭ ئاياى خوجايىىى خارۋارد ئۇنىم «مىرلۇرى  خەۋەرلىرى

  ئوقۇبائ بولۇىن بىر قىسىل سودا نەزىرىيەلىرىىى مېىىڭكىدە  قاشاڭ لاللىغا قۇيۇشىى خۇشاللىق دەى MBAد

بىلەتتى. ئۇ ئىل ىرى ئوقۇبائ بىر قۇچااق دەرسالىل لىتاابالرنى ماڭاا بېرىاپن باۇ لىتاابالرنى ئوقاۇى بولغانادىن 

تەسىرلىرىىى ئىشارە قىالتتى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن قىزىقارلىق بۆلەللەرنى تاپتىلن ئۇنىڭ ئىچىدە  لېيىىكى لۈچلۈ 

ۋە داۋىاد ئالېرنىاڭ مارلاا قۇرۇلۇشاىغا ئائىاە ئەساەرلىرى باار « ستراتې ىيەسىئىرىقابەت »مايكوى پورتېرنىڭ 

 ئىدى. 
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 Pدانااا  5قەبەزگە يااازدىل: مەئ لۆشااى ەندە ن ئااۆزەم ئەساالىيەلى ەئ ھەماامە مەزمااۇنالرنى بااايىقى   

سااېرگې  قايتىااپ  ن قورۇقچىلىققااا لىاارىشن ئىقتىاادارى بىاالەئ باھاسااىىى ئااايرىش.Mدانە  4دانە   ن  6ديااالى 

مىىۇت تولۇق سۆزلەشكە يېتەرلىل مەزمۇئ تەييارلىمالغائ ئىدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئىشەنچىل  10لەل ەندەن مەئ 

ۇرمايتتى. مەئ ئااق دوساكىىىڭ ئالادىغا لېلىاپن ھاياجاائ بىالەئ پۇرسەتىى قولدىن بەرمەسلىككە بوشلۇق قالد

ئااازراق جىددىيلىشااىماتاتتىلن ئەممااا ئىىتاااايىن  چەماابەر ۋە چاسااا سااىزىپ يااا ئااوق بىاالەئ بەلاا ە سااالدىل.

ئۈستى ئاۇرۇى تاۇرۇىن ئۆزىىىاڭ ئورنىادا تۇرباائ -جىددىيلىشىش د  ىلى بولمايتتى. سېرگې  بىر توپىى ئاستى

 ىشىم ە تې ىشلىل مەسىلىلەرنى سورايتتى. ھالدا جاۋاب بېر

 

 «قوربانغا لىرىشىىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈ  ئۇسۇلى نېمە  »

 

 «مەھسۇالتىى پەرقلەندرررش بىلەئ مەھسۇالت بازارچىلىقىىىڭ قايسىسى ئەڭ مۇھىل  »

 

 «قانداق ئۆزگىرىدۇ   ئىستراتې ىيەئەگەر مەھسۇالتىىڭ باھاسى نۆى بولسان 

 

قىزىققاندە  قىالتتىن ئۆزەمچە لۆرەڭلەشكە باشالىدىل. بىاز ھاازىر ئاالھىادە بىار  سېرگې  بۇ مەسىلىلەرگە

خى  دوستلۇق مۇناسىمىتى ئورنىتىماتاتتۇقن روشاەنكىن ئاۇ مېىىاڭ جااۋابىمىى ئااڭالى باقمااقچىن ئانادىن لاۆز 

 ەتاۇران قارىشىمىىڭ قانچىلىال قىممىتاى باارلىقىىى دەڭساەى لاۆرمەلچى ئىادى. لېايىن بايقىساامن ساېرگې  ياۈز

ئەگەر ئىمتىھانغاااا  ئىمتىھانغاااا قاتىاشاااقۇچىالرنىڭ ھەممىساااى ە مۇشاااۇ بىااار ياااۈررش ئاماااالىى ئىشااالىتىدىكەئ.

قاتىاشقۇچىالر نامزاتلىرىدىن بەزى مەسىلىلەرنىڭ يېڭاى تەللىپلىارى ە ئېرىشساەن باۇ لىشاى شاۇ ئىاش ئورنىىىاڭ 

ى ساېپى ئۆزىادىن ئىساراپچىلىق د  ىلىماۇ ھۆددىسىدىن چىقالمىغائ تەقدىردىمۇن بىر سائەتلىل سۆھبەتلىشىشاى

 بولمايتتى.

 

ساېرگې  مېىاى شاىرلەتتىكىلەر بىالەئ بىلالە  مەئ سۆزلەى بولغاندان قاراڭغۇ چۈشۈشاكە باشالىغائ ئىادى.

تاماااق يېيىشااكە تەللىااپ قىلاادىن لەچلىاال تاماااق يىغىاان زالىىااى ئۇدۇلىاادىن لېسااىپ ئۆتىاادىغائ لىچىاال بىاار 

لىرى ئېچىپ ئۈچەيلىرى تارتىشاىپ لەتاكەئ بىار تاوى ئىىژ ىېارالر تەخساىلىرىىى ئاشسانىغا لەلتۈررلدى. قورساق

 مەللىل تالالۋاتاتتى. ېنېمەتلەر ئارىسىدىن ي-درۋە نازۇ-لۆتۈررى لېلىپن درۋە

 

ئۇنىڭادىن »ن « بىز ھازىر بىرال ئاشپەز ياللىدۇقن بۇ ۋاقىتلىق تەدبىر»سېرگې  ماڭا ئاشكارىالى د دىكى: 

 «ئۇۋۇلىغۇچىدىن ئىككىسى بار.  ئباشقا يەنە بەدە

 

بۇ ئەبلەخىىاڭ قارىشاىچە بازارچىلىققاا خاامچوت ئاجراتماا ن  بىر شۇملۇق لالالمدا يالە قىلىپ لۆررندى.

تەخساىدە ساېمىز ۋە مەززىلىال -بىر ئاشپەز بىلەئ ئىككاى بەدەئ ئۇۋۇلىغاۇچى يالالمدىغانادۇ  ئەمماان تەخساە

ئېلىاپن  قىساقۇچىىسېلد بېلىقاى ۋە لىچىال رالىاى لاۆردرم. قولۇمغاا  پىشۇرۇلغائ تۇنا بېلىقىن سالموئ بېلىقىن

تەخسەم ە يېمەللىل ئېلىشقا باشلىدىلن لارخانا پىالنىن تىناارەت لىرىماى ۋە تەشاكىلى  قۇرۇلمىساىغا بولغاائ 

 باۇ زور لۆپچىلىال ئېھتىيااجىمىى قانادۇرااليتتى. Google دىققىتىل شۇنىڭ بىلەئ قاياقالربىدۇر يوقاى لەتتى.

جايدان ھېب بولمىغاندا قارىماققا ناھايىتى ئاقىالنە بولغائ ئىىتېرنېە تېسىىكىسىن بەزى بەلىتە تاالنە ئى ىلىرىن 

بىر يىلغا يەتكۈدە  خەتەرگە تەۋەلكۈى مەبلىغىن ھەمدە مەئ ياردەملىشەلەيدىغائ قىزىقارلىق لۆڭاۈى ئاېچىش 

ھەمامە پاۇلىى خەجالەى بولغانادان  Google تلەر باار.ناېمە-خارالتېرىدىكى مارلا بار ئىدى. تاوبران يەنە ناازۇ

يامىىى لەلسە باشقا بىر ئى ىلىل تىكلەيدىغائ شىرلەتكە يۆتكەلسەمال بولمىدىمۇ يالى بۇرۇئ قىلغاائ ئىشاىمغا 

دا ئىشاالى ەئ ۋاقتىمادان ئوباادائ يەلەيادىكەنمەئن ئۇنىااڭ ئۈساتى ە لېرەللىاال  Googleمېاىىڭچەن  قايتاارمەئ.

 دەى ئويلىدىل. گەنسەم ئەجەى ئەمەسۆاق ئنەرسىلەردىن ئازر

 

شاىرلىتىىىڭ تاوردىكى مارلاا  Googleلاۈنىن -29ئايىىاڭ -11يىلاى -1999ئىككى ھەپتىدىن لېايىنن 
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 باشلىقى ساالھىيىتىدە يېڭى خىزمىتىمىى باشلىدىل. 

 

 ئىشقا چىققائ تۇننى لۈئ

 

دىلن مەقساىتىل يېڭاى ئىشداشالىرىمغا دىان ئىل ىارىال يېتىاپ باار 9ساائەت ئىشقا چىققائ بىرىىچى لۈنىن 

پاالىز يۇيۇلغاائن لاۆڭلىكىم ە قااتۇرۇى -بۇرۇلكاام پاا -لاساتىيۇم تۇننى تەسىرنى ياخشى قالدۇرۇش ئىادى.

بوال  دەى قالغاندا ئاندىن يېتىپ لەل ەئ لالتە ئىشاتائن سااپما لەش ۋە  10سائەت  غائ ئىدى.ىدەزماى سېلى

ىيىىىشاىم ە دىقاقەت قىلغاائ قىلمىغاانلىقىىى بىلمەيامەئ. ئەمەلىيەتاتەن لۇقالر مېىىڭ ل Googleمايكا لەي ەئ 

ئىىژ ىېرالر خىزمەت ۋاقتىىى تەڭشەشىى تېسىماۇ خااليادىغائ بولاۇىن ئاۇالر ئەتى ەنلىال قاتىااش قىساتاڭچىلىقى 

ماشاىىا ئېقىمىىىاڭ بېساىمى  تەلتۆلۈس ئۆتۈى لەتكەنادىن لېايىن ئانادىن ئۆيىادىن چىقىاپ ئىشاقا لېلىادىكەئ.

ېىىكلى ەناادە ئىشااقا چىقسااا يااالى باشااقىالر ئااۇخالى بولغاناادىن لېاايىن ئااۆي ە قايتسااان ئۈنااۈمى ھەقىااقەتەئ ي

قااانچە لۈچىسااىمۇ ياخشااى قىلغىلااى بولماياادىغائ ئىااشن تەنااىەرخ ئۈنااۈم تەھلىلىىىااڭ ئالدىاادا  يااۇقىرىكەئ.

اخشاى قىلىادىغائ لىشاىلەرنىڭ مەئ ناھايىتى تېزالن تۇبۇلۇشىدىىال ئىشىى تېسىمۇ ي ئۆزلۈلىدىن ئۇتتۇرۇۋ تىدۇ.

 ئۈنۈمىىىڭ تېسىمۇ يۇقىرى قىممىتى بارلىقىىى چۈشەندىل. 

 

نىڭ خىزمەت راياونى ئاشاۇ لاۈنى يېارىل لېچىادە ياۈز تاۇرانە ئىمتىھانغاا قاتىاشاقائ  Googleلۈندرزىن 

يابااچ چاوڭ بىار ئۆيادە ئاوئ نەچاچە شاىرە تىزىلغاائ بولاۇى يوباائ  ۋاقىتتىكىدىىمۇ ئاددىيدە  ھېن قىلادىل.

بۇ چوڭ ئۆيىىڭ ئەتراپىغا لىچىل ئىشسانىالر تارقالغائ بولاۇىن ھەر  ئىشىل مېتاى لېشەلكە ئورنىتىلغائ ئىدى.

نۇربااۇئ  بىاار ئېغىزىاادا ئاااز د  ەناادە چااوڭ ئېكرانلىااق لۆرسااەتكۈچكە ئۇالنغااائ خىاازمەت پااونكىتى بااار ئىاادى.

ردە  تۆلۈلۈۋاتقائ يېشى  رەڭلىل ئىى لىزچە ئېكرانالردىكى ئېكرائ قوبداش پىروگراممىسىىىڭ لۆررنۈشى يامغۇ

پەقەت بىاار لىتاااب  ھەرى يااالى ياااپونچە بەل ىاالەر بولااۇىن بااۇ ھەرپاالەر ماتر سسااا شااەللىدە تىزىلغااائ ئىاادى.

بىار  تەلچىسى تامىىڭ بۇلۇڭىغا تىزىلغائ بولۇىن پىروگرامما اليىھەلەشكە ئائىە لىتابالر بىالەئ توشاقائ ئىادى.

رنى قوراشاتۇرىدىغائ ئىشاچىالر خالىغاائ ۋاقىتتاا لىرىاپن لەپشاەرلى ۈچ ۋە لەپشاەر تۈرلۈم ئۇششااق زاپچاساال

ىااش ئۈسااتىلى ە قويااۇىن ئارقىاادىىال دۇخوپكااان ماشااىىا ئىااە ۋە يااالى بىسەتەرلىاال تاسمىسااىىىڭ ىچولىسااىىى ئ

ەھمالىىاڭ قۇلۇپىغا ئوخشاش نەرسىلەرنى ياسايدىغاندە  ھېن قىلدىل. ئادەتتىكىچە قىلىپ ئېيتقاندان بۇ خى  ئ

 لىق.لىستېمالچىئەڭ ياخشى چۈشەندرررلۈشى سۈيى

 

Google  ئىككى قەۋەتلىل بىىانىڭ ئىككىىچاى قەۋىتىىاى ئىناارى ە ئالغاائ بولاۇىن دەسالەپتە يېرىمىىاى

-تېسىىال خادىمالرنىاڭ ھەممىسااى شاۇ جايغاا توپالنغاائن چااۈنكى ئىىژ ىېارالر شاىرلەتىىڭ ئىساامى ئى ىلىا ەئ.

ئاااۇالرنى بىااار يەرگە قويغانااادان تېسىماااۇ چاااوڭ پايااادا ئېلىاااپ لېلىااادۇن ئۇالرنىاااڭ  جىساامىغا اليىاااق يادروساااى.

 ىدۇ.لۈنۈملۈ  سوقۇلۇىن ئۆز ئارا قوزبىسىدىكى يېڭىلىقالر تېسىمۇ ئەئىدىي

 

باۇ جاا  تەلتۆلاۈس  باا تەۋە. «قوشاۇمچە راياوئ»مېىىڭ جايىل بۇ قەۋەتىىاڭ يەنە بىار يېرىمىادا بولاۇىن 

بىماساتە تورۇساتىن سااڭ ىلىتىلغائن بىتاوئ يەر ياۈزى ە ھېچىاېمە ساېلىىمىغائن  ئەسلى ئىكولوگىيەسىدە: لابىا 

تېسىمۇ بەلىتە يېرىن ئىل ىرىكاى ئىناارىكەش  لەڭ بوشلۇق پەقەت بىر قانچە سىمونە تۈۋرر  بىلەئ ئايرىلغائ.

بىر قانچە با قوشۇلغاندان ياندىكى  Googleمەئ  قالدۇرۇى لەتكەئ دىسكو نۇر چىرابلىرى شۇ پېتى تىزىلغائ.

ئىشااااسانا يىغىشااااتۇرۇلغائ بولااااۇىن يېڭىاااادىن لەلاااا ەئ ئاياااادىن سااااېىكۇت بىاااالەئ مەئ بىاااار ئىشااااسانىغا 

ئورۇنالشتۇرۇلدۇقن ئۇ لارخانا تەرەققىيات خىازمىتى ە مەسالۇى. ئايادىن توختىماا  ساايرايدىغائ تېلې ونىادىن 

ماڭااا  ا چىقىااپ تېلې ااوئ قىالتتااى.قىراشاالىرى ماڭااا دەخلااى قىلمىسااۇئ دەىن ھەمىشااە سااىرتقرئايرىاللمااايتتىن ۋا

 سەپلەى بەرگەئ يائ لومپيۇتېر يېڭى بولۇىن سۈرئىتى ئىىتايىن تېز ئىدى. 
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با ئىشقا لىرگەندەن شىرلەتىىڭ تۇننى قېتىملىق زور لۆلەمدە ئادەم ئالغائ ۋاقتىغا توبرا  Googleمەئ 

الر باار ئىادى: شاىرلەتىىڭ ئاشاپىزى لەل ەئ بولۇىن ئايادىن بىالەئ مەنادىن باشاقان يەنە نۇرباۇئ يېڭاى چىاراي

چارلى ئاايېرسن بەدەم ئۇۋۇلىغاۇچى بابېاە ۋىلالساېىور ۋە باونىى داۋساوئن تورتاۇرا باشاقۇربۇچى لاارۇئ ۋاياە 

نەپەر ئىىژ ىېار ۋە  40ھەمدە تورسىز بازارچىلىق باشالىقى لاۇجى سااللى. بىاز لىارگەئ مۇناداق قوشاۇئ ئىادى: 

يېارىل باشاقا بىار لغائن ئاوئ نەچاچە ساودا ئىشالىرى خاادىمى ئەزالىارى مەشغۇالت خادىملىرى جايىغا لېلىپ بو

 دۇنيانى تەشكى  قىالتتى.

 

شىرلەتتە ۋەزىپىسىىى تېز سۈرئەتتە ئىزدەى تاپقۇدە  بىرمۇ تەشاكىلى  خەرىاتە ياوق بولاۇىن ۋەزىپىىىاڭ 

لەئ پەينمااۇ بىاار ھەتتااا الررى بىاا دىغائ ئېىىااق چې رامااۇ مەۋجااۇت ئەمەس ئىاادى.ياانىسااپى  مااۇھىملىقىىى ئايرى

ئىشسانىىى بىللە ئىشلىتەتتىن گەرچە لۆلىمى سەى چوڭراق بولسىمۇ ئەمماا باشاقىالر بىالەئ ئوخشااش مۇئاامىلە 

تورتۇراسىدىكى ە ئاساسالنغاندان گەرچە  Google مەنسەپلىرىىىڭ ھەممىسى ئادەتتىكىدەلال ئىدى. قىلىىاتتى.

لىققاا ئىلتىمااس  «باازارچىلىق باشاقۇربۇچى»بىالەئ مەئ بۇ ۋەزىاپە ئەمەلىيەتاتە مەۋجاۇت بولمىساىمۇن سااللى 

رىلىرىل ۈئاڭلىساام ما دەى چاقىرىشاىى تېسىماۇ خاااليتتى.« باشاقۇربۇچى»بىزناى  Googleقىلغائ ئىكەنمىز. 

 چوقچىيىپن پەخىرلىىىش تويغۇسى قاياقالربىدۇ يوقاى لېتەتتى. 

 

دەرىنە ئىشلەتكەئ رتىپ تۇراتتى. بىز دەى بىزنى ئەسكە« ئەمەى ئانچە مۇھىل ئەمەس»سېرگې  ھەمىشە 

بيۇرۇلراتچىلىقتىن ساقلىىىپن لۆپچىلىل ئىشاىى  ھەمدە ن ئاالقە قىلىشقا قوال اپەرقى تېسىمۇ ئاز تەلشى قۇرۇلم

چوڭ دەريادا سۇ بولسان »ئى ىلىل تىكلەۋاتقائ لارخانىغا نىسبەتەئن « تېسىمۇ ياخشى قىلىشقا قواليلىق ئىدى. 

دەيادىغائ ئىادىيەنى قوباۇى قىلىاپن ئەمەلىاى ئۆساتۈررى مائااش قوشۇشاقا ئوخشااش « ىدۇلىچىل ئېقىىالر تول

يىلادىن بۇياائن مەئ ئىزچىا   20ئاۆتكەئ  ئەنلەنىمى يۈلسىلىش ئاۆلچىمىىى تەلەى قىلماسالىقىى قاارار قىلادىل.

غااا مائاااش ۋە ئەمەى ئۆسااۈش ئۈچااۈئ ئىشاالى ەئن خىاازمەت ئەمەلىيەتااتە ئاخىرالشااقائ. دىپلومااامىى تارتمى

قۇلۇپلىغاندىن باشالىن تاۇننى قېاتىل ئىاش ئىازدەش ئىشاىكىىى ئاچقاائ شاۇ لۈنادىن باشاالىن ئىزچىا  ھالادا 

 . لقۇتۇلۇش بىلەئ ئەندىشە بىرلەشكەئ ئاشۇ تۇيغۇنى تاپالمىدى

 

سائەتتەن ئۈستىلىمىى جايىدا يىغىشتۇرۇىن ئىشسانا سايمانلىرىىى رەتلىال  8ئىشقا چۈشكەندىن لېيىىكى 

 جەزملىيەلمەيتتىل.  ىىەييارلىقىل پۈتتىن ئەمما نېمە ئىش قىلىشتىزدىل. ت

 

يىللىق بازارچىلىق لەچۈرمىشىل ماڭا قانداق قىلىپ ئىستىالپىى  20 مەئ ئۆز ئۆزەمىى بىر دەڭسەى باقتىل.

بىار يەرگە ئەلىلىاپن ئورتااق تونۇشاقا لېلىشاتىن تارتىااپن باشاقا مەنىساى باار ئەسالەتمىىى قاناداق يېزىشااقىچە 

بۇرۇئ مەئ بۇ تەجرىبىلەرنى قىممەتلىل بايلىق دەى  غائ نۇربۇئ ئەمەلى  تەجرىبە قاتارلىقالرنى قالدۇرۇپتۇ.بول

نىاااڭ قوروساااىدان قىمااامەت ئاااۆلچىمى ئاااانچە  Googleقاااارايتتىلن ئەمماااا ھاااازىر گۇمانلىىىشاااقا باشااالىدىلن 

رلەتتە ياشاشاقا باشالىدىلن مەئ لىرىمىىا  جىلغىساىدىكى ئى ىلىال تىكلەيادىغائ شاى ئوخشىماسلىقى مۇمكىن.

ھازىرن شىرىن چۈشتىن ئەمدىال ئويغانغائ ھاڭىىاڭ  ئەمما بۇ جايدا ھەرگىزمۇ تارىسى ئۇزۇئ قائىدە يوق ئىدى.

 .دەى سورىدىل« ئاھ خۇدان مەئ نېمە ئىش قىلغاندىمەئ »چوققىسىدا تۇرۇىن ئۆزرمدىن: 
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 ئىككىىچى باب

 تۇننى قەدەم 

 

رسااە بااارن لۆرەمسااىز  دەى سااورىدى جە . لىچىككىااىە ئاشااسانىدا بىاار ھااو ن مەناادە بە  پەياازى نە»

لىيمە ن ئۇچىسىغا ئوماق مايكان تەنھەرىكەت ئىشاتىىى لىيىاپن  قئىستالائ قېتىق ئىچىش ئۈچۈئن پۇتىغا پايپا

 ى.اتتبېشىغا چېچىىى بابلىمالغائ ھالدا تۇر

 

ى ئااويالى ئىكەنلىكىىااەرسااىىىڭ نااېمە دەى جاااۋاب بەردىاالن گەرچە ئاشااسانىدىىمۇ پەياازى ن« ئەلاامەتتە. »

يېتەلمى ەئ بولساممۇ. ئاشسانىىىڭ پۈتاۈئ بىار تېمىغاا ئىشاكاپالر تىزىلغاائ بولاۇىن ئىچىا ە ئارپاا ئاومىچى ۋە 

ا قاچىالنغىىى يۇمشاق لەمپۈتن شاپتۇى مېمە قدانلىق زىرائەتلىل يېمەللىكلەر تىزىلغائن باشقا بىر قانچە ئىشكاپ

ىالت لااومىلىچىن قااۇۋۋەت تاياقچىسااى ۋە تېااز پىشااىدىغائ ئارپااا ئااومىچى لىااق شااالنىااڭ  M&Mئۇيۇتمىسااىن 

 لىكىىىنىااڭ روشااەئ ئاالھىاادى Googleتىزىلغااائ ئىاادى. توڭالتقااۇدىكى قەھاامە ۋە لاااربونلۇق ئىچىملىكلەرمااۇ 

ساۇ  قاى نوقۇت سۈتى ۋە گۈررچ ئومىچى تامىىڭ بۇلۇڭىغا دەستىلەى تىزىلغاائ ئىادى.-قاى گەۋدىلەندررەتتى.

 تۇراتتى. ۋالىلداىرىقىىىڭ يېىىدىكى تەلچىدە بىر دۇخوپكا ۋە يېپيېڭى ئاق رەڭلىل بولكا ماشىىىسى ئې

 

ئىشقا چۈشكەن ە بىار ھەپتىادە  بولغاچقاان باۇ جايادىكى ئەھامالالردىن ئااز تاوال خەۋەردار ئىادىل. جە  

رلەتتە ئاۇالر ئىككىساى ۋە مەئ ئانا بولۇى بولغاائ ئىادىن شاى-بىلەئ الدىكا ھەر ئىككىسى ئىىژ ىېر بولۇىن ئاتا

جەيىىاڭ يېشاى  ئەڭ بالدۇر لېلەتتۇقن پەمىمچە ھەممەيلەئ بالىمىزنى مەلتەپكە ئاپارباانلىقتىن بولساا لېارە .

با لەل ىلىماۇ بىار  Googleمەئ بىلەئ ئانچە پەرقلەنمەيتتىن ئۇ لىرىمىى  جىلغىسىدا ئۇزاق ۋاقىە ئىشلى ەئن 

ىڭ لارخانا مەدەنىيىتىىى چۈشىىىش جەھەتتەن مېىىڭ مۇھىل بىلىل مەنبەيىل ن شۇڭالشقا شىرلەتىقائئايدىن ئاش

 بولۇى قالدى. 

 

ئاۇ  مەئ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ئىىژ ىېرالر خىزمەت رايونىدىكى بىار قاتاار ئەياىە  ئىشاسانىغا قااراى ماڭادىل.

K’nex ككى شىرە ئۇزۇنلۇقتا لۇبىل بىلەئ تىزىلغائ چوڭ سىيرىلما پويىزنى لۆرسىتىپ تۇرۇىن بىر تەرەپتىن ئى

بىر لۈنى پىروگرامماا يېزىاپ ھېرىاپ لېتىاپن »لەل ۈدە  ئويۇنچۇقىىڭ ئۇزچاتىىى ئاچقاچن بىر تەرەپتىن ماڭا: 

د دى. پەقەت لىچىككىىە لۈلرەڭ ماشىىا ئەڭ يۇقىرى نۇقتىغا يامىشاىپن « ئارام ئالغاندا بۇ نەرسىىى ياسىدىل 

 لىقىىى لۆردرم.ئاندىن ئۆررلۈى تېز سۈرئەتتى چۈشۈۋاتقان

 

دەى ئېغىزىمدىن چىقىپ لەتتى ئەمما مېىىڭ لۆزدە تۇتقىىىل سىيرىلما پاويىز ئەمەس « بە  قالتىسكەئن»

بۇنىڭدىن بۇرۇئ مەئ جەيىىڭ نورماى ۋاقىتتاا دماڭاا نىسابەتەئ  ئىشاقا لېلىاپ ئىشاتىن چۈشاۈىن يېارىل  ئىدى.

گەرچە لىشاااىلەر لىرىمىىااا   قىلغاااائ ئىااادىل. تەلېچىااادىن باااۇرۇئ بالىساااىىى ئاااالغىلى بارىااادىغانلىقىغا دىقاااق

جىلغىسااىدىكى ئى ىلىاال تىكلەياادىغائ شااىرلەتلەرنى قااائ شااورايدىغائ زاۋۇت دەى قارىسااىمۇ ئەممااا جەياا ە 

دا ئىشااالەش لېااارەلكەئ د  ەنااا ە  Googleئوخشااااش يەڭ ىااا  خۇشااااى بولغاااائ خىااازمەت پوزىتسىيەساااىن 

ۇن ھەتتاا ۋاقىاە چىقىرىاپ ئاۆزى قىزىقىادىغائ ئىشاالرنى ئىشاەندرردىن باۇ جايادا بااال بېقىشاقا تەساىر يەتمەياد

 بۇ ھەقىقەتەئ قالتىن.  قىالاليدۇ.

 

 يىچە قىلغائ خام خىيالدىن ئىبارەت. وئەمەلىيەتتە بۇ ئۆز ئارزۇسى ب
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لېيىىكاى  خىزمەت بىلەئ تۇرمۇشۇم ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭلۇق تەلتۆلۈس بۇزۇلۇش ئالدىادا تۇرۇۋاتىادۇ.

ساائەت ئىشالەيمەئن جە  شاىرلەت بىالەئ ئاانچە ئوخشااش بولمىغاائ  16اقىتتاان ھەر لاۈنى بىر يىلغا ياېقىن ۋ

 شەخسى  نىشانىىى قوبلىشىپن باشقا جايىى ئىزدەيدۇ. 

 

Google  لاۆرگەئ باوالتتىل.  ىاىيىلىىىڭ ئاخىرىدىكى نىشانى نېمىدۇ  بىلا ەئ بولساامن جىى-1999نىڭ

مېىىاڭ تەساەۋۋۇرۇم  ئىزدەشاكە ئىشالىتىلىدۇ. ئىاش قىلىادۇ بىز بىر ئىازدەش موتاورى. ئىازدەش موتاورى ناېمە 

دىىماۇ ياخشاى.  Alta Vistaباويىچەن بىاز دۇنياادىكى ئەڭ ياخشاى ئىازدەش موتاورى بولاۇش ئۈچاۈئن ھەتتاا 

Yahoo  باااا ئوخشااااش شاااىرلەتلەر پۇرساااەتكە ئااااۋاى ئېرىشاااىمالغاچقان بىاااز ئاااۇالردە  گى اناااە ئاااادەم

لۈنلەرنىڭ بىرىدە بىزمۇ يېتەرلىل چوڭىيااليمىزن قاتتىق ساىىاققا بەرداشالىق لىدۇن ئەمما ۇبواللمايدىغاندە  تۇي

باا ئوخشااشن دەرۋازا تورتاۇرادا ئېغىاز  Inktomiبېرەلەيدىغائ تېسىىكىغا تايىىىاپن داڭلىاق ئىازدەش موتاورى 

ڭ نىاا« سااائ جااوس مىرلااۇرى  خەۋەرلىاارى» بىاالەئ تەمىىلەياادىغائ بااازاردا بىاار ئۈلۈشااۈمىزگە ئېرىشااەلەيمىز.

چاشقىىە  تەگلىكىدە باۇرچ قەساىمى بېساىلغائن تامغاا ساەپەرۋەر قىلىاش شاۇئارى يېزىلغاائ بولاۇىن مەقساەت 

دا بۇناداق نەرساىلەرنىڭ  Googleبىزنىڭ بازارچىلىق نىشانىمىزنى نورمىادىن ئاشاۇرۇى ئاورۇنالش ئۈچۈنادۇر. 

بىار مۇناسىمەتساىز ئاادەمن  شىرلىتىىىڭ قايسى بىار ئاادىمى ياالى قايساى Googleئەگەر  ھېچقايسىسى يوق.

ئەيىااى چاباادىكى شااىرلەتىىڭ لەل ۈسااى ئىسااتىقبالىغا نىساابەتەئ ئېىىااق بىاار تونۇشااى بولسااان ئۇنااداقتا ئااۇ بااۇ 

 مەنزىرىىى ناھايىتى پۇختا يوشۇرۇپتۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە پەقەتال مېىى بىلەلمىسۇئ د مەپتۇ. 

 

باا ياۆتكىلىش يۆتكەلمەسالىكتە  Googleشاىرلىتىدىن  SGIيىلاى -1999ئېد لارر ن ئىىژ ىېر بولۇىن 

تامااق يېادۇقن پەقەت بىلالە مەئ سېرگې  ۋە يەنە بىر ئىىژ ىېر بىالەئ »تالالشقا دۇچ لېلىدۇن ئۇنىڭ د يىشىچە: 

ئۇالرنىڭ ئىزدەش موتورى بارلىقىىىال بىلەتاتىل. ئەمماا ئاۇ ۋاقىتتاان لىماال بولساۇئ ھەپىلىشاىپ ياۈررى ئىازدەش 

قاناداق پاۇى  ساىلەر قايساى يۆنىلىشاكە تەرەققىا  قىلمااقچى »مەئ ئاۇالردىن  يتتاى.موتورىدىن بىرناى چىقىراال

دەى  بىز باۇ ئىشاىى ئوياليادىغائ ۋاقىاە بولادى.… ھە»دەى سورىسامن سېرگې : « تاپماقچى بولۇۋاتىسىلەر  

پىالنىى ئىشاقا ئىسى  خادىمالر  سىلەرنىڭ شەلىل ە لەل ەئ پىالنىڭالر بار بولدىمۇ »جاۋاب بەردى. مەئ ئۇالپال 

 د دى. سۆزىدىن ئۇ ھەق گەى قىلغاندە  قىالتتى. « ھەئەن ھەقىقەتەئ شۇنداق. »ئاشۇرامدۇ  ئۇ: 

 

يىللىرى مەئ بىر ئى ىلىل تىكلەش شىرلىتىدە ئىشلەى باققائن ئى ىلىل تىكلى اۈچىلەر  80ئەسىرنىڭ -20

 زىرىدا بىر مەيدائ ئىىقىالى قوزباش ئىدى.بىر توى مۇپەتتىشلەر بولۇىن ئۇالرنىڭ ئارزۇسى ساقلىقىى ساقالش با

 ئۇالرنىڭ دۇلىىى سائ لىرانسىسكودىكى بىر ماشىىا ئامبىرىىىڭ يېىىدا بولۇىن ئۇ جا  ھازىر جۇڭ ۇچە ئاشسانا.

ئۆزگىرىشن ئۆزگىرىش  بۇ شىرلەتتە قىزبىىلىق لەم ئەمەسن ئىزچى  ھالدا توختىماستىن يۆنىلىشىى ئۆزگەرتىدۇ.

ئاياادىن لېاايىنن مەئ ئااۇ جاياادىن  3ېغىشااما  ئالغااا بېسااىشن ھەققااانىيەتتىن قايتماساالىق. يەنە ئااۆزگىرىشن ئ

ئۇنىڭادىن شاۇنى چۈشاەندىمكىن دەرىنىادىن  بىر قانچە ھەپتىدىن لېيىنن شىرلەت ۋەيارائ بولادى. ئايرىلدىل.

ىادىغائ نىاڭ لىشاىلەرگە بېر Googleتاشقىرى ھاياتى  لۈچ ئىشلەپچىقىرىش لۈچى ە تەڭ ئەمەس. ھاالبۇلىن 

 تەسىرى زادىال ئوخشىمايدۇ.

 

 بۇ خى  ئوخشىماسلىقىىڭ لۆپىىچىسى مەئ ئۇچراتقائ مۇشۇ لىشىلەردىن لەل ەئ. 

 

گەى قىلىاماتقىىى ماڭاا ياائ لومپياۇتېر ئەلەلا ەئن « ھە ن مەئ جىالن جىال رىان. ھاازىرال تاۈگىتىمەئ. »

« يامغۇر ئاادەم»ھىدىلىكلەر داستىن خولمەئ ئۇنىڭدىكى بىر قىسىل ئاال تېلې وئ قوراشتۇرۇۋاتقائ يى ىە ئىدى.

د اا ەئ لىىااودا ئالغااائ روى ئېسااىم ە لېلىاادۇ: لىشااىلەرگە دوسااتانە مۇئااامىلە قىلىاادۇن چېچىىااى بىاار تەرەپااكە 

ۋالىدۇن شىرەنىڭ ئاساتىغا لىرىمالغانادا قاڭساىق بىار خىا  پاۇراق چىقىادۇن ئەتامىرلىىى چىقىرىاپن باولتىىى ۈبۆل

  ئۇستىلىق بىلەئ چىڭىتىدۇ.

 

نىاااڭ جىمىاااى سىساااتېما باشاااقۇربۇچىلىققا تەللىاااپ قىلىشاااىن ئىل ىرىكاااى  Googleلېااايىن بىلساااەمن 

 شكە مااھىر بولمىغاانلىقتىن ئىاكەئ.ىئىىژ ىېرالرنىڭ ھەممىسى پىروگراممىر بولۇىن قاتتىق د تاى بىلەئ ھەپىلىش
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ورد ئۇنىم رساااىتېتىدا مەيلاااى خاااارۋارد ئۇنىم رساااىتېتىن مەيلاااى ياااالى تىببىااا  ئىىساااتىتۇتى ۋە ياااالى ساااىتان 

دوختۇرخانىدا تۇرۇى پارالتىكا قىلىماتقائ دوختۇر بولسۇئن جىمىىڭ ئۆگەن ىىى بىلەئ قەتلى  مۇناسىمىتى ياوق. 

ئەمما قەتلى  بوشاشمايدىغائ بۇ ئەۋرىشىل لۈچ ئۇنىڭغا نەدىن لەلدىكىن لومپيۇتېر تورىغا لۈچلاۈ  قىازىقىش 

باشقا شىرلەتلەرنىڭ  ۇلۇش باشقۇربۇچىسى ئۇرسقا تېلې وئ بېرىپتۇ.نىڭ قۇر Googleپەيدا بوپتۇن ئاخىرى ئۇ 

خادىل تەللىپ قىلىدىغائ باشقۇربۇچىلىرى تەللىپ قىلىادىغانالرنى ياۈز تاۇرانە ئىمتىھانغاا چاقىربانادان تەللىاپ 

 قىلىدىغائ ئىش ئورنىغا ئاساسەئ نېمە ئىش بولسا شۇ ئىشىىال تىلغا ئالىدۇن ئەمما ئۇرس ئۇنداق ئەمەس.

 

ئۇنىاڭ  ئاۇرس ھەرگىاز شاىرلەتكە لېلىاپ ئىشالەيدىغائ ئىشاىى د مەيادۇ.»جىمىىڭ ئەسالەى بېرىشاىچە: 

د  ەنادە  ‹ لومپيۇتېر بار تورنىڭ تارماق تور ماساكا لودىادا قاانچە دانە ئىككىلىال ساائ باار 28›دەيدىغىىى 

كىغااا بولغااائ پىكىرنااى بااۇ خىاا  تېسىى« مەسااىلىلەرنى سااورايدۇن ئاناادىن ئااۇ مۇشااۇ مەسااىلىىى چوڭقۇرالياادۇ. 

 مەرلەزلەشتۈررش جىمىى چىن دىلىدىن قايى  قىلىدۇن ئۇ شۇنىڭ ئۈچۈئ شىرلەتكە لىرىشىى قارار قىلغائ. 

 

نومۇرلاۇق خىزمەتچىساى بولادىن شاىرلەت  -18نىاڭ  Googleئايىىڭ بىر لۈنىن جىال -6يىلى -1999

بۇ سېىىڭ ئورناۇڭن ئااۋۇ تەرەپاتە »رى ئۇنىڭغا: الر ئۇنىڭغا ئىش ئورۇنالشتۇربائ ۋاقىە بىر مىىۇتقىمۇ يەتمىدى.

د دى. لېيىىكى يالالنما خادىمغىمۇ ئوخشاش ئۇساۇلىى «زاپچاسالر بارن ئۆزەڭىىڭ لومپيۇتېرىىى قوراشتۇرۇۋاى. 

مااۇالزىمىتى ۋە بىسەتەرلىاال  ئااېلسەتنىااڭ  Googleقولالناادى: الررى ساامىممېرنى قااابىلىيىتى ە ئاساسااەئن 

 ۇشقا قويدى. سىستېمىسىغا مەسلۇى بول

 

ھېسااباتىدىن  ئاېلسەتمەئ سمىممېر بىلەئ جىل بىللە ئىشلەيدىغائ ئىشسانىغا لېلىاپن ماڭاا شاىرلەتىىڭ 

ە يوباائ پىى ىمىىادىن بىارى قويۇلغاائ بولاۇىن  لەى بېرىشىى د دىل. قاتلىما ئورۇندۇقىىڭ ئۈستىمبىرنى تەقسى

مەشااغۇالت  Linuxىرىمىاز پىى ىامىن بەل ىسااى باار ئىىژ ىىرل يېىىادا ئادەمىىاڭ باااش ساۆڭە  ماودىلى تااۇراتتى.

سىستېمىساىىى ئىشالەتمەيدۇن بااش ساۆڭە  ماودىلى جىال دوختۇرلاۇق  Windowsسىستېمىسىىى ئىشلىتىدۇن 

ئوقۇبائ ۋاقىتتىكى خاتىرە بويۇمى. ئۇالرنىڭ ئىشسانىسى شىرلەتتىكى زور لۆى قىسىل ئىشاسانىالربا ئوخشااش 

  ۋە ئوخشىمىغائ دەرىنىدە قوراشتۇرۇلغائ لومپيۇتېرالر درۋىلىىىپ توشۇى قىستاڭ بولۇىن تو  سىمىن ئەسلە

ساامىممېر لومپيااۇتېر ئېكرانىىىااڭ ئارقىسااىدىنن دىققىتااى چېچىلغاناادە  قىياااپەتتە ماڭااا قاااراى  لەتااكەئ ئىاادى.

 تۇراتتى.

 

دەى « د اا ەئ بااۇ ھېساااباتىى ئاالمسااىز   doug@Google.comسااىز تااۇننى لەل ىىااى دوگااالسن »

تاۇننى  ى سمىممېر. ئالدىل. بۇ ئىشقا يوشۇرۇنغائ مەنىىى ئويالىن بەلىاتە ھاياجاانلىىىش ھاېن قىلادىل.سورىد

ئادر سااى ئۇنىااڭ ھەياادى ەئ ماشىىىسااى ۋە  ئااېلسەتلەل ىىااى دوگااالسن لىرىمىىاا  جىلغىسااىدان بىاار لىشااىىىڭ 

باا  doug@Google.comمەئ ئالادىن  لىي ەئ لىيىمىدىىمۇ بە  ئوخشىماسلىقىى گەۋدىلەندرررى بېرىدۇ.

 ئى ە بولدۇمن مەئ بۇنداق ئورۇنىى ياخشى لۆرىمەئ. 

 

الرنى ئۇچرىتىمەئ. ئۇالرنىڭ ئورتاق ئاتىلىشاى «جىل ۋە سمىممېر»مۇالزىمەت الزىل بولغاندان يەنە نۇربۇئ 

ئېھتىياجلىق بولغائ ھەمامە ماشاىىا ئۈساكۈنىلەرنى قاۇرۇش ۋە ئاسراشاقا  Googleمى بولۇىن ۈيۈرگۈزرش بۆل

جىل ئىشقا چۈشكەئ ئىككىىچى لۈنىن الررى ئۇنىڭغا مۇھىملىق دەرىنىسى بويىچە تىزىلغائ بىار ئىاش  سلۇى.مە

باشلىىىشاتىكى تاۇننى  ئىاش تىزىلغاائ ئىادى. 100تىزىمىىى تاپشۇردىن ئۈستىدە الررى تاماملىماقچى بولغاائ 

ئەگەر مەساىلە بولساان  الەتلىال قىلىاش.تورتۇرايىمىزنى ئىنرا قىلىشقا يېتەرلىل ئىقتىدارىمىز بولۇشقا لاپ»ئىش 

 «. بىماستە ھەى قىلىش يالى ئادەم تېپىپ ھەى قىلىش

 

ئىشىى  15يىلدان  5لېيىىكى  ئىشىى تاماملىدىل. 9تۇننى يىلى »جىل ئانچە پەخىرلەنمى ەئ ھالدا ماڭا: 

تىىاى ئاادەتتىكى ن جىمىىاڭ ئىشاى تىزىملىال بىالەئ چەللەنمەيتتاىن خاۇددى ئۆزەمىىاڭ خىزمىلاېكىن« قىلدىل. 

دىاان ئىبااارەت بااۇ ئەمەى بىكىتمەياادىغانلىقىىى چۈشااەن ەن ە ئوخشاااش. « بااازارچىلىق ئىااش بېشااى»مەنىاادىكى 

قىلىاادۇن  ھەى مەسااىلە لۆررلااۇى ھەى قىلىاادىغائ ۋاقىتتااان لىاال ھەى قىاللىسااا شااۇ»خااۇددى جىاال ئېيتقاناادە ن 
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 «رەسمى  ۋەزىپىڭىزنىڭ نېمە بولۇشى بىلەئ لارىڭىز بولمىسۇئ. 

 

 «سىل ئۇالش بايرىمى 99»

 

قېلىىراق لىيىل ئېلىم لىڭالرن  شەنبە لۈنى سانلىق مەلۇمات مەرلىزى ە بېرىپ ئىسمىىا قوشۇى ئىشلەيمىز.»

تۇننى ھەپتىلىل ئىشىل ئاخىرلىشىدىغائ ۋاقىتتان سىىدى بازار بۆلۈمىدىكى « ئاڭلىشىمچە ئۇ جا  سوبۇقمىش. 

 Googleمىاز بىالەئ  «ئاۆز ئىستىياارلىقى»بىلەئ بىز رەسامى  ھالادا شۇنىڭ  ھەممەيلەن ە شۇنداق ئۇقتۇردى.

 با قاتىاشتۇق. « سىل ئۇالش بايرىمى 99»ئېلىپ باربائ 

 

ئىل ىاارى مااۇالزىمېتىرن تورقۇتااا ۋە يولقااۇتىىى  مەئ لومپيااۇتېر قاااتتىق د تاااى مۇتەخەسسىسااى ئەمەس.

  نىاڭ تەلەپپۇزىىىماۇ خاتاا router« دلقۇتاايو»تونۇشتۇربائ بىر ئىككاى پاارچە ماقاالە لاۆررى باققاائ ئەمماا 

مېىىڭ بۇ ساھەدە ھېچقانداق تېسىىكىلىق تەجرىبەم بولمىغانلىقىن ھەمدە لومپيۇتېر بىلەئ ئاالقەم  ئوقۇپتىمەئ.

بولمىغانلىقىىى لۆزدە تۇتقاندىمۇن نېمە ئۈچۈئ نىرۋا تۈگۈنىىىڭ مەرلىزى ە ئوخشاش مەرلىزى لومپيۇتېرخانىغاا 

 قويىدۇ  بۇ مەسىلىىى ئازراق چۈشەندرررش الزىل. لىرىشىم ە يوى 

 

 بااازاردا يېتەلچىلىاال قىلىااش ئورنىغااا ئېرىشااىش قەدىمىىااى تېزلەتتااى. Googleيىلىىااڭ ئاااخىرىن -1999

ئاخبارات تاراتقۇالرمۇ ئەگىشىپال ھەقىقەتەئ ئىشلىتىشكە ئەپلىل ئىزدەش موتورىغاا تەدرىنىا  دىقاقەت قىلىشاقا 

 Googleبۇرادەرلىرىىىااڭ -ىلىرىمۇ ئېغىاازدىن قۇالققااا يەتكااۈزرىن يااېقىن دوسااەباشاالىدىن تااور ئىشاالەتكۈچ

ئىشالەتكۈچىىىڭ لۆپىيىشاى تېسىماۇ لاۆى ئېھتىياجادىن د ارە  بېرەتتاىن  ىى ئېيتتاى.ىئىزدەشىى سىىاى بېقىشا

 ئىزدەشاكە ئىىكااس قاايتۇرۇش ئىقتىادارىىى تېسىمۇ لۆى ئېھتىياج تېسىمۇ لۆى لومپيۇتېردىن د رە  بېرەتتاى.

ئەپسۇسلىىارلىقىن لومپيۇتېر تەمىىلەشتە تۇيۇقسىز  ئۆستۈررش ئۈچۈئن جىل ۋە سمىممېر توختىما  ئىشلەيتتى.

تور دولقۇنىىىڭ ئەڭ يۇقىرى چوققىسىدان لومپيۇتېر تەمىىلەش سودى ەرلىرى ئۇالرنىاڭ  جىددىيلىشىش لۆررلدى.

اق لىچىاال شااىرلەتىىڭ تۇيۇقسااىز بااا ئوخشاااش بۇنااد Googleچااوڭ خېرىاادارلىرى بىاالەئ ئالاادىراش بولااۇىن 

دۇنياا خارالتىرلىال ئەسالە  لەمچىا   .ىادىئوتتۇرىغا قويغاائ ساېتىم لىش تەللىپىىاى ئويالشاقا چولىساى تەگم

شىرلىتىىىڭ قاتتىق د تاى  Googleئەسلىدىىمۇ  بولۇشى ئۆلمەلىىڭ ئۈستى ە تەپمە  د  ەندە  ئىش بولدى.

ولاۇىن ھاازىرقى تەرەققىياتقاا بەرداشالىق بېرەلمەيماتقانادە  سىستېمىسى ئىزچى  ئاانچە ئىشاەنچلىل ئەمەس ب

 لۆررنەتتى. 

 

قۇربائ قاتتىق د تاى سىستېمىساىىىڭ ئۆزىادە لەمتۈللاۈ  باار  Googleبۇ مەسىلىىىڭ قىسمەئ سەۋەبى 

 ئىدى. 

 

شاىال ئەگەر لا لومپيۇتېر سېتىمالغاندا ئەرزائ بولسىال بولدىن بۇزۇلسىمۇ ئۇنىڭ بىالەئ لاارى بولماايتتى.»

قاااتتىق د تاااى « لۆررلسااەن ئاااۋاى تاشااالى قويااۇىن پەقەت بولمىغاناادا ئاناادىن ئاماااى تېپىااپ ئوڭشااايتتى. 

 قاتتىق د تاى قۇرۇلۇش تەدبىرىدۇر.  Googleاليىھىلى ۈچى ۋى  ۋايتېدنىڭ د يىشىچەن بۇ دەى 

تىق د تاااى ئەرزائ پااارچە قااات»بااا ئىشااقا چۈشااكەئن ئۇنىااڭ د يىشااىچە:  Googleيىلااى -2001ۋايتېاد  

ئىشلەتكەندەن ئىىتايىن يۇقىرى بولغائ لاشىلىغا تاقەت قىلىش ئىقتىدارىىى لۆرسىتىدۇن قاتتىق د تااى مۇھىتىغاا 

شاقا تاوبرا لېلىادۇن مۇشاۇنىڭ ئاۆزى تۇبماا ئىنااد قىلىبولغائ تەلەى ئانچە ياۇقىرى بولمىغاائ يۇمشااق د تااى 

د تااى باۆلەللىرىىى ساېتىم لىپ لومپياۇتېرنى ئوڭشاىغىلى ئەمما پاارچە قااتتىق « تاالنتتىن لەل ەئ ئىدىيەدۇر. 

بولغاندان ھەمدە ئۆزلۈلسىز يېڭى لومپيۇتېر قوشااليدىغائ ئالدىىقى شەرت ئاستىدىال باۇ ئاماالىى يۈرگاۈزگىلى 

ئۇنداق بولمىسان بار لومپيۇتېرنىڭ ئۈنۈمىىى ئۆستۈررىن يېڭاى ئۈساكۈنە ساېتىم لىش ئاۋارىچىلىقىادىن  بولىدۇ.

 ش الزىل. ساقلىىى
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Google   نىڭ تۇننى تۈرلۈمدىكى مۇالزىمېتىرلىرى ئەنە شاۇنداق ئالدىراشاال قوراشاتۇرۇلغائن ئاساساى

نىااڭ  Googleتاختىاادىكى لەپشااەر ئااورنى بىاالەئ پەتىۇسااتىكى مېتاااى بااۆلە  تې ىشااىپ تااۇراتتىن شااۇڭا 

باۇ ئۇساۇى  ئاماالىى ئاويالى تاپقاائ.ئىىژ ىېرلىرى ئۇالرنىڭ ئارىسىغا يۇمشاق ياباچ پاساڭ بىلەئ ئايرىيادىغائ 

دمەرلىزى  بىر تەرەى قىلغۇچ  نىڭ قىساقا  CPUقارىماققا ئەرزائ ئەمما ئىشەنچلىل ئەمەستە  قىلسىمۇ ئەمما 

قاناداق قىلغانادا  ىىتۇتۇشۇش بولاۇى قېلىشاىىڭ ئالادىىى ئاالاليادۇ. ئۇنىڭادىن لېايىنن الررى دىقاقەت نۇقتىساى

دىالنغىلى ۋە قىماامەت د تااالالرنى ئىمكانىيەتىىااڭ بېاارىچە ئااازايتقىلى بولىاادۇ بوشاالۇقتىن تېسىمااۇ ئۈنۈملااۈ  پاياا

الررىن ئااۇرس ۋە باشااقا بىاار قااانچە ئىىژ ىېاارالر لومپيااۇتېر ئىشااكاپىدىكى  د اا ەئ مەسااىلى ە مەرلەزلەشااتۈردى.

ھەماامە ئۇششاااق قاااتتىق د تااالالرنى چااۇۋۇىن يۇمشاااق ياباااچ پاساااڭ قىسااتۇرۇلغائ تەخسااىدە قايتىاادىن 

دانە  4ئۇالرنىڭ مەقسىتى ھەر بىر تەخساى ە ئااز د  ەنادە  شتۇرۇىن جىل ئويۇنچۇقىغا ئوخشىتىپ قويدى.جايال

CPU .لۇت ئې ىزلىكتىكى مېتااى ئىشاكاى قۇرۇلمىساىغان ھەر بىارى ە  8ئۇنىڭدىن لېيىنن  نى قىستۇرۇش ئىدى

ئاورۇئ ئى ىلەيادىغائ لۆرساىتىش چۈنكى مۇالزىمېتىربا ئېكارائ چېتىلماايتتىن ئاۇالر  بىردىن تەخسە قىستۇردى.

بۇ ئاماى خېلاى ياخشاىكەئن ھەرگىاز چاتااق چىقىاپ قالمىساۇئ. لاشاىال لۆررلساىالن  لارتىسىىىمۇ چىقىرىمەتتى.

نى ئېكارائ بىالەئ چااتقىلى بولمايادۇ.  CPUتاپالمايدۇن چۈنكى بۇزۇلغائ  لىكىىىئاسرىغۇچىالر چاتاقىىڭ نەدى

بولىاادىكەئن شۇبىىىسااى لومپيااۇتېر ئىشاالەۋاتقاندا مەجبااۇرى  ھالاادا  ھەن ئاماااى تېپىااپ ئېكرانىااى چاااتقىلىمۇ

 لۆرسىتىش لارتىسى قىستۇرما  ئاماى يوقن چۈنكى الررى تو  مەنبە ئۈزچاتىىمۇ چىقىرىمەتكەئ. 

 

بەلكىل تاو  چېتىلغاائ  ئۇ شۈبھىلىىىپ چۈشىىەلمە  سورىدى.« مۇالزىمېتىرنى نېمە ئۈچۈئ تاقىم تىدۇ  »

لارتىساىىى قىساتۇربائ ياالى چىقىرىمەتكەنادە ئاساساى  تاختاا ئاساانال قىساقا تۇتۇشاۇش  ھالەتتە لۆرسىتىش

  بولۇى قېلىشى مۇمكىن بولغانلىقتىنن پۈتكۈى لومپيۇتېرنى لۆيدرررۋ تىدۇ.

 

باا ئۇالشاقا  CPUنى بىر تەخساى ە قىساتۇرباندان ئالادى تەرەپاتىن ئىچىادىكى  CPUدانە  4ئىىژ ىېرالر 

نااى ئوڭشااىغاندان تەخسااىىى ماشااىىا جازىسااىدىن تارتىااپ  CPUر ئىچىاا ە قىسااتۇرۇلغائ تېسااىىكال ئاماااى يااوق.

ئېلىشقا مەجبۇرن ئەمماا تەخساە ئىىتاايىن زىاب قويۇلغاچقاان بىار تەخساىىى تارتىاپ چىقاربانادا ئۇنىڭغاا قوشاىا 

ە يۆگىشىپ يەنە بىر سەۋەبى ھەر قايسىسىىىڭ ئۇالش سىملىرى بىر بىرى  ئىككى تەخسىمۇ ئەگىشىپ سىيرىلىدۇ.

 لەتكەچكەن بىر تەخسىىى تارتقاندا پۈتكۈى ماشىىا تاختىسىدىكى ھەممە ئۈسكۈنىلەر ئىشتىن توختايدۇ. 

 

نىااڭ سااوقۇۋاتقائ يااۈرىكى ە لااۆۋرر  سااېلىش ئوپىراتسىيەسااى قىلىشااقا قاتىىشااىش  Googleبااۇ دەى 

ىرى ئۇالنغائ سىمالرنى بىر بىرلەى پۇرسىتىل بولغانلىقىىىڭ سەۋەبى. خىزمەتداشلىرىل بىلەئ مېىىڭ ۋەزىپەم ئىل 

لياۋ تۇرۇبااا ئوقۇرىاادىكى مەھااكەم بابالنغااائ وئااۈزرىن ئاناادىن مااۇالزىمېتىر پەتىااۇس جازىسااىىىڭ يېىىاادىكى ساا

ن ئۆتكۈزمەساالىلن دىسااىمالرنى قايتىاادىن ئااۇالىن ئۇلىىىاادىغائ سااىمىىڭ لومپيااۇتېر جااازا تەخسىسااىىىڭ ئالدىاا

بااازارچىلىق خااادىملىرىمۇن تااو  سااىمىىى قانااداق  ۇ ئاسااائ بولىاادۇ.بۇنااداق بولغاناادا تەخسااىىى تااارتىش تېسىماا

شۇڭان شىرلەت بىزنىڭ مۇالزىمېتىرنى ۋالالىتەئ باشقۇرىدىغائ لومپيۇتېرخانىدا ھاۈنىرىمىزنى  بابالشىى بىلىدۇ.

 لۆرسىتىشكىمۇ ئىلھامالندۇرىدۇ. 

 

ۇشاقا ياخشاى ئاسااس تىكالەش ئۇالش بايرىمى دۇنيا دائىرىسىدە لاشىلىسىز ئۇچاۇر ئالماشتۇرسىل  99»

دەى ئايالىمغا لاپالەت «  بولۇىن دۇنيادىكى بارلىق ھىسسىياتلىق جانلىقالرنىڭ بىلىل سەۋىيەسىىى ئۆستۈرىدۇ.

 بەردىل. 

 

ئاۇ مەخساۇس ساابىق ساوۋىە  ئايالىل لىرستېن ماڭا قااراىن ئۈمىدساىزلەن ەئ ھالادا بېشاىىى چايقىادى.

تااۇر بولااۇىن پىرولېسسااورلۇق ۋەزىپىسااىىى ئۈسااتى ە ئالغااائ ئىاادى. ئااۇ ئىتتىپاقىىىااڭ تااارىسىىى ئااۆگەن ەئ دول

لىرساااتېن ئامالىىاااڭ بېااارىچە مېىاااى  قااليمىغاااائ سۆزلەشاااكە بە  ساااەزگۈر بولاااۇىن بىااار قااااراپال بىلىاااماالتتى.

ئالدى بىلەئ ئاۈچ باالىىى ئويالنادۇراتتىن ھاازىر  ڭغاى ئۇنىسقولاليدىغانلىقىىى بىلدررەتتى ئەمما ئانىلىق تۇيغۇ

مائاشاىڭىز زور دەرىنىادە » ۇنىڭ ئەنسىرەيدىغىىى بۇندىن لېيىن بالىالرنىاڭ دادىساىىى ئااز لۆرەلىشاى ئىادى.ئ
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شۇنى بىلىشاىڭىز لېرەلكاىن گېزىتساناا  ئازالى لەتتىن ھازىر ھەپتە ئاخىرىدىمۇ ئىسمىىا قوشۇى ئىشلەۋاتىسىز.

 «سىزنىڭ قايتىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىدىكەئ. 

 

مەئ ماشىىامىى ھەيدەى سانتا لالرادىكى دەرىزىسى يوق لۈلرەڭ بىىابا لەلدىلن  شەنبە لۈنى ئەتى ەندەن

بىىانىڭ ئالدىغا ۋىمىسكا ئېساىلمىغائن ئەمماا باۇ دەى ساانلىق  بىكار تۇراتتى.-ماشىىا توختىتىش مەيدانى بوش

 تاق ئىشلىتەتتى.مەلۇمات مەرلىزىمىز تۇرۇشلۇق جا  بولۇىن نۇربۇئ شىرلەتلەر بۇ جايدا لومپيۇتېرخانىىى ئور

زلۈلسىز ئالغا سىلنىماتقائ قوشۇنغا قېتىلىپن تەلەى ئىىتايىن قاتتىق بولغائ بىسەتەرلىل تەلشۈررشتىن ۈمەئ ئ

ھەتتاا  باازار بۆلاۈمىن ماالىيە بۆلاۈمىن ئارقاا ساەى بۆلۈمىادىكى ھەممەيالەئ قاتىاشاتى. ئۆتۈشكە تاييارالندىل.

رەساىمى باار گۇۋاھىاامىىى لاۆررى تەلشاۈرگەندىن  رسمۇ لەلادى.يېڭىدىن تەللىپ قىلىىغائ ئاشپەز چارلى ئايې

ساۆزلىرى قااتتىق بولغاائ ئاگاھالندۇرۇشامۇ -ئۇنادىن باشاقا گەى لېيىنن ھەر بىرىمىز بىاردىن ئىزناا  ئالادۇق.

 بولۇىن بىزدىن ھەرگىز باشقىالرنىڭ نەرسىسى ە چېقىلماسلىقىى تەلەى قىلدى. 

 

 . ئاندىنن بىز لومپيۇتېرخانىغا لىردۇق

 

ئەگەر سىز سىستېما باشقۇربۇچىن تولچىن بىسەتەرلىل ئىدارىسىىىڭ تېاز خاتىرىلى ۈچىساى بولمىساىڭىزن 

ئاويالى بېقىاڭن لااۆلىمى  ماۇالزىمېتىر قويۇلغاائ لومپيۇتېرخانىىىاڭ ئىچىا ە مەڭ ااۈ لىرەلمەسالىكىڭىز ماۇمكىن.

مۇداپىلە تېمى تورۇستىن ئاۇدۇى يەرگە بايەت زورن ئوبدائ ئاسرىلىماتقائ ھايمانات بابچىسىدان تۇتاش لەتكەئ 

رەت بايەت زور قەپەزگە ئايرىلىپن ماتر سسا يىراقتىكى قاراڭغۇ جايغىچە تۇتاشاقاندىال ئانادىن -چۈشۈىن رەت

لۆزدىن بايىپ بولىادۇ. ھەر بىار قەپەزدەن بىار دياالى بىار قاانچە  ماودا قاپقاارا مېتااى ۋە ئەيىەلاتىن ياساالغائ 

قاتاار -ىسىن چوقچىيىپ چىققائ ئاق رەڭلىال خىشالىق يەردە تىزىلغاائ بولاۇىن قاتااربايەت زور لومپيۇتېر جاز

قااتتىق دىساكا  تو  سىملىرى ئۇنىڭغا تۇتاشقائن خۇددى بىر توى د ل ىن بىرىىىڭ لەيىىدىن بىرى تىزىلغاندە .

چىارا  بىارى ئۆچساە  يۇقىرى سۈرئەتتە ئايالنغاندا ئاۋاز چىقىراتتى يالى ئايلىىىشتىن توختىغاندان قىزى  يېشى 

بىرى يېقىلىپ نۆۋەتلىشىپ الپىلدايتتى. بىراقن ئادەمىىڭ ئاۋازىىى ئاڭلىغىلى بولمايتتىن پەقەت تورۇستىكى ھاۋا 

ئاۋازنىال ئاڭلىغىلى بوالتتىن ئانادىن پاارقىراى تۇرىادىغائ  لىرگەئئۆتۈشۈش ئېغىزىدىن سوبۇق ھاۋا گۈرلىرەى 

 ئايلىىاتتى. ئۈسكۈنىىىڭ يۈزىدىن قايتىپن قىرىدا 

 

جىااال بىزناااى باشاااالى ئىقتىااادارى بىااار بىرىااادىن لۈچلاااۈ  ماااۇالزىمېتىر جازىساااىدىن ئۆتاااۈىن لىشاااىىى 

چوقۇندۇرىدىغائ ئۈنۈم بىلەئ بىزگە چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. پالىزن ئاددى ن پارقىراق شەلى ن باۇنى قاناداقمۇ 

ئۇچاۇر  .Inktomiن بۇ Yahooن بۇ EBayبۇ ماشىىا د  ىلى بولسۇئن ئۇالر ئىىتېرنېە ئىقتىسادىىىڭ تۇتېمى. 

 دەۋرىىىڭ گى انە تاش تىزمىسىغا لەل ىىىڭىزنى قارشى ئالىمىز. 

 

ھەر بىاار لومپيااۇتېر ئىشااكاى رايونىىىااڭ ھەر بىرىىىااڭ ئورتاااق بىاار اليىااھە ئېلېمېىتااى بااارن ئااۇ بولسااىمۇ 

رە بىالەئ بىار قاانچە ئورۇنادۇقىى ئۇنىڭ ئەتراپىدا بىر شاى«. گى انە تاش»ئوتتۇرىدىكى مىسانىل نۇسسىدىكى 

لەر لىچىاال تىپتىكااى يىغىلىااش  «ئىپتىاادائى  ئااادەم»تىزىشااقا يېتەرلىاال بوشاالۇق بولااۇىن قالغااائ يەردە ئاشااۇ 

ئۆتكااۈزەلەيتتىن ئااۇالر خۇشاااللىقىدىن ئۇسسااۇى ئويىاااىن زاماناادىن قالغااائ سااىزبۇچىى ئاساامانغا ئېتىااپن 

 ۇلۇ  تەرەققىياتىىى تەبرىكلەۋاتاتتى. مەيدىلىرىىى مۇشالى ھېسابالش تېسىىكىسىىىڭ ئ

 

 600نىااڭ لومپيااۇتېر جازىسااى رايونىغااا يېتىااپ لەلاادۇقن ئى ىلىاا ەئ لااۆلىمى  Googleئەڭ ئاخىرىاادا 

قوشااىىمىزنىڭ يېاارى بىاالەئ سېلىشااتۇرباندان يەى مىلتىااق بىاالەئ زەمبىاارەلكە  مادرات لۇتقىمااۇ يەتمەيتتااى.ىاال

مادرات لۇت بوشلۇققا لومپيۇتېر ىھەر بىر ل د  ەندەلال ئىش ئىدى.ئوخشاش بولۇىن مولال يوق يەردە موللىمەئ 

لىاق قىساتۇرۇلغائ  CPUقىساتاڭ جايالشاتۇرۇلغائ بولاۇىن ئۈساتىدە بەزى زاپچاسالىرى لەم -جازىلىرى قىساتا

دىاان  1500لومپيااۇتېر جازىسااى بولااۇىن قوراشااتۇرۇلغائ لومپيۇتېرنىااڭ سااانى  21بااۇ يەردە جەملااى  ئىاادى.

ىر لومپيۇتېر بىر گۇرۇپپا تو  سىمى بىلەئ ئۇالنغائ بولۇىن ئويۇنچۇق ئاش لېسىش ماشىىىسىدا ئاشاتتىن ھەر ب

باشاقا شاىرلەتلەرنىڭ لومپياۇتېر جازىساى رەتلىال  تااى ساېغىز اليغاا ئوخشاايتتى.-باستۇرۇى چىقىرىلغائ تاى
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ېر جازىساى خاۇددى نىاڭ لومپياۇت Google لاېكىنئورۇنالشتۇرۇلغائ بولۇى ئەمما ھاياتى  لۈچى يوق ئىدىن 

بۇياققااا ئۆتااۈى ئالاادىراش ئىشاالەۋاتقاندە ن -ھاياااتى  لااۈچكە تولغااائ چۈمااۈلە توپىغااا ئوخشاااش ئۇياااقتىن

ئىككى لومپيۇتېر جازىسى ئارىسىدىكى تار قىستاڭ  گىرەلىشىپ لەتكەئ بولۇىن ھېچقانداق تەرتىپى يوق ئىدى.

لاېچە  ياالى تېرىىاى ئىلىمالىادۇ -ۈر پارچىلىرى لىايىليولدان ئەگەر سىرتقا ئۇزىراى چىقىپ قالغائ بولتا ۋە تۆم

 زور ئۆتكىلى بوالتتى. -د مىسەن زورمۇ

 

بىز سوبۇق ھاۋا رايونىدىن ئۆتۈى بۇ جايغاا لەل ەنادىن لېايىنن ئىسساىقلىقىدىن ئىشاەن ۈمىز لەلمىادىن 

تلاۇق بىار قاانچە چاوڭ لۇ 16 ناھايىتى تېزال پۈتۈئ بەدىىىمىاز تەرلەىن ئامالساىز لىيىملىرىمىزناى ساېلىمەتتۇق.

تىپتىكااى مېتالاادىن ياسااالغائ شااامالدۇربۇچ يەردە چااۆگىلەىن ئەتراپتىكااى لومپيااۇتېر جازىسااىدىن چىققااائ 

شاىرلىتىىىڭ لومپياۇتېر جازىساى  Inktomiبىكار پۈۋلەيتتىن ئۇنىڭ يېىىمىزدىكى -ئىسسىق شامالىى بىكاردىن

تىن باشاقان ئاۇ ئااجىز شااماى باشاقا ھاېب ئىاش قىلىاپ رايونىىىڭ تېمپراتورىسىىى بىر قانچە گىرادۇس ئۆرلىتىشا

 بېرەلمەيتتى. 

 

مىدىكى خىزمەتداشالر سىل ئوقاۇرىىى لومپياۇتېر ۈئالدى بىلەئ يۈرگۈزرش بۆل بىز تېزال ئىشىى باشلىدۇق.

جازىساىىىڭ يېىىغاا چااپالق بىاالەئ مۇقىمالشاتۇردىن ئانادىن بىااز ساىرتقا چىقىاپ قالغااائ تاو  ساىملىرىىى سااىل 

ا رەتاالەى سااېلىپن يىااپ بىاالەئ بااابالىن تااو  سااىملىرىىى لىچىاال قىزالرنىااڭ چېچىاادە  لومپيۇتېرنىااڭ ئوقۇرىغاا

 ئالدىدىن ساڭ ىلىمايدىغائ قىلدۇق. 

 

باۇ لومپياۇتېر  U خەتلىال بەلا ە ساېلىىغائ لومپياۇتېر جازىساى ئىادى.« U»مېىىڭ بىر تەرەى قىلغىاىىل 

تااااو  سااااىمىىى ئەسااااتايىدى   بىلاااادررەتتى ئەممااااا مەئجازىلىرىىىااااڭ ئاااااللىبۇرۇئ ئىشاااالىتىلمەيماتقانلىقىىى 

رەتلى ەنلىكىماادىنن ئىشاالەتكۈچىىىڭ ئىزدەشااكە لەتااكەئ ئىىكاااس قااايتۇرۇش ۋاقتااى بىاار ئىككااى مىللىسااېكۇنە 

 قىسقىرايدۇ دەى قارايدىغانلىقىمغا ئىشىىەتتىل. 

 

ئ بولغائ ئاارتۇق ئەرزا نېمە ئۈچۈئ بۇنداق ئىش قىلىدۇ  دەى سورىشى مۇمكىن. Googleئوقۇرمەنلەر: 

لومپيۇتېرخاناااا  Googleماااۇالزىمېتىردىن پايااادىلىىىپ تېسىماااۇ ياااۇقىرى ئۈناااۈم ە ئېرىشىشاااتىن ساااىرتن 

خىااا  ئىقتىساااادى  ھادىساااىىىڭ قاااانۇنى  يوچۇقىااادىن پايااادىلىىىپ پايااادىغا  ھەمبەھىرلەشاااتىن ئىباااارەت باااۇ

پچىلىال ئوخشااش لەساىپلەردىكىلەرنىڭ بىز مۇالزىمېتىر قويغائ مەرلىزى لومپيۇتېرخاناا زور لۆ ئېرىشىماتاتتى.

 50شاىرلىتىىىڭ  Inktomiشۇڭالشقان  ئۇسۇلى بىلەئ ئوخشاش بولۇىن ھەممىسى لۆلەم بويىچە ھەق ئاالتتى.

-لومپيۇتېرىغا تۆلى ەئ ئىناارە پاۇلى ئوپماۇ 1500شىرلىتىىىڭ  Googleمۇالزىمېتىرىغا تۆلى ەئ ھەق بىلەئ 

تو  پۇلى ئىنارە ھەققىىىڭ ئىچىدە بولاۇىن  تو . ىغائ تەرەپلەر بارمۇ يەنە باشقا پايدا ئالىد ئوخشاش ئىدى.

ئاۇرس ئىناارە توختاامىىى  تولقا بولغاائ ئېھتىيااج باايەت زور بولغانادان چىقىمماۇ ناھاايىتى قىمامەت باوالتتى.

داۋامالشااتۇرۇش سااۆھبىتى ئېلىااپ بارىاادىغائ ۋاقىتتااان جىاال ئېىىااق تااو  ئېھتىياااجىىى ھېسااابالى چىقتااىن ئااۇ 

يوللاۇق  8با ئوخشاش مۇشۇنداق لومپيۇتېر توپى رايونىغاا تەقساىملەى بېرىلىادىغائ  Googleدەتتىكىدە  ئا

 يوى ئىدى.  56ئامپىر تو  لۈچى ئېھتىياجى بولماستىن بەلكى  20

 

سااىزنىڭ بااۇنچە لااۆى تەلەى قىلىشااىڭىز تااو  ئىشلىتىشااىىڭ يااۇقىرى باسااقۇچىدا تەمىىلىيەلمەساالىكتىن »

ۋالالەتەئ باشقۇرۇش مۇالزىمەت سودى ىرىىىڭ سېتىش ۋەلىلى ھەيرائ بولغائ ھالدا « ۇ  ئەنسىرەشن شۇنداقم

ئۇناداق لۆلەمادىكى لومپياۇتېر تاوپىن ھەرگىاز باۇنچە لاۆى تاو  »ا قاراىن ئۇنىڭدىن مۇنداق سورىدىن قئۇرس

 «لۈچى ە ئېھتىياجلىق ئەمەس. 

 

 «مىى يۈرگۈزرشكە ئېھتىياجلىق. يوى تو  لۈچى تەمىىلەى لومپيۇتېرلىرى 56ياقن مەئ راستال »

 

نىااڭ تااو  لااۈچى سااەرپىياتى ۋالااالىتەئ  Googleبىاار مەزگىل ىااچە مۇنااداق گەپاالەر ئېقىااپ يااۈرگەئن 

شۇنداق بولغائ  ھەسسىسىدىىمۇ ئارتۇق. 50باشقۇرۇش مۇالزىمىتى تەمىىلەش سودى ىرى مۆلچەرلى ەئ سانىىڭ 
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ى بىرال ۋاقىتتا قوزبالسان تاو  تەمىىلەشاكە لاپالەتلىال نىڭ ھەممە لومپيۇتېرلىر Googleتەقدىردىمۇن ئەگەر 

قىلغىلى بولمايدۇن پەقەت ئۈزچاتىىڭ توختىما  ئۈزرلاۈش ھادىسىساى بىرىىىاڭ لەيىىادىن بىارى ياۈز بېرىشاى ە 

ساااېكۇنە  5ھەر بىااار لۆمپياااۇتېرنى  Googleپەقەت لېااايىن  قااااراى تۇرمااااقتىن باشاااقا ئامااااى ياااوق ئىااادى.

ۇلىىى قولالندىن لېيىالن ئاندىن لومپيۇتېرخانا تاو  ئېقىماى زىياادە ياۇقىرى بولاۇى لېچىكتۈررى قوزبىتىش ئۇس

 لېتىپ ئوت لېتىش خەتىرىدىن ساقالنغائ. 

 

لومپيۇتېرخانىاادىكى ھاااۋا تەڭشااى ۈچمۇ ئااۆلچەم بااويىچە سااەپلەن ەئ بولااۇىن ۋالااالىتەئ باشااقۇرۇش 

 وبۇق سااقالش ئىقتىادارىىى ساەپلەيتتى.مۇالزىمەت ساودى ىرى مۇۋاپىاق تەلەى ئەگارى ساىزىقىغا ئاساساەئ سا

لومپيۇتېرنى بىار لومپياۇتېر  1500نورماى ئەھمالدا ھېچقانداق شىرلەت مىكرو تىپلىق پىچقا ئوخشاش بولغائ 

جازا بۆلىكى ە مەرلەزلەشتۈرمەيدۇن چۈنكى بۇنىڭغا مۇستەقى  بىر ھاۋا تەڭشى ۈچ گۇرۇپپىساى ساەپلەش زرررر 

 بىز ھالىدىن خەۋەر ئېلىش تەس خېرىدار.  ق قىلغائ.مانا مۇشۇندا Google بولىدۇ.

 

ساانلىق مەلۇماات مەرلىازى ە لىرىشاىل پەقەت بىارال قېاتىل  Googleمېىىڭ « سىل ئۇالش بايرىمى 99»

لەلاا ەئ لەچمىشااىل ئىاادى. بىزنىااڭ قۇرۇۋاتقااائ سىسااتېمىمىزنىڭ لۆلىمىىىااڭ چوڭلااۇقى ۋە ئەمەلاا ە ئاشااۇرۇش 

شاىرلىتى  Inktomiيانادىكى  غا نىسبەتەئن مەنادە تاوبرا قااراش شاەلىللەندى.ئۇسۇلىىىڭ ئاالھىدە بولغانلىقى

  دە  ئۆلچەملىااال لومپيۇتېرالرباااا Death Starساااەنلەتكە ئوخشااااش قوراشاااتۇربائ ئۆلاااۈ  پىالنىاااتالر د

سېلىشتۇرباندان بىزنىڭ يۇمشاق پاساڭ قىساتۇرۇلغائ ئاساساى  تاختىغاا لومپياۇتېر زاپچاسالىرىىى قىساقارتىپ 

بائ ھاااالىتىن بىاازدە  يېڭىياچىالرنىاااڭ ئەرزائن مااۇنتىزىل بولمىغاااائ مۇالزىمېتىرلىرىمىزبااا نىسااابەتەئ قىسااتۇر

ئەيىااپلەش ئىشااەنچىمىزگە بولغااائ قااوزبىتىش د  ىلااى بولمااايتتى. ئەممااان بااۇ قېتىملىااق ئورۇنالشااتۇرۇش بىاازگە 

ئىرىساىدىن باشاقا ئىشاالردىن نىسبەتەئ ئىىتايىن پايدىلىق بولۇىن مەئ شۇنىڭدىن باشاالى ئۆزەمىىاڭ بىلىال دا

 ئەنسىرىمەسلىل قارارىغا لەلدىل.

 

 ئارقا سۇپىسىىىڭ مەۋجۇت بولۇش ئىقتىدارىغا نىسبەتەئ توختىماا  ئەنساىرەيتتى. Googleبىلىملىكلەر 

ئەمما مېىىڭ ئويالى يېتەلمى ىىىلن ناھايىتى تېزال ئۆزەمىىڭ مەۋجۇت بولۇش ئىقتىادارىغا نىسابەتەئ توختىماا  

 يدىغائ بولدۇم. ئەنسىرە

 

 مى قۇرۇلغائ دەسلەپكى مەزگى ۈبازار بۆل  

 

ساىىدى بىزنىاڭ باازار بۆلۈمىادە قېپقالغاائ بىار قاانچە « بۇ نىشائ ئىشقا ئاشسان ھەممە نەرسە بولىدۇ. »

 ئادەم ە چۈشەندررەتتى.

 

دا يېڭاى خاام ئىشسانا تېمىغاا ئېساىلغائ ئۈزرنادىلەر يېزىلىادىغائ لىچىال دوساكى مەئ لۈلۈمسىرەيتتىل.

ئاااددى  » ماتېرىيااالالر بااار بولاادىن يەنە ئااۆتكەئ قېااتىل سااىىدى د اا ەئ ئاشااۇ بېغىشاالىمىدە  ئۇساالۇبتا ئىاادى.

 «ئىشالرنىڭ يۈز بېرىش سەۋەبى بولىدۇن زورالش ھاجەتسىز. 

 

مى بىر قانچىال ئادەمدىن تەشكىللەن ەئ بولۇىن لۆپچىلىكىىاڭ باازارچىلىق تەجرىبىساى تەلشاى ۈبازار بۆل

سىىدى شىرلەت خوجايىىلىرىدىن بىرى بولۇىن ھەمدە يۈرگۈزرش بۆلۈمىىىڭ مۇئاۋىن باشالىقلىق  ەمەس ئىدى.ئ

ۋەزىپىسىىى ئۆتەيتتى. ئۇنىڭ يېشى مەئ بىلەئ ئانچە پەرقلەنمەيتتىن لىشىلەرگە ئىىتايىن قىزىقاارلىق دئاادەتتە 

تە تەلشااىلىل تاراتقۇسااىدا مۇخبىرلىااق سااىىدى ئەڭ دەساالەپ مۇئااامىلە قىالتتااى. مەقسااەتلىل شااۇنداق قىالتتااى 

ەڭ ناچاار بىار چاوڭ شاىرلەتكە يۆتكىلىاپن ئااممىمى مۇناساىمەتىى بىار تەرەى قىلىشاقا ئقىالتتىن لېيىن ئاتىقى 

دەى مۇشۇ ئىش ئورۇنلىرىدان ئۇ لىرىمىىا  جىلغىساىدا تېسىىكاا قوبلىشاىدىغائ باارلىق تااراتقۇ  مەسلۇى بولغائ.
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سىىدىىىڭ ياادرولۇق خىزمىتاى ئااممىمى مۇناساىمەت بولاۇىن باۇ  ىمەت ئورناتقائ.مۇخبىرلىرى بىلەئ زىب مۇناس

 ىش ئۇسۇلى ئىدى. تالررى ۋە سېرگېيىىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەئ ئەڭ پۇى تېنەيدىغائ لارخانا سېتىشىى تېزلى

 

سااىىدى خااۇددى الۋرا پېترىغااا ئوخشاااشن پۈتااۈئ بەدىىىاادىن سااابالم ئالغااا ئىل ىرىلەياادىغائ لۈنسااېرى 

لسىلىدىغائ روھ تارقىتىپ تۇرباچقان مېىى ئىىتايىن ئىلھامالندۇراتتى. مەئ ئىككىمىز ئارىساىدا ئاالھىادە بىار يۈ

ئۇ  ىمىز بار ئىدى.سخى  ئاالقە بارلىقىىى بايقىدىلن چۈنكى ئىككىلىمىزنىڭ بىر مەزگى  گېزىتسانىدا ئىشلەش تارى

-ھاياتى  لۈچىىى ئەتراپقا چاچىادىغائن لاۈچ بەئەيىىچىقىپ تۇراتتىن -تىىەى لىرىپ-مى ە ئالدىراىۈبازار بۆل

قۇۋۋىتى ئۇربۇى تۇرىدىغائ ئۈل ە ئىدى. ئۇ بىزنى تەۋەلكۇى قىلىشاقان بااتۇرلۇق بىالەئ سىىاشاقان ھەر قاناداق 

ئاۆزى لىچىاال »بىاز ئاۇنى  نەرساىىىڭ ياولىمىزنى توسۇشاقا يااوى قويماسالىققا ئۈنادەى ھەيادەلچىلىل قىالتتااى.

 ۇقن ئەمما سىىدىغا ئوخشاش بۇ خى  خارالتىرنىڭ پايدىسىمۇ زىيىىىمۇ بار.دەيتت« ھەيمىسى چوڭ

 

الررى بىلەئ سېرگې  ئىزچىا  ئەنلەنىامى باازارچىلىق ئۇساۇلىغا نىسابەتەئ »سىىدىىىڭ ئەسلەى بېرىشىچە 

نىاڭ باشاقا شاىرلەتلەر بىالەئ پەقەت ئوخشىماسالىقىىىن ھەرگىاز  Googleگۇمانى  پوزىتسىيە تۇتقاچقان ئۇالر 

-ئويالتتى. ئۇ ئەبلەخلەر ناچار مەھسۇالتلىرىىى ئېلىاپ ۋاراڭ… ىى ىئۇالر بىلەئ ئوخشاش بىر ئىشىى قىلماسلىق

چااۇرۇڭ بااازاردا پااۇلىى تۇتااامالى تارقاتسااۇئن بىااز پۈتااۈئ ز ھىىمىزنااى يىغىااپ تېسىمااۇ جەلااپ قىالرلىااق تااۇزاق 

 ىپلىرى ە گۇماائ بىالەئ قاراشاقا ئاۆزگەرگەئ.د دى. بۇ خى  گۇمانىزملىق بارلىق بازارچىلىق تەلل«  قۇرۇۋاتىمىز.

بااازار بۆلۈمىىىاااڭ مەۋجااۇت بولاااۇى تۇرالىشااىن پەقەتاااال بەزىاالەر دماااۇدىرىيەت ئەزاسااى ۋە ياااالى ساااىتان ورد 

ئۇنىم رسىتېتى مەلتەپدىشى  قەتلى  ھالدان لارخانا دەسلەپكى ئى ىلىل تىكلەش باسقۇچىدا مەخساۇس ئاادەم 

 ىكى ھەممە ئىشالرنى قىلىشقا ئورۇنالشتۇرۇش لېرە  دەى قارىغائ. قويۇى قۇرۇلۇش تېسىىكىسى سىرتىد

 

سىىدى ئۆزى يېتەلچىلىل قىلىماتقائ بۆلۈمىىڭ مائاشاىى ئىساراى قىلمايماتقاانلىقىىى ئىساپاتالش ئۈچاۈئن 

ئىزچىاا  بااايەت زور بېسااىمغا بەرداشاالىق بەردىن ئەممااا ئۇنىااڭ بىاازگە بولغااائ ئۈمىاادىىىڭمۇ ئىىتااايىن يااۇقىرى 

بىز ئانچە ياخشى قىاللمىغاائن ئۇنىاڭ لەساپى  ئاۆلچىمى ە يېاتەلمى ەئ  ى چۈشىىىشىمىزنى ئويالتتى.ىكىىئىكەنل

  Mickey Mouse behavior« دمىككاى چاشاقانىىڭ قىلمىشاى»ۋاقتىمىزدان ئۇ قاتتىق بەزەپلىىىپن بىزناى 

االمەتلەرنى قانااداق چاااپقۇئ لااېلىش ئالدىاادىكى ئاا-دەى ئەيىپلەيتتااى. لۈنلەرنىااڭ ئۆتىشااى ە ئەگىشااىپ بااورائ

 لۆزىتىشىى ئۆگەندىل. 

 

مېىىڭ توردىكى بازارچىلىق مەسلۇلىيىتىم ە ماس لەل ەئن تورسىز مۇھىتتىكى مارلا قۇرۇلاۇش ئىشالىرىغا 

ئوقاۇش تارىسىغاا  MBAئۇ ئورۇقن ئىدىيەسى ئىلغارن ز ھىى ئۇربۇى تۇرىادىغائن  لۇجى ساللى مەسلۇى ئىدى.

ھەر قاناداق قىلمىشاىىڭ تەساىر ئۈناۈمى ە نىسابەتەئن ئاۇ  سااس ئى ىساى ئىادى.ئى ە لەسپى  بازارچىلىق ئىستى

الررى بىالەئ ساېرگې  بىزنىاڭ باازار بۆلاۈمى ۋە باازار بۆلۈمىىىاڭ ئىشالىرىغا  دەى قارايتتى.« بايەت زور»دائىل 

ۇ مەئ تااراتق پەقەت لۆڭۈى باۆلمەيتتىن باۇ ئىاش ئۈچاۈئ ھەممەيالەئ ئاۆز ئاارا ئوخشااش ھېسساىياتتا ئىادۇق.

يۈرگۈزىدىغانالر باشقۇرىدىغائ لارخانىدا ئىشالى ەنلىكىل ئۈچاۈئن تەساىراتىل نىسابەتەئ ياخشاى ئىادىن ئەمماا 

لااۇجى ساااللىغا ئوخشاااش مارلااا قوزباااتقۇچ خارالتىرىاادىكى شااىرلەتتە ئىشاالى ەنلەرگە نىساابەتەئن ئىل ىرىكااى 

ئىشالى ەئ لارخاناان بازارچىلىققاا  ئاۇ ئىل ىارى تەجرىبىلىرىىى ياۈدرى جاپاالىق ماسالشاما  ئامااى ياوق ئىادى.

 تايىىىپ قۇياشىى ئويغىتىپ يېڭى بىر لۈنىى باشاليتتى.

 

ئاۇ ئەسالىدە  تورتاۇرا باشاقۇربۇچى لاارۇئ ۋاياە. —مەئ بىلەئ مۇناسىمىتى بار يەنە بىر مۇھىل شاەخن 

قىتتا ئاۇ تاور بەت تاتىدىكى بىر لۆڭۈى ئېچىش مەرلىزىدە قارت تارقاتقۇچى بولۇىن ئەيىى ۋاىشىمالى  دالوتا ش

ياسااش تېسىىكىساىىى ئۆزلۈلىادىن ئۆگىىىشااكە بەى بابلىغاائ. ساىىدى ئىل ىاارى ئىشالى ەئ شاىرلەتتە لااارۇنىى 

ئۇنىڭ نېمە ئۈچاۈئ بۇناداق قىلىشاىىىڭ ساەۋەبىىى ناھاايىتى  با ئېلىپ لەل ەئ. Googleبايقاىن لېيىن ئۇنى 

اتساىيە ئاالەم قاتىىشاى يلاۇىن ھەتتاا ئامېرىكاا ئاۋىلارۇئ تەشاكىللەى باشقۇرۇشاقا مااھىر بو تېزال چۈشەندىل.

تىرىشچائ ۋە ئەستايىدى ن ئادى  ۋە خالىنن تەمكىن ۋە سالماقن  ئىدارىسىغا بېرىپ بەل ىلى ۈچىمۇ بوالاليتتى.

بىاار قااانچە ۋاقىااە رايونىاادا ئۇچااۇى يۈررشااكە رازىن مەئ ئۇنىڭغااا تاشااالى بەرگەئ يېزىااق ماتېرىياللىرىىىااڭ 
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لىال باويىچە تاپشاۇرۇۋالىدۇ ھەمادە شاىرلەتىىڭ تورتۇراساىدا رەتلىال ۋە چىرايلىاق تىزىاادۇ. ھەممىساىىى تىزىم

Google  شىرلىتىىىڭ ئومۇمى  قىياپىتىدىن قارىغاندان لارۇنىىڭ تەسىرى الررى ۋە ساېرگى  ئاۆزلىرى ياراتقاائ

 اليىھە ئىدىيەسى بويىچە ئىشلەيدىغائ ھەر قانداق لىشىدىن چوڭ. « اليىھەلىمەسلىل»

 

MBA  ئوقۇش تارىسى بولغاندىن تاشقىرىن ئىىتې  شىرلىتىدە ئىشلى ەئ سۇسائ ۋوجچىككىادىن باشاقان

ساىتان وردنى  Google بازار بۆلۈمىدە قېپقالغانالرنىڭ ھەممىسى بازارچىلىق ساھەسىدىكى يېڭىياچىالر ئىادى.

خىااازمەت ئورنىىىاااڭ  پۈتتاااۈرگەئ لاااۆپلى ەئ ئاااالى  مەلاااتەى ئوقۇباااۇچىلىرىىى ياللىغاااائ بولاااۇىن ئۇالرنىاااڭ

ئەگەر باشقا بۆلۈملەردە خىزمەتىىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمىسان باازار  ئورۇنالشتۇرۇلۇشى ناھايىتى جانلىق ئىدى.

بۇ يەردە يوشۇرۇئ بىر ئالدىىقى شەرت باردە  قىالتتى: بازارچىلىققاا ئاالھىادە ئىقتىادار  بۆلۈمى ە چۈشۈرەتتى.

 لەتمەيدۇ. 

 

لارخاناااا ئى ىلىااال تىكلى ۈچىساااى ە نىسااابەتەئن باااازارچىلىق بىااالەئ »ساااىىدىىىڭ ماڭاااا د يىشاااىچە: 

شااۇبۇللىىىدىغانالردىن بىاار قانچىسااى بولااۇىن توساااتتىن بەلىااتە خىيااالالرنى ئىناارا قىلىشااقا تەييااار تۇرسااىال 

شۇنداقتىمۇن بىر مۇئاۋىن باش يېتەللى ۈچى يېتەللى ەئن تەشاكىلى  قۇرۇلمىساى مۇۋاپىاقن مەبالە   بولىدىكەئ.

سااى ئېىىااق ھەقىقىاا  بااازار بۆلااۈمى ئااۇالر ئالاادىن ئويلىشااىدىغائ تااالالش ئىستراتې ىيەشااى جايىاادان بااازار قوللى

مىمىزنىڭ تۇرقىىىڭ تايىىى يوقن ئىچىدىكىلەرنىڭمۇ چىرايىدا دائىل قااليمىقائ د ا ەئ ۈنەتىنىدەن بۆل« ئەمەس. 

 خەت يېزىلغاندە  تۇراتتى. 

 

يااردەم بېارىش ئىلتىماساىىى بىاار  بېشاىىى لىال اليىھەلەيادۇ  ئىاش قەبىزىمىزنىاڭ قاۇر»مەئ ساىىدىدىن: 

بااۇ ئىشااالرنى مەئ باشااقۇرامدىل  دەى سااورايتتىل. مېىىااڭ قوبلىشااىدىغىىىل « تەرەى قىلىشااقا لىاال مەساالۇى  

پەقەتال تەشكىلى  قۇرۇلمىىىڭ ئېىىقلىقىال بولماستىنن بەلكى خىزمىتىمدە ئەمەلى  مەزمۇئ بولۇشىغا لاپالەتلىل 

جااااۋاب  پاااالىتلىقدەى ساااورىغاندان تەرتىپلىاالن « سااىلەر زادى ناااېمە ئىاااش قىلىاادىغانالر»باشاااقىالر  قىلىااشن

 بېرەلىشىم ە قوال  بولۇشى ئىدى. 

 

ئادەم لۈچى بايلىقىىىاڭ باشالىقى خىساېر لايرىىساىىڭ دەسالەپكى مەزگىلادىكى  Googleئەيىى ۋاقىتتا 

باشاالىق بولغااائ تەقاادىردىمۇن  ن تىاازگىىلەش يااوق.قۇرۇلمااا يااوقن ئاساااس يااوق»ئەھاامالىى ئەساالەى بېرىشااىچە: 

زبىماۇ ۇزبا ئاادەتلەنمى ەئن نوپۇلىشىلەر نوپ قىلچىمۇ تەجرىبىسى يوقن باشلىقلىق رولىىى جارى قىلدۇرالمايتتى.

مەئ بۇالرباا  باشقۇرۇشتىن سۆز ئاچقىلى بولمايدىغائ بىر توى ئالىمانالر ئىادى. —بويسۇنۇشىى خالىمايدىغائ 

 ئىچىملىالمەئ پەقەت لەچتە ئۆي ە قايتىپ … گىىلەش لۈچۈم باردە  قىياپەتكە لىرىمااللمايتتىلنىسبەتەئ تىز

 «دەى ئوياليتتىل. ‹ بىز تېزال ۋەيرائ بولىدىغائ ئوخشايمىز›ئىچ ەندەن لۆڭلۈمدە 

 

 

 پالىزلىقىى ساقالش

 

مەئ « پالىزلىيەلەمساىلەر  تورتۇرايىمىز سەى قااليمىغائن سىلەر يېتەلچى يولدىن بىرنى تاۈزرىن ئاۇنى »

Google .با لەل ەئ ئىككىىچى ھەپتىسىن سىىدى لارۇئ ۋە ماڭا شۇنداق د  ەئ 

 

Google.com  .تورتۇراسااىدا قانااداق مەزمااۇئ بولۇشااى لېاارە ن بىزنىااڭ باشااقۇرۇش قائىاادىمىز يااوق

تالنسااقمۇن بااش بەتاكە شىرلەت قانداق پىالنىى قوزبىتىدۇن ئادەتتە باش بەتتە ھەممىسى لۆررنىدۇ. بىز مۇلاپا

قويۇلىدۇ. تورتۇرادىكى باشقا تور بەتلەرمۇ ئوخشاشال پىالنالنمىغائن اليىھەسىمۇ يوق. ئۈستىدە ۋەزىاپە تىزىماىن 

 Googleياردەم مەزمۇنىن ئاالقە ئۇچۇرىن يەنە مەماۇرى  قوشاۇنىىڭ قىساقىچە تونۇشتۇرۇلۇشاى باار. خاۇددى 
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غائ نىشاانىغا ئوخشااشن تورتۇرايىمىزنىاڭ ئىشالەتكۈچى ئارايۈزىىىاڭ نىڭ باشقا ھەر قانداق ئورۇندا قوبلىشىدى

 اليىھەسىىىڭ ئاساسى  پىرىىسىپىن ئىشلەتكۈچى ئېھتىياجلىق مەزمۇنىى تېپىشقا بولغائ ۋاقىتىى قىسقارتىش.

 

 بىلەئ ئوخشىمايدۇ.  Yahooبۇ 

 

Yahoo ە ن لومپياۇتېرن لاېچ-نىڭ تورتۇراسىىىڭ باش بېتىدە تەمىىلەن ەئ ئاۇالنمىالردىن لىايىلDVD ن

ساااياھەتن ھاۋارايىاادىن ئالاادىن مەلۇماااتن تېلې ااوئ دەپتىاارىن پااا  چېكااى لۆرسااەتكۈچى ۋە چايسانااا -سااەيلە

-باش بېتىىىڭ ئەڭ گەۋدىلىال ئاالھىادىلىكى ئۇالرنىاڭ مەزماۇئ دائىرىساى ئەدەبىياات Yahooقاتارلىقالر بار. 

ساى  تاۈرنى ئاۆز ئىچىا ە ئالغاائن تۈرلەرنىاڭ ئاساتىدا ئاسا 14سەنلەتتىن ئىنتىمائى  مەدەنىيەتكىچە بولغاائ 

بااويىچە بااارلىق داڭلىااق تورتۇراالرنىااڭ ئۇالنمىسااىىى « د اام   ئونلااۇق سىسااتېمىدا تااۈرگە ئااايرىش ئۇسااۇلى»

لۆرسەتكەئ. تېكىسە ئۇالنمىسىىىڭ ئوتتۇرىساىدا بىار ئىازدەش قۇتىساى بولاۇىن ئۇنىڭغاا ئىازدەش ماۇالزىمىتى 

 . Inktomiى بىزنىڭ رىقابەتچىمىز بىلەئ تەمىىلەيدىغىىى دە

 

Inktomi  .يىلىادىن ئىل ىارىن  -1998دەسالەپتىال باۇ ئاورۇنىى ئى ىلىا ەئ ئەمەسAlta Vista  يااخۇ

ئۈچۈئ ئىزچى  ئىزدەش قوللىشى بىلەئ تەمىىلى ەئن ئەمما ئۇالر ئەجەللىل بىر خاتالىق ئۆتكۈزدىن يەناى ئاۆزى 

خېرىااااداربا » Inktomiمالچىالرنى تارتىمالاااادى. ېىااادىن ئىسااااتدەرۋازا تورتاااۇرا قااااۇردى ھەماااادە خېرىدارلىر

ئىزدەش تورتۇراسىلىق ساالھىيىتىىى ھازىرلىمىغائن شۇنىڭ ئۈچۈئ ياخۇنىڭ رىقابەتچىسى ئەمەس. « يۈزلەن ەئ

بىاالەئ ناھااايىتى ياخشااى  لىىىيەسااىۋە ئامېرىكااا  MSNنااى مىكروسااولتىىڭ  Inktomiدەى مۇشااۇ تەرىپااىن 

خېرىاادارنى مااۇقىل تااالالىن ئااېقىل مىقاادارى بااايەت زور  Inktomiيارىتىااپ بەرگەئ. ھەمكارلىشااىش پۇرسااىتى 

بە قىلىپن ئىزدەش پادىشااھلىقىىىڭ تاۋارلىشىشاىىى ئەمەلا ە ىبولغائ ئىىتېرنېە تورتۇرالىرىدا ئۇدا ئۈچ يى  بەل

ى ە الزىملىق ھەر بولسىالن ئىشلەتكۈچىلەر ئۆز Inktomiئاشۇرۇشقا لاپالەتلىل قىلدى. تەمىىلى ۈچى سودى ەر 

ئىادىن ئاۇالر ماۇالزىمەت  قانداق ئۇسلۇبتىكى ئىازدەش ماۇالزىمىتى ە ئېرىشاەلەيتتى. ئىازدەش باازىرى ئۇالرنىاڭ

 تەمىىلەيدىغائ بايەت زور خېرىدارالربا ئوخشاشن بەمسىز ھالدا تەيياربا ھەييار بوالتتى. 

 

ىپلىرىىىڭ ئىچىاادىن ئااازراق نىسااىمى ە باشااقا دەرۋازا تورتۇراالرنىااڭ ھەممىسااى ياخۇنىااڭ بااايەت زور لەساا

ۋە  Teomaن AlltheWeb. ئەممااااا Go.comۋە دىسااااىىىىڭ  Lycosن Exciteئېرىشىشااااىى ئويالياااادۇ: 

HotBot  قا ئوخشاش ئىزدەش شىرلەتلىرىنGoogle تۇشاتىن -با ئوخشاشن تۇشمۇInktomi  نىاڭ تامااق

دەرۋازا تورتااۇراالر جااېڭى ە قاااتتىق دىقااقەت  ئۈسااتىلىدىن ئاشااقائ بولكااا ئااۇۋاقلىرىىى تالىشاااتتى. ۋاى لوچىسااى

قىلىماتقائ ۋاقىتتاان ئىازدەش ساھەساىدىكى تالىشاىش جېڭاى بىار قىساىل تەھلىلچىلەردىان ساىرتن ئاانچە لاۆى 

 لىشىىىڭ دىققىتىىى تارتمىدى. بۇ جايدا تاپىدىغائ پۇى يوق ئىدى. شۇنداقن پۇى لۆى ئەمەس. 

 

ئاتلىق لىچىال بىار شاىرلەت ئىازدەش  GoToىا شەھىرىدىكى ئايدان لالې ورنىيە پاسادى-2يىلى -1998

دەرىنىسااىىى لىاال ئااارتۇق قىلىااپ سېتىشااقا باشاالىدىن ئااۇالر باشااقا مااۇالزىمەت تەمىىلى ااۈچى سااودى ەرلەردىن 

ئىزدەش ماۇالزىمىتىىى ساېتىم لىپن ئىازدەش نەتىنىساىدە رىقابەتلىشاىپ ساېتىمالغانالرنىڭ ئۇچاۇرىىى قويااتتى. 

GoTo  سااى بااويىچەن ئىاازدەش نەتىنىسااىىىڭ مۇناسااىمەتچانلىقىىى ئاالھىاادە ھېسااابالش ەئىدىيشااىرلىتىىىڭ

« لاۆرگىلى بولمايادىغائ قاوى»ئۇسۇلى بىلەئ ھۆلاۈم قىلىاش ھاجەتساىز بولاۇىن پەقەت ئەرلىان باازار د ا ەئ 

سااىىى بولسااىال بااوالتتى. ھەر قانااداق بىاار لارخانااان پەقەت پااۇى چىقىرىشااىى خالىسااىال ئۆزىىىااڭ ئىاازدەش نەتىنى

دان بااۇ خىاا   Googleئالاادىغا تىزااليتتااىن شااۇنداق بولغاناادا ئىاازدەش تااۈرلىرى ە ناھااايىتى ماااس لېلەتتااى. 

ئىاادىيەنىڭ بىاامەنە لۈلكىلىاال ئىكەنلىكىىااى بايقىاادۇق. باھااا تاالشااتۇرىدىغائ ئىاازدەش رەت تەرتىپااى ئەلاامەتتە 

ھالادا باھاا تاالشاتۇرۇش ئاانچە  ھېسابالش ئۇساۇلى ئاساساىدىكى ئىازدەش نەتىنىساى ە يەتمەيتتاىن ساۈنلى 

شاىرلىتىىى بىلىمىازن ئەمماا بىاز ئۇالرنىاڭ  GoToئاقىالنە ئەمەس. ئەمما ھېسابالش ئۇسۇلى ئوخشىمايدۇ. بىز 

خارالتىرلىق ئىزدەش ئۇسۇلىىى پەقەت لۆزگە ئىلماايمىز. ئەمەلىايەت شاۇنى ئىساپاتلىدىكىن « بەيرى تېسىىكا»

يىلدان بىز ئۇالر بىلەئ توردىكى  4ىز ئۇالرنىڭ ئالدىدان شۇنىڭدىن لېيىىكى ئۇ خى  ئۇسۇى ئىىتايىن ئەخمىقانە. ب

 ئېالئ بازىرىدىكى ھۆلۈمرانلىق ئورنىىى تالىشىمىز. 
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مېىىااڭ قارىشااىمچەن بىاار قىسااىل ئىشاالەتكۈچى ئارايۈزىىىااڭ اليىااھە قائىدىسااى بىكىتىلسااەن يامااائ ئەمەس 

لسەئ ياۈز ھەرىن ئاارتۇق مەزماۇنىى قەتلىا  چىقىرىام تىش قوزبىتىش پىالنى بوالتتى. بىر ئىزدەش قۇتىسىن سە

ئىرادىسى بار شىرلەت باشلىقى قوشۇلۇىن بۇنداق بەتكە نىسبەتەئ اليىاھە قائىدىساى بېكىاتىش قانچىلىال تەس 

ھە  ئۇندىن باشقان لاارۇئ بىالەئ بىلالە ئىشالەشن خاۇددى مەلتەپاتە ئوقۇۋاتقانادا مۇۋاپىاق تەجارىبە شاېرىكى 

توڭتە  قىلىمەتسەممۇن لارۇئ بىزنى مەبلۇى قىلدۇرمايدۇ. بىر ھەپتى ە -گەرچە مەئ ئوڭتە  تېپىشقا ئوخشاش.

 يەتمى ەئ ۋاقىتتان ئىككىمىز بىر قىسىل نەرسىلەر بىلەئ ھەپىلىشىپ چىقتۇق. 

 

Google   باۇالرنى  —نىڭ ئىزدەش سۈرئىتى تېزن ئېىىقلىق دەرىنىسى يۇقىرى ھەمادە ئىشالىتىش ئوڭاا

بولۇشىىى ئوياليتتى. توبران « قىزىقارلىق»بىزگە دەى بەرگەئ. سېرگې  تورتۇرايىمىزنىڭ تېسىمۇ ئىشلەتكۈچىلەر 

مااۇنچە قىزىقاارلىق نەرسااىلەرنىڭ بولۇشاى ياخشااى ئىاشن ئەممااا لاارۇئ بىاالەئ -ئاو  ناھاايىتى ياخشااىن ئاانچە

شىغا دەخلى قىلىدۇ دەى بارايىپ ئېلېمېىتالر ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ رەسمى  ئىش قىلى-ئىككىمىز بىردە : ئاجايىپ

مەيلى قانداق ئەھمالدا بولسۇئن تورتۇرانىڭ ئىىساانى  »قارايتۇق. بىز بۇ ئاددى  قائىدىىى ئېىىق قىلىپ د دۇق: 

خاسلىقى ئىزدەش مەزمۇنىىىڭ ياولالش ساۈرئىتىن ئىازدەش نەتىنىساىىىڭ دەللىكاى ۋە ئىازدەش مەشاغۇالتىىىڭ 

بىااز ناھااايىتى تېاازال ئۆزىمىزمااۇ بىلمىاا ەئ ھالاادان بااۇ ئويىىااڭ « ئوڭايلىقىغااا تەسااىر يەتكۈزمەساالىكى لېاارە . 

 تەۋرەنمەس قائىدە ئىكەنلىكىىى ئىسپاتلىدۇق. 

 

بااار مەزمااۇنالرنى تەڭشااەشن  —بىااز ئوتتۇرىغااا قويغااائ باشااقا تەللىااپلەر تورتااۇرا قىياااپىتى ە چېتىالتتااى 

ۇش قىسامىغا زىىاىەت ساۈپىتىدە خۇددى لارخاانىىى تونۇشاتۇر —ئومۇميۈزلۈ  چوڭ لۆلەمدە ئوڭشاش ئەمەس 

 رەسىل قوشۇش د  ەندە . بۇ مەزمۇنالر قوبۇى قىلىىمىدى. 

 

ياخۇنىڭ باش بېتىدە رەسىل ئىشالەتمەيدۇن ئەمماا مىليونلىغاائ »الررى بىزنى ئەسكەرتىپ مۇنداق د دى: 

بىز بىر تور بەتىى « ئىشلەتكۈچىسى بار. ئىىتېرنېتتا رەسىل يولالشتا ۋاقىە سەرى بولىدۇن سۈرئەت ئاستىاليدۇ. 

مىللىساېكۇنە قىساقارتقائ ۋاقتىمىازدان الررى بىالەئ ساېرگې  خۇشااللىقتا ئاۆز  1يۈللەش يالى ئوقۇش ۋاقتىىاى 

مەئ شاىرلەتىى تونۇشاتۇرىدىغائ قىساىمدىكى ھەمامە « ئۆزى ە سۆزلەىن ئالدى لەيىى ە مېڭىپ چاۆگىلەيتتى. 

ىالەئ ساۈررشن بىار بەت بىاربەتتىن چېكىاپن ئانادىن بەتىاى مەزمۇنالرنى بىر بەتكە قويۇىن دومىلىما ساۈرگۈچ ب

 «يۈللەشىى ساقلىغاندىن تېز دەى ئوياليتتىل. 

 

بىاراقن ھاېچكىل »ئۇنىڭ چاقچاق قىلىماتقائ يالى قىلمايماتقانلىقىىى جەزملىيەلمىدىلن ئۇ مۇناداق د ادى: 

ق قىلمىغاائ ئىادىن لاېكىن بىاز ئاۇ چاقچاا« دومىلىما سۈرگۈچىى سۈررى نەچچە يۈز بەت مەزمۇنىى لۆرمەيادۇ. 

ئۇالنمىساى قوشاۇشن « يااردەم»ئۇنى مۇۋەپپەقىيەتلىل قايىا  قىلىاپن ئۇنىاڭ باۇ قارىشاىدىن ۋاز لەچتاۈردۇق. 

لوزۇنكا شوئار يېزىشقا ئوخشاش باشاقا تەللىپلەرنىاڭ ھەممىساى يېارىل يولادا بىكاار قىلىىادى. ساېرگې  ھەتتاا 

لىااپ بەردى: ھەر لااۈنى باااش بەتتىكااى بەل ىىااى ئۆزگەرتىااپن ئوماقلىقىاادىن لۈلكىلىاال بولغااائ مۇنااداق تەل

. مارلا قۇرۇلۇشىدىكى لەسپى  خادىمالر ئورنىغا لېلىپ بولغائ بولۇىن يلىئىشلەتكۈچىلەرنىڭ قىزىقىشىىى قوزبا

بىااز ھەرگىااز بااۇ خىاا  لەسااپى  بولمىغااائ ئۇسااۇلىى قوبااۇى قىلمااايمىز. ئومۇمالشااتۇرۇى ئېيتقاناادان الررى بىاالەئ 

« ئاااقىالنە»ىااز ئوتتۇرىغااا قويغااائ اليىااھەگە قوشااۇلىدىغانلىقىىى بىلاادرررىن يېتەلچااى ئىاادىيەمىزنىڭ سااېرگې  ب

 ئىكەنلىكىىى جالارلىدى. ئەمەلىيەتتە بۇ ئاشكارا مەدھىيە ئىدى. 

 

باا لېلىاپ قىلىادىغائ ئىاش.  Googleمەئ ئېغىر بىر نەپەس ئېلىمالدىل. ھازىر چۈشەندىلن باۇ دەى مەئ 

نى پىالنىل ئىشىىڭ بېشىدىال بەلىبە قىلغانغا ھېساب بولمىساىمۇن ھاېب بولمىغانادا باشلىىىشاى ئەگەر مېىىڭ تۇن

ياخشى ئىدى. لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى ئاقىالنە بولاۇىن يېڭاى ئىادىيەنى قوباۇى قىالاليتتاىن ئۇالرنىاڭ قايتۇرماا 

دىلن شاۇنداقتىمۇ ئوياۇم ئىىكاسىىىڭمۇ ئەھمىيىتى باار ئىادى. مەئ يولادىن چىقىادىغائ ھېچقاناداق ئىاش قىلمىا

 قوبۇى قىلىىدى.
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 دەى ئويلىدىل. « بىلىل ھەى قىلىىىدۇ. ىشۇنداقن ھەممە مەسىلە بەل»

 

 سانلىق مەلۇماتىى بىل ىلى بولماسلىق

 نەزىرىيەچىسىىىڭ دۇنيابا لېلىشى 

 

بىاز  ئىزدەش نەتىنىسى ئىىچىكە خەت نۇسسىسىغا ئاۆزگەردى. Googleتۈنۈگۈئ ئاخشامدىن باشالىن »

بۇ خى  ئۆزگىرىشكە سىىاق ئېلىپ باردۇقن الررى بىلەئ مەئ ۋە باشقا ئىىژ ىېرالر بىرلىكتە بۇ ئىشىى خۇالساىالى 

 ئىىژ ىېر مارىسسا مايېر شىرلەتتىكى ھەممەيلەن ە جالارلىدى.« باھالىدۇقن ئۇالر ئۆزلىرىىىڭ پىكرىىى بەردى. 

 

بۆلاۈمى ە ساېرگې  ئاۇالى يوللىغاائ بىار ئۇقتۇرۇشاتا  مەئ بىر قانچە لاۈئ ئىل ىارى يېڭاى قۇرۇلغاائ باازار

دۇنياادىكى ئەڭ ياخشاى ئىازدەش »مارىسسانىڭ ئىسمىىى لۆرگەئ ئىدىل. ئەيىى چابادا ئاۇ بىازگە شاىرلەتىىڭ 

ئىااش »د اا ەئ ۋاقىتلىااق شااوئارىىى بىكااار قىلىم تىااپن ئااۇرس ئوتتۇرىغااا قويغااائ « موتااورىن ماڭااا ئىشااىىىڭ

د  ەنااا ە يەڭ ۈشااالەش تەللىپىىاااى بەرگەئ. گەرچە مارىسساااا تەپساااىلى   «بېنىرەلەيااادىغائ لىچىااال موتاااور

ھەمادە « ئىش قىلىشتا لەسكىن»ن «پوزىتسىيەسى قاتتىق»نى بالىالر لىتابلىرىدىكى  Googleچۈشەندرررىن 

ھەر ئىككاى  قىلىشىلەرنىڭ ئوبرازى بىلەئ بابلىغائ بولسىمۇن ئەمماا مەئ ياۇقىرى« بەلىبە قىلىدىغائ»ئاخىرىدا 

 Ask Jeeveارنى ئانچە ياقتۇرۇى لەتمەيمەئ. ئۇندىن باشاقا ئۇنىاڭ لۆرسىتىشاىچەن ئىازدەش شاىرلىتى شوئ

 شوئارىىىڭ شىرلەتىىڭ قىممىتىىى مۆلچەرلەشكە بولغائ مۇھىل ئەھمىيىتىىى لۆررى بېقىش تەللىپىىى بەردى. 

 

ئاالھىدىلىكىىى تاوبرا لۇجى ساللى مارىسسابا رەھمەت ئېيتتىن ھەمدە چۈشەندرررىن شىرلەتىىڭ مارلا 

ئىل ىرى بىزنىڭ شوئارىمىز يوقن بار بولغانلىرى پەقەت بىر قىسىل لارتىالردىكى ئايرىل گەى  نتەتقىق قىلماستىن

 سۆزلەر د دى. بازار بۆلۈمىىىڭ بۇ ئىشقا ئىشەنچىسى بار بولدى. 

 

شقەدەملەردىن ئىدى. نىڭ پالو ئالتودىكى ۋاقتىدىال قوشۇلغائ پى Googleمارىسسا سۇسانغا ئوخشاشن 

ئىل ىاارى ئااۇ سااىتان ورد ئۇنىم رسااىتېتىىىڭ ئوقۇبۇچىسااى ئىاادى. مەئ ئاااخىرى ئااۇنى لااۆرگەئ ۋاقتىماادان ئۇنىااڭ 

 Googleقىزىقىش دائىرىسىىىڭ لەڭرىن دەرىنىسىىىڭ يۇقىرىلىقىن مېىاى ھەيرانلىقتاا قااتۇرۇى قويادى. ئەگەر 

ۋاتلىاق چىارا  بولاۇىن شاىرلەتىىڭ بىار بۇلاۇڭىىى  100 شىرلىتىدىكى ئۇنىڭدىن باشقا ھەر قاناداق بىار خاادىل

يورۇتالىسااان ئۇنااداقتا مارىسسااا توختىمااا  چاقىاياادىغائ رەڭلىاال پااانۇس بولااۇىن رەڭ ااارەڭ نااۇرلىرى پۈتكااۈى 

Google پۇشقاقلىرىغىچە تارقىالتتى. ئەگەر ئۇنىڭ قەدىمىا ە يېتىشىشاىى ئويلىساان چوقاۇم -بىىاسىىىڭ بۇلۇڭ

تېپىمالماااا  ماااۇمكىن ئەمەس. مارىسساااانىڭ ئەڭ ماااۇھىل ۋەزىپىساااى يۇمشااااق د تااااى  ھااااربىىلىقتىن لېساااەى

ئىىژ ىېرلىقىن ئەمما بەزىدە ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى اليىھەسى ە ۋاقىتلىق مەسالۇى بولىادۇ. ئۇنىاڭ ئېلىاپ بارباائ 

دىكەئن تەلشۈررش تەتقىقاتىدىن مەلۇم بولۇشاىچەن ئىاىچىكە خەت نۇسسىساىىى تېسىماۇ ئوڭاا  ئوقاۇبىلى بولىا

شۇڭالشاااقا ئاااۇ ئىىژ ىېااار لرائىااان سىلم رساااتېين بىااالەئ ئىااازدەش نەتىنىساااىىىڭ خەت نۇسسىساااىىى ئىاااىچىكە 

Verdana  خەت نۇسسىسىغا ئۆزگەرتىشىى قارار قىلغاائ. خەت نۇسسىساىىى ئاۆزگەرتىش لاارۇئ بىالەئ مېىىاڭ

لىپاى بەرگىىىمىاز ساەۋەبىدىن تورتۇرا قۇرۇلۇش يېتەلچى يولىدا ئوتتۇرىغا قويغائ ئىاىچىكە خەت ئىشالىتىش تەل

 ئەمەس. ئەمەلىيەتتەن مارىسسا بىزنىڭ تەللىپىامىمىزنى لۆرمى ەئ بولۇشى مۇمكىن. 

 

قۇرۇلااۇش بۆلۈمىىىااڭ ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى ھەققىاادىكى ئىشااىى »مەئ لااارۇنىى تۇتۇۋ لىااپ ئۇنىڭغااا: 

بۇنداق بولغاندا بىزنىڭ باشاتا قىلغاائ  د دىل.« قىلىماتقانلىقىىى بالدۇرراق بىل ەئ بولساق ياخشى بوالر ئىكەئ 

ئىشاااىمىزنىڭ ئەھمىيىتىىاااى ئاجىزلىتىااادۇن ھەمااادە مېىىاااڭ شاااىرلەتىىڭ ئىچكاااى قىسااامىدىكى ئۆزئاااارا پىكىااار 
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ئالماشتۇرۇشقا گۇمانىمىى قوزبايدۇ. قارىماققان ھېچكىل بۇ ئىشقا مەنادە  تەشمىشالەنمىدىن شۇڭالشاقا مەنماۇ 

بۆلۈمىىىڭ ئەمدىال قۇرۇلغانلىق سەۋەبى ە درڭ ەى قويادۇم. ئىىژ ىېرلىرىمىاز ئانچە ئېرەڭ قىلمىدىلن ئۇنى بازار 

ئىل ىرىلىسەن بۇنىڭ ئۆزى ئىىتايىن ياخشى ئىاش. ئاۇالر ياخشاىالش پىالنىىاى يۈرگۈزگەنادەن بىزنىاڭ ھېچىىمىىاى 

 بىلمە  يۈرمەسلىكىمىزگە لاپالەتلىل قىلىشال ئىدى. 

 

ى قىلىاش ئۇساۇلىغا نىسابەتەئن دەسالەپكى قەدەمادە تەھلىا  ئىككى بۆلۈمىىڭ قوى تۇتۇشۇى مەسىلە ھە

قىلىااپ بېقىااپن ئۈمىاادۋار پوزىتسااىيەدە بولاادۇم. بااازار بۆلااۈمى دولااالت يېزىااپن تەللىااپ سااۇنىدۇن ئاناادىن 

مۇدىرىيەتىىاڭ رەسامى  تەستىقلىشااىىى لۈتىادۇ. ئۇنىڭادىن ئىل ىاارىن بىار قەدەمماۇ باسااقىلى بولمايادۇ. لااېكىن 

ئىشاقا  شاىىە سانلىق مەلۇمات ئاساساىدىكى قاارارنى چىقىرىاپن دەرھااى شاەللىىى ئۆزگەرتىئىىژ ىېرالر تېزلىكت

ئاشۇرىدۇ. ئەگەر سانلىق مەلۇمات مەلۇم بىر ئاالھىدە تالالنمىىى قوللىسان ئۇالر بۇنداق قىلىشىىڭ ناېمە ئۈچاۈئ 

ناى  Aدا سانلىق مەلۇماات توبرىلىقىىىڭ سەۋەبىىى چۈشەندررىدۇ. سانلىق مەلۇمات يالغائ گەى قىلمايدۇ. ناۋا

B  با ئۆزگەرتكەندە ھاسىالتX   نى ئۆستۈرگىلى بولسان نېمە ئۈچۈئ ھازىرال قىلمايمىزGoogle  دان نۇرباۇئ

جىددى  ئىشالر بۇ خى  ئىدىيەنىڭ تۈرتكىسىدە سىلنىيدۇ. ئىىژ ىېرالر ئىشىى قاناداق قىلغانادا تېسىماۇ ياخشاى 

داق ئۆزگىرىش بىر ساائەتن بىار مىىاۇتن بىار ساېكۇنە لېچىكتاۈررل ەئ قىلغىلى بولىدىغانلىقىىى چۈشىىىدۇن بۇن

تەقدىردىمۇن تورتۇرانىڭ ئىشالەتكۈچىلىرى ئەڭ ياخشاى تەسىرلىشىشاچائ ئۈناۈمى ە ئېرىشەلمەسالىل دەردىا ە 

 چىداشقا مەجبۇر بولىدۇن بۇنى قوبۇى قىلغىلى بولمايدۇ.

 

ەقىاقەتەئ يالغاائ ساۆزلەيدىغانلىقىىى بايقىادىل. لۈنلەردە ساانلىق مەلۇمااتىىڭمۇ ھ كىشۇنداقتىمۇن لېيىى

بەزىدە سانلىق مەلۇماتتىن ئۈل ە ئېلىش ئۇسۇلىدا نۇقسائ بولىادۇ؛ بەزىادە ساانلىق مەلۇمااتىى چۈشاەندرررش 

ئۇسۇلىدا مەسىلە بولىادۇ؛ بەزىادە ساانلىق مەلۇماتىىاڭ تەمىىلى ىىاى پەقەتاال بىار قىساىل جااۋاب بولىادۇ. خەت 

ىى مىساى ئالساقن گەرچە يېڭى خەت نۇسسىسى بەزى لومپيۇتېر ۋە تورلۆرگۈدە تېسىمۇ نۇسسىسىىى ئۆزگەرتىش

 لىىىيەساااىكەئن بولۇپماااۇ ئامېرىكاااا ئىااا چىرايلىاااق لۆررنساااىمۇن ئەمماااا بەزى جاااايالردا ئۈناااۈمى بە  ناچاااار

 Googleبۇناااداق بولغاناادا مىليونلىغااائ ئىشااالەتكۈچىلەر  —ئىشاالەتكۈچىلىرىىىڭ ئەھاامالى ئەڭ گەۋدىلىاال 

مۇالزىمىتىىى ئىشلىتەلمەيدۇ. مارىسسا بىلەئ ئۇ ئىىژ ىېر شۇ سۇپىدا يېڭى خەت نۇسسىسىىى تەلشۈرمى ەئ. باۇ 

مەسااىلە ناھااايىتى تېاازال تۈزىتىلاادىن لااېكىن مەئ يەنىااال خەت نۇسسىسااىىى ئااۆزگەرتىش تەللىپىىااى قااولاليمەئن 

ق مەلۇماتىىاڭ ھەمامە مەساىلىلەرنى چۈنكى باۇ ماڭاا بىار خىا  گۇماانلىىىش پوزىتسىيەساىىى قالادۇرۇىن ساانلى

نىاااڭ ساااانلىق مەلۇماتقاااا چوقۇنىااادىغائ  Googleچۈشاااەندررەلەيدىغانلىقىدىن شاااۈبھىلىىىدىغائ بولااادۇمن 

 بۇتسانىسىدا ئىتىقادىدىن مەھرۇم بولۇش جەريانىىى يالغۇر باشتىن لەچۈردرم. 

 

 «سىزنى قوبۇى قىلىمىز»

 

دە ئېچىلىدۇ دەى بېكىتىلدىن يېڭى  4:30ى چۈشتىن لېيىن ھەپتە ئاخىرىدىكى قەرەلىل يىغىن جۈمە لۈن

خىزمەتچىلەر يىغىىدا ئۆزىىى تونۇشتۇرىدۇن شىرلەت قۇربۇچىسى بۇ ھەپتىدىكى ماۇھىل ئۇچاۇرالردىن خەۋەردار 

لىل يىغىىغا قاتىاشقاندان پۈتكۈى شىرلەتتىكى ھەممەيالەئ الررى بىالەئ لمەئ تۇننى قېتىل بۇ خى  قەرە قىلىدۇ.

ىىڭ ئىشسانىسااىىىڭ سااىرتىدىكى لارىاادوربا يىغىلىااپن بەزىاالەر تامغااا يااانتۇ يۆلەنسااەن بەزىاالەر توپىىااڭ سااېرگېي

سۇسانىىڭ تۇبۇلغىىىغا ئاانچە ئاۇزۇئ بولمىغاائ ئاوبلى ماشاىىا  ئۈستىدە ئولتۇرسان بەزىلەر يەردىال ئولتۇراتتى.

نى ماارلىلىق ئېكارانالردىن قوپۇرۇلغاائ ئورۇندۇقىدا ئۇخالۋاتاتتىن ئارقا تەرەپتە تېسى يېشىكىىى ئاچمىغائ ساو

 د  ەئ ئىتى سۇسانىىڭ ئوبلىىى پۇراۋاتاتتى.  Yoshkaبىر تام بار ئىدىن ئۇرس ھېلىقى 

 

الررى ئازادە قارا رەڭلىل شىلن توق لۆ  رەڭلىل مايكا لەي ەئ بولۇىن تۈگمىساىىى ياقىساىغىچە ئەتاكەئ 

ن مەرلىازى بىاار تەرەى قىلغۇچىىاڭ ھەرىكەتلەناادررگۈچ ئاۇ لىشااىلەر توپىىىاڭ ئالادىغا لەلاادىن تۇرقىادى ئىادى.
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ئۇنىاڭ چىارا  ئىپادىساى قاتمااىن ھەرىكىتاى جانساىزن زورالى لۈلۈمساىرەىن  لاۈچى يېتىشامى ەندە  قىالتتاى.

خۇددى ئاۆزى ە ئالادى بىالەئ لۈلۈمساىرەيمەئ دەۋاتقانادە  قىالتتاىن ئانادىن ساۈنلى  ئىنارا قىلىاش باۇيرۇقى 

ىرەش مەشااغۇالتى يااۈز بەرگەناا ە ئوخشااايتتى. ئااۇ ئااابزىىى ئۆمچەيتىااپن لەۋلىرىىااى بېرىااپن ئاخىرىاادا لۈلۈمساا

بااۇ خىاا  ئااازاپلىق چىاارا  ئىپادىسااى ئااۇنى قارىماققااا ئىىتااايىن ئەسااتايىدى ن  سااوزۇىن قوشۇمىسااىىى تااۈرەتتى.

نىى گەرچە بەزىدە گەپىىڭ يېرىمىىاى دەى توختااى قالساىمۇن ياا لاۈل ەنىى ياا لاۈلمى ە سەمىمى  لۆرسىتەتتى.

بىل ىلى بولمايدىغائ ھاالەتتە تاۇرۇى قااالتتىن ئەمماا ئاۆزى گېپىىىاڭ ئەسالى مەنىساىىى ساۆزلەى تامامالشاىى 

خااليدىغانلىقىىى بايقىدىل. سېرگېيىىڭ سۆزلىرى راۋائن تەسىرلەندرررش لۈچى تولۇقن ئىىتايىن ئەپچى  بولۇىن 

ۈپال تۇراتتىن خۇددى بېشاىىىڭ ئۈساتىدىن خاادىن ئۇ لۈل ھەتتا ئۆزى ە تولۇق ئىشىىىدىغانلىقى چىقىپ تۇراتتى.

 بىرنى تېپىپ ئۆزىىى ئېسىپ قويىدىغاندەلال تۇراتتى. 

 

لااۇى بااۇ جاياادا ئىشلەشااكە قىزىقىااپ قالغااانلىقىمىى سااورىغاندان سااەى ونااۆۋەت ماڭااا لەل ەناادە قانااداق ب

 ئىككىلىىىپ قالدىل.

 

بابادىن -دا پەرۋاساىزلىق بىالەئ تابادىنمەئ سىبىرىيەدە يېرىل يىا  تۇرباائن ھە ھەن مەئ يىغىىا… ھە»

 «سۆزلەشكە ئامراق. 

 

باا لەلا ەئ  Googleلۆپچىلىل ئەدەى يۈزىسىدىن چاۋا  چېلىپ قويدىن ئەمما مەئ زادى نېمە ئۈچاۈئ 

لەل ۈسۈم خېلى چوڭ جەھەتتىن مۇشۇنداق خۇشاىن ئوچۇق چىرايالرنىڭ  بولغىيتىل  دەى شۈبھىلىىىپ قالدىل.

ئۇالرنىڭ قىلىماتقائ ئىشىغا  ئ مىڭىلەرگە بابلىق دەىن ئۆزەمىىڭ لەسپى  ۋەدەمىى بەردىل.ئارقىسىغا يوشۇرۇنغا

 نىسبەتەئن ئۇالرنىڭ مەندىىمۇ داڭلىق بولۇشىغا دۇئا قىلدىل. 

 

الررى سااېرگې  بىاالەئ مااۇدىرىيەتكە تاپشااۇربائ لۆرسااەتمە مەزمااۇنىىى مۇنااداقال سااۆزلەىن بىاار قىسااىل 

ئىچىپن تورت يەىن بۇ ھەپتە تۇبۇلغائ لۈنىىى  ئىچىملىلدى. ئۇنىڭدىن لېيىن بىز ئىشالرنى ئالدىراشال جالارلى

نىاڭ  Googleمەيلى ياخشى يالى يامائ بولسۇئن بىز بەرىبىار  ئۆتكۈزىدىغائ ئىشداشلىرىمىزنى تەبرىكلىدۇق.

 بىر ئادىمى بولۇۋاتاتتۇق. 

 

Google ىنىساى مەئ ئىل ىارى ئىشالى ەئ نىڭ ھەپتە ئاخىرىدىكى قەرەلىال يىغىىىىىاڭ رەسامىيلىل دەر

ئورۇناادىكى يىغىىاادىن بە  يىراقتااا ئىاادىن ئااۇالر يىغىىلىرىاادان مااۇھىل نااۇقتىىى ھااالقىلىق مااالىيە ئۇچۇرلىرىىىااڭ 

ساقالشن لېيىىكى لۈنلەردە توختاام لېلىشاىل تاۈزرش جەريانىادا مەخپىيەتلىكىاى ئاشاكارىالى  لىكىىىمەخپىيەت

 Google لاېكىن ە لاپالەتلىال قىلىشاقا قارىتااتتى.ى رنى ئى ىلىمەسلىكقويىدىغائ خىزمەتچىلەرنىڭ بۇ ئۇچۇرال

شىرلەتىىڭ ھەمامە ئۇچاۇرلىرىىى  ئوخشاش ئىدى.-دان بىز لۆرگەئ تام تەسمىر مۇدىرىيەت لۆرگەئ بىلەئ ئوپمۇ

تىااپ لىكمانااا مۇشااۇنداق ھەماامە خىزمەتچىلەرنىااڭ ئالاادىغا تاشاالىغىىىغا ئىشااەنمەيماتاتتىلن خااۇددى بىااز لول

گەرچە شاىرلەتىىڭ ماالىيە ئۇچاۇرلىرى  مۈلۈلتىن ھەممىمىزنىڭ ھەسسىسى بااردە .-ىراتىپقا ئوخشاش ماىلوپ

ئاشكارا بولسىمۇن ئەمما بىزنىڭ سودا ئەندىزىمىز ۋە رىقابەت مۇھىتىمىزبا نىسبەتەئ نىشانىىڭ قەيەردە -ئوچۇق

شااىرلەتىىڭ مەبااالە   ەيتتىل.ى بىلمەساالىكىىڭ يۈرگۈزرشااكە تەسااىر لۆرسىتىشااىدىن بە  ئەنسااىرئىكەنلىكىىاا

ئېىىااق بىلسااەممۇن ئەممااا لېاايىن قانااداق قىلىااش توبرىسااىدىكى ئىشااالردىن  لىكىىااىقوللىشااىىىڭ قانااداق لەل ەن

 پۈتۈنلە  خەۋەرسىز ئىدىل.
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 ئۈچىىچى باب

 قائىدىسى يوق دۇنيا 

 

ئ ئىزچى  بۇ يېپيېڭى ئىزدەش تېسىىكىسىىىڭ ئاساسى  بىلىملىرىىى ئومۇميۈزلۈ  ئى ىلەشتىن ئىل ىرىن مە

لرائىاان سىلم رسااتېين چۈشاالۈ  تاماااق ۋاقتىاادىكى پاااراڭ ئارىلىقىاادان  دۇنيااانى ھەقىقىاا  چۈشااەنمەپتىكەنمەئ.

پارىڭى « سىىىپ ئېچىپ دەرس ئۆتۈش»ئۆزلۈلىدىن مەئ ۋە تېسىىكىىى ئانچە چۈشەنمەيدىغائ خىزمەتچىلەرگە 

دەى « ەساپى  خادىمالرباا ياۈزلەن ەئ ئىازدەشبەيارى ل — Google7A»سالدىن ئۇالر بۇ خىا  ساۆھبەتىى 

لرائىن سىتان ورد ئۇنىم رسىتېتىىى پۈتتۈرگەئ بولۇىن چىرايىدا بالىالرچە لۈلكە جىلمىلىىىپن ئىىتاايىن  ئاتايدۇ.

خىزمەتچىسااى د يىشااىى ياقتۇرىاادۇن چااۈنكى شااىرلەت -1.5نىااڭ  Googleئااۇ ئااۆزىىى  يۇمۇرلااۇق تۇيۇلىاادۇ.

لرائىان  ئىسىملىكتىكى ئورنى الررى بىالەئ ساېرگېيىىڭ ئارىساىدا ئىاكەئ. ىىڭئىسمىرەسمى  قۇرۇلغاندان ئۇنىڭ 

ئادەتتە بىزگە ئايرىل تاماق ئېتىپ بېرىدۇن ۋاقتى مۇقىل بولمىغائ بىر چۈشتىن لېيىنن ئۇ لۈلۈمسىرەى تاۇرۇىن 

للەر ئۆزلىرىىىاڭ باۇ چابادان بىازدە« ئاايرىل تامااق يەمساىلەر  » لارىدوردا ئاۋازىىى سوزۇى مۇنداق سورايدۇ:

نىڭ بولكا ماشىىىساىدىن چىقارباائ ئوزۇقلاۇقى ياوق شەلىلساىز  Googleتوساننا ئورنىدىن چىقىپن ئۇ بايىال 

 بولكىىى يەيمىز. 

 

تا  توپسانىغا يىغىلىپ دەرس ئاڭاليمىزن ئىچىدە ئىل ىارى سۇساانىىڭ ماشىىىسانىساىدىكى تاوق -بىز تىل

ئۈساتەلدىكى تاوى سېتكىساى ياتقۇزۇلغاائ بولاۇىن بەلكىال  لغاائ.تا  توى شىرەسى قويۇ-يېشى  رەڭلىل تىل

ئالااادىىقى لاااۈنى ماااۇدىرىيەت يىغىىاااى ئاچقانااادان قايساااى بىااار خەتەرگە تەۋەلكاااۈى مەبااالە  ساااالغۇچى ياااائ 

لرائىن دەرس ئۆتۈشاكە  لومپيۇتېرىىى قويىدىغائ جا  تېپىش ئۈچۈئ ئۇنى ياتقۇزۇى قويغائ بولۇشى مۇمكىن.

 نەرسە يەۋاتاتتۇق. بىز بىرباشلىغاندان 

 

ئااق دوساكىدىكى مااۋزۇ  دەى گەى باشالىدى.« باۆلەلتىن تەرلىاپ تاپىادۇ.  3بىر ئىزدەش موتاورى »ئۇ 

 ن ئۇ ماۋزۇنىڭ ئاستىغا سۆزلىمەلچى بولغائ مەزمۇنىى توختىما  يازاتتى. «بىر سۈررشتۈررشىىڭ باش ئاخىرى»

 

دەيادىغائ جەرياائ ئاارقىلىق ‹ ئېرىشاىش›پاليمىزن ئالدى بىلەئن بىز توردىكى بەتلەرنىڭ ئۇچۇرلىرىىى تو»

دەى ئاتىلىادۇن ئاۇ بىار ئۇالنمىادىن يەنە بىار  Googlebotبىزنىڭ ئۆمۈچۈ  پىروگراممىمىز  ئىشقا ئاشۇرىمىز.

يامىشاىش جەريانىغاا  ئۇالنمىغا ئاتالىن ھەر بىر تور ئادر سى ۋە ئۇنىڭ مەزمۇئ ساانلىق مەلۇمااتىىى توپاليادۇ.

ئەتراپىادا ۋاقىاە لېتىادۇن تامامالنغاائ ھاماائن باايەت زور ساانلىق مەلۇمااتىى بىرلەشاتۈررى  ئادەتتە بىر ئاا 

 «ئىشلىتىدىغائ تىزىمغا ساقلىشىمىز الزىل. بۇ جەريائ ئىىد كىن قۇرۇش دەى ئاتىلىدۇ. 

 

ئاايرىل -دەى ئىككى سۆزنى خاتىرىلەىن ئايرىل« ئىىد كىن قۇرۇش»ۋە « يامىشىش»يائ لومپيۇتېرىمغا 

ىاارى ە ئېلىااپ قوياادۇمن ئاناادىن سااىزىق بىاالەئ ئىككااى دائىرىىااى بىرلەشتۈرسااەمن لۆزئەيىەلىىااڭ شااەللى ە دائ

 ئۆزگەردىن ئۈستىدىن بىر ئۆمۈچۈ  ساڭ ىالى چۈشسەن ئۇ جا  دەى بۇرنى بولىدۇ. 

 

ھېسااابالش  PageRankبىااز ئىىد كىسااقا ئېرىشسااەلالن بىزنىااڭ »لرائىاان سااۆزىىى داۋامالشااتۇرۇى: 

 PageRank ن پايادىلىىىپن ھەر بىاار بەتىىاڭ ماۇھىملىقى بااويىچەن بەت تەرتىپاى تەقسااىملەيمىز.ئۇساۇلىمىزدى

 « مەخپى  تېتىتقۇسى. Googleھېسابالش ئۇسۇلى 
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بىز باشقا بارلىق ئىازدەش موتورلىرىادىن ياخشاى قىالاليمىازن قارىغانادا شاىرلەتىىڭ « مەخپى  تېتىتقۇ »

لىىى ئاشكارىاليدىكەئن بىاز بەدىىىمىزناى ئالادىغا ئاازراق قىيساايتىپن قۇربۇچىسى تېزال ئۆزىىىڭ ھەقىقى  ئەھما

 ياخشى ئۆگىىىشكە تەييارالندۇق. 

 

«PageRank  تااوردىكى ھەماامە تااور بەتلەرنااى لااۆررىن ھەر بىاار بەتااكە قارىتىلغااائ باشااقا ئۇالنمىالربااا

نماا قاانچە لاۆى بولساان باۇ ئىشەنچلىل تورتاۇراالردىن لەلا ەئ ئۇال ئاساسەئ شۇ بەتىىڭ قىممىتىىى ئۆلچەيدۇ.

 « بۇ مەخپىيەتلىكىىڭ ئالدىىقى يېرىمى. قىممىتى شۇنچە چوڭ بولىدۇ. PageRankبەتىىڭ 

 

نااى يېزىااپن ئۇنىااڭ ئەتراپىغااا ئىللېپىسااتىن بىرنااى  «PageRank»نىااڭ ئاسااتىغا  «لااۆزئەيىە »مەئ 

ئۇساتى ە ئاادەم بېشاىدىن بىرناى سىزدىلن قارىماققا لۈلكىلىل ئېغىزبا ئوخشاىغاندە  قىالتتاىن شاۇنىڭ بىالەئ 

 سىزىپن يېىىغا ئازراق چاچ قوشۇى قويدۇم. 

 

لېيىىكااى يېرىمااى قايسااى نەتىنىلەرنىااڭ بىااز تاپشااۇرۇۋالغائ مااۇئەييەئ سۈررشااتۈررش بىاالەئ بولغااائ »

بىزنىاااااڭ زور لۆپچىلىااااال  مۇناساااااىمەت دەرىنىساااااىىىڭ ئەڭ ياااااۇقىرى ئىكەنلىكىااااا ە ھۆلاااااۈم قىلىشاااااتۇر.

قارايدىغىىىىىڭ ھەممىسى ئاساس  ئۇچۇرالرن مەسىلەئ: مەلۇم بىار ساۆز بىار بەتاتە قاانچە رىقابەتچىلىرىمىزنىڭ 

ئۇالپال بۇ سۆز قاناداق  بىزنىڭ قارايدىغىىىمىز سۈررشتۈرگەئ تۈر بەتتە قانداق ئىشلىتىل ەئ. قېتىل پەيدا بولدى.

ئاۇ  ائ خەت نۇسسىساىمۇ ئىشلەتكىىى قارا خەت نۇسسىسىمۇ يالى باشقا ئوخشىمايدىغ سۆز بولۇى لۆررن ەئ 

بىر بەتكە  بۇ خى  ئۇالنما تەھلىلى ئىىتايىن مۇھىل. بەتلەرگە قارىتىلغائ ئۇالنمىالردان بۇ سۆز قانداق لۆررن ەئ 

 « قارىتىلغائ ئۇالنمىدا لۆررن ەئ سۆز ئۇالنما لەڭ ەر تېكىستى دەى ئاتىلىدۇ.

 

ىادىن بىرساى ئۆساۈىن تاالى بەت ئاساتىغىچە يائ لومپيۇتېردان بايىقى لۈلكىلىل ئېغىزدىن ئاۇزۇئ ئۇالنم

يېتىپن ئاستىدا توساتتىن بىر لەڭ ەر پەيدا بولدىن ئەتراپى چىشالىرىىى ھېڭ ايتقاائ باېلىقالر ساەيياھ بىلىقاالر 

 تۇراتتى. 

 

سۈررشتۈررشاااكە مااااس لېلىشاااىىڭ ياخشاااى ياماااانلىقى ئىااازدەش »لىرائىااان ساااۆزىىى داۋامالشاااتۇرۇى: 

توال بولسىمۇ سوبيېكتىپن -ۇن باھاالى سۈررشتۈررش ياخشى ماسالشتىمۇ يوق ئازسۈپىتىمىزگە تەسىر لۆرسىتىد

ئەگەر ساىزنىڭ ئىازدەش ئۈچاۈئ لىرگاۈزگىىىڭىز  تېسىىكاا مەسىلىساى ئەمەس.-شۇڭالشقا باۇ ھەقىقىا  بىار پەئ

‹jaguar ›ساى دئامېرىكا قاپلىىى  بولسان سىزنىڭ لۆرساەتكىىىڭىز ماشاىىان قااپالئ ۋە ياالى پۇتباوى لوماندى 

 « مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۈررشتۈررشكە نىسبەتەئن بەزىدە لۆى مەنىسىىى يوقاتماق بە  قىيىن.

 

د ا ەئ ساۆزنى يېزىاپن ئىچىمادە ئاۈچ قېاتىل ئوقاۇىن ئاۇنى ئۆزەمىىاڭ « لۆى مەنىسىىى يوقاتمااق»مەئ 

خشااايدىغائ ئاناادىن ئااانچە مااۇنچە دابلىاارى بااار تااۈلكى ە ئو سااۆزلۈلى قىلىااپ ئۆزگەرتىشااىى قواليالشااتۇردۇم.

ئەتاراى ساۇ بولغاانلىقى  نەرسىدىن بىرنى سىزدىلن ئۇ تۆمۈر لەڭ ەرنىاڭ ئەتراپىادىكى بېلىقالرناى قوبالۋاتااتتى.

 ئۈچۈئن مەئ بىر قانچە سۇ لۆپۈلچىلىرىىى قوشۇى قويدۇم. 

 

لېرەللىاال تاااور بەتىىاااڭ لۆرسااىتىش تەرتىپاااى مۇقىمالشساااىالن ئىاازدەش نەتىنىساااىىى سۈررشاااتۈرگەئ »

قااا « gwiss»لىرائىاان سااۆزلەى «  قىلىاادىغائ ئىااش.‹ gwiss›بااۇنى دەى   ە ئىىكاااس قىلىاادۇ.ئىشاالەتكۈچى

 Google Webدتااور مااۇالزىمېتىرى Google  نااى يېزىااپن ئاسااتىغا«GWS»لەل ەناادەن ئاااق دوسااكىغا 

Sever    .دەى ئەسكەرتىپ قويدى 

 

«GWS — اپشاۇربائ ھەمادە بىر يۇمشاق د تاى سىستېمىساى بولاۇىن ئىشالەتكۈچى سۈررشتۈررشاىى ت

ئىاازدەش نەتىنىسااىىى ئىىكاااس قىلىااپ قايتۇربااائ ۋاقىتتااان ئەمەلىيەتااتە ئااۇ ئىشاالەتكۈچىلەر بىاالەئ ئۆزئااارا 

 GWSنىااڭ ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزىىى يېڭىلىماااقچى بولساااقن يېڭىاادىن بىاار  Googleبىااز  تەسىرلىشااىدۇ.

 « سىستېمىسىىى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ ئۆزگىرىشىى ئىشقا ئاشۇرىمىز.
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ن شۇڭالشقا بايىقى ئاادەم بېشاىىىڭ ئارقىساىغا لى تەسەۋۋۇر قىاللمىدىئىكەنلىكىىنىڭ قانداق  GWSەئ م

نىڭ ئىشالەش ئۇساۇلىغا  Googleلىرائىن سۆزلەى بولغاندان مەئ  تسارىيە پىشالقلىرىىى سىزىپ قويدۇم. شىم

ساىزما ئەساەردىن بىار پاارچە نىسبەتەئ چوڭقۇر چۈشەنچى ە ئى ە بولدۇمن ئۇنادىن باشاقا يىغقۇچۇمادا بەلىاتە 

 قوشۇلدىن بۇ يېڭى ئىشداشلىرىل بىلەئ ھەمبەھىرلىىىدىغائ نەرسە ئەمەستە. 

 

يىلى سىتان ورد ئۇنىم رسىتېتىدىن ئايرىلىشتىن ئىل ىرىالن -1998لېيىنن ئۇرس ماڭا الررى بىلەئ سېرگې  

Google ىكتىنن ئۇالنماااا تەھلىلاااى بە قازىىىشاااىىڭ ئاساساااىغا ئېرىشاااكەنلىااائىااازدەش ساااۈپىتى تەرەپاااتە بەل

ئىاازدەش نەتىنىسااىىىڭ يااۇقىرى  Google ئىىتېرنېتتىكااى لۆيدررسااىال ئالتۇنغااا ئايلىىىاادىغائ تاااش ئىاادى.

بابلىىىشااااچانلىقى دەساااالەپكى ئىشاااالەتكۈچى ۋە ئاخبااااارات تاراتقۇالربااااا بااااايەت زور تااااارتىش لااااۈچىىى 

الغائ ئاجىز ئاساس يوشاۇرۇنغائ ئىادى. ئاۇرس شەلىللەندرردىن ئەمما ئارقىسىدا يىمىرىلىش گىردابىغا بېرىپ ق

دىاان خاېلىال ئىلغااارن ئەممااا سااۈرئىتى  Alta Vistaبىزنىاڭ رەتااكە تىاازىش ئۇسااۇلىمىز »ماڭاا مۇنااداق د اادى: 

 «ناھايىتى ئاستان ئۇنىڭ ئۈستى ە مۇقىل ئىشەنچلىل ئىىد كىن قۇربىلى بولمايدۇ. 

 

Google زىمەت جەھەتتە ئۆزئارا تەسىرلىشىش ئۈناۈمىىى قانداق قىلىپ يامىشىشن ئىىد كىسالش ۋە مۇال

ئۇنىاڭ ماۆلچەرىچە ياخشاىالش پىالنىىاى  باا لىرگاۈزگەئ. Googleدەى مۇشۇ رىقاابەت ئۇرساىى  ياخشىاليدۇ 

پۈتكاۈى »ئاۇرس  ئەمەل ە ئاشۇرۇش ئۈچۈئ بىار يىا  ئەتراپىادا ۋاقىاە لېتىادۇن ئانادىن ئاۇ ياۋروپاباا لېتىادۇ.

دەى ئېتىراى قىلدىن « ەسىلە بولۇىن مېىىڭ بۇنىڭغا مۆلچەرىل يېتەرلىل ئەمەسئىشالر سىستېما خارالتىرلىق م

بىزنىڭ ئىل ىرى ئىشلەتكىىىمىز ئالى  مەلتەپتىكى سىستېما بولۇىن ھازىر ئاساساى  جەھەتاتىن قايتاا يېازىش »

ۇن ئەمماا ئۆزى ئى ىلى ەئ سانلىق مەلۇماتالربا نىسبەتەئ ياخشى قىاللىغائ بولسىم Googleگەرچە « لېرە . 

ئۇ توپلىغائ ئۇچۇرالر تېسى يېتەرلىل ئەمەسن ئۇنىڭ ئۈستى ە سانلىق مەلۇمات ئىزدەش سۈرئىتىمۇ ئاانچە تېاز 

 ئەمەس. 

 

بىزنىڭ ياماشقائ تور بەتلىرىمىز قاانچە لۆپەي ەنساېرىن  سۈرئەت بىلەئ لۆلەمدىن بىرنىال تالالش لېرە .

ساۇلى پايدىلىىىادىغائ ساانلىق مەلۇمااتالر تېسىماۇ ھېساابالش ئۇ PageRankئىىد كىن شاۇنچە چوڭىيىادۇن 

لۆپىيىدۇن مۇشاۇنداق بولغانادىال ئانادىن بىاز مۇناساىمىتى تېسىماۇ ياخشاى نەتىنىا ە ئېرىشاەلەيمىز. باۇ نۇقتاا 

تېسىمااۇ لااۆى ئىشاالەتكۈچى ۋە تەتقىقاااتچىالرنى جەلااپ قىلاادىن شۇڭالشااقا بىزنىااڭ ئەگەشااكۈچىلەر قوشااۇنىمىز 

شۇنداقتىمۇن تېسىمۇ لۆى ئىىد كىسكە تېسىمۇ لۆى لومپيۇتېر تېسىمۇ لۆى بىر تەرەى  .ئۆزلۈلسىز زورىيىماتىدۇ

قىلىش جەريانىىى ئىنرا قىلىشاى زررررن تېسىماۇ لاۆى بىار تەرەى قىلىاش جەرياانى تېسىماۇ لاۆى ۋاقىاە ساەرى 

ى تەلەپلەرناى توربا چىققانالرنىڭ ھەممىسى بىلىادۇن ئىشالەتكۈچىلەر ئاۋۇساا تورباا تېسىماۇ لاۆ قىلىشى زرررر.

 ئوتتۇرىغا قويىدۇن شۇنىڭ بىلەئ سۈرئەت ئاستىاليدۇ. 

 

Google  نىڭ لەل ۈسى ئىستىقبالىغا نىسبەتەئن بىر ئاخىرقى پونكىە بوالمدۇ يالى باشقا تورتۇراالرنىڭ

ى مۇالزىمەت تەمىىلى ۈچىسىمۇن الررى بىلەئ سېرگې  باۇ تالالشاقا ئامالساىز يۈزلەن ەنادەن ئاۇالر ھەر ئىككىساىى

نىڭ ئىزدەش سۈرئىتىىى  Googleئومۇميۈزلۈ  لېڭىيىشىى تاللىغائ تەقدىردىمۇن  قىلىدىغانلىقىغا قارارالشقائ.

ئۇالر تەبىلەت قانۇنىيىتى ە نىسبەتەئ ئۇالربا تاڭغائ چەللىمى ە قاراشقا چولىسى يوقن  يەنىمۇ تېزلىتىش لېرە .

 اشلىدى. شۇڭالشقا ئۇالر ئوخشاش يولدىكى لىشىلەرنى ئىزدەشكە ب

 

 سەۋەبىى تېپىپن قايسىسىىى تالاليدۇ 

 

كىتەتتىن چۈنكى الررى بىلەئ سېرگې  سودا ساھەسىدە بىر تەرەى ېئۇ چابدان ئاساسلىقى ئۇرس نىشائ ب»
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دەسالەپكى «  قىلىدىغائ مەسىلىلەر تېسىمۇ لۆى ئىدىن ئۇالر سودىلىشىش تۈرىدىكى ئىشالرنى لۆپرە  قىالتتى.

الررى بىالەئ ساېرگې  ھەر ئىككىساى  جىا  دىلاائ ماڭاا دەى بەرگەئ. ئىىژ ىېارلىارگەئ  با Googleمەزگىلدە 

 پىروگرامما يازااليدۇن ئەمما بۇ ئۇالرنىڭ ئۇستا ئىشلىرى ئەمەس.

 

 ەئ پىروگراممىغااا ئىشااىىەلمەيمەئن ئااۇالر سااىتان ورد ئۇنىم رسااىتېتىدا ىمەئ الررى بىاالەئ سااېرگې  تااۈز»

يمىغائ پىروگرامما لودلىرىىى بىار تەرەى قىلماا  ئاماالىل ياوقن ئىچىادە مەساىلىلەر ئوقۇۋاتقاندا قالدۇربائ قاال

ئاۇالر تەتقىقااتچى تىپىادىكى پىروگراممىار بولاۇى ئىشاتىياقى بولساا ئىنارا قىلغىلاى بولىادىغائ  ئىىتايىن لاۆى.

جىا   ېين ئاۇدۇلال.د دى لرائىان سىلم رسات«  پىروگرامما يازااليدۇن ئەمما ئاسراشقا قوال  پىروگرامما ئەمەس.

سىستېمىساىدان بەلىاتە بىار خىا  ئەھاماى بولاۇى: ھەر  Googleدىلانىىڭ د يىشاىچەن ساىتان ورد نەشارىدىكى 

ا بىىورماللىل لۆررلسەن ھېچقانداق چۈشەندرررشى يوق خاتالىق ئۇچۇرىدىن بىرى قوشۇلغائ دقېتىل پىروگراممى

 « ئاتن توختاى قالدىن»دى  بولۇى: خاتالىق ئەسكەرتىشىىىڭ مەزمۇنى ئىىتايىن ئاد ئىكەئ.

 

ئۇرس ئۆزىىىڭ لىيىىىشى ۋە ئىتاى بىالەئ ناھاايىتى جەلپكاار »خۇددى لرائى ىىڭ ئەسلى ىىى ە ئوخشاشن 

د اا ەئ لىىااودىكى بۇلااۇت تۇمااانالر يااۇقىرى لۆتااۈررل ەئ سااېھىرلەن ەئ « سااېھىرگەر ئااۈزر »ن خااۇددى «ئىاادى

الرناى باشاقۇرۇش ئىىژ ىېردا ھەمامە  Googleوخشاايتتىن ئاۇ ئورماندىن ئااق يېپىىچىلىاق گەناداى چىققانغاا ئ

ئۇرس قارىماققا ساېھىرگەرگە ئوخشااش ھەممىىاى بىلىادىغائ قاابىلىيىتى بااردە   رولىىى ئۈستى ە ئالغائ ئىدى.

لىرىغااا ۋەزىااپە بېكىتىااپن ئااۇالرنى ئىىتېرنېتىىااڭ قاااراڭغۇ بۇلۇڭلىرىاادىن ئىىژ ىېرنىااڭ  Googleلااۆررنەتتىن ئااۇ 

 لۇمات توپالتقۇزۇىن ئاندىن بۇ سانلىق مەلۇماتالرنى ئۇالرنىڭ مۇالزىمېتىر قوشۇنىغا يولالى بېرەتتى.سانلىق مە

 ىن ئېرىشكەئ سېھرى  لۈچ بولسا لېرە . قتبەلكىل ئۇرس ھەر لۈنى لىيىمالىدىغائ قىزى  پايپا

 

ڭ بولغاائ بولاۇىن ئىى لىز مىلى لېلىدىغائ جايادا چاو 10تسارىيە باسې  شەھەر ئەتراپىدىكى  ئۇرس شىم

تلىاا  ەئەساالىدە خىمىاايەگە ئائىااە ئىااش قىلىشااىى ئويلىغااائن ئەممااا لېاايىن پىروگراممااا تااۈزرش ئااۇنى تېسىمااۇ ق

بۇنىڭاادا ئۆزىىىااڭ نەرسىسااىىى »ئااۇ چۈشااەندرررى مۇنااداق د اادى:  ئىاارادى ە ئەلىلەلەياادىغانلىقىىى بايقىغااائ.

بۇنىڭادا  ئىزچى  ھالدا لەلتۈررى چىقاربىلى بولىادۇ.ياسىغىلى بولىدۇن ئەگەر مەسىلىىى ھەى قىلغىلى بولمىسان 

بىار ئىاش ياا تاوبرا ياا خاتاان ئەگەر خاتاا بولساان ئۇنىاڭ ساەۋەبى باارن »خىيالىغا لەل ەنىى قىلغىلى بولمايدۇ. 

الر ئىككىلىال سىساتېمىدىكى ئىىژ ىېر شۇڭالشقا ئۇنىڭغا ئاماى قىلىپن توبرا نەتىنىسىىى تاپقۇچە ھەى قىلىسىز.

 ياشايدۇن مەئ بەزىدە ئۇالرنىڭ ئېىىق ۋە چۈشىىىشلىل تۇرمۇشىغا ھەۋەس قىلىمەئ. دۇنيادا 

 

ساايۇرىستا ئااالى  مەلتەپااتە ئوقۇۋاتقااائ چاباادان ئۇرسااىىڭ دىقااقەت نۇقتىسااى لىچىكاالەى لومپيۇتېرنىااڭ 

اسپىرانە سىستېما قۇرۇلما مەسىلىسى ە مەرلەزلەشتىن لېيىن قىتلە ئاتالىن سىتان ورد ئۇنىم رسىتېتىغا لېلىپ ئ

 «.ئۈسكۈنىلەرنى تېسىمۇ ئەرزائ ساېتىش… ئۈسكۈنىلەرنى تېسىمۇ تېز ماڭدۇرۇش»ئوقۇدىن تەتقىقات خىزمىتى 

ئۇ ئوقاۇش پۈتتۈرگەنادىن لېايىن لاالى ورنىيە ئونىم رساىتېتى ساايىە بارباارا تارمىقىادا ئوقۇتقۇچىلىاق قىلغاائن 

  نىڭ يادرولۇق پىروگراممىسىىى JVMم ماشىىا دمەۋھۇ Javaلىچىل لۆلەملىل بىر ئى ىلىل تىكلەش پىالنىدا 

نىڭ مەنىسىىى بىلىمەئ د سەمن مەئ بىلەئ ئوقۇرمەنلەر ئارىسىدا  JVMمەئ يالغانچىلىق قىلىپن  ئىناد قىلغائ.

قوبااۇى قىلىشااىىال بىلىااش  ئااېلسەتن لومپيااۇتېر ئىشلىتىشااتە پەقەت لااېكىن قۇرۇلغااائ ئىشااەنچكە خىااالى بولىاادۇ.

ناى قىلغاائ خىازمەت تەجرىبىساى مەلاۇم مەنىادىن ئۇرساقا  JVMلىقاالر ئۈچاۈئن  Googleلۇپايە بولىدىغائ 

دا ساااقالنغائ مەسااىلىىى ھەى قىلىاامەئ دەىن  Googleشۇڭالشااقان ئااۇرس  چوقۇنۇشااىى لەلتااۈررى چىقاربااائ.

 نى مۇقىل ئىشاەنچلىل راۋۇرۇس سىساتېمىغا ئۆزگەرتكەنادەن الررى بىالەئ ساېرگې « ئوقۇبۇچى تۈرى»ئۇالرنىڭ 

 ناھايىتى ھاياجانالندى. 

 

سااۆرەنلىرىدىن يىااراق تۇرۇشااىى خالىسااان لۆڭلىاادە ھېچقاناادائ سااائ -بەزىاالەر پااانى  دۇنيانىااڭ شاااۋقۇئ

بولمىسىمۇ ئاساسەئ لۆرگىلى بولمايدىغائ سىستېما دئالدىىقى شەرتى ئۇالرنىڭ ئايلىىىش ئۇسۇلى تاوبرا يولادا 

ربا نىسبەتەئن ئازبىىە تەۋەلكۈلچىلىل ئىدىيەسى ە بولغاائ بولۇشى  نى ياخشىالش ئۈچۈئ لۈچ چىقىرىدۇن ئۇال

 Google لىچىككىاااىە چوقۇنۇشاااتىن ساااىرتن ئاساساااى  مۇئەسساااە ھەمااامە ھاياجاااانلىىىش نۇقتىساااىدۇر.
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لىرنىااڭ قاتارىاادان الررى بىاالەئ سااېرگېيىىڭ ئااورنى ئەلاامەتتە ئەڭ يۇقىرىاادان ئەممااا ئااۇالر پىروگراممىىااى ئىىژ ىېر

 ىدىغائ يېڭىياچى ئەمەس. قانداق يېزىشىى چۈشىى

 

 ئەممان ئۇرس بۇ نۇقتىغا دىققەت قىلىدۇن ئۇ دىققەت قىلىدىغائ نەرسە ناھايىتى لۆى. 

 

ئۇرسااىىڭ قىزىقىاادىغىىى نەتىاانە بولااۇپال قالماسااتىنن بىااز ئېرىشااكەئ نەتىنىىىااڭ جەريانىغااا بەلاارە  »

 300ئۆرلەتكەنااادەن  2ىىى %ياااۇقىرى ساااۈرئەتلىل ئاساااتىلىتىپ سااااقلىغۇچىىڭ دەللىااال نىسااابىت قىزىقىااادۇ.

ئەگەر ئااۇ بولمىسااان  بااۇالر دەى ئۇرسااىىڭ ئېرىشاامەلچى بولغىىىاادۇر. لومپيااۇتېرنى تىاانەى قااالغىلى بولىاادۇ.

Google  .د ااادى « نىاااڭ ئاساساااى  مۇئەسسەساااى ئىككاااى يىلغاااا پايلىمايااادۇGWS  ئىناااادىيىتى بىااالەئ

 بېن شىمىن.  ئىىژ ىېرشۇبۇللىىىدىغائ 

 

Google كارلىشىشقا ئەلىرەلىشىن نېمە د  ەئ تەلەيلىل ئىاش ھەن مەئ دەسالەپتە باۇ نىڭ ئۇرسىى ھەم

مېىىڭ قارىشىمدان ئۇ پەقەت ئاق دوسكىدا قااليمىغائ ئاتاالغۇالرنى يازىادىغائ  نۇقتىىى تونۇى يەتمەپتىكەنمەئ.

نىاڭ ھەقىاقەتەئ ئەمما ئۇنىڭ قوى ئاستىدىكىلەر بىالەئ پاراڭالشاقاندىن لېايىنن مەئ ئۇ ئىدى. ئىىژ ىېريەنە بىر 

ئاساتا -ى ئاساتائىكەنلىكىىا« ھالقىلىق لىشاى»  د  ەندە  Deb Kellyقۇرۇلۇش تۈرى باشلىقى د ب لېللى د

 تونۇى يەتتىل. 

 

مەئ ئۇچراتقااائ بااارلىق لىشااىلەرنىڭ ئارىسااىدان ئۇنىااڭ تەپسااىالتالرنى »د بىىااڭ ماڭااا دەى بېرىشااىچە: 

ئۇنىااڭ مىڭىسااىدىكى تەشااكىلى   شەن ۈسااى لەلمەياادۇ.ئى ىلىشااى ە ھااېچكىل يەتمەياادۇن ھەتتااا ئادەمىىااڭ ئى

ئۇنىڭ ئاساسى  مۇئەسسەگە پىششىق بولۇشى الررى بىلەئ « لى ئادەمىى ھەيرائ قالدۇرىدۇ. ۈقۇرۇلمىىىڭ لۆپل

الر بىلەئ بىماساتە ئىىژ ىېرسېرگېيىىڭ ئىشەنچىسى ە ئېرىشتىن ھەمدە شىرلەت قۇربۇچىلىرى بىرىىچى سەپتىكى 

 دىغائ بولدى. ئۇچراشمىسىمۇ بولى

 

  مۇناداق Ben Gomesباېن گاومېن د ئىىژ ىېارئىزدەش سۈپىتىىى تىزگىىلەشكە لاپالەتلىل قىلىادىغائ 

الررى بىاالەئ سااېرگې  باشااقا ئىشااالربا لۆڭااۈى بۆلسااىالن ئااۇرس قۇرۇلااۇش تېسىىكىسااى ساھەسااىدىكى »د اادى: 

قەتلىياىەزەرن لۆپچىلىال ئاۇنى ئىازدەى قانداق ۋاقىتتا جىددى  ئەھاماى لۆررلۈشاىدىن  لىشى بوالتتى. قلقىلىاھ

 «نەق مەيدانغا بېرىپ بىر تەرەى قىالتتى. 

 

خۇدا ئاتا قىلغائ لاود ئاسارىغۇچى »الرنىڭ لۆپلىكىدىنن بۇ لىتابىى ئىىژ ىېرئۇرسقا مەدھىيە ئوقۇيدىغائ 

ناادان مۇنااداقچە ئېيتقا گە ئايالناادۇرۇى قوياااتتى. «ھەرىااكەت ئەسلىمىسااى-مۇرتىىااڭ سااۆز»نىااڭ «مااۇرت ئااۇرس

پاراساىتى ە تەلامىلەرچە چوقۇنمىغاائ تەقادىردىمۇن چىان -ئۇرسىىڭ قوشۇنىدىكى ئەزاالر ئۇنىڭ ئاالھىادە ئەقىا 

يۈرىكىدىن ئۇنىڭ ئاالقە ماھارىتى ە مەدھىيە ئوقۇيتتىن دەى مۇشۇ خى  ماھاارەت باشاقىالرنىڭ ئاۇنى ھالااۋۇر 

  لىشىدىن ساقالى قالغائ.ېيوبانچى دەى ق

 

ئۇ ئىل ىرى ئۆزى مۇناسىمەتلىل ئەھمالىى پەقەت چۈشاەنمەيدىغائ بىار »نداق د دى: بېن گومېن يەنە مۇ

يىغىىغا قاتىىشىدۇن يىغىن ئېچىلىپ يېرىمالشقاندان ئۇ بايقاش ئىقتىدارى يۇقىرى بىر قانچە مەساىلىىى ئوتتۇرىغاا 

ساېىىڭ ھاازىر قىلىشاقا تارتىشاىى يوقىتىاپن لىشاىىى باۇ -ئۇ باشقىالر بىلەئ مەسلىھەتلىشىپن تااالش قويااليدۇ.

خىياالپەرەسن باۇ نۇقتاا ئىىتاايىن  —ئى ىلىال تىكلى اۈچى  تې ىشلىل ئىشىڭ دەى خاتاسىز چۈشاەندررەلەيدۇ.

 «نىڭ ئاخىرقى جالارچىسى. «اليىھەنى ئەمەلىيلەشتۈررش»بىراقن ئۇرس ئىزچى  ھالدا  مۇھىل.

 

  نىااڭ قۇربۇچىسااى Gmailەت دمااۇالزىم ئااېلسەت Googleيۇقىرىاادا سااۆزلەن ەئ ئەھمالغااا نىساابەتەئن 

ئۇنىڭ ئەسلەى بېرىشىچە بىار قېاتىل    ماڭا ئەمەلى  ئەھمالىى چۈشەندررگەئ.Paul Bucheitپائۇى بۇچېە د

 ئۇرسقا مۇنداق دەپتۇن بىر مەسىلى ە ھېچقانداق تەدبىر تاپالماپتۇ.
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 «الررى بىزنىڭ بارلىق مەزمۇنالرنىڭ ھەممىسىىى ئەسلەلكە قويۇشىى دەپتۇ. »

 

-شاۇنداقن الررىىىاڭ نۇرباۇئ ئاو »چىرايىدا ھېچقانداق ئىپادە يوق ھالدا مۇنداق جاۋاب بېرىپتۇ:  رسئۇ

 «ئەمما سىز قولىڭىزدىكى ئىشىى ياخشى قىلىشىى داۋامالشتۇرسىڭىزال بولىدۇ.  خىياللىرى بار.

 

چوقاۇم  مەئ دەى مۇشاۇ چابادا شاۇنى ھاېن قىلادىمكىن ساىز»پائۇى بۇچېتىىڭ ماڭا ئېيتىپ بېرىشاىچە: 

ئۆزگىرىشااىڭىز لېاارە ن ئەگەر الررىىىااڭ پىكرىىىااڭ نااۆۋەتتە ئەھمىيىتااى بولمىسااان سااىز ئۇنىااڭ د  ىىااى بااويىچە 

پاراۋۇزىىىااڭ رىلىسااتىن چىقىااپ لەتمەساالىكى ە لاپالەتلىاال قىلغااۇچى  Googleئااۇرس « قىلسااىڭىز بولماياادۇ. 

ئۇنىڭ دىقاقەت نۇقتىساى  رە  چۈشىىەتتى.بولۇش سۈپىتى بىلەئن بۇ نۇقتىىى باشقا ھەر قانداق ئادەمدىىمۇ بەل

بۇ ياش شىرلەتىىڭ خاتاا ھالادا تۇياۇق يولغاا لىرىاپ قېلىاپ ساىزىقتىن ھالقىاپ مەبلاۇى بولۇشاىدىن سااقالى 

 قالدى. 

 

نىااڭ قۇرۇلااۇش قوشااۇنىىى تەشااكىللەى قااۇرۇى  Googleشااۇنداقتىمۇن ئۇرسااىىڭ ئەڭ چااوڭ تۆھپىسااى 

بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەئن ھاسى  قىالاليدىغائ  ئىىژ ىېربىر »دەيتتى: ئۇ ئۇچرىغانال ئادەم ە مۇنداق  چىقىشتۇر.

 ئەڭ چوڭ تەسىرىڭىزن سىز بىلەئ ئوخشاش مۇنەۋۋەر يالى ساىزدىىمۇ ماۇنەۋۋەر لىشاىلەرنى ئىازدەى تېپىشاتۇر.

شىىى ئەگەر ھاسىالتىڭىزنىڭ بىر ھەسسە قاتلىىى چۈنكى لېيىىكى يىلدان ئۇ سىزنىڭ ھاسىالتىڭىزنى بىر قاتاليدۇ.

 «ئويلىسىڭىزن ھەتتا سىز تۇبما ئەقىللىق بولغائ تەقدىردىمۇن ئۇنىڭدىن باشقا ئاماى يوق. 

 

تېسىىكااا لۆپااۈلىن پەقەت نەپەس ئاالالياادىغانال -لىرىمىىاا  جىلغىسااى يوبااائ پااۈۋلەن ەئ يااۇقىرى پەئ

ئاۇرس پەقەت  ۇ.مارلىلىق ماشاىىىغا ئوخشااش پايادىغا ئېرىشاەلەيد BMW پىروگراممىرن نۇربۇئ شىرلەتلەردە

الرنىال تەللىپ قىلىشاتا چىاڭ تاۇراتتىن ئىىژ ىېرھېب بولمىغاندا ھازىرقى خىزمەتچىلەر بىلەئ ئوخشاش مۇنەۋۋەر 

ئەگەر سااىزنىڭ ناھااايىتى مااۇنەۋۋەر »دەى مۇشااۇ نۇقتااا ئااۇنى باشااقىالردىن ئاالھىاادە پەرقلەناادرررى تااۇردى. 

ناااۋادا بىاارەر خاتااالىق  وردىن بىرنااى قۇربانغااا تەڭ.ئىستىساااس ئى ىلىرىڭىااز بولسااان ئااۆزى ئۈچااۈئ بىااسەتەر تاا

دەى ئۇالربااا ‹ ھە ن بااۇ مەسااىلى ە دىقااقەت قىلىڭااالر.›سااىزنىڭ  لۆررلسااەن ئااۇالر ئااۆز ئالاادىغا تۈزىتەلەياادۇ.

بىلمە  تۇرۇىن  لىكىىىبىلدرررشىڭىز ھاجەتسىز. ئۇالرنىڭ خوجايىىلىق قارىشى بارن ھەتتا سىز مەسىلە لۆررل ەن

 ۈبھىسىز ئىشىىىدۇ. ش-ئۇرس بۇنىڭغا شە « ىى تۈزىتىدۇ. ئۇالر خاتالىق

 

   الر شۇنداق خادىمالردۇر.Sanjay Ghemawat  بىلەئ ساننا  گېماۋات دJeff Deanجى  دىلائ د

نىااڭ اليىھەلى ۈچىسااى د سااە ن ئۇنااداقتا جىاا  بىاالەئ ساااننا  گېماااۋات تورۇسااىى  Googleئەگەر ئۇرسااىى 

لىق چۈشىدىغائ تاامىى مىاب بىالەئ بىرلەشاتۈرگەئ مااھىر ئۇساتىالردۇر. نەدە توختىتىپن ئۆيىىڭ لىمى ۋە ئېغىر

ھاۆجنەت سىستېمىساىىى ئىنااد  Google —ھەى قىلىدىغائ مەسىلە بولساان شاۇ جايادا سااننا  گېمااۋاتىى 

ئېالئ تېسىىكىساىىى ئىنااد قىلىشاقىچە؛ ماشاىىا تەرجىمىساىىىڭ ساۈرئىتىىى تېزلىتىشاتىنن  Googleقىلىشتىنن 

MapReduce  .قۇرۇشقا ئوخشاش بۆسۈش خارالتىرلىق قورالالربىچە ئۇنىڭ سايىسىىى تاپقىلى بولىدۇ 

 

جى ااتىن خااۇددى تااو  مۇراسااىمىدىكى شااامپائ لونتانىغااا ئوخشاااشن توختىماسااتىن ئالاادىىقى قاتاااردىكى 

ى ئېتىلىاپ پىروگرامما لودلىرى ئېتىلىپ چىقىدۇ. ھېچقانداق لۈچىمەيالن ئۇنىاڭ يېىىادىن تاۈگىمەس باۇالق ساۈي

چىقىاادۇن ئااۇالر بىرلىشااىپ لۆپااۈللىرى لەياالەى تۇربااائ پىروگراممااا ئېقىىىىااى ھاسااى  قىلىااپن دانە دانە قااالتىن 

ئاۇ ئىل ىارى ئامېرىكاا لېساەللەرنى تىازگىىلەش مەرلىازى ئۈچاۈئ يۇقۇملاۇق لېساەللەرگە  ئىشالرنى تاماماليدۇ.

مىااڭ قۇرلااۇق ئەپااتىن بىرنااى  200قۇرىدىغائ ئىشاالىتىدىغائ مەخسااۇس سىتاتىسااتىكا سااانلىق مەلۇماااتىىى باشاا

دا ئاوئ يىلادا ئىنااد  Googleبۇ بىر يۈررش يۇمشاق د تاى ھازىربىچە يەنىال ئىشالىتىلىماتىدۇن ئاۇنى  يازبائ.

قىلغائ نەچچە ئاوئ خىا  پاتېىاە ھوقاۇقى باار پىروگراممىالرنىاڭ ھەر قانادىغى بىالەئ سېلىشاتۇرباندان ئاۇ بىار 

ئەسالىدە ئاۇ تولاۇق ئوتتاۇرا  لەسىپتىكلەر ئەڭ لۆى نەقى  ئالغائ پىروگراممىدۇر. يۈررش پىروگرامما ئوخشاش

 مەلتەپتە ئوقۇۋاتقائ ۋاقىتتىكى يازلىق تەتىلدىكى پىرالتىكا تۈرى ئىدى. 
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جى  لىشى ە ئاسانال لىىو  بولۇىن ئې ىز بويلۇقن ئورۇق گەۋدىلىلن بىر ئاز لەمسۆزن يۈزىىىڭ لۈپتى ئېىىق

ئايدان ئۇرس جى قا تېلې وئ بېرىدۇن  -6يىلى  -1999   نى ئەسلىتىدۇ.Gary Cooperپېر دئارتىسى گارى لۇ

  تەتقىقااات مەرلىزىاادىن ئااايرىلغىلى ئااۇزۇئ DECشااۇ چاباادا ئااۇ ئەماادىال رەقەملىاال مەھسااۇالتالر شااىرلىتى د

 ۇبۇللىىىماتاتتى. تاشقىىلىققا تولغائ ئىىتېرنېە قىزبىىلىقىدا يېڭى بىر ئىش بىلەئ ش-بولمىغائ ئىدىن قايىام

 

ئاياااادىال خىزمىتىىااااى يەڭ ۈشاااالەپتۇ ھەقىااااقەتەئ  3ئااااۇ ئىشااااقا چۈشااااۈى »ئااااۇرس مۇنااااداق د اااادى: 

بۇ شىرلەت ھەى قىلىشقا  دەى پۇرسىتىن چۈنكى مەئ ز رىكتىل.› ئويلىماپتىكەنمەئن ئەمما ئۇ مۇشۇنداق د  ەئ.

ۇڭالشقا ئۆزەمىى خاتا تالالشتىن بىرنى تې ىشلىل تېسىىكىلىق مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسىىى ھەى قىلىپ بولدۇمن ش

 ‹«قىلغاندە  ئويالۋاتىمەئ. 

 

رەساامى  تىزىمغااا ئالدۇرۇشااتىن  نىااڭ چاااقىرىقىىى قوبااۇى قىلاادى. Googleجىاا  تاقەتسااىزلىل بىاالەئ 

گەرچە  ئىل ىرىكى بىار قاانچە ھەپتىادەن ھەتتاا يەنە بىار شاىرلەتتىن ئىساتىپا بەرمە  تاۇرۇپالن ئىشاقا چۈشاتى.

سااۈرئەتىى تېزلىتىااپ دەرھاااى ئىشااقا »اتمىسااىمۇن ئااۇ پىروگراممااا يېزىشااقا باشاالىدىن چااۈنكى ئااۇ مائاااش تارق

 «. لىرىشىپ لەتتى

 

DEC  نەچچە تەتقىقاتچىساى جى قاا ئەگىشاىپ  20شىرلىتىىىڭGoogle .بۇالرنىاڭ ئىچىادە  باا لەلادى

باا بارباانلىق  Googleىىاڭ ساننا  گېماۋاتىى ئۆز ئىچى ە ئالغائ نۇربۇئ لىشىلەر بار بولۇىن ھەممىسى جى 

جى  ئۇرسىىڭ ئېسى  خادىمالرنى تەللىپ قىلىش پىكرىىى چىڭ ئەستە تۇتقائ بولۇىن  خەۋىرىدىن ئېلھامالنغائ.

ئۇنىاڭ ئىچىادە  ھەممە ۋاستىالرنى قوللىىىپن باارلىق لاۈچىىى چىقىرىاپ پەزىلەتلىال لىشاىلەرنى قوباۇى قىلادى.

 lock free»جەدۋەى بەملەلىااااى تاقاااااش ن دبەت « TLB shootdown»بااااارلىرى: بەزىاااالەر 

synchronization » دقۇلۇپلىما  قەدەمداشالش  د  ەندە  پىروگرامما تاۈزرش بىالەئ ئاازراق مۇناساىمىتى

 ئىىژ ىېرد بار ئاز ئۇچرايدىغائ ھالقىلىق سۆزلەرنى لىرگۈزگەندىمۇن ئادەم قوبۇى قىلىش ئېالنى قاڭقىپ چىقاتتى.

‹ قۇلۇپلىمااا  قەدەمداشااالش»›شااۇلغاندىن لېاايىنن جى قااا مۇنااداق د اادى: بااا قو Google پااائۇى بۇچېااە 

مەسىلىسىىى ھەى قىلىش ئۈچۈئ ئاادەم تەللىاپ قىلغاائ ھەر قاناداق شاىرلەتن مەئ ئۈچاۈئ يېتەرلىال ياخشاى 

 «  ھېسابلىىىدۇ. 

 

دا مااۇھىل رولالرنااى ئالغااائ  Googleالرنىااڭ ھەممىسااى ئىىژ ىېرتىاان لەلاا ەئ نۇربااۇئ  DECگەرچە 

  تەتقىقااات ئااېچىش بۆلۈمىىىااڭ مااۇدىرى Monika Henzingerمەسااىلەئن مونىكااا خېىزىى ېاار د —لسااىمۇ بو

ئەممااا پەقەت سىسااتېما  —خەۋەرلىرىىااى قااۇردى  Krishna Bharat) Googleبولاادىن لىرىشااىا بااارات د

ل ىرىلەيادىغائ اليىھەلى ۈچى ساننا  گېماۋات جى ىىڭ توسقىلى بولمايدىغائ ئېھتىيااجىىى بااتۇرالرچە ئالغاا ئى

ساننا  گېماۋات ئې ىز باو ن ئااۋازى باوش ئىاىچىكەن چېچاى بالادۇرال  ھەرىكەتلەندررگۈچ لۈچكە ئايالندۇردى.

قىممىتىىااى -ئاقىرىااپ لەتااكەئن لارىاادوردىن تىمىشسااىز مېڭىااپن سااەمىمى  تەبىلىاا  بولغااائ لەسااپى  قەدىاار

 ئاشكارىالى تۇراتتى. 

 

ساااننا  »ەمكااارلىق مۇناسااىمەتىى مۇنااداق تەساامىرلەيتتى: جىاا  ئىككەيلەنىىااڭ ئارىسااىدىكى ئىىاااق ھ

گېماۋات  بىلەئ مەئ ئارتۇقچىلىق يېتەرسىزلىكلىرىمىزنى ئۆزئارا تولۇقلىسااقن ئۈناۈمى تېسىماۇ ياۇقىرى بولىادۇن 

دائىاال ئېھتىماااللىق قالدۇرىاادۇن ئەممااا مەئ  لااېكىنلېسااى  تەھلىاا  قىلىشااقا مايىاا ن -چااۈنكى ئااۇ دائىاال ئااۈزرى

ئىككىمىزناى بىار يەرگە  د يىشاىى خاااليتتىل.‹ شاليلىن ئاۋاى قىلىاپ بولغانادا ئانادىن بىار گەى باوالرھازىرال با›

 «قويغاندان ئىش قىلىش سۈرئىتىمىز دەى جايىغا لېلەتتى. 

 

بېن گومېن ساننا  گېماۋات بىلەئ بىر ئىشىى بىللە قىلساا ئىىتاايىن راھەت دەى قاارايتتىن ئاۇ ماڭاا ھەر 

شەندررگەئن ئەمما د يىلىشاى ساەى ئوخشاىمايدۇ: سااننا  گېمااۋات ئىىتاايىن ئەقىللىاقن خى  سەۋەبلەرنى چۈ

 نوقاۇىجىا  پەقەتاال  لاېكىن»ئۇنىڭ تەپەلكاۈر ئۇساۇلى سىساتېمىلىققا ئىا ەن شۇڭالشاقا ئاساائ يېتىشاەلەيدۇن 

 «ئەقىللىق بولۇشىى ئۆگىىەلمەيمەئ. »ئۇ يەنە مۇنداق تولۇقلىدى:  «.ئەقىللىق
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سىستېمىسى قاۇرۇش نىشاانىىى  Googleت نىشانى بارن ئۇالر تېسىمۇ ياخشى ەىىىڭ سۈرئقۇرۇلۇش بۆلۈم

نىاڭ  Googleبىزنىاڭ باازار بۆلۈمىادىكى باۇ لىشاىلەرمۇ  بويالى ساۈرئەتىى تېزلىتىاپ ئالغاا ئىل ىرىلەۋاتىادۇ.

با ئوخشاش ئېىىق تېسىمۇ ياخشى بولۇشىىى ئوياليدۇن ئەمما بۇ نىشانىى قانداق ئىشقا ئاشۇرۇشتان بىزنىڭ ئۇالر

 يولىمىز يوق. 

 

تېسىىكا جەھەتتىن سۆزلى ەندەن بىر ئىش »يۈرگۈزرش باشقۇربۇچىسى جىل رىن مۇنداق ئېتىراى قىلغائ: 

باازارچىلىق تەرەپاتەن  لاېكىن ئەگەر تورتاۇرايىمىز ياخشىالنساان ئۇناداقتا ياخشاىالندى. يا بولىدۇن ياا بولمايادۇ.

ىرلەت قۇربۇچىلىرىىىڭ قارىشىدىن لۆرەن بۇ خۈناۈ  بەلبابىىاڭ چې راساى ش« تېسىمۇ لۆپرەلى خۇنۈ  بەلبا . 

مەئ ئەماادىال  ئىىتااايىن سااىلىق يااانتۇلۇقن يانتۇلۇقىىااڭ ئاسااتىدا قەسااتەئ ئالداياادىغائ يۈناادە ئااازگىلى بااار.

Google  لېلىپ ئىشقا چۈشكەئ بىر قانچە ھەپتىدەن بىز چوقۇم ئىشىىڭ جىددىيلىل ۋە مۇھىملىق دەرىنىساى

چە ئىش تەرتىپىىى رەتلەى چىقااتتۇقن ھەر بىار ئادەمىىاڭ رولىىىماۇ بەل ىلەيتتاۇقن شۇڭالشاقا الررى بىالەئ بويى

بىاراقن ئۇالرنىاڭ ئاۇالر  سېرگې  بىزنىڭ زادى نېمە ئىش قىلىدىغانلىقىمىزنى ئېىىق بىلمەسلىكى بىكار ئەمەسكەئ.

 ئىپادىلەيدۇ. ىئىكەنلىكىى قالدۇربائ يىپ ئۇچىدىن بازارچىلىققا بولغائ ئادەتتىكى قاراشتا

 

شىرلىتىمىزنىڭ تور بەت مەزمۇنىغان بۇنداق « چوقۇم ھەقىقى  بازارچىلىقىى ئىشلىتىش لېرە  ئەمەستۇ. »

 چاقچاق قىلغۇدە .

 

ئۇ بۇ  الررى ئېھتىياتسىزلىقتىن دەى سالدى.« چۈنكى بازارچىلىق خادىملىرى يالغائ سۆزلەشكە ئامراق. »

ۈلۈمسااىرەيتتىن ئەممااا ماڭااا بەرگەئ تەسااىرىن بىاازدە  بااازارچىلىق خااادىملىرى گەپىااى د  ەناادە چىرايااى ل

تۇبۇلۇشىمىزدىىال ئالداش خارالتىرىدىكى ئاالقە ماھارىتى ۋە دائىملىق سېتىشىى ئىل ىارى ساۈررش تەشامىقاتى 

ىشاالرنى ھەى ىېارالر قىلىشاىى ياقتۇرمايادىغائ ھەمامە ئ ىژىئارقىلىقن مىقدارالشتۇربىلى بولمايدىغائ دۇنياادان ئ

لىل بىار خىا  لاۆز قاراشاىى ئوتتۇرىغاا قوياۇىن باازارچىلىقمۇ ئاساساى  باار پەئ دەى  قىلىشقا مەسلۇى بولىمىز.

 قارايدىكەئن ئۇنداقتا تەڭرى ە رەھمەت.

 

الررى بىلەئ سېرگې  بازارچىلىققا گۇمائ پوزىتسىيەسى تۇتىدۇن نەتىنىادەن بىزنىاڭ باازار بۆلۈمىادە ئاۇرس 

سىىدى ئاممىمى مۇناسىمەتىى بىر  ى ە ئېلىپ لەل ەئ بۇرچ تۇيغۇسى ئەزەلدىن بولۇى باقمىغائ.قۇرۇلۇش بۆلۈم

تەرەى قىلىشااتا تاشااقى لېسااەى ئوپىراتسىيەسااى قىلغاناادە  دەى جايىغااا لەلتۈرەلەياادۇن الررى بىاالەئ سااېرگې  

تىاايىلىش چانىسااىغا  ئۇنىڭغااا ئىشااىىىدۇن ئەممااا بازارچىلىققااا نىساابەتەئن بااۇ ئىككااى ئى ىلىاال تىكلى ااۈچى قااار

 ئوخشاش ۋەزىيەتكە قاراى چۈشۈشىى ئوياليدۇن ئوپىراتسىيە پىچىقىىاى ئېلىاپ ئىاىچىكە ئىشلەشاىى خالىمايادۇ.

 تارقىتىادىغانلىقىىى ئۇقتۇرىادۇ.« خەۋەر ماقاالە»ئاشكارىالشقا تې ىشلىل ئىش بولسان ئاادەتتە ئاۇالر ساىىدىغا 

ئاخباااااارات تاراتقۇالرباااااا بىزنىاااااڭ بەزى ئىشاااااالرنى بۇنااااداق ئۇساااااۇى قوللىىىشاااااتان ئۇالرنىاااااڭ مەقساااااىتى 

الر بۇنىڭغا لۆڭۈى بۆل ەندىن سىرتن ھېچكىل باۇ مەزمۇنالرباا لۆڭاۈى ئىىژ ىېر ئۆزگەرتكەنلىكىمىزنى بىلدرررش.

 پەقەت ئىاتال ئاڭلىيااليادىغائ پۈشاتە  ئاۋازىغاان ئاخباارات ماۇخبىرلىرى ھەرگىزماۇ لاارى بولمايادۇ. بۆلمەيدۇ.

ئى ىلىل تىكلى ۈچىلەرنىڭ مەقسىتى باويىچە قىلماا ن بەلكاى تااراتقۇ ساھەساى بىالەئ تېسىماۇ سىىدى تامامەئ 

چوڭقۇر ئۇزۇئ مۇددەتلىل مۇناسىمەت ئورناتتىن بۇنداق بولغاندان بىزدە ئاخىرقى ھېسابتا سىرتقا تارقىتىدىغائ 

 تەشمىقات بولغاندان ئاخبارات تاراتقۇالر بىزگە دىققەت قىلىدۇ. 

 

ارات ئېالئ قىلىش يىغىىى ئېچىشاتىن ئىل ىارىن ئاخباارات ماقالىساىىىڭ ئالادى بىالەئ پۈتكاۈى بىراقن ئاخب

 شىرلەتتىكىلەرنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈشتە چىڭ تۇرىدۇ. 

 

باشقا شىرلەت بولغائ بولسان مەئ »د دى سىىدىن « مەئ قوشۇلىمەئن ئەمما پىكرىمىى ساقالى قالىمەئ»

الر بىالەئ بۇناداق مۇناساىمەتتە ئەمەس ئىىژ ىېارشاىرلىتىدىكى ۋاقتىمادا  ھەرگىز بۇنداق قىلماايتتىل. مەئ ئالماا

ن چۈنكى بازار بۆلۈمى بىلەئ تېسىىكا بۆلۈمى ئارىسىدا دەرىنە مۇناسىمىتى بار ئىدىن ئۇنىڭ ئۈساتى ە باۇ لئىدى
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 يتتۇق.بىااز بىاار بىىااادا ئىشاالىمەيتتۇقن ئوخشاااش بولمىغااائ دۇنيااادا ئااايرىل ياشااا مېااىىڭچە ئااادەتتىكى اليىااھە.

Google  .خىزمەتچىلىرىىىڭ قايتۇربائ ئىىكاسىىىڭ لەيپىياتى ۋە سۈپىتى مېىى ھەيرائ قالدۇردى» 

 

Google .الرنىاڭ ئاورنى ئۆزئاارا ئىىژ ىېرگەرچە پىاالئ باويىچەن  مانا مۇشۇنداق باشقىالربا ئوخشاىمايدۇ

ە ئااممىمى ئاشاسانا ئاۇالرنى پىكىار ئاالقىىى توسالغۇسىز قىلىامەتتىن ئۇنىاڭ ئۈساتى  ئېلسەتئايرىلغائن ئەمما 

گەرچە سااىز پىروگراممىرالرنىااڭ ھەممىسااىىى ئۈناادىمەسن قاتماااى  ئالماشااتۇرۇش پۇرسااىتى بىاالەئ تەمىىلەياادۇ.

لىشىلەر دەى قارىشىڭىز ماۇمكىنن ئەمماا ساىز ئاۇالرنى چۈشاەن ەندىن لېايىنن ئۇالرنىاڭ ئىپادىلەشاكە شاۇنچە 

 ى بايقايسىزن بۇ تەرىپى مېىى ھەيرائ قالدۇردى.ەنلىكىىئىكئۇستىلىقىىىن شۇنچە شوخ قىزىقارلىق 

 

لرائىان مەئ يازباائ ماقالىىىاڭ لاۆپەيتىل ەئ نۇسسىساىىىڭ ئۈساتى ە « ئېىىقسىز ئىپادىىى ئااجرىتىش. »

 يېزىپتۇ. 

 

ئااۇرس ئاخىرالشااتۇرۇش سااۆزىدە « نااى ئىشاالىتىدىغائ بولغىيتااۇق  ‹ the›نااى ئەمەس ‹ a›بااۇ جاياادا »

 ۆزگە شۇنداق سوئاى قويدى. ئىشلەتكەئ مىقدار س

 

‹«This › بىاالەئ‹FAQs › .ئىىژ ىېااردەى مېىااى يەنە بىاار « بىرلىاال لۆپلااۈ  شااەللى بىااردە  ئەمەس 

 ئەسكەرتتى. 

 

مەئ ئەزەلدىن تىلقۇرما جەھەتتىكى تەللىاپ ۋە ئۆزگەرتىشالەرگە پەرۋا قىلىاپ لەتمەيتاتىلن باۇ مېىاى ھەر 

ئەممان بۇ  مەئ يازبائ نەرسى ە دىققەت قىلىماتقانلىقىىى بىلدرردى.ۋاقىە ھۇشيار تۇرۇشىى ھەمدە باشقىالرنىڭ 

مېىىااڭ باشااقا بۆلااۈملەردىن لەلاا ەئ بازارچىلىققااا ئارىلىشااىدىغائ ھەماامە تەللىپلەرنىااڭ ھەممىسااىىى قارشااى 

 بۇ خى  ئەھماى ئەمەلىيەتتە ناھايىتى لۆى.  ئالىدىغانلىقىمىى بىلدررمەيدۇ.

 

 چىقىپ لېتىش

 

  مېىااى ياااردەم Salar Kamangarئىشاالى ەئ بىرىىچااى ئاياادان ساااالر لامان ااار د دا Googleمەئ 

بەزىالەر ئاۇنى پىرالتىكاناە د ادىن باۇ  قىلىشقا ئىزدەى لەلدىن ئەيىى چابدا ئۇ ھەققىدە ھېچىاېمە بىلمەيتاتىل.

يىلاى -1999 نۇقتىدىنن ئۇنى باوش چاابالپتىمەئن مەئ زور لۆپچىلىال لىشاىلەردىن مۇشاۇنداق گۇماانلىىىمەئ.

باھاارن الررى بىاالەئ سااېرگې  ساىتان ورد ئۇنىم رسااىتېتىىى پۈتتااۈرگەئ ساااالرنى تەللىاپ قىلاادىن ئااۇ شااۇنىڭدىن 

ئاۇالر ئالادى بىالەئ سااالربا بىار قاانچە ھەپتىلىال  نىاڭ توققاۇزىىچى خىزمەتچىساى بولادى. Googleباشالى 

سااالر ئېىىاق  سامى  قوباۇى قىلىىادى.سىىاى ئىشلىتىش ۋاقتاى بەردىن ساىىاق ۋاقتاى ئاخىرالشاقاندىن لېايىن رە

مەسلۇلىيىتى بولمىغائ لەسپى  تېسىىكا خادىمىدىن ئۆسۈى يېتىلىاپن شاىرلەتىىڭ تەرەققىياات جەريانىادا دۇچ 

 25لەل ەئ ھەممە قىيىىچىلىقالرنى بىر تەرەى قىلىشقا مەسلۇى بولدىن باشقۇربۇچى تەللىپ قىلىشاتىن تارتىاپ 

 ىن يەنە بىر بانكىغا يۆتكەشكىچەن ھەممىسى ئۇنىاڭ ۋەزىاپە دائىرىساىدە ئىادى.مىليوئ دولالر پۇلىى بىر بانكىد

 ياشتا ئىدى.  22ئەيىى چابدا ئۇ ئەمدىال 

 

  ئىدى. ئۇنىڭ قاپقارا چېچىن بىر جاۈى روشاەئ Dodge Dartد دىن ئورالغائ دودگ  Porscheساالر 

لىىوسىدىكى ساى « سەۋەپسىز قارشىلىق»قوڭۇر رەڭ لۆزىن لىشىىى تەسىرلەندررىدىغائ تارتىىچاق لۈلكىسىن 

تاۇرۇش سااالپىتىدىن -گەرچە سااالرنىڭ ياۈررش   نىاڭ ئورنىغاا ئالماشاقۇچى باوالاليتتى.Sal Mineoمىىېلاو د

لىشىىىڭ ھوشيارلىقىىى قوزبىمىسىمۇن ئەمما ئاۇ ئۆزىىىاڭ مەيادانىىى شاەرھىيلى ەندە ناھاايىتى ھاياجانلىىىاپن 

بۇياققاا چېپىاپ يۈرساەن ئۇنىڭغاا -ىر ئورۇق ئاادەمن ھەمامە جايادا ئۇيااقتىنمۇشۇنداق ب قەتلى  بوشاشمايتتى.
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 ھەقىقەتەئ ئۇۋاى قىلىىغائ بوالتتى. 

 

ساااالرنىڭ دوسااتى ئىشاالەتكۈچىلەرگە ھەقسااىز ئاتكىرىتكااا ئەۋەتىااپ بېرىاادىغائن ئىىتېرنېااە شااىرلىتىدىن 

 دۇ. ئۇالرنىڭ لىرىمى ئاتكىرىتكىغا بېسىلغائ ئېالندىن لېلى بىرنى ئاچىدۇ.

 

دەى ساالر ماڭا ئۇقتۇرۇش « بىزنىڭ ھەقسىز ئىشلىتىشىمىز ئۈچۈئن مەئ ئۇالر بىلەئ لېلىشىل ئىمزالىدىل»

نىااڭ دوسااتالر  Google›بىااز  سااىز ئااۇالر بىاالەئ لۆررشااۈىن بىاارلىكتە بااۇ ئىشااىى باشالمسااىلەر »قىلاادىن 

ئىل ىاارى سۈررشااكە    ئااارقىلىق ئۇالرنىااڭ بااۇ لەسااپىىىGoogle Friends newsletter‹ دخەۋەرلىاارى

نىڭ بازارچىلىقىغا نىسبەتەئن ئاتكىرىتكا قارىماققا بىر خى  بەلىاتە ئۇساۇلدە   Google« ياردەملىشەلەيمىز. 

بىار لىشاى  —مى ياوقتە  قىلىادۇ ۈئەمەلىيەتاتەن ئۇنىاڭ بۆلا —مىادىن بولمىغاائ ۈبىزنىڭ باازار بۆل لۆررنەتتى.

شااۇنداق بولغااائ تەقاادىردىمۇن مەئ ساااالرنىڭ  ى بولمااايمەئ.بااازارچىلىق قااارارى چىقارسااان مەنمااۇ ئااانچە خۇشااا

 قارىشىىى پۈتۈنلە  ئىىكار قىلىش نىيىتىل يوقن شۇڭالشقا سىىاى بېقىشقا قوشۇلدۇم. 

 

لۇجى ساللى بىزگە سىرتتىن مەخسۇس اليىھەلى ۈچىادىن بىرناى تېاپىش تەللىپىىاى بەردى. ئاۇ قەتلىيلىال 

مىڭ ئەگەشكۈچىمىزگە مۇناساىمەتلىلن ھەر قاناداق ئىشاقا  30سادىق بۇ ئىش ئەڭ »بىلەئ شۇنداق قارىدىكى: 

مارلا قۇرۇلۇشىىىڭ تېساى باشاقا ياولى  Googleبولۇپمۇ  جىددى  ۋە ئەستايىدى  مۇئامىلە قىلىشىمىز لېرە .

 «يوق ئەھمالدان تېسىمۇ شۇنداق بولۇشى لېرە . 

 

 دەى ئويلىاادىل.« ا لەلاا ەئ پۇرسااەت. بااۇ ئاسااانال قولغاا —ھە ھە ھەن بااۇ ئىشااىى ئااۆزەمال قىالالياامەئ »

ئۇندىن باشقان مېىىڭمۇ لۆڭلۈمدە سائ بارن الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ پۇلىى ئەرلىان لەساپتىكىلەرگە خەجلەشاىى 

پۈتۈئ ز ھىىل بىلەئ بۇ ئىشاقا لىرىشاىپن بىار قاانچە ساائەت ۋاقىاە  شۇنىڭ بىلەئ خالىمايدىغانلىقىىى بىلىمەئ.

ىق رەساىملەرنى ئىازدەىن ئۈساتى ە خەتلەرناى يېزىاپن ئاشاۇ چېچىلىاپ لەتاكەئ سەرى قىلىپن ھەر خى  چىرايل

 مەھسۇالتلىرى بىلەئ ئاتايىن بابالى چىقتىل.  Googleئوبرازالرنى 

 

ئەمما ئۇ شىرلەت تېسى بىر پارچە ئااتكىرتكىىىمۇ ئەۋەتامە  تاۇرۇى ۋەيارائ بولادى. ئەقلىىاى ئىشالىتىپ 

ېىىڭ ئەم ىكىممۇ ئىپادىسىىى تاپالمايدىغائ بولدى. مۇشۇنداق ئانچە تاپقائ قوش بىسلىق سۆزلەردىن باشقان م

مۇھىل بولمىغائ بىار تاۈرگە نىسابەتەئن ئاۇنى ئالادىىقى ئورۇنغاا ئورۇنالشاتۇربانلىقىمدىنن ئاۆزرمىى لۆڭلۈمادە 

 ئەيىپلەى لەتتىل. چوقۇم قىلىشقا تې ىشالىل بۇنىڭادىىمۇ ئەھمىيەتلىال ئىشاالر باارن مەئ باۇ جايىىاڭ خىازمەت

 مۇھىتىغا نېمانداق تەستە ماسلىشىدىغاندىمەئ  

 

مېىىڭ ئىش  مەئ ھېن قىلغائ چەلسىز لۆى ئېھتىماللىق بىر خى  بەلىتە پالەچلىكىى لەلتۈررى چىقاردى.

تې ىشلىل ئىشالرنىڭ تىزىمىىى قايتا تەرتىپلەيدىغائ پۇرسىتىمدىن  كەنىرىشېئۈستىلىمىى قايتا جايالشتۇرۇىن ب

نىڭ بىاالەئ مەئ ئالاادى بىاالەئ ئااۆزەم پىششااىق بىلىاادىغائ تەرەپااتىن ئالاادىن بىاار تەرەى شااۇ قانچىسااى باااردۇ 

شاىرلىتىن تاوردىكى  Knight Ridderمەئ ئىل ىارى ئىشالى ەئ  قىلىدىغائ ئىشالرنى ئىزدەشىى قارار قىلدىل.

ى ئۇالرنىاڭ تېسىىكىساىى Google نى بىكار قىلىادىغانلىقىىى جالارلىادى. NewsHoundسەھىپىسى لەسپى 

ئالدىن سېتىم لىپن ئاندىن ياخشىلىغاندىن لېيىنن قايتىدىن مارلا بىلەئ پەردازالىن ئاخىرىدا بۇ لەسىپىى قايتا 

با ئىىتاايىن مااس لېلىدىغانادە  قىالتتاىن چاۈنكى بىاز  Googleتوردىكى ئاخبارات لەسپى  باشلىسا بوالتتى.

مەئ الررى بىاالەئ سااېرگېيغا بىاار نۇسااسا  ز.لىشااىلەرگە ھەر جەھەتااتىن ئەتراپلىااق ئۇچااۇر بىاالەئ تەمىىلەيمىاا

تەللىپىامە يوللىدىلن ئۇالر ئويالى بېقىشقا ئەرزىيدۇ دەى قارىدىن ھەمدە مېىىڭ بىار قېاتىل يىغىان ئېچىشاىمىى 

مەئ بىر ئادەمال لونا يېڭى تاراتقۇالرنىڭ پىكىر ئالماشتۇرىدىغائ لاۆۋررلى  —بۇ يامائ ئەمەس بولدى  ئېيتتى.

 . بولىدىغائ بولدۇم

 

يىغىان ئېچىلىشاتىن بىار قاانچە لاۈئ ئىل ىارىن ساېرگې  « راستىىى ئېيتقاندان بىز نېمىىاى ساېتىمالىمىز  »

 مەندىن مۇشۇنداق سورىدى.
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ئاايرىل -بىز ئۇالرنىڭ سۈزرش تېسىىكىسىىى ساېتىم لىپن ھەقىقىا  خەۋەر تەمىىلى اۈچىلەر بىالەئ ئاايرىل»

 دەى جاۋاب بەردىل. « سۆھبەتلىشىمىز. 

 

 د دى الررى. « ئۇنداقتا ئانچە چوڭ ئەھمىيىتى يوق. ھەن »

 

باشاقا مەساىلىلەرنى مۇناازىرە قىلىشاقا مېىىاڭ  شۇنداقن خەۋەر ماتېرىيااللىرى بىاز قىزىقىادىغائ باۆلە .»

« ساالر قاراى باقساۇئن ئانادىن داۋامالشتۇرۇشاقا ئەرزىمادۇ ياوق قاارار قىاليلاى.  قاتىىشىشىمىىڭ ھاجىتى يوق.

 ر ىىڭ پىكرىىى قوللىدى. دەى سېرگې  الر

 

مەئ دىققىتىمىى تېزلىكتە ساالربا ئابادۇرۇىن دەسالەپكى تەللىپىامىادىكى مەزماۇنىى قۇتقاۇزۇى قېلىشاقا 

ساېرگې  خەۋەرناى بىزنىاڭ ئىىد كىساىمىزبا قويمااقچى بولاۇىن بۇناداق بولغانادا باۇ ئىاش ۋوجۇتقاا  ئۇرۇندۇم.

رگې  بىالەئ سۆزلەشاكەندىن لېايىنن ئاۇ ماڭاا مۇناداق ساې سااالرنىڭ پوزىتسىيەساى يۇمشااق ئىادى. چىقامدۇ 

 « تورتۇرادا خەۋەر قوشىدىغائ ئۇسۇىن بىزگە الزىملىقى ئەمەس.»د دى: 

 

خاااۇددى ئەساااكى ئايابقاااا ئوخشااااش  NewsHound ئەمەلىيەتاااتەن ھېكاااايە تېساااى ئاخىرالشااامىدى.

ېسىماۇ ياخشاى مەھساۇالتالرنى نىاڭ ت Googleتاشلىم تىلدىن الررى بىالەئ ساېرگې  قااراپمۇ قويمىادىن ئاۇالر 

لود يېزىش ناھايىتى ئوڭاا ن ئۇناداقتا ناېمە ئۈچاۈئ پاۇى خەجالەى يامااق  ياساى چىقااليدىغانلىقىىى بىلەتتى.

بىااز ھەقىقىاا  ئېھتىياااجلىق نەرسااە مەزمااۇئن چااۈنكى خەلقلااارالىق  ياماياادىغائ سىسااتېمىىى سااېتىمالغۇدە  

 ۇرەلكەى ھەمدە چىقىل بايەت زور بىر ئىش. ئاخبارات ئورگىىىدىن بىرنى قۇرۇش ئىىتايىن م

 

بىر خى  لەسىپ ھالىتىىى ئابدۇرۇش خارالتىرلىق تېسىىكا بولغاندان الررى بىلەئ  NewsHoundئەگەر 

دەى مۇشۇنداق  الرمۇ الزىل ئىدى.ئىىژ ىېرسېرگېي ە لودالرال ئەمەسن لودنىڭ ئارقىسىدىكى يۇقىرى سەۋىيەلىل 

ئىل ىرىكى ە ئوخشاشالن لەل ۈسىدىكى بۆسۈش خارالتىرلىق ئىدىيەگە ئى ە  Googleئىش بىنىرىش ئۇسۇلىن 

 بولماقتا. ئەگەر ئەقلى  مەنبەلەرنى سېتىمالغىلى بولسان الررى بىلەئ سېرگې  پەقەتال ئىنارە ئېلىشىى خالىمايدۇ.

للىااپ قىلىااپ دۇنيااادا ھەقىقىاا  ئەقىللىااق ئااادەملەر شااۇنچىلىكال تۇرسااان نااېمە دەى ئۇالرنىااڭ ھەممىسااىىى تە

 ئەلەلمەيدۇ  

 

 نىارىش ئۇساۇلى بىالەئ توقۇنۇشااتتى.ېنىاڭ ئىاش ب Googleمەئ ئوتتۇرىغا قويغائ باشقا تەللىپلەرماۇ 

لارۇئ بىلەئ بىللە ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزى  —ئىشقا چۈشكەئ بىر ئايدىن ئارتۇق ۋاقىتتان بىر تۈرنى تاماملىدىل 

 زور لەسپى  نەتىنە د  ىلى بولغۇدە  ئىشىمىز ئىدى. -مۇاليىھە پىالنىىى تۇزرش بولۇىن بۇ بىزنىڭ زور

 

مېىىااڭ باشلىىىشااتىال ئااانچە ئوڭۇشاالۇق بولماساالىق ۋەزىيىااتىل باربانسااېرى ئېغىرالشااتى. مەئ ئىچىماادەن 

 تىلەى دۇئا قىالتتىل.  لىكىىىھېچكىمىىڭ نومۇر خاتىرىلەش تاختىسىىى لۆرمەس
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 تۆتىىچى باب

 بازارچىلىق يوق بازارچىلىق 

 

ئىناادىيەت قاورالى  لارخانا قۇرۇشىى باشالىغاندان ئۆزىىىاڭ ناېمە ئىاش قىلىادىغانلىقىىى بىلىاش لېارە .»

بۇ ئىشالربا سەرى … ئارقىلىق ئىش تەرتىپىىى باشقۇرۇشىڭىزن تور مۇالزىمېتىر پىروگراممىسى تۈزرشىڭىز لېرە 

د دى «  ۋاقتىدان قىلماق نىسبەتەئ ئوڭا .قىلىدىغائ ۋاقىە ئىىتايىن ئازن شۇ سەۋەبتىن لارخانا لۆلىمى لىچىل 

 لىق ساالھىيىتى بىلەئ بۇ گەپىى د دى. ئىىژ ىېرئۇ بازارچىلىق خادىمى ئەمەس بەلكى  لرائىن.

 

شۇنىڭغا مۇناسىپن مارلا باشقۇربۇچى لارخانىىىڭ بەل ە تۇبىن مىغىزلىق شاىرلەت شاوئارىىى قۇرۇشاىن 

بىزنىڭ بىر بەل ىمىاز  ش نىسبىتىىىڭ ئۆسۈش پىالنىىى تۈزرشى لېرە .بازاردىكى ئورنىىى بېكىتىشىن بازار ئى ىلە

بارن شوئارىمىز بولمىسىمۇ ئاانچە چاوڭ زىيىىاى ياوقتە  تۇرىادۇن شۇڭالشاقا مەئ دىققىتىمىاى مەرلەزلەشاتۈررى 

مەئ تااۇننى بولااۇى بااۇ  بااازاردىكى ئااورۇئ ۋە بااازارچىلىق پىااالئ مەسىلىسااىىى ھەى قىلىشااىى قااارار قىلاادىل.

 ەردىكى مەسىلىلەرگە تىرىشقائ لىشىمۇ ئەمەس. تەرەپل

 

سااكوت ئېپسااتېىىى تەللىااپ قىلىااپ بااازار مەسلىھەتچىسااى قىلغااائ  Googleيىلااى يىاا  بېشااىدان -1999

بولۇىن شىرلەتىىڭ بازارچىلىق ئىشىىى تاوبرا يولغاا سېلىشاىى ئۈمىاد قىلغاائن ئاۇ ماۇھىل بىار ماۇۋەپپەقىيەتكە 

سىز بىازا يەيادىغائ لىشاى ساېمىز گۆشاىى ئاۆچ لۆرگەنادە ن ئەنلەنىامى الررى بىلەئ سېرگې  گۆش —ئېرىشتى 

ئۇ سكوتىىڭ نەچاچە مىلياوئ ساەرى  بازارچىلىق ئۇسۇلىدىن قاتتىق نەپرەتلىىىدىغانلىقىىى ئاخىرى ئىسپاتلىدى.

ساكوت بىپاياائ قاراڭغۇلۇقتاا يوقااى لەتكەنادىن لېايىنن ئااۇالر  پىالنىىاى رەت قىلادى.« مارلاا قاۇرۇش»قىلىاپ 

ئاممىمى مۇناساىمەت جەھەتتىكاى سااالھىيەتلىل  دىىىڭ سېتىش مەسلۇلىيىتىىى ئۈستى ە ئېلىشىى بېكىتتى.سىى

قەۋەت پااۇى چېچىااپ مارلااا تىكلى ەناادىنن -بولااۇش سااۈپىتى بىاالەئن قااابنىراى لەتااكەئ ئېالنچىلىققااا قەۋەت

نىاڭ  Google يەتتاى.ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئالقىشاى ئاارقىلىق خېرىادار تاوپى قۇرۇشاىىڭ ماۇھىملىقىىى توناۇى 

سۆزلى ىلى بولىدىغائ ياخشى ھېكايىسى بارن ئۇنىڭ ئۈستى ە پاۇى خەجالەى ئاېالئ بېرىشاتىن ئااۋاىن ئااممىمى 

ساىىدىغا لېرىكاى پەقەتاال  مۇناسىمەتتىن پايدىلىىىپ ئاسائ ئۈزگىلى بولىدىغائ مىامىلەرگە ئېرىشاكىلى بولىادۇ.

 ئازراق ياردەم. 

 

يىلى يازنىڭ ئاخىرىن بىزنىڭ ئىىتايىن قىايىن ئەھمالادىكى -1999»ىچە: سىىدىىىڭ لېيىن ئەسلەى بېرىش

بىاز بىار شاىرلەتىى تەللىاپ  ۋاقتىمىزن ھېچكىل بىزگە تېلې وئ قايتۇرماايتتىن بىزناى لاۆزگە ئىلىپماۇ قويماايتتى.

ت ئۆزلىرى قىلىپ بازار ئاچماقچى بولدۇقن ئەمما ئاخىرىدا ئامالسىز ئۇالرنى لەتكۈزرۋەتتۇقن چۈنكى ئۇالر پەقە

مەباالە  سااېلىپ پااا  قوشااقائ شااىرلەتلەر بىلەنااال ھەمكارلىشااىدىكەئن بىااراق الررى بىاالەئ سااېرگې  بااۇ تەلەپااكە 

بۇنداق بولۇشى ئۆزىمىز قىلىشىمىزنىڭ زررررلۈلىىى ئىل ىارى ساۈردىن لىچىال گۇرۇپپىادىن بىرناى  قوشۇلمىدى.

ئۇالرباا مۇناساىمەتلىل  تااراتقۇن تەھلىلچىالەر ۋە تەشكىللەىن بىر قىسىل لەسپى  بىلىملەرنى توپالىن ئاخباارات

ن بۇ جايدا توخۇ تۇخۇم تۇبقانمۇ لېكىن« ساھەدە تەسىرى بار شەخسلەر بىلەئ بىماستە مۇناسىمەت ئورناتتۇق. 

باا دىقاقەت قىلمايادۇن  Googleيالى توخۇ تۇخۇمدىن چىققانمۇ د  ەندە  قىيىن بىر مەسىلە باار: تااراتقۇالر 

 ەممە ئادەم دىققەت قىلىدىغائ شىرلەت ئەمەس. ھ Googleچۈنكى 

 

سااائ جااوس ›ۋە ‹ سااائ لىرانسىسااكو مااۇھىل خەۋەرلەر گېزىتااى›مەئ »سااىىدىىىڭ ئەساالەى بېرىشااىچە: 

بىاالەئ لۆررشااۈى باققااائن ئەيىااى چاباادا پەقەت ئااۇالر بىاالەئ مۇناسااىمەت قۇرۇشااىىال ‹ مىرلااۇرى  خەۋەرلىاارى
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ئەڭ ئااخىرى مەئ  ئەزەلدىن ماڭا تېلې وئ قايتۇرمايتتى.‹ ەر گېزىتىسائ لىرانسىسكو مۇھىل خەۋەرل› ئويلىغائ.

ناى زىياارەت  Googleئىشسانىساىدىن بىار لىشاىىى تۇتۇۋالادىلن ئاۇ ماڭاا ‹ سائ جوس مىرلۇرى  خەۋەرلىرى›

 «ئىدى. ‹ شىماى تەرەپتە بە  يىراق›قىلمايدىغانلىقىىى ئېيتتىن چۈنكى بىزنىڭ ئىشسانىمىىىڭ ئورنى 

 

لەرنىڭ ئالقىشى ئارقىلىق تەرەققى  قىلىپ زورىيىشن الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ ئېالندىن قااتتىق ئىشلەتكۈچى

ئااۇالر دائىال ئى ىلىال تىكلى اۈچى لارخانىالرنىاڭ خالىغااانچە  نەپرەتلىىىادىغائ پوزىتسىيەساى ە مااس لېلەتتاى.

ىسااىدا ئااېالئ قىسااتۇرۇش بەدخەجلىاال قىلىاادىغانلىقىىى زاڭلىااق قىلىاادۇن قىزىااق نۇقتااا تەنتەربىاايە پىروگرامم

سىز بىار قاانچە مىلياوئ تاشلىشاىڭىز  زىيە ئېالنىىىڭ ئۈنۈمى تۈپەيلىدىن ئۆلچى ىلى بولمايدۇ.ىقىلمىشىىىن تېلېم

« مارلاا لېڭەياتىش»الر ئىىژ ىېار مۇمكىنن ئەمماا بىار لۆرررمەنىىاڭ خېرىادارىڭىزبا ئايالنغاانلىقىىى بىلمەيساىز.

 ايە يۇقىرى ئۈنۈمى تۆۋەئ بۇنداق ئىشىى ئۆچ لۆرىدۇ.نامى بىلەئ ئېلىپ بېرىلىدىغائ سەرم

 

  Matt Cuttsماتە لاتتن د ئىىژ ىېربۇ « مارلا ئالغا ئىل ىرىلەش توختاى قالغاندا قېپقالغائ نەرسە. »

رىقابەتچىلەرنىڭكىاادىن  ىىڭپەقەت مەھسااۇالت الررى ۋە سااېرگې  بىاالەئ ئاچقااائ يىغىىاادا ئاڭلىغااائ لااۆز قاااراش.

ئۇ چابىى لۈتۈى تۇرباندان  ىغائ چابدان مارلا ئاندىن تەسىر لۆرسىتىدىغائ ئامىلغا ئايلىىىدۇ.ئەۋزەللىكى بولم

د اا ەئ سااۆزنى « مارلااا»ناھااايىتى ئااۇزۇئ بىاار مەزگىاا ن الررى ھەتتااا  سااىز ئاااللىبۇرۇئ ئۇتتۇربااائ بولىسااىز.

ۋەپپەقىيەت قااازانغىلى ئىشلىتىشااىىمۇ رەت قىلغااائن چااۈنكى مارلااا د يىلسااە تېسىىكىىىااڭ ئااۆزى ە تااايىىىپال مااۇ

 بولمايدىغائ تەسىر بېرىدۇ. 

 

الررى بىالەئ ساېرگې  بىزنىاڭ ھەر خىا   مېىىڭ بازارچىلىق پىالنىل بۇ خى  ھاالەتىى ئۆزگەرتىشاى لېارە .

 Googleئۇساااۇلالر بىااالەئ ئىشااالەتكۈچىلەر ۋە لارخانىالرنىاااڭ دىققىتىىاااى تارتىاااپن ئاااۇالرنى قايىااا  قىلىاااپ 

مەئ پۇتاۇمىى ئۈساتەل ە ئېلىاپن لاۆزرمىى لومپياۇتېر ئېكرانىغاا  تكەنىى لۆرەلەيدۇ.مۇالزىمىتىىى سىىاى ئىشلە

 تىكىپن ھەرپتاختىىى تىزىمغا قويۇىن خەت ئۇرۇشقا باشلىدىل. 

 

«Google  نىڭ ئاخىرقى نىشانى ئاۋامىىڭ بازارىغا يۈزلىىىپ ئىازدەش ھەى قىلىاش اليىھەساى تەمىاىلەش

مۇالزىمەت قىلىدۇن شاۇنىڭ بىالەئ بىلالە نىشاائ تورتۇراباا تېسىىكىلىاق  بولۇىن ئاخىرقى ئىشلەتكۈچى ە بىماستە

ئاندىن لېيىنن بىزگە ياردەملىشىپ بۇ نىشانىى ئىشقا ئاشۇرااليدىغائ  دەى يازدىل.«  قولالش بىلەئ تەمىىلەيدۇ.

 ھەر خى  بازارچىلىق تەللىپلىرىىى تىزىشقا باشلىدىل. 

 

 ئۇنداقتان پىالنچۇ  

 

ئىشقا چۈشكەئ بىرىىچى ھەپتىدەن سىىدىدىن شىرلەتىىڭ ئىستراتې ىيەلىل پىالنىادىن با  Googleمەئ 

خەتەرگە  نىاڭ ئىساتراتې ىيەلىل پىالناى ياوق. Googleئۇ ماڭا قااراى قوياۇى:  بىر نۇسسا ئېلىشىى ئويلىغائ.

خىاا   دبىاار PPTتەۋەلكااۇى قىلىااپ مەباالە  سااالغۇچىالرنىڭ خاااتىرجەم مەباالە  سېلىشااى ئۈچااۈئ تاييارلىغااائ 

لۆرسەتمە تەسمىر پىروگراممىسى  لۆرسەتمە تەسمىر ھۆجنىتىدىن باشقان شىرلەت تىرىشاىپ قاناداق نىشاانىى 

بااۇ مەزمۇنالرنىااڭ ھەممىسااى الررى بىاالەئ سااېرگېيىىڭ  ئىشااقا ئاشااۇرىدۇن ھېچقانااداق يېاازىقچە ماتېرىياااى يااوق.

 لىشىى خالىمايدۇ.مىڭىسىدەن ئۇالر ئەزەلدىن بۇالرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ مۇنازىرە قى

 

مەئ خەتەرگە تەۋەلكااۇى مەباالە  سااالغۇچىالربا لۆرسااىتىدىغائ لۆرسااەتمە ھااۆجنەتىى تېپىااپن بىزنىااڭ 

ئىستراتې ىيەلىل نىشانىمىزنىڭ تاۇننى بەتىاى ئاېچىش ئىكەنلىكىا ە ئىشاەندىلن ئۈساتىدە بىار لاارتوئ رەساىلن 

موتورى ياسايدىغانالربان ئۇالرنىڭ قااتتىق  قاراڭالر ئىزدەش»…   نىڭ د يىشىچە: Bernieلارخانىچى بېرنى د

بىراقن ئۇالرنىڭ بازار قىممىتاى ھە  مۈلكى يوقن بارى پەقەت لۆپچىلىكىى شاتالندۇرىدىغائ يۇمشاق د تاى.-ماى
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د  ەندە مىلياارد دولاالر بىالەئ ھېساابلىىىدۇن ئەلامەتتەن ئەگەر باشاقىالر ھەقىاقەتەئ ئىشالىتىش ئوڭاا  ئەقلىا  

موتورىىى يېرىل يولدا ۋۇجۇتقا چىقارساان ئاۇ شاىرلەتلەر بىار لېچىادىال ئاۈئ تىىساىز بايىاپ  ئىدراللىق ئىزدەش

 «بولۇى لېتىدۇ. 

 

نىاڭ باشاقۇرۇش قوشاۇنىىى ياۈزەلى  Googleقايتاا لاۆررىن ئۇنىڭادا -مەئ لۆرسەتمە ھۆجنەتىى قايتا

سابىتى ساانلىق مەلۇمااتى ۋە چۈشەندررگەنلىكىن لەسپى  رىقابەتچىلەرنى تىزبانلىقى ھەمدە باازار ئى ىالەش نى

نىاڭ  Google»مەبلە  سېلىش خامچوتىىى تەمىىلى ەنلىكىن يەنە بىر بەتاتە مۇناداق يېزىلغاانلىقىىى لاۆردرم: 

 Google.comتاۆت يىلادىن ئاارتۇق ساىتان ورد ئۇنىم رساىتېتىدىكى تەتقىقاات تاارىسى    مەخپىيىتى نېمە 

 جاۋابى ئېىىق بولدى.  «تەتقىقات تەجرىبىسى   يۇقىرى ساپالىق قوشۇئ. 

 

رە  سۆزلەشاىى ئويلىسااممۇن ئەمماا ئاۇالر ھېچىېمىىاى ھەمبەھىرلەشاىى يرىچە تەپساىلىامەئ ئامالىىڭ ب»

پىكىرناى ساورىغىىىمدان سااالر شاۇنداق جااۋاب -مەئ بۇ ئاددى  مەزمۇنالرنىڭ ئارقىسىدىكى ئاو «  خالىمايدۇ.

لەل ەنااادىن لېيىىكاااى تاااۇننى  Googleنىاااڭ لۆرساااەتمە ھاااۆجنەتىى تاااوپالى ياسااااش ئۇ PPTبەردى. باااۇ 

بىاالەئ لۆررشااكەئ بەزى مەباالە  سااېلىش شااىرلەتلىرى ئىل ىاارى رىقااابەتچىلەرگە مەباالە   Google ۋەزىپىسااى.

ساااالغانلىقىىى الررى بىااالەئ ساااېرگې  بىل ەنلىكاااتىنن ئاااۇالر ئۆزلىرىىىاااڭ ياخشاااى ئامااااللىرىىى ئاشكارىالشاااىى 

 خالىمىغائ. 

 

مە ھااۆجنەت قۇپقااۇرۇقتە  چىقىااپ قالغااائن سااېرگېيىىڭ ئامااالى يىغىاان شااۇنداق بولغاچقااا لۆرسااەت»

مەئ تىرىشاىپ  د ادى سااالر.« ئېچىلىشتىن ئىل ىرى ئاخشىمىن ئۇنىڭ ئۈستى ە لەسمە رەسىل قوشاۇش ئىادى. 

مۇنااداق بىاار مەنزىرىىااى ئااوياليتتىل: لىرىمىىاا  جىلغىسااىدىكى ئەمەلىاا  لااۈچى لۈچلااۈ  مەباالە  سااالغۇچى 

نىاڭ  Googleنەچچە يۈز مىلياوئ مەبالە  سېلىشاقا بااش قااتۇراتتىن ئەمماا  ز ھىىىى يىغىپ ۋاستىچىالر پۈتۈئ

يوشۇرۇئ تىنارەت لىرىمى دتېسىىكا سېتىشن ئېالئ ساېتىش  نىاڭ جىرالىرىىىاڭ ئەتراپىادان ئالتۇنادە  چاقىااى 

ى ئىىتېرنېااە ئىككااى يىاا  ئىچىاادە پۈتكااۈ Googleتۇربااائ تىلااال تۆلىلىاادىغائ دەرەخاالەر پااارقىراى تااۇراتتى. 

بااازار نىساابىتى ە ئېرىشااىدىغانلىقىىى بىلاادرردىن بۇنااداق يۈلسااە  ئىرادىلىاال پىالنغااا  50ئىاازدەش لەسااپىدە %

لىرىمىىاا  جىلغىسااىدا بولغااائ تەقاادىردىمۇن  نىساابەتەئ مەنمااۇ ئۇالرنىااڭ ئىىكاسااىىى تەسااەۋۋۇر قىلىااماتىمەئ.

 لۆررلۈى باققائ ئەمەس. ھېچقانداق بىر شىرلەتىىڭ بۇنداق تېز سۈرئەتتە ئاشقانلىقى 

 

نىااڭ مااۇۋەپپەقىيەت قازىىىاادىغانلىقىىى ئالاادىن پەرەز قىلىشااتان سااىزنىڭ  Googleيىلااى -1999ناااۋادا 

ئااادەتتىن تاشااقىرى ئالاادىن پەرەز قىلىااش ئىقتىاادارىڭىز بولۇشااى يااالى ئاالھىاادە ئۈنااۈمى بااار دورا ئىچىشااىڭىز 

نىااڭ  KPCBشەمشاااد لاپىتااالى بىاالەئ  رش خاااالس.ئۇنااداق بولماياادىكەئن ئااۇ پەقەتااال پااۇى لۆياادرر لېاارە .

بااا  Googleمىڭىسااىىىڭ سااۈيى بااارن چااۈنكى خەتەرگە تەۋەلكااۇى مەباالە  سااالىدىغائ بااۇ ئىككااى سااودى ەر 

مىڭ دولالر مەبلە  ساالغائ. باۇنى لىرىمىىا  جىلغىساىدىكى بىار قىساىل  500مىليوئ  12ئايرىل ھالدا -ئايرىل

نىڭ مەنىسى مەبلە  توپالشاقا ساودا پىالناى يېازىش زرررر « Google»ن لىشىلەر ھەزى  قىلىپ مۇنداق د  ەئ

 ئەمەس. 

 

Google  نىڭ باازارچىلىقى ھەققىادەن لۆرساەتمە ھاۆجنەتتە بىار ئېغىزماۇ تىلغاا ئېلىىمىغاائن شۇڭالشاقا

ىىاى مەئ پىرامىدا شاەلىللىل دىلاگرامماا بىالەئ ئىشالەتكۈچىلەر قەۋىت مېىىڭ پىالنىل باشتىن باشلىىىشى لېرە .

تاااوردىكى »ن ئەڭ ئاساااتىىقى قەۋىتاااى «تېسىىكىلىاااق ئىشااالەتكۈچى»نكى قەۋىتاااى ۈاليىھەلىااادىلن ئەڭ ئۈسااات

مەئ  مەئ ئۈچ باسقۇچلۇق پىالندىن بىرنى تۈزدرمن قەدەم باسقۇچ بويىچە ئالغا سۈرگىلى بولىدۇ. «.يېڭىياچىالر

ىشاالەتكۈچىلەرنىڭ بااازار لااۆلىمى جاااۋابى يااوق مەسااىلەردىن بىاار نەچچىىااى ئوتتۇرىغااا قوياادۇم: تېسىىكىلىااق ئ

بىاز يېڭاى مەھساۇالت تەتقىاق قىلىاپ تېسىىكىغاا  بىز بۇ ساھەدە يېتەلچىلىل ئورۇنىى ئى ىلىدۇقمۇ  قانچىلىل 

تەلشاۈررش نەتىنىساى بىازگە جااۋابىىى  ئانچە پىششىق ئەمەس ئىشلەتكۈچىلەرنى جەلاپ قىلىشاىمىز زررررماۇ 

زەمىىڭمۇ پىكرىىاى ئوتتۇرىغاا قويادۇم: مەخساۇس سااندائ ۋە دائىارە دەى بېرىدۇن ئەمما شۇنىڭ بىلەئ بىللە ئۆ

 Google»نااامى خەتاالەش ئۇچااۇرىىى ئىزدەشااكە يااوى قويااۇشن قىاازبىن ئىشاالەتكۈچىلەرنى مۇلاپاتالياادىغائ 
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مەئ تولااۇى تاشااقائ ئىشااەنب بىاالەئ پىالنىااى    پىالنىىااى قااوزبىتىش.Google Fellows« دئەگەشااكۈچىلىرى

 كەمەئ لۆى پاۇى خەجالەى ئاساساى  تااراتقۇالردا ئاېالئ بېرىشا نىدىكىلەرگە ئەۋەتتىل.بىزنىڭ باشقۇرۇش قوشۇ

الررى بىالەئ  تەللىپ بەرمىدىلن ئۇنىڭ ئۈستى ە سانلىق مەلۇمات توپالشاىىڭ ماۇھىل ئەھمىيىتىىاى تەلىتلىادىل.

 سېرگې  سانلىق مەلۇماتىى بە  ياقتۇرىدىغاندە  قىالتتى. 

 

ھەقىاقەتەئن  دەى سېرگې  جااۋاى قاايتۇردى.« سى ناھايىتى ياخشىكەئ. بە  قالتىنن بۇ چىقىش نۇقتى»

سېرگې  مېىىڭ زور لۆى قىسىل ئاساسلىرىمغا گۇمائ بىلەئ قارىسىمۇ ئەمما ئاۇ مېىىاڭ پىالنىمىاى بىار پاا  ئاوق 

ۇ الررى تېسىماا بىلەنااال ئۇجۇقتۇرۇۋەتمىاادىن بۇنىڭاادا يېتەرلىاال لااۆزىتىش ئىقتىاادارى بااارلىقىىى ئىپااادىلەيتتى.

« ئەگەشاكۈچىلىرى Google»ئېھتىياتچائن ئەمما ئۇ مەئ ئوتتۇرىغا قويغائ مەسىلىىى بە  ياقتۇرۇپتۇ ھەمدە 

 دەى قاراپتۇ. « بە  قالتىن»د  ەئ ئويىى 

 

مېىىاڭ تەشەببۇساۇمغا نىساابەتەئن لۆپچىلىكىىاڭ تەدرىنىاا  لەڭ بەلباابلىق تااور ئۇلىىىشاى ئىشلىتىشااى ە 

سۈرئەت ماڭا »ئۇنىڭ د يىشىچە:  درررش ئامىلى بولمايدۇ دەى قارايدىكەئ.ئەگىشىپن سۈرئەت مۇھىل پەرقلەن

نىسبەتەئ مەسىلەن مەئ ئۆيدە ماودىل ئىشالىتىمەئ. ئەگەر ئىازدەش موتاورىىى ھەم تېاز ھەم ياخشاى قىلغانادان 

پەقەت  Google ئۇنىاڭ قارىشاىچەن« « سىزنىڭ تەپەلكۇر جەريانىڭىز بىلەئ ئىككىسى بىرلىشىپ لېتىادىكەئ.

ۇئەييەئ بىار نەرساىىى ئىازدەش قاورالى بولااۇپال قالماساتىن بەلكاىن ھەر بىار ئىشالەتكۈچىىىڭ ھۆلاۈم قىلىااش ما

مىڭىىاااى »لۆررناااۈى تۇرۇپتاااۇلىن  جەريانىااادىكى لاااۆرگىلى بولمايااادىغائ ماااۇھىل ئامىلغاااا ئۆزگىرىم تىپتاااۇ.

كارىلىمىغائ شااىرلىتى ئىزچىاا  ئاشاا Google  ھازىربااا لەل ااۈچە brain integration« دتوپالشااتۇرۇش

 لارخانا نىشانىدۇر. 

 

چوڭ تىپتىكى دەرۋازا تورتۇراالرنى زىيارەت قىلىدىغائ ئىشلەتكۈچىلەرنى جەلپ قىلىش ئۈچۈئن بىز نىشاائ 

ئۇ مېىى يېتەللەى مۇنداق د دى:  ۋەزىپىمىزنى قوشۇشىمىز لېرە ن سېرگې  مېىىڭ بۇ يەلۈنۈم ىمۇ قوشۇلمىدى.

ر ئاالھىدىلىلن بىز مەھسۇالت قوشۇش ئارقىلىق تور بەت زىياارەت مىقادارىىى بى —بەيرى ئىقتىدار خارالتىرى »

ساېرگېيىىڭ  الررى بىلەئ سېرگې  ھەمىشە لۆلەم نۇقتىسىدىن مەسىلىىى ئاوياليتتى.«  ئاشۇرۇشىمىز ھاجەتسىز.

پەرق  قارىشااىچەن ئوخشاااش بولمىغااائ دەرۋازا تورتااۇراالرنى زىيااارەت قىلىاادىغائ ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ سااانىدىكى

ئوخشاااش بىاار تورتااۇرادىكى ئوخشاااش بولمىغااائ بەتىااى زىيااارەت قىلغااائ ئااادەم  لااېكىنئااانچە چااوڭ ئەمەسن 

قىلغاۇچىالر پەقەت مەۋجاۇت ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ  بەلىابەئىزدەش مۇالزىمىتىدە  سانىدىكى پەرق ناھايىتى چوڭ.

ى ئىشالەتكۈچى مىقادارىغا ئىا ە چېكىلىش قېاتىل ساانىىى ئاشۇرۇشاقىال قارىماا ن بەلكاى ئەڭ لاۆى بولغاائ تاو

 نىڭ لېيىىكىسى بولۇشىى قارار قىلدى.  Googleسېرگې   بولۇشى لېرە .

 

 قىلىش يولى بەلىبەبىردىىبىر 

 

 بازار پىالنىدىن بىرنى تاپشۇرۇى تەستىقالشىى لۈتكەندىن لېيىنن ئۆزرمىى ئازراق يەڭ ىا  ھاېن قىلادىل.

ياراتقائ بولۇشىدىن قەتلىيىەزەرن باشقا تەرەپالەردە ئااخىرى بېرىاپ مەيلى بىزنىڭ مەھسۇالتىمىز قانچە يېڭىلىق 

شاۇنداق بىار لاۈئ لېلىادۇن  يەنىال مەھسۇالتقا ماسلىشىشى لېرە ن بۇ لارخانا تەرەققىياتىدىكى ئورتاق قائىدە.

ن مەئ الربا ئېىىق تالالشاىى ۋۇجۇتقاا لەلتۈرىادىغائ؛ شاۇنداق بىار لاۈئ لېلىادۇئىستېمالچىبازارچىلىق ئارقىلىق 

« مەئ تەييارلىىىااپ بولاادۇمن تىرىشااىپ ئۆزەمىىااڭ ئىشااىىى ياخشااى قىلىاامەئ»ئالغااا بېسااىپن يااۇقىرى ئاااۋازدا: 

 دەيدىغائ.

 

 ئۇ لۈئ ئىزچى  لەلمىدى. 

 

نىااڭ باشلىىىشااتىال ھەممىىىااڭ ئالدىاادا ئىكەنلىكىاادىن ئەمەسن بەلكااى ئەزەلاادىن  Googleئەممااا بااۇ 

شاىرلەتىىڭ دەسالەپكى ۋاقىتتىكاى ئەھامالىىى تىلغاا ئالغانادان  بولغاائ. ئارقىسىدىكىلەرگە قارىمايدىغانلىقىدىن

 Altaئاۆز ئاارا سېلىشاتۇرباندان  بىز ئانچە ئالدىدا ئەمەستۇقن ھەقىقەتەئ شاۇنداقتى.»ئۇرس مۇنداق دەيدۇ: 
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Vista  ۋەInktomi .ئىككىسى بايەت زور مەخلۇق ئىدى Inktomi  نىاڭ ماۇالزىمېتىرى بىالەئ بىزنىڭكاى بىار

ھەسسىساى ە تەڭ  20نىاڭ  Googleتەئ باشقۇرۇالتتىن ئۇالرنىاڭ لاۆلىمى ىلىق مەلۇمات مەرلىزىدە ۋالالسان

ئااۇالر تامغااا شااىرلىتىىىڭ بەل ىسااىىى ئاسااقائ بولااۇىن بىااز پەقەت  بولااۇىن بىزنىڭكىاادىن لااۆى ياخشااى ئىاادى.

رەتكە تىزىدىغائ ھېسابالش بىزنىڭ تور بەتىى  تىرىشىپ ئازراق يېڭى نەرسە قىلىماتقائ لىچىل شىرلەت ئىدۇق.

بىزنىاڭ پەقەت ئارقىادىن  دىان ئاساتا ئىادى. Inktomiئۇسۇلىمىز ھەقىقەتەئ ياخشى ئىادىن ئەمماا ساۈرئىتى 

 « ھەسسىمىزگە توبرا لېلەتتى. 100قوبالش ئىمكانىيىتىمىز بولۇىن ئۇالرنىڭ ئېقىل مىقدارى بىزنىڭ 

 

نىىىااڭ ئاااخىرقى قەدەم باسااقۇچلىرىىى مااۇزالىرە يىغىاان چاقىرىااپ ئااۆزەم ئوتتۇرىغااا قويغااائ بااازار پىال

ى ھەقىقىا  ھااېن قىلمىغااائ ئىكەنلىكىىااشاىرلىتىىىڭ زادى قانچىلىاال ئااجىز  Googleقىلىادىغائ ۋاقىتتااان مەئ 

ئەگەر ئۇنداق قاراش بولغاندان بەلكىل مەئ خاتا ھالدا ئۆزەم ە بولغائ  ئىكەنمەئن بۇ يېرى خېلى يامائ ئەمەس.

ھازىرقى ئەھماى مۇنداقن مەئ  للىپىامەم ھەممە جاۋابىى ئۆز ئىچى ە ئالىدۇ دەى قاالتتىل.ئىشەنچكە تولۇىن تە

تىزىااپ چىققااائ پىااالئ تىزىسااىغا نىساابەتەئن ھەر بىاار باسااقۇچتا سااالىدىغائ سااېلىىمىىىڭ مااۇۋاپىقلىقىىى چوقااۇم 

دى  بىاار تەرەى بااۇ پىالنىااى ئەمەلىيلەشااتۈررش ھەماادە بەزى خىزمەتلەرنااى جىااد ئىسپاتلىشااىل لېاارە  ئىاادى.

 قىلىشىىڭ سەۋەبىن بۇالرنى بىرمۇ بىر تىزىپ چۈشەندررەتتىل. 

 

بىزنىااڭ ئىچكااى قىسااىمدىكى تەتقىقاااتىمىزدىن مەلااۇم بولۇشااىچەن رىقااابەتچىمىز »مەئ مۇنااداق د اادىل: 

Google .نىااڭ ئىاازدەش سااۈپىتى ە يېقىىلىشىشااقا باشاالىدىن بااۇ نااۆۋەتتە ئويلىشااىدىغائ ئەڭ مااۇھىل ئىااش 

ھەممە ئىزدەش موتورلىرىىىڭ مۇالزىمەت سۈپىتىىىڭ ئانچە پەرقى يوق دۇنيادان بىز مارلىغا تايىىىاپ مۇشۇنداق 

 «ئۆزىمىزنى رىقابەتچىمىزدىن پەرقلەندرررشىمىز لېرە . 

 

 يىغىن زالى تىمتاس ئىدى. 

 

ائ شااۇنداقن خاتااا بولغاا مەئ ئەنسااىزلىل بىاالەئ تااۆت ئەتراپقااا نەزەر سااالدىل. مېىىااڭ د  ىااىىل خاتااامۇ 

تەقدىردىمۇن ھەر قانداق ئىشىى ئىادراللىق ھېساابالش ئۇساۇلى بىالەئ تەلارار قاوللىىىش ئاارقىلىق ياخشىالشاقا 

الررىىىاڭ  الرباا نىسابەتەئ ئېيتقانادان باۇ خاۇددى يالغاائ تەلىمااتتەلال تۇياۇالتتى.ئىىژ ىېرقەتلى  ئىشاىىىدىغائ 

 تەلىماتىغا قارشى سۆزلىرى تەلتۆلۈس ئاشكارىلىىاتتى. 

 

-د اادى الررى ئېغىاار« قىاللمىساااقن باشااقا ئىشااالرنىڭمۇ پايدىسااى يااوق.  بەلىاابەەگەر بىااز سااۈپەتتە ئ»

قىلىاش ئالادامچىلىق بولىادىكەئن  بەلىبەبېسىقلىق بىلەئ. ئۇنىڭ قارىشىچەن نوقۇى بازارچىلىق ئۇسۇلى ئارقىلىق 

ئەتى ە خىااالى ھالاادا ناچااار چااۈنكى ئۇنااداق بولغاناادا لىشااىلەرنى ئالااداى ئااۇالر ئۆزلىرىىىااڭ جانىنااائ مەنااپە

قااورالىى قولغااا ئېلىااپ مەڭ ااۈ تۈگىمەياادىغائ ئاااۋارىچىلىق  مااۇالزىمەتىى ئىشلىتىشااتىن د اارە  بېرىاادىكەئ.

 مەسىلىلەرنى ھەى قىلىشالن تېسىمۇ ئۇلۇبمار ئۇسۇلكەئ. 

 

 باشقىالرنىڭ ئالدىدا مېڭىشقا جۈرئەت قىلىش

 

Google ئېلىااپ ئوقااۇش پۈتتۈرىاادىغائ ئوقۇبااۇچىالر  ىىلىشاايىللىااق تەتىللىاال يىغ-1999 ىىڭشااىرلىتى

مەلتەپتىن ئايرىلىش پائالىيىتىدىن پەرقلەنمەيتتىن نەچچە ئوئ ئاادەم ئااق دوساكا بىالەئ بىازەل ەئ  بارىدىغائ

چااۈنكى ئاشااسانا مەسىلىسااى تۈپەيلىاادىنن تاماااق قااورۇمىالر لېاايىن چىققاچقااان  ئااۆي ە قىسااتىلىمالغائ ئىاادى.

لۇت لېلىدىغائ قىزى  توپىىڭ ئۈستىدە تۇرۇى تەبرىال  5سېرگې  دىلامېتىرى  ئىدى.ھەممىسى سوۋۇى قالغائ 

سۆزى قىلادىن گەرچە ئاۇ شاۇ جايادىكى ساېرىل ئۆمىكىادە تەربىايەلەش دەرساى ە قاتىاشاقائ بولساىمۇن ئەمماا 

شاالرنىڭ ئۇ ئويالنمايال بىار قاانچە چاقچااق قىلىاپن ئابزىىىاڭ ئۇچىادىال ھەمامە ئى تەڭپۇڭلۇقىى ساقلىيالمىدى.
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ئوڭۇشلۇق ئىكەنلىكى د دىن بىزنىڭ لېلەر يىلاى تەبارىكلەش يىغىىاى ئاچقاائ ۋاقتىمىازدا شاىرلەتىىڭ مەۋجاۇت 

 ئىكەنلىكى ە ئىشەندرررش ئۈچۈئن پارالق لەل ۈسى ھەققىدە ھېچىېمە د مىدى. 

 

ى تۇرماۇش مېىىاڭ بىار ئاائىلە چوڭلۇقىادىك يىغىلىش ئاخىرالشقاندىن لېيىنن بىاز شاىرلەتتىن ئايرىلادۇق.

لاپالىتى ە يېرىل يولدا ۋەيرائ بولۇشاى ماۇمكىن بولغاائ ئى ىلىال تىكلەۋاتقاائ شاىرلەتتىكى خىازمەت ئورنىغاا 

تې ىشااكەنلىكىم ەن لىرسااتېن بۇرۇنقىاادىىمۇ بەلاارە  ئىشااىىەتتى. بااالىالر لااورد مااارلىلىق ماشااىىىىىڭ ئارقااا 

 ئورۇندۇقىدان يوى بويى جىمنىە ئولتۇردى. 

 

ن ئۇالر ئۆزىىىڭ نېمە ئىش قىلىماتقانلىقىىى بىلەمدۇ  لەيپىيات لېكىن… يامائ ئەمەس… ا ئۇالر قارىماقق»

 د دى لىرستېن. « سەى قااليمىقاندە . 

 

ئاۇالر ھاازىر يەنىاال  دەم ئېلىش ۋاقتى توشاتىن مەساىلىلەرنىڭ ھەممىساىىىڭ ھەى بولۇشاىغا ئىشاىىىمەئ.»

شاىرلەت  ساەى قوپاالراق بولۇشاتىن سااقالنغىلى بولمايادۇ. ئادەم توپالۋاتىدۇن ئااۋاى شاىرلەتىى ماڭدۇربانادان

 دەى ئۇنىڭغا تەسەللى بەردىل. «  ئەمەلىيەتتە يۈزەلى قارىغاندىكىدە  ئۇنداق ناچارمۇ ئەمەس.

 

ساايمائن تېسىىكىلىاق ماتېرىياالالر -مەئ قااليمىقانچىلىققا ئااللىبۇرۇئ لۆناۈى لەتاتىل: ئويۇنچاۇقن قاوراى

بۇياققا يۈگرەۋاتقائ ئىە لارىدوردىن لېلىماتقائ تاو  ماشاىىىدىن -قويۇلىدۇن ئۇياقتىن ھەممە يەرگە قااليمىغائ

 ىىى قاچۇرۇۋاتىاادۇن ھەقسااىز يېمەللىاال بىاالەئ تەمىىلەياادىغائ لىچىاال ئاشااسانىالر ھەممىااال يەردە بااار.زئااۆ

 ل. شىرلەتتىكى ئىشسانىىىڭ ھەممە جايىىىڭ مەلۇم ئىشلىتىش ئورنى بارلىقىىى تەدرىنى  بايقىدى

 

  خاولكې  تاوپى ئويىايادىغائ چابادا الررى ۋە ساېرگې  George Salahيىلىن جاورج سااالخ د-1999

د ادى  بىالەئ « الرنىڭ سەۋىيەسىدىن خاېلىال ياۇقىرى ئىادىئىىژ ىېرئۇالر ئىككىسى مېىىڭ تەسەۋۋۇرۇمدىكى د»

مىىاات باشاقۇربۇچىلىق با لېلىاپ ئارقاا ساەى تە Googleشىرلىتىدىن ئايرىلىپن  Oracleتونۇشقائن لېيىن 

ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەت قازانغائ درلەت ھالقىغائ لارخانا بولغانلىقتىنن  Oracle ۋەزىپىسىىى ئۈستى ە ئالدى.

ئۇالرنىڭ ئەڭ ياخشى ئەمەلىيىتىىى ياش ئى ىلىل تىكالەش لارخانىساىغا قاوللىىىش ئىىتاايىن ئەھمىيەتلىال بىار 

 ئىش. 

 

تىدەن ھەر خى  ئۆلچەملەر بارن مەئ شۇ ئۆلچەملەرنى ئىشلەتساەم شىرلى Oracle»جورج مۇنداق د دى: 

مەئ ھەر قېتىل ئىشاىى ئاايرىل  بۇ پورتالند ئېھتىياجلىق نەرسە.›بولىدۇن مەئ الررى بىلەئ سېرگېيغا ئېيتتىمكىن 

 خۇددى مەئ سااراڭدە ن‹  سىلەر مېىىڭ بىر يۈررش ئۆلچەم قۇرۇشۇمغا قوشۇالمسىلەر  باشالشىى خالىمايمەئ.

 « ئۇالر ماڭا قاراى تۇراتتى.

 

بىاز ھەر  ھەرگىز بولمايدۇن ھەر قاناداق ئىشاتان ھەممىمىاز ئاۆلچەم باويىچە ئىاش قىلىشاىى خالىماايمىز.»

 ئىككى ئى ىلىل تىكلى ۈچى ماڭا شۇنداق د دى. «  بولۇشىىى خالىمايمىز.‹ ئۆلچەملىل›قانداق ئىشىىڭ 

 

ۋاقىتتىن باشالى چاېچىل چۈشاۈى تااقىر بااش بولاۇى  مېىىڭچە شۇ»جورج ئايدىڭ بېشىىى سىالى تۇرۇى 

مەيلى مەزمۇئ يالى شەلى   ئۇالر ئىل ىرىكى ھەممە شىرلەتلەر بىلەئ پۈتۈنلە  ئوخشىمايدۇ.»د دىن « قالغائ

مەئ ئىل ىرىكاى لەساپى  تارىسىمادا  جەھەتاتىن بولساۇئن ھەممىساىدە ئەڭ ئاالالشتۇرۇشاىى ئىشاقا ئاشاۇرىدۇ.

لىرىمىى ئامالسىز بىر ياققا تاشالى قويۇىن ئىككاى ئى ىلىال تىكلى ۈچىىىاڭ ئارزۇساىىى ئۆگەن ەئ ھەممە نەرسى

چۈشىىەلەيدىغائن بارلىق ئىمكاانىيەتلەردىن پايادىلىىىپ ئەڭ ياخشاى خىازمەت ئاورنىىى تەمىىلى اۈچىن ھاۆددە 

شاەلىلدىن ئۈساتۈئ گۈزەللىل ئامىلىىى ئويالشما ن ئەزەلادىن ئىقتىادار  ئالغۇچى ۋە اليىھىلى ۈچى ئىزدەيتتىل.

 « تۇرىدۇ.

 

خااۇددى سااىىدى  بااويىچە ئىااش قىلىشااقا رۇخسااەت يااوق.« ئااادەتتىكى قائىاادە»خىزمەتدىشااىل ۋە مەنمااۇ 
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نىااڭ بازارچىلىقىغااا نىساابەتەئن الررى بىاالەئ سااېرگې  تې ااى تەلتىاادىن ئېيتقاناادا ھەر  Google»ئېيتقاناادە : 

مەئ ئىل ىاارى ئىشاالەى باققااائ ھەر قانااداق بىاار  قانااداق شااەلىلدىكى قېلىپالشااقائ ئۇسااۇلغا قارشااى تۇرىاادۇ.

 PPTشىرلەتن تاراتقۇ بىلەئ ئۇچراشماقچى بولغانادان ھەمىشاە بىار قىساىل ئۇچاۇرالرنى تەيياراليادۇن ئاادەتتە 

سىز ئىشتىن  شەللىدە تەمىىلەيدۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئۇالربا بىر قىسىل مۇناسىمەتلىل ماتېرىيالالرنى تەمىىلەيدۇ.

شااقىى قوبااۇى قىلىااپن تولااۇق تەييااارلىق بىاالەئن تاااراتقۇالر ئوتتۇرىغااا قويغااائ ھەر قانااداق ئاااۋاى مەخسااۇس مە

الررى بىااالەئ ساااېرگې  باااۇ خىااا  ئۇساااۇلىى  مەساااىلى ە اليىقىااادا جااااۋاب بېرەلەيااادىغائ بولۇشاااىڭىز لېااارە .

مە د  ۈساى مۇ ئىشلەتمەيدۇن نې PPTياقتۇرمىغاچقان نېمە يېزىلغائ بولسا شۇنى ئوقۇى بېرىشىى رەت قىلىدۇن 

 «بۇ نۇقتا تۈپەيلىدىنن ئاخبارات تاراتقۇالر ئۇالرنى ئىىتايىن ياخشى لۆرىدۇ.  لەلسە شۇنى دەيدۇ.

 

تورسااىز بازارچىلىققااا مەساالۇى خىزمەتدىشااىل لااۇجى ساااللى شااىرلەت قۇربۇچىلىرىىىااڭ بۇنااداق ئاالھىاادە 

باازار تەلشۈررشاىى تەلەى قىالتتاىن ئۇ بوشاشماستىن سېرگېيدىن پۇى خەجالەى  قىلىقلىرىغا ئانچە لۆنمەيتتى.

ئۇنىڭ سىرتتىن ۋالالەتچى لىرگۈزرشىىى ئۆتۈنەتتىن بۇالرنىڭ ھەممىسى سېتىشىى ئىل ىرى ساۈررش ھەرىكىتاى 

ئاۇالر زادى ئااممىمى بازارنىاڭ مارلاا قۇرۇلۇشاىغا »ئۇ بۇدۇڭشاۇى مۇناداق د ادى:  ئېلىپ بېرىش ئۈچۈئ ئىدى.

زگە ئىشىىىشى لېرە ن بىزنىڭ باازارچىلىق قاارارى چىقىرىشاىمىزبان قىلىشاقا بولغائ مۇھىملىقىىى بىلمەيدۇن ئۇ بى

 «تې ىشلىل ئىشىمىزنى قىلىشىمىزبا يوى قويۇشى لېرە . 

 

 لىال پايچىال  نىڭ مۈجمەى تەشاكىلى  قۇرۇلمىساى بىالەئ لاۈرەش قىلىاماتىمىز. Googleبىز ھەممىمىز 

بىز قىلغائ بارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسىىى  لىل چىقىرىدۇ پىكرى بىردە  بولمىغائ چابدان ئەڭ ئاخىرقى قارارنى 

لۆررنۈى تۇرۇپتۇلىن بىزنىاڭ ئۈناۈم ە مەرلەزلەشاكەئ دىققىتىمىاز  الررى بىلەئ سېرگې  تەستىقلىشى لېرەلما 

 قارار باشقۇرۇش تەرەپكە لېڭەيمى ەئ. 

 

 ە يەتتااىن بىااراق لۇنكسااىيە چې راسااىىىڭ مااۈجمەللىكى لەلتااۈررى چىقاربااائ قاياليمىغااانچىلىق چااېكى

ياخشاى »مەساىلەئن بىار ئى ىلىال تىكلى اۈچى بەزىادە  شەلىلسىز چې رادىن ھالقىشاتىىمۇ ئوسااى ئەھاماى باار.

 دىن بىرنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. « پىكىر

 

بااا لېلىااپ ئىشاالەى بىاار قااانچە ھەپااتە بولغاناادىن لېيىىكااى بىاار لااۈنىن سااېرگې  سۇسااائ  Googleمەئ 

بىاز نېمىشاقا باازارچىلىق خاامچوتىىى چىقىرىاپن  مېىىڭ ياخشى بىار پىكارىل باار.»ۋوجچىككىغا مۇنداق دەپتۇ: 

شۇنداق قىلسااق مارلاا  چېچېىىيەدىكى مۇساپىرالردا تارقالغائ خولىرا لېسىلىىى قۇتقۇزۇشقا ياردەم بەرمەيمىز 

نااى  Googleداڭقىىااى ئۆستۈررشااىمىزگە ياااردەم قىلىااپال قالمااا ن يەنە تېسىمااۇ لااۆى يېڭااى ئىشاالەتكۈچى 

 « ئىشلىتىدۇ.

 

بىزنىڭ ھەقىقى  تىنارەت لىرىمىمىز ياوق  ئۇ چابدان شىرلەت قۇرۇلۇى تېسى ئارائ بىر يى  بولغائ ئىدى.

ئىدىن مەبالە  ساالغۇچىالرنىڭ نەچاچە مىلياوئ دولاالر مەبلىغىىاى ئاساىيادا ياۈز بەرگەئ بىار مەيادائ يەر ياۈزى 

 سبىتىىى لېڭايتىدىغائ ئىىقىالب خارالتىرلىق ئۇسۇلكەئ. ئۇرۇشىغا خەجلىسە ن بۇ ھەقىقەتەئ بازار ئى ىلەش نى

 

مۇشاۇنداق بىار بەلىاتە تەللىاپكە نىسابەتەئن مەئ قاناداق رەددىايە  شاۇنداق. سېرگې  راسە دەۋاتامادۇ 

مەئ ئىل ىرىكى ئىش ئورنۇمدان رادىيون تېلېم زور يالى باشقا تەرەپلەردىكى لۆز قاراش ۋە ئاۋازالردىن  بېرىمەئ 

ن سېرگې  ماڭاا ھېچقاناداق تاقابىا  تۇرباۇدە  ۋاقىاە لېكىن پ ئىشداشلىرىل بىلەئ مۇنازىرە قىالتتىل.پايدىلىىى

 قالدۇرمىدى. 

 

ئوئ يىلدىن لېيىن ئەيىى ۋاقىتتىكى ئەھمالىى ئەسالى ەندەن مەلاۇم دەرىنىادە ساېرگېيىىڭ لاۆز قارىشاىىى 

ش خااامچوت مەبلىغىىااى تېسىمااۇ ياخشااى ىىى قۇتقااۇزۇلىرپۇلغااا ئااېالئ بەرگەناادىنن ئادەمىىااڭ جااان چۈشااەندىل.

ئاشۇ ئېالنالر ئىشلەتكۈچىلەرگە لاشىال پەيدا قىلىدۇ ئەمەلى  ئۈنۈمى يوقن شۇڭالشقا باۇ  ئىشلىتىش بولىدىكەئ.

نېمە ئۈچۈئ ئىىسانپەرۋەرلىل ئىشلىرىغا زور مىقداردا ئىلاانە قىلىاپ ياخشاى ئىاش  ئەسكىلىل قىلغانلىق بولىدۇ.
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ەسااىلە ھەى قىلىاادىغائ ھەماامە ئااامىللىرى بااۇ اليىااھە ئىچىاادە تەى ئىاادى: ئورتاااق سااېرگېيىىڭ م قىلمااايمىز 

يۈزلىىىاادىغائ مەسااىلى ە ئااادەتتىكى قائىاادى ە پەقەت تااوبرا لەلمەياادىغائ ھەى قىلىااش ئۇسااۇلىىى ئوتتۇرىغااا 

بىالەئ  قويۇىن تېسىىكىىى قوللىىىپ ئىىسانالرنىڭ مەۋجۇت بولۇى تۇرۇش ئەھمالىىى ياخشاىالىن خەلقلاارا نەزەر

مەسااىلىلەرنى ئااويالىن ئاخبااارات تاراتقۇلىرىىىااڭ بىزنىااڭ لارخانااا نىشااانىمىزنى ئىل ىاارى سااۈرىدىغائ قورالغااائ 

 ئايالندۇرۇشىى ئۈمىد قىالتتى. 

 

ئااۇ بىزنىااڭ  سااېرگې  لااۇجى ساااللى بىاالەئ مېىىااڭ بااۇ تەللىااپكە قانااداق قاراياادىغانلىقىمىزنى سااورىمىدى.

ئۇ سۇسانغا بۇرۇلدىن سۇسائ ئۇ ئىشىىەلەيدىغائ ساناقلىقال باازارچىلىق  تتى.مەسسىرە قىلىدىغانلىقىمىزنى بىلە

ئاالى  مەلاتەى لوچىساىدا خىازمەت قىلىماتقاائ ۋاقىتتاان سۇساائ شاىرلەتىىڭ  Google خادىملىرىدىن ئىادى.

 .ئۇنىڭ ئۆيىىى ئىنارى ىمۇ ئالغائ Googleلىچىل چەمبىرىدىكى ئىچكى ئەزا ئىدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئىل ىرى 

سااېرگې  سۇسااانىىڭ ئائىلىسااىدىكىلەر دلېاايىن ئۇنىااڭ سىڭلىسااى بىاالەئ تااو  قىلغااائ  نااى لااۆرگەئن سۇسااانمۇ 

 سېرگېيىى تولۇق چۈشىىەلەيتتىن شۇڭالشقا ئۇنىڭ مۇشۇنداق بەلىاتە تەللىپلىرىىاى دەرھااى ئىىكاار قىلماايتتى.

ىلن سۇساائ پاالو ئاالتو شاەھىرىدە باۇ قېات ئەلسىچەن ئۇ ھەمىشە ساانلىق مەلۇمااتالرنى تاوپالى ئىساپاتاليتتى.

سۇساانىىڭ ئانىساى بىار مائارىاپ خىزمەتچىساى بولاۇش  ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدىغائ ئانىسىدىن ياردەم ساورىدى.

بىزنىڭ رۇسىيەگە سااتقىىلىق قىلغاائ  سۈپىتى بىلەئن سېرگېيغا نىسبەتەئ ئۇنىڭ ئۆزى ە اليىق نوپۇزى بار ئىدى.

ئېتىااراى قىلاادىن سااېرگېيمۇ  ئاشااكارائااۇ ئۆزىىىااڭ گاااڭ ىراى قالغااانلىقىىى  ئاارمىيەنى قوللىشااىمىزبا نىساابەتەئن

 ئازراق ئۈمىدسىزلىىىپ قالدى. 

 

ئەگەر بىااز ئوتتااۇرا مەلااتەى » شااۇنداق بولغااائ تەقاادىردىمۇن ئۇنىااڭ يەنە بىاار زاپاااس پىالنااى بااار ئىاادى.

ىز تارقاتساقن قانداق باوالر  مارلىلىق تۇبۇتتىن ساقلىىىش قاپچۇقىىى ھەقس Googleئوقۇبۇچىلىرى ئارىسىدا 

» 

 

سااخاۋەت ئاارقىلىق تەشامىقات -سېرگې  لۇجى ساللى بىلەئ مېىىڭ مۇشۇنداق پىكىر يولى بويىچەن خەيار

بىاز ساادىقلىق بىالەئ تەلەى باويىچە  قىلىدىغائ باشقا ئۇسۇلالرنى تەلشاۈررى تەتقىاق قىلىشاىى تەلەى قىلادى.

رتەلمەيتتى پەقەت تازنىڭ ئەقلى چۈشتىن لېايىن د  ەنادەلال ئىاش قىلدۇقن ئەمما بۇ بىزنىڭ پىكرىمىزنى ئۆزگە

ئىدى. سۇسائ بازار بۆلۈمىىىڭ بىر ئەزاسىن ئەمما لۇجى سااللى بىالەئ مەئ ئەسالىدە باۇ بۆلاۈمىى باشقۇرۇشاقا 

تەشاكىلى  قۇرۇلمىادىكى ماۈجمەللىككە  مەسلۇى ئىدۇقن بىز ئۆزىمىزنىڭ چەتاكە قېقىلغاانلىقىىى ھاېن قىلادۇق.

مەئ ھەقىقەتەئ ئۆزەمىىاڭ قايساى تەرەپاكە لۈچىساەم تاوبرا بولىادىغانلىقىىى  لېكىنقابى  تۇرالىساممۇن مەئ تا

 بىلىشىل زرررر ئىدى. 

 

بىز بۇرۇنقىدە  ئۇسۇلدا ئىش قىلساق بولمايدۇن بىز باشاقا شاىرلەتلەرنىڭ ئۇساۇلىىى لۆچاۈرمەيمىزن بىاز 

ساااقالى تۇرمااايمىزن ئەگەر راسااتىىال مۇشااۇنداق بىاار  باشااقىالرنىڭ لارخانااا ئىستراتې ىيەسااىىى دەى بېرىشااىىى

بىااز ھەممىمىااز ئااۆز ئالاادىمىزبا مۇسااتەقى  قاتىاشااقۇچىن بىاارلىكتە قائىاادى ە  ئىسااتراتې ىيە بولىاادىغائ بولسااا.

 مېىىڭچە مەئ چۈشەندىل: مەئ مەسىلە تېپىپ ئاۇالرنى ھەى قىلىشاىل لېارەلكەئ. بويسۇنمايدىغائ زىب قوشۇئ.

 ۇنداق قىلدىل. شۇنىڭ بىلەئ مەئ ش
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 بەشىىچى باب

 جەريانىىڭ ھەممىسى بولۇشى لېرە   

 

 ئا ن يېڭى بىر يى ن يېڭى مىڭ يى ن يېڭى مەئ. -1يىلى -2000

 

دا ئىشلى ەئ بىرىىچاى ئايادا نەتىانە چىقىرالمىادىلن ئەمماا ھاازىر قەتلىا  ئىارادە بىالەئن  Googleمەئ 

Google ۇلمىساىدىكى تىيىلغااق پاتقاقتاا بىار لىشاىلىل ئاورۇئ نىڭ دەسلەپكى باساقۇچىدىكى تەشاكىلى  قۇر

تۇننى قەدىمىل مۇۋەپپەقىيەت يولۇمىى توبرىسىغا توسقائ روشەئ توساقالرنى سۈپۈررى  تېپىشقا بەى بابلىدىل.

مايكىىىاڭ اليىھەلىاىىش اليىھەساىدىن تارتىاپن مەھساۇالت ئااېچىش  دا ئىاش تەرتىپاى لەم. Googleتاشاالش: 

 ئىشالرنىڭ ھەممىسىىىڭ قارارىغا نىسبەتەئن ئېىىاق روشاەئ بولغاائ ياوى بولۇشاى الزىال. مۇندەرىنىسى ىچەن بۇ

بۆلۈمن نەچچە ئوئ تەھرىر ۋە تەلرارالشىى چەلسىز سۆيىدىغائ ۋە ئەسلەيدىغائ تەشكىلدىن  7تەلىيىم ەن مەئ 

ت قازانغااائ مااۇۋەپپەقىيە بۇجااۇرى ىچە چۈشااىىىمەئ.-لەلاا ەئن ئىااش تەرتىپىىىااڭ ئىناارا قىلىىىشااىىىڭ ئۇجااۇر

 ئېلىپ لەلمەلچى. با  Googleبىلىمەئن مەئ بۇ خى  ئەقىلىى  ىىلارخانىالر نىشانىى قانداق تۈزىدىغانلىقى

 

 دەى ئويلىدىل. « ئىل ىرى مەسىلە بايقىغائن ھازىر مەسىلە ھەى قىلىش لېرە . »

 

تااۈزرشن بااايلىق مەئ بىاار قېتىملىااق بۆلااۈم ھالقىغااائ يىغىاان تەشااكىللىدىلن مەقسااىتىل ئالاادىن پىااالئ 

بازارچىلىق بىلەئ لارخانا تەرەققىياتى شىرلەتىىڭ لەل ۈسىدىكى  تەقسىملەشىىڭ زررررلۈلىىى تەلىتلەش ئىدى.

شىدىكى ئىككى ئاساس بولۇىن بۇ ئىككى بۆلۈم زىب ھەمكارلىشىپن لارخانا ئۆسۈى ۇبازاردا پۇت دەسسەى تۇر

مەئ بىلەئ بىر ئىشسانىدا تۇرىدىغائ ئايدىن  شى الزىل.يېتىلىشىىىڭ مۇستەھكەم سۇپىسىىى ئورتاق قۇرۇى چىقى

يىغىىغااا قاتىىشىشااقا قوشااۇلدىن بۇنااداق بولغاناادان يىغىىغااا قاتىاشااقانالردىن لااۇجى ساااللىن سۇسااائ ۋە باشااقا 

 شىرلەتىىڭ تەرەققىيات ئىشلىرىغا مەسلۇى ئىشداشلىرىل بار. 

 

ىى جاارى قىلادۇرۇىن ئىاش تەرتىپىىىاڭ قۇرۇلماا پاراساىتى-بىرىىچى قېتىملىق يىغىىدان لۆپچىلىكىىڭ ئەقى 

بىاز باازار رىقاابەت ئەھامالىن شاىرلەتىىڭ باازاردىكى ئوماۇمى  ئاورنى شاۇنداقال  مەسىلىسىىى بىللە ئويالشاتۇق.

بۇ بىر قېتىملىل ناھايىتى ياخشى بولغائن ئۈنۈملۈ   پۈتكۈى ساھەنىڭ ئىل ىرىلەش يۆنىلىشىىى تەھلى  قىلدۇق.

ن باۇ قلىل باشقۇرۇش پىالنى تاپشۇرۇشقا تەرەددۇت قىلدۇئىستراتې ىيەن ئاخىرالشقاندان بىز يىغىن بولدىن يىغى

قانچىلىال  Googleئىش تەرتىپى باشقۇرۇش دائىرىسى ە لىرگاۈزرل ەئ  دا لەم بولغىىى ئىدى. Googleدەى 

 ھېچكىل بىلمەيدۇ.  چوڭلۇقتىكى بازار نىسبىتى ە ئېرىشەلەيدۇ 

 

ن ئۇالرنىاڭ شاۇ باويىچە ېرىاپالرباا پىاالئ تاۈزرى بئىىژ ىېرزنىڭ مەقسەتلىل ھالدا الررى بىلەئ سېرگې  بى

باۇ بىار داس ساوبۇق ساۇ دەى  ئىنرا قىلىدىغانلىقىىى ئاڭالىن دەرھاى بېشىمىزبا بىر داس ساوبۇق ساۇ ساەپتى.

ار ئەمەلىيەتاتە ئۇ بىزنىڭ ھەيلىتىمىزنى بىماستە تارقىتىمەتمىدىن ئەمما ھەيلەت ئوخشاشال ئاتتا با ساالر ئىدى.

سااالر الررىىىاڭ بىار تىزىاق مەساىلىلەرگە ناھاايىتى ياخشاى جااۋاب بېرەلەيادىغانلىقىن شاىرلەتىىڭ  يوق ئىدى.

ن مەھسااۇالت ئااېچىش يەنىااال ئاالھىاادە لااېكىن سااىىى ئېىىااق چۈشااەندررەلەيدىغانلىقىىى ئېيتتااى.ئىستراتې ىيە

ىل ىارىلەى دىقاقەت مەرلەزلەشاكەئ ۋاقىتتاا ئانادىن ئېتىباربا ئېرىشىدۇ تاالى لەل ۈساىدە يەنىماۇ بىار قەدەم ئ

 د يىشەيلى. 
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شۇنداق بولغىىىغا قارىما ن ئىشتا ئازراق ئىل ىرىلەش بولدىن چۈنكى سېرگې  ئەتىسى پۈتكۈى شاىرلەتكە 

مەھسۇالتىىڭ »بىر بايانات ئېالئ قىلىپن بىزنىڭ ئالدىن ھەى قىلىشقا تې ىشلىل ئۈچ ئىشىمىزنى تىزىپ بەردى: 

بااۇنى ھەتتااا بىاار ھەرىااكەت «  ى ئۈنااۈمىن ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ راۋاجلىىىااپ زورىيىشااىن تىنااارەت لىرىمااى.ئەۋزە

بىزنىاڭ باازار «»بىاز ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ ساادىقلىقىىى قاناداق سااقالى قاالىمىز  » پىالنى د  ىلىماۇ بولمايادۇ.

ەرگە نىسبەتەئن باياناتتا جااۋاى مۇشۇنىڭدە  تېسىمۇ لەڭ دائىرىلىل مەسىلىلىل« لېڭەيتىش تەدبىرىمىز نېمە  

 بېرىلمى ەئ ئىدى. 

 

شااىرلەت قۇربااۇچىلىرى مەقسااەتلىل ھالاادا ئۆزىىىااڭ بىماسااتە سەزگۈسااى ە تايىىىااپ باشااقا يااوى ئېچىااپن 

پۈتكۈى شىرلەتىى ئۈستى ە ئېلىپن بازار رىقابىتى ئىىتايىن لەساكىن بولغاائ ساازلىقتىن لاارامىتىىى لۆرساىتىپ 

ايتاا ساورىمىدىلن چاۈنكى قمەئ باۇ نۇقتىغاا ئىشاەن ەندىن لېايىنن ئاۇ مەساىلىلەرنى  چىقىپ لەتمەلچاى ئىادى.

 لىل تەلەپتە ئۇالر ئۆزلىرىىىڭ قابىلىيىتى ە چەلسىز ئىشىىەتتى. ئىستراتې ىيەبۇنداق بىر 

 

ئاااۇالر شاااۇنچە ئاااۆزى ە ئىشاااىىەتتىكىن ھەتتاااا ساااېرگې  ياااالغۇز ئاااۆزى ە تاااايىىىپال ئەيااادىز لېساااىلىىى »

 Chadچااد لېساتېر د ئىىژ ىېارد ادى «  ائ مەخپى  رىتسىپقا ئېرىشاەلەيدىغانلىقىغا ئىشاىىەتتى.ساقايتااليدىغ

Lester.مىليااوئ دولااالر ئامااانەت  25بانكىاادا  نااېمە ئۈچااۈئ ئااۆزى ە ئىشااەنمەيدۇ    ھەياارائ قالمىغااائ ھالاادا

باشاقا  لغۇچىلىكى يوق.قويۇلغائن ئى ىلىل تىكلى ۈچى ناۋادا سەى ئۆزىىى چوڭ چابالى قالسا بۇنىڭ ھەيرائ قا

ھەر قانداق لىشىىىڭ پىكرى ە قۇالق سالما ن ئۆزىڭىزنىڭ قارار چىقىرىشى ئۈچاۈئن ھاياات ساىزگە ئاانچە لاۆى 

دىكاى جاوئ دوئېار  KPCB سىزگە دەى مۇشۇنداق پۇرسەت تەمىىلى ەئ. Google پۇرسەت بەرمى ەئن ئەمما

  بۇ ئىككاى خەتەرگە تەۋەلكاۇى Mike Moritzد  بىلەئ شەمشاد لاپىتالىدىكى مايل مورىتز John Doerrد

نىاااڭ مۇدىرىيىتىىىاااڭ ئورۇندۇقىااادا ئولتاااۇردىن ئەمماااا ماااۇدىرىيەت شاااىرلەتىى  Googleمەبااالە  ساااالغۇچى 

ماۇدىرىيەت قىالاليادىغائ ھەمامە  الررى بىلەئ ساېرگېيغا تەۋە. Google —تىزگىىلەش ھوقۇقىغا ئى ە ئەمەس 

 ەللەش. ئىشلىرى لۈچىىىڭ بارىچە ئۇالرنى يىت

 

الررى بىلەئ سېرگې  سىىدىىى بازارچىلىقىى باشقۇرىدىغائ مۇئاۋىن باشلىق ۋەزىپىسىىى ئۈساتى ە ئېلىشاقا 

تاللىدىن ئۇ ئاممىمى مۇناسىمەت ۋە مەھسۇالت سېتىشىى تېزلىتىشكە مەسلۇىن ئەمماا مەھساۇالت ئېچىشاقا ئاۇ 

ئۇ ئادەمىىڭ  —چىش بۆلۈمىىى تەشكىللەيدۇ مۇدىرىيەت باشقا بىر ئادەم تېپىپ مەھسۇالت ئې مەسلۇى ئەمەس.

پااويىزنى ھەيدىسااەن ئااۇالر بەزىاادە  ئىىژ ىېاارئەگەر  ئەمەس. ئىىژ ىېاارتېسىىكااا ئارقااا لۆررنۈشااى بولىاادۇن ئەممااا 

 دىققەت نۇقتىسىىى پويىزنى قانداق قىلىپ تېز ھەيدەشكە قارىتىپن مېڭىش يۆنىلىشى ە دىققەت قىلمايدۇ. 

 

ماى باازىرى ېزور قوشۇلدىن گەرچە ھېچبىار ئەنلەنىامى ئىسات-م ئىزدەشكە زورمۇالررى بىلەئ سېرگې  ئادە

بىالەئ شااۇبۇلالنغۇچى ئۇالرنىاڭ نەزىاارى ە ئېلىىمىغااائ بولساىمۇ. مۇۋاپىااق لىشااى چوقاۇم پىروگراممىاارالر بىاالەئ 

ئەقىللىاق  ياخشى پىكىر ئالماشتۇرااليدىغائن چوقۇم يۇقىرى ئۈنۈملاۈ  ئىنارا قىلىاش قاابىلىيىتى باارن شاۇنداقال

سېرگې  ئىل ىرى بىر خىزمەت ئىزدى اۈچىىى رەت  ئۇندىن باشقان يەنە مىزىلىل پۇرىشى لېرە . بولۇشى لېرە .

 «. مېىىڭچە ئۇنىڭ بەدىىىدە بىر خى  بەلىتە پۇراق بارلەئ»قىلغائن سەۋەبىىڭ بىرى 

 

 شاااىرلىتى دلەڭ Excite@Home  ئىل ىااارى Jonathan Rosenbergجوناساااائ روساااېىبېر  د

بەلبااابلىق تااور تەمىىلى ااۈچى  نىااڭ ئىناارائىيە ئەمەلاادارى بولااۇىن ئااۇ ئىىتااايىن ئەقىللىااقن مااۇدىرىيەت ئۇنىااڭ 

Google  جوناساانىىڭ باشاقا ئاويى  ى لۈچلۈ  تەۋسىيە قىلغائ.ئىكەنلىكىىتەلەى قىلغائ ئەڭ ياخشى نامزات

بااا لېلىااپ  Googleاناادىن شااىرلىتىدە يەنە ئىككااى يىاا  ئىشلەشااىى قااارار قىلىااپن ئ Exciteبولااۇىن ئااۇ 

ن ئۇنىااڭ قالاادۇربىىى پەقەت بىاار لااېكىن مەھسااۇالت باشااقۇربۇچى مۇئاااۋىن باشاالىقلىق ۋەزىپىسااى ە ئولتۇربااائ.

ئۇ الررى بىلەئ سېرگېيىىڭن پەقەت قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ ھوقاۇقى دپەقەت  نۇسسا قىسقىچە تەرجىمىھالال ئەمەس.

سااۇالت باشااقۇرۇش بۆلااۈمى تەشااكىللەش ئىمكااانىيتى بارلىقىغااا مۇشااۇنداق بولغاناادىال نى تارتىمالمىسااىالن مەھ

باازار  نىڭ بازار ھەرىكەتلەندرررش تىپىدىكى لارخانا بولۇشىغا ياوى قويمىادى. Googleتەڭرى  ئىشەندرردى.
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الرنىڭ ئېھتىيااجىىى جەزمالەىن ئىساتېمالچىھەرىكەتلەندرررش تېىپىادىكى لارخانىادان تەلشاۈرگۈچى خاادىمالر 

بىاراق مېىىاڭ  الرنى مۇناسىپ مەھسۇالت تەتقىاق قىلىشاقا يېتەللەيادۇ.ئىىژ ىېرالت باشقۇربۇچى ئاندىن مەھسۇ

 تەجرىبەمدىن قارىغاندان بۇنىڭ خاتا يېرى يوق.

 

بىزنىڭ ئى ىلىيەلەيادىغائ  بىز يوچۇق تەھلىلى قىلىپ باقايلىن قايسى ئېھتىياجالر قانائەتلەندرررلمىدى »

 مەئ گېزىتسانىدىكى چېغىمدا دائىل مۇشۇنداق دەيتتىل. « بازار نىسبىتىمىز قانچىلىل  

 

بولساىڭىزن ئۆزىڭىزنىاڭ قاالتىن پىكرىڭىاز تەساىرى ئاانچە  ئىىژ ىېارئەگەر سىز ناھايىتى ئىقتىدارلىق بىار 

ياخشى بولما  قوبۇى قىلىىمىسان ئۇ خى  ھېسسىيات خۇددى لۆز ئالدىڭىزدا بىار ئەبالەخ لىپىىەلىىاڭ قاانىتىىى 

توبرا ئۇسۇى ھەق يولادىن يانماا  مەھساۇالتىى ياخشاىالىن شاۇنىڭ ئاارقىلىق ئۆزىىىاڭ    بولىدۇ.يۇلۇۋاتقاندە

 — شۇنداق قابىلىيىتى بارلىقىىى ئىسپاتالشن ئۇنىڭ ئۈستى ە سىزنىڭ قىلىماتقىىىڭىز ناھايىتى قالتىن بىار ئىاش

 ھەن ئاخىرىدا سىز ناھايىتى قالتىن ئىشتىن بىرنى تاماماليسىز. 

 

تېسىىكاا ساەۋدالىرى بىرىىىاڭ ئارقىساىدىن بىارى مەھساۇالت ھەرىكەتلەنادرررش تىپىادىكى  يۈرىكى ساى

لارخانا قۇربائ دوۋزاختىن قاچىدۇن بۇنداق جايدان لارخانا پۈتۈئ ۋۇجۇدى بىلەئ مۇلەممەى مەھسۇالت ئەمەس 

شاقۇربۇچىىىڭ باۇ مەھساۇالت با بەلكى پايدا قوبلىشىدۇن شىرلەت خوجايىىىمۇ تېسىىكىدىن ھېچىېمە بىلمەيدۇ.

خى  لارخانىدىكى رولى ئۆزىىىڭ ھەقىقى  مەقسىتىىى بىلمەيدىغائ نادائ ئاممىىى قارماققا ئىلىىدۇرۇشن شۇنىڭ 

بىلەئ بىللە ئېژىىېرالرنى ئاۋارىچىلىق بولغائ ئۆزگەرتىشكە قۇلدە  زورالشن ئاندىن ئاوراى قااچىالى مەھساۇالت 

 لۆز قىلىشتۇر. -الر ئالدىدا لۆزئىستېمالچىەئ چوشقىدە  زلىتىشن خۇددى لەۋ سۇرۇخ سۈررل ېسېتىشىى ت

 

ئۇالرنىاااڭ  دا ياااۈز بېرىشاااى ە ياااوى قويمايااادۇ. Googleالررى بىااالەئ ساااېرگې  بۇناااداق ئەھمالىىاااڭ 

ھوزۇرلىىىاادىغىىى تېسىىكىاادا بۆسااۈش ھاسااى  قىلىااشن شااۇنداقال ئۇسااتىلىق بىاالەئ مۇسااتەقى  يۈرگااۈزرل ەئ 

رى چىقاربائ ئىچكى گاۈزەللىكىى بىرلەشاتۇرۇشن خاۇددى لىشاىلەرنى ئىسامى ئىلھامدىن لەل ەئ اليىھە لەلتۈر

«Britney Spears »لىكىىاىنەچچە يۈز خى  تۈرلىىىشى ە ئىمال تەلشۈررش ئېلىپ بېرىش يالى ناۇر تېز نىڭ 

 مۇشۇنداق مەقسەتكە ئاپتوماتىل ھالدا لىشىلەرگە تونۇش بولغائ ئۆلچەم بىرلىكلىرى ە ئايالندۇرۇش قاتارلىق.

الرناااى ئىىژ ىېرنىاااڭ مەھساااۇالت باشقۇربۇچىساااى چوقاااۇم بە  داناااا بولۇشاااىن  Googleيېاااتىش ئۈچاااۈئن 

الرناااى قاااوى ئاساااتىدىكىلەرگە ئايالنااادۇرۇى ئىىژ ىېرالرناااى مەجبۇرلىماسااالىقىن ئىىژ ىېرچۈشىىەلىشاااىن ئەمماااا 

الزىل بولغاندان بۇ لىشى  بۇ لىشى لارخانا قۇربۇچىغا خىزمىتىدىن بىماستە دولالت بېرىدۇ. قويماسلىقى لېرە .

ئاۇالرنى قوللىشااىن ئەمماا بىاار قىساىل چى ىااش ئۇششاااق تەپساىالتالر مەسىلىسااىدە ۋاقىاە ئىسااراى قىلماساالىقى 

 لېرە . 

 

ئەمەس تاۇننى  ئىىژ ىېار لاېكىنمەئ قۇرۇلۇش بۆلۈمى بىلەئ بىرلىكتە مەھساۇالتقا ئېىىقلىماا بېرىادىغائ »

 د دى ساالر. « د يىشىى قارار قىلدۇق. لىشىن بىز بۇ ئىشىى مەھسۇالت باشقۇرۇش 

 

-2000 ساالر پەقەت بىرال ئادەم بار بۆلۈم ە ئايلىىىپن باشقا ئىش تەرتىپلىرىىاى ماۇلەممەى تولۇقلىادى.

 ن ھەممە ئىش شۇنداق تەرتىپلىل بولۇى لەتتى. دائاي-1يىلى 

 

بىىلىقاااى ئەمااادى   تاااور قىزJohn Doerrجاااوئ دوئېااار د« ئىىتېرنېاااە ھە دەى لۆپتۈررلۈۋاتااااتتى. »

 KPCBلىرىمىىا  جىلغىساى ئۇنىاڭ ئاۋازىغاا بە  لۆڭاۈى بۆلىادۇن چاۈنكى ئاۇ  باشالنغاندا مۇشۇنداق د ا ەئ.

قاتارلىق بازاردا ئۇتۇق قازانغاائ شاىرلەتلەرگە مەبالە   Amazonن Compaqن Netscapeن Sunئارقىلىق 

ھازىرن جاوئ دوئېار  ئىسپاتلىغائ. لىكىىىرەرسېلىش ئارقىلىق تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدىغائ سەزگۈر ئالدىن لۆ

بىزنىڭ مۇدىرىيەت ئەزايىمىز بولۇش سۈپىتى بىلەئن ئىل ىرىكى مۇۋەپپەقىيەتلىل مەبالە  ساېلىش تەجرىبىساى ە 

نىڭ ئااجىز ئىاش تەرتىپاى  Googleئاساسلىىىپن بىزگە ئەڭ ياخشى بولغائ باشقۇرۇش ئىش تەرتىپى تۈزرىن 

 تىپن ئەسلىدىال بوش بولغائ قارار چىقىرىش ھالقىسىىى چىڭىتسا بوالتتى.باشقۇرۇش ئىقتىدارىىى لۈچەي
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بۈگۈئ ئەتى ەئ جوئ دوئېار بىالەئ ئاچقاائ يىغىىادىن لاۆى مەنپەئەتلەنادىلن ئۇنىاڭ تىرىشاىپ بىازدە  »

بىار لاۈنى ساىىدى مۇشاۇنداق « لىشىلەرگە سىڭدرررۋاتقائ ئىدىيەسى ماڭا ئىىتايىن چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. 

 . د دى

 

ىى تىازگىىلەش ئۇساۇلى ئاۆزى قۇرۇلماا شاەلىللەندرررىن نىشاائ ىجوئ دوئېرنىڭ لارخانا ئۆسۈى يېتىلىش

« لارخانا نىشانى ۋە ئااچقۇچلۇق نەتىانە سىستېمىساى»بىكىتىش ھەمدە راۋاجلىىىش ئەھمالىىى ئۆلچەيتتىن ئۇ 

ساېرگې  شاىرلەتىىڭ   دەى ئاتاايتتى. بىار ھەپاتە ئىل ىارى OKRs: Objectives and Key Resultsد

 نىشانىىى ئېالئ قىلغاندا ئىشلەتكەئ مۈجمەى ئاالھىدە تىزىملىكتىنن بۇ قۇرۇلما تېسىمۇ سىستېمىلىق ئىدى. 

 

نىشانىىڭ مۇھىل ئەھمىيىتى باارن نىشاائ »جوئ دوئېر الررى بىلەئ سېرگېيغا تەلىل بېرىپ مۇنداق د دى : 

ئااچقۇچلۇق  لاېكىنۇرماقچى بولغائ مەزماۇنىى ئىپادىلەيادۇن ھەرىكەتىى يېتەللىيەلەيدۇن نىشائ سىز ئىشقا ئاش

مۇشاۇنداق د  ەنادەن « نەتىنە باۇ نىشاانالرنى قاناداق ئەمەلا ە ئاشۇرۇشاىى پاارچىالى ئىىچىكىلەشتۈررشاتۇر. 

يۈلسەى ئىرادەن ئۆلچەشچانلىقن ئېىىق ۋاقىە جەدۋىلىدۇر. جوئ دوئېار لارخاناا قۇرباۇچى  —ھالقىلىق نەتىنە 

 4نىشااائن  5نەسااىھەت قىلىااپن نىشااائ بىاالەئ ئاااچقۇچلۇق نەتىاانە بە  لااۆى بولسااا بولماياادۇ:  ئىككىاايلەن ە

 ئاچقۇچلۇق نەتىنەن مۇشۇنىڭ ئۆزى لۇپايە.

 

ن «باازار رەھبىارى بولۇشاقا تىرىشاىش»الررى بىلەئ ساېرگې  ئەڭ دەسالەپتە ئوتتۇرىغاا قويغاائ نىشاانالر: 

تىناارەت لىرىماى پىالنىىاى تاماامالش ياالى »ن «ەمىىلەشئەڭ ياخشى بولغائ ئىشلەتكۈچى تۇيغۇسى بىلەئ ت»

دائىرىساااى لەڭ بولغاچقاااا ئاااۇزۇئ مەزگىااا   نىڭەڭااارى نىشاااانالرلباااۇ  «.نورمىااادىن ئاشاااۇرۇى تاماااامالش

ئۆزگەرمەياادىكەئن ئەممااا بىااز نىشااانىى ئىشااقا ئاشااۇرۇش ئۈچااۈئ باسااىدىغائ قەدەم باسااقۇچلىرىمىزن يەنااى 

مىاڭ ئىشالەتكۈچى زىياارەت مىقادارىىى  500ھەر لاۈنى »رىادۇ : باشاتا ئاچقۇچلۇق نەتىانەن ئۆزلۈلساىز ئۆزگى

باااش »ن ئەڭ ئاخىرىاادا «مااۇالزىمىتىىى قااوزبىتىش Googleخىاا  تىاا  نەشاارىدىكى  10»ن لېاايىن «ئاشااۇرۇش

 «. ئىنرائىيە ئەمەلدارىىى تالالش

 

يااالى الررىىااى  ئەگەر تااور باشااقۇربۇچى لارۇنىىااڭ ئالاادىىلىق ۋەزىااپە ئورۇنالشتۇرۇشااىن يااالى سااىىدى ۋە

لۆرمەلچى بولسىڭىزن شىرلەتىىڭ ئىچكى تورىدا تېلې وئ نومۇرىىى ئىزدەىن شۇ لىشىىىڭ ئىسمىىى چەلسىڭىزال 

بۇ خى  ئۇساۇى ناھاايىتى ئۈنۈملاۈ ن چاۈنكى پىالنىىاڭ ۋاقتاى توشاۇش ئالدىادىكى بىار قاانچە لۈنادەن  بولىدۇ.

زىملىكىدىكى قايسى ئىشالرنى تېساى قىلمىغاانلىقىىى ى بېرىپن ئۆزىىىڭ ۋەزىپە تىەلۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى يۈگر

ئەگەر باشااقىالرنىڭ ۋەزىپىسااىىىڭ راۋاجااى مېىىااڭ ئەھمالىمغااا ئاساسااەئ جەزملەنسااەن مەئ ئالاادىن  لۆرىاادۇ.

ئاگاھالنادۇرۇلىمەئن ئاۇالر توختىمااا  مېىاى سااۈيلەيدۇن مەنماۇ ئۆزەمىىااڭ ھەمكارالشاقۇچىلىرىىىڭ مەئ ئۈچااۈئ 

 ىى ئېىىق جەزملەشتۈررشۈم لېرە . نېمىلەرنى قىلىپ بېرىشى

 

لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى لۈچلۈللۈلىى تالىشىپ باشقىالرنى بېسىپ چۈشۈشىى ئوياليدىغائ بىر لارخانىدان 

 دىكااى ھەماامە ۋەزىپىلىرىىااى ۋاقتىاادا ئورۇنلىياالياادۇ دەى ئااويالپتىكەنمەئ. OKRsھەماامە ئااادەم ئۆزلىرىىىااڭ 

ۋەزىپىىاى تامامالشااىىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىاال بولااۇش نىساابىتى  پاتلىدى.ئەمەلىايەت بااۇ پەرەزنىااڭ خاتااالىقىىى ئىساا

الررى بىالەئ ساېرگې  بىازگە  ن بۇ سائ بىزنىڭ ناھايىتى راھەتتە ئۆتىادىغانلىقىمىزنى ئىپادىلەيادۇ.70پەقەت %

ەر لاپالەت بېرىپن ۋەزىپىىى ئورۇنلىيالمىساق نەتىنە ئۈنۈم باھالىشىغا خاتىرىلىمەيادىغائ بولادىن چاۈنكى ئەگ

 شۇنداق قىلغاندان بىز خەتەرنى ئۈستىمىزگە ئېلىشىى ئانچە خالىمايمىز. 

 

OKRs  بىزناااى يىلااادا ئااااز د  ەنااادە تاااۆت قېاااتىل ئالااادىن تاماماليااادىغائ ۋەزىپىىاااى قايتاااا باھاالشاااقا

ئەگەر بىزنىڭ بۇ لەسىپتە ئازراق ئۆزگىرىش بولسا يالى لارخانا نىشاانىدا ئاۆزگىرىش بولساان بىاز  مەجبۇرلىدى.

مەئ ئىل ىارى  ئوتتۇرىغا قويۇىن باۇ تەدبىرلەرناى سىساتېمىغا لىرگۈزرشاىمىز لېارە . نىچوقۇم جىددى  تەدبىر

ئىشلى ەئ گېزىتسانىادان بىار پىاالئ ئىنارا قىلىىىشاقا باشالنساىالن يېارىل يولادا توختااى قالىادىغائ ئېھتىمااللىق 
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لاااۇىن گېزىتىىاااڭ مەھەلااالە خەۋەرلەر مەئ ئىل ىااارى بىااار قېتىملىاااق قارارباااا قاتىاشاااقائ بو مەۋجاااۇت ئەمەس.

 سەھىپىسى ە بىكاردىن بىكار پۇى خەجلەۋاتقانلىقىمىزنى بىكىتكەئن شۇنىڭ بىلەئ بىكاار قىلىشاىى قاارار قىلغاائ.

دا بۇنداق بولۇشى مۇمكىن  Google بىراقن بىر قانچە ئا  ئۆتكەندىن لېيىىمۇن ئىزچى  ھۆجنەت چۈشمى ەئ.

ئارزۇسااى بااويىچەن ھەر ۋاقىااە نەتىاانە بىاالەئ مەھسااۇالت ئۆلۈلمااۇ ھاياااتمۇن الررى بىاالەئ سااېرگېيىىڭ  ئەمەس.

 چوقۇم سانلىق مەلۇماتىى ئاساس قىلىشىن ھېسسىياتقا تايىىىپ ھۆلۈم قىلماسلىق لېرە . 

 

OKRs  نااى ئىااش تەرتىپىىىااڭ راۋاجااى ۋە شەخسااى  نەتىنىىااى ئۆلچەياادىغائ ئااۆلچەم قىلغاناادان ئۇنىااڭ

بىلەئ قايغۇ يېرىمدىن ئى ىلەيدۇ. مەئ ئاۆز مەسالۇلىيەت دائىرەمادە مەھساۇالت  ئۈنۈمى ە نىسبەتەئ خۇشاللىق

ئېالئ قىلىمەئن ئۆزەم مۇستەقى  تاماملىيااليمەئن چۈنكى بۇ تورتۇرادا ماقالە يېزىش ياالى سېتىشاىى تېازلىتىش 

اماااملىغىلى ئەممااان ئەگەر قۇرۇلااۇش تەرەپتىكااى مەناابە بولغاناادىال ئاناادىن ت پىالنااى تااۈزرش بولۇشااى مااۇمكىن.

مەسىلەئن توردىكى ساقالش سىستېمىساىىى ئوڭشااشن  بولىدىغائ پىالئ بولسان ئۇ چابدا مەئ خېلى قىيىىلىمەئ.

ماشىىىىى سىمسىز توربا لىرىادىغائ لاۆچمە نۇقتاا دالررىىىاڭ ئويى ىغاا ئاۆزگەرتىشن قوشاۇمچە تاۈردىن بىرناى 

 غا ھەق بېرىش دبۇ الررىىىڭ ئويى  قاتارلىق. قوزبىتىشن تورتۇرانىڭ ئېقىمىىى ئاشۇربائ تور باشقۇربۇچى

 

ىى تاۈزىتىش يىغىىىادان ئىشداشاالرنىڭ دولالتاى ۋە ىسىىدى چاقىربائ پەسى  ئوتتۇرىسىدىكى ۋەزىپە پىالن

يېشاى  رەڭ  ۋەزىپىلىرىىاى تەتقىاق قىلىشاقا باشالىدىل. OKRsئوخشاش بولمىغائ رەڭدىكى چەمبەر سىزىلغائ 

ئالدىدا د  ەنىى بىلدررىدۇن قىزى  رەڭ ئاساسى  لاشىلىغا يولۇقتى ياالى تۇياۇق  تاماملىغائ يالى تاماملىىىش

ئاممىمى مۇناسىمەت بۆلۈمىىىڭ تام تەسمىرى ھەمىشە شۇنداق نۇرلۇق  يولغا لىرىپ قالدى د  ەنىى بىلدررىدۇ.

ۇرى ئاساتىدا مېاىىڭكى ە ئوخشااش تېسىىكىغاا تايىىىادىغائ نىشاانلىق ئىشاالر قۇيااش نا لاېكىنراۋائ لۆررنىدۇن 

ئااخىرقى نەتىنىا ە يەنە بىار قااراى باقاايلىن ئىل ىارىلەش  ئىشلەيدىغائ ئااق لېساەى بىمارلىرىغاا ئوخشاايتتى.

يۈرگۈزرلۈشكە باشلىغائ بىر مەزگى  ئىچىادەن مەئ گېزىتسانىادىكى بىار دوساتۇمغا  OKRs باردە  قىلمايتتى.

ە كىشااانى ئىىتااايىن ئېىىااق بولغااائ بىاار شااىرلەتبىااز توساااتتىن ن»يااازدىلن ئۇنىااڭ مەزمااۇنى مۇنااداق:  ئااېلسەت

 «ئايالندۇقن بۇ جايدا ھەقىقەتەئ بىر ئىش قىالاليدىغاندە  ھېن قىلدىل. 

 

 بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ قوشۇئ قۇرۇش  

 

تااارتىش بولسااىمۇن ئەممااا شااۇ ئىااش سااەۋەبلىل ئۆچمەنلىاال پەياادا -گەرچە بەزى مەسااىلىلەردە تاااالش»

شااىرلەت  تۇتىدە  دورامچىلىااق قىلماياادۇن ھەماامە ئىشااقا قۇربااانلىق قااو  ئىزدىمەياادۇ.ھااېچكىل شااا بولماياادۇ.

لۆلىمىىىڭ ئۆزلۈلسىز لېڭىيىشى ە ئەگىشىپن لارخانا سىياسىيسىمۇ شەلسىز پەيادا بولىادۇن ئەمماا ناۆۋەتتىكى 

قىلغاناادا ئەھمالادىن قارىغاناادان لىشاىلەرنىڭ ھەممىسااى لۆڭلىادە ھېچقانااداق ساائ بولمىسااىمۇ ئىشاىى قانااداق 

«  ياخشى قىلغىلى بولىدىغانلىقىغا لۆڭۈى بۆلىدۇن ئۆزئارا پىتىە تارقىتىپ لۆڭۈى ئابرىتىدىغانادا چولىساى ياوق.

 كە مۇشۇنداق يازدىل. ئېلسەتمەئ باشقا بىر ئابىىەم ە ئەۋەتكە 

 

رۇش قاارا رىيە قاۇېئەلمەتتەن بىزنىڭ ناھايىتى لۈچلۈ  بولغائ شەخسى  بايىمىز بارن ئەمما شەخسى  ئىمپ

لىچىاال توقۇنااۇش بولغااائ تەقاادىردىمۇ شەخسااىىڭ ئۆزىىىااڭ لااۆز قارىشااىغا ئىشااەن ەنلىكىدىن  نىيىتىمىااز يااوق.

بۇ جايادا ئىل ىارى باشاقا شاىرلەتلەردە ئاۆز لاۆزرم  بولغائن ھەرگىزمۇ ھوقۇق تالىشىش ئارزۇسىدىن بولمىغائ.

قۇرۇلاۇش بۆلاۈمى قۇرۇلۇشاىى  ىلى بولمايادۇ.بىلەئ لۆرگەئ قانلىق جەڭ قىلىدىغاندە  مەنزىرىىى ھەرگىز لۆرگ

 چې رانىاڭ قايساى تەرىپىادە تۇرىادىغىىىڭىزن ئوپلوچاۇق. ىڭساىزن باشقۇرىدۇن بازار بۆلۈمى بازارنى باشاقۇرىدۇ.

بەختكە قارشىن مېىىڭ شىرلەت سىياسىيسىغا قارىتا شىرلەت لۆلىمىىىاڭ لېڭىيىشاى ە ئەگىشاىپ لۆررلىادىغائ 

ىااڭ ئۆسااۈى يېااتىلىش سااۈرئىتىىى ئويلىشااىپ لىرگااۈزمى ەئ مەئ ئالاادىن قىياااس ن Googleئالاادىن قىياسااىلن 

 قىلغائ بىر قانچە يى  ئەمەسن بەلكى پەقەت بىر قانچە ھەپتىدەن بىرىىچى چې را تەلشۈررش پونكىتى لۆررلدى. 
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سىىدى يېڭى مىڭ يىا  لاېلىش ئالدىادان بىزنىاڭ بۆلۈمىىاڭ ئىچكاى قىسامىىىڭ مەسالۇلىيەت دائىرىساىىى 

ىپالشتۇرۇىن بازارچىلىقىى ئىككى گۇرۇپپىغا بۆلۈىن بىر گۇرۇپپىغاا لاۇجى سااللى بااش بولىادىغائن يەنە بىار قېل

 ئەممان بۆلۈم بىلەئ بۆلۈم ئارىسىدا تۇننى قاشانى تىكلى ىىى ساالر.  گۇرۇپپىغا مەئ مەسلۇى بولىدىغائ بولدۇم.

 

لۇش ئاللىبۇرۇئ تۇننۇقاۇى قالادىن ئەمماا مەئ ئىزچى  تەشەببۇس قىلغائ تەشكىلى  قۇرۇلمىسى ئېىىق بو

ساالرمۇ بۇ نۇقتىىى تونۇى يەتتىن ماسالشتۇرۇلمىغائ قارارنىڭ بىردە  بولمايدىغانلىقىن بولۇپماۇ ئىشالەتكۈچى 

ئۇ شۇنىڭ ئۈچۈئ ناھايىتى ئاقىالنە ھەى قىلىش ئۇسۇلىدىن  ئارايۈزى مەسىلىسىدە شۇنداق ئىپادىلىىىپ چىقتى.

مارىسساا ماايېر ئاادەم بىالەئ ماشاىىا تەسىرلىشاىش مەسىلىساى ە قوشاۇمچە مەسالۇى  دى.بىرنى ئوتتۇرىغا قوي

بولۇىن ئۇ ئىزدەش نەتىنىسىىىڭ سىرتقى لۆررنۈشى ۋە ئومۇمى  تۇيغۇساىغا تەللىاپ بېرەتتاىن ئەمماا  ئىىژ ىېر

ارىسسا بىلەئ م لارۇئ بىلەئ مەئ باشقا ھەممە بەتلەرنىڭ مەزمۇئ ۋە اليىھەسىىى تەلشۈررشكە مەسلۇى ئىدۇق.

باش بېتىىى ئۆزگەرتىشكە تەللىپ بېرەلەيمىزن الررى سىىاق ساانلىق مەلۇمااتى ۋە  Googleمەئ ھەر ئىككىمىز 

بااۇ خىاا  ۋەزىااپە تەقسااىماتى نەزىاارىيە جەھەتااتە  ئۆزىىىااڭ قارىشااىغا ئاساسااەئ ئاااخىرقى قااارارنى چىقىرىاادۇ.

 ق بولۇشى ناتايىن.. ھېچقانداق مەسىلە بولمىسىمۇن ئەمما ئەمەلى  ئەھماى ئۇندا

 

نىڭ ئەزاالر تىزىمىىى ئوتتۇرىغا « ئىشلەتكۈچى ئارا يۈزى گۇرۇپپىسى»بىر قانچە لۈندىن لېيىنن مارىسسا 

تارتىشاىى -قويدىن بۇ گۇرۇپپا تور بەت لۆررنۈشى ە مەسلۇى بولۇىن ئىشلىتىش مەسىلىساى جەھەتتىكاى تااالش

بىاز ھەر ھەپتىادە  باار. ئىىژ ىېررن لۇجى ساللى ۋە باشقا ئۈچ تىزىمدا لارۇئن مارىسسان مەئن ساال ھەى قىلىدۇ.

يىغىلىپ يىغىن ئېچىپن يېڭى لەسىپىى چۈشەندررىدىغائ تېكىسەن مۇناسىمەتلىل ئۇالنمىىى لۆرسىتىش رەڭ اى 

مۇشااۇنداق  يااالى ياااردەم بېتىىااى لۆرسااىتىدىغائ ئۇالنمااا خېتىىىااڭ چوڭلااۇقىىى جەزملەشااىى پىااالئ قىلاادۇق.

ئارقىلىقن الررى ئومۇمى  ۋەزىيەتىى تىزگىىلەى تۇرااليتتىن تەپسىالتالربا ئاانچە دىقاقەت قىلىاپ  ئورۇنالشتۇرۇش

 لەتمىسىمۇ بوالتتى. 

 

گۇرۇپپا يىغىىى بىار قاانچە لاۈئ لېچىكتۈررلاۈىن ئاخىرىادا شااماى ئۆتۈشامەيدىغائ يىغىان زالىادا ئېلىاپ 

اۋاز ۋە ئوخشاااش بولمىغااائ بەت اليىھەسااى بااوڭ ئاا-چىاارا  ئۆچۈررلااۈىن پرويېكتااورنى ئېچىااپن بااوڭ بېرىلاادى.

اليىھەگە نىسبەتەئن ئەلمەتتە مېىىڭ ئۆزەمىىاڭ لاۆز قارىشاى دلۆپچىلىال  ئاليىھەلى ە بىردىن لۆررندى.-بىردىن

بارن ئەمما لۆپچىلىل ئىزدەش نەتىنىسىىىڭ تۆتىىچى بېتىدىكى ئۈچ پىكسېللىق تۈز سىزىققا  ھەممەيلەنىىڭ بار 

مىىۇت مۇناازىرە قىلغانادىن لېايىنن مەئ مەنىساىز ھاېن  10يە ئىشلىتىش مەسىلىسىدە قانداق لۆ  رەڭلىل سا

قىلىااپ سااىزما رەسااىل سااىزدىل: پەرىشااائ پالااار بىاار لىشااى د ھقااانچىلىق مەيدانىاادىكى لومپيۇتېرنىااڭ يېىىاادا 

 ئادەم بىلەئ ماشىىا ھەقىقى  تەسىرلىشىش.  ئولتۇراتتى.

 

ە يەتتااىن ئوتتۇرىاادىن ئىككااى رەتااكە بۆلااۈىن لەڭلىكىااى ل 650مۇناادەرىنىىىڭ تااو  يااولى لەڭلىكااى »

   مۇندەرىنىىى ئوتتۇرىدىن ئىككى ە بۆلۈشىى ئۈمىد قىلدى. Bayبە  د ئىىژ ىېر«  مۇقىمالشتۇرسا قانداق 

 

يااائ قىرىىىااڭ چوڭلااۇقىىى تەڭشااەيلى يااالى ھەر  بەت يااۈزى تېمىسااى بە  سااولغا توبرىلىىىااپ لېتىپتااۇ.»

 مارىسسا قايتىپ لېلىپ زور قىزىقىش بىلەئ مۇنازىرىىى داۋامالشتۇردى. « ۇ  ئارىلىقىىى لىچىكلىتەيلىم

 

نەق مەياادانىىڭ لەيپىياااتىىى « سااىز ئىككىىچااى تۈرنىااڭ لەيااىى ە پەشااتىن بىرنااى قوشااۇى قويۇپسااىز. »

  تۆۋەنلىتىشن ھەمدە ئۆزەمىىڭ مىڭىسى ە ئازراق ئولسې ىن تولۇقالش ئۈچۈنالن شۇنداق بىر جۈملىىى تاشلىدىل.

 

-سىسېمىسااى بىاالەئ ئىپادىلەياادۇن لۆپچىلىكىىااڭ سااىسېمىغا بولغااائ تاااالش HTMLاليىااھە ئىدىيەسااىىى 

يائ لومپيۇتېربا ئۇالنغاائ پرويېكتاور تامادا نەچاچە  تارتىشى ئۆزلۈلسىز داۋاملىشىپن تېزلىكتە لەسكىىلىشىدۇ.

ىغىىى ئىشااالەتكۈچىىىڭ ئااوئ ھەتتااا نەچااچە يااۈز بەتىىااڭ جايالشااتۇرۇش اليىھەسااىىى لۆرسااىتىدۇن لۆزلەيااد

 ىى تېپىپ چىقىش ئۈچۈندۇر.ىئېھتىياجىىى ئەڭ ياخشى قاندۇرااليدىغائ ئەمەل ە ئاشۇرۇش ئۇسۇل
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بۇ مەئ ياالغۇز بەرداشالىق بېرىادىغائ ئاارتۇقچە ياۈ   —ھەتتا ئىى لىزچە سەۋىيەم لاشىال بولۇى قالدى 

ەزەرن بىر ئىدىيە  ناى چۈشاەن ەنلىكىمدىن ئاساسى  بەل ىلىرى دقانداق بولۇشىدىن قەتلىيى HTMLمەئ  ئىدى.

بىالەئ  ائويۇنچاۇق تاپانچا بولماستىنن بەلكى مېىىڭ چەللىل بىلىمىل تۈپەيلىدىن ئۆز ئالدىمغا تەسلىل بولدۇم.

قولىدا ئاپتومات بار لىشى بىلەئ جەڭ قىلىماتقاندە  ئويلىدىل. ئىشداشلىرىل لاودالرنى قۇيۇنادە  ئۆزگەرتىاپن 

ن ئۆزەمىىاڭ ئويلىغاانلىرىىى لالتتاىن مەئ چەتاتە تاۇرۇى قەبەز قەلەمادىن يااردەم ساورايتتىتەلرار لاۆرگەزمە قى

 ئوخشاش بولمىغائ رەڭ بىلەئ تۈزىتەتتىل. 

 

ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى گۇرۇپپىسااىىىڭ پىكاارى بەزىاادە بىااردە  بولمااايتتىن بۇنااداق ۋاقىتتااا بىااز تېسىمااۇ 

ت بۆلاۈمىن باازار بۆلۈمىىىاڭ ھەممىساى ئۆزىىىاڭ پىكرىىاى قۇرۇلۇش بۆلۈمىن تەتقىقاا سەگەللىكىى ساقاليتتۇق.

  ۋە لارۇئ Bayمەئ دائىل پىكرىمىىڭ بە  د ئوتتۇرىغا قويۇىن ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىمەت بەزىدە ئۆزگىرەتتى.

  نىاڭ دولتۇرلاۇق ئىلمىا  ماقالىساىىىڭ تەتقىاق قىلىادىغىىى Bayى بايقاايتتىلن بە  دئىكەنلىكىىبىلەئ بىردە  

م بىاالەئ ماشااىىا تەسىرلىشااىش مەسىلىسااى ئىاادىن لااارۇئ تۇيغۇسااىغا ئاساسااەئ قانااداق نەرسااىىىڭ دەى ئااادە

تېسىىكا ئۇنمانى بار يۇقىرى مەلۇماتلىق ئىشالەتكۈچى -ديەنى ستان وردنى پۈتتۈرگەئن پەئ« ئادەتتىكى لىشى»

 ئەمەس  گە الزىمى بارلىقىغا ھۆلۈم قىالتتى. 

 

ئۇ ھەمىشە ئىشلەتكۈچىىى سىىاش نەتىنىسى يالى  ىىىمۇ قولاليتتىل.لۆپىىچە ئەھمالدان مارىسسانىڭ پىكر

شىرلەت مۇالزىمېتىرى ئۆزلۈلىدىن ھاسىللىغائ ئىشلەتكۈچى خاتىرىسىدىكى ئادەم بىلەئ ماشىىا تەسىرلىشاىش 

ئاۇرس مېىاى ئىشالەتكۈچى » خاتىرىسىدىنن ئېھتىياتچاانلىق بىالەئ ئۆزىىىاڭ لاۆز قارىشاىىى شاەلىللەندررەتتى.

 ۈزى ئىشىغا مەسلۇى قىلغائ ۋاقىتتان بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ لۆز قارىشى بولۇشاىىىڭ الزىماى يوقلاۇقىىى د ادى.ئاراي

بىز ئوبيېكتىپ ئەمەلىيەت ۋە تەلشۈررى تەتقىاق قىلىشاىىن ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزى مەسىلىساىدە ياخشاى قاارار 

 دەى بىزنى ئەسكەرتتى. « چىقىرىشىىڭ ئاساسى قىلىشىمىز الزىل. 

 

رەڭ  ە شاۇلىن بىاز ياۈزلەن ەئ مەساىلى ە ساانلىق مەلۇماات ئاارقىلىق جااۋاب بەرگىلاى بولماايتتى.مەسىل

تاق تالالش توپچىسى ئىشلىتەمدۇق يالى  بالداقىى ئابزاس بەل ىسى قىالمدۇق يالى بەت ماۋزۇسىال قىالمدۇق 

الرنىاااڭ ئاااۆزلىرى ئىشااالەتكۈچى ە مەجباااۇرى  ئىاااىچى ە خەتااتە لۆرساااىتەمدۇق ياااالى ئۇ تارتمااا تىزىملىكماااۇ 

پىكىاار ئىستىالپااى بىردەماادىال يامااائ گەپاالەرگە   قياقتۇرىاادىغائ خەت نۇسسىسااى ئىشلىتىشااى ە يااوى قوياماادۇ

 ئۆزگىرىپ لېتىش ئېھتىمالى بار ئىدى. 

 

ئىشلەتكۈچى مۇئەييەئ ئىزدەش مەزمۇنىغا ئاساسەئ ئىزدەش نەتىنىسىىىڭ سانىىى تەڭشاىيەلەيدۇن باۇ »

بىاار مەياادائ مۇنااازىرە مانااا مۇشااۇنداق « ىااڭ ئوخشىماساالىقىغا قاااراى ئۆزگىرىاادۇسۈررشااتۈرىدىغائ مەزمۇنى

بىر ئىزدەش نەتىنىسى بار بەتتە ئۇالربا تالالش  لالمامۇ بىلىدۇن ھەر»ئۆزگىرىشى مۇمكىنن ئۇنىڭ ئارقىسىدىنن 

 «قالدۇرۇشىمىز لېرە . 

 

ئىىكاااس « »لغاناادە  تۇرىاادۇنمارلىسااىىىڭ تااايىىى يااوق زاپچاسااالردىن قوراشااتۇرۇلغائ مىڭىڭىااز بۇزۇ»

ئىشلەتكۈچىلەر ئىزدەش نەتىنىساىىىڭ ساانىىى بىار » ن«قايتۇرۇش بەزىلەر ئۈچۈئ مۇۋاپىق بولماسلىقى مۇمكىن

بۇ تالالنما سېسىق پايپاقتە ن ھەر قېتىملىق ئىزدەشتە ئىشالەتكۈچىىىڭ ئالدىادا  قېتىمدىال تەڭشەشىى خااليدۇ.

 « پەيدا بولماسلىقى لېرە .

 

ساااااتال مىڭەڭىاااااى ئىشااااالەتمەيدىغائ ئەخمەقكەنساااااەئن تاااااوردىكى قىلمىشاااااالرنى پەقەت ساااااەئ را»

 نى لۆرگەنمۇ « ئىشلەتكۈچىىى يادرو قىلغائ سىستېما اليىھەسى»چۈشەنمەيدىكەنسەئن سەئ 

 

 … نى لۆرگەئ« سىستېما اليىھەسى»ئەمما ئاناڭىىڭ  ياقن مەئ لۆرمى ەئ.»
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ئەلسااىچەن بىااز باشااقا  ەلاادىن يااۈز بېرىااپ باقمىغااائ.بولاادىن بااۇ خىاا  ئەھااماى بىزنىااڭ بااۇ جاياادا ئەز

تورتۇراالرنىاڭ ئۇسااۇلىدىن پاياادىلىىىپن ئانادىن ئۆزىمىزنىااڭ تەجرىبىسااى بىالەئ بىرلەشااتۈررىن ئەڭ ئۈنۈملااۈ  

ئوبيېكتىااپن  ىاا بىااز رەساامى  قاارار چىقىرىااپ ئەمەلىيلەشتۈررشااتىن ئىل ىاارىن ھەقىق ئۇساۇلىى تېپىااپ چىقىمىااز.

ئەگەر ئۇسۇلىمىز خاتا بولسان ئىشلىتىش قېتىل سانى تۆۋەنلەىن  ىىپ چىقماسلىقى مۇمكىن.ئەقلى  ھالدا يەلۈنلى

 سانى ئاۋۇيدۇ.  ئېلسەتئىشلەتكۈچىلەرنىڭ 

 

لىشىلەر بىلىشاكە « بۇ ئامېرىكا ئەمەسمۇ   نېمە ئۈچۈئ لۆررنۈش خەت نۇسسىسىىى ئۆزگەرتەلمەيمەئ »

 تې ىشلىل سەۋەبلەر. 

 

ھەر قاناداق يېڭاى بىار تېسىىكىىاى »  لېساىپال مۇناداق د ا ەئ: Arthur C. Clarkeئارتۇر س لىالر  د

ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى گۇرۇپپىسااىىىڭ ئىشااى تېسىىكااا مۆجىزىسااى « سااېھىرگەرلىكتىن پەرقلەناادرررش قېاايىن. 

ئۈچااۈئ سااۇپا ھااازىرالشن مەيلااى قاچااائ بولۇشااىدىن قەتلىيااىەزەرن ئىزدەياادىغائ ئااادەمال بولىاادىكەئن بااۇ خىاا  

نىاڭ لۆررنۈشاىىى ئىشلىتىشاكە ئىىتاايىن  Googleتې ى تەلتىدىن ئېيتقانادان بىاز  چوقۇم يۈز بېرىدۇ. مۆجىزە

بىزنىڭ قىلغائ تاللىشىمىز قارىماققاا ئىىتاايىن ياۈزە بولۇشاى ماۇمكىنن ئەمماا باۇ دەى لىچىال  قواليالشتۇرىمىز.

شلەتكۈچىلەرنى جەلپ قىلىادىغائ ھەر ھەشەم بىلەئ ئى گۇرۇپپىمىزنىڭ مۇۋەپپەقىيەت قازانغانلىقىىىڭ بەل ىسى.

قانااداق نەرسااىدىن پاياادىالنمايمىزن چاقىاياادىغائ رەڭن لااۆزنى قاماشااتۇرىدىغائ لۆررنااۈش يااالى لىشااىلەرنى 

ئەلسااىچەن  نەياارەڭ بىاالەئ ئىشاالەتكۈچىلەرنى دەرۋازا تورتۇرابااا لىرىشااكە قىزىقتۇرمااايمىز.-ئالدايادىغائ ھىاايلە

توزائ قونمىغائ پالىز بوشلۇقن ئەمماا ئىىتېارنېتتىن -ەييارالنغائ اليىھەن چاڭتەمىىلەيدىغىىىمىز ئىسالس بىلەئ ت

پاراسااەتىى -ئىبااارەت قااارا ئۆڭكااۈردىن توشااقانالرنى بىاار بىاارلەى ئېلىااپ چىقىاادىغائ ئااادەتتىن تاشااقىرى ئەقىاا 

 ھەن ئەگەر سىز توشقائ ئىزدىسىڭىز.  نامايەئ قىلىدۇ.

 

نىااڭ  Googleلۆپچىلىكىىااڭ ھەممىسااى  ەتتە زوراياادى.ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى گۇرۇپپىسااى تېااز سااۈرئ

بىاز ئالادى ئاۇچ مەھساۇالت گۇرۇپپىساىدىن بىرناى ئاجرىتىاپ  ئاممىمى ئوبرازىغاا شاەرەى قوشۇشاىى خااليادۇ.

چىقتۇقن مەسىلىىى ئەمەلىيلەشتۈررشكە مەسلۇى قىلدۇقن بۇنداق بولغانادا ئەسالىدىكى ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزى 

ساامىممېر ئالاادى ئااۇچ مەھسااۇالت  ە ئىدىيەسااى ە دىققىتىىااى مەرلەزلەشااتۈرەلەيدۇ.گۇرۇپپىسااى ئومااۇمى  اليىااھ

گۇرۇپپىسىغا تەجرىبەخانىدىن بىرنى قۇردىن ئىچىدە ئوخشىمىغائ تىپتىكى نەچچە ئوئ لومپيۇتېر بولۇىن ھەتتا 

شتە  لوناا خەت نۇسسىسى ئىشلىتى Verdanaىىڭ ئامېرىكا لىىىيەسىتور تېلېم زىيە تېرمىىالىمۇ بارن مەقسەت 

يولغاا مېڭىشااىىڭ ئالادىىى ئااېلىش ئۈچۈنادۇر. گۇرۇپپىغااا بىار قىسااىل ئىىژ ىىارن اليىھەلى ااۈچى ۋە ئىشاالەتكۈچى 

ئااارايۈزى تەھلىلچىسااى قوشااۇلغائ بولسااىمۇن ئەممااا مېىىااڭ بىردىىبىاار يازارمەنلىاال ئورنااۇم يەنىااال مەزمااۇت 

 تۇرۇۋەردى. 

 

لودنى قايتا يازمىساممۇن ئەمما گۈزەللىال نۇقتىساىدىن گەرچە مەئ ئەزەلدىن تۆۋەئ قاتالمغا چوڭقۇرالى 

ئوتتۇرىغا قويغاائ تەللىاپىل بەزىادە تورتاۇرادا ئەلان ئېتىاپ قااالتتىن يېزىاق تەرەپتىكاى نوپاۇزۇم باربانساېرى 

ئۆزەمىىڭ ئىشىى ئۆز ئالدىمغا باشقۇرىدىغائ رولاۇمىى ھاېن قىلىشاقا باشالىدىل. تېسىىكاا باشالىقى  لۈچەيدى.

 دۇنياسىدىكى مۇھىل ئەرباب بولىمەئ. Googleاليىھە باشقۇربۇچىسىمۇ بواللمايمەئن ئەمما  بواللمايمەئن
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 ئالتىىچى باب

 ھەقىقى  سىڭىپ لىرىش 

 

ۋۇى چاقىااى تۇرىادىغائ چاساا رەساىل -ۋاى-الررى بىلەئ سېرگې  ئىىتېرنېتتىكى ئېالنالرناى ياقتۇرماايتتى

ئاۋازى بىلەئ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىىى تاارتىشن ئاۇالر باۇ خىا   شۇنداقال لىشىىى بىزار قىلىدىغائ ۋارقىراش

ئەمەلىيەتتەن ئاۇالر ئېالنىاى قەتلىا  ياقتۇرماايتتىن چاۈنكى  تورتۇراسىغا ئېلىپ لەلمەيتتى. Googleئېالنالرنى 

زدەش ئاۇالر ئاېالئ خېرىاادارلىرىىىڭ پاۇلىىى ئالغاناادىن لېايىنن خېرىاادارلىرى ياقتۇرىادىغائ ئادىاا  بولمىغاائ ئىاا

شۇنداق بولسىمۇن خەتەرگە تەۋەلكۇى مەبلە  سالغۇچىالربا  نەتىنىسى يوللۇق بولۇى قالغاندە  ھېن قىالتتى.

لۆرسەتكەئ دەسلەپكى لۆرسەتمە ھۆجنىتىدەن ئۇالر ئېالئ سېتىشىى لىرىل مەنبەسىىىڭ بىرى بولۇشى ماۇمكىن 

ئەگەر ئېالئ نىشاانلىق -ئويلىشىشىى خااليتتىدەى لىرگۈزگەئن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئۇالر بۇ مەسىلىىى ئەستايىدى  

 لىشىلەر توپىغا قارىتىلسا ھەمدە ھەقىقەتەئ لېرەللىل بولسان لىشىىى بىزار قىلمىسا بوالتتى. 

 

مەلاۇم  Google تەنىەرخ تىزگىىلەش پەقەت بىزناى ھازىرقىادە  ئاورۇنغىچە بەرداشالىق بەرگاۈزەلەيتتى.

بىاز ئەيىاى ۋاقىتتاا  مەۋجۇت بولۇشىغا لاپالەتلىل قىلىشى لېرە  ئىدى. ۋاقىتتا لىرىل پەيدا قىلىپن لارخانىىىڭ

باا ئوخشااش  Alta Vistaن Inktomiباشاقا شاىرلەتلەرگە ئىازدەش ماۇالزىمىتىىى ساېتىماتاتتۇقن شۇڭالشاقا 

بۇنداق ئورنى يۇقىرى يۆلەنچۈلى لۈچلاۈ  ئىازدەش ماۇالزىمەت ساودى ەرلىرى بىالەئ رىقابەتلىشاەتتۇقن ئەمماا 

ئىازدەش  Googleگەرچە  ڭ بۇ سااھەدىكى ئاۆرلەش يوشاۇرۇئ لاۈچىمىز قارىماققاا چەللىال لاۆررنەتتى.بىزنى

مۇالزىمىتى ساھەسىدە ئۆزىىىڭ ئوبرازىىى شەلىللەندرررۋاتقائ بولسىمۇن ئەمما بىاز ھەقىقىا  چاوڭ شاىرلەتتىن 

 بىرى ە ئىزدەش مۇالزىمىتىىى تەمىىلەى باقمىغائ ئىدۇق. 

 

ئااېالئ  بىاالەئ سااېرگېيىى ئااېالئ سااېتىش مەسىلىسااى ھەققىاادە قايتااا ئويالناادۇردى. بااۇ خىاا  ئەھااماى الررى

قاا ئوخشااش لەساپى  شاىرلەتلەرگە ھاۆددى ە بېارىش لوگىكىغاا ئۇيغاۇئ  DoubleClickتەتقىقات لەساپىىى 

قەت قانداقال بولمىسۇئ بىز پە بولغائ ئۇسۇى ئىدىن ئۇالرنىڭ يادرولۇق لەسپى تورتۇرابا ئېالئ تارقىتىش ئىدى.

لرائىان سىلم رساتېين بۇنىاڭ ئۈچاۈئ الررى  ئىزدەش شىرلىتىن ئېالنىاى تاوردا تاارقىتىش ساودى ىرى ئەمەساتە.

 بىلەئ سېرگېيىى ئىزدىدى. 

 

بۇناداق ئىشاقا  ە ئاېالئ سۇپىساى تەتقىاق قېلىاپ ئېچىشاتنېمە ئۈچۈئ  بۇنچە لۈچەى قانداق قىلىسەئ »

 سورىدى لرائىن.دەى ئۇ ئىككىيلەندىن « دىققىتىمىزنى چاچىمىز  

 

ھااازىرقى ئااېالئ سااۇپىلىرىىىڭ بىرىمااۇ بىزنىااڭ ئېھتىياجىمىزبااا ماااس لەلمەياادۇن شۇڭالشااقا ئۆزىمىزنىااڭ »

 دەى جاۋاب بەردى ئۇالر. « سۇپىسىىى يېزىشىمىز لېرە . 

 

 د دى لرائىن. «  يەنىال ئازراق ئىچىل سىقىالتتى. لېكىنمېىىڭچە ئۇالرنىڭ د  ىىى ناھايىتى توبران »

 

شاىرلىتى ياردەملىشاىپ  DoubleClickررى بىلەئ ساېرگېيغا الزىملىاق ئاېالئ سااى تېكىساە بولاۇىن ال

قۇرماقچى بولغائ ئىىتېرنېتتا ھەممىال يەردە لۆرگىلى بولىدىغائ قىستۇرما شەلىلدىكى رەڭلىل ئېالئ تاسمىساى 

ى جاانلىق ۋە شاوخ بولغاائ يىلالرنىڭ بېشىدان ھېچكىل ساى تېكىستلىق ئېالنىىڭ ئۈنۈمىى-2000 ئەمەس ئىدى.
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 ھەرىكەتچائ رەسىل بىلەئ تەڭ ئورۇنغا قويالمايتتى. 

 

«DoubleClick  شىرلىتىدىكى بىز بىلەئ سۆھبەتلەشكەئ ئاشۇ لىشىلەر چۈشاەنمەيتتىن ئاۇالر مۇناداق

ىنن سىلەر تېكىستىى رەسىم ە ئايالندۇربانادىن لېاي بىز تېكىسە ئېالئ لەسپى بىلەئ تەمىىلىيەلمەيمىز.›د دى: 

 دەى ئەسلىدى ئۇرس. «  ‹.ئاندىن ئىشلەتكىلى بولىدۇ

 

 ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بىر مەسىلە بار. 

 

شۇڭالشاقان باۇ  ئۇالر نىشانلىق ئىزدەشاىى قەتلىا  قوللىيالمايادىكەئن ئەمماا باۇ نۇقتاا ئىىتاايىن ماۇھىل.»

ئ ساېرگې  ساىتان وردتىكى الررى بىالە دەى تولۇقلىادى ئاۇرس.« مەسىلە مۇشۇنداق ھەى بولماا  ئايابالشاتى. 

دا ئىشلەيتتىن ئۇ ئىل ىرى  Wunderground.comبىر قەدىىاس ئابىىىسى ھاۋارايى تورى  ئۋاقتىدا تونۇشقا

ئۆزى ئېالئ سۇپىسىدىن بىرنى يازبائن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە باۇ ساۇپىىى ئىشالىتىش نىسابەتەئ ئوڭاا  ئىادىن الررى 

 تتى. بىلەئ سېرگې  شۇ سەۋەبتىن خاتىرجەملىل ھېن قىال

 

بىز ئەيىاى چابادا ئەللىال ئااتمىش ئاادەم بولاۇىن ئىازدەش ماۇالزىمىتى »سۇسانىىڭ ئەسلەى بېرىشىچە: 

ساھەسىدە بازار ئى ىالەش نىسابىتى بىازدىن بەلاال چاوڭ بولغاائ شاىرلەتلەر بىالەئ رىقابەتلىشىشاكە باشالىغائ 

ېالئ سىساتېمىمىزنى قۇرۇشاىمىز الزىال ھەن تاوبران ئەلامەتتە بىزماۇ ئۆزىمىزنىاڭ ئا›شۇنىڭ بىلەئ بىلالەن  ئىدۇق.

بىز ھەممە درلەتلەردە ئېالئ لەسپىىى قانات يايدۇراتتۇقن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئېالئ ھەر بىر سۈررشتۈررش  ‹.ئىدى

« بىاز يەنە تېاز ماۇالزىمەت بىالەئ تەمىىلەيتتاۇق.  بىلەئ نىشاانلىق باابلىىىش مۇناساىمىتىىى شاەلىللەندررەتتى.

 يۈزلەن ەئ لەل ۈسىىىڭ ھېچقانداق ئىنرا قىلىشچانلىقى يوقتە  قىالتتى. ئەمما قارىماققا شىرلەت 

 

دەى مۇشاۇ ۋاقىتتااان الررى دۇنياادىكى ھەماامە لىتاابالرنى تەساامىرگە »سۇساائ تولااۇقالى مۇناداق د اادى: 

 بۇ تېسىمۇ مۇمكىن ئەمەس ئىدى.« چۈشۈررش قارارىىى چىقاردى. 

 

خىازمەت قىلىادىغائ يۇمشااق د تااى سىستېمىساىىى ئىنااد جى  دىلائ قوى سېلىپ ئېالئ رىقابىتى ئۈچۈئ 

بىار قاانچە ھەپتىادىن لېايىنن يېڭىادىن تەللىاپ قىلىىغاائ ئىىژ ىېار خاوۋارد  قىلىپ باشقۇرۇشقا مەسالۇى ئىادى.

خااوۋارد لااارنې ى مېلااوڭ ئۇنىم رسااىتېتىىىڭ    بىاالەئ جىاا  بىلاالە ئىشاالىدى.Howard Gobioffگوبىلااوى د

لدىغا ئويلىغۇچى بولۇىن ئادەتتە چېچىىى بىار تااى ئاۆيەىن چېاىىقىش زالىغاا لىرىاپ دولتۇرى بولۇىن ئۇ ئۆز ئا

بىر قانچە لۈئ ئۆتمەيالن جى  بىلەئ خوۋارد بىر سىستېمىىىڭ دەسالەپكى  ھەرىكەت قىلىشقا ئادەتلەن ەئ ئىدى.

ن ئەمماا ئەيىاى لېايىن ئاۇالر مارىسساا ماايېرنىمۇ يېىىغاا تارتىاپ ھەمكارالشاتۇردى شەللىىى ۋۇجۇدقا چىقاردى.

ئاۇالر ناھاايىتى تېازال  چابدا ئېالئ مەزمۇنى بىلەئ ئىزدەش نەتىنىسىىى ماسالشتۇرىدىغائ ئاماى ئىزدەۋاتااتتى.

 نىشانلىق ئېالئ سىستېمىسىدىن بىرنى اليىھەلەى چىقتى. 

 

ئامازونىىڭ بىرلەشامە  Googleبۇ خى  دەسلەپكى سىستېمىىى سىىاش ئۈچۈئن جى ىىڭ يېتەلچىلىكىدەن 

ھەر قېاتىل لىشاىلەر بىزنىاڭ لىتااب ئېالنىمىزناى چەلساەن ھەمادە شاۇ ساەۋەبتىن ئاماازوئ  ئەزاسىغا ئايالنادى.

 100جى  باۇ يېڭاى سىساتېمىغا  بىر بۆلۈ  ھەقكە ئېرىشەتتى. Googleتورتۇراسىدىن بۇ لىتابىى سېتىمالسان 

ژۇرنااى -اب ئىسامى باويىچە لىتاابمىڭ لىتابىىڭ ئىسمىىى قويغائ بولۇىن قاچائ بولسۇئن پەقەت لىشىلەر لىتا

گەرچە  نىااڭ ئىاازدەش نەتىنىسااىدە پەياادا بااوالتتى. Googleژۇرنالالرنىااڭ ئېالنااى -ئىزدىسااىالن بااۇ لىتاااب

 ناھاايىتى پايادىلىق ئىادى. ئىشلەتكۈچى ھەر بىر ئېالنىى چەلمىسىمۇن ئەمما لۆررنۈى تۇرۇپتۇلى باۇ سىساتېما

ىساى گەرچە سوممىسااى ئاانچە لااۆى بولمىساىمۇن تىنااارەت ئااېالئ سىستېم Googleلاۆزنى يۇمااۇى ئااچقۇچەن 

شاتلىقىن بەلبىىى تەبرىكلەيدىغائ شامپائ بولمىساىمۇن لۆپچىلىكىىاڭ ئارزۇساى شاۇ  بەلىبەلىرىمى ە ئېرىشتى. 

 سەۋەبتىن ئۆسمىدىن يەنە نۇربۇئ خىزمەتلەر تامامالشىى لۈتۈى تۇراتتى. 
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Google غائقانداقالرچە ئېالئ بىلەئ شۇبۇلالن 

 

ھازىر بىز تىرىشىپ ئېالنىاى ئەزا بولاۇش پىالناى  ئامازونىىڭ ئەزاالر ئېالنى قارىماققا ئۈنۈملۈلتە  قىالتتى.

بىزنىاڭ ئىاازدەش نەتىانە بېتىمىزنىااڭ ئۈساتىدىكى تېكىسااە رامكىسااىدا  ياوق شااىرلەتلەرگە سااتماقچى ئىاادۇق.

مۇنااداقچە قىلىااپ  لىىىپ سااېتىالتتى.  بااويىچە باھااا ھېسااابCPMلااۆررن ەئ ئااېالئن لۆرسااىتىش قېااتىل سااانى د

ھەر بىاار قېااتىل ئااېالئ مەزمااۇنىىى لۆرسااەتكەندەن باشااقىالر چەلسااۇئ چەلمىسااۇئن ئااېالئ  Googleئېيتقاناادان 

خېرىاادارلىرى ھەق تااۆلەيتتىن خىراجىتىىىااڭ ئاااز لۆپلااۈلى ئېالنىىااڭ لااۆررن ەئ مىااڭ قېتىملىااق سااانى بااويىچە 

ڭ ئېالنىىى ھەقىقى  بىر مەھسۇالت قىلىپ چىقىش ئۈچۈئن شاىرلەت نى Googleئەممان  ھېسابلىىىپ ئېلىىاتتى.

ى دەى ئىكەنلىكىىائېالئ خېرىدارلىرىغان ئۇالر سېتىمالغائ ئېالنىىڭ لۆرسىتىلىش قېتىل ساانىىىڭ زادى قانچىلىال 

ناى ئىازدى ەنلەرگەن ھەمىشاە ئۇالرنىاڭ  «گول  توى لۇلۇبى»مەسىلەئن ئېالئ سودى ىرى  بېرىشى لېرە  ئىدى.

نىڭ بىزنىڭ ئىزدەش لەسپىمىزدە لۆررلۈش « گول  توى لۇلۇبى»ېالنىىى لۆرسىتىشىى ئوياليتتىن ئۇنداقتا بىز ئ

 ى ھېسابالى چىقىشىمىز لېرە  ئىدى. ئىكەنلىكىىچاستوتىسىىىڭ قانچىلىل يۇقىرى 

 

SGI  شااىرلىتىدىنGoogle بااا قوشااۇلغائ ئېااد لااارر لن دEd Karrels بۇنىااڭ ئۈچااۈئ ئېالنىىااڭ  

مى  مىقااادارىىى مۆلچەرلەيااادىغائ قورالااادىن بىرناااى ئىنااااد قىلااادىن ئاااۇ بىزنىاااڭ لۈنااادىلىل خااااتىرە ئوماااۇ

سىسااتېمىمىزدىن سااانلىق مەلۇماااتالرنى ئاجرىتىااپن شااۇ ئااارقىلىق لااۆررن ەئ ئېالنىىااڭ قېااتىل سااانىىى ئالاادىن 

ۇنداق بىر ئىشى بار: ئۇ ئېد لارر لسىىڭ ئىشداشلىرى ئۇنتالمايدىغائ م ھېسابالى چىقىشقا لاپالەتلىل قىالتتى.

 Krispy Kremeئىى لىااز مىلااى يااوى يااۈررىن ئەڭ يااېقىن  35بىاار جااۈمە لااۈنى ئەتى ەناادە ماشااىىا بىاالەئ 

نى يوى باويى قۇيۇنادە   SLK230سېتىم لىپن ئاندىن لۈمۈشرەڭ بېىز  dozen donutبوالق  4دۇلىىىدىن 

تەمىىلەيادۇن  dozen donutمە لاۈنى جاۈ Googleبۈگاۈنكى لۈنادەن  ھەيدەى ئىشسانىغا قايتىپ لەل ەئ.

 ئۇنىڭ ئۈستى ە ھەقىقى  ئېالئ لەسپى بار بولدى. 

 

نىاڭ ئاېالئ لەساپى داۋراڭساىزال بازارباا لىاردىن تااراتقۇالردا ئاازراقمۇ  Googleئايادان -1يىلى -2000

ىىاادىن ئۇنىااڭ پىكاارى رەت قىل اسااىىدى داباادۇبىلىق تەشاامىق قىاليلااى دەى قااارايتتىن ئەمماا شااەپە يااوق ئىاادى.

پەرىاازىمچە الررى بىاالەئ سااېرگې  بىاازگە ئوخشاااش ئى ىلىاال تىكلەۋاتقااائ شااىرلەتلەرنىڭ ئەتراپىاادىكى چااوڭ 

لەھەڭلەرنى چۆچۈتۈۋەتمەسلىل سەۋەبىدىن بولساا لېارە ن چاۈنكى يېڭاى مەززىلىال ساېمىز باېلىقالر ئۇالرنىاڭ 

ئەمەلىيەتااتە تېكىسااە ئااېالئ نىااڭ ئىاازدەش نەتىاانە بېتىاادەن  Google د ڭىااز تەۋەلىكىاادە ئااۈزرى يااۈرەتتى.

نىاڭ تورتۇراساىدا ئاېالئ  Googleلاۆى يىلالردىان بۇياائ لىشاىلەرن  لۆرسىتىش نىسابىتى ئىىتاايىن ئااز ئىادى.

نىاڭ ساادىق ئىشالەتكۈچىلىرى ئاويالى يېتەلمەيتتاىن  Googleباۇ ئەھامالىى  بىزگە ئېيتاتتى. لىكىىىلۆرمى ەن

ھەتتااا  مەۋجااۇت بولااۇى تۇرۇۋاتقااانلىقىمىزنى چۈشااەنمەيتتى.چااۈنكى بىزنىااڭ لىاارىل مەنبەيىمىااز يااوقن قانااداق 

 بەزىلەر بىزگە پۇى ئىلانە قىلىشىى ئوتتۇرىغا قويدىن ئەمما بىز چىرايلىقچە رەت قىلدۇق. 

 

مارىسسا بىلەئ باشاقا ئىككاى ئىىژ ىېار  ئەلمەتتەن بىز ئېالئ سىستېمىسىغا سىىاق ئېلىپ بېرىشىمىز لېرە .

ىىڭ لومپيااۇتېر تەجرىبىسانىسااىدا ئااېالئ سىستېمىسااىىىڭ قوللىىىشااچانلىقى ھەققىاادە سااىتان ورد ئۇنىم رسااىتېتى

 تەتقىقات ئېلىپ باربائ. 

 

مەئ بىلمەياااامەئن ئەممااااا ئەخالقسااااىزلىقتە  تۇيۇلىاااادۇن مەئ پەقەت ئىاااازدەش نەتىنىسااااى دەپااااال »

سېتىمالغانلىقىىى چوقاۇم بىلىپتىكەنمەئ. ئەمما رەڭلىل تاسماق ئېالنغا نىسبەتەئن روشەنكى ئۇالر پۇى خەجلەى 

 دەى يىغىىغا قاتىاشقۇچىدىن بىرى ئوتتۇرىغا قويدى.« بىلىسىز. 

 

بااۇ نۇقتااا بىاار ئاااز ئااويلىغىىىمىزدە  چىقمىاادى. تېكىسااە ئېالنىااى توختىمااا  چاقىاااى تۇرىاادىغائ رەڭلىاال 

 تاسماق ئېالنغا سېلىشتۇرباندا تېسىمۇ ئەخالقسىزمۇ  
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ئاايرىل ساىىاى بېقىشاىمىز لېرەلماۇن ئىشالەتكۈچىلەر -ېالنىاى ئاايرىلبىز رەڭلىل ئېالئ بىلەئ تېكىساە ئ»

ئەگەر  قايسىسىىى تېسىمۇ ياقتۇرىدۇ  ئېالئ تاسمىقىغا بولغائ ئۇزۇئ مەزگىللىال ناۇقتىلىيىەزىرىمىز زادى ناېمە 

پىكىرناى « بۇ خىا  شاەلىلدىكى ئېالنىاى ئىشلەتمىساە ن بىاز قانچىلىال لەساىپ مىقدارىادىن قاۇرۇق قاالىمىز  

اڭلىغاندىن لېيىنن شۇنداق سورىدىل. مېىىڭ مۇنداق بىر قىياسىل بار: رەسىملىل ئېالئ ئاادەمىى تېسىماۇ بىازار ئ

مەئ يەنە بىاار قېااتىل خاتااا تەرەپااتە  قىلغااانلىقتىنن بىااز تېسىمااۇ يااۇقىرى ئااۆلچەم بىاالەئ ھەق ئېلىشااىمىز لېاارە .

ئۇالرنىااڭ قارىشااىچەن ئەگەر  رەت قىلاادى. تااۇردۇمن ئەممااا تەلىاايىم ەن الررى بىاالەئ سااېرگى  مېىىااڭ پىكرىمىااى

ھەقىااقەتەئ زرررر بولسااان تېكىسااە ئېالنىااى رەسااىل ئېالنغااا يۈلسەلتسااە  بولىاادۇن ئەممااا رەسااىملىل ئېالناادىن 

تېكىسە ئېالنىى ساقالى قېلىپن ھېب بولمىغانادا ئاېالئ لەساپىدە  تېكىسە ئېالنغا قايتىش تېسىمۇ قىيىىلىشىدۇ.

باۇ نۇقتىغاا قارىتاا مەنادە ئىزچىا  گۇماائ باار  ھمالدا ئىزچى  ساقالى قېلىش لېرە .مۇۋەپپەقىيەت قازانغائ ئە

ئىزدەش نەتىنىسى بىلەئ تېسىمۇ ياخشى پەرقلەندرررش ئۈچۈئن ئېالئ خېتى ە رەڭلىل تەگلىل قوشتۇقن  ئىدى.

 .دەۋرى ە قايتقانغا ئوخشايتتى DOSسىستېمىسى چىقىشتىن ئىل ىرىكى  Windowsمېىىڭچە بۇ  لېكىن

 

جىاا  بىاالەئ خااوۋارد ئااۆزى پەياادا قىلغااائ بااۇ سىسااتېمىىىڭ يېتىلىااپ موتااورنى لۈچلەندررىاادىغانلىقىىى 

ئويلىمىغائ ئىدىن ئۇ پەقەت ئۆزىمىزنىڭمۇ ئېالئ لەسپى بىلەئ تەمىىلىيەلەيدىغانلىقىمىزنى ئىسپاتالش ئىدى. بۇ 

باۇ خىا  ئااددى   زاپاسالىغىلى بولماايتتى. سىستېما ئىناد قىلىىغاندا بىماسىتە ساندانغا ئۇالنغائ بولاۇىن ئاۇنى

ھااالبۇلىن سىسااتېما قوزبالسااىالن ھااېچكىل ئااۇنى توختىتىشااىى  ئۈنۈمسااىز ھااالەت الررىىااى چىرمىمالغااائ ئىاادى.

 ئويلىمايتتى.

 

ئاخىرىغااا بارباناادا خېرىاادارنى نىشااانالش ئۈنااۈمى ئااانچە ياخشااى بولمىاادىن ئەممااا بىااز بااۇ يااادرولۇق »

قىممىتااى يەنىااال  زئەڭ دەساالەپتە اليىھەلى ەناادىكى ئەزىاا ۇربااۇئ يىاا  ئىشاالەتتۇق.مااۇالزىمەت سىستېمىسااىىى ن

 جى  يېقىىدا بۇ نۇقتىىى بىزگە ئېتىراى قىلدى. « مەۋجۇت. 

 

 Mattماتاە لااتتن د、 Radhika Malpaniرادىكاا مالپاانى د、 نEd Karrelsئېاد لاارر لن د

Cuttsن خاوۋارد گوبىلاوى د Howard Gobioffد   ۋە چااد لېساتېرChad Lester قاتاارلىق بىار قاانچە  

ئىىژ ىېر لېيىن بۇ بىر يۈررش سىستېمىىى ئۆتكۈزرۋ لىپن ئېالئ قوبدىغۇچىلىرىغا ئايالندى. ئۇالر خېرىادارالرنىڭ 

ئېھتىياجىغا ماس لېلىدىغائ خاسلىققا ئى ە مەھسۇالتىى ئېچىپن بۇ لەسىپىى سابالم ئۆستۈرىدۇ. جەئ مەنىىڭ 

رۇپپىىىااڭ تااۈر باشقۇربۇچىسااى بولغااانلىقتىن سااېتىش بۆلااۈمى بىاالەئ ئىسااتېماى   بااۇ گۇJane Manningد

 ئېھتىياجىىى پىكىرلىشىدىغائ لۆۋررللۈ  روى ئويىىدى.

 

  بولااۇىن ئۇنىااڭ بااويى تەخمىااىەئ Bart Woytowiczسااېتىش بۆلۈمىىىااڭ مەساالۇلى بااارت ۋويتااوۋىز د

تەنھەرىكەتچىسى بولۇىن ئىزچى  ھەشەمەتلىل ئىككى مېتىرن لوماندىدىن چېكىى ەئ يېرىل لەسپى  ۋاسكېتبوى 

تۇرمۇشىى قوبلىشىدۇ. ئۇ ئىىژ ىېارالر بىالەئ بىماساتە سۆھبەتلىشىشاىى ياقتۇرىادۇن ئىىژ ىېرالرماۇ ئۇنىاڭ بىالەئ 

سۆزلىشىشىى ياقتۇرىدۇن چۈنكى ئۇ ئىىژ ىېرالر يازبائ لودنىڭ ئاخىرقى ئىشلەتكۈچىسى. ئۇنىڭدىن باشقان بارت 

ئااۇ ئىل ىاارى پەرىشااتىلەر بايرىمىىىااڭ  بىاار خىاا  ئااازادە روھلااۇق لەيپىيااات ئېلىااپ لېلىاادۇن ۋويتااوۋىز  ھەمىشااە

رولىىاى  ئالدىىقى لېچىسىدىكى تەبرىكلەش پائالىيىتىدە نىقاى تاقاىن لالتە  توى لىيىمى لىيىپن قىزىقچىىىاڭ

ى قارىمايدۇن ئۇ بۇ ئىشاىى ئالغائ. بارت ۋويتوۋىز ئۆزىىى ئىىژ ىېرالرنى ۋاقتىدا ئىش تاپشۇرۇشقا قىستايمەئ دە

تۈر باشقۇربۇچىىىڭ ئىشى دەى قارايدۇ. ئەممان ئۇالربا ئۆزى گۇماانلىق دەى قارىغاائ نەرساىىى ئېىىاق دەيادۇ: 

باھااا ھېسااابالش ماۇالزىمىتىمىز سااەلراتقا چۈشااكەئ سااودا  CPMبىزنىاڭ ئااېالئ خېرىاادارلىرىمىزبا تەمىاىلى ەئ 

 ئەندىزىسى.

 

  ھاالىتى ە ئاۆزگەردى. باۇ CPC« دقېتىل ساانىغا ئاساساەئ ھەق تاپشاۇرۇش چېكىلىش»بازار ئاللىبۇرۇئ 

خى  ھالەتىى قولالنغاندىن لېيىنن پەقەت ئىشلەتكۈچى ئېالنىى ھەقىقىا  چەلكەنادەن ئاېالئ خېرىادارى ئانادىن 

شاااىرلىتىىىڭ  GoToشاااىرلىتى دەى مۇشاااۇنداق قىلغاااائ.  GoToھەق تاپشاااۇرىدۇ. بىزنىاااڭ رىقاااابەتچىمىز 



74 
 

بااويىچەن ھەر قېااتىل چەلااكەئ ۋاقىتتىكااى باھااا شااۇ پەيتااتە لىاال ئااارتۇق قىلىااپ ساااتقائ نەتىنىاا ە ئەندىزىسااى 

 ئاساسەئ بەل ىلىىىدۇن قويغائ باھاسى ئەڭ يۇقىرى خېرىدار تور بەتتىكى ئەڭ ياخشى ئورۇنغا ئېرىشىدۇ.

 

GoTo دە ئاېالئ نىڭ ئەندىزىسى بىار خىا  يېڭىلىاق ياارىتىش ئەمماا لەمچىلىكاى باار. باۇ خىا  ئەندىزىا

خېرىاادارلىرىىىڭ تالىشااىپ يااۇقىرى باھااا قويۇشااىىى ئىلھامالندۇرىاادۇ ئەممااا ئېالنىىااڭ پەقەت مۇناسااىمىتى بااار 

ئىزدەش ھالقىلىق سۆزى ىال بېرىلىشى ە لاپالەتلىل قىلغىلى بولمايدۇ. مەسىلەئن تاشپاختىىىڭ زىيانكەشالىكى ە 

ئ ئادۋولات ئېالئ بەرمەلچى بولسان ئۇنىڭغا نىسابەتەئ ئۇچرىغائ بىر لىشى ە ۋالالىتەئ لوللىكتىپ ئەرز سۇنغا

بىاار يېڭااى خېرىاادار نەچااچە تااۈمەئ دولالربااا يارىشااى مااۇمكىنن ئۇنااداقتا ئااۇ يااۇقىرى باھااا قويااۇى ھېچقانااداق 

مۇناسىمىتى يوق نەچچە ئوئ ھالقىلىق سۆزنى تالىشىپن ئىزدەش نەتىنە بېتىدە ئۆزىىىڭ ۋالالەتچىلىل ئېالنىىى 

باھاا تاالشاتۇرۇى ئەڭ  Googleدئارىلىق تېرە ئۆسمىسى  ئىل ىرى « Mesothelioma. ]»قويۇشى مۇمكىن

% ئېالئ نەزەرگە ئېلىىمايدۇ ئەمما بۇ ئادۋولات ئانچە ئېارەڭ 99يۇقىرى باھادا ساتقائ ھالقىلىق سۆز ئىدى. [ 

نلىق بولمىغائ باھا قىلىپ لەتمەيدۇن چۈنكى زور لۆى قىسىل لۆرسىتىشكە پۇى خەجلىمەيدۇ. شۇنداقتىمۇن نىشا

تاالشااتۇرىدىغائ يااۇقىرى باھااالىق ئااېالئ مۇناسااىمەتلىل دەرىنىسااى تېسىمااۇ يااۇقىرى بولغااائ باشااقا ئېالنالرنااى 

شاااىرلىتى چاااېكىل ەئ ئاااېالنغىال پاااۇى ئالغاااانلىق  GoToچېكىلىشاااى تاااۆۋەئ بولغاااائ ئورۇنغاااا ساااۈررۋ تىدۇ. 

بۇنىڭ ئۈچاۈئ ئاادەم باھااالى تەساتىقاليدىغائ  شىرلىتى GoToسەۋەبىدىنن ئۇالرنىڭ لىرىمى ئېقىپ لېتىدۇ. 

ئىش ھالقىسىىى لىرگۈزرىن ئېالئ خېرىدارلىرىىىڭ پەقەت ئۆزى سېتىماتقائ مەھسۇالتقا مۇناسىمەتلىل ھالقىلىق 

سۆزلەرنى ساېتىماالاليدىغانلىقىغا لاپالەتلىال قىلادىن شۇبىىىساى ئۇالرنىاڭ قىلىاماتقىىى يەڭ ىلاى بولمايادىغائ 

 جەڭ ئىدى.

 

شااىرلىتىىىڭ باھااا تاالشااتۇرۇى سااېتىش سىستېمىسااىىىڭ خېلااى قىممىتااى بااارلىقىىى تونااۇى  GoToرى الر

باھاا  CPCيەتتى. گەرچە ئۇ ئۇنىڭدىكى لەمچىلىكىى قانداق ئوڭشاشاىى بىلمىساىمۇ ئەمماا ئاۇ يەنىاال بىزنىاڭ 

يوقلاۇقىىى ئويلىشاىماتاتتى. ھېسابالش ئەندىزىمىزنى قوللىىىپ ئۇالر بىلەئ رىقابەتلىشىشىمىزنىڭ زررررىيىتى بار 

ئەگەر بىز شۇنداق قىلىپن مۇلەممەى بولمىغائ ئېالئ بېرىش سىستېمىسىىى ئىشلەتساە  ئەلامەتتە يېتىشامەيدۇ. 

شااىرلىتىىىڭ مااۇۋەپپەقىيەت قازىىىشااىغا ئىشااىىىش تەس ئىاادىن ئۇالرنىااڭ ئىاازدەش  GoToنااېمىال د مەيلااىن 

ۇربىلى بولماايتتى. الررى ئااۋاى باۇ مەساىلىىى بىار چەتاكە نىڭكى بىلەئ سېلىشات Googleنەتىنىسىىى ھەرگىز 

 Googleقويۇى تۇرۇشىى قارار قىلدى. نۆۋەتتىكى ئەھمالىى ئېلىپ ئېيتقاندان يەنە ئۇنىڭادىىمۇ ماۇھىل ئىشاالر 

 نى توختىما  ئەنسىرىتىماتاتتى.

 

 ھەقىقى  ئەخالق مۈشكۈالتى

 

تېكىن ئېالئ شەللىىى تولاۇقالش ئۈچاۈئن بىاز باشاقا رەڭلىل تاسماق ئېالئ چەللەن ەندىن لېيىنن نوقۇى 

نامىدىكى بىر شىرلەت دھەممىباب تور ئادر سى مۇالزىمىتى  RealNamesلىرىل مەنبەسىىىمۇ ئىزدەۋاتاتتۇق. 

 تەمىىلى ۈچى  بۇ پىالنغا ماس لېلىدىكەئن ئەمما ئادەمىى ئانچە رازى قىاللمايدىكەئ.

 

نىڭ قولالنغائ ئەڭ مۇھىل پۇى تېپىش تەدبىرى ئورۇئ بويىچە ھەق يىلى يى  بېشىدان رىقابەتچىمىز-2000

ئېلىش بولۇىن بۇ ئۇسۇلدا ئېالئ سودى ەرلىرى ھەق تاۆلەش ئاارقىلىق ئاساساى  ئىازدەش نەتىنىساىدە تېسىماۇ 

لېساى  ھالادا -ئەندىزىسىىىڭ قولالنغىىى ئاۈزرى GoToگەۋدىلىل بولغائ لۆرسىتىش ئورنىغا ئى ە بوالاليتتى. 

بااويىچە ھەق ئااېلىش ئۇسااۇلى ئىاادىن چااۈنكى ئااۇالر ئەڭ ياخشااى ئااورۇنىى پااۇلىى ئەڭ لااۆى چىقاربااائ ئااورۇئ 

ئېتىراى قىالتتى. باشقا تورتاۇراالر پەقەت ئاېالئ مەزماۇنىىى ئىازدەش نەتىنىساىدە  ئاشكاراخېرىداربا سېتىشىى 

 قويغانلىقىىى سېزىمااللمايتتى.تىزىپ قوياتتىن شۇڭالشقا خېرىدار ھەق تۆلى ەنلىكتىن ئېالنىى شۇ جايغا قويۇى 
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ئورۇئ بويىچە ھەق ئېلىش ئۇساۇلى الررىىاى بەزەپلەنادرردى. قايسىساى ھەقىقىا  ئادىا ن ئىشالەتكۈچى ە 

پايااادىلىقن قايسىساااى بەزىااالەر ھەق تاپشاااۇربانلىقى ئۈچاااۈئ ئالااادىغا تىزىاااپ لۆرساااىتىل ەئن ئىشااالەتكۈچى 

اشقان بۇ خى  ئۇسۇى ياخشى ئىزدەش ھېسابالش ئۇسۇلىىى ئاڭقىرالمايتتىن بۇ ئەخالقسىزلىق ئىدى. بۇنىڭدىن ب

ۋەيرائ قىلدى. ئەگەر پايدىلىق ئىازدەش نەتىنىساى ھاساى  بولغاائ تۇرۇقلاۇقن ناېمە ئۈچاۈئ قىممىتاى تېسىماۇ 

تااۆۋەئ ئۇچااۇرالر سااۈنلى  ھالاادا بااۇ نەتىنىلەرنااى بۇزىاادۇ  الررى بىاالەئ سااېرگى  سااىتان ورد ئۇنىم رسااىتېتىدا 

وقۇۋاتقائ ۋاقىتتا بىرلىشىپ بىر پارچە ئىلمى  ماقالە يازبائن ئۇالر ئەيىى چابدىال ئورۇئ بويىچە ئاسپىرانتلىقتا ئ

ئېالندىىمۇ خەتەرلىلن چۈنكى لىمىىڭ قانداق جايدا ئىكەنلىكى ئېىىق ئەمەسن لىمىىڭ »ھەق ئالىدىغائ ئۇسۇى 

 دەى قارىغائ.« ولمايدۇبىل ىلى ب لىكىىىھەق تاپشۇربانلىقى ئۈچۈئ ئىزدەش نەتىنىسىدە لۆررن ەن

 

دىىىااا  پىرىىساااىپتىن ساااۆزلى ەندىمۇن باااۇ مەساااىلە ئېتىقااااد قىلغۇچىىىاااڭ ئەنااالەنى ە خىاااالى ئاااۆلچەمىى 

شااىرلىتى ھەقىقىاا  ئېتىقاااد قىلغااۇچى  RealNamesقولالنغاانلىقىىى بىلدررىاادۇ. بىاازگە نىساابەتەئ ئېيتقاناادان 

ئۇالر مۇناسىمەتلىل شاىرلەتلەرگە ھاالقىلىق ساۆزنى  بىلەئ سۈيلىستېمالچىىى پەرقلەندررىدىغائ سىىاق تاشتۇر.

ساااتىدۇن ئاناادىن ئىاازدەش موتااورىىى تەڭشااەىن خېرىاادارنىڭ باااش بېتىىااى لۆرسااىتىدىغائ ئااۇالنمىىى ئىاازدەش 

« لورد تەلشۈرگۈچى»نەتىنىسىىىڭ بىرىىچى تۈرىدە لۆرسىتىشكە لاپالەتلىل قىلىدۇ. مەسىلەئن لورد شىرلىتى 

نى سېتىم لىپن شۇنىڭ ئارقىلىق ئىشلەتكۈچى بۇ سۆزنى ئىزدى ەندەن لورد شىرلىتىىىڭ د  ەندە  ھالقىلىق سۆز

شۇ مارلىلىق ماشىىىسى تونۇشتۇرۇلغائ بەتىىڭ ئۇالنمىسىىى لۆرەلىشاى ە لاپالەتلىال قىلىشاى ماۇمكىن. ئەگەر 

پۇى بېرىدۇن بۇ بىزگە  RealNamesبىز بۇ بەتىىڭ ئۇالنمىسىىى بىرىىچى ئىزدەش نەتىنىسى قىلىپ تىزمىساقن 

ۋە  Alta Vistaن MSNئۇالنمىىى بەتكە قويغۇزىدۇ ئەمما بىزنىاڭ ئىازدەش نەتىنىمىاز بىالەئ پەرقلەندررىادۇ. 

Go.com  الرنىڭ ھەممىسى ئەيىى ۋاقىتتاا مۇشاۇنداق قىلغاائ ئىادىن ئەمماا بىاز بۇنىاڭ ئۈچاۈئ قااتتىق بااش

 Googleش بىالەئ بىارگەن يەنە ئۇالرنىاڭ ياا ئۇالنمىساىىى لۆرساىتى RealNamesقاتۇرۇىن قانداق قىلغاندا 

ئېىىق ئىپاادىلى ىلى بولىادىغانلىقىىى  لىكىىىھاسى  قىلغائ ئىزدەش نەتىنىسى ئەمەسن يا ھەقلىق ئېالئ ئەمەس

 ئىزدىدۇق.

 

«RealNames  .نىاااڭ باااۇ ئىشاااىدان مەئ ئاااۆزىمىزنى ساااېتىمەتكەندە  ھاااېن قىلااادىلRealNames 

ئىىژ ىېار « نبەسى ئىادىن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە باربانساېرى ناچارلىشاىماتاتتى. شىرلىتى ھەقىقەتەئ بىر ئەخلەت مە

لىقالردىاان  Google  الررى ۋە سااېرگېيىى ئااۆز ئىچىاا ە ئالغااائ بىاار تااوى Paul Bucheitپااائۇى بۇچېااە د

ا ئىىتاايىن لۆڭاۈى بۆلىادىغائ بولاۇىن بولۇپماۇ ىغئەخالق-ئابرىىىپ شۇنداق د دى. ئۇ قۇرۇلۇش سۈپىتى ئەدەى

ئۆزىىىااڭ بااۇ خىاا   ى لېسىشااىدىغائ دائىرىاادە تېسىمااۇ شااۇنداق ئىاادى. ئااۇزۇئ ئااۆتمە ن پااائۇى بۇچېااەئىككىساا

 دەى خۇالسىلىدى. بۇ خى  ئاتاش بىر دەمدىال مودا بولۇى لەتتى.« يامانلىق قىلماسلىق»پوزىتسىيەسىىى 

 

ارلىق ئويۇنادە  بۇ ھەتتا ئىزدەش نەتىنىسىىى باھا تاالشاتۇرۇى سېتىشاتىىمۇ قەبىام. مەئ پەقەت قىزىقا»

دا  Googleناااى خەتلەتاااكەئ. ھاااازىر ساااىز « Craig Barrett»تورتۇراساااىغا  RealNamesتۇيۇلاااۇپالن 

«Craig Barrett » دەى ئىزدىسىڭىزن بىرىىچى ئىزدەش نەتىنىساى ساەتلىكىدىن ئاادەمىى قورقىتىم تىادىغائ

قائ ئىدىلن نەتىنىدە پۈتاۈئ ئېكرانغاا مەئ سىىاى باق د دى پائۇى بۇچېە ئابرىىىپ.« بىر تور بەتكە ئۇلىىىدۇ. 

الپىلداى توختىمايدىغائ رەسىل ۋە رەڭلىل تاسماق بىلەئ تولغائ تور بەتىى لاۆرگەنلىكىمىى بايقىادىل. لرائىان 

   ئەيىى چابدا ئىىتى  شىرلىتىىىڭ باش ئىنرائىيە ئەمەلدارى ئىدى.Craig Barrettبارر تە د

 

 لىكىىاااىڭماااۇ ئۆزىىىاااڭ دۇرۇس ئىىااااۋىتىىى قوباااداش لېرەلمەئ ئىل ىااارى ئەزەلااادىن ئىااازدەش موتورىىى

دىكى ئىزدەش موتورى ئىنتىمائى  نازارەتچى ئەمەس بەلكى سودا قىلمىشى بولغاائ ئىىتېرنېتئويلىماپتىكەنمەئن 

يىلاى -1998تارتىش ئۆزەممۇ سەزمى ەئ ھالادا -ھەققىدىكى تاالش RealNamesتەقدىردىمۇ. شۇنداقتىمۇن 

مااۇدىرىيەت يىغىىىاادا يااۈز بەرگەئ ئىشااىى ئەساالەتتى. مەئ ئىل ىاارى « ەۋەرلىاارىسااائ جااوس مىرلااۇرى  خ»

Siliconvalley.com ەئن تارقااتقۇچىالر ھەر ىتورتۇراسىىىڭ ئېالئ قوبۇى قىلىش يېتەلچى قائىدىساىىى تاۈز 

لۇققاا مونوپول»مىكروساولە ئۆزلىرىىىاڭ »خى  ئەڭ ناچار ئەھمالالربا قارىتا مەندىن قاتتىق سۈررشتە قىلغاائ. 

دەى « با خىالپلىق قىلىشقا چېتىشلىق خەۋەرنىڭ يېىىدىكى ئېالنىى سېتىماالمدۇ ياوق  « قارشى تۇرۇش قانۇنى
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ئۇنداق بولغاندان لىشاىلەر بىزنىاڭ خەۋەرنىاڭ ئاوبيېكتىپلىقىىى تەھرىرلەۋاتقانادا مۇرەسساە قىلىادۇ »سورىدىن 

ىااپ يېتەلچااى قائىاادى ە زور تااۈزىتىش ئېلىااپ مەئ يەنە بىاار قااانچە ھەپااتە ۋاقىااە سااەرى قىل« دەى قاراياادۇ. 

 بارباندىن لېيىن ئاندىن تارقاتقۇچى رازى بولدى.

 

بەل ىلىاا ەئ ھەر بىاار ئىاازدەش نەتىنىسااىىىڭ  RealNamesيىلااى يىاا  بېشااىدان بىااز پەقەت -2000

شاىرلىتىىىڭ ئىچكاى قىسامىدىكى ئۇساۇى ئىادى.  Googleخېتاى قوشاتۇقن باۇ « RN»ئارقىسىغا لىچىككىىە 

ياخشى. ئەمما ساىتان ورد « بەلال»اق قىلغانىىڭ نەتىنىسى ئانچە ياخشى ئەمەسن يالى ئۇدۇلال ئېيتقاندان بۇند

نىااڭ ئۇالنمىسااىىى بە  ئاالھىاادە ئىاازدەش  RealNamesئۇنىم رسااىتېتىىى پۈتتااۈرگەئ ئاشااۇ ئوقۇبااۇچىالر 

ەى تاپقاااائ باشاااقا نەتىنىسااى دەى قارىااادىن بىزنىااڭ يورۇتاااۇى لۆرسىتىشاااىمىزنىڭ سااەۋەبىن ئاااۇ بىاااز ئىاازد

 ئەخلەتلەردىن ياخشىراق.

 

ر بولاۇىن شاىرلەت قاناداق ىئومىد لورد ستانى لارخانا تەرەققىياتىىى باشقۇرۇشقا مەسلۇى مۇئااۋىن لىاد

نىاڭ لەساپىىى قوبدىادىن مەئ ئۇنىاڭ تەلشاۈررش  RealNamesلىرىل قىلىشقا ئاۇ مەسالۇى. ئاۇ دەسالەپتە 

د  ەنىى باھانە قىلىپ ھەممىسىىى قوبۇى قىلىشىى رەت قىلىدۇ دەى  خۇالسىلىرىىىڭ ھەممىسىدە لەمتۈللۈ  بار

ھەر  Googleئەمماا »ئۈمىد لۈتۈۋاتقائ ۋاقىتتان ئۇ لىشىىىڭ خىيالىغاا لەلمەيادىغائ مۇناداق گەپىاى د ادى: 

قانچە بولسىمۇ ئۆزىىىڭ سۈپىتىىى ساتماسلىقى لېرە ن ھەتتا موى لىرىل مەنبەسى بولغاائ تەقادىردىمۇ قەتلىا  

 «لمايدۇ. بو

 

نېمە  بىر سودى ەر قولىغا لىرىپ بولغائ پۇلىى قوبۇى قىلىشىى رەت قىلغانمۇ بارمۇ  بۇنداق بولسا ئادەم 

 دۇ «تىنارەتچى»ھەقىقەتەئ نېمە قىالرىىى بىلەلمەيدىكەئ. بۇنداق ۋەدىسىدە تۇرىدىغائ زادى قانداقراق 

 

نومۇرلاۇق -11نىاڭ  Googleقىلادىن ئاۇ  يىلى باھاردان الررى بىلەئ ساېرگې  ئومىادنى تەللىاپ-1999

سااانائەتىى باشااقۇرۇش ماگېسااتىرى -خىزمەتچىسااى بولااۇى قالاادى. ئومىااد سااىتان ورد ئۇنىم رسااىتېتىىىڭ سااودا

شااىرلىتىدە ئىناارائىيە ئەمەلاادارى بولغااائ. ئااۇ  Netscape  ئۇنمانىغااا ئېرىشااكەئ بولااۇىن ئىل ىاارى MBAد

شاالۈ  لىاايىل لەيسااەن قارىماققااا بەسااتى زىلااما لااۆررنەتتىن ھەر ئۇچىسااىغا قااارا رەڭلىاال ئامااانى مااارلىلىق يۈرر

تەرەپااكە چېپىااپ تاپقااائ سااېمىزلىكى ساااياھەتىىڭ يالدامىسااى ئىاادى. ئومىااد دائىاال لۈلااۈى تااۇراتتىن باشااقىالر 

سااۆزلەۋاتقاندان ئااۇ ئەسااتايىدى  تىڭشااايتتى. ئااۇ بە  ياخشااى ئااادەم بولغااانلىقتىنن سااودا قىاللماساالىقىدىن 

ھەر خىاا  ھەر تۈرلااۈ  لەسااپى سااېتىش تەتقىقااات سااىىىپلىرىدا پىرولېسسااورالرنىڭ مەجبااۇرالش  ئەنسااىرەيتتىل.

خارالتېرىدىكى سەمىمىيلىكى نەگە لەتتى  رىقابەتچى ە قاتتىق تاقابى  تۇرۇشىى تەشەببۇس قىلىدىغائ ئۇساۇى 

ۈشااى ە ئەگىشااىپن يوقىتىمەتمەياادۇ. ۋاقىتىىااڭ ئۆت لااېكىننەگە لەتتااى  ئومىااد سااىزنى ئەدەب بىاالەئ يېڭىاادۇن 

Google  يەنە ئۇنىڭ باشقا تەرەپلىرىدىن پايدىغا ئېرىشىدۇن بىراق ئويۇنچۇق ئېيىققا ئوخشاش ئوماق بولۇشقا

پاراساەت ۋە تەھلىا  قىلىاش مېڭىساى ە -تايىىىپ ئەمەسن بەلكى ئارقىغا يوشۇرۇنغائ ئادەتتىن تاشقىرى ئەقى 

تۇرسا بولىدىغانلىقىىى ئېىىق بىلەلەيدۇن گەرچە ئۇ باشقىالر  تايىىىدۇ. ئومىد سېتىش قوشۇنىدىكىلەرنىڭ قەيەردە

مۇنچە قىر لۆرسىتىپ قويسىمۇ. ئەمما ئاۇ لىشاىىى قىساتىمايال ساۆھبەتىى ئىككاى -ھەيمە قىلغائ ۋاقىتتان ئانچە

 تەرەى ئىستىالپىى ھەى قىلىدىغائ ھالقىلىق نۇقتىغا يېتەللىيەلەيدۇ. 

 

نەتىنىسى ياخشى بولمىسان ئۇ ھەقىقەتەئ ناھايىتى ئوساى  شىرلىتىىىڭ ئىزدەش RealNamesئەگەر »

ن بۇ بىزنىڭ ئۇالر بىلەئ ھەمكارالشماسلىقىمىز الزىملىقىىى بىلدررمەيدۇ. بىز ئېىىاق قىلىاپ ئۇالرنىاڭ لېكىنئىش. 

مەزمۇنى بىلەئ بىزنىڭ ئىازدەش نەتىنىمىزناى پەرقلەندرررشاىمىز لېارە ن مۇشاۇنداق بولغانادا ئىشالەتكۈچىلەر 

 د دى سېرگې .« رنىڭ ھەق تاپشۇرۇى سېتىمالغائ ئىزدەش نەتىنىسى ئىكەنلىكى ە ھۆلۈم قىالاليدۇ. ئۇال

 

ئەگەر ئىشاالەتكۈچىلەر »الررى ھەر قانااداق ئااۆزگەرتىش لىرگۈزرشااىى خالىمااايتتى. ئۇنىااڭ د يىشااىچە: 

RealNames  ھېچىېمە بولمايدۇ. بەل ىلى ەئ مەزمۇئ بىلەئ بىزنىڭ ئىزدەش نەتىنىمىزنى ئارىالشتۇرۇۋەتسەن

شىرلىتى بەل ىلىا ەئ ئۇالنماا ياخشاىراق بولساان ئىشالەتكۈچى شاۇ ئاۇالنمىىى چېكىادۇ.  RealNamesئەگەر 
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چۈشەنسىالن مېاىىڭچە چاتااق ياوق.  لىكىىىپەقەت لىشىلەر بۇنىڭ رەسمى  مەنىدىكى ئىزدەش نەتىنىسى ئەمەس

قىلىااپ « ھااالقىلىق سااۆزى ئىىتېرنېااە» رنىشااىرلىتى بەل ىلىاا ەئ تااۈرلە RealNamesئۇناادىن باشااقان ئااۇ « 

تىزىشاىى خالىماياادۇن چااۈنكى بۇناداق قىلغااانلىق ئۇالرنىااڭ مارلىسااىىى ھەقساىز لېڭەيتىااپ بەرگەنلىاال بولااۇىن 

 ئۇالرنى رىقابەتچىمىز قىلىپ يېتىشتۈررى چىقىدۇ.

 

ئاانچە ياخشاى لەسپىمىزگە نىسبەتەئ ئازراق پايدىسى باارن ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزى ە نىسابەتەئ »الررى: 

شاىرلىتىىىڭ شاۇ  RealNamesدەى ئېتىراى قىلادى. ئەڭ ماۇمكىىچىلىكى باار ئەھاماى شاۇلىن ئاۇ « ئەمەس.

يىلدىن ئۆتۈشكە بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ دەى ھېن قىلدى. ئۇالر ۋەيرائ بولۇشتىن ئىل ىرىن ئەگەر بىز ئۇالرنىڭ 

ا جەملىاايەتكە تېسىمااۇ ياخشااى مااۇالزىمەت نااى راۋاجالندۇرساااقن ئۇنااداقت Googleمەنبەسااىدىن پاياادىلىىىپ 

 قىالاليمىز.

 

الررى بۇ مەسىلىدە شۇنداق ئىستىياارى  بولاۇىن مەئ بە  ھەيارائ قالادىل. ئاۇ قارىماققاا بىزنىاڭ دۇرۇس 

بىھۆرمەتلىكىى سىغدۇرالمايدىغائ مەيدانىمىزدىن ۋاز لەچكەندە  تۇيۇلادى. تەلىيىمىازگەن بەزىالەر ئۇنىڭادىكى 

 ىپ بېرىشىى خااليتتى.خەتەرنى لۆرسىت

 

مەئ قوشااۇلمايمەئ. گەرچە ئۇسااۇى نىساابەتەئ مااۇۋاپىقتە  قىلسااىمۇ ئەممااا ئااۇ يەنىااال پااۇى خەجاالەى »

بىاار ئىاازدەش نەتىنىسااىدە  قىلسااىمۇن بااۇ بىاار ‹ ئوبيېكتىااپ›سااېتىمالغائ ئااورۇئن ئەگەر يااۈزەلى قارىغاناادا 

ۇساتەقى  خەۋەرناى پەرقلەنادررگەنلىكى ئۈچاۈئ ھەقلىق ئېالئ بىلەئ م« نىيۇيور  ۋاقىە گېزىتى»ئالدامچىلىق. 

 د دى ئۇرس.« ئالدىىقى قاتاردىكى تاراتقۇبا ئايالنمىغائ. 

 

شاىرلىتى  RealNamesئاخىرىدا يەنىال مارىسسا ھەى قىلىش ئامالىىى تاپتى. ئاۇ باشاقا تورتۇراالرنىاڭ 

بىزنىاڭ ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزىمىز  بەل ىلى ەئ ئۇالنمىىى بىر تەرەى قىلىش ئۇسۇلىىى تەتقىق قىلغاندىن لېايىنن

بەل ىلى ەئ ئۇالنما بىلەئ بىزنىاڭ  RealNamesئۇالر بىلەئ بىر ئۆلچەمدە ئەمەس دەى خۇالسە چىقاردى. ئۇ 

ئىزدەش نەتىنىمىزنى تېسىمۇ ئېىىق پەرقلەندررىدىغائ مودىلدىن بىر قانچىىى تاپشۇردىن الررى ئۇنىڭ ئىچىدىن 

ئااا  داۋامالشااتىن بىااز  12شااىرلىتى بىاالەئ بولغااائ ھەمكااارلىقىمىز  RealNamesبىرنااى تاللىاادى. بىزنىااڭ 

 تىىسىز يوقاى لەتتى.-شىرلىتى ئۈئ RealNamesھەمكارلىشىشىى توختىتىپ بىر يىلدىن لېيىنن 

 

مەسىلە ھەى قىلىىغاندىن لېيىنن مەئ ئۆزەمىىڭ لۆرگەئ ئاڭلىغانلىرىل ھەققىدە ئويلىىىمەئ. مەئ ئىل ىرى 

انىادان بىار تۈرلاۈ  پىاالئ تەستىقلىىىشاى ئۈچاۈئن يىغىان لاۈنتەرتىپى ە تىزىاپ ھەمادە يازماا ئىشلى ەئ گېزىتس

دولااالت يااولالش لېاارە ن ئارىلىقتااا ئااادەتتە بىاار قااانچە ئااا  لۈتااۈش لېاارە . ھەر خىاا  پىكىرلەرنااى رەساامى  

قايتا تۈزىتىش -قايتا ئوتتۇرىغا قويۇىن مۇنازىرە قىلىپن باھاالش لېرە ن ئۇنىڭدىن باشقا ئېھتىياتچانلىق بىلەئ

دان تېز مود لىىڭ پىكىر بايائ قىلىش ھوقۇقى ئەڭ لۈچلۈ ن سانلىق مەلۇماتىىڭ قايى   Googleلېرە . بىراق 

يەنىال مەقسەتلىل ھالدا  Googleن لېكىنقىلىش لۈچى ئەڭ زورن بىر قانچە سائەتتىال قارار چىقاربىلى بولىدۇ. 

ىن بىرنااى تااۈزدى. مەئ بااۇ لااۆز قاراشااىى ياااقتۇرىمەئ: سااۈرئەت پااا  دىيانەتلىاال بولغااائ لەسااىپ ئۆلچىمىااد

ئەخالقىىااڭ درشاامىىى بولۇشااى ھاجەتسااىز. شااۇنىڭدىن بۇيااائن ئىاازدەش نەتىنىسااىىىڭ تىاازىلىش قاتااارىىى 

سااتىدىغائ رىقااابەتچىلىرىمىزگە نىسابەتەئن ئەگەر سااېپى ئۆزىادىن ئەسااكىلىل ھېساابالنمىغائ تەقاادىردىمۇن ئااۇ 

 اى ئىچى بالغاى ئىككى يۈزلىمىچىلىل دەى قاراشقا باشلىدىل.تېشى پالپ قىلمىشىىڭ

 

G.O.D  مىليارد ئىسمى 9نىڭ 

 

ھازىربا لەل ۈچەن شىرلەتىىڭ مارلا قۇرۇلۇشى جەھەتتىكى تەجرىبەم ئىزچى  ھالدا بولۇشاقا تې ىشالىل 
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ھساۇالتىمىز ئاېالئ قىممىتىىى ئىپادىلىمىدى. ئەممان بىزنىاڭ ئىازدەش موتورىادىن لېيىىكاى تاۇننى ئاساساى  مە

ياخشاى بىار پۇرساەت.  G.O.Dقىلىىىش ئالدىدان بۇ خى  ئەھمالىىڭ ئۆزگىرىشاى ئۈچاۈئ دۇئاا قىلغاائ ئىادىل. 

 دگۇگى  ئوچۇق مۇندەرىنە . Google Open Directoryد  ىىىل  G.O.Dمېىىڭ بۇ جايدا 

 

G.O.D  بولسااااNetscape  شاااىرلىتىىىڭ ئوچاااۇق مۇندەرىنىساااىىى ئاسااااس قىلىااادۇنYahoo  دىااان

ئوچاۇق  ئەمەسالىكىىىئايادا باۇ نۇقتىىىاڭ ئااقىالنە -1يىلاى -2000ئىشلەتكۈچىلەرنى تارتىاپ لېتىادۇن گەرچە 

بىلەئ دوستانە مۇناساىمەتىى سااقالى قېلىشاىى ئۈمىاد قىلىمىازن  Yahooئېتىراى قىلغائ بولسىمۇ. بىز  ئاشكارا

 G.O.D لۆتۈررلۈۋاتقاائ لىچىال يۇلتاۇز. گەرچە ئۇالر پۈتكۈى يۇلتۇزالر سىستېمىسىغا ئى ەن ئەمما بىز ئەمدىال

 لۆپتۇر ئادەمىى بىزار قىلىدۇ.-قا ئانچە لۆى ز ھىن لەتمىسىمۇ ئەمما ئازدۇر

 

د ادى الررى ئابرىىىاپ. مۇنادەرىنە « ھەر بىر لىشى پەقەت ئىزدەش ماۇالزىمىتىىىال ئىشلىتىشاى لېارە .»

سااە ئىزدەشااتەن ئۇنىااڭ قۇرۇلمااا ئورۇنالشتۇرۇلۇشااىىى مۇالزىمىتىىىااڭ ئىسااتىقبالى يااوق. مۇندەرىنىاادىن بىاار نەر

قەۋەت ئىاازدەى الزىملىااق مەزمااۇنىى تاااپقىلى بولىاادۇ. ئىاازدەش مااۇالزىمىتىىى -چۈشااىىىپن ئاناادىن قەۋەتمااۇ

ئىشلەتكەندەن ھەممە نەرسىىى سانلىق مەلۇمات بىلەئ توشۇى لەتكەئ چوڭ چىلەلكە تاشالى قويساقال بولىدۇن 

ئېىىااق تەسمىرلىسااىڭىزالن جاۋابىغااا ئېرىشەلەيسااىز. سااانلىق مەلۇماتىڭىزنىااڭ نەدە  لېرەللىكىىااىسااىزگە نااېمە 

ئىكەنلىكىن ئانچە مۇھىل ئەمەسن چۈنكى ياخشى ئىزدەش موتورى ساانلىق مەلۇماتالرباا نىسابەتەئ ئېرىشاىشن 

ى باھاااالشن تەرتىااپلەش ئېلىااپ بارىاادۇن چاشااقىىەلىى مىدىرلىتىشااىڭىزنىڭ ھاااجىتى يااوقن ئىاازدەش نەتىنىساا

 ئۆزلۈلىدىن ئالدىڭىزدا نامايائ بولىدۇ. ئىزدەش  يۇقىرى ئۈنۈم. مۇندەرىنە  ئۇنداق ئەمەس.

 

گەرچە شۇنداق بولسىمۇن بەزىدە ئاادەملەردە ئاشاۇنداق ئەقلىيلىالن لوگىكىلىاق بولمايادۇن ئاۇالر ساانلىق 

دەش موتورىغا تاپشۇرۇشىى مەلۇماتالرنى ئۆزلىرى ئىزدەشىى خااليدۇن ۋەزىپىىى بايەت زور توردىكى ياخشى ئىز

خالىمايدۇ. بەلكىل يەنە قانداق باشقا ئۇچۇرالر باار دەى لاۆررى بېقىاپ ئۇالرنىماۇ ئوخشااش بىار مۇنادەرىنى ە 

قويۇشاااىى ئوياليدىغانااادۇن بەلكىااال ئاااۆزى ئىااازدەى تاپقاااائ ئاااازراق نەرساااە ئاااۇالرنى تېسىماااۇ راھەت ھاااېن 

تە چىاڭ ىشالىدىغائ ئۇسۇى بىالەئ ساانلىق مەلۇماتقاا ئېرىشقىلدۇرىدىغاندۇ. ئەگەر لىشىلەر ۋاقىتىى ئىسراى قى

ئامالسااىز ئۇنىااڭ ئورنىغااا باشااقا ئاماااى  Googleتااۇرۇىن ئىاازدەش مااۇالزىمىتى ە پەرۋا قىلمىسااان ئۇنااداقتا 

تەمىىلەياادۇ يەنااىن ئىاازدەش موتورىغااا يەتمەياادىغائ ئۇنىااڭ ئورنىغااا ئالماشااتۇرىدىغائ ئاماااىن ئەممااا نااېمىال 

 بىر ئالماشتۇرىدىغائ ئاماى.بولمىسۇئ پەقەتال 

 

مۇالزىمىتى ە سىڭدررسە  بولمايدۇن چۈنكى ئۇ  Googleبىز ھەممەيلەن ە داڭلىق بولغائ مۇندەرىنىىى 

Yahoo  بااا تەۋە. شۇڭالشااقاGoogle  ئوچااۇق مۇناادەرىنە بىاالەئ بابلىىىااپ قالاادىن بااۇنىNetscape  دۋە

ۈر. مىليونلىغاائ پىادائىيالر ھەر خىا  تورتاۇراالرنى   باشقۇربائ بىر تAmerica Onlineئۇنىڭ ئانا شىرلىتى 

ئوقۇى سېلىشتۇرباندىن لېيىنن ئاۇالرنى مۇناساىپ مۇنادەرىنە تاۈرى ە قوشاقائ. باۇ خىا  ساۈنلى  ئارىلىشاىش 

تورتۇرانىااڭ مۇناادەرىنىلەرگە دەى  ىى تەشااەببۇس قىلغۇچىالرنىااڭ چىشااىغا تې ىاادۇ.ىساااى بولۇشاا ىىڭئىزدەشاا

لىماا ە ئىشااەن ىلى بولىاادۇ  يېاارىل ئىاادراللىق ۋەزىااپە ۋالالەتچىسااىىى تاپالىغااائ جايالشااتۇرۇش مەسىلىسااىدەن 

رىىى ئېاااىىقالىن ئانااادىن مۇۋاپىاااق ېتەقااادىردىمۇن ھەمااامە تورتاااۇراالرنى لاااۆررىن ئۇالرنىاااڭ مەزماااۇئ خاااارالت

مۇناادەرىنى ە قويۇشااتە ن بااۇ خىاا  ئااادەم لااۈچى مەشااغۇالتى ھەرگىزمااۇ ئىىتېرنېتىىااڭ ئېشااىش قەدىمىاا ە 

مەيدۇ. ماشاااىىا يۇمشااااق د تاااالى ھارباااانىى بىلااامە  ناااۇر تېزلىكىااادە تورتۇراالرنىاااڭ ھەممىساااىىى يېتىشاااەل

 ئۆتكۈزەلەيدۇن بۇ دەى لەل ۈسى يۆنىلىش.

 

Google  مۇندەرىنە مۇالزىمىتى قىلىاپ قالساان پەقەت ئاۇنى ئىازدەش موتورىغاا باابالى قوياۇپال بولادى

  ماشاىىىىى توختاتمايدىغانساىز. پاائۇى Faralyلاارالى د قىلمايدۇ. سىز داتلىشىپ لەتكەئ لەمپىىىاڭ ئاساتىغا

نەشارىدىكى ئوچاۇق مۇنادەرىنىىىڭ ئۈساتى ە ئىازدەش قۇرۇلماا د تالىادىن بىرناى قوشاتى.  Google بۇچېە 

ھازىر ئۇچۇربا لۆز يۈگۈرتۈشتە چىڭ تۇرىدىغانالر ھېب بولمىغانادا ئىازدەش ماۇالزىمىتىىى ئىشالىتىپ مۇناساىپ 

 ۇندەرىنى ە ئېرىشەلەيدىغائ بولدى. بۇ لۆررمسىز بوۋاق بولسىمۇن ئەمما ئۇ بىزگە تەۋە.لۆز يۈگۈرتىدىغائ م
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 ھازىر بۇ لۆررمسىز بوۋىقىمىزبا ئات قويۇشىمىز الزىل.

 

مەھسااۇالتقا ئااات قويااۇش ماھااارەت الزىاال بولىاادىغائ جەريااائ. يېڭااى مەھسااۇالتقا ئااات قويغاناادان ئااۇنى 

مارلااا ئىساامىىى سااىڭدرررى شااۇ  ىايرىمەتكىلى بوالماادۇ  مااۇھىملېسااى  ئاا-يااادرولۇق لەسااىپ بىاالەئ ئااۈزرى

مەھسۇالتىىڭ بار بولغائ مەھسۇالتالر بىلەئ ئوخشاش ئىكەنلىكىن ئەمما ئاازراق پەرقاى باارلىقىىى ئىپاادىلى ىلى 

بوالمدۇ  يالى ئادەتتىكى ئاتتىن بىرنى ئويالىن بۇنىڭ باشقا بىار ماۇالزىمەت ئىكەنلىكاىن مۇساتەقى  مەۋجاۇت 

 ى ئىپادىلى ىلى بوالمدۇ ئىكەنلىكىىمايدىغائ پۈتۈنلە  ئوخشىمايدىغائ مەھسۇالت بول

 

بىلەئ ئىپادىلەىن شۇنى ئاالھىادىلىل  dبىز ئۇنى ئىى لىزچە لىچىل ھەرى »مەئ ساالربا مۇنداق د دىل: 

ىڭ مارلاا قىاليلىن ھل بۇنى لەل ۈسىدە مەھسۇالتقا ئات قويۇشاىىڭ ئاۆلچىمى قىاليلاى. ھەمامە مەھساۇالتىمىزن

مەئ مارلاا « نىڭ ئىسمى بولسۇئن ئۇالرنى تارماق مەھسۇالت دەى مۇئامىلە قىلمايادۇ.  Googleبايلىقىمىزدا 

ئەڭ ئۈستىدىكى مۇستەقى  بىار چاساىىىڭ  Googleسىستېما قۇرۇلمىسىىىڭ دەسلەپكى خەرىتىسىىى سىزدىلن 

بۇنداق بولغانادا »كرە  چاسىدا ئىدى. ۋە باشقا يوشۇرۇئ لەسپلەر ئاستىدىكى لىچى« Directory»ئىچىدەن 

Google  تېسىمۇ ياڭراق ئاساسى  مارلا بولۇىن شۇنىڭ بىلەئ بىز لىرگۈزگەئ ھەر قانداق بىر يېڭى لەسىپىىڭ

 دەى چۈشەندرردرم.« ئاشۇرىدۇ.  لىكىىىئىشەنچلىك

 

لىرىىىاڭ يېڭاى رەسىل قاتارلىق ئۇچۇر مۇالزىمەت Google»ساالر پىكرىم ە قوشۇلدى. ئۇ مۇنداق د دى: 

لەساىپلىرىىىڭ تەبىلىا   Googleتۈرىىى لاۆپەيتىش جەريانىادان باۇ تەدبىاردە چىاڭ تاۇرايلى. باۇ لەساىپلەرنى 

بىار قاانچە مىىۇتتاا چىقارباائ باۇ قاارارن « راۋاجى دەى قاراىن پۈتۈنلە  يېڭى بىر مەھساۇالت دەى قارىماايلى. 

Google ەتىنىلىرىىىااڭ ھەممىسااى ئىىژ ىېرلىرىىىااڭ لىشااىلەرنى ئەيمەندررىاادىغائ نGoogle  د اا ەئ ئاتقااا

شاااااەرەى قوشاااااىدىغائن نەچاااااچە ياااااۈزلى ەئ ئوخشاااااىمىغائ ئىشااااالەپچىقىرىش لىىىيەساااااى دەى -شاااااائ

 چۈشەندرررلمەيدىغائ بولدى.

 

ئەيىااى ۋاقىتتىكااى ئەھاامالىى ئەساالى ەندەن ئەيىااى ۋاقىتتااا سااەرى قىلغااائ بىاار چااارە  ۋاقىااە ھەقىااقەتەئ 

 ئەرزىيدۇ دەى قارايمەئ.

 

 —نىاڭ يىغىىدىساى « تې ىشاىش نۇقتىساى»رلا بىر مەھسۇالت يالى ماۇالزىمەت ئىا ە بولغاائ باارلىق ما

تەسىرلىشىشن تەسىراتن ئارزۇن يەنە تاسادىپى  ئېرىشاكەئ لەچمىشامۇ باار. مارلاا باشاقۇربۇچى باۇ تې ىشاىش 

دا  Googleنااۇقتىلىرىىى بىااردە  ماسالشااتۇرۇى تىرىشااىپ لااۈرەش قىلىشااى لېاارە . مارلااا باشااقۇربۇچى 

ھەممىدىن خەۋەردار بولۇشىن تور بېتىمىزدىكى ھەر بىار پىكساې ن ئىشالەتكۈچى تورخېتىادىكى ھەر بىار تىاىىش 

بەل ىسىن سېتىش ھۆجنىتىدىكى ھەر بىر سۆزن ئاۋاز قويۇش سۇپىسىدا قويۇلغائ ھەر بىر ئۇدارنىڭ ھەممىسىىى 

ىتىل. بۇ خىزمەت ناھايىتى قااليمىغائن نۇربۇئ بىر بىرلەى تەلشۈررى چىقىشى لېرە . بۇ ئاساسەئ مېىىڭ خىزم

تارماااق مارلىسااىىى ياخشااى  1000نىااڭ  Googleز ھىاان سااەرى قىلدۇرىاادۇن ئااۆزەم بااۇ سااەۋىيەم بىاالەئ 

 باشقۇرالمايدىغانلىقىمىى بىلىمەئ.

 

بىردەمادىن لېايىنن ساېرگې  « تارماق مارلىسىىى ياراتماايمىز   1000نىڭ  Googleبىز نېمە ئۈچۈئ »

رىقااابەتچىلىرى ماااھىر بولغااائ نەرسااىلەرنى  Googleمۇشااۇنداق بولغاناادان »مۇشااۇنداق سااورىدى.  مەناادىن

باا ئوخشااش ئاات  iWonتەمىىلىيەلەيدۇن ھەمدە ئىزدەش نەتىنىسى ئۇالردىىمۇ ياخشى بولىادۇ. بىاز خاۇددى 

يالى تەبىلى  تى  ئۇسالۇبىغا بەي ىسى التارىيە بىلىتى تورتۇراسى قۇرااليمىزن يالى دەرۋازا تورتۇرا قۇرااليمىز ۋە 

ئارقا سۇپىدا ئەمەلى  ئىزدەش موتاورى نى  Googleئى ە بولغائ ئىزدەش مۇالزىمىتى تەمىىلىيەلەيمىزن پەقەت 

 «قىلساقال بولىدۇ. 

 

ئۇنىااڭ لوگىكىسااى قارىماققااا يوللااۇق ئىاادى: ئەگەر سااىز رىقااابەتچىڭىز ئېلىااپ لەلاا ەئ ھەماامە پاياادىغا 
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 ە ھەقىقەتەئ ئىشلىتىش قوال  ئىزدەش موتورى قوشۇلساان ناېمە ئۈچاۈئ يەنە باشاقا ئېرىشسىڭىزن ئۇنىڭ ئۈستى

نەرسىىى ئىشلىتىدۇ  بىزنىڭ چەللىل مەنبەيىمىز بىلەئن نەچچە ئوئ نەچچە يۈز مارلىىى راۋاجالندۇرۇشىمىزنىڭ 

ن دەى ئۇنىڭغاا ئانچە ئۈنۈمى بولمايدۇن يەنە بىار قاانچە مارلاا باشاقۇربۇچى تەللىاپ قالسااق قاناداق باوالرلى

تەللىپ بەردىل. سېرگى  ئۆزىىىڭ تەشەببۇساىدىن ۋاز لەچتاى ئەمماا ھەر قېاتىل رىقاابەتچىمىز بىزنىاڭ ئىازدەش 

 تېسىىكىمىزبا يەتمە  تۇرۇى بازار ئۈلۈشى ە ئېرىشكەئ ۋاقتىدان ئۇ بۇ ئويىىى قايتا ئوتتۇرىغا قوياتتى.

 

Google ەپپەقىيەتلىاال بولمىاادى. بىااز دەساالەپتە تااوق چىاا  ئااانچە مۇۋزنىااڭ مۇناادەرىنە مااۇالزىمىتى ئى

يېشى  رەڭلىل ئۇالنماا شاەللىدە تورتۇرانىاڭ بااش بېتىادىكى لۆررنەرلىال جايغاا قويادۇقن لېايىن تۆۋەنلىتىاپ 

ئىاازدەش قۇتىسااىىىڭ ئاسااتىدىكى بىاار بەل ىاا ە ئۆزگەرتتااۇق. مۇناادەرىنە مۇالزىمىتىىىااڭ ئىشاالىتىلىش مىقاادارى 

بېتىاادە تىزىلغااائ ئااانچە لااۆى « مەھسااۇالتلىرى Googleتېسىمااۇ لااۆى »ئىزچىاا  تااۆۋەئ بولاادىن ھااازىرمۇ 

 ئىشلىتىلمەيدىغائ مۇالزىمەت تۈرلىرىىىڭ ئارىسىدىن ئۇنى تاپقىلى بولىدۇ.

 

مەھسۇالتقا ئايالندۇرالماسلىقىىڭ ئۆزىمۇ بىر ياخشى ئىش. بۇ لەساىپلەر ۋاقىتىىاڭ « ھەقىقى »خاسلىقىى 

 رنى ئەسلەيدىغانالر يوق.شى ە ئەگىشىپ يوقالغاندان ئۇالۈئۆت

 

 يۈزلى ەئ بايراقالر لەپىلدىسۇئ

 

Google  نىااڭ ئۆسااۈى يېتىلىااپ قااۇدرەت تېپىشااى پۈتااۈنلە  ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ ئالقىشااىغا تايانغااائ

ئاانچە پەرۋا قىلىاپ لەتمەيمىازن پەقەت بۇنىاڭ ئۈچاۈئ  كەد سە ن ئانچە توبرا بولمايدۇ. بىز توردا ئېالئ بېرىشا

 ەئ ماۇالزىمەت ىشاىرلىتى بىالەئ تاۈز Go2Netۋە  Netscapeخالىمايمىز خااالس. بىزنىاڭ  پۇى خەجلەشىى

ئۇالرنىااڭ تورتۇراسااىدا رەڭلىاال تاسااماق ئااېالئ  —مەئ  —ئالماشااتۇرۇش لېلىشااىمىمىز بااارن شۇڭالشااقا بىااز 

ئىاش با لېلىپ ئىشلەشتىن ئىل ىارىن شاىرلەت ئەرلىان  Googleتارقىتىش اليىھەسىىى تۈزرشۈم لېرە . مەئ 

قىلىاادىغانالرنى ئىاازدەى بىاار قااانچە ئااېالئ شااوئارى ئىناااد قىلغااائ. بىاار ئېالناادان تااۇرقى لىشااىىىڭ قورققۇسااىىى 

نىااڭ قااارا سااېھىر ئىشاالىتىپ ئىاازدەش نەتىنىسااى ە  Googleلەلتۈرىاادىغائ سااېھرى ەر باااال ئوتتۇرىغااا چىقىااپ 

 ۇيغۇ بېرىدۇ.ئېرىشىشىىى ئىىكار قىلىدۇ. بۇ ئېالئ لىشى ە تېمىغا ماس لەلمى ەئ ت

 

لۇجى سااللى بىزنىاڭ تاۇننى قېاتىل ئاشاكارىلىغائ باازارچىلىق پائالىيىتىادە قىيىىچىلىققاا ئۇچرىشاىمىزنى 

ئۈمىد قىلمايتتىن شۇڭا ئۇ ئىىچىكىلىل بىلەئ رەڭلىال تاساماق ئاېالئ تاارقىتىش پىالنىىاى تاۈزرىن خاامچوت ۋە 

ازارنى تەلشاۈررى تەتقىاق قىلىشاىمىزن تەتقىقاات ۋاقىە جەھەتتىكى ئىل ىارىلەش ساۈرئىتىىى جەزملىادى. بىاز با

مىااڭ دولالردىاان ئاشاامىغائ ھالاادا ۋالااالەتچى ياللىشااىمىزن يېڭىلىااق  100نەتىنىسااىىى تەھلىاا  قىلىشااىمىزن 

يارىتىشاااچانلىققا ئىااا ە تەشااامىقات تېزىساااى يېزىشاااىمىزن ئەندىزىساااى جەزملەنااا ەئ ئۇچۇرباااا ئېرىشىشاااىمىزن 

ھەپتە  7ا لىرىپن ئاندىن ئېالئ تارقىتىشىمىز لېرە ن بۇ ئىشالرنى چوقۇم مەھسۇالت ئىشلەپچىقىرىش باسقۇچىغ

ئىچىدە تاماملىشىمىز لېرە . بۇ ئالادىراش جىاددى ن خاتاالىق چىقىشاقا ياوى قويۇلمايادىغائ ۋاقىاە جەدۋىلاى 

نىااڭ ئااېالئ سااۈرئەت قوبلىشااىدۇ دەى قاراياادىغائ ئااۆزگەرمەس مايىللىقىغااا  Googleبولااۇىن شۇبىىىسااى 

ەئن لاۇجى سااللى بىار قېاتىل ياوى قويۇشاىى قاارار قىلادى. ئەنلەنىامى باازارچىلىق ئاۆلچىمى باويىچەن باۇ نىسبەت

 ئېالنالرنى بىر لېچىدىال تەييارالى بولۇش لېرە .

 

سېرگېيمۇ ئېالنىىڭ بىر لېچىدىال مەيدانغا لېلىشىىى ئارزۇ قىالتتىن ئەمما ئۇ تېسىمۇ ئەنلەنىمى ئاۆلچەمىى 

ساااائەتال ۋاقىااە بەردى. ئاااۇ سااېھرى ەر باااال ئېالنىىىاااڭ ئااانچە لۆڭۈلدىكىااادە   24ەت قولالناادى: بىاازگە پەق

بولمىغانلىقىىى ئېتىراى قىلدى ئەمما بىزنىڭ سېتىشاىى تېازلىتىش ھەرىكىتىمىزنىاڭ چوقاۇم زور تىپلىاق ماارلىىى 

ئېالئ ئىشلەتسە ن ئېتىراى قىلىش پىالنىىىڭ بىر قىسمى بولۇشىىىڭ ھاجىتى بار دەى قارىمىدى. ئەگەر بىز يېڭى 
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 ئۇ تەرەپتە مەسىلە يوق.

 

ساېرگې  باۇ ساۆزنى ماڭاا « ئەتە ئىشتىن چۈشۈشتىن ئىل ىرىن قانچىلىل ئاېالئ چىقىرىاپ بوالاليساەئ  »

رەڭلىاال تاسااماق ئااېالئ بولسااا  100. »لقاااراى دەۋاتقاناادان مەئ تااوردىكى بااازارچىلىق باشقۇربۇچىسااى ئىاادى

ەرلىل لۆى خىا  ئىرساىيەت گېىىمىاز بولىادۇن قايساىلىرىىىڭ ئۈناۈمى باارن قانداق  شۇنداق بولغاندا بىزنىڭ يېت

لىم تىپن ئۈناۈمى ياخشاىلىرىىى شاالقايسىلىرىىىڭ ئۈنۈمى يوق لۆررى باقااليمىز. ئاندىن ياخشى ئەمەسالىرىىى 

ماتقاائ مەئ لەسپى  ھايااتىل ئۈچاۈئ تەيياارلىق قىلى« يېڭى اليىھە ئوتتۇرىغا قويىمىز.  100ئۈل ە قىلىپن يەنە 

نااى ئوقۇبااائن سااېرگې   « Ogilvy on Advertisingد ئااېالئ ھەققىاادە ئېيتقااانلىرى ىىااڭئوگىلمى»ۋاقىتتااا 

 نى ئوقۇبائ.« تۈرلەرنىڭ لېلىپ چىقىشى»

 

دا بىار  Googleسېرگې  بىزنىڭ ۋالاالەتچى ياللىشاىمىزنىڭ زررررىيىتاى ياوق دەى تەشاەببۇس قىالتتاى. 

ر بارن بىز گەرچە پىروگرامما يازالمىساقمۇ ئەمما ئېالنىى چوقۇم يازااليمىز. بۇ توى بازارچىلىق قىلىدىغائ ئادەملە

ئىشالرنى تاماملىغاندىن لېيىنن بىز رەسىمىى ئاالالشتۇرۇىن ھەرىكەتچائ رەسىل شەللىدىكى ھۆجنەت ھاساى  

ىن ناااېمە ئۈچاااۈئ ئۆزلۈلىاااد»قىالاليمىاااز. باااۇ ئىاااش پىروگرامماااا تاااۈزرش ئەمەسن پەقەت پىچىمالشاااتۇرۇش. 

Photoshop  دبىر خى  سۈرەت بىر تەرەى قىلىش يۇمشاق د تالى  ۋەHTML   يۇمشاق د تالى ئۆگەنمەيدۇ

نىاڭ  Googleدەى سورىدى سېرگې . يۇمشاق د تاى ئىشلىتىش ماھارىتىل ئىزچىا  ئىل ىرىلەۋاتىادۇ ئەمماا « 

لىمىغااائ ھالاادا سااىرتتىن قاااتتىق تەلىااپى ە يېتىشااكەن يەنە ئااۇزۇئ بىاار مەزگىاا  ۋاقىااە لېتىاادۇ. سااېرگې  خا

 اليىھەلى ۈچى تەللىپ قىلىشىمغا قوشۇلدى ئەمما خەجلى ەئ پۇلغا پەقەت رازى بولمىدى.

 

سىىدى بۇنىڭدىنن سېرگېيىىڭ شىرلەتكە بازارچىلىق خادىملىرىىى تەللىپ قىلغانلىقىىىاڭ ئااقىالنە بولغاائ 

بىزنىاڭ ھەر قاناداق ئىشاىى ئاۆز ئالادىمىزبا  بولمىغانلىقىدىن گۇمانلىىىشقا باشلىغانلىقىىى جەزملىادىن چاۈنكى

سەئ ئازراق ئۆزگەرمىسەڭ بولمىدىن دوگالس. سەئ يوشۇرۇئ مەسىلە « تاماملىيالمايدىغانلىقىمىز ئېىىق ئىدى. 

دا  Googleمېىىاڭ « ۋە توسالغۇالردىن ئەندىشە قىلمان پەقەت ئاماى قىلىپ ئىشىى ياخشى قىلسااڭال بولىادۇ. 

نەتىنە تىزىمىمىى باشقىالر تېسى تەلتۆلۈس نەزەردىن ساقىە قىلمىغاائ ئىادى. ئەگەر مەئ تامامالى بواللمىغائ 

دىكى لۈنلىرىل بارماقتاا ساانىغىدەلال قالغاائ  Googleناھايىتى تېز سۈرئەتتە بۇ ئېالنالرنى تاماملىيالمىسامن 

 بوالتتى.

 

لۈچااۈم بىاالەئ بااۇ ۋەزىااپى ە مېىىااڭ بۇرۇلااۇش نۇقتامغااا ئااۆزگەردى. مەئ پۈتااۈئ « يااۈز ئااېالئ ۋەزىپىسااى»

ئاتالندىلن مىڭەمدە ئەلن ئەتكەئ ھەر بىر ئويۇمىىڭ ھەممىسىىى خااتىرىلەى چىقاتىل. مەئ تەبىلىا  تااالنتلىق 

مۇزىكاا ئەترىتىىىاڭ ئەگەشكۈچىساى  ناى  Abbaئېالئ يازبۇچى جوئ ئونېا  دئاۇ لىىاايە قىلىشاىى ياقتۇرىادۇن 

 تۇرىغا قويۇشۇمغا ياردەملەشتۈردرم.تەللىپ قىلىپ ئەلىرىپن ئۇنى يېڭى ئۇقۇم ئوت

 

ئۈسااكۈنە »مېىىااڭ بىاار رەسااىملىل ئااېالنىل شااۇنداق باشاالىىىدۇ. « بىزنىااڭ قۇربااۇچىمىز ئىىتااايىن ياااش. »

ئاشاپىزىمىزنىڭ ئاشاپەزلىل ھاۈنىرى »لېيىىكىساى ە ياازدىل. « مەسلۇلىمىز مېڭە تاشقى  لېساەللەر دوختاۇرى. 

 «ۇڭا بىزنىڭ ئىزدىشىمىز باشقىالربا ئوخشىمايدۇ. ش»ئاخىرىىى داۋامالشتۇردۇم. « قالتىن. 

 

ئەڭ ئااخىرقى ئەخالەت »ن يەنىال جونىىڭ ئوتتۇرىغا قويغىىى سېرگېيىىڭ ئارزۇسىغا ماس لەلدى. ئۇ لېكىن

 د  ەئ سۆزنى ئىشلىتىشىى بە  ياقتۇردى.« ئەخلەت»دەى يازبائ ئىدى. سېرگې  « يوق ئىزدەش موتورى. 

 

ۈرلۈماادىكى ئااېالئ اليىھەسااىىىڭ دەساالەپكى نۇسسىسااىىى ئېلىااپ لەل ەناادىن اليىھەلى ۈچىاادىن تااۇننى ت

قايتاا قااقالى چىقتاۇق. ماۇتلەق لاۆى -تىن ئىبارەت ئوتتا ئۇالرنى قايتاائېلسەتلېيىنن شىرلەتتىكى ھەممەيلەئ 

ې  قىسىل پىكىر گۈزەللىل تەرەپكە توپالندىن سەى تەڭشەلسىال ھەى قىلغىلاى باوالتتى. پەقەت بىار جايغاا ساېرگ

د ا ەئ بىار قاۇر « ئاۇالر ھەقىاقەتەئ ھەقىاقەتەئ بىزناى ياخشاى لۆرىادۇ»قەتلى  قارشى تاۇردى. اليىھەلى اۈچى 

سۆزگە قىستۇرما رەسىل سەپلى ەئ بولۇىن رەساىمدە قاارا لاۆزەيىە  تاقىغاائن شاارپا ئارتقاائن ئابزىغاا ئاۇزۇئ 
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اقتۇرمىدىن ھوللىمۇدچە ساختا ياساالما سې ارت قىستۇربائ لىىو چولپىىى ئىدى. سېرگې  بۇ رەسىمىى قەتلى  ي

شااەخن خارالتېرىاادىن تارتىااپن رەسااىمدىكى تامالااا چېكىاادىغائ ناچااار ئااادەتكىچەن ھەممىسااى ئااۇنى قاااتتىق 

 يىرگەندرردى.

 

 دەى جالارلىدى.« مەئ تامالا ئېالنى تارقاتمايمەئ. »الررى ھەتتا ئۇنىڭدىىمۇ قەتلى  ئىدى. 

 

ىكاسالرنى تاپشۇرۇۋالدۇق. سېرگې  بىز ئىشلەتكەئ يېشى  سايىىى ئاانچە ئۇدا بىر قانچە لۈئ ھەر خى  ئى

ياقتۇرمىدى. سىىدى بىر ئېالنىىڭ رىقابەتچىمىزنىڭ ئېالنىغا بە  ئوخشاى قالغانلىقىىى ھېن قىلادى. بىار لىايىل 

خشااش مودىلى بە  ياشن يەنە بىرسى بە  قېرى ئىكەئ. مەئ سېرگېيىىڭ لوگىكىسى بويىچەن پادىچى ئىتىغاا ئو

 سىغدۇردۇم. ىىىسىمىبۇ تەنقىد پىكىرلەرنىڭ ھەم

 

نااى ئوتتۇرىغااا قويالمااايمىز. چىقىرالىغااائ  50بىااز لۆپچىلىكىىااڭ ھەممىسااى ياقتۇرىاادىغائ ئېالناادىن »

تەقاادىردىمۇن ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ ھەممىسااى ياقتۇرۇشااىغا لاپالەتلىاال قىاللمااايمىز. بااۇ دەى بىزنىااڭ ئېالنالربااا 

 دەى ئوتتۇرىغا قويدۇق.« قىمىزنىڭ سەۋەبى. سىىاق ئېلىپ باربانلى

 

دەى سېرگې  « د  ىىىڭ توبرا. ھەممەيلەنىىڭ خۇشاى بولۇشىىى ئويلىشىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق. »  

 ئارقىدىن لەلدى.-مېىىڭ بايىقى سۆزرم ە قوشۇلدى. ئەممان تەنقىد پىكىرلەر يەنىال ئارقا

 

 «بە  ئاستا. »

 

 «سىزىق بە  لۆى. »

 

 «ۆى. خەت بە  ل»

 

 ۋاقىە ئاتقائ ئوق د  ەندە  يەنە بىر ھەپتە ئۆتۈى لەتتىن سېرگې  يەنە لېلىپ پىكىر بايائ قىلدى.

 

بىز بۇ ئېالنالرنىڭ ھەممىسىىى تۈرلۈملەى چىقىرىپن ئۈنۈمىىى لۆررى باقساق قاناداق »ئۇ مۇنداق د دى: 

نلىق. بىماسااتە ئااېالئ قىاليلااىن بااۇ يااا بااوالر. ئااېالئ قىلمااا ن ئاااخىرقى پىكىرنااى ساااقالشن ۋاقىااە ئىسااراى قىلغااا

ئېالنىى تارقىتىپن زادى قانداق لۆررى بېقىاپن  100تېلېم زوردا سېتىشىى ئىل ىرى سۈررش پائالىيىتى بولمىسا. 

 «ئاندىن ئۆزگەرتەيلى. 

 

سېرگې  ئاخىرى ئېغىز ئاچتىن مەئ ناھايىتى خۇشاى. تورتۇرا ئېالنىادىن ئىباارات باۇ ناۆۋەتچى ئااپتوبۇس 

 تتىن ئايرىلىپ يولغا چىقىدىغائ بولدى.بېكە

 

سېرگې ن »دەى شۇ چابدان تورسىز بازارچىلىق باشلىقى لۇجى ساللى ئوتتۇرىغا چىقتى. ئۇ مۇنداق د دى: 

مەئ ھەماامە ئېالنالرنىااڭ لەم لۈتىسااىز بولغاناادا ئاناادىن ئااېالئ قىلىشااقا ساقلىماساالىققا قوشااۇلىمەئ ئەممااا بىااز 

 ن شىرلەتىىڭ مارلىسىغا زىيائ يەتكۈزرش خەتىرى ە دۇچ لېلىمىز. بۇ دەى ھەر سۈپەت ئۆلچىمىىى بەل ىلىمىسە

قايسااى شااىرلەتلەر تەجرىبىلىاال بااازارچىلىق خااادىملىرىىى تەللىااپ قىلىشااىىڭ سااەۋەبى. بىزنىااڭ ھۆلااۈمىمىزگە 

 «ئىشىىىڭ. 

 

ىڭ مەئ ھااازىر مەئ لااۇجى ساااللى بىاالەئ سااېرگېيىىڭ ئوتتۇرىسااىدا تەڭقىساالىقتا قالاادىلن ئالدىىقىسااىى

ئەتىمارالياادىغائ لەسااپى  پىكاارى بااارن لېيىىكىسااى مېىىااڭ بااازاردا ئېالناادا يېڭىلىااق يارىتىشااىى تەلشااۈررى 

دەلىللىشااىم ە ھوقااۇق بەرگەئ. مەئ ئااېالئ مەزمااۇنىىى تېاازلىكتە تااۈزەتتىل ھەماادە باشااقا تااۈزىتىش پىكرى ىمااۇ 

 يېشى  چىرا  ياقتىل.
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· 

ىزمىتىمااۇ تامامالناادىن قېپقالغااائ ئىااش ئېالنىمىزنااى سااۆھبەت لېلىشااىل تااۈزدىن يېڭىلىااق يااارىتىش خ

ھەمكارالشقۇچىمىزنىڭ تور بېتى ە قويۇشال قالدىن قايسى ئېالنىىڭ ئۈناۈمى ئەڭ ياخشاى لاۆررى باقاايلى. دەى 

ئاندىن بىلادىل.  با ئوخشاش بۇنداق يۈررشمەيدىغانلىقىىى Googleمۇشۇ پەيتتەن ھېچقانداق بىر شىرلەتىىڭ 

قىتىاادىغائ ئىشااىمىزبا نىساابەتەئن ھەمكارالشااقۇچى شااىرلەتلەرنىڭ ئااېالئ لەسااپى ە مەساالۇى بىزنىااڭ ئااېالئ تار

لىشىلىرى يا قەستەئ بايقۇت قىلدىن يا ۋەزىپىىىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمىدى ۋە ياالى ھەر ئىككىلىساى باار. بىار 

كە ئاېلسەتىاڭ تېلې اوئ ۋە تورتۇرا توختامدا لېلىشكەئ ۋاقىە بويىچە ئېالنىى تارقاتمىدى. يەنە بىار تورتاۇرا بىزن

شاىرلىتىمۇ لېلىشاكەئ بىار قاانچە مىلياوئ ئېالنىىاڭ ئارىساىدىكى بىار  Netscapeجاۋاب قايتۇرمىدى. ھەتتاا 

 تالىى ئېالئ قىلغائ قىلمىغانلىقىىى جەزملىمىدى.

 

ال ئېالئ تارقىتىلغاندىن لېيىنن تاپشۇرۇۋالغائ نەتىنە لىشىىى ئۈمىدساىزلەندررەتتى. ئاارزۇيۇم ئەسالىدىى

ئانچە يۇقىرى ئەمەس ئىدىن چۈنكى مەئ بۇرۇنال تور ئېالنىىىڭ چاېكىلىش قېاتىل ساانىىىڭ ئۆزلۈلساىز چۈشاۈش 

تاور بەت لۆرگاۈچى ئاېالئ  0.5يۈزلىىىشىىى لۆررى يەتاكەئ ئىادىل. مەئ گېزىتسانىادىن ئايرىلغانادان پەقەت %

ئېالنىى ئېالئ قىلغاندان مەئ ئىزچى  باۇ  چېكەتتى. مەئ بۇ نىسبەت يەنە چۈشىدۇ دەى قارايتتىل. شۇڭالشقان بىز

لىال نىشاانغا يېتەلەيادىغائ يېتەلمەيدىغانلىقىادىن  3ئېالنالرنىڭ چېكىلىش نىسبىتىىىڭ سېرگې  بەل ىلىا ەئ %

لە يەتمىاادىن بااۇ  0.3گۇمانلىىاااتتىل. د  ەناادە  يەتمىاادى. زور لااۆى قىسااىل ئېالنىىااڭ چااېكىلىش نىساابىتى %

ائ ئاپەت ئىدى. ئۇ ئېالئ تارقىتىشىى دەرھاى توختىتىشىى تەلەى قىلدىن چۈنكى سېرگېيىىڭ قارىشىچە بىر مەيد

قېتىمغااا يەتااكەئ  5000ئااۇ بااۇنى پااۇلىى ئىسااراى قىلغااانلىق دەى قااارايتتى. ئۇنىااڭ قارىشااىچەن لۆرسىتىلىشااى 

ماشاتۇرۇش لە يەتمى ەنلىكى بايقالسىالن دەرھاى تېسىمۇ يېڭىلىاق ياراتقاائ ئېالنغاا ئال 1ئېالنىىڭ چېكىلىشى %

لېاارە  ئىاادى. بىزنىااڭ ئېالنىمىزنىااڭ لۆرسااىتىلىش قېااتىل سااانىىى ئااوئ مىليااوئ ھېسااابلىغاندىمۇن مىڭااالى 

بىلادررەتتىن چاۈنكى ماۇۋەپپەقىيەت قازانغاائ ئاېالئ  لېرەللىكىىاىئوخشىمىغائ ئېالئ ياساى ۋە باشقۇرۇشىمىز 

 ىپ لەتكەچكەن لۆيۈى لېتەتتى.شى ە ئەگىشىپ ئۆتە ئاشكارىلىىۈبولغائ تەقدىردىمۇن ۋاقىتىىڭ ئۆت

 

 Netscapeئۇنىڭ ئۈساتى ەن ھەمكارالشاقائ شاېرىكلىرىمىز تەمىاىلى ەئ ساانالرمۇ ئىشاەنچلىل ئەمەس. 

ئىااكەئن بااۇ ھەرگىااز مااۇمكىن ئەمەس.  476شااىرلىتىىىڭ د يىشااىچەن بىاار ئېالنىمىزنىااڭ چااېكىلىش نىساابىتى %

ئېالنىىااڭ ئەمەلىاا  چېكىلىشااىىى دەلىلاالەى  دىنلەرئۆزىمىزنىااڭ لۈناادىلىل خاااتىرە تەھلىاا  قىلىااش قوشااۇنىدىكى

 بېقىشىى ئويلىدىلن ئەمما لۆپچىلىل ھەممەيلەنىىڭ پىروگرامما تۈزرى بۇ ئىشىى تامامالشقا ۋاقتى يوق ئىدى.

 

مەئ ھەر لۈنى ھەمكارالشقۇچى شېرىكلىرىمىزنىڭ تورتۇراسىدا ئېالئ قىلغائ ھەر بىار ئېالنىىاڭ ئەھامالىىى 

لىق مەلۇماتالرنى جەدۋەل ە قىساتۇرۇىن ئانادىن بېساىپ چىقىرىاپن ئاۆز قولاۇم بىالەئ الررى خۇالسىالىن بۇ سان

بىاالەئ سااېرگېيىىڭ قولىغااا يەتكااۈزەتتىل. مەئ ئىپادىسااى ئەڭ ياخشااى بولۇۋاتقانلىرىغااا بەلاا ە قويااۇىن قايسااى 

ەلىا  ساانلىق مەلۇمااتالر ئېالنالرنى ساقالى قالىمىزن قايسى ئاېالنالردىن ۋاز لېچىمىاز ئۇالرباا بىلادررەتتىل. ئەم

بىااالەئ بىرلەشتۈررشاااۈم ئىككاااى ئى ىلىااال تىكلى ۈچىىىاااڭ لۆڭلىااادىكى ئورناااۇمىى ياااۇقىرى لۆتاااۈردى. ئاااۇالر 

پەس ئاااۆرلەى -جەدۋەلااادىكى ھەر بىااار مەزماااۇنىى تەپساااىلى  لاااۆررىن بەزى ئېالنالرنىاااڭ ئىپادىساااى ئې ىاااز

ردىكى ئىپادىسااااىىىڭ پەقەتااااال يااااالى ئوخشاااااش بىاااار ئېالنىىااااڭ ئوخشااااىمىغائ تورتااااۇراال لىكىىىچۈشااااكەن

ئوخشاااىمايدىغانلىقىىى ساااورايتتى. مەئ ھەمىشاااە ساااوئالىىڭ جااااۋابىىى بىلىشاااىل ناتاااايىن ئىااادى ئەمماااا مەئ 

مۇناساىمەتلىل سااانلىق مەلۇماااتالرنى تېپىااپن پەرەز قىلىااپ تەھلىاا  قىالتااتىل. مەئ سااانلىق مەلۇماتىىااڭ قايىاا  

ھەمدە شۇنداق قەسەم قىلىمەنكىن بۇندىن لېيىىكى ھەر قانداق قىلىش لۈچى ە ئىشەن ۈچىلەر قاتارىغا ئۆتتۈمن 

 ھۆلۈم پەقەت ئەمەلى  سانلىق مەلۇماتالرنىڭ لۈچلۈ  قوللىشى بولغاندىال ئاندىن قارار چىقىرىلىدۇ.

 

ھازىرن دىققىتىل ئىپادەم ە ئەمەس بەلكاى ئېالنغاا مەرلەزلەشاكەئ بولغاچقاان يۇقىرىىىاڭ بېساىمى ئاازراق 

ىغائ ئىدى. بىز ھەم تېز ھەم تىنەشلىل ھالدا تۇننى تۈرلۈمدىكى ياۈز ئېالنىاى تەتقىاق قىلىاپ بولسىمۇ ئاجىزل

چىقتۇقن ئۇنىڭ ئۈستى ە ياسىلىش تەنىەرخى ئۆزلۈلسىز چۈشەتتى. ئۈنۈمى ئەڭ ياخشى ئېالنىمىز ئاق تەگلىكى 
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ن ساىز «مۇشاۇ جايادا جااۋابىد»بار ئىزدەش قۇتىسىن شىرلەتىىڭ بىار تاۇبىن ئۇنىڭغاا ئاازراق خەت قوشاۇلغائ 

دىكااى د ىااىىن خااماڭ  Wacomن بۇنااداق ئېالنالرنااىن تااور باشااقۇربۇچى لااار ن يااالى « لىمىااى ئىزدەيسااىز  

مىىااۇتتىال بىرنااى ياسااىيااليدۇ. مەنمااۇ بىاار قىسااىل ئەمەلىاا  نەتىنىاالەرگە  15پەقەت  (Dennis Hwangد

ولۇشاااااۇمىىڭ زررررلاااااۈلىىى ئېرىشاااااتىلن قۇرۇلاااااۇش بۆلۈمىااااادىكى ئەمەلااااادارالرنىڭ لۆڭلىااااادە مەۋجاااااۇد ب

 ئىسپاتلىيااليدىغائ بولدۇم.

 

ئىشەنچىل ئەمدى قۇپقۇرۇق ئەمەس. شاۇنداق بولساىمۇن ھەر لاۈنى لەچاتە لاۆزرمىى يۇماۇى ئۇخالشاتىن 

  تۇيۇلىادىغائ ەئىل ىرىن پالتىىى بىلى ەئ ئااۋاز ئاڭلىىىاپن قەدەملىارىل ئاساتىالىن ياباچقاا پالتاا ئۇرۇۋاتقاناد

 بولدى.

 

 قىە سەگە  تۇراتتىل.مەئ ھەر ۋا
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 يەتتىىچى باب

 سابالم بىسەتەر بولماسلىق تۇيغۇسى 

 

 غااقاا يەتمىا ەئ ۋاقىتتاا ئۇنىڭ 60نىاڭ خىزمەتچىلىارى تېساى  Google —قانداقراق ھاېن قىلىماتىساز 

با ئىشقا چۈشۈشتىن  Googleقوشۇلغاندىكى تۇيغۇ قانداقراق بولىدىكەئ  مەئ ئاددىيال سۆزلەى باقا . مەئ 

 ئىل ىرىن خىزمەت جەھەتتە ئەزەلدىن تۆۋەندىكىدە  گەپىى دەى باقمىغائ.

 

نى لۆردرم. لۇبەتىى نەگە قويغائ  ياقن  8شۇنداقن لىتاب تەلچىسىدە پىروگرامما تۈزىدىغائ لىتابتىن »

 «مەئ توردىن لۆرگەئ سۆزنى بېسىپ چىقىرىپال ئىشىى تۈگەتسەم بولمايدۇ. 

 

 «ررش يوى ئېغىزىىى بويالى توختىتايلىن بۇ چارە بوالمدىكەئ  لىسىپىتىى ئوت ئۆچۈ ھەممە ۋ»

 

لاۇتتىن ئېشاىپ لەتساەن ساۇ  15لەچۈررڭن مەئ ئەسلىدە ساالرنى نىشاانلىغائ ئىادىل. پىرىىتېار قېىاى  »

 «تاپانچىسى دەى پۈرلىيەلمەيدىكەئ. 

 

غائ ئاادەم سىستېمىسى جەھەتتىكى مەساىلە بولساان لىمادىن ساورايمەئ  ساورايدى Windowsئەگەر »

 «يوقما  راستما  

 

 «ھەن مەئ د مى ەئ بوال . … پاھن الررىن ئىشساناڭدا لىل بۇزبۇنچىلىق قىلىماتىدۇ  ھەن بۇ راسە»

 

 «قوراشتۇرۇلغائ ئايالنما ئوقلۇق مۇز تىيىلىش چاقىىى سېتىم لىشن تېسىمۇ ئاسائ ئەمەسمۇ  »

 

 «ق بەل ىلەشكە ئاماى بارمۇ  ا ھوردىىىش ۋاقتىىى يېرىل سائەتتىن ئارتۇدھورداقسانى»

 

 «ئايالالرنىڭ لىيىل ئالماشتۇرۇش ئۆيىدىن لۆڭ ە ئوبرىالى ئىشلىتىپ باقسان بوالمدۇ بولمامدۇ  »

 

 «ۋو ن لەچۈررڭن بۇ جايدا ئارام ئېلىماتقانالرنىڭ بارلىقىىى ئويلىماپتىمەئ. »

 

تىاپ ماڭسااڭن تېسىماۇ لاۆى ئەخالەت ماڭا قاران ئەگەر توپىى ئۇدۇى دومىلىتىپ ئاپارما ن ئاۇرۇى قاڭقى»

 «ئۆرىيەلەيسەئ.  لىكىىىچى

 

ئاااۋۇ بىاار درۋە قەھاامە قۇتىسااىىىڭ لەيىىاادەن مااۇھىل ئەربااابالر ئااادەتتە ئاااۋۇ جاياادىن ئۆتااۈى ماشااىىا »

 «توختىتىدۇ. 

 

لۈنتەرتىااپ لىااق ئورۇنالشااتۇرۇلغائ. شۇڭالشااقا مېىىااڭ بىاار  لااېكىنمىىااۇت ئورۇنالشااتۇرماقچىن  90مەئ »

 «ۋاقتىل بار. تېمىىى ئېىىقراق قىلىپ بېرەلەمسەئ  مېىىڭچە بۈگۈئ ئەتى ەندە ئالدىغا سۈررى باقايلى. سائەتال 
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 قانائەت قىلما  ئالغا ئىل ىرىلەش

 

لومپيۇتېر ئېكرانىغا تىكىلىپ قاراى ئولتۇربىلى ساق ئىككى سائەت  ازراق ئارام ئېلىم لىشىل لېرە .مەئ ئ

قانداق ئىناد قىلىشن ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ ئىىكاساىغا قاناداق جااۋاب قاايتۇرۇش  بولدىن مەئ يېڭى تور ئېالنىىى

نىااڭ بااازارچىلىق پىالنىىىمااۇ « يااولالش ئااېلسەتدوسااتلىرىمغا »ھەققىاادە ئويلىىىااماتىمەئن شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالە 

 رىدى.ئويلىشىماتىمەئن سېرگې  بۇ خى  ۋىرۇس شەلىللىل بازارچىلىقىىڭ خېلى يوشۇرۇئ لۈچى بارلەئ دەى قا

 

ئىشلەتكۈچى ئىسمىڭىز توبرا ئەمەسن بىارەر ھەرپىاى خاتاا لىرگاۈزرى قالغاائ بولۇشاىڭىز ماۇمكىن. باۇ »

پىروگراممىدىن خاتالىق لۆررل ەنادە باۇ جاۈملىىى ياازىمەئ. ئاۇزۇئ ۋاقىاە « سىزنى تەنقىد قىلغانلىق ئەمەس. 

 .ىشىمغا تەسىر لۆرسىتىشكە باشلىدئېكرانغا تىكىلىپ تۇرۇى سەى چىداشلىق بېرەلمەيماتىمەئن ھۆلۈم قىلى

 

مەئ بازار بۆلۈمىدىكى ئۈستىلىمدىن ئايرىلىپن سىرتقا چىقىپ ئازراق گېلىكوزا ۋە لول ېلىن تېپىاپ ئاازراق 

تەرەققى  قىلىپ زورىيىماتىدۇ. يېڭى ئەساىر باشاالنغاندان شاىرلەت بىار لورپاۇس  Googleئېىېرگىيە تولۇقال . 

ىغائ تۇرمۇش لەچۈرەتتىن ئەمماا ھاازىر ئەتراپتىكاى ھەمامە جاايالرنى ئى ەلالەى بىىادا ئۆزىىى ئۆزى تەمىىلەيد

 بولدۇق.

 

للىرى تەرەققى  قىلغائن تېاىى ە لولاۇس يوپاۇرمىقى سااننىمالغائ ساامويالىقالر ۇبىر لۈنىن موسك ئۆتكەئ

رخاى ئەرزائن شىرلىتىمىزگە لەلدىن ئۇالر بوش جايدا لااتەلچە ئاۆ  ساالماقچى ئىاكەئ. باۇ راياوئ ھاازىر تەنىە

ۇلغاچقان خۇددى سىرلىق ئوردىغا ئوخشايتتى. يېڭىادىن سقااليمىقائ ماسالشتۇربائ ئايرىش تاختىسى بىلەئ تو

گۈللەن ەئ تور شىرلىتىىىڭ ھەر خى  تاشالندۇق ۋە لېرەلسىز نەرسىلىرى ئەتراپىمىزدا درۋىلىىىپ تاۇراتتى. تېاز 

ملىل قۇتىسىن يەنە ئااز ئۇچرايادىغائ بەلىاتە نەرساىلەرن تاماق ئويۇنچۇقىن ئەقى  سىىاش تاختىسىن بوش ئىچى

خىزمەت سورۇنىىىڭ چوڭ بىر ئاالھىدىلىكى بۇلۇى قالغائ ئىدى. لىرىسالو لاارۋاتالر باوش ئورۇنالرباا تىزىلغاائ 

بولۇىن گىلەمىىاڭ ئۈساتىدە قەھمەنىاڭ دۇباى ساىڭىپ لەتاكەئ ئېغىار قاېلىن ماامۇق يوتقاائن ئەتراپىادا لىايىل 

ديۇيل ئۇزۇنلۇقتىكى بىر جۈى دىىوزاۋر مودىلىىى ئېلىپ لېلىپن ئاۇالرنى  4تىزىلغائ ئىدى. مەئ يۇيۇش سىمىتى 

 يېڭى ياتقۇزۇلغائ پولىىڭ ئۈستىدە تاماق يېسۇئ د دىل.

 

مەنزىرىىاى  شاەلىللىللۈلرەڭ سۇسىز دەريا قېىىدا ماڭغاندان ئېكرانى لىققىادە لاود بىالەئ توشاقائ لاالال 

پىچىرلىشااىپ  —ىاال تىمتاااس بولۇشااى مااۇمكىنن ئەممااا دەردىىااى تۆلىاادىغائ جااا  لااۆرەلەيمەئ. بااۇ جااا  بەلك

سۆھبەتلىشىدىغائن قاقاقالى لۈلىدىغائن ئاق دوسكا قەلىمى چىقىراق ئاۋاز چىقىرىدىغائن پولدا ۋالىبوى مەشىق 

 بۇيائ ئۆتۈى تۇرىدىغائ جا .-قىلىدىغائن لارىدوردا تو  ۋ لىسىپىە ھەيدەى ئۇيائ

 

-بۇيائ چېپىپ يۈرىدۇن قۇالقلىرى پۇالڭشىپ پااالق-ى يوشكا ئىسىملىل يوبائ ئىتى ئۇيائئۇرسىىڭ ھېلىق

راڭشاىيدۇ. بەزىالەر لىرىسالو لارۋاتتاا ئولتاۇرۇىن ماۇز تىايىلىش جاپۇلۇق ئاۋاز چىقارسان بويىىادىكى قوڭغاۇراق 

ىاپ چۈشاتىن لېيىىلىال ئايىغىىى سېلىپن پولغا تاشالى قويىادۇ. بەزىالەر قەھامە ياۇقىىى تۆلۈۋ تىاپن قېىىاق قىل

تۇشاتىن دومىاالىن ئااخىرى تاوى خالتىساىغا -بىليارد ئاۇرۇقى تۇشامۇ 8قەھمە تەيياراليدۇ. بىر تاياق سوقۇپالن 

 چۈشىدۇ.

 

مەئ يوشۇرۇئ بېسىل ھېن قىلىماتىمەئن خۇددى پويىز لېلىشىىڭ ئالدىادا تۆماۈر يولادىن ئۆتۈۋاتقانادە . 

ق لۆرسىتىپن ئېىېرگىيە خۇددى دولقۇنادە  ساىرتقا تارقىلىماتىادۇن مەئ جانىى تىكىپ ئىشلەىن زور تىرىشچانلى

 ئۇ بەدەنىىڭ راھىتىىى ئىزدەۋاتىدۇ. 
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بەزى چابالردان بەدەنىىڭ راھىتىىى ئو  پىكرىمىز بىر يەردىن چىقىادىغائ ھەمراھلىرىمىاز بىالەئ ئىشاىكىى 

 چىڭ تاقاى قويۇى مەخپى  ئېلىپ بارىمىز.

 

خىزمەتچىلەرنىڭ بىر دەم ئارام ئېلىم لىشاى ئۈچاۈئن دەرىزىساى ياوق لىچىال  بىز لۈچ مابدۇرى قالمىغائ

ئۆي ە لىچىل لارىماتتىن بىرنى قوياۇى قويغاائ. بىار لاۈنى چۈشاتىن لېياىن بىار خىزمەتچاى باۇ لىچىال ئاۆي ە 

پتۇ. لىرسەن ئىككى ئىىژ ىېر لارىماتتا يېتىپن لومپياۇتېر ئىشالەتمە  ئالادىراش ھالادا ئاۆز ئاارا تەسىرلىشاىم تى

د زىى ېكسااىيە قىلغاناادىن لېاايىن  شااىرلەت دەرھاااى قااارار چىقىرىااپن بااۇ جاياادىن تولااۇق پاياادىلىىىش ئۈچااۈئن

ئىشسانىغا ئۆزگەرتىمەتتى. جازا قولالنمىدىن ئېغىر ئاگاھالندۇرۇشمۇ بەرمىادى. قوبادىغۇچى يېتەرلىال ئەخاالق 

جرىبىساى داۋاملىاق ئېلىاپ بېرىلىماتااتتىن ئەۋزەللىكى تاپالمىغاچقان بەيرى رەسامى  ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزى تە

پەقەت ۋاقىە يېرىل لېچى ە ئۆزگىرىپن ئورنى ھېسسىيات ۋە ئېكرائ يورۇتۇى تۇرىدىغائ ئىشسانىغا يۆتكەل ەئ 

دەى « ۋەرمەيادۇ. ۇھورمۇئ ئاجرىلىپ چىققاچقان ھەممە ئادەم ئىشىكىى تاقااى قويۇشاىى ئىساىدە تۇت»ئىدى. 

 يلىقىىىڭ مەسلۇلى خىسېر لايرىىن.ئەسلەى بەردى ئادەم لۈچى با

 

الررى بىلەئ سېرگې  لۆپچىلىكىى ئۆزىدىكى ئارتۇق ئېىېرگىيەنى خولكې  تاوپى ئويىاشاقا ساەرى قىلىشاقا 

خىزمەتچىلەرنىڭ ھەممىسى بىر يۈررش ھەقسىز تەنھەرىكەت -ئىلھامالندۇراتتى. ئىمزا قويۇى قاتىاشقائ ئىشچى

نىاڭ تاۇبى باار ئىادى. خاولكې  تاوپى يەنە بىار  Googleئىسامى ۋە  ڭىلىيىمى ە ئېرىشەتتىن ئۈستىدە ئۇالرن

 خىزمەتچىلىرىىى باھااليتتى. Googleيۈررش ئۆلچەم بىلەئ تەمىىلى ەئ بولۇىن شۇ ئارقىلىق 

 

بىاار   : »George Salahئااۇزۇئ مااۇددەت خااولكې  تااوپى تەنھەرىكىااتى ە قاتىاشااقائ جااورج ساااالخ د

نىڭدىىمۇ ياخشى ياوى ياوق. ئۇالرنىاڭ ئەسالى قىيااپىتىىى لاۆررش ئۈچاۈئن ئادەمىى چۈشەنمەلچى بولغاندان بۇ

ئۇالر بىلەئ بىللە ھەرىكەت قىلىڭ. سىز شۇنىڭدىن ئۇالرنىڭ قانچىلىال لۈچلۈللاۈ  تالىشاىدىغانلىقىىى لاۆررىن 

غا ئۇالرنىڭ قانچىلىل رەھىمسىزلىكىن ئوئ ئىككى نومۇرلاۇق تىرىشاچانلىق لۆرساىتىدىغائ لۆرساەتمەيدىغانلىقى

دەى ئىشىىەتتىن نەتىنىدەن شىرلەتىىڭ قۇربۇچىلىرى بىلەئ مۇسابىقىلەشكەندەن ھاېچكىل « ھۆلۈم قىالاليسىز. 

ئارقىغااا چېكىىمەيتتااى. ئەمەلىيەتااتەن سااىز قااانچە لااۈچەى ئويىىسااىڭىزن شااۇنچە ھااۆرمەتكە سااازاۋەر بولىسااىز. 

 لەر يارىلىىىشن ئازراقمۇ بەلىتە ئەمەس ئىدى.تەنھەرىكەت ئايابلىشىدىغائ ۋاقىتتان بەزىلەردىن قائ ئېقىشن بەزى

 

نىڭ ھەر پەيشەنبە لۈنى ئېلىپ بېرىلىدىغائ بالتەللىل  Googleمەئ ئەزەلدىن بالتەللىل ئايا  لىيىپ 

خولكې  توپى مۇسابىقىسى ە قاتىىشاىپ باقمىغاائ ئەمماا مەئ شاىرلەتىىڭ ئالغاا ئىل ىرىلىشاىىى قوزبىتىادىغائ 

ق قىلمىغااائ. مەئ بەدەئ چېىىقتااۇرۇش مەرلىزىىىااڭ بۇلۇڭىاادا ئۆزەمىىااڭ دەردىىااى رىقااابەت روھىغااا بىپەرۋالىاا

چىقىرىدىغائ يوى تاپتىلن ئۇ بولسىمۇ لىمە ھەيدەشىى مەشىق قىلىش ئۈسكۈنىسىن ئۇنى ئىىژ ىېر رە  ساىدنې  

ىىقىش   قوراشتۇربائ. ئىككى قېتىملىق يىغىىىىڭ ئارىسىدان مەئ ئۆزەمماۇ بىلمىا ەئ ھالادا چېاRay Sidneyد

مەرلىاازى ە لىرىااپن سااىرىلما ئورۇناادۇقتا ئولتااۇرۇىن ساااپما لەش لىااي ەئ پۇتااۇمىى پىاادالغا سااوزۇىن چوڭقااۇر 

ساااندۇقىن خىاازمەت تىزىمىاادا چاقىرمىسااىمۇ لېلىاادىغائ نورمىاادىن  ئااېلسەتنەپەس ئاالىمەئ. توشااۇى لەتااكەئ 

لۆز قاراشالرنىمۇن بۇ جايادا ئولتاۇرۇى  ئارتۇق ۋەزىپە بولۇىن يالى خىزمەتداشالر بىلەئ بىردە  بولمىغائ پىكىر

بىاار ئااويلىىىمەئ. مەئ لىاامە ھەياادەش پااالىقىىى مەھااكەم تۇتااۇىن لااۆزرمىى يۇمااۇىن ھەماامە لۈچااۈمىى -بىرمااۇ

چىقىرىپن لىچىل قېيىقىى تىپتېىب سۇ ساھىلىغا ھەيدەىن ھازىرقى قايغۇمىى ئېلىپ لەل ەئ جايدىن يىراقالرباا 

 لېتىمەئ.

 

ن ئمەئ قېيىااق مۇسابىقىسااىدە چىمپىيااوئ بولۇشااىى ئويلىمااايمە لااېكىنئەمەسن  بااۇ ئاتااالمىش مۇسااابىقە

قېيىاق ھەيادەش  Google»مەقسىتىل ئەڭ قىسقا ۋاقىە ئىچىدەن ئەڭ يۇقىرى ئۈنۈم يارىتىپن تامغا ئېسىلغائ 

خىزمەتداشلىرىل ئارىساىدان مەيلاى  Googleنىڭ نەتىنە تاختىسىدا ئەڭ ياخشى نومۇربا ئېرىشىش. « لۇلۇبى

 ئاتاققا ئېرىشسۇئن ھەممىسىىىڭ ئادەتتىن تاشقىرى مۇھىل ئەھمىيىتى بار.« ئەڭ ياخشى»قايسى تەرەپتە 
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يىللىاق  21مېىىڭ پىكىر تەللىپلىارىل نىسبەتەئن مەئ بەزىدە خېلى ۋاقىە سەرى قىلىپ ئاندىن ئەسلىيەلەيمەئ. 

لەسااپى  ھايااات تەجاارىبەم ئاساسااىدا. مەئ ھەياادەۋاتقائ ئاااۋۇ ساااياھەت « ھېچقانااداق مۇناسااىمىتى يااوق»

ماشىىىساااى خاااۇددى بوۋاقىىاااڭ ئەۋرەز التىساااىدە  ئادەمىىاااڭ قۇسقىساااىىى لەلتۈرىااادۇ. مەئ بىااالەئ لىااايىل 

مەلتەى ئوقۇبۇچىلىرىىىڭ مېىاى جىسامانى  ياالى ئەقلىا   ئالماشتۇرۇش ئۆيىىى بىللە ئىشلىتىدىغائ ياش ئالى 

 قابىلىيەت جەھەتتە ئارقىدا ئىكەئ دەى قېلىشىىى خالىمايمەئ.

 

 بىر لۈنى چۈشتىن لېيىنن ئالدى سەھىىدىن ماڭا تېلې وئ قىلدى.

 

دوگااالسن سااىز بىىااادىن پەسااكە چۈشااۈى چىقامسااىز  سااېرگې  سااىزنى سااۇ ئاسااتىدا نەپەساالەن ۈچىى »

 «شەلەمدۇ دەى سوراۋاتىدۇ. ئۇ سىزنى شىرلەتتىكى ئەڭ لۈچلۈ  بۇرادەر دەيدۇ. ىبېسىشقا ياردەمل ماشىىىغا

 

يېرىل يولغا لەل ەندەن قەدىمىمىى ئاساتىلىتىپن ئانادىن توختىادىل.  دەى جاۋاب بەردىل.« چاتاق يوق. »

ئەمەسن قانااداقمۇ  شااىرلەت قۇربۇچىسااى مېىااى قاااتتىق يىرىاال ئىشاالىرىغا ياردەملەشتۈرسااەن بااۇ ياخشااى ئىااش

ياخشى ئىش بولسۇئ  بىراقن سېرگې  مېىى بۇ ئىشقا ياردەملىشەلەيدىغائ بىردىىبىر لىشى دەى قاراپتۇ. بۇ بىر 

پاياادىلىق ئامىاا ن توبرىمااۇ  بىردىىبىاار بولااۇشن مەئ ئىىتااايىن خۇشاااىن ئەممااا بۇنااداق سااەۋەب ئااادەمىى 

 اجلىقمۇ ئوڭايسىزالندۇرىدۇ. مەئ شۇنداق ھۆرمەتلىىىشكە ئېھتىي

 

Google  نىڭ مىقدارالشتۇرۇلغائ باھاالش ئۇسۇلىىىڭ ئاالھىادە تەرىپاى باارن شاۇڭا ئاۇ مېىاى ئۆزەمىىاڭ

ئىقتىدارىىى چابالى بېقىشقا مەجبۇرالۋاتىدۇ. مېىىڭ ئوتتۇرىغاا قويااليادىغىىىل ناېمە  مېىىاڭ چەللىامەم ناېمە  

دىكااى ھەممەياالەئ  Googleىق تۇيغۇسااى مەئ باشااقىالر بىاالەئ قانااداق سېلىشااتۇرىمەئ  بىااسەتەر بولماساال

ئويىىيااليدىغائ ئويۇئن ئەقلىا  ئىقتىادار جەھەتاتە باشاقىالردىن ئاانچە ئۈساتۈئ تۇرمايادىغائ خىازمەتچىلەرگە 

نىساابەتەئن تېسىمااۇ شااۇنداق. ناھااايىتى ئاااز ساااندىكىلەردىن سااىرتن لۆپچىلىكىىااڭ ھەممىسااى شااىرلەتكە 

ماانلىىىش ۋە يۈرەللىال ھالادا ئاالقىلىشاىش شاۇنچە ياېقىنن ئەمماا ۋالغاندە  ھېن قىلىدۇ. ئۆزىدىن گۇۈلرسۆر

Google  شۇنچە ئۇستىلىق بىلەئ لېيىىكىسىىى پىشاڭ قىلىپن ئالدىىقىسىىى چوڭايتىپن بىزنى تىرىشاىپ ئالغاا

ئىل ىرىلەشكە ھەيادەلچىلىل قىلىادۇن خىزمەتچىىىاڭ ئۆزىىىاڭ ئالغاا بېسىشاى بولاۇى ئىپاادىلىىىپال قالماساتىن 

 بىر پۈتۈئ شىرلەتىىڭ ئۆزلۈلسىز ئالغا ئىل ىرىلىشى بولۇى ئىپادىلىىىدۇ دەى قاراشقا باشلىدىل.بەلكى 

 

دىن ئايرىلىدىغائ چابدان يېڭىدىن لىرگەئ بىار لەساپى  دىر كتاور مەئ ناھاايىتى باۇرۇئ  Googleمەئ 

ڭغااا يااۈزلىىەيلى. دوگىااالسن بىااز ئۇنى»بايقىغااائ قائىاادىىى سااۆزلىدى. ئااۇ ماڭااا ئاشااكارىالى مۇنااداق د اادى: 

Google  نىااڭ يالالياادىغىىى ئەقىللىااق ھەماادە بىسەتەرلىاال تۇيغۇسااى يااوق لىشااىلەرن مەيلااى ئااۇالر خىاازمەتتە

قانچىلىاال تىرىشسااۇئن شااىرلەت يېتەرلىاال بېسااىل چۈشااۈررى تۇرىاادۇن ئااۇالر مەڭ ااۈ ئااۆزلىرىىى مااۇۋەپپەقىيەت 

ا قاراى باقن ئۇالرنىڭ خىزمەت ۋاقتىغاا ئادەمىىاڭ قازاندىل دەى قارىمىسۇئ. بىزنىڭ گۇرۇپپىدىكى ئاشۇ بالىالرب

 « ئەقلى يەتمەيدۇن بىراق ئۇالر يەنىال ئۆزلىرىىى باشقىالربا يېتىشەلمەيماتقاندە  ھېن قىلىدۇ.

 

ئۆزىىىڭ الياقەتلىل ئەمەسلىكىدىن ئەنسىرەش لېرەلكە لېلىدىغائ پىشاڭن پۈتاۈئ لاۈچىىى چىقىرىادىغائ 

شچانلىقىىى چىقىرىدۇن مەئ باۇ ھۆلاۈم ە قايىا  بولماا  تۇرالماايمەئ. ھەمامە خىزمەتچىىىڭ ئەڭ ئاخىرقى تىرى

ى ئىسپاتالشااىى ئىكەنلىكىىاائۈچااۈئ تااۆھپە قوشااۇۋاتقائ سااەرخىلالر لۇلۇبىغااا تەۋە  Googleئااادەم ئۆزىىىااڭ 

ڭا ئوياليدۇ. بۇ نەزەرىيەنى چۈشىىىپ دەى بەرگەئ باشقۇربۇچى ئۆزىىى ناھايىتى بىسەتەر دەى قارايدىكەئن شۇ

ڭ لىكىىىادا بىار يىلماۇ ئىشالىمە  لەتكەن Googleبۇ ئويۇنىى ئويىىشىىىڭ ھاجىتى يوقكەئ. بۇ بەلكىال ئۇنىاڭ 

 سەۋەبى بولۇشى مۇمكىن.
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 پالىزلىقىى ساقالش

 

Google «ئۇقۇمىغا ھۆرمەت قىلىدۇن بۇ خى  ئىدىيە خىزمەت ساورۇنلىرىمىزبىمۇ « تەرتىپلىل قااليمىقائ

ئېشە  »ن سەترە  ئېيتساق «رەتسىز»ىللەن ەئ ئەھماى چىرايلىقراق قىلىپ ئېيتقاندا لېڭەي ەئن ئۇنىڭدىن شەل

 «.ئېغىلى

 

لېچە  ئۆيىدە مونچا ۋە ھورداق ئۈسكۈنىلىرى بار. لىرگەندىالن ئۆيىىڭ ئىچى ھەر خى  پۇراقالرباا -لىيىل

ماۇز تااوپى ۋە بېشااى  تولغاائن مەيااىەت تەنھەرىااكەت لىيىماىن ئااۇپراى لەتااكەئ تىزلىاقن ال  چاپلىشااىپ قالغااائ

ئۈزرلاااۈى لەتاااكەئ ماااۇز تاااوى لاااالتىكىن تېيىلىشاااتىن سااااقلىىىش قەۋىتىىىاااڭ يىلىماااىن پاااۇراق يوقاتقۇچىىاااڭ 

تەقسىملى ۈچىسىن يىرتىلغائ ئىب لىيىملەر ۋە سېساىق پۇرايادىغائ ساۇ ھەممىساى ئارىلىشاىپ لەتاكەئ ئىادى. 

Google ەدە ئىشلەپچىقىرىلغائ تۆۋەئ ئېىېرگىيەلىل تسىي لېچە  ئۆيىدە لۆڭ ە تەمىىلىدىن شىم-لېيىن لىيىل

لىرئااالغۇ ھەپتىاادە بىاار قېااتىل ئايلىىىشااىى تامامالياادۇن ئااۇ بىاار يااۈررش پىشااقائ  لااېكىنلىرئااالغۇ ئورناااتتىن 

مېسانىزمىى قوللىىىدىغائ بولۇىن يۇيۇى بوال  د  ەندە ساى ىاى چىقىرىادۇن لىرئاالغۇ تەنھەرىاكەت پاايپىقى ۋە 

يۇمايدۇ. ئويالى بېقىڭ قېرىىداشاالر جەملىيىتىادىكى بەلىاتە ئاادەم ئىساتىراخۇانىيە  لۆلىرىپ لەتكەئ لۆڭ ىىى

شىرلىتى ە لىرىپ لەپىلىل رايوندىكى لىشىلەرنىڭ ھوقۇقىدىن بەھرىمائ بولۇشىى تەلەى قىلغانادىكى مەنزىارە 

 لۆز ئالدىڭىزبا لېلىدۇ.

 

اقاليدۇ. ئۇالرنىاڭ بوشالۇقىىى ھەقىقىا  پەقەت قۇرۇلۇش بۆلۈمىال قىلچە بىسەستەلىل قىلما  تاازىلىقىى سا

ئۇالرنىاڭ خىازمەت قائىدىساى پاالىز  —ئۇالر تۇرمۇشتا ھەممىسى ياۋايى ھايمانالر  —پالىز د  ىلى بولمىسىمۇ 

 د يىشكە بولىدۇ.

 

باشااتىن تىاازگىىلەش ۋە ھاسااىللىغۇچ ئاگاھالندۇرۇشااى قاتااارلىق تەرەپاالەردەن ئااۇرس سااانائەت ئااورنىتىش 

 ن ەئ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلىى قوللىىىشتا چىڭ تۇرىدۇ.اليىھەسىدىن ئۆگە

 

بىز چوقۇم ھاسىللىغۇچ ئاگاھالندۇرۇش بەرگەئ ئەھمالدان ئۇ دەرھاى ئىشتىن »ئۇرس ماڭا مۇنداق د دى: 

ئۇ ئەڭ مۇھىل ئېلېمېىتىى « توختايدۇن مۇشۇنداق بولغاندا ئاندىن سىز لۆررى تۇرۇى چەتتە قاراى تۇرمايسىز. 

چىسى ە مۇقىمالشتۇردى ھەمادە لرائىان سىلم رساتېيىىىڭ ئىزچىلالشاتۇرۇى ئىنارا قىلىشاىغا بىر ئۇسلۇب يېتەل

 تاپشۇردى.

 

ماڭا ئۇسلۇب قولالنمىسى دەيدىغائ نەرسىىىڭ لېرىكى يوقن ئەمماا ئاۇرس »لرائىن ماڭا مۇنداق د  ەئ: 

 «بۇنىڭدا تەۋرەنمە  تۇردى. 

 

تىلاى ئىشالەتمەلچىن  Cئىشلىتىش ئىدى. لرائىان  ئەڭ ئاساسلىق مەسىلە قايسى خى  پىروگرامما تىلىىى

ئااۇرس  لااېكىن   ئىشلىتىشااكە مايىاا  ئىاادى. ئەڭ ئاااخىرى ئۇرسااىىڭ تاللىشااىىى قولالناادىن Cبىااراق ئااۇرس 

Google  ھاسىللىغۇچتىكى«Cنى ئىشلەتمەسلىككە قوشۇلدى.«    نىڭ ياخشى بولغائ بۆلەللىرى 

 

نىااڭ ياخشااى بولمىغااائ بااۆلەللىرى د اا ەئ نېمىىااى    C»مەئ ئىل ىاارى لرائى اادىن مۇنااداق سااورىغائ: 

 «لۆرسىتىدۇ 

 

 «لۆى قىسمى. »لرائىن چىرايىىى پۈررشتۈررى تۇرۇى مۇنداق د دى: 

 

بىر خى  ئۇيۇشۇشچانلىققا ئېھتىياجلىق بولۇىن مۇشۇ ئارقىلىق ئاارتۇقچە  Googleلرائى ىىڭ قارىشىچە 
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ۆلچەمىى قوبداىن مۇھىل نۇقتىىى تۇتۇىن ئەسلەى خۇالسە تىرىشچانلىق ۋە ئورۇنسىز مۇنازىرىدىن ساقلىىىپن ئ

چىقارباندا قايتۇرما ئىىكاس تەمىىلەش لېرە  دەى قارايدۇ. ئۇ ئاشۇنداق ئۇيۇشۇش لاۈچى شەلىللەندرررشاىى 

 بولۇشىى ئوياليدۇ.« ھەممىىى بىلىدىغائ»لۈرەش قىلىش نىشانى قىلىپن 

 

ئاادەم باار ۋاقىتتاان مەئ يەنىاال ھەر تەرەپاكە  100بىازدە تەخمىاىەئ »لرائىن ئەسالەى مۇناداق د ا ەئ: 

« خىزمىتىااڭ ياخشااىمۇ  ياااردەم الزىممااۇ  ›قاااتراىن ھەر بىاار لىشااى بىاالەئ سۆھبەتلىشااەتتىل. مەئ بەزىاادەن 

ئاۇرس ‹ بۇ ئەبلەخ دائىل ماڭا لاشىال قىلىادۇ. ئاۇ ناېمە ئىاش قىلمااقچى  ›دەيتتىلن بەزىلەر بۇنى ياقتۇرمايتتىن 

ئاۇالر ئاۇنچە دىقاقەت »لرائىن شاۇنى توناۇى يەتتىكاىن « تكە تارتىپ قايتا سورىما دەيتتى. ئامالسىز مېىى چە

تارتىشىى خالىمايدۇ. لۆپچىلىكىىڭ بىر بىرى بىلەئ ئارىلىقى ئانچە يىراق بولمىسىمۇن ئۇالر لىم ە گەى قىلىشىى 

 «بىلىدۇن لۆپچىلىكىىڭ ئاالقە قىلىشى ناھايىتى راۋائ. 

 

دالش. مەيلااى قاچااائ بولۇشااىدىن قەتلىيااىەزەرن لااود ئامبىرىاادىكى ئۆزگىرىشااىى تېسىمااۇ مااۇھىل ئىااش لااو

لرائىان ھەر بىار ئاپتوماتىال  —ئاۆزگىرىش قاانچە لىچىال بولۇشاىدىن قەتلىياىەزەر  —تەلشۈررش بايقالساىال 

ئاگاھالندۇرۇشااىىڭ ھەممىسااى ە لااۆز يۈگۈرتااۈى چىقىااپن يوشااۇرۇئ مەسااىلىىى ئىزدەياادۇ. ئەممااا ئااايرىل ئىمااال 

شىشاىغا يېتىشاەلمەيدۇ. شۇڭالشاقان ئاۇرس رەسامى  ېلشۈررش پىروگراممىسى اليىھە چىقىرىماتقائ لودىىىڭ ئتە

 لود تەلشۈررش پىروگراممىسىدىن بىرنى قۇردى.

 

سەئ ياخشاى قۇرۇلاۇش ئەمەلىيىتىىاى ئىازدەى ئاۇنى يۈرگۈزرشاىىڭ ساىىاق »لرائىن ماڭا مۇنداق د دى: 

لاود « تەئ ئېيتقاندان بۇ سىىاق تاش دەى لاود تەلشاۈررى دەلىللەشاتۇر. تېشى قىلماقچى بولساڭن بىزگە نىسبە

تەلشۈررى دەلىللەيدىغائ جەرياندىن بىرنى ئېچىشتان ھاسىللىغۇچ توردىكى اليىھە ھاۆجنەتكە بىار ئىساتىرىلكا 

يولالياادۇ. ھەر قانااداق لىشااى ئۇنىڭغااا باھااا بېرەلەياادۇ ئەممااا رەساامى  تەلشااۈرگۈچى چوقااۇم تەلشااۈررش 

 سى ە ئىمزا قويۇى جەزملىشى لېرە .نەتىنى

 

  ماڭاا مۇناداق د ادى: Ron Dolinبۇنىڭدىن لېلىدىغائ پايدا لۆررنۈپال تۇرىادۇ. ئىىژ ىېار روئ دولىان د

 «دەسلەپتىال مەسىلە بايقاش لېيىن بايقىغاندىن ئادەمىى يۈز ھەسسە خاتىرجەم قىلىدۇ. »

 

Google ا ئىسپات لېرەللىكى يالى ئۇالرنىڭ باشقىالرنىڭ نىڭ يېتىلىشى ە ئەگىشىپن ئۇالرنىڭ لودلىرىغ

خىزمىتىىى تەلشۈررش مەسلۇلىيىتى بارلىقىىى ھەممە ئادەم ئېتىراى قىلىپ لەتمەيدۇ. لرائىن ئەسلەى مۇنداق 

بىز بىر پىروگرامما قوشاۇىن تەلشۈررشاتىن ئاۆتمەيال تاپشاۇرۇلغائ لاودالرنى توساااليمىزن ئەمماا ساىز »د دى: 

 «زن بۇ پىروگراممىىىڭمۇ ئامالى يوق. يالغائ سۆزلىسىڭى

 

بۇ پىروگراممىغا تاقابى  تۇرۇش ئۈچۈئن لۆپچىلىل لودلىرىغاا ياۈزە بولساىمۇ تەلشاۈررش ئېلىاپ بارىادۇ. 

قارىماققااا يامااائ »مەئ بااايەت زور لااودنى ئەۋەتااتىلن ئااۇالر جاااۋاب قااايتۇرۇى »لرائىاان ماڭااا مۇنااداق د اادى: 

 «ئ ئەۋەتكەئ لودقا بۇنداق ئاددى  باھالىماسلىقىىى ھېن قىلدىل. دەيدۇ. مېىىڭچە ئۇالرنىڭ مە« ئەمەس

 

يالالنغۇچىالر لاود تەلشاۈررۋاتقاندان لرائى ماۇ ئاۆزى ئۇالرنىاڭ لاودىىى تەلشاۈرىدۇن ھەمادە پىروگرامماا 

قايتا جىكىلەيدۇ. بۇنىڭ ئۈچاۈئ بەزىالەر ئىچىادە مەساسىرە -تۈزرشىىڭ ھەمكارلىشىش سۇپىسى قۇرۇشىى قايتا

  مۇ باۇنى تاوبرا Noamپائۇى بۇچېە بۇنىڭدىن توختىما  قاقشايدۇن نوئام د»لرائىن مۇنداق د دى:  قىلىدۇ.

دەى قارىمايدۇ. ئەمما پائۇى بۇچېە ئاخىرىادا ئاۆزى ياالغۇز نۇرباۇئ لاود تەلشاۈررش ئىشاىىى قىلادى ھەمادە 

ئاۇ  —ىاى ئىساراى قىلغاانلىق ىىڭ قارىشىچە بۇ ۋاقىتئۇسۇلدا قىلىشقا تىرىشتى. نوئام ئامالىىڭ بارىچە شۇ خى 

بىزنىڭ بۇ لودالرنى تەلشۈررشكە ›الررى بىلەئ سېرگېيغا ئوخشاش تەتقىقاتچى خادىل ئىدى. ئۇنىڭ د يىشىچە: 

باۇنى قاناداقمۇ ۋاقىتاتىن ئۈنۈملاۈ  پايدىالنادى  —لەتكەئ ۋاقتىمىاز ئاۇنى يازبانغاا لەتاكەئ ۋاقىتتىىماۇ لاۆى 

 ‹«د  ىلى بولسۇئ  

 



91 
 

د تەلشۈررشكە ئانچە ئۆچ ئەمەس. ئۇ ئىل ىرى ئىشلى ەئ تەتقىقات ئورنىدان ئاادەتتە ساننا  گېماۋات لو

باشقىالرنىڭ ھەرىكىتىىى مۇۋاپىق لۆزىتىشىىڭ شەخسىيەتكە دەخلى قىلغاانلىق گۇماانى باار دەى قارىلىادىكەئ. 

بايقىادى. لاود شۇنداقتىمۇن ئۇ دەرھاى دانا تەلشۈرگۈچىىىڭ مەيدانىدا تاۇرۇى لاود تەلشۈررشاىىڭ قىممىتىىاى 

تەلشۈررش ئىدىيەنىڭ گىرەلىشىپ ئۇچرىشىشاىىى لۈچەيتىاپن شاۇنىڭ بىالەئ بىلالە قوباۇى قىلغىلاى بولىادىغائ 

راساتىىى د  ەنادەن مۇناداق د ساىڭىز بولىادۇن »ئۆلچەمىىمۇ ئۆستۈردى. ساننا  گېماۋات ماڭا مۇنداق د  ەئ: 

ن بااۇ خىاا  ئااۆلچەم ئىىتااايىن ‹سااىڭىزال بولىاادۇبولىاادۇن ئۇساالۇب يېتەلچىسااى ە بااو  سۇنۇشااقا لاپالەتلىاال قىل›

مىسانىاال. مېىىااڭ تەلىااپىل ئوخشااىمايدۇ. سااىز لودنىااڭ ھەقىقىاا  مۇۋاپىااق ئىشاالەتكىلى بولىاادىغائ بولۇشااىغا 

 ئىشەنسىڭىزن ئاندىن ئاشقۇئ ئەھماى ياالى مەساىلە لۆررلمەيادۇ ھەمادە ئااددى  ئاساائ چۈشاەن ىلى بولىادۇ.

 «ى ياخشى ئىكەنلىكى ە ئىشىىىمەئ. بۇنداق گەپىىڭ ئۈنۈمىىىڭ ناھايىت

 

بېن گومېن ساننا  گېماۋاتىىڭ لودى ۋە لود ئاامبىرى قوشاۇش ئۇساۇلىىى ئىىتاايىن ھۆرمەتلەيادۇ. باېن 

« بااۇ بۇناادىن لېيىىكااى لودالشااقا ئاساسااى  لااۆز قاااراش بەل ىاالەى بەردى. »گااومېن  ماڭااا مۇنااداق د اا ەئ: 

 مازاق قىلدى. ئەمەسلىكىىىمىىىڭ ئانچە مۇۋاپىق ىىڭ ئۆلچىداقتىمۇن ئۇ يەنە ساننا  گېماۋاتشۇن

 

ئۇ مېىىڭ بوش ئورۇنىى تاوبرا ئىشالەتمەيدىغائ »بېن گومېن ساننا  گېماۋاتىى ئەسلەى مۇنداق د دى: 

قىلىقىمغا پەقەت چىدىيالمايتتى. بىر قېتىملىق لاود تەلشۈررشاتەن ئاۇ ناۇر بەل ىساىىى ئەڭ ئاساتىغا تاوبرىالىن 

 ‹«ۇق بار. نېمە ئۈچۈئ بوشلۇق بولىدۇ  بۇ جايدا بوشل›ئاندىن 

 

 ىن بۇ ئىشىى سورىغاندان ئۇ چىدىيالما  قاقاقالى لۈلۈۋەتتى.تمەئ ساننا  گېماۋات

 

مېىىااڭ ئۇنااداق قىلىشااىل ئااۇنى جىددىيلەشااتۈررش ئىاادى. مەئ بىاار قااانچە يىاا  ئۆتكەناادىن لېاايىن ئااۇ »

ئويلىغااانلىقىمىزنى ئاساسااەئ ئۇنتااۇى لەتااكەئ لااودالرنى لۆرگەناادەن گەرچە پىروگراممااا تۈزرۋاتقاناادا قانااداق 

تەقدىردىمۇن يەنىال لۆررى چۈشەن ىلى بولىدۇ. بۇ خى  پىچىل خاتالىقى مەسىلە پەيدا قىلىشاى ماۇمكىنن شاۇڭا 

 «ئۆزگەرتىش لېرە . 

 

ئااۇرس ئىىژ ىېاارالر قوشااۇنىىىڭ مااۇرەلكەى مەسااىلىلەرنى پااارچىالى ھەى قىلغىلااى بولىاادىغائ لىچىاال 

لۈشااكە ئىلھامالناادۇربانلىقتىنن لااود تەلشااۈررش قايتااا قوراشااتۇرباندا ھەر قايسااى بۆلەللەرنىااڭ بااۆلەللەرگە بۆ

ماسلىشىشىدا ئىىتايىن مۇھىل. پۈتكۈى سىستېما ئىىژ ىېرالربا ئايرىل بوشلۇق تەمىىلەيدۇ ئەمما لود ئامبىرىىىڭ 

 .چەللەى تۇرىدۇ لېرەللىكىىىبىر تۇتاش ئۆلچىمىدىن بە  يىراقالى لەتمەسلىل 

 

نى ىزىدىن ئېيتقانادان بىار ياخشاى قوشاۇئ مەساىلە پەيادا »لۆى يىلالردىن لېيىنن ئۇرس مۇنداق د  ەئ: 

قىالاليدۇ ھەم مەسىلىىى ھەى قىالاليدۇ. ئەگەر قوشاۇئ باۇ ئىشاالرنى قىلىشاقا مااس لەلمىساەن ئاۇالر بىار قىساىل 

لىاادۇن ئەڭ ئاخىرىاادا زادى قانااداق لىچىاال خاتااالىقالرنى ئۆتكااۈزرى ھەى قىلىااش اليىھەسااى ە بۇزبۇنچىلىااق قى

مۇ بىلمەيدۇن ئەمماا نەتىنىساى خاتاا. ھەر لاۈنى ھەر ھەپاتى ە نىسابەتەئ تىازگىىلەش لىكىىىخاتالىق ئۆتكۈزگەن

ئېلىپ بېرىشىڭىز لېرە . بىر يېڭىياچى بۇالرنى ھېچىېمى ە ئەرزىمەيدۇ دەى قارايادۇ ئەمماا ئاۇالر توپلىىىشاىىڭ 

ڭالشااقا بىاار قااانچە ئااا  ئۆتكەناادىن لېاايىنن سااىز ئۇقۇشماسااتىن خاتااالىق ئۈنااۈمىىى تونااۇى يەتمىاا ەئ. شۇ

لېساى  بۇزۇۋ تىساىز. بۇالرنىاڭ ھەممىساى بىار ياۈررش -ئۆتكۈزىدىغائ ئەھمالدا ھەى قىلىش اليىھەسىىى ئاۈزرى

 «لىچىل ئىشالر تېرىغائ ئاۋارىچىلىق. 
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 تۇرمۇشتىكى بىر لۈئ

 

 مەنمۇ بۇنىڭ سىرتىدا ئەمەس.—ىلىل تۇرمۇشى بارئىىژ ىېرالرنىڭ ئۆزىىىڭ ئىىتىزامى ۋە لۈند

 

 مېىىڭ ئەتى ەندە شىرلەتكە لېلىدىغائ ۋاقتىل تېسىمۇ بالدۇرن ئىل ىرىكىدىن خېلىال بالدۇر.

 

ن يورۇتمااا بولمااا  تااۇرۇپال ئۆياادىن ئاسااتا چىقىااپن ماشااىىىىى ئااوت ئالاادۇرۇىن ماشااىىا چىرىغىىىمااۇ  6

. بۇنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى مېىىاڭ ياتااق ئۆياۈم چاوڭ يولغاا قااراى ماشىىىىى ماشىىا يولىغا ھەيدەى چىقىمەئ

-85تۇرىدۇن ياتاق ئۆيۈمىىڭ پەننىرە تاختىساى بۇزۇلاۇى قالغاائن لىرساتېن ئۇيقۇباا بە  ئاامراق. ماشاىىىىى 

نومۇرلااۇق تاشاايولغا ھەياادەى چىققاناادىن لېاايىنن ھاااۋا تەڭشااى ۈچىى قوزبىتىااپن رادىيااونى ئېچىااپ ماشااىىا 

نىاڭ قاپقااراڭغۇ بااش ئىشاتابىغا يېتىاپ بېرىشاتىن ئىل ىارىن ئۇيقاۇم  Googleۈرىمەئ. تېساى ئەيىىكىىى چۈش

پۈتااۈنلە  ئېچىلىااپ لېتىاادۇ. ماشااىىامىى ئىشااىككە يااېقىن جايغااا توختىتىااپن ماشااىىا چىرىغىىااى ياناادۇرۇىن 

ساىرتتا تۈنىادىمۇ پەلەمپەيىىڭ ئالدىىقى بىر قانچە باسقۇچىدا يېقىن ئەتراپتىكى لىشىىى بىزار قىلىادىغائ جىان 

ياوق قاااراى بااقىمەئ. تااۇننى قېاتىل ئااۇنى لاۆرگەئ ۋاقتىماادان مېىاى بە  قورقىتىاامەتكەئ ئىادى. ئاناادىن لېاايىن 

 ئىشسانامىىڭ چىرىغىىى ياندۇرۇىن نۇسسا ئالغۇنى قوزبىتىپن ئاندىن لىيىل ئالماشتۇرۇش ئۆيى ە لىرىمەئ.

 

Google دىكى سازلىقىى قوباداش راياونى بىالەئ قوشاىا. نىڭ بىىاسى سائ لىرانسىسكو قولتۇقىىىڭ چېتى

ئاساتا يااۈگرەش يولىىىااڭ يېىىادا ئاااقن سااېرىقن بىىەپشاە ۋە ھااالرەڭ ياااۋا گاۈللەر ئېچىلغااائ بولااۇىن جەنااۇپتىن 

  تىكاى ئاايروپىالئ ئامبىرىادىن پىرىساتاندىن Moffettشىمالغا بىر قانچە ئىى لىاز مىلىغاا يېيىلغاائن مول ېاە د

يااامراى پااالو ئااالتو ئااايروپورتىغىچە تۇتىشااىدۇ. بۈرلااۈت لااۆلتە پەرۋاز قىلسااان  ئۆتااۈى لىچىاال تااۆپىلىككە

لەيلەلسىمائ قۇشالر لۆى سۈيىدە ئۈزىدۇ. ئېىوتن توشقائ ۋە باشقا ياۋايى ھايمانالر لاۆز ئالادىڭىزدا ئويىىساان 

لاۇى ئۇچىشاىدۇن تاوى بو-ىسىيەگە چىققانالر توپىلىق يولادا پىياادە ماڭىادۇن يېىىادا لىچىال ھاشااراتالر تاوىېپ

قايتقائ دولقۇنىىڭ مەززىلىل پۇرىقى دىماققا ئۇرۇلاۇى تۇرىادۇ. مەئ ئالادىىقى بىار قاانچە باساقۇچ پەلەمپەيادە 

لېرىلىمالغاندىن لېيىنن ھەمادەم تىڭشاىغۇچىى ئېچىاپن قاراماا  يولادىن ئالادىرىما  ئۆتاۈىن د ڭىاز قولتاۇقى 

 تەرەپكە قاراى يۈررى لەتتىل.

 

رىن مەئ بىر قانچە ئىى لىز مىلى يۈگرەىن ھورداقسانىادا يۇيۇناۇىن ساالقىىلىغاندىن دىن ئىل ى 8ئەتى ەئ 

لېيىنن گېزىە لۆررىن ئارپاا ئاومىچى ئېچىاپن ئانادىن لېايىن بىار لاېچە خەت سااندۇقۇمغا يىغىلغاائ بااالنۇس 

ەى ئۈساتى ە قۇلۇلىسىىى تازىالشقا باشاليمەئ. شۇ چاابقىچەن پۈتكاۈى بىىاا قۇپقاۇرۇق بىرماۇ ئاادەم ياوق. ئۈسات

توبرا لېلىدىغائ نە  المپىىى ئۆچۈررىن نۇرى تېسىماۇ يېقىملىاق ئۈساتەى چىرىغىىاى قۇيااش لۆتۈررلاۈىن ناۇرى 

 ن ئاوتىن Yo Yo Maدەرىزىدىن چۈشكىچە ياندۇرىمەئ. ئاندىن قۇلىقىمغاا قاۇالقلىقىى قىساتۇرۇىن ماا يوياو د

ۇزىكىىى ئاڭلىغاااچن جىمنىاە ئولتااۇرۇى   ئورۇنلىغاائ ماOzomatli  ۋە ئوزوماااتلى دOtis Spannساىپەئ د

 دىققىتىمىى يىغىپ ھەرپتاختىىى لۈچەى بېسىشقا باشاليمەئ.

 

 ھېن قىلدۇرىدۇ. لىكىىىبۇنداق ھالەت ئادەم ە تۇرمۇشىىڭ نەقەدەر گۈزەل

 

دەسلەپتە ئاز ئاازدىن لەلا ەئ بولساان  ئېلسەتدىن ئىل ىرىال ئاخىرلىشىدۇ.  10گۈزەى دەقىقىلەر ئادەتتە 

تەدرىنى  لۆپىيىپن ئاخىرىدا لەلكۈندە  لېلىدۇن لۈندىلىل يىغىىمۇ بىرىىىاڭ لەيىىادىن بىارى ئۇلىشاىپ  لېيىن

ئېچىلىدۇ. مەئ يېڭى ئىزدەش ئاالھىدىلىكى ە ئائىاە ساۆھبەتتىن يېڭاى مەھساۇالت تەرەققىياات خەرىتىساىىىڭ 

ىىىڭ ۋاقتىاادە  ماڭىاادۇن نىااڭ سااائىتى تىپىاال تېسىىكااا شااىرلىت Googleمۇنازىرىسااى ئارىسااىدا قاااترايمەئ. 

دىن بۇرۇئ خىزمەت باشاالنمايدۇن ئەتىساى تااڭ ساۈزرلە  د  ەنادەن ئىىژ ىېارالر لاېچىچە  10ئەتى ەئ سائەت 

تۈنەى لۆزلىرى قىزىرىپ لەتكەندە ئاندىن ئىشىى توختىتىدۇ. لەچ سائەت يەتتە سەلكىز بولغاندان ماشاىىامىى 
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ۆگىم تىپن ئانادىن يىاراقتىن تىزىمغاا لىرىاپن ھاۆجنەت يېزىشاىى ھەيدەى ئۆي ە قايتىپن بالىالرنى يوتقىىىغا ي

داۋامالشتۇرۇىن ئوت ئۆچۈرگۈچى ە ئوخشاش توردا ئەمەس ۋاقتىمادىكى بىار قاانچە ساائەتتە لاۆررل ەئ ئاوتىى 

 ئۆچۈرىمەئ.

 

خىاازمەت تۇرمۇشااىىڭ ھەر ئىككىلىسااى ە سااەى قارىماياادىغائ ئارزۇنىااڭ ھەممىسااى مەناادىن پۈتااۈنلە  

ددى د ڭىااز تاشااقىىى لېلىشااتىن ئىل ىرىكااى د ڭىااز ساااھىلىدىكى قايتقااائ دولقۇناادىكى قۇمغااا يوقالاادىن خااۇ

ئى ىلىاال تىكاالەش »ئوخشاااش. لىرسااتېن ئااانچە خۇشاااى بولمىسااىمۇن ئەممااا ئااۇ مېىىااڭ سىسااتېمامدان چوقااۇم 

رىىى لەيدررىدۇن بولىدىغانلىقىىى بىلىدۇ. ئۇ بالىالرنى بېقىشقا مەسلۇىن ئۇالربا ياردەملىشىپ لىيىملى« جەريانى

 ئائىلە تاپشۇرۇقىىى تەلرارالى بېرىدۇن ئۇالرنى زەھەرلىل چېكىملىكتىن يىراق تۇرۇش ھەققىدە تەربىيەلەيدۇ.

 

بالىالر بىلەئ بولغائ ئاالقە پىكىر ئالماشتۇرۇشقا لاپالەتلىل قىلىش ئۈچۈئن جۈمە لۈنى بىر سائەت ۋاقىە 

نىاڭ خىزمەتچىساىال بولىادىكەئن باۇ نۇقتىادا  Googleبولىادۇ.  سەرى قىلىپ ئۇالرنىڭ سىىىپىغا بېرىپ پىدائى

ھېچقانااداق مەسااىلە يااوقن چااۈنكى نەزىاارىيە جەھەتااتىن ئۆزەمىىااڭ لااۈنتەرتىپىمىى ئورۇنالشتۇرۇشااتا ئاساسااەئ 

 تولۇق ھوقۇققا ئى ە.

 

« پەقەت ئۆزرڭىىااڭ خىزمىتىىااى تاماملىيالىساااڭال بولىاادۇ. »سااىىدى مېىااى ئەسااكەرتىپ مۇنااداق د اادى: 

ى ئېىىاق ئاايرىغىلى بولمايادۇن ئىكەنلىكىىاخىزمەتىىڭ مەڭ ۈ چېكى بولمىغاچقان زادى قايسى لۈنىىاڭ خىزمىتاى 

دىان لېايىنن مېىىاڭ لاۆپىىچە شاەنبە « ساىل ئاۇالش باايرىمى»قىلغىلاى بولمايادۇ. « تاماام»شۇڭالشاقا مەڭ اۈ 

ىىاڭ يەلشاەنبە لاۈنى چۈشاتىن لۈنىدىكى دەم ئېلىش ۋاقتىمىىاڭ ھەممىساى لاپاالەتكە ئىا ە بولادىن گەرچە مې

ئەمماا يەلشاەنبە  ىساىمۇلېيىى ىچە ئىزچى  ھېچقانداق پىالئ ئىچىدىكى قىلىدىغائ خىزمىتىل يوقلۇقىىىال ئىپادىل

لااۈنى چۈشااتىن لېاايىنن لېيىىكااى ھەپااتە درشااەنبە لااۈنى ئالاادىراش قىلىاادىغائ خىاازمەت ئۈچااۈئ روھىمىااى 

يالى جىددى  تېلې وئ لېلىپ مېىاى  ئېلسەتوساتتىن جىددى  ئۇربۇتىمەئ. شەنبە يالى يەلشەنبە ئەتى ەندەن ت

جىددى  خىزمەت ھالىتى ە چاقىرىم لىشى ئىىتاايىن ئااز ئۇچرايادۇن ئۇناداق مۇناداق ئىشاالر ئۈچاۈئ بىار قاانچە 

 سائەت ئالدىراش بولۇى قالىمەئ.

 

ان ياشاالىق مەئ ھەپااتە ئاخىرىاادا شااىرلەتكە بېرىااپ ئىساامىىا قوشااۇى ئىشلىشااىل زرررر بولغااائ ۋاقىتتاا

دەى ساورايتتىلن « داداڭالرنىاڭ ئىشسانىساىغا بېرىشاىى خاالمساىلەر  »مەزگىلىدە تۇرۇۋاتقائ ئوبۇللىرىمادىنن 

ئۇالر ھەمىشە خااليمىز دەى جاۋاب بېرەتتى. ئىشسانا بىزنىڭ نامراتن يەيادىغائ لەمپۈتماۇ ياوق ئۆيادىن مىاڭ 

ۇقن شارىلن يەنە بوشلۇقتىكى خولكى توپى بار. مەئ تىرونلۇق ئويۇنچلىكياخشىن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئىشسانىدا ئې

ئويۇنچاۇق ئويىاشاقا ئورۇنالشاتۇرۇى قوياۇىن ئانادىن ئااق دوساكىغا يوباائ قاارا خەتاتە  ائۇالرنى يىغىان زالىاد

تارماق تېلې ونۇمىىڭ نومۇرىىى تەپسىلى  يېزىپ قويىمەئ. ئۇالر قەبەز ئىستالانغا ئارپا ئۈندررمىسى شارچىسىن 

M&M’s ت نوقۇتى ۋە شالىالTwizzler  لەمپۈتىىى قاچىالىن ئاندىن ئويۇنچۇق ئېكرانىىىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇى

مېمە سۈيىن گازلىق سۇ ئىچكەچن ئويۇئ ئويىايدۇن قارىماققا ناھايىتى خۇشالدە  لۆررنىدۇ. ئەممان لۆڭلۈمىىڭ 

ساام ياالى چاپلىماا پەنەرلە ياالى چوڭقۇر يېرىدىنن ئۇالرنى سىرتقا ئېلىپ چىقىپن ئۇالر بىلەئ بىللە تاوى ئويىى

ياباچتا قااليمىقائ بىر نەرسىلەرنى ياسىسام تېسىمۇ ياخشى بولىدىغانلىقىىى بىلىمەئ. باشقىىى د مەيلىن ئۆزەم 

 نىڭ ئۇالرنىڭ لۆڭلىدىكى تەسىرىىى پۈتۈنلە  بۇرمىلىمەتكەندە  ھېن قىلىمەئ.« ئىشلەش»

 

ارقىلىق بوجايىىىىڭ قېشىدا ياخشاى تەساىر قالدۇرۇشاىى مەئ ئۆزەمىىڭ قانچىلىل تىرىشچائ ئىكەنلىكى ئ

نەچچە ياشلىقن لاۈچى  20ئۇيلىمايمەئن مەئ پەقەت شىرلەتىىڭ قەدىمى ە يېتىشىم لىشىىال ئوياليمەئ. نۇربۇئ 

ئۇربااۇى تۇرىاادىغائ ئىشداشاالىرىل د ڭىااز قولتااۇقى رايونىىىااڭ سااىرتىدىن لۆچااۈى لىااردى. ئۇالرنىااڭ بااۇ جاياادا 

تۇبقاانلىرى ئاۇالرنى ئااۋارە قىلمايادۇن ئۇالرنىاڭ -شاقا لىشاىلىل مۇناساىمىتىمۇ ياوقن ئاۇرۇ دوستلىرى ياوقن با

 لىال بار. Googleپەقەت 

 

نىڭ قىزىقتۇرۇشى بىالەئ قايىا  قىلىاش ئۈچاۈئن « ھەقىقى  تۇرمۇش»خىزمەتچىلەرنى بابچىدە  -ئىشچى
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Google شاۇ جايىىاڭ ئۆزىادە  —ى تۇرىادۇ بىزنى ئاساسى  مۇالزىمەت ئوراى تۇربائ بوزەلىىڭ ئىچىدە تۇتۇ

سەرتاراشسانان ماشىىا يۇيۇشن داۋاالش تەىن بەدەئ ئۇۋۇالشن تاتلىق تۈررمن چۈشالۈ  تامااقن لەچلىال تامااق 

ھەقسىزن ئويۇئ گۇرۇپپىسىن لىىو لېچىسىن قىزى  ھاراق ۋە پىما لۇلۇبىن دۇنياباا داڭلىاق ناتىقالرنىاڭ تېسىىكاا 

ى قەيەرگە بارمااايلىن ئەقىللىااق بااۇرادەرلەرگە ئۇچرىشااىپ تۇرىسااىز. ئەگەر سااۆھبىتى ۋە نۇتااۇقلىرى بااار. مەيلاا

قىلىاپ پىالنلىمىغاائ « بەيارى ئاھاالىلەر راياونى»  شاەھىرى بىىاايىمىزنى Mountain Viewمائۇنتېن ۋىيىام د

شاىرلەت »لاۇقالر چوقاۇم ئۆزىىىاڭ تۇرالغۇلىرىادىن ۋاز لېچىاپن باۇ جايادا ئۆزىىىاڭ  Googleبولسان نۇرباۇئ 

 دىن بىرنى قۇرۇۋالغائ بوالتتى.« ولوگىيەلىل تەسىر دائىرىسىبىي

 

 —جااورج بىاالەئ ئۈسااكۈنە گۇرۇپپىسااىدىكى ئىشداشااالر ئااارام ئااېلىش ئااۆيىىى بىاار قاتااار زىىىەتلىاامەتتى 

قىزى  بىر جۈى لىرىسلونىڭ ئەتراپىدا تۈللۈ  يۇمۇالق يېىى بارن لىرىسالونىڭ ئىككاى بېشاىدا -ئوتقاشتە  قىپ

ئ تېيىلىش تاختىسىغا ئوخشاش ئەيىە  قەھمە شىرەسى قويۇلغائن ئۆيىىڭ ئىچى ە يەنە بىر قانچە بىردىن دولقۇ

تۈى يوبائ پتېرىدن بىر ئەيىە  ۋە بىر قانچە الۋا چىرا  قويۇلغائ. ئاۇالر لى ىتىىاڭ ئىشاىكى ە ئەسالى رەڭادىكى 

ساااقلىغۇچ ئورناااتتىن  مېتاااى پارچىسااى چاااپالى قويغااائن مېاامە سااۈيىن سااوبۇق ئىچىملىكاالەر ئۈچااۈئ سااوبۇق

تااۇبىىى ياساااى ئېسااىپ قوياادىن قارىماققااا لېچىلىاال  Googleپەلەمپەيىىااڭ ئۈسااتى ە نېلااوئ چىرىغااى بىاالەئ 

ئولتۇرۇشىىڭ قارشى ئېلىش بەل ىسى ە ئوخشايتتى. بەزىالەر ئوياۇئ ئويىاايتتىن بەزىالەر ئالادى ساەھىىدىكىلەر 

ئوقۇيتتى يالى توپىىڭ ئۈساتىدە ساەلرەيتتى. باۇ بىزنىاڭ  بىلەئ پاراڭلىشاتتىن بەزىلەر لىرىسلودا يېتىپ گېزىە

 ئاممىمى تۇرمۇش ئۆيىمىزن بىزنىڭ سىرتقا تۇتىشىدىغائ يەى تورمۇزىمىز.

 

دىياۇيل لېلىادىغائ ر ازىىكە  3بۇ جايدا ھەمىشە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇۋەرمەيمىز. بىر ئىىژ ىېار ئۆزىىىاڭ 

ىككىىچى قەۋەتكە چىقىرىم تىشىى سىىىماقچى بولادىن نەتىنىادە توپىى ئارام ئېلىش ئۆيىدىن تەپكەنچە تېپىپ ئ

Google  .ئاااۇالر ناااېمە ئۈچاااۈئ لوزۇنكىغاااان »بەل ىساااى چاقىااااى تۇرىااادىغائ نېلاااوئ چىرىغىىاااى چېقىااامەتتى

 دەى ئۇ ئىىژ ىېر بۇدۇڭشۇى لەتتى.« دەى يازمايدۇ  ‹ بۇ ئەتراپتا توى تەپمەڭ›ئاگاھالندۇرۇش 

 

ئېلىش ئۆيىىىڭ دەرىنىسىىى ئۆستۈررش ئۈچۈئ پىيانىىودىن بىرنى ئاورنىتىش  سېرگېيىىڭ قارىشىچەن ئارام

لېاارە  ئىااكەئ. ئااۇ جورجغااا ھااېچكىل چالمىسااىمۇ ئۆزلۈلىاادىن نەباامە چالىاادىغائ رەقەملىاال پىيااانىىو ئېلىشااقا 

 بۇيرۇدى.

 

ل. مەئ دەن مەئ تۇيۇقساىز پىيانىىونىاڭ ياۇقىرى ئااۋازىىى ئااڭالى قالادى 2بىر لۈنى يېارىل لاېچە ساائەت 

ئىشسانامدىن تاۆۋەنكى قەۋەتاكە ياۈگرەى چۈشاۈىن ئاۇنى تااقىمەتمەلچى ئىادىلن قارىساام سااالر پىيانىىونىاڭ 

ناى توختىتىاپن لىچىال  Chopin scherzoيېىىدا ئولتۇرۇپتۇن چىرابىىڭ يېرىمى يورۇتۇبلۇقن ئاۇ توسااتتىن 

نسىز چىقاربائ ئۇدارلىرىغا قاراى تۇراتتىلن ئۆيدە ساراڭالرچە پىيانىىو چېلىشقا باشلىدى. مەئ بىر چەتتەن نۇقسا

جابدۇقلىرىغا ئۇرۇلۇىن بابالقتىن بوشاانماقچى باوالتتىن ئىشاىل ساىرتىدىكى ئاا  -ئاۋاز تامغان دەرىزى ەن ئۆ 

يورۇقىدىكى سازلىقتىن ئۇچۇى ئۆتەتتى. مەئ بۇ نەبمى ە خېلى پىششىق ئىدىل. مەئ مىلودىيەگە ئەمەس بەلكى 

ساۇنماسن توختىماا  ئالغاا -ئىىتاايىن تېاز ئاۇدارن ئى ىلامەس —ەنلىكىمىاى ھاېن قىلادىل ئۇداربا پىششاىق ئىك

مەئ بۇنىڭغا بە  پىششاىق. باۇ خاۇددى قااراڭغۇ لېچىادە پۇرساەت  —ئىل ىرىلەيدىغائ يۈزلىىىشكە ئى ە ئىدى 

 با ئوخشايتتى. Googleئىزدەۋاتقائ 

 

 بېسىمىى تۆۋەنلىتىپ ئىناد قىلىش

 

لىيىمىڭىااى »ېااە. ئااۇ لومپيۇتېرنىااڭ يېىىاادا ئولتااۇرۇى لااۈنتەرتىپىى لۆررۋاتاااتتى. د اادى باب« لىرىااڭ.»

ئااۇ ئورنىاادىن تااۇرۇى ئىشااىل تەرەپااكە « سااېلىمەتن راھەت ھااېن قىلغىااچە سالساااڭ بولاادىن ئاناادىن يېتىااماى. 
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 «مەئ ھازىرال قايتىپ لېلىمەئ. »ماڭدى. 

 

د ا ەئ بەلا ە ئېساىلغائن باۇ « ئورنى خىزمەتچىلىرى ئۇۋىالش Google»ئىشسانىىىڭ ئىشىكى ئۈستى ە 

ئىشااىل بىاالەئ شااىرلەتىىڭ باشااقا جايلىرىاادىكى ئىشااىكىىڭ ھېچقانااداق پەرقااى يااوق ئەممااا مۇشااۇ ئىشااىكىىڭ 

ئىشااسانىدىكى رەساامى  لىيىااىىش نىااڭ  Googleلەيىىاادىال يوللااۇق ھالاادا يالىڭاااچ بەدەئ تااۇربىلى بولىاادۇ. د

  نىااڭ Kandinskyئىچىاادىكى بىاار تاماادا لەندىىسااك  دئۇنىااڭ «.   چوقااۇم لىاايىل لىاايىش لېاارە »تەلىپااى 

نىڭ پىرىىتېردا باسقائ نۇسسىسىن يەنە بىار تامادا ئاادەم « ئوخشاش مەرلەزلىل چەمبەردىكى تۆت تەرەپلىل»

بەدىىىدىكى مۇسكۇى سىستېمىسىىىڭ ئاناتومىيە رەسىمى چاپالقلىق ئىدى. يوبائ دەرىزى ە ئاچ سېرىق رەڭلىل 

قويۇلغائ ئىادىن ئاۇ جايادىن ئې ىازدىن پەساكە قارىغانادا ساانائەت بابچىساىىى لاۆرگىلى پەردە بوشال ئارتىپ 

 بولىدۇ. پولدا سېرىق رەڭلىل الۋا چىرا  چاقىاى تۇرىدۇن 

 

مەئ ئىل ىرى ئىشسانىدا يالىڭاچلىىىپ باقمىغائ. ناھايىتى بەلىتە تۇيۇلدىن خۇددى ئۆزەمىى شاىرلەتىىڭ 

بەدىىىمىااى تەپسااىلى  ئۇۋىالشاالىرىچۇ تېسااى. بااۇ  نىااڭاندە ن تېسااى ئۇالربىاار قىساامى ئەمەساالىكى ئاشااكارىالنغ

Google  .نىڭ خىزمىتىل بىلەئ شەخسىيىتىل ئارىساىدىكى چىتالقىاى بۇزىم تىادىغائ مىسااللىرىدىن يەنە بىارى

نىااڭ يااۇقىرى  Googleشااۇنداقتىمۇن بااۇ مەزلااۇر شااىرلەتتە ئىشاالى ەنىىڭ ئەڭ ياخشااى تەرەپلىرىاادىن بىاارى. 

ەسى ۋە تېسىمۇ يۇقىرى ئارزۇسى مېىى ئاالھىدە بېساىمىى ھاېن قىلدۇرىادۇن ھەمادە باۇ ئىككاى نەرساە ئېىېرگىي

خۇددى مەڭ ۈ لەم بولمايدىغاندە  تۇيۇلىدۇ. ماڭاا نىسابەتەئ ئېيتقانادان ئاۇۋىلىتىش ئەڭ ياخشاى بوشىشاىش 

خلىغااائ ۋاقتىماادان ئۇسااۇلىن قېتىااپ لەتااكەئ مااۈرەن ئۇيااۇى قالغااائ بوبااۇملىرىل يۇمشاااىن ھاااردۇقى چىقىااپ ئۇ

 چىشىمىى قارماى تۇربائ مېتاى ھالقىىىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلغاندە  ھېن قىلىمەئ.

 

الررى بىلەئ سېرگې  بونىى داۋسوئ ۋە بابېە ۋىلالسېىورنى بىزناى ئۇۋىالشاقا تەللىاپ قىلغاائ. بىاز ئاۇزۇئ 

باۈگرى؛ بارمااقلىرىمىز -ى ئەگارىۋاقىە بويىىمىزنى سوزۇى ئېكرانغا تىكىلىاپ قااراى ئولتۇرباچقاا باويىىمىز ساە

  ئۈزرلىىى تاالشقاندە  ھەرپتاختىدا توختىماا  خەت Sauronنىڭ سېھىرلىل سائۇروئ د  Gollumگوللۇم د

ە لاۈچى ياوق. ېاقۇربۇچىلىرىىىڭ خىازمەتكە نىسابەتەئ ئاالھىادە ئىممۇنىت Googleباسقاچقا سەى ئابرىيدۇ. 

جەدۋىلىدە لۆررلىدۇ. ئاقىالنە ئۇسۇى شۇلى ئۇالر قاتىاشاماقچى  ئۇالرنىڭ ئىسىمى دائىل ئۇۋىلىتىشىى تىزىمالش

بولغائ يىغىىىىڭ ئالدىدا ئۆچرەتىى تەپساىلى  تەلشاۈررش زررررن چاۈنكى يىغىان ئۇالرنىاڭ ئاۇۋىلىتىش ۋاقتىغاا 

 توبرا لېلىپ قالغانلىقتىن لېچىكتۈررلۈشى مۇمكىن.

 

غاااانلىقتىن بىااار قاااانچە ھەپاااتە ئىل ىااارى الررى بىااار قېاااتىل تۇيۇقساااىز ئۇۋىلىتىااادىغائ باااوش ۋاقتاااى بول

د ادى ئاۇ مەنادىن لەچاۈررم « ساىز چۈشىىىساىزن شاۇنداقمۇ »ئورۇنالشتۇربائ يىغىىىمىى بىكار قىلغائ ئىادى. 

 سورىغاچ. ئەمەلىيەتتەن مەئ چۈشىىىمەئ.

 

ھەقسااىز ئااۇۋىلىتىش مۇئامىلىسااى ئااانچە ئااۇزۇئ داۋامالشاامايدۇن ئااۇزۇئ ئااۆتمە  تەمىااىلەش ئېھتىياااجىى 

ندۇرالمىدىن ھەتتا شىرلەت ساىمموللۇق خارالتىرىادە ماۇالزىمەت ھەققاى ئالساىمۇ يەنە شاۇنداق بولادى. باۇ قا

مەسىلىىى ھەى قىلىش ئۈچۈئن شىرلەت ئالدىن زالاز قىلىش ۋاقتىغاا بەل ىلىامە چىقااردىن لاۈنتەرتىپكە ئالادىن 

ىشاالەيدىغائ خىزمەتچىلەرنىااڭ لېلىشااىش ۋاقتىمااۇ ئىستىيااارى  بولااۇىن لۈناادرزلۈ  ۋە لەچلىاال ئىساامىىىدا ئ

ئوخشااااش پۇرساااەتكە ئېرىشىشاااى ە لاپالەتلىااال قىلىاااش ئۈچاااۈئ ئىااادى. چاااوڭ زالغاااا ئورنىتىلغاااائ يااااپونىيە 

ئۇسلۇبىدىكى ئاپتوماتىل ئۇۋۇالش ئورۇندۇقىمۇ ئۇۋىلىتىش ئېتىبار بىلىتىىىڭ ئاستىرتتىن بولىدىغائ سودىسىىى 

ئەساالىدە نورمىاادىن ئااارتۇق ئىشاالى ەئ  —ن گۇۋاھىااامە نىااڭ لااۈلرەڭ ئىقتىسااادىدا Googleتوسااىيالمىدى. 

ئەممااا ئااۇ پااارا بېرىشااكە ئىشاالىتىلىپن ئۈسااكۈنە ۋە تېسىىكااا مۇالزىمىتىاادىن  —خىزمەتىىااڭ ئىسااپاتى ئىاادى 

ئىچىاش بىلىاتى ە  ئىچىملىالبەھىرلىىىش ھوقۇقىغا ئېرىشىشكە ئىشلىتىلدىن ھەتتا شاىرلەت يىغىلىاش قىلغانادا 

 ئايلىىىپ قالدى.

 

دەم ئارام ئالماقچى بولغانادان ئەگەر ئاۇۋىالش تاختىساىدىن ئۈمىاد بولمىساان ئۇناداقتا لۆپچىلىكىىاڭ بىر 
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 ھەممىسى لۆ  رەڭلىل ئۆيىى ئوياليدۇ.

 

مەئ ساالر بىلەئ بىر مارلا مەسىلىسىىى مۇنازىرە قىلىماتقاندا ئىستىالى لۆررلدىن ھېچكىل ھېچكىم ە يوى 

مىىااۇتتىن لېاايىن لااۆ  رەڭلىاال ئۆياادە  15ھااالەتكە لىرىااپ قالاادۇقن  بىااز قاتماااى»قويمىاادىن مەئ ئۇنىڭغااان 

د دىل. ئۇ چىققاندان مەئ ئويۇنچۇقىىڭ تىزگىىىكىىاى ئۇنىڭغاا « لۆررشۈىن بۇ مەسىلىىى تەلتۆلۈس ھەى قىاليلى

ىز مىىۇتتان ب 10ئويۇنىىى باشلىدۇق. شۇنىڭدىن لېيىىكى « قېلىچماز ئالماستى»ئۇزىتىپن ئۆزەممۇ بىرنى ئېلىپن 

ئېكراندا رىمايەتلەردىكى چەۋەندازالردە  پۈتۈئ لۈچىمىز بىلەئ قارشى تەرەپىى ۋەيرائ قىلماقچى بولدۇق. مەئ 

 ئۇنىااڭ ھالاااۋۇرلۇقىىى سااۇندۇرۇىن ئۆزەمىىااڭ بااازارچىلىق سااەزگۈرلۈلۈم ۋە ئىككااى قولۇمىىااڭ ئەپچىللىاال

ى بولۇشااتىن ئەساالى ە قايتىااپن جەھەتتىكااى لۈچلۈللۈلااۈمىى ئىسااپاتلىدىل. ساااالرنىڭ ھااۈنىرىن ئااۇ مەبلااۇ

Google .دا نۇربۇئ نەتىنى ە ئېرىشتىن بۇ مېىىڭ ئويۇندا ئۇنى سىرىلىپ تۇرۇى تەپكىىىم ە يەتمەيتتى 

 

Google  نىااڭ مەلااۇم جاياادىكى مااۇالزىمىتىرى يىمىرىلىااپن لۆپچىلىاال بااوش ۋاقىااە چىقىرىااپ ئويااۇئ

 ن بوگاادائ Ray Sidneyرە  سااىدنې  د  نBen Smithئويىىيالماساالىق لېلىااپ چىققاناادان بااېن سااىمىن د

  الر قايتىااپ لەل ەناادە ئۆلتااۈررى John Bauer  يەنە جااوئ باااۋ ر دBogdan Cocoselلولوسااې  د

 تىرىپىرەئ قىلىم تىدىغانلىقى ھەققىدە قەسەم ئىچەتتى.

 

ۈشتىن لومپيۇتېر قېتىل قالدىمۇ  نەدە  شەرقى  قىرباقتا  بولىدۇن سەى ساقالى تۇرن ھازىر ئۇ يەردە چ»

 «بولدى. مەئ بۇ قولىى ئويىىم تە  ئاندىن بىر گەى بولسۇئن ھېچكىل دىققەت قىلمايتتى.  4لېيىن سائەت 

 

ئويۇئ بە  قىزىقارلىقن شۇڭالشقا شىرلەتتە لۈندرزى ئويۇئ ئويىاش چەللىىىدۇن نەتىنىادە پۈتاۈئ لاېچە 

 «ال يېىىماتىدۇ. مېىىڭ روھىل يەنى»تابدە  درۋىلىىىپ لېتىدۇن مەزمۇنى شۇ :  ئېلسەت

 

 ھەممى ە ماھىر چارلىن ئامىتىڭ لەلسۇئ

 

 «ھاجىتى يوقن رەھمەت. مەئ بۇنى يېمەيمەئ. »مەئ چارلىغا مۇنداق د دىل: 

 

ر لۆتۈررلۈۋاتقائ وچارلىىىڭ چىرايىدا نىمكەش ماشىىا ساتقۇچىىىڭ ئىشەنچىسىن بەدىىىىى سەى ئې ىپن ھ

سېىىڭ يېمەسلىكىڭ ئاناڭ سااڭا بۇناداق ئېتىاپ بەرمىا ەئن »ق د دى: قاراىن ھېنىيىپ تۇرۇى مۇندا پەتىۇسقا

لااۆپىىچە ئااادەملەر لااۆ  پۇرچاااقىى پىششااىق پۇشااۇرۇىن لااۈلرەڭ پۇرچاااق ئۇنىغااا ئايالندۇرۇۋ تىاادۇ. ئەممااا 

 «ئەمەلىيەتتە لۆ  پۇرچاقىى ھەم يېڭى ھەم لۆ  ۋاقتىدا يې ەئ ياخشى. 

 

 قتىن بەش تاى قويدۇم.د  ەچ تەخسەم ە لۆ  پۇرچا« ھەن بولىدۇ. »

 

د اا ەچن ياباادا پىشااۇرۇلغائ ساپسااېرىق توخااۇ گۆشااىىى لىااق « يەنە بىاار قااانچىىى تېتىااپ باااق. »چااارلى 

تىالۋەتكە قاتىىشىدىغائ باپتىساالر -تولدۇرۇۋالغائ تەخسىىى لۆتۈررىن خۇددى ئۇ تەخسە يەلشەنبە لۈنى دۇئا

سېىىڭچە مەئ قورۇماا »ىكى ماشىىىسىغىال ئوخشايتتى. چېرلاۋىدىكى تۇى خوتۇنالرال ھەيدەيدىغائ تۇندرا لەلل

نەدىن تاپقاندىمەئ  مۈشۈ  پادىشاھىىىڭ شەخسى  ئاشاپىزىدىن. مۈشاۈ  پادىشااھى بىالەئ تاام  لىكىىىتىزىم

ئوخشاشن بۇ چوقاۇم -  پولكوۋنىل جەنۇبىىڭ يابدا قورۇلغائ توخۇسى بىلەئ بۇ ئوپمۇTom Parkerپارلېر د

 «شى يابدا قورۇلغائ توخۇ. سەئ يەى باققائ ئەڭ ياخ

 

  Charlie Ayersمەئ شىرلەتتە ئۆزەم ە مۇۋاپىق ئورۇئ ئىزدەى جائ تالىشىماتقاندان چارلى ئايېرس د
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ئۆزىىىڭ شىرلەتتىكى ئېىىق ئاورنىىى تاپقاائ يەناى: ئاشاسانا. مەئ شاىرلەتكە لەلا ەئ ئاشاۇ ھەپتىساىن الررى 

ئۇ لېلىپال بىىانىڭ ئاستىدىكى تاماق يەيدىغائ جايىى خىازمەت بىلەئ سېرگې  ئاشپەز چارلىىى تەللىپ قىلغائ. 

تامىقى زالىغا ئۆزگەرتكەئ. ئاۇ ئەسالىھەلەردىن بە  ئابرىىااتتىن چاۈنكى باۇ ئەسالىھەلەر ئاۇ قىلمااقچى بولغاائ 

  لونساېرتىىى ھاۆددە ئالغاائ Bill Grahamئىشاالرنى ئەمەلا ە ئاشاۇرالمايتتى: ئاۇ ئىل ىارى بىا  گىراھاام د

قايتاا تاۈزمەلچى ئىادى. بىاز  لىكىىىتاماق ئەتكەئ ۋاقىتتا ئىشلەتكەئ سابالم ئورگانىل قورۇما تىزىم شىرلەتتە

مىىىەتدارلىق ئۈچۈئ ئۆلۈى بېرىدىغائ مۇزىكا ئەترىتىىىاڭ ساابىق »ئاخىرى چارلىىىڭ ھېكايىسىىى قىسقارتىپن 

زىتەتتىن ئاۇ پەقەت ۈت لىكىىىلىمى ەندەى ئاتىدۇقن ئۇ ز رىكمە  شۇ مۇزىكا ئەترىتىدە ياللىىىپ ئىش« ئاشپىزى

ساندا ئۇالر ئۈچۈئ يەيدىغائ نەرسە تەييارالى بېرىدىكەئ. خىزمەتچىلەر ئادەتتە باش ناخشاىچى جېاررى -ئاندا

  نىڭ ئېغىرلىقى ۋە بالدۇر ئۆلۈى لەتكەنلىكىدىن سۆز باشاليتتىن بۇ چابادا چاارلى Jerry Garciaگارسىيا د

ئۇنىڭغا يېيىشكە بەرگەئ نەرسىلەرنىڭ مۇناساىمىتى ياوق.  ەئئۇ ئىش بىلەئ م: »مۇنازىرىلىشىپ مۇنداق دەيتتى

» 

 

 —قى لالىادە  لاۆى ياشاالر ىتااميەيادىغائ لۆپىىچەيلەنىىڭ —لۇقالر  Googleتىن ئارتۇق  60چارلى 

  Jim Glassنىڭ چۈشلۈ  ۋە لەچلىل تامىقىغا مەسلۇىن پەقەت مۇئاۋىن ئاشاپەزلەر باشالىقى جىال گىاالس د

 بىر قانچە ئاشسانا خىزمەتچىسى تاماق ئېتىشن تازىالشقا ياردەملىشىدۇ.ۋە 

 

ئۆل ااۈر مىكاارو دولقۇنلااۇق ئوچاااقن ئۆل ااۈر »بىااز دائىاال چارلىىىااڭ قاقشااىغائ ئاااۋازىىى ئاااڭالى تااۇرىمىز: 

قاقشااااش ئۈزرلمەيااادۇن ئاااۇالر تامااااق يەيااادىغانالرن ئاااۆيىى « توڭالتقاااۇن ئۆل اااۈر قاچاااا يۇياااۇش ماشىىىساااى. 

رىدىغانالرن سااۇ يااولىن تەمىىلى ااۈچى سااودى ەرن ھەتتااا ئىىتااايىن پىسسااىق خوجااايىن الررى بىاالەئ جايالشااتۇ

ئاۇالر ئەمادىال  —سېرگېيمۇ چاال قالمايدۇ. چارلىىىڭ لۆڭلى بىر جايىدا تۇرمايدىغائ ياالالنغۇچىالرنى تىلاليادۇ 

ىن ئۇنىڭ ئۈساتى ە ئالادىن دەى ئۇالرنىڭ ئالىدىغىىى يې ىىىدىن بىر ھەسسە لۆ —ئالى  مەلتەپىى پۈتتۈرگەئ 

قااليمىغاائ قىلىم تىادۇ.  تىزىملىكىىىقويما  مېھمانالرنى باشالى لېلىپ تاماق يەىن ئۇالرنىڭ پىالنلىغائ قورۇما 

 شۇنداق بولسىمۇن چارلىىىڭ ھەر لۈنى ئەتكەئ تامىقىىى ھەممەيلەئ توختىما  ماختايدۇ.

 

امالنغاائ بولاۇىن بولكاا بۇنىاڭ ساىرتىدان ھەر لااۈنى چاارلى ئەتاكەئ تاماقىىاڭ ھەممىساى ئاشاسانىدا تام

ئەتى ەندە ئاشسانىىىڭ سىرتىدا بولكا قاچىالنغائ لۈلرەڭ سااندۇقالر باارن ئۈساتى ە يېزىلغىىاى: ئىچىادە بولكاا 

ئەخاالەت ئەمەس. چااارلى ماتېرىياااى تاللىغاناادا ئىىتااايىن ئەسااتايىدى  بولااۇىن ئااۇ يەرلىاال د ھقااانچىلىق -بااار

چىقىرىلغائ ئورگانىال مەھساۇالتىى ياقتۇرىادۇن يەنە مەئ يااقتۇرۇى يەيادىغائ پىششاىقالنغائ مەيدانىدا ئىشلەپ

يېمەللىكىى لەمسىتىدۇن مەسىلەئن ھەممە يېرى قايماق گېالتىن بىلەئ تولغائ قېتىقن ئۇ ئورگانىال يېمەللىكىاى 

ساائ جاوس مىرلاۇرى  . »تېسىمۇ سابالمراق د  ەئ قاراشتا چىڭ تۇرىدۇن ئەمما مەئ ئۇناداق دەى قارىماايمەئ

باااش تېمىسااىدىكى مەززىلىاال تائااامالر سااەھىپىدىكى يۇمشاااق لۆلتااات ۋە مااايلىق قاقالنغااائ « خەۋەرلىاارى

 نېلمەتلەرگە ئوخشايدۇ.-ئىرىمچىككە سېلىشتۇرباندان چارلى ئەتكەئ تاماق جەنىەتتىكى نازۇ

 

بىرنى ئەۋەتىپ بىزناى ئالدىرىتىادۇن  ھەر لۈنى ئەتى ەندەن ئۇ تاماقلىىىش پىالنى لىق يېزىلغائ ئېلسەتتىن

 ئۈستىدە يېزىلغائ مەزمۇئ ئىشتىھايىمىزنى ئاچىدۇن ھەر لۈنلۈ  تىزىملىل ئوخشىمايدۇن مەسىلەئ:

 

 شورپا تۈرلىرى: مەرۋايىت ۈى پىشالقن ئاالھىدە تەملىل موگۇ يېسسى پۇرچاق شورپىسى

 

 پشەن ئورگانىل لۆلتات ئارىالشمىسىن سەۋزە لەرەت: تايالندچە چۆىن لىالسسىل باقىلە ساالتساال

 

قاقالنغااائ لااۈرلە توخااۇن يىرىاال گااۈررچ درماالەى بىاالەئ  ئاساسااى  قورۇمااا: قوناااق قوتااۇرمىچى شااەربەت 

 پىشۇرۇلغائ دۇلۇ پېدى ەئ

 

 قوشۇمچە قورۇما: قاقالنغائ تاتلىقياڭيۇن لۆ  پۇرچاق
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ائ ئاۆي ە لىرگىىىمادەن چۈشالۈ  ھەر قېتىل بىىادىن چۈشاۈى ئاشاسانىىىڭ ئەتراپىادىكى لىچىال توساۇلغ

بولمىغاانلىقىىى لاۆرىمەئ. مەئ  12تاماق يەيدىغانالرنىڭ ئۆچىرەت بولۇى تۇربانلىقىىىن بىراق سائەتىىڭ تېسى 

 ھەمىشە قولۇمدىكى ئىشىى قويۇى قويۇىن ھېچىېمى ە قارىما  ئۆچىرەتتە تۇرىمەئ.

 

ائ بولسان ئاشسانىغا لىرگەئ ئاادەم بە  لاۆى ئەگەر ئۇ تېسى تاماق چىقىرىشقا تەييارلىق قىلىپ بواللمىغ

« قوڭغۇراق چېلىىغاندا ئاندىن لاېلىڭالرن»بولۇى لەتسەن ئۇ بىزگە شالىسىىى چاچرىتىپ تۇرۇى مۇنداق دەيدۇ: 

 شۇڭا ئاشسانىدا قورۇمىالر تېسى تەييار بولمىغائ بولسا بە  يېقىن بېرىم لىشقا بولمايدۇن بە  خەتەرلىل.

 

چارلى بىر تەرەپتىن ۋارقىراى بىر تەرەپتىن قايىاۋاتقاائ شاورپا قاازىىىىى ئې ىاز « رپاندىققەت. قىزىق شو»

لۆتۈررى يولىى توسۇۋالغانالرنى ئىتتىرەتتى. چارلى ياۈگرەى ياۈررىن قولىادا پىچااقن بىازە  قاورۇمىىى يالپااق 

قورۇماا قازىىىىىاڭ يالى ئۇششاق توبراىن بولكىىىاڭ ئارىساىغا سااالتتىن ئۇنىاڭ مىانەزى ئىتتىكلىكىادىن چاوڭ 

ئاسااتىدىكى گاااز ئوچىقىغااا ئوخشااايتتى. پەقەت ھەماامە ئىشااالرنى مۇۋاپىااق تەييارلىمالغاناادىالن ئااۇ ئاناادىن 

ئۈستەلدىكى قوڭغۇراقىى چېلىپن ھازىر بىسەتەر ھالدا تاماق چىقىرىدىغانلىقىىى ئىپاادىلەيتتى. ئاۆچىرەتتىكىلەر 

قااورۇمىىى ئۇسسااۇىن ئاناادىن تاااتلىق تااۈررم ۋە سااوبۇق  ئاسااتا يۆتكىلىااپن ئالاادى بىاالەئ ساااالت ۋە ئاساسااى 

ن بىاز چارلىىىاڭ ئااچچىقىىى لەلتۈررشاكە رازى ئىادۇقكىن ياقتۇرىادىغائ لاېكىنئىچىملىكلەر تەرەپاكە ماڭااتتى. 

مى ۈئىشااتىھا ئاچىاادىغائ قورۇمااا يااالى ئاالھىاادە تەملىاال شااالىالتلىق مۇراببااانى تالىشاااتتۇق. يۈرگااۈزرش بۆلاا

ىىڭ ئۈساتى ە تاور لامېراساى كئۈنۈمىىى ياخشىالش ئۈچۈئ لۈچ چىقىرىماتىدۇن ئۇالر ئىشاى بۇرۇنقىدە  خىزمەت

ئورنىتىااپن ئاشااسانىىىڭ ئەمەلىاا  ئەھاامالىن قاتارنىااڭ ئۇزۇنلااۇقى ۋە چارلىىىااڭ ھاياجااانلىىىش دەرىنىسااىىى 

 خاتىرىلەيدۇ.

 

رى ساتىدىغائ بىار دۇلانادىن دىيۇيل لېلىدىغائ قاتلىما ئورۇندۇقىى ئىشسانا بۇيۇملى 6بىز ئىشلىتىدىغائ 

تىاالۋەت قىلغانادا ياالى دەپاىە -سېتىمالغائ بولۇىن ئەتراپى ئەرزائ باھالىق مېتاى ئورۇندۇقالرن چىرلاۋدا دۇئاا

مۇراسىمىدا ئىشلىتىدىغائ ئورۇنادۇقالر بىالەئ قورشاالغائ ئىادى. باۇ جايادا مۇناداق بىار بىكىاتىلمى ەئ قائىادە 

بار ئورۇنادۇقتا ئولتاۇرۇشن مەيلاى ھاازىرال ئولتۇرباائ ئىىژ ىېارن سااتقۇچى ۋە  بولۇىن ئۇ بولسىمۇ يېىىدا ئادەم

مۇنازىرىسى ە قاتىىشىش الزىال.  ڭيالى ئۈسكۈنە ئاسرىغۇچى بولسۇئن ھەممەيلەئ ئولتۇرباندىن لېيىىال ئۇالرنى

ئ باااش بەزىاادە سااۆھبەتكە گېرمااانچە يااالى خەناازۇچە ئارىلىشااىپ قالىاادۇن ھەتتااا ئوخشاشااال چۈشااىىەلمەيدىغا

ھەرپىااا ە قىساااقارتىلغائ ساااۆزلەر بولىااادۇ. مەئ بىااار تەرەپاااتىن تامااااق ياااې ەچ بىااار تەرەپاااتىن لۆپچىلىكىىاااڭ 

تااور مۇالزىمېتىرىىىااڭ ئىچكااى قائىدىسااىىىڭ  Googleرىقابەتچىلەرنىااڭ مەھسااۇالتىىى سااۆلۈۋاتقانلىقى يااالى 

ئۈستى ە شەلى  سىزىدۇ. مەئ تامااق تەپسىلى  چۈشەندرررلۈشىىى ئاڭاليمەئن ئۇالر ھەتتا قەبەز قوليابلىقىىڭ 

يەۋاتقاناادا نۇربااۇئ مەسااىلىلەرنى سااورايمەئن تېسىىكااا ۋە لەسااىپ بىاالەئ مۇناسااىمەتلىل نۇربااۇئ بىلىملەرنااى 

خىاازمەتچىلەرگە ھەقسااىز تاماااق تەمىىلىشااىىىڭ -ئااۆگەن ىلى بولىاادۇن بۇمااۇ الررى بىاالەئ سااېرگېيىىڭ ئىشااچى

 دەسلەپكى مەقسەتلىرىدىن بىرى ئىدى.

 

Google  مىلياوئ ئامېرىكاا دوللىارى  72نىڭ ھەقسىز تاماق پىالنى دبەزىلەرنىاڭ ماۆلچەرىچەن ھەر يىلاى

خەجلىىىدىكەئ  ھەققىدەن يېتەرلىل لۆى يېزىلدىن ئەمما بۇ پىالئ ئىىتايىن ئاددى: چۈشلۈ  ۋە لەچلىل تاماق 

يەيمىاازن تااالى بىااز  ھەقسااىزن بىااز شااىرلەتكە لىاارگەئ تااۇننى لااۈنى قانچىلىاال يېمەلچااى بولساااق شااۇنچىلىل

لۇقالرباا ئوخشااشن چۈشالۈ   Googleشىرلەتتىن ئايرىلغائ شۇ لۈن ىچە ئىزچى  ئوخشاش. لۆى ساندىكى 

تاماققا بىر سائەتكە يېقىن ۋاقىە سەرى قىلىمەئن ئەگەر ۋەزىپە بولۇى تاماماليدىغائ بولۇى قالسامن پەتىۇسىى 

مىىاۇت ساەرى قىلىاپ  20شاىرلەتتە تاماقساناا بولمىساان لۆتۈررى ئىشسانامغا قايتىپ شىرەدە يەيمەئ. ئەگەر 

مىىاۇت ساەرى قىلىاپ قايتىاپ لاېلىمەئ. شاىرلەتىىڭ  20ئاشسانىغا بېرىپن يېرىل ساائەت تامااق يېساەمن يەنە 

با مۇناسىمەتلىل بارلىق مەسىلىلەرنى ئويلىىىشىى توختىتىمەئن لېساەى ۋە  Googleدەرۋازىسىدىن چىقسامالن 

ا يۇقىرى ما  ۋە تۇز تەرلىبى بار يېمەللىكلەرنى ھەزىل قىلىمەئ. بۇ نۇقتىدىن قارىغاندان باۇ بالدۇر قېرىش يولىد

 سىياسەتىىڭ ماڭا نىسبەتەئ ئەھمىيىتى زور.
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گەرچە شىرلەت مەبلە  تەمىىلىسىمۇن چارلىىىڭ خامچوت پىالنى بارن ھەمدە دائىال مەبالە  چەللىال دەى 

چاوڭ را  چىقاربانادا لۆپچىلىكىىاڭ ھەممىساى ھەيرانلىقتاا قېتىاپ قاقشايدۇن شۇڭالشاقا ئاۇ چۈشالۈ  تاماققاا 

 قالدى.

 

ئەنسىرىمەڭالرن مەئ پايدا ئالدىلن بۇ چوڭ رالالرنىاڭ پەقەت »چارلى لۆپچىلىكىى بەزلەى مۇنداق د دى: 

ىى لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ پەقەت بىرال قىسقۇچى بار چوڭ رالىى نەدىن ئالغاانلىقى« بىرال قىسقۇچى بار. 

بولۇشاى ماۇمكىن.  قوياۇقلەلدىساى بە  -سوراشقا پېتىىالمايدۇن بەلكىل باۇ رالاالر بىالەئ لەھەڭلەرنىاڭ بااردى

 لۆپچىلىل چوڭ را  تەمىىىڭ بە  ياخشىلىقىىىال بىلىدۇ.

 

 ئۇنىڭدىن باشقان چارلى بىر تاى دانىىمۇ ئىسراى قىلمايدۇ.

 

ناھاايىتى ئاۇزۇئ ۋاقىاتالر ئىل ىارىن » ادى: ئەسالەى مۇناداق د  Chad Lesterئىىژ ىېر چااد لېساتېر د

چارلى دائىال مېىاى پەساكە چۈشاۈى ئېشاىپ قالغاائ قاورۇمىالرنى يېيىشاكە چااقىراتتىن دەسالەپتە مەئ ئاازراق 

يىيەلەيتااتىل. مەئ چۈشاالۈ  تاماااقىى نورماااى يەىن باشااقىالرمۇ ئااۆزى يېمەلچااى بولغااانلىرىىى يەى بولغاناادان 

ولغاندا قورساىقىل يەنە ئاچىادۇ. ئەگەر مەئ چاارلىىى ئىزدىمىساەمن ئاۇ مېىاى ب 2:30ئاالھىزەى چۈشتىن لېيىن 

 «پالىز قۇرۇقدىم تىمەئ. -ئىزدەيدۇن ئاندىن مەئ ئېشىپ قالغانالرنى پا 

 

پاارچە قاوۋۇربىىى ئاارتۇق ياې ەئ  9بىار قېاتىل مەئ »خۇشاھاى ھالادا ماڭاا مۇناداق د ادى:  چاد لېساتېر

چىىە قورداقن مارۇژنان خام قايماقن قۇرۇق مېمەن تاتلىق تاۈررم يەنە شاالىالت ئىدىل. بىر قېتىل چارلى ماڭا بىر 

 «قىيامى بەرگەئ ئىدى. مەئ ئۇالرنى يې ەندىن لېيىن چوقۇم سەمرىدىل. بەلال ئەسەبى . 

 

 مەززىلىل تائامالرنى ئۇلۇ  تۇبما ئىقتىدارلىقالرمۇ رەت قىاللمايدۇ.

 

 دبىار يۇمشااق د تااى شاىرلىتى  VMWare  ئىل ىارى Luiz Barrosoئالى  ئىىژ ىېر لاۇئىز بارروساو د

با بېرىشتا بىر قاراربا لېلەلمە  تۇربانادان ئاۇ لاۈنى لەچاتە ئاۇ جىا  دىلانغاا مۇناداق دەپتاۇ:  Googleيالى 

قايساى بىرىىااى تالالشااىى بىلەلمىاادىل. مەئ ئىنااابى  ساەۋەب بىاالەئ سااەلبى سااەۋەبلەرنىڭ تىزىمىىااى تىاازدىلن »

 «دىن ئىكەئ.  112ۋە سەلبى  سەۋەبلەرنىڭ ھەممىسى  نەتىنىدە ئىنابى 

 

بىلەتتاىن ئۇنىاڭ  لىكىىىنىاڭ يۈزتاۇرانە ئىمتىھاانىىى تاۈگەتكەن Googleجى  ئۇ لۈنى لۇئىزنىڭ ئەمدىال 

crèئۈستى ە چارلى چۈشلۈ  تاماققا لىرانسۇزچە  me brû lé e .ئەتكەئ ئىدى 

 

crèسااەئ لىرانسااۇزچە» me brû lé e  دەى جىاا  لااۇئىزدىن سااوراپتۇ. « ڭمۇ  نااى تىاازىملىككە قوشااتۇ

crèسېىىڭ لىرانسۇزچە » me brû lé e  .نى ياقتۇرىدىغانلىقىڭىى بىلىمەئ» 

 

 Googleد دى لاۇئىز. ئىككىىچاى لاۈنى ئەتى ەنادە ئاۇ « تىزىمغا لىرگۈزمى ەئن ئويالى باقماپتىمەئ. »

 نىڭ تەللىپىىى قوبۇى قىلدى.

 

تاماق تەمىىلەش ئۇالرباا ياخشاى تەساىر قالدۇرۇشاال بولاۇى ئىش ئىزدەى لەل ەنلەرگە راۋۇرۇس بىر ۋاق 

قالماااا ن يەنە خاااارالتېرىىى ساااىىايدىغائ بىااار خىااا  زرررر ئۇساااۇى. يۈزتاااۇرانە ئىمتىھاااائ پۈتاااۈئ بىااار لاااۈئ 

بەرداشاالىق بېرەلىشااى ئىىتااايىن  داۋامالشااقاچقان ئىااش ئىزدى ۈچىلەرنىااڭ يېتەرلىاال جىساامانى  قااۇۋۋىتى بولااۇى

ئۇالر د ڭىز لۆلى لاستىيۇم لېيىپ بىر  —غاندا ناھايىتى ئاسانال ئاچكۆزلەرنى بايقىيااليمىز مۇھىل. بىز تاماقالن

بىر تەرەپتىن تاماق يەى بىار تەرەپاتىن  پيېىىدا لالتە ئىشتائ لېيى ىڭچەتتە تەرگە چۈمۈلۈى ئولتۇرىدۇن ئۇالرن

لۇقالرنىاڭ ھەممىساى  Googleى لاۇقالردۇر. ئىاش ئىزدى ۈچىلەرنىاڭ ئەتراپىادىك Googleپاراڭلىشىماتقانالر 
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ئۇالردىن بىر قىسىل مەسىلىلەرنى سوراى تاماق يېيىشىىڭ تەم تەڭشى ۈچىساى قىلىادۇن جااۋاب بېارىش ساۈپىتى 

رەساامى  يۈزتااۇرانە ئىمتىھااائ تەرتىااپى ە ئوخشاشااال قوبااۇى قىلىااىىش قىلىىماساالىققا مۇناسااىمەتلىل بولىاادۇ. 

Google .خۇيى بار يوقلۇقى ئىىتايىن مۇھىل 

 

بىلمەيامەئ. ئەزەلادىن مەئ بىر قاچا قوناق ئومىچى ئۇسسۇشىى لۈتۈۋاتقاندا لىما ە ئاۇچراى قېلىشاىمىى 

دەسلەى زىيارەتكە لېلىدىغائ داڭلىقالر پەقەت ئاشۇ تېسىىكا چولپانلىرىال خااالسن مەساىلەئ بىالەرمەئ ئېساتېر 

 ن ئىىتىا  Kim Polese  د ن دەرىنىدىن تاشاقىرى قۇيااش چاولپىىى لىال پولېساEsther Dysonدايسوئ د

نىڭ داڭقى چىقىشىغا ئەگىشىپ لۈنادىن لاۈن ە يۈلساەل ەئن ساىز  Googleشىرلىتىىىڭ باش مۇد رىن لېيىن 

ھەتتااا نوبىاا  مۇلاپاااتى ساااھىبى ۋە دۇنيااادىكى داڭلىااق سىياسااىيونغا ئااۇچراى قېلىشااىڭىز مااۇمكىنن مەسااىلەئ 

ياالى جىمماى لاارتېرن ئۇالرنىاڭ ھەممىساى چارلىىىاڭ مۇھەممەد يۈنۈسن ئىياوردانىيە خانىشاىن بىا  لىلىىتاوئ 

نازارىتىدە ئاليومىىدىن ياسالغائ ساالسۇنىى بويالى ئالدىغا ماڭىدۇن شۇنىڭ بىلەئ بىللە تامدىكى يااڭراتقۇدىن 

« باايلىق»ۋە « دەۋر»مىىىەتدارلىق ئۈچۈئ ئۆلۈى بېرىدىغائ مۇزىكا ئەترىتىىىڭ يىغا ئاۋازى ئاڭلىىىپ تۇرىادۇ. 

نىڭ مۇخبىرلىرى الررى يالى سېرگېيىى ئورىم لىپن بۇ ئىككى ئاادەم توخاۇ « سودا ھەپتىلىل ژۇرنىلى» شۇنداقال

گۆشى ساندىمىب يې ەچن لەل ۈسىدىكى ئىزدەشكە لالال قاتۇرىدۇ. ياپونىيە ۋە لىرانسىيەدىن لەل ەئ مۇخبىرالر 

نا تىلىدا بوش ئاۋازدا قاقشايدۇ. بۇ چابدا ئاشسانىىىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇىن ئاپپاراتىىى لۆتۈررىن ئۆزلىرىىىڭ ئا

ئاشااسانا ئويااۇئ قويغااۇچىالر ئەترىتىىىااڭ تەمىاا ە ئوخشاااى قالىاادۇن دەساالەپكى بىاار قااانچە ئاياادىكى يېقىىلىااق 

 تۇيغۇسىمۇ ئاجىزاليدۇن ئەمما بۇ جايدىكى يېمەللىكلەرنى رەت قىلىشقا ئامالسىز.

 

ەنلەت خۇيى بىلەئن بىزگە چەتلەى تەمىدىكى ئاارىالش چارلى زور قىزبىىلىقن ئۆزى ە مەسلۇى بولۇش ۋە س

يېمەللىكلەرناااى تەييارلىااادىن ئارىساااىغا داناااا ساااۆھبەت ۋە ئورتااااق قىزىقىشاااتىن شاااەلىللەن ەئ دوساااتلۇق 

قىستۇرۇلغائ. ئۇ ئاشسانىدا ئالادىراش ياۈررىن چەللىال مەنابەلەردىن تولاۇق پايادىالنغىىىغا قااراى ئادەمىىاڭ 

ىدىن تەر تەپچىپن دائىل تاقىمالىدىغائ پەشتامانىغا يېمەللىل قالدۇقلىرىىىڭ ئىازى ئىشەن ۈسى لەلمەيدۇن قاش

بىلەئ توشۇى لەتكەئ ئىدى. سانلىق مەلۇمات مەرلىزىىىڭ تەجرىبىسى ئاشسانىدىمۇ ئوخشاشال مااس لېلىادۇ: 

ە يەتكۈزىادۇ. تۆۋەئ تەنىەرخ بىلەئ ئادەمىىڭ ئەقلى يەتمەيدىغائ ھاسىالتىى ئىشقا ئاشۇرۇىن ئۈناۈمىى چاېكى 

بولسااااۇئن يەلااااكە مۇالزىمېتىرنىڭمااااۇ ئااااۆمرى  broccoli مەيلااااى تااااور بەت يااااالى دۇماااالەى پىشااااۇرۇلغائ

ئاخىرلىشااىدىغائ ۋاقتااى بولىاادۇ. ئەممااان پەقەت نەتىاانە ھاسااى  قىاللىسااىالن سىسااتېما رەساامى  تۈگەشاامەيدۇ. 

لاادىن ئاااپەت خااارالتىرلىق خىاازمەتچىلەرن ئەزە-ئاشسانىسااىدىكى ئىشااچى Googleچااارلىن جىاال يەنە باشااقا 

لاشىلىغا يولۇقۇى باقمىغائن بۇ ئۇالرنىڭ مەڭ ۈلۈ  ئىىاۋىتى. ھەر لاۈنىن ئاۇالر بىازگە يېمەللىال تەيياراليادۇن 

 نىڭ ئادىتى. Googleئۇالر ئىشچائن ئۆزگىچە ۋە تىرىشچائ. بۇ تىپىل 
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 سەلكىزىىچى باب

 چاقچاق قىلغىلى بولمايدىغائ پەسكەش 

 

 Googleقانچىلىال »ئايىىڭ ئاخىرىن سېرگې  ئارايۈز اليىھەلەش قوشاۇنىىى ئەيىاپلەى: -2يىلى -2000

ئۇ ئەيىى چابدا تورلۆرگۈنىڭ توپچىسىدىن ئابرىىىماتااتتىن « لۇق بولسا ئاندىن بىر چىرابىى چىڭىتااليسىلەر  

نىاڭ ئىازدەش  Googleلۆزگە ئىلمايدىغائ بىر لودن ئىشلەتكۈچىلەرنى ئۆزلىرىىىڭ تورلۆرگۈ يۇمشاق د تالىغا 

تە ئۇنىڭ ئىسمى ۋە اليىاھە تەپساىالتىىى مۇناازىرە قىلىاماتىمىزن قاتىاشاقانالر ئېلسەتئۇالنمىسىىى قوشااليدۇ. بىز 

 با يەتتىن ئۇنىڭ ئىچىدە ئۇرس ۋە سىىدىمۇ بار. سېرگې  بۇنداق قىلىشىى لۈلكىلىل ھېن قىلدى. 10

 

ۇشاۇنداق ساۈرئەت بىالەئ ھەمامە خىزمەتلەرناى ئېلىاپ ئەگەر بىاز داۋاملىاق م»ئۇ بىازگە مۇناداق د ادى: 

ە ئېلىپ بېرىلغائ كبارىدىغائ بولساقن مېىىڭچە بىز ھېچقانداق نىشانغا يېتەلمەيدىغاندە  ھېن قىلىمەئ. ئىىچى

بىز بىماسىتە ماۇالزىمەتىى »ئىشلەتكۈچى سىىىقى ۋە ئىچكى تەلشۈررش بۇنىڭ سىرتىدان ئۇ يەنە مۇنداق د دى: 

 « يۇىن بارلىق پۇرسەتلەردىن پايدىلىىىپ سىىاق قىلىشىمىز لېرە . ئۇنتۇى قالماڭالرنئوتتۇرىغا قو

 

ساىىى يولغاا قويادى. ئاۇ مۇناداق د ادى: ەئىدىي« ئاۋاى قوزبىتىپن ئاندىن قايتا قىلىش»سېرگې  ئىزچى  

ىشاىدىغائ تارقىتىاپ بۇناداق تاۈرنى مەسلىھەتل ئاېلسەتمېىىڭچە ھازىر يىغىن ئېچىپ ياالى ھەر قاناداق تاوى »

پۇرسەت تېسى پىشىپ يېتىلمىدىن ئىشلەتكۈچىلەرگە مەلۇم بىر تۈرنىڭ رەسامى  قوزبالغاانلىقىىى ئاېالئ قىلغاائ 

بولسااق ئاۇ باشااقا گەى ئىادى. ھەمامە لىشااىىىڭ باارلىق مەساىلىلەرگە قاتىىشىشااىن لۆپچىلىكىىاڭ ۋاقتىىااى زور 

 «دەرىنىدە ئىسراى قىلغانلىق. 

 

قىلىشاىى ئاوياليتتى يەناى سااالر. سااالر مەھساۇالت باشاقۇربۇچى بولاۇش سېرگې  بىار لىشاىىى مەسالۇى 

  ئارايۈز اليىھەسىىى دەلىللەيتتىن ماڭا Bayسۈپىتى بىلەئ لارۇنغا تور بەت ياسىتااليتتىن مارىسسا يالى بە  د

تتى. سااالر تۇ  قوشقۇزاتتىن ئانادىن زرررر تېپىلغانادا ئىىژ ىېارالر بىالەئ بىارلىكتە ئاازراق ئاۆزگەرتىش لىرگاۈزە

مەھساااۇالت باشاااقۇربۇچى ھەققىااادىكى تەربىيەلەشاااكە قاتىىشاااىپ باقمىغاااائن پىچەل اااۈى قااااپالى لەتاااكەئ 

ئۇنمانى يوقن نۇربۇئ ھەق ئالىدىغائ مەسالىھەت بېارىش شاىرلىتىدە پىرالتىكاا قىلىاپ  MBAئۇنىم رسىتېتىىڭ 

. ئەمماا ساېرگې  ئاۇنى ئەقىللىاقن باۇ باقمىغائن شىرلەت قاتلىمىدا بىار قېتىمادا بىار باساقۇچ ئاۆرلەى باقمىغاائ

ئىشالرنى بىر تەرەى قىالاليدۇ دەى بىلىدۇ. سۇسانمۇ شۇنداقن ئۇ ناھايىتى تېزال سېتىش بۆلۈمىادىن ئايرىلىاپن 

ساالر بىلەئ ئوخشاى لېتىدىغائ ئىشىى قىلدى. تېسىمۇ مۇھىمىن الررى بىلەئ ساېرگې  ئۇالرنىاڭ ئىىژ ىېرالرنىاڭ 

 لمايدىغانلىقىغا ئىشىىەتتى.خىزمىتى ە توسقۇنلۇق قى

 

مەھساااۇالتىىڭ بااااش ئىىژ ىېااارىن مەھساااۇالت  ھالااادا ئايااادان الررى ئاااۆزىىى رەسااامى -3يىلاااى -2000

تىنارىتىىىڭ يادرولۇق لەسپى ە مەسلۇى قىلدى. ئۇ قۇرۇلۇش مەنبەسى بىلەئ مۇناسىمەتلىل ھەر قانداق تاۈرنى 

 Googleئۇنىڭ ئىچىدە  —وختىما  چىقىپ تۇردى بىىانىڭ ئەتراپىدا ت« تۈرلىرى Google» —تەلشۈرەتتى 

دسىمساىز قاوللىىىش لېلىشاىمى  ئىزدەشامۇ باار ئىادى. الررى بىار  WAPئوچۇق مۇندەرىنە ۋە يائ تېلې ونىىڭ 

يىغىن تەسىن قىلىشىى قارار قىلدىن بۇ جايادىكى قاراشاالر بااش ئىشاتابىىڭ ھەر قاناداق يېارى ە بارااليادۇن ئاۇ 

ە تارقاتسااان ئۇقتااۇرۇش تارقاتسااا بولىاادۇن ئااۇ مەھسااۇالتىى تەلشااۈررش يىغىىااى دەى تارتىشااىى بىماساات-تاااالش

 ئىل ىرى مۇشۇنداق ئىش جەريانىدىن بىرنى تەسىن قىلىپ باققائ. Googleئاتىلىدۇ. 
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مەھسااۇالت تەلشااۈررش يىغىىااى الررى بىاالەئ سااېرگېيىىڭ ئىشسانىسااىدا ئېلىااپ بېرىالتتااى. مەئ ئىىتااايىن 

ەڭلىل خىرۇم لىرىسلودىكى ئورنۇمىى ئى ىلەيتتىل. ئۇناداق بولمىساان ئاۈچ پۇتلاۇق ر ازىىكە بالدۇر بېرىپ قارا ر

توپىىااڭ ئۈسااتىدە يااائ لومپيااۇتېرنى تۇتااۇى تەڭپۇڭلااۇقىى ساااقالش لېاارە  بااوالتتى. ئاپپااارات مېتاااى تېاارە  

لغاائن بىار گۇرۇپپاا دالررىىىڭ لىتاب سايىالش پىالنى ئۈچۈئ تەييارالنغائ دەسلەپكى اليىھە  نىڭ ئۈساتى ە قويۇ

ستى ە يورۇتۇلغائ ئىدى. يىغىىغا قاتىىشىدىغانالر زەربىدار گۇرۇپپىدىن ۈچىرا  ئالدىمدىكى قەھما ئۈستىلىىىڭ ئ

 ن يەنە قوشۇنىىڭ ئەتراپىدا Jen McGrath ن مارىسسا مايېرن جېن مەل راس دKaren Whiteلەر ن ۋايە د

ى. تو  ساىمىىى تاام شاولىلىغۇچ دپىرويىكتاور  قاا ئۇلىسااقالن قورشاى تۇرىدىغائ لرائىن سىلم رستېين بار ئىد

 ئىشسانا تېمىدا مەھسۇالتىىڭ دەسلەپكى نۇسسىسىىى لۆرسىتەلەيتتۇق.

 

سېرگې  ئىشاسانا شىرەساىىىڭ لەيىىادەن ئورۇنادۇقىىڭ يۆلەنچۈلىادە يۆلىىىاپ تاۇرۇىن بىازگە قااراى بىار 

ۇنىااڭ ئاڭلىغااائ ئاڭلىمىغااانلىقىىى راسااتال بىل ىلااى تەرەپااتىن ئوقۇباااچن بىاار تەرەپااتىن ساااندىمىب يەيتتااى. ئ

 بولمايتتى.

 

مارىسسااا لۈنتەرتىااپ ئورۇنالشتۇرۇشااقا مەساالۇى بولااۇى قايسااى مەھسااۇالتىى مۇنااازىرە قىلىااشن لىاال 

مارىسساا ئەيىاى  ئېھتىياجىى نامايەئ قىلىدۇ يالى ئۆزگەرتمەسلىل ئەمەلى  مىسالى ھەققىدە قاارار چىقىراتتاىن

ياشتا بولۇىن ئورۇقن ئالتۇئ چاچلىقن ئارايۈز اليىھە مەسىلىسى ە ئىىتايىن پىششىق بولاۇىن  24 الچابدا ئەمدى

دەرھاى ھەى قىالتتاى. مارىسساانىڭ لاللىساى بە   —ھەر قانداق مەسىلى ە يولۇقسا ئاماى قىلىپ ھەى قىالتتى 

اھايىتى تېزلىكتە بىر بۆلە  ئىشلەيدۇن ئۇنىڭ بەملىكى توشا  د دىن ئۇ ھەر قانداق سۆھبەتىىڭ ئوتتۇرىسىغا ن

سۆز قىستۇرااليدۇ. ئۇ نېمىىى ئويلىغائ بولسا شۇنى دەيدۇن ئارىلىقتا قاقاقالى لۈلۈۋ تىپن ئاندىن ئالادىن قاوى 

سېلىپ ئىپادىلى ىلى بولىدىغائ ھەر قانداق قارشى پىكىر يالى مۇمكىن بولغائ لۆز قاراشىى ئوتتۇرىغاا قويىادۇ. 

لۇقالر بىالەئ بىلالە ياشىسااممۇن ئەمماا بىار مەزگىا  ۋاقىاە ساەرى قىلىاپ ئانادىن گەرچە مەئ ئىزچى  نىيۇيورل

 ئۇنىڭغا ماسلىشالىدىل.

 

مارىسسااا الررىىىااڭ قاراۋۇلىىىااڭ رولىىااى ئالىاادۇن درشاامەئ درلەتىىااڭ لونسۇلسانىسااىدا پوسااتا تۇربااائ 

نىاڭ  Googleئاۇ ئاۆزى  قاراۋۇلغا ئوخشاش ئەستايىدى . ئۇ تولۇى تاشقائ قىزبىىلىاق بىالەئن ئالتىاپ ھالادا

گۈللىىىپ تەرەققى  قىلىشىغا ئەڭ ياردىمى بار دەى قارىغائ لۆز قاراشىى ئوتتۇرىغا قويىدۇن شۇنىڭ بىلەئ بىلالە 

ئىچكى مۇنازىرىىىڭ ئوخشىمىغائ لۆز قاراشاالرنىڭ بۇزبۇنچىلىقىغاا ئۇچرىشاىدىن ئامالىىاڭ باارىچە سااقلىىىدۇ. 

ت تەتقىق قىلىپ ئېچىش تەرتىپى ۋە الررىىىڭ شەخسى  تۇرمۇشىغا تېسىمۇ لېيىىكى بىر قانچە ئايدان ئۇ مەھسۇال

چوڭ تەسىر لۆرسەتتىن ئۇ خۇددى رەڭدار پەردى ە ئوخشاش مەھساۇالت بااش ئىىژ ىېارى بىالەئ لۆررشامەلچى 

ماا بولغانالرنى سۈزرۋ تىدۇ. ئاۇالر يىغىىادىن باشاقا ۋاقىاتالردا الررى بىالەئ خالىغاانچە پاراڭالشساا بولىادۇن ئەم

گەرچە ھازىر مەھسۇالت تەلشۈررى بېكىتىش يىغىىى رەسمى  قارار چىقىرىدىغائ جا  بولساىمۇن ئاۇ ساۆھبەتلەر 

 تەبىلىيال قۇرۇق گەى دەى قارىلىپن الررىىىڭ ۋاقتىىى ئىسراى قىلىدۇ.

 

 ھېچكىل الررىىىڭ ۋاقتىىى ئىسراى قىلىشىى خالىمايدۇ.

 

مىادى. ئىشاسانا ئىىتاايىن تاارن ئىاش ئۈساتىلى الررىغاا ئەڭ الررى ئۆزى ئۇنىاڭ يېڭاى رولىغاا ئاانچە لۆنەل

يېقىنن ئۇ شۇ جايدا ئولتۇرىدۇن پەقەت بىزنىڭ سۆھبىتىمىزگە قىزىققانادىالن ئانادىن ئاۇ لاۆزىىى قاتاار تىزىلغاائ 

دەى ساورايدۇن ئانادىن « بۇ ئىشاىى قاناداق بىار تەرەى قىلىادۇ   Yahoo»لومپيۇتېر ئېكرانلىرىدىن ئۈزىدۇ. 

ەگەشتۈررى توردا بىر ئايلىىىپ چىقىپن مەساىلىمىزنى باشاقىالر ھەى قىلىاپ بولغانلىقىغاا قااراى باقىادۇ. بىزنى ئ

تااارتىش يااۈز بەرگەناادەن الررى سااانلىق مەلۇمااات تااوپالى ھەر قايسااى تەرەپلەرنااى قولالياادۇن -ئااارىمىزدا تاااالش

 دۇ.الاراليجئاندىن ئۇ رومىن پادىشاھىغا ئوخشاش ئەقىلغا تولغائ خۇالسىىى 

 

مەئ بۇ ئىشىى قايتا تىلغاا »الررى خۇالسە قىلسىالن ئۇ بۇ ئىشىى قايتا تىلغا ئالمايدىغانلىقىىى بىلدررىدۇ. 

 «ئالغۇم يوقن مۇنازىرە قىلىشىىڭ ھاجىتى يوقن ھەرلەتلىىىشىى باشالڭالر. 
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لىقىىى الررى دسااېرگېيمۇ ئوخشاااش  قااارار چىقىرىااپ بولغااائ ئىااش ئۈسااتىدە ۋاقىااە ئىسااراى قىلىماتقااان

بايقىسااىالن دەرھاااى سااۆھبەتىى توختىتىاادۇ. ئااۇ مەسااىلىىى تەلاارار ھەى قىلىشااىى خالىماياادۇن مۇناسىمەتسااىز 

لىشىلەرنى سۈيلەشىىمۇ خالىمايدۇ. ئۇ لۆپىىچە ئەھمالدا باشقىالرنىڭ روشەنلىكى لۆررناۈپال تۇرىادىغائ ئىشاىى 

قېتىل قاراى قويساىالن مەساىلە ھەى بولىادۇ. تاۇر چۈشەندرررشى ە تاقەت قىلىپ تۇرالمايدۇ. بەزىدەن پەقەت بىر 

  مەزماۇنىى تورباا قويىادىغائ يېڭاى بىار خىا  ئۇساۇلىى ئوتتۇرىغاا Deb Kellyباشقۇربۇچىسى د اب لېللاى د

ئاۇ قېشاىىى »قويۇىن ئاندىن الررىغا چۈشەندرردى. د اب لېللاى باۇ ئىشاىى ئەسالى ەئ ۋاقىتتاا مۇناداق د ادى: 

پىالنىاتالر ئاارا ئازباائ ئاالەم »ەۋ تىپن الررىدىن ئۆگىىىاپ قېشاىىى مىادىرالتتىن ئۇ سۆزل« مىدىرلىتىپ قويدى. 

ئاااۇ ھەتتاااا ناااېمە »  قاااا قۇياااۇى قويغانااادە  ئوخشاااايدۇ. Spockدىكاااى ساااىپو  د« لاااېمە سەرگۈزەشتىساااى

د اادى. ئااۇ ئېااىىقال مېىىااڭ ئۇسااۇلۇمىىڭ ناھااايىتى ئەخمىقااانە ‹ بولماياادۇ›مااۇ د اامە ن ئااۇدۇلال لىكىىىئۈچۈن

 «ى دەۋاتاتتى. كىىئىكەنلى

 

ئااانچە ئااۇزاق ئااۆتمەيال تااۇننى قېااتىل الررىىىااڭ گۇمااائ قىلغىلااى بولماياادىغائ قااارار چىقىاارىش جەريااانىىى 

قىلىاپ بەلا ە « ماسالشاقانىى لۆرساەت»ئۇالنمىساىىى قايتىادىن « بەملە  بېتى»لۆردرم. الررى نەتىنە بېتىدە 

ۈچى يەنىااال تېزسااۈرئەتتە بەماالەى ساااقلىغۇچتا سااالماقچى ئىاادى. ئااۇالنمىىى چەلكەناادىن لېاايىنن ئىشاالەتك

ساقلىغائ بەتىى لۆرەلەيتتىن ئەمما بەتتە لۆررنساە ئىشالەتكۈچىىى گاڭ ىرىتىاپ قويىادۇ. ئىساىل ئۆزگىرىشاىىى 

ئادەم قوبۇى قىاللمايدىغاندە  ھېن قىلدىلن ئىشلەتكۈچىمۇ چوقۇم گاڭ ىراش ھېن قىلىدۇ. بۇ بىر سۆز تالالش 

شالربا ئەڭ پىششىق. شۇڭالشقا مەئ ئارايۈز اليىھە يىغىىىادا قارشاى پىكرىمىاى ئوتتۇرىغاا مەسىلىسىن مەئ بۇ ئى

قويدۇمن ئىشتىن ئاۋاى تەجرىبە قىلمىغاندان بۇنداق ئۆزگىرىش قىلغىلى بولمايدۇن بۇ قاراش يىغىىىىاڭ قارارىادىن 

 ئۆتتى.

 

« بەمالە  بەت»زدىكاى باارلىق ئىككىىچى لۈنى ئەتى ەندە ئويغانغاندىن لېيىنن بىزنىاڭ ئىازدەش بېتىمى

 لە ئالماشقانلىقىىى بايقىدىل.« ماسالشقانىى لۆرسەت»نىڭ ھەممىسى 

 

باۇ ئاارايۈز اليىاھەلەش ئەترىتاى چىقارباائ قاارار ئەمەسن »مەئ سەۋەبىىى سورىسامن بە  مۇنداق د ادى: 

ە قايتىماتقانادا ئاۇنى الررى تۈنۈگاۈئ مارىسساا ئاۆي »نى ئىشلەتمەلچى ئىكەئ. ‹ ماسالشقانىى لۆرسەت›الررى 

 توسۇىن ئۇالر ئىككىسى بىرلىكتە قارار چىقىرىپ تەھرىرلى ەئ ئىكەئ.

 

مەئ باارلىق قايتۇرماا ئىىكاساالرنى »مەئ الررىىىڭ يېىىغا بېرىپ چۈشاەندررگەندەن الررى مۇناداق د ادى: 

بىزنىااڭ باشااقا يەنە تەپسااىلى  ئويلىىىااپ باااقتىلن بااۇ ئىااش توبرىسااىدا قايتااا مۇنااازىرە قىلىشااىى خالىمااايمەئن 

قىلىدىغائ نۇربۇئ مۇھىل ئىشلىرىمىز بار. بۇ ئىاش گەرچە قايتاا ماۇزالىرە قىلىىغاائ بولساىمۇن خۇالساە قىلىىىاپ 

 «قارار چىقىرىلىپ بولغائ. 

 

 مەئ تېسى لۆررنۈش اليىھەلەش قوشۇنىىىڭ يىغىىىدا خۇالسە چىقىرىلىپ بولدى دەى ئويالى قاپتىمەئ.

 

نېمە ئۈچاۈئ بەمالە   Google»ۇننى ئىشلەتكۈچىىىڭ ئەرزىىى تاپشۇرۇۋالدۇق: شۇنىڭدىن لېيىن بىز ت

 «بېتىىى لۆرسىتىشىى توختاتتى  

 

بىاز ياۇقىرى ساۈرئەتتە ئاساتىلىتىپ سااقلىغائ سااقلىغۇچتىكى »لېيىن ئوئ نەچچە ئاادەم تەلەى قىلادى: 

شتىن ئەمما بۇ ئىقتىادارنى ھەقىقىا  ئەرز بىر قانچە لۈئ داۋامال»بەتىى ياقتۇرىمىزن نېمە ئۈچۈئ يوقاى لەتتى  

ى ئىكەنلىكىىاائىشاالىتىدىغائ ئادەملەرنىااڭ لااۆى بولماساالىقى سااەۋەبىدىنن بااۇ ئىشااىىڭ ئىىتااايىن لىچىاال ئىااش 

چۈشاااەندرردى. ھەممىااادىن ئاااادەمىى چۆچىتىااادىغىىى مۇخبىرنىاااڭ ساااىىدىىى ئەرز قىلىشاااى بولااادىن ھەتتاااا 

لە « بەمالە  بەت»پتاۇ. بىار ھەپتىادىن لېايىنن بىاز بەل ىىاى ئوقۇرمەنلەرنىڭ باھالىرىىى سىىدىغا ياولالى بېرى

 سانلىق مەلۇمات نۇقتىسى سىزدىل. 3قۇرۇلما رەسىمى ە يېڭىدىن  Googleئۆزگەرتىمەتتۇقن مەنمۇ ئۆزەمىىڭ 
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 الررى تامامالندى د مى ەچكە بۇ ئىش تېسى ئاخىرالشمىغانلىقىىى بىلدررەتتى.

 

 بىلەئ بىماستە ئاالقىلىشاتتى.ئۇ قارارىىى ئىنرا قىلىدىغائ ئادەم 

 

ئەگەر ئەتراپتىكااى تااامالر ئۆررلااۈى لەتااكەئ بولسااان الررى ئىل ىاارى تاشااقا ئويااۇۋەتكەئ ئااۆزگەرتكىلى 

 بولمايدىغائ قارارىىى ئۆچۈررۋ تەتتى.

 

ماڭا نىسبەتەئن ئۈچىىچى نۇقتا ئەڭ مۇھىل ساۋاق ئىدىن چۈنكى خاتا قىلىىغاائ ئىشاىى تاۈزىتىش مېىىاڭ 

Google ئىشلەش جەريانىمدا بېشىمدىن ئۆتكۈزگەئ مۇھىل ئۆتكەللەردىن بىرى. دا 

 

 بىرىىچى ئۆتكەلىى بىر قېتىملىق چاقچاق لەلتۈررى چىقاربائ.

 

 سەئ ماڭا چاقچاق قىلىماتقانسەئ 

 

ئايىىڭ ئوتتۇرىسى بولۇىن لىچىل تىپتىكى ئىسسىتقۇچىى ئېلىمەتكەئن لالتە ئىشاتائ ۋە -3ئەيىى چابدا 

دا  Googleئااايمۇ لااېلەيال دەى قالغااائ ئىاادى. ئااۇ مەئ -4لېيىاادىغائ ۋاقىااە بولغااائ ئىاادى.  شساااپما لە

لاۈنى ئىادى. مەئ -1ئايىىاڭ -4ئا  ئىدىن ئەلمەتتە مېىىڭ بۇ جايدا ئۆتكۈزگەئ تۇننى -4ئۆتكۈزگەئ تۇننى 

  ھاياجاانلىق نىڭ ئالداش بايرىمىدىكى چاقچاقالرنىڭ بۇنچە لاالال قااتۇرۇلۇى جىاددى Googleتۇننى قېتىل 

 ى لۆررش پۇرسىتى ە ئېرىشكەئ ئىدىل.ئىكەنلىكىى

 

مېىىااڭ يىلىامەماادەن ئالااداش بااايرىمى ئااۇزۇئ داۋاملىشااىدىغائ قااارا ئۆڭكااۈردە  بولااۇى قالاادىن ۋاقىااە 

جەھەتتە ئۇزۇئ مۇددەت دىققىتىمىىڭ ئېغىرلىق لاۈچىىى شاورىيااليدىغائ قاۇدۇق ئىادى. شاۇنداقتىمۇن ساېرگې  

ى بە  ياااقتۇراتتى. ئۇنىااڭ يۇمۇرىسااتىل تۇيغۇسااى سااورۇئ تاللىمااايتتىن ئالااداش بااايرىمى ئالااداش بااايرىمىى

قائىدە تااملىرىىى ئاۆررى تاشاالىن مۇۋاپىاق چەللىمىىاى يەتاتە قاات ئاسامانىىڭ نېرىساىغا -لەلسىالن ئۇ ئەدەى

 تاشلىم تەتتى. ئۇ ئىىتايىن قاباھەتلىل بىر ئا ن ھەقىقەتەئ شۇنداق.

 

نىسىغا بارىدىغائ يولدا سېرگېيغا ئۇچراى قالدىل. ئۇ لۈنى ھاۋا خېلى ئىللىق ئىدىن مەئ چارلىىىڭ ئاشسا

مېىىااڭ لەيپىياااتىل خااۇددى باھاربااا ئوخشاااش قوياااش پااارالى تااۇراتتى. چااارلى مەئ ئەڭ ياقتۇرىاادىغائ ئالمااا 

ن ساېرگې  مەئ تامااق پەتىۇساۇمىى لۆتاۈررى ئاۆچرەتتە ئالادىغا ماڭغااچ چۈرر  تاتلىق تۈررمى قىلغائ ئىدى.

بىاالەئ ئالااداش بايرىمىاادا ئااازراق قىزىقااارلىق ئىااش قىلىااش توبرىسااىدا پاراڭالشااتۇق. ئااۇ توساااتتىن روھلىىىااپن 

لۈشكۈرتۈشىى مەئ قىال  د دى. ئاۇ لاۈنى چۈشاتىن لېايىن مەئ ئۇنىڭغاا خەۋەر ئۇچۇرىادىن بىرناى يوللىادىلن 

ئۈچ ھەرپىى  Cۋە  Zن Qاس قىلدىن ھەمدە پاتېىتىىى ئىلتىم« ئېلىپبە رەقەملىل سىستېما» Googleمەزمۇنى 

قىسقارتىمەتتى. بۇ ھەرپلەر بىر ئاز ئارتۇقچەن ئاسانال تاور بەت ياۈللەش ۋاقتىىاى ئۇزارتىم تىادۇ. ساېرگې  باۇنى 

قىزىقارلىق ھېن قىپتۇن ئەمما ماڭاا نىسابەتەئ بۇناداق قىلىشاىىڭ زررررىيىتاى ياوق. سۇساانىىڭ ئاادەم ئالاداش 

بىاار دەرىاانە ئۈسااتۈئ ئىااكەئ. ئەگەر مېىىااڭ باشااقا ئويااۇم بولسااان ئااۇنى تېپىااپ سەۋىيەسااى بىزنىڭكىاادىن 

 مەسلىھەتلىشەتتىل.

 

ئاپالن باۇ ئاادەمىى بە  ئۈمىدساىزلەندررىدىكەئ. شاىرلەتىىڭ بااش بېتىىاى يۇمۇرلاۇق قىزىقاارلىق قىلىاپ 

لىققا ئۇچرىغاندىن تىنارەت قىلىشن ماڭا نىسبەتەئ توردىكى مارلا قۇرۇلۇشىغا ئوخشاش ئىدى. مەئ ئوڭۇشسىز

 لېيىن قايتىدىن ئۆزەمىى ئوڭشىمالدىل.
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لۆررى بېقىڭالر. بۇ ئۇچاۇر تاوبرا. گەرچە ماۇمكىن بولمىساىمۇ ئەمماا ئېتىمااللىقى يوقماۇ ئەمەس. ئەگەر »

Google   سىز تېسى ئىزدەشىى باشلىمىغاندا ئىزدەش نەتىنىسى ە ئېرىشكەئ بولسىچۇ» 

 

« ئالادىن ۋاقىتلىاق ئىازدەش»ا تېز سۈرئەتتە خەت بېسىپن ئۇ جايغا سېكۇنتتىن لېيىنن ھەرپتاختامد 30

دەى ئەسكەرتىش يازدىلن بۇ ئىشلەتكۈچى تەلىپىىى ئالدىن مۆلچەرلەشتىكى بۆسۈش خارالتىرلىق تەرەققىياات. 

سۆز ئورانى ناھايىتى بەلىتە ئەمما سۇسائ ئىىتايىن ياقتۇردى. سېرگې  چەلاتىن ئاشاۇرۇۋ تىپتۇ دەى ئويلىادى 

بەلكىال ساەئ »مما ئىىتايىن قوزبىتىشچانلىققا ئى ە ئىكەئ دەى قارىدىن شۇڭالشاقا يوشاۇرۇئ لاۈچكە ئىا ە. ئە

 دەى سورىدى.« بەتكە ئوخشىتىم تەرسەئ   شەھمانى ئۇنى مەئ لۆرگەئ 

 

سېرگې  سۇسانىى ئادەم بەدىىى ئىقتىدارىىى ماازاق قىلغاۇچى ئىىژ ىېار رە  ساىدنېيىى چاقىرتىاپ بىزنىاڭ 

مىزگە قاتىاشاااتۇردىن يېتەرلىااال لۈلكىلىااال ھەمااادە تېسىىكىساااى يېتەرلىااال ئىشاااەنچلىل بولۇشاااىغا ساااۆھبىتى

لاپالەتلىل قىلماقچى بولدى. مەئ رە  ۋە پائۇى بۇچېتىى بىار يىغىان زالىغاا تارتىاپ ھەزىا  چاقچااق ھەققىادە 

« لۆڭۈى باش ئىشتابى»ا ئويالندۇق. بەلىتە لەيپىيات پەيدا قىلىشتان رە  بىزنىڭ لۆڭۈلىى ئوقۇش تېسىىكىمىزب

دەى ئات قويدى. ھەممە ئىش پۈتكەندەن مەئ تېكىساتىى بااش بەتاكە ئاۇالى قويادۇمن ئەگەر بىرەرساى لۆڭاۈى 

بااش ئىشااتابى ئىاازدەش قۇتىساىغا ئىاازدەش مەزمااۇنىىى لىرگۈزساەن خالىغااانچە بىاار قاتاار خاتااالىق ئۇچااۇرلىرى 

ىقتىاادارى ئىاازدەش ھەققىاادە ئااويلىىىش ئۇسااۇلىىى لۆررنىاادۇن ئاناادىن لااۆى لۆررلىاادىغائ مەسااىلى ە جاااۋاب ئ

 چۈشەندرررىن لۆڭۈى باش ئىشتابى الزىل بولغائ ئىزدەشىى تەلشۈررشكە قواليلىق يارىتىدۇ.

 

مەئ چاشقىىەلىى چېكىشكە قارىتا تەساەۋۋۇر قىاللمىادىلن مەئ چوقاۇم باارمىقىمىى ئىشلەتساەم »سوئاى: 

 «ئاندىن چاشقىىە  يۆتكىلىدۇ. 

 

قىىەلىى چېكىشىى تەسەۋۋۇر قىلىشىى مەشق قىلىش لېارە . قېشاىڭىز ئاارقىلىق چاشاقىىە  چاش»جاۋاب: 

 «قالشتۇرۇڭ. يىراز بىلەئ چاشقىىەلىىڭ ئارىلىقىىى ئاستا لۆ-لۇنۇپكىسىىى ئىتتىرىشىى سىىاڭن ئاندىن ئاستا

 

ىادىن باشااقا مارىسساان بىاز يېڭىادىن قۇرباائ چەتالەى تىلاى لۆررنۈشاى ئاارقىلىقن چاقچااقىى ئىى لىاز تىل

 تىلالربا لېڭەيتەلەيمىز دەى ئوتتۇرىغا قويدى.

 

بىاار خاتااالىق ئۇچااۇرى لۆڭااۈى باااش ئىشااتابى چەتاالەى ئىدىيەسااىىى بايقىغااانلىقىىى »ئااۇ مۇنااداق د اادى: 

 «شى مۇمكىنن ئاندىن بىز نەتىنە بېتىدە لۆررنۈش تېكىستىىى گېرمانچىغا تەرجىمە قىلىمىز. ربىلدرر

 

ۇئ ئىىتايىن تېزلىكتە ئەڭ ئاخىرقى چە  توشۇشتىن ئىل ىارى ئااخىرقى رەساىل ۋە تور باشقۇربۇچىمىز لار

قوشۇمچە نۇسسىسىىى پۈتتۈردىن بۇ لېايىن ئالاداش بايرىمىىىاڭ ئەنلەنىساى بولاۇى قالادى. بىاز ھەمامە ۋاقىاە 

ە د 8لااۈنى لەچ سااائەت -31ئايىىااڭ -3رايونىاادا ئەڭ زور چەلااتە ئاشااكارىلىماقچىن مۇشااۇنداق بولغاناادا بىااز 

 لۆڭۈى باش ئىشتابىىى ئوتتۇرىغا چىقىرىپن شۇنىڭدىن لېيىىكى پۈتۈئ بىر لۈئ تور بەتكە قويىمىز.

 

ئۆتكەندە ئااخىرقى ھاۆجنەتىى يولاليادۇ. ناھاايىتى تېازالن باارلىق  7:55لارۇئ جۈمە لۈنى لەچ سائەت 

Google  بااش ئىشاتابىىى ساىىاى ئىشلەتكۈچىلىرى باش بەتتە چۆگىلەۋاتقائ لارتوئ قايىامىىڭ سىزنى لۆڭۈى

بېقىشقا تەللىپ قىلىدۇ. بىز ئاخىرى ئەڭ ئاخىرقى مۆھلەتكە ئۈل ۈردۇقن مەئ ئۇى د دىلن شاۇنىڭ بىالەئ بىلالە 

 ئاالقزادە بولدۇم.

 

يۇمۇرمااۇ ئەمەساامۇ ئاڭلىغااائ لىشااى ە بااابلىق. ئەگەر مۇۋەپپەقىيەتلىاال بولمىسااان ئۇنااداقتا پاااجىلەگە 

« ئاقسااق»رلىغاا خاسالىقىى قوشماسالىقىى ئويلىغانادان لومپياۇتېر ئەھلىلىارى ئايلىىىدۇ. مەئ تۇننى قېاتىل ما

بەل ىسااىىى چاپلىاادى ئەممااا مەئ بااۇنچە لىچىاال دائىرىاادىكى چاقچاااق پەياادا قىلىشااىى ئويلىمىغااائن پەقەت 
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قچاق ى ھېن قىالاليدۇ. بىر مىليوئ ئادەم ە چائىكەنلىكىىلومپيۇتېر بىلەئ ھەپىلىشىدىغانالرال ئۇنىڭ يۇمۇرلۇق 

دەن ئەممااا ئەگەر لۆڭااۈى باااش -سۆزلىسااە پەقەت بىاار ئااادەمال لۈلسااەن بااۇ ھەقىااقەتەئ ئوساااى ئەھااماى بولىاادۇن

ئىشتابى زىلزىلە ئۈنۈمى پەيدا قىلسان مەئ شۇنىڭغا ئىشىىىمەنكى سېرگې  چوقاۇم باارلىق لاۈلكە خاۇرۇچلىرىىى 

ەندرررشاى ۋە خاتاالىق ئۇچاۇرى يېزىشاقا ئىىژ ىېرالربا قالدۇرىادۇن يەنە مېىاى بۇنادىن لېايىن مەھساۇالت چۈش

 ئىزچى  مەجبۇراليدۇ.

 

پەقەت لارۇئ تاپشۇر توپچىسىىى بىر چەلساىالن مەئ چوقاۇم خەت قوباۇلالش سااندۇقۇمىى تەلشۈررشاىى 

باشاااالىن ئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ قايتۇرماااا ئىىكاساااىىى بىااار تەرەى قىلىشاااىل لېااارە . مەئ توسااااتتىن پۈتكاااۈى 

چاقچاقىىااڭ باااش تېمااا لااۈلكە خااۇرۇچى بولااۇش بولماساالىقىغا بااابلىق بولااۇى  ئىشاالىرىمىىڭ بااۇ ئەخمىقااانە

 قالغانلىقىىى ھېن قىلدىلن بۇ خى  تۇيغۇ باربانسېرى ئاجىزالىن ئادەمىى تېسىمۇ گۆدە  ھېن قىلدۇردى.

 

 ىى تاپشۇرۇۋالدىل.ئېلسەتئۆتكەئ ۋاقىتتان تۇننى  8:01

 

بااۇ ئىشاالەتكۈچى بىزنىااڭ باااش بېتىمىزنىااڭ « بە  لۈچلااۈلكەئن Google»بىرىىچااى جااۈملە مۇنااداق: 

باربانسېرى ئاۋۇشقا باشلىدىن ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ھەممىسى  ئېلسەتاليىھەسىىى ياقتۇرۇدىكەئ. ئۇنىڭغا ئۇالى 

ھەيرائ قاپتۇ. ئۇالر ئىزدەش موتاورىىى ئىىتاايىن لۈلكىلىال ھاېن قىپتاۇن ئەلساىچە ئاۇالر ياقتۇرىادىكەئ. ئاۇالر 

ممىسىدە لۈل ەئ چىرا  ئىپادىسىن قاقاقالى لۈل ەئن لۈلۈى يەردە دۇمىالى لەتكەئ ۋە يوللىغائ ئۇچۇرنىڭ ھە

يالى لۈل ەنلىكىدىن يەردە يۇمىالى لاسىسىمۇ لۈلۈى لەتكەنا ە ئوخشااش چىارا  ئىپاادىلىرى بىالەئ توشاۇى 

الرنىاڭ ياقتۇرباائ لەتكەئ ئىدى. ئۇالر ھەقىقەتەئ ياقتۇرۇدىكەئ. مەئ يائ لومپيۇتېرىمىىڭ ئېكرانىغا قاراىن ئۇ

ھېسسىياتى چوڭ مېڭەم ە تەسىر قىلىماتاتتى. پەقەت بىر قاانچە ئىشالەتكۈچى گااڭ ىراى چۈشاىىەلمەپتۇن يەنە 

ھېن قىپتۇن ئىزدەش موتورىىى ئاساسى  ئورۇنغاا  لېرەللىكىىىبەزىلەر بىزنىڭ لۈلكىلىل رەڭلەرنى ئازايتىشىمىز 

ر بىازگە ھەيامە قىلىاپن ئەگەر بىاز بااش بەتاكە ئىزچىا  رەساىل قويۇشىى دەپتاۇن يەنە ناھاايىتى ئااز سااندىكىلە

تۇتقاااقلىق لېسااىلىىىڭ »قويساااق ئااۇالر بىزنىااڭ ئىاازدەش موتااورىمىزنى ئىشاالەتمەيدىغانلىقىىى دەپتااۇ. ئااۆزى 

دە تۇرۇۋاتقائ بىر لىشىىىڭ د يىشىچە بىزنىڭ ئايالنماا رەساىمىمىز تۇتقااقلىق لېساىلىىىڭ « دەسلەپكى مەزگىلى

ى ئازايتااليدىغانلىقىىى ھېن قىپتاۇ. ئەمماا لىشاىىى بىازار قىلىادىغائ يېزىاپ قالادۇرۇلغائ پىكىارلەر قوزبىلىشىى

لېيىىكى بىر قانچە سائەتتە لەل ەئ مەدھىيە ماختاشالر تەرىپىدىن لۆمۈلۈى قالدى. ئۇ مەدھىيە ۋە ھاياجانغاا 

 چېلىىىماتقائ ئۈنسىز ئۇدار ئەمەسمۇ تولغائ مۇھەببەتلىل چوڭ نامايىش ئىدى. ئاڭالڭن ئۇ جەنىەتتىكى ئاستا 

 

 قۇلىقىمغا قوپاى ئاۋازدىن بىرى ئاڭالندى.« ئاۋۇنى تاقىمەت. ئۇ مېىى گېرمانىيەلىل دەى قالغائ ئىدى. »

 

از لۈلكىلىل ئەمماا نەتىانە بېتىادە ئوخشاىمىغائ تىلادا ئىشالىتىش ساەى تەس ئلۆڭۈى باش ئىشتابى بىر»

 «اھايىتى تېزال ئۆتۈى لەتتى. بولۇى قالدى. بۇ چاقچاقىىڭ ۋاقتى ن

 

قوپاى ئاۋازنىاڭ ئېيتقىىاى چۈشەنمەسالىل ۋە بەزەى ئىادى. باۇ ئااۋازالر ساىلىق تاۆۋەئ ئااۋازدىن ئۆتكاۈر 

رەشااكە ئايالناادىن ىلرقوپاااى سااۆلۈش ئاۋازىغااا ئااۆزگەردىن ئەڭ ئاااخىرى ئااۇدا بەزەپلىىىااپ پااارتالى چىققااائ ھۆ

نىاڭ دۇنيانىاڭ ھەر  Googleدىان ئىل ىارىن  10. لاېچە ساائەت بۇنداق بولغاندا بىز سەى قارىساق بولمايتتى

 ە نىساااابەتەئ ئېيتقاناااادان گېرمااااانىيەلىكلەر ۋە لۆڭااااۈلىى لىرىقايسااااى جايلىرىاااادىكى نۇربااااۇئ ئىشاااالەتكۈچى

تىزگىىلەيدىغائ چاقچاق ئۇالربا ئويلىغىىىمىزدە  لۈلكىلىل تۇيۇلماپتۇن بۇ لىشىىى تولىمۇ بىلارام قىلىادۇ. مەئ 

يوللىاادىلن ئااۇ ئىشسانىسااىدا ئىىكاسااالرنى نااازارەت قىلىاام تىپتىكەئن ئااۇ ماڭااا گېرمااانچە  لسەتئااېسۇسااانغا 

ئۇچۇرالرنى ئۆچۈررۋ تىش تەللىپىىى بەردى. ئۇ مەسىلىىى تاپقانلىقىن ساېرگېيغا تېلې اوئ ئۇرباانلىقىىى ئېيتتاى. 

تىشاكە قوشاۇلغانلىقىىى د ادى. سېرگېيىىڭ گېرمانچە خاتالىق ئۇچۇرى ۋە ئۇلىىىدىغائ نەتىنە بېتىىاى ئۆچۈررۋ 

 ئەمدى ياخشى بولدىن بىر لىچىل لاشىال ھەى بولدى.

 

ئۇنىڭدىن باشقا مەسىلىلەرنى ھەى قىلغىلى بولمايتتىن چۈنكى ئۇ جۈمە لۈنى لەچقۇرۇئ ئىدى. قۇرۇلاۇش 
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پتىدىن تا ھاردۇق چىقىرىپن بىر ھە Zibbibosخىزمەتچىلەر سېرگې  بىلەئ بىللە -بۆلۈمىدىكى بارلىق ئىشچى

پااالو ئااالتو شااەھەر مەرلىزىاادىكى مااودا ئاشااسانا بولااۇىن  Zibbibosبۇيااانقى چارچاشاالىرىىى يوقىتىماتاااتتى. 

Google  مىىۇتلۇق يوى ئىدى. ئىشسانىدا قېپقالغاانالر ناۆۋەتتىكى ئەھامالىى ئاۆزگەرتىش  20باش ئىشتابىدىن

بانساېرى لۆپىيىماتقاائ گېرمانىيەلىكلەرنىاڭ ئۈچۈئ ھېچىېمە قىاللمايدىغائ ھوقۇقى ياوقالر ئىادى. ئۆيۈمادە بار

ئابرىىىشىىى لۆررۋاتااتتىلن گېرمانىيەلىكلەرنىاڭ تەپەلكاۇرى شاۇنداقال گېرماانچە چاقچااق بىالەئ قالادۇرۇلغائ 

سااۆزلەر خەت ساااندۇقۇمغا لىرىاااپن ھەتتااا خەت ساااندۇقۇم قىساااتاڭچىلىقتا پااارتالى لېااتەيال دەى قالااادى. 

ل مۇز توپقا ئايلىىىاپ قالغانادەلال تۇيۇلاۇىن ئومۇرتقاامىى باويالى تاۆۋەن ە دىىىمدىكى تەر تامچىسى لىچىرگە

 چۈشۈۋاتاتتى.

 

كە تاقابىاا  تۇرۇۋاتاااتتۇق. ئااېلسەتيېاارىل سااائەت ئااۆتتىن يەنە يېاارىل سااائەت ئااۆتتى. بىااز ئەيىااى ۋاقىتتااا 

رىشا باۇنى مەلاۇم بىار لىشىىى بىزار قىلىدىغائ گېرمانچە ئاۋارىچىلىل ئاخىرى ئاخىرالشتۇرۇلدى. بەختىمىزگە يا

ئىىژ ىېااار ھەى قىلااادىن ئىشااالەتكۈچىلىرىمىز قارشاااى ئېلىىمايااادىغائ گېرماااانچە ئىااازدەش نەتىنىساااىىى قايتاااا 

تاپشۇرۇۋالمىدى. ئەمما ئىزدەش نەتىنىسى پورتۇگالچىغا ئالماشتۇرۇلدى. ئىىژ ىېرالر چاقچاقىى بە  لۈلكىلىال 

شۇڭالشقا ئۇالر لۆررنۈشىى يەنە بىر تىلغاا ئالماشاتۇرۇپتۇ.  ھېن قىپتۇن تامامەئ ئۆچۈررۋ تىشكە بولمايدىكەئن

 ئىشلەتكۈچىلەر گېرمانچىىى ياقتۇرمامدۇ  بوپتۇن بىز باشقىغا ئالماشتۇرايلى.

 

مەئ ئالدىراشاالىق بىاالەئ ئىىژ ىېرالربااا د اادىل. بااۇ قايسااى تىلىىااڭ مەسىلىسااى « بولماياادۇ بولماياادۇن»

ەى تىلىدىكى لۆررنۈشىى ئىشلىتىشى بە  تەس. بىز ئەيىاى ۋاقىتتاا ئەمەسن بۇنىڭ سەۋەبى ئىشلەتكۈچىلەر چەتل

 خاتالىقىى تۈزىتىش بولماستىن بەلكى خۇددى ئۆزىمىزنىڭ مارلىسىىى بۇلغاۋاتقاندەلالن ئىىژ ىېارالر شاىرلەتىىڭ

لۆرسە تېسىمۇ پۇخادىن چىقىدىغانادە  ھاېن قىلىشاتى. ئۇنىڭادىن  لىكىىىھوشىدىن لېتىپ ئەسلى ە لېلەلمەس

 ىارى مەئ ئااممىمى مۇناساىمەت لىرىزىسااىىى باشاتىن لەچاۈرگەئ ئىادىلن ئەممااا باۇ قېاتىل خاۇددى ئااويالى ئىل

 يېتەلمەيدىغائ ئالماستىدەلال.

 

ئەرز توختىما  لېلىماتاتتى. گەرچە ۋەزىايەت گېرماائ تىلاى تېكىساتىدە  ئاۇنچە دەھشاەتلىل بولمىساىمۇ 

ىيارەت قىاللماسلىقتىن يەنىال ئابرىىىماتااتتى. بىاز ئاساساى  ئەمما ئىشلەتكۈچىلەر تور ئادر سىىى قوال  ھالدا ز

قائىدى ە خىالپلىق قىلدۇقن ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئۇچۇر ئىزدىشى تەسلىشىپ لەتتاى. بىار ئىشالەتكۈچى قاقشااى 

مۈلاۈ  زىيىىاى لەلتاۈررى چىقاربانلىقىادىن ئابرىىادىن لەساپى  تەتقىقااتچى -بىزنىڭ چاقچىقىمىز ئۇنىڭغا مااى

 نى ئىشلىتىپ خىزمىتىىى تاماملىيالمايماتقانلىقىىى ئېيتتى. Googleپىتى بىلەئ ئۆزىىىڭ بولۇش سۈ

 

مەئ ئىل ىرى چوڭ شىرلەتتە ئۇزۇئ مەزگى  ئىشلى ەئ بولساممۇن مەسىلىىى يۇقىرى قاتالمغاا تاپشاۇرۇش 

بەم ماڭاا شاۇنى دىكى خىزمەت تەجارى Googleيالى تاپشۇرماسلىقتا يەنىال ئىككىلىىىپ قالدىل. ئەمما مېىىڭ 

بىلاادرردىكىن لارخانىىىااڭ تەشااكىلى  قۇرۇلمىسااىدىن ئەنسااىرەى ئارقىغااا چېكىااىمەڭ. مەئ سااېرگېيغا تېلې ااوئ 

چاۇرۇڭ ئىادىن ئىىژ ىېرالرماۇ پااراڭ ساېلىماتاتتىن -ئۇردۇم. ئەيىى چابدا ئاشسانىدا ئادەم بە  لۆى بە  ۋاراڭ

مەئ بارلىق چەتلەى تىلى قوللىىىشالىرىىى توختىتىشاتا گېپىمىى ئېىىق ئاڭالش ئۇنچە ئاسائ ئەمەس ئىدى ئەمما 

 قەتلى  چىڭ تۇربائ ۋاقتىمدان ئۇنىڭ ناھايىتى ھەيرائ قالغانلىقىىى ھېن قىلدىل.

 

مەئ ئەيىى ۋاقىتتا ئېىىقال ئۇالرنىاڭ ئولتۇرۇشاىىى قااليمىقاائ قىلىماتااتتىل ئەمماا ساېرگې  رازى بولمىغاائ 

 اتقاندا يەنە لاشىلىغا ئۇچرىما  دەى ئويلىغائ بولۇشى مۇمكىن.ھالدا قوشۇلدىن بەلكىل لۆڭۈى ئېچىم

 

مەئ سۇسائ بىلەئ ئاالقىلىشالمايماتاتتىلن يېرىل لېچە بولغاندا ئاندىن بارلىق چەتلەى تىلىدىكى تېكىسە 

 تورتۇرادىن چىقىرىم تىلدى.

 

پەقەت تااور بەتتىكااى  بىزنىااڭ ئاااز بىاار قىسااىل ئىشاالەتكۈچىلىرىمىز بە  درتااكەئن»بىاار ئىىژ ىېاار قاقشاااى: 

ماۇالزىمەت  Googleلۆررناۈى تۇرۇپتاۇلى «. ھەممە مەزمۇئ پورتۇگالچە بولسان ئۇالر ئىشلىتىشىى بىلەلمەپتاۇ
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ھاڭغاا  —ئۇنىاڭ قارىشاىچە درتالەر ئەڭ لاۆى تارقالغاائ جاا   —تېسىىكا ساەرخىلىدىن ئاساساى  باازاردىكى 

 قەدەم باستى.

 

بەلرە  ئەنسىرەيدىغىىىل لىچىككىىە سەلبى  ئىىكاستىن قورقاۇى مېىىڭ »ئىىژ ىېر خوۋارد مۇنداق د دى: 

 لېكىنبىز قااليمىقائ چاقچاق قىلمايلىن »ئۇ ئەنلەنى ە جەڭ ئېالئ قىاليدىغائ لىشى ئىدى. « لېتىشىمىز ئىدى. 

ئۈچۈئ ئىىتايىن ماۇھىل. بىاز ئامالىىاڭ باارىچە ئالاداش بايرىمىادىكى چاقچااقىى توساىمىزن  Googleچاقچاق 

شااىرلەت  —بااۇنچە لۆپتااۈررۋەتمەيمىز. مېااىىڭچە بااۇ بىزنىااڭ ئۆسااۈى يېتىلىشااىمىزنىڭ بىاار قىساامى  ئااۇنى

 ئۇنىڭچە بۇ ئىنابى  ئۆسۈى يېتىلىش ئەمەسكەئ.« مۇتەئەسسىپلىككە قاراى مېڭىماتىدۇ. 

 

سېرگې  مەسىلىىىڭ تەلتۆلۈس ھەى بولمىغاانلىقىىى ئېتىاراى قىلادىن گېرماانچە ئىازدەش نەتىنىساى بە  

قارلىق. ئۇندىن باشقان لۆڭۈى مەرلىازى ئاارقىلىق ئېرىشاكەئ ئىناابى  ئىىكااس ساەلبى  ئىىكاساتىن خاېلىال قىزى

 لۆى.

 

بولغانادا مەئ ئانادىن ئۇخلىادىل. چۈشاۈمدە گېرماانالر ھەققىادەن لىسساابوئ ھەمادە بىار  2يېرىل لاېچە 

ى شاۈبھىلىىىپ ماڭااا قاااراىن لىرانساىيەلىل ساااقچىىىڭ رەڭساىز چۈشااىىى لااۆررپتىمەئن ئاۇ لىرانسااىيەلىل ساااقچ

 «لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى ئۇنى بە  ياخشى لۆرىدۇ ئەمەسمۇن لېكىنئۇنى تاقىم تەمسىز  »مۇنداق سورىدى: 

 

ئىككىىچى لۈنى ئەتى ەندە ھېسسىيات جەھەتتىن ئىىتايىن تىرلىشىماتقاندە  ھېن قىلادىل. مەئ لۆڭاۈى 

نىااڭ بەلىااتە بىمەنىلىكااى مۇتەئەسسااىپ بولمىغااائ  Googleباااش ئىشااتابى د اا ەئ بااۇ چاقچاااقىى باشاالىدىلن 

مارلىمىزبا چاقچاق قىلىشقا بولىادۇ.  —ئۇسلۇبىغا تامامەئ ئۇيغۇئ. سېرگې  باشتىن ئاخىر ھەممىسىىى بىلىدۇ 

ئەممااا تەرجىاامە لۆررنۈشااىدىكى خاتااالىقتىن مەئ ئىىتااايىن تەڭلىكااتە قالاادىلن باشااقىالرنىڭ مەناادە  تەڭلىكااتە 

 ىقىدىن تېسىمۇ ئەنسىرەيمەئ.قېلىشىى ھېن قىلماسل

 

نااېمە ئۈچااۈئ ئەرز لۆررلسااىال شااۇنچە لااۈچ سااەرى قىلىااپ ئااۆزگەرتىش قىلىمىااز  نااېمە ئۈچااۈئ تىلىااى 

پورتۇگالچىغا ئالماشتۇرىمىز  زادى لىل تاپقائ ئەقى   مەئ مارلا باشاقۇربۇچى بولاۇش ساۈپىتىل بىالەئ مارلاا 

ى چۈشەندىل. ئۇ كىىىلنىڭ ھەقىقى  لۈچىىىڭ نەدى Googleباشقۇرما  يەنە نېمە ئىش قىالاليمەئ  مەئ ھازىر 

نى ئوتتۇرىغاا قوياۇش ھوقاۇقى باار لىشاىلەرنىڭ قولىادان تاور ئادر ساىىىڭ ئىنارا قىلىاش لاودىىى  GWSيېڭى 

ھەقىقى  دەلىللەيدىغائ لىشىىىڭ قولىدا. ئۇ ئىىژ ىېرالر ئەڭ ئاخىرقى بىر تۈرلۈم دەرۋازىمەنلەردۇر. مەئ تۈرنىڭ 

ىىىشىغا يېشى  چىرا  يېقىپ بەرگەئ تەقدىردىمۇن ئۈزچاتىى باشاقۇرىدىغائ لىشاىىىڭ باشاقىچە پىكارى ئىنرا قىل

بۇ مېىىڭ يۈز چاقىرىل نېرىدا  —بولسىالن بىزنىڭ ئىنرا قىلىش جەريانىمىز ئىككىىچى لۈنى ە بارمايال ئۆزگىرىدۇ 

شتابتا بولۇشۇمىى بەلمۇ ئارزۇ قىلادىل. تۇرۇپمۇ ئۇيقۇ لەلتۈرمىدىن مەئ ئۇخالشتىن ئىل ىرى ئۆزەمىىڭ باش ئى

 لۆڭۈى باش ئىشتابى ۋەقەسى بىزنى توبرا يولدىن قايدۇرۇۋەتكەندە  تۇيۇلدى.

 

درشەنبە لۈنى ئىشقا چىقىپال ئىشتىن لېيىىكى ئەسلەتمە يېزىپن بۇناداق ئىشاىىڭ قايتاا ياۈز بەرمەسالىكى 

تىن تاوپلىغىلى بولىادىغائ ئېلسەتادىن ئاارتۇق پارچىا 600ھەققىدە ئۆزەمىى ئەسكەرتتىل. مەئ تاپشاۇرۇۋالغائ 

لۆڭااۈى باااش ئىشااتابىىى  ئااېلسەت 70ھەماامە سااانلىق مەلۇماااتالرنى ئىچىاا ە توپلىاادىل. ئۇنىااڭ ئىچىاادە %

ياقتۇرىاادىغانلىقىىى ئىپااادىلەپتۇن قالغانالرنىااڭ لااۆى قىساامى نەتىاانە لۆررنۈشااى باشااقا بىاار تىلغااا تەرجىاامە 

ەجااارىبە سااااۋاقىى خاتىرىلىمالااادىل: ئىشااالەتكۈچىىىڭ ئىزدىشاااىىى مەڭ اااۈ قىلىىغانلىقىااادىن ئاااابرىىىپتۇ. مەئ ت

تەسلەشتۈررشكە بولمايدۇ. مەئ يەنە ئەرز قىلغائ ئىشلەتكۈچىلەرگە بىر پارچە لەچۈررم ساوراش خېتاى ياازدىل 

نىااڭ مايكىسااىىى تولۇقلىمااا سااۈپىتىدە ھەقسااىز ئەۋەتىاادىغانلىقىمغا ۋەدە بەردىاال.  Googleھەماادە ئۇالربااا 

ەتلىل چۈش ئاخىرى تۈگىدى. ھەممىمىز ئۆزىمىزگە اليىق تەجرىبە ساۋاققا ئى ە بولدۇقن خاتالىقتىن بىلىال قاباھ

 ئالدۇقن ھازىر يەنە ئالغا ئىل ىرىلىسە  بولىدۇ.

 

 مارىسسا بۇنداق قىلىشىىڭ ھاجىتى يوق د دى.
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ئەمەسن بەلكى بىز لۆڭۈى مەسىلە بىزنىڭ لۆررنۈشىى گېرمانچىغا تەرجىمە قىلغىىىمىز »ئۇ مۇنداق د دى: 

نى قىلغانلىقىمىز ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىىاى ‹ تەللىپ›باش ئىشتابىدا گېرمانچە تەپەلكۈرنى بايقاشقا ئائىە 

ئەگەر بىااز مەساالۇلىيەتىى سۈررشتۈرمەساالىل باياناااتىىى بەتااكە قويااۇىن ئۇنىااڭ پەقەت چاقچاااق »تارتقااائ. 

 بىلارام بولمايدۇ. ى د سەلالن لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسىكىىىئىكەنل

 

ئاۇ تەللىاپ بولمىغاائ بولساان زور لۆپچىلىال لىشاى »يەنە بىر ئىىژ ىېار گەى قىساتۇرۇى مۇناداق د ادى: 

تەرجىمە ئۆزگىرىشى ىمۇ دىققەت قىلمىغائ بوالتتى. پەقەت بەتتىكى يېتەلچىىىڭ تېكىستى گېرمانچىغاا تەرجىامە 

 «بەت نەتىنىسى يەنىال ئىى لىزچە.  —قىلىىغائ 

 

رنىڭ ھەممىسااااى ئىى لىاااازچە ئەمەسن ەنەتىنىسااااىدىن سااااىرتن باشااااقا تېكىسااااتلىقىاااا  ئىاااازدەش ھەق

ئىشاالەتكۈچىلەر قانداقسااى ە دىقااقەت قىلماياادۇ  مەئ بۇنىڭاادىن شااۈبھىلىىىپ چۈشااىىەلمىدىل. ئەگەر بەتىىااڭ 

قىلماايال ئاستىغا بىر جۈملە قىستۇرۇلۇىن ئۇستىدىكىىىڭ چاقچاق ئىكەنلىكى ئەسكەرتىلسەن باۇ مەساىلىىى ھەى 

ى ئېتىاراى قىلغاانلىق دەى چۈشاەندرردى. جوناساائ كىىىئەمەسلقالما  بەلكى ئۆزىىىڭ چاقچىقىىىڭ لۈلكىلىل 

  دئەن لىيە سااتىرا ئەدەبىيااتى پىشىماساى  ئەزەلادىن سااتىرا باار يەرگە يۇلتاۇز Jonathan Swiftسىمى ە د

 بەل ىسى قويمىغائ.

 

ىالەئ مېىىاڭ پىكارىل ئىزچىا  بىاردە  ئەمەس. مەئ ئەسالى لۆڭۈى باش ئىشتابى مەسىلىسىدە مارىسسا ب

ىى ئۇنىڭغا ئەۋەتىپ بەرگەندىن لېيىىمۇن ئاۇ يەنىاال مېىىاڭ ئىشالەتكۈچى ئىىكاساىىى تاۈرگە ئايرىشاىمدا ئېلسەت

مەسااىلە بااار دەى قارىاادى. قولۇماادا تەييااارالى قويغااائ پااوالتتە  پالىااە بااار ئىاادىن شااۇنداقتىمۇ بىااز سااانلىق 

اق چۈشاااەندرررش ھەققىااادە بىااارلىككە لېلەلمىااادۇق. مەئ مەسااالۇلىيەتىى سۈررشتۈررشاااىى مەلۇمااااتىى قاناااد

ئەمما لۆپچىلىكىىڭ خاتالىقتىن تەجرىبە ساۋاق يەلۈنلەىن بۇندىن لېيىن قايتا سادىر قىلماسلىقىىى  لئويلىمىدى

بىاز خاتالىقىىاڭ زادى ئۈمىد قىلدىل. بۇ قېتىملىق خاتالىقىى قايتا ئۆتكۈزمەسلىككە لاپالەتلىل قىلىاش ئۈچاۈئن 

 ى جەزملىشىمىز الزىل.ئىكەنلىكىىقەيەردە 

 

ئومىد لورد ستانى ئۆزىىىڭ لۆز قارىشىىى ئوتتۇرىغا قويدى. ئومىاد ساېتىش لەساپى تەتقىقاات ئورنىىىاڭ 

ئاۇ باشاتىن ئااخىر لۆڭاۈى بااش « بۇ ئىىتايىن گۆدەللىلن»باشلىقى بولۇىن ئۇ ئابرىىغائ ھالدا مۇنداق د دى: 

ى تەنقىد قىلدى. ئومىد دەسلەپتە لۆڭۈى بااش ئىشاتابىىى بىلمەيتتاىن ئالاداش باايرىمى لاۈنى ھەمامە ئىشتابىى

جايىى قاپلىغائ ۋاقىتتان ئاۇ راساا ئاچچىقالنادى. ئومىاد مىانەزى ئېغىارن چىرايىادا لاۈلكە لەتمەيادىغائ ھەتتاا 

اشتۇرماپساىلەرن ئۇالرنىاڭ قوشاۇنى تىزلىىىپ تۇرۇى بىزنى زاڭلىق قىلىپ بۇ چاقچاققا ئېالئ سودى ەرلىرىىى قاتى

ئىزچى  ئاشۇ ئېالئ سودى ەرلىرى ە ياخشىچاق بولۇۋاتقانلىقىىى بىلىشىڭالر لېرە  ئىدى. بىز ھەتتان دۇنياادىكى 

 ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ پۈتۈنلە  ئامېرىكىچە يۇمۇرىمىزنى قانداق ھېن قىالاليدىغانلىقىىى ئويالى باقمىدۇقمۇ 

 

ئۈمىاد قىلىامەئ.  لىكىىىمەئ بۇنداق ئىشىىڭ قايتا ياۈز بەرمەسا»ۇنداق د دى: ئۇ بىزنى ئاگاھالندۇرۇى م

بۇ ئومىدنىڭ مۇشۇ خى  لېلىشمەسالىكتىن بايقىغاائ « ھېلىمۇ ياخشىن بۇ ئىش جۈمە لۈنى لەچتە يۈز بېرىپتۇ. 

ىشىدۇ دەى ئۇالر بىزنى ئۆزلىرى بىلەئ رىقابەتل —با ئوخشاش دەرۋازا تورتۇرا  Yahooبىردىىبىر ئۈمىد ئىدى. 

بۇندىن لېيىن بىزدىن ئەنساىرىمەيدىغائ بولادى. باۇ خىا  گاۈدەللەرچە ئەخمەقلىاق ئاارقىلىقن  —ئويالى قاپتۇ 

ئەلمەتتە ئۇالرنىڭ ئىشلەتكۈچىلىرىىى تارتىپ لېتەلمەيمىز. ئومىد بىزنى ئەسكەرتىپ مۇنداق د ادىن بىاز ھاازىر 

ھااازىر يۈرگااۈزرۋاتقىىىمىز ھەقىقىاا  سااودا  نىااڭبىز سااىتان وردنىڭ ياتىقىاادىكى ئەيىااى ۋاقىتتىكااى تااۈر ئەمەسن

پائالىيىتىن بۇ خۇددى يېڭى ئالى  مەلتەى ئوقۇبۇچىساىىىڭ پىامىىى ئىچىاپ بولاۇى قىلغاائ بىامەنە چاقچىقىغاا 

شااىرلىتىدىكى لااۈنلىرىىى ئەساالەى قالغااانلىقىىى  Netscapeئوخشااى قالاادى. مەئ ئۇنىااڭ ئەيىااى چاباادىكى 

 شھۇر بولغائ شىرلەتن لېيىن ماگىاتالرنىڭ بېسىمى بىلەئ مابدۇرىدىن لەتكەئ.بىر مەزگى  مە —ھېن قىلدىل 

 

بىاز تاۇرۇى تاۇرۇى »بە  ئەنسىرەى لەتمەسلىكىى ئېيتتاىن  ڭغاسېرگې  ئۇنى« ئەنسىرەى لەتمەن ئومىد»
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 «بەلىتە ئىشالرنى قىلىمىزن ئەمما خالىغانچە قىلغائ ئەمەسن بۇ ئىشالرنىڭ ئىنابى  تەسىرى بار. 

 

ئومىاادقا ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ ھەماامە ئىنااابى  پىكىرلىرىىااى لۆرسااەتتىلن ئەممااا سااىىدى مېىااى بااۇ مەئ 

قىلىمەتتىڭ د دى. ئومىد مەنپەئەتداشن ئەلمەتتە بۇ ئىشاقا  لىلئىشالرنى چىرايلىق لۆرسىتىپ زور مۇۋەپپەقىيەت

پەقەت ئۆزەمىىال بەزلىيەلەيمەئن قاتىىشىدۇ. مەئ يەنە بىر تەجرىبە ساۋاققا ئېرىشتىل. مەيلى نېمە بولسۇئن مەئ 

بۇنداق بولغاندا ئۆزەم ە تېسىمۇ لۆى ھەرىكەتلەندررگۈچ لۈچ بېرەلەيمەئن تېسىمۇ رەسمى  ھالدا بۇ قېتىملىق 

ئىتتىرگااۈچ يەنىااال ئىشاالەۋاتاتتىن  GWSچاقچاااقىى توسااااليمەئ. ئااۇ لااۈنى ئاخشااىمى ناھااايىتى لەچ ۋاقىتتااان 

 يۈزە قارىغاندا شۇنداق ئىدى.ھاياجانلىق ئەسەر توختاى قالدى. 

 

گەرچە باشقىالر لۆڭۈى باش ئىشتابىدىن تەجرىبە ساۋاقىى قوبۇى قىلمىغائ بولسىمۇن ئەمما مەئ يوقالغاائ 

توزاناادىن يورۇقلااۇقىى ھااېن قىلاادىل. لوزۇنكااا ئېالنغااا تايانمااا ن ئىسااىل لارتىسااى -سااۈرەنلىل چاااڭ-شاااۋقۇئ

مارلىساااى يارىتااليااادىغانلىقىمغا تاماااامەئ ئىشاااەندىل.  Googleقۇرۇلۇشاااى قىلماااا  تۇرۇپماااۇن مەھساااۇالتتا 

Google  شەللى ئارقىلىق روشەئ ناۇر چاچىادۇ.  شۋە ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ سۆزلىشى —مەئ  —خارالتېرى بىز

مەئ ھەر قانداق ئىشاىى ساىىاى باقساام بولىادۇن چاۈنكى ماڭاا قۇمانادانلىق قىالاليادىغائ ئاشاۇ ئىككاى لىشاى 

 ەيدۇ. مەئ پۈتۈنلە  ئەرلىن.ئەلمەتتە مېىى چەللىم

 

 نىڭ دەپتەردارىن ھازىر مەئ ئۇالرنىڭ ئاۋازىىى ئاڭلىتىمەئ. Googleمەئ 

 

 ئەسەبىيلىكتىن ئادىشىش

 

Google  نىااڭ ۋاقىااە ئورۇنالشتۇرۇشااى سااامورايىىڭ راسااا تاۋالنغااائ قېلىچىغااا ئوخشااايدۇ. نۇربااۇئ

ىىاڭ ساىزىقلىق چۈشەندرررشاى ھەقىقىا  ئاۈچ ئۆلچەملىال پائالىيەتلەر بىرال ۋاقىتتاا ئېلىاپ بېرىلىادۇن باۇ لىتاب

لەچمىشىى تۈزلىمەتتىن ئەسلى شەللىىى تولۇق ئەلن ئەتتۈرگىلى بولمايدۇ. ئەگەر لىتااب بېتىىاى يىرتىم تىاپن 

ئااۇالرنى ئاساامانغا ئاتسااىڭىزن ئااۇالر ئۈسااتىڭىزگە چۈشااكەئ ۋاقىتتااا خالىغااانچە ئوقااۇڭن بەلكىاال ئااازراق ئااۈچ 

ئااا  بولاادىن ھەر لااۈنىن ھەر  5لېلىااپ قېلىشااىڭىز مااۇمكىن. مەئ شااىرلەتتە تااۇرۇۋاتقىلى  ئۆلچەملىاال تۇيغۇبااا

 سائەتتە مېڭەمدە يېڭى بىر يوى ئېچىلىدۇن ئەسلىدىكى ئورۇندىن ئايرىلىپ يوچۇئ يۆنىلىشكە ماڭىدۇ.

 

ش مەئ باا»بىر قېتىملىق مەھساۇالت تەلشاۈررش يىغىىىادان مەئ الررى بىالەئ ساېرگېيغا مۇناداق د ادىل: 

بەتكە قويىدىغائن ئازراق مەزمۇنىى يېزىشىى باشلىغائ. بۇنداق بولغاندا تور بېتىمىزنى تۇننى قېتىل ئىشلەتكەئ 

ئىشلەتكۈچىلەرگە بىزنىڭ ئەۋزەللىكىمىزنى نامايەئ قىلىپن ئۇالرنى قايتا زىيارەت قىلىشقا جەلاپ قىالاليمىاز. باۇ 

 «مەزمۇئ تىزىمى. 

 

 ن يۆتكەلمىدىن ئۇ تېلې ونىى چۇۋۇماقچىدە  قىالتتى.سېرگېيىىڭ لۆزى يېڭى تېلې وندى

 

ئۇالر »دەى سورىدى الررى. « ى قانداق جەزملەيسەئ  ئىكەنلىكىىسەئ قايسىسىىىڭ يېڭى ئىشلەتكۈچى »

ئۇ تام شولىلىغۇچىىڭ ئېكرانىدا رەتلىال تىزىلغاائ ئاوئ « مۇشۇ ئۇچۇرالر سەۋەبىدىن تور بەتىى تاقىمەتسىچۇ  

ۆرگەچ شاۇنداق د ادى. مەئ ئۇنىااڭ ساوئالىغا تېساى جااۋاب بەرمە  تاۇرۇپالن ئاۇ ئااۇالپال نەچاچە قاۇر خەتىاى لا

ژۇرنىلىاادىكى گۇۋاھىااامىىى ئىشلەتمەيسااەئ  بىااراق مېااىىڭچە ‹ دەۋر›سااەئ نااېمە ئۈچااۈئ »مۇنااداق سااورىدى: 

 «بۇالرنىڭ ھەممىسى ئۈنۈملۈ  ئەمەس. 

 

 ىىى مىدىرلىتىپ قويدى.سېرگېيىىڭ لۆزى تېلې ونىدىن الررىغا يۆتكەلدىن الررى قېش
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 Googleساەئ باۇالرنى تېسىماۇ جەلاپ قىالرلىاق قىلسااڭ بولغاۇدە . ئەگەر »الررى ماڭا مۇنداق د دى: 

ئىزدى ەئ بارلىق ساانلىق مەلۇمااتالرنى بېساىپ چىقىرىاپن باۇ قەبەزلەرناى دەستىلىساە  يەردىان ئايغاا يېتىاپ 

 «بارىدۇ. 

 

 لى ە يۆلەندى.سېرگې  لۈلۈى قويۇىن ئورۇندۇقىىڭ يۆلەنچۈ

 

 د دى سېرگې  الررىغا قاراى.« توبرا ئەمەس. »

 

 الررىىىڭ قېشى يەنە لۆتۈررلۈىن قوشۇمىسى تۈررلۈى بىرلىشىپ لەتتى.

 

بىااز قىلماااقچى بولغااائ ئىااش تاسااادىپى  يااۈز بەرگەئ ئىشااىى تەلشااۈررشن قاااراى باقااايلى قايسىسااىىىڭ »

ىىى لۆتاۈررى قويادىن تەخمىاىەئ تاۆتتىن بىار دىياۇيل ساېرگېيمۇ ساۆزلەۋ تىپ قېشا« ئۈنۈمى تېسىمۇ ياخشاى. 

 ئې ىزلىكتە ئىدى.

 

 

 

بىر چابدا ئۇالر ئىككىلىسى بىر بىرى ە تىكىلىپ گەى قىلمىدىن قېشى لۆڭاۈى سەزگۈساى پىكىرلىشاىدىغائ 

يېپىق تو  يولىدا قوش لىشىلىل ئۇسسۇى ئويىاۋاتاتتى. مەئ بەزىدە الررىىى ئېىىق چۈشاىىەلەيدىغاندە  ياالى 

ھېن قىالتتىل شۇنداقتىمۇ ئۇالر ئىككىسى بىار يەردە تۇربانادان  سېرگېيىىڭ نېمە ئويالۋاتقانلىقىىى بىلىدىغاندە 

ئۇالرنىااڭ ئااويىىى بىلىااشن خااۇددى قااوش نېتااروئ يۇلتااۇزى ئارىسااىدىكى يوچااۇقتىن بىاار دەسااتە يااورۇق نااۇرنى 

 ەئىىىش باااار ئىااادىن ئەمماااا متۇتقانااادە  قىااايىن ئىااادى. ئوتتۇرىااادا ناھاااايىتى نۇرباااۇئ ئېىېااارگىيە ئاااايل

چااۈۋۇۋ تىل ەئ  تەلشااۈرەلەيدىغائ نااۇر سااىپىكتىرى دائىرىسااىدە ئەمەس ئىاادى. سااېرگې  دىققىتىىااى قايتىاادىن

 تېلې ونغا يۆتكىدى.

 

بىز باش بەتىى ئوتقاشاتە  »ئۇ تىزىغا قاراى سورىدىن « بىزنىڭ قانداق قىلىدىغانلىقىمىزنى بىلەمسەئ  »

 «انچىلىل ئادەم قايتا زىيارەت قىلىدىغانلىقىىى لۆررى باقايلى. ئاچ قىزىلغا ئۆزگەرتىپن ق

 

الررى خۇددى سەلرەۋاتقائ قېشى ئۇنىڭغا بىر ئەرلىان تاوى ياالى مۇلاپاات مەيادائ ئۇتقانادە ن شاۇئائ 

 تېتىكلىشىپ لەتتى.

 

ۈۋاتااتتى. مەنمۇ لۈلدرمن ئەمما مەئ لۈلۈى بولغاندىن لېيىنن ئۇالر تېسىچە ئاۆزىىى توختىتىمااللماا  لۈل

بۇ تەللىپىى … ئۇالر بولۇشى مۇمكىن ئەمەس… بىر گۇمائ مىڭەمدىن يالە قىلىپ ئۆتۈى لەتتى. ئۇالر ئەمەس 

راسە دەى قالدىڭغۇ دەيامەئ  مەئ باشاتا گۇمانادىن ئىىكاار قىلىشاتىن باشالىىىپ ئانادىن لوگىكىلىاق ئەقلىا  

ماات پاارامېتىرى قاۇرۇى ئۇالرنىاڭ ئارزۇساىىىڭ يەلۈئ ئارقىلىق قارشى تۇرىدىغائ ئۇزۇئ مۇساپەن ساانلىق مەلۇ

 ئىسپاتلىغاندىال ئاندىن تۈگى ەئ بولىدۇ. ئەمەسلىكىىىقىممىتىىىڭ ئانچە چوڭ 

 

خىزمەتچىلەرنى ئۇنىڭ ئىشاەنچلىل ياالى -ساراڭالرچە ئىدىيەدىن بىر نەچچىىى ئوتتۇرىغا قويۇىن ئىشچى

-خۇشاااللىىىپ چارچىماياادۇ. ئااۇالر ئىشااچىدەلىللەتسااە ن شااىرلەت قۇربۇچىسااى بۇنىڭاادىن  ئەمەساالىكىىى

خىزمەتچىلەرنىااڭ پىشانىسااىدىكى لااۆ  تومۇرىىىااڭ لۆپااۈى چىققااائن ئااالقىىى تەرلەى لەتااكەئن مەھسااۇالت 

باشااقۇربۇچىن ئاساارىغۇچىالر ۋە ئىىژ ىېرالرنىااڭ ئەسااتايىدى  تەلشۈررشااىن ھەرخىاا  قااليمىغااائ ئۇچااۇرالرنى 

الش خارالتېرىدىكى ئىدىيەلەرنى بېسىقتۇرۇشن تىرىشىپ ئەقلى  ۋە سۈزرشىن ساراڭالرچە ئويالى چىقىلغائ پارت

 لوگىكىلىقىى داۋامالشتۇرۇشىى لۆررى تۇرىدۇ.
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مېىىاااڭ مۇشاااۇ خىااازمەت »  ماڭاااا مۇناااداق د ااادى: Deb Kellyتاااۈر باشقۇربۇچىساااى د اااب لېللاااى د

ز بەلكىاال بااۇ مېىااى قوبااۇى قىلىشااىى خاالياادىغائ تااۇننى شااىرلەت. سااى Googleتەجرىبىلىاارىم ە ئاساسااەئن 

دەى ئويلىشاىڭىز ماۇمكىن. ئەمماا قايتاا ئاويالى ‹ ساراڭ بوپتۇن سااراڭ بوپتاۇن درتلىشاىپ لېتىپتاۇ›شىرلەتىىن 

 ‹. «ئاسائ ئەمەسن ئەمما ھەقىقەتەئ دانالىق—ئەمەلىيەتتە بۇ ھەقىقەتەئ دانالىق›باقسىڭىزن 

 

ەلاتىن ئاشاۇرۇۋ تىل ەئ تەللىپاى بۇ خى  ئەسەبىيلىكىىڭ ئاساسى يوقماۇ ئەمەس. الررى ۋە ساېرگېيىىڭ چ

پەقەت بىزنااى جىااددى  ئالاادىراش ئەقلىاا  يەلااۈئ چىقىرىشااقا مەجبۇرالياادۇن شااۇنداقال ئوخشاااش بولمىغااائ 

ئىدىيەلەرنى رىقابەتلەشاتۈررىن ئۇنىاڭ ئەڭ زور قىممىاتى ە ئېرىشاىدۇ. الررى بىالەئ ساېرگې  ئاادەمىى ھەيارائ 

ن لېيىىكااى ھەر قانااداق ئىااش بەلىااتە تۇيۇلماياادۇ. مااۇمكىن قالدۇرىاادىغائ لااۆز قاراشااىى ئوتتۇرىغااا قويسااىال

بولماسلىقتىن ئانچە مۇمكىن بولماسالىق تاۋلىىىاپ چىقىادۇن بىزنىاڭ دىقاقەت قىلىادىغىىىمىز ھەقىاقەتن ھەمادە 

ھەقىقەتىى ئىسپاتالشن بۇ جايدا ھېچقانداق يەلۈئ يالى ئادەتتىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. ئەگەر بىاز ئىل ىارى 

ھەى قىلىش چارىسىىى داۋاملىق ئىشلەتسە ن ئۇنداقتا ئۆزگىرىش « قوبۇى قىلغىلى بولىدىغائ»باققائ  ئىشلىتىپ

جەريانىاادىكى بۆسۈشااىى مەڭ ااۈ ئېچىااپ تاشاالىيالمايمىزن دەى مۇشااۇ بۆسااۈش لونااا دۇنيااانى ۋەياارائ قىلىاادۇن 

 ئۇششاق تاشالردىن يېڭى دۇنيا بەرپا قىلغىلى بولىدۇ.

 

 ئۇرس بۇنى ئەڭ چۈشىىىدۇ.

 

الررى بىلەئ سېرگې  ئادەتتىكى قائىدى ە ئاساسالنما  ئىاش بېنىرىشاىى ئۈمىاد »ئۇ ماڭا مۇنداق د دى: 

قىلىدۇ. تېسىمۇ يۇقىرى نىشاندىن قوى سالغاندان ئېرىشكەئ قىممەت تېسىمۇ چوڭ بولىدۇ. ئەمما ئەگەر نىشاانىى 

ىز ھالدا ئۇنچە ئالتىپ بولمايدۇن خام خىياى تىكلىمالمىغاندان لۆپچىلىل تەبىلىيال خەتەردىن دالدىلىىىدۇن ئاڭس

 «قىاللمايدۇ. 

 

نىاڭ ئەقىلغاا ئېتىباار بېرىاپ تەجارىبى ە ساەى قارايادىغانلىقىىىڭ يەنە بىار ساەۋەبى. ئاۇرس  Googleبۇ 

ئەتراپىڭدا ئەڭ ياخشىسى قىزبىىلىقاى ئۇرباۇى تۇرىادىغائ ئادەمادىن بىارى باولغىىى »ئەسلەى مۇنداق د دى: 

ىڭ مۇمكىن بولمايادىغانلىقىىى بىلمەيادۇن ئاۇ دۇلادۇى ساامادا ئۈزگەنادە  تەپەلكاۇر قىلىادۇ. ياخشىن ئۇ نېمىى

پەقەت بىاارال مەسااىلە بااارن سااىز خااامچوت دائىرىسااىدە ئااويىڭىزنى ئەمەلاا ە ئاشۇراالمسااىز  بەلكىاال. ئەممااان 

ى بولىاادىغائ يااالى قايتااا تەجاارىبە قىلمىغاناادان ئەمەلاا ە ئاشااۇربىل-سااىىىمىغاندان ئااۆلچى ىلى بولماياادۇن قايتااا

 «بولمايدىغانلىقىىى مەڭ ۈ بىل ىلى بولمايدۇ. 

 

يېڭىياچىلىرىىى لۆرگەندەن ئۇالربا  Googleتۇننى قېتىل ھەقىقى  دوئى  مەيدانىغا قەدەم باسقائ ئاشۇ 

يااۈز لېلەلمەيدىغاناادە  ھااېن قىلىاامەئ. ئااۇالر تااۆت ئەتراپقااا نەزەر سااالغاندان لااۆز نااۇرى خااۇددى مەلتەپااتە 

لىاال چااۈش لااۈررى ئەماادىال چۆچااۈى ئويغىىىااپن بۇنىااڭ رەھىمسااىز قەدەم بېسااىش مۇراسااىمى يااالى قاباھەت

ئېىىقلىمااقچى بولغانلىقىغاا ئوخشاايدۇ. ئەگەر ساىز نىشاائ قاوزبىتىش تىپىادىكى ھەمادە ياخشاى  ئەمەسلىكىىى

ۇنى قايتاا تىلغاا بىاز با»ئۆتۈشچانلىققا ئامراق يېڭى خىزمەتچى بولسىڭىزن ئۇناداقتا ساېرگې  قەتلىيلىال بىالەئ 

ن سىز قاناداق «ئالمايلى دمەيلى نېمە توبرىلىق پاراڭالشمايلى ن ز ھىىمىزنى يىغىپ ئالەم تانىسى قۇرايلى دەيدۇ

 ئىىكاس قايتۇرىسىز 

 

يىغىاان ئىاادىيەنىڭ گااۇمرائ بولىاادىغائ بىردىىبىاار جااايى ئەمەس. ئەگەر شااىرلەت قۇربۇچىسااى مەلااۇم بىاار 

  ئېيتقانادە  David Kraneئۇالر ئۇنى مۇناساىمەت ماۇدىرى داۋىاد لىارەين د تەللىپىى ياقتۇرمىسان ئۇنداقتا

سىز ئالەم ە بىار نەرساىىى چىقااردىڭىزن لېايىن جااۋاب »با تاپشۇرىدۇ. « چە  ئىشسانىسى-تاشالندۇق خەت»

 «ئااللمايسىز. ئۇنداقتا سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئۇنتۇلۇى قېلىىغانلىقىىى بىلىشىڭىز لېرە . 

 

پىكىرگە ئاز توال ئىىكااس قايتۇرباائ تەقادىردىمۇن ئۇنىاڭ -گې  بىز ئوتتۇرىغا قويغائ ئو الررى بىلەئ سېر

 پايدىسى بولۇشى ناتايىنن ئۇالرنىڭ ئىىكاسى دائىل مۈجمەى.
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ئەگەر ئااۇالر »  ئەساالەى مۇنااداق د اادى: George Salahئارقااا سااەى باشااقۇربۇچى جااورج ساااالخ د

ھەن باۇ ›ن ئەگەر ئاۇالر رەت قىلساان ئاۇالر ‹ئادەمىى بىزار قىلمايدىكەئ قارىماققا›ياقتۇرسان ئۇالرنىڭ دەيدىغىىى 

مىكااى -دەيادۇ يااالى بىار قىسااىل تېسىىكىلىاق ئاتااالغۇالر بىالەئ مىكااى‹ ئەڭ ياخشاى اليىااھە ئەمەساتە  تۇرىاادۇ

 «گەپلەرنى قىلىدۇ. ئۇالر ئەزەلدىن ئېىىق جاۋابىىى بەرمەيدۇ. 

 

باۇ »ياالى « بە  ئومااقن مەئ يااقتۇردۇم»ۋاقتىمدان ئۇ پەقەت  مەئ بىر نەرسىىى سېرگېيغا تەستىقالتقائ

Google دەيدۇ.« نىڭ ئۇسۇلى ئەمەس 

 

بىاار قېااتىلن مەئ قوشااۇنۇمدىكىلەر بىاالەئ بىلاالەن نىشااانىىڭ ئاممىىىااڭ دىققىتىىااى تااارتىش ۋە مەقسااىتى ە 

لغائن بۇنىڭ ئۈچۈئ بىاز ئاساسەئ بىر ئېالئ قۇرۇلۇشى ئۈچۈئ بىر يۈررش ئاساسى  قائىدە تەتقىق قىلماقچى بو

بىر قانچە لۈئ ۋاقىە سەرى قىلغائ. سېرگې  اليىھەنى بىر قۇر لۆررى چىققاندىن لېايىنن قوشۇمىساىىى تاۈررىن 

 «مېىىڭچە سىلەر باشقىدىن ئويلىشىپ بېقىڭالر. »ئاندىن مۇنداق د دى: 

 

مەئ بىاار تەرەپااتىن « سااىز بااۇ اليىااھە ئىدىيەسااىن سااەنلەت اليىھەسااىن يااالى تىلىااى ياقتۇرمىاادىڭىزمۇ  »

ئۇنىڭاادىن سااورىغاچن يەنە بىاار تەرەپااتىن ئۇنىااڭ سااۆزلىرىىىڭ ئارىسااىدىن جەزملىاا ەئ نەرسااىلەرنى ئىاازدەىن 

ئويالۋاتاااتتىل. ئااۇ پەقەت بېشااىىىال  ىىاليىھەدىكاى مۇۋاپىااق بولمىغااائ جااايالرنى چىقىرىم تىشااكە ئاسااائ بولۇشااى

 اراى ئولتۇردى.لىڭشىتتىن ئاندىن يۈزىىى ئېكرائ تەرەپكە بۇراى ق

 

 ئۇ ئاچچىقالنغائ ھالدا قايتا بىر قېتىل تەلرارلىدى.« ئۆزەڭ قايتا ئويلىىىپ باققىن. »

 

مەئ ئاخىرى خۇالسە چىقىرىپن بۇنىڭ سەۋەبى ساېرگې  ئىىژ ىېار بولغاانلىقتىنن ئاۇ ئېالنىمىزنىاڭ باايىمى 

مە نەرسااىلەرنى ئەالالشااتۇربىلى دۇنيااانى تەسمىرلىشااىىىن بااۇ دۇنيااادىكى ئااادەمىى ئااۆز ئىچىاا ە ئالغااائ ھەماا

بولىدىغانلىقىىى ئوياليدۇ. بىزنىڭ قۇرۇلۇشىمىزدا بىر سودا ئېالنى بارن ئىچىدە بىر پارچە رەسىل بارن لۆررنۈشاتە 

تەرلەى ئېقىپ لەتاكەئ ساۇمو تەنھەرىكەتچىساى ساىزىلغائ. بىاز ئۇنىڭغاا لۆرساەتكەئ ۋاقتىمىازدان ئاۇ باۇرنىىى 

ە دىققەتىى تارتمايدىغائ ئادەمىى ئېالنغا قويماايلى. ئېالنادا گۈزەللىال قارىشاى مېىىڭچ»پۈرلەشتۈررى قويدى. 

 «نى ئويلىغاندا گۈزەى ئەسلىمە پەيدا بولۇشى لېرە .  Googleبولۇشىن لىشىلەر 

 

  ئەيىى چابدا ئۆزىىىڭ ئېالئ ۋالالەتچى شىرلىتىدىن ئايرىلىپن ئېالئ Devin Ivesterد مىن ئىم ستېر د

پپىسىىىڭ گۇرۇپپا باشلىقى ساالھىيىتىدە بىزگە قوشۇلغائ. ئاۇ باشاقا بىار مەنزىرىىاى ئويالپتاۇن ئىنادىيەت گۇرۇ

بىز سېرگېيغا بىر ئېالئ لۆرسىتەيلىن ئۇنىڭدىكى ئادەم ھېرىپ ھالىدىن لېتىپن لىرىسلودا يېتىپ ئۇخالۋاتىادۇن 

بولمايادۇن بىاز ئاۇ ئاادەمىى »دى: ئەتراپى لىتابن خاتىرە ۋە قەبەز بىلەئ تولغائ. ساېرگې  مۇناداق جااۋاب بەر

 «ئىشلەتسە  بولمايدۇ. ئۇ بە  سەتكەئ. 

 

 «سىز ئۇنى ھەقىقەتەئ سەتكەئ دەى ئويلىمىغانسىز  »د مىن سەى ھەيرائ قېلىپن مۇنداق سورىدى: 

 

ھەن ئۇنداق ئەمەسن بىراق ئۇ قىلغائ ئىشىىڭ ھېچقانداق تەرتىپى يوقتە  لۆررنادى. ئاۇ ياخشاى ئاادەم »

 «ئەمەس.

 

 «ئۇ قانداقسى ە ياخشى ئادەم ئەمەس »

 

 «سىز تەپسىلى  قاراى بېقىڭن ئۇ پەقەت لىرىسلودا ئۇخالۋ تىپتۇ. »

 

بىراق ئەگەر سىز ئەھمالىى تېسىمۇ لۆپرە  بىل ەئ بولسىڭىزن ئۇنىڭ ئۇخالى قېلىش ساەۋەبى بىار لاېچە »
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دۇن ئەمما ھامىىى ئارام ئېلىشاى لېارەلتە. ى بايقايسىز. ئۇ ھەتتا ھاربىىىىىمۇ ئۇقمايئىكەنلىكىىئىشلى ەنلىكتىن 

» 

 

 «ئەگەر ئۇ ئۆزىىىڭ خىزمەت مىقدارىىىمۇ ئى ىلىيەلمىسە. —بىراقن ئۇنىڭ تۇرمۇشىىىڭ ر تىمى يوقكەئ»

 

سېرگېيىىڭ ئېالنىمىزبا قويغاائ تەلىپاى ئىىتاايىن باايىمى »د مىن بۇ ئىشتىن ئېرىشكەئ تەجرىبە ساۋىقى: 

ايەئ قىلىاشن ھەقىقىا  تۇرمۇشاقا بە  يېقىاىالى لېاتىش ھاجەتساىز. باۇ ئۇنىاڭ دىسىىيغا ئوخشاش دۇنيانى نام

 «لۇقالرن بايىسىدىكى ئىىسانالر.  Googleئارزۇسىدىكى 

 

نىڭ رەڭلىل سۈزگۈچىدىن ئۆتۈى دۇنيانى لۆررشى مۇمكىنن « بايەسىزلىل»ۋە « لىلەباي»ئۇالر بەلكىل 

ورنىدا ئۆزى ە قاتتىق ئىشىىىدۇ. ئەگەر بەزىلەر ئۇالرنىڭ لۆز ئۇالر بۇ ئىككى ئۆلچەملىل سىستېمىدا ئۆزلىرىىىڭ ئ

 قارىشىغا قوشۇلمىسان ئۇالر ناھايىتى لۆپتۈررى بۆھتائ چاپاليدۇ.

 

ئەگەر رىقابەتچىمىز بىز قولغا لەلتۈررۋاتقائ خېرىدار بىلەئ لېلىشىل تۈزگەئ بولساان ساېرگې  ئاۆز ئاۆزى ە 

 دەيدۇ. «ئىتىىڭ بالىسىن»پىچىرالى: 

 

ر بىلااو  يازىاادىغائ لىشااى ئىشاالەتكۈچىىىڭ شەخسااىيىتى ە بە  لۆڭااۈى بۆلسااەن الررى ئااۆز ئااۆزى ە ئەگە

 دەيدۇ.« ئىتىىڭ بالىسىن»پىچىرالى: 

 

مەھسۇالتىىىڭ ئارقىسىدىكى يۇقىرى  Googleئۇالر تاراتقۇن سىياسى  ئەربابالر يالى « ئىتىىڭ بالىسىن»

 مۇشۇنداق ئاتايدۇ. تېسىىكىىى پەقەتال چۈشەنمەيدىغائ ئىشلەتكۈچىىى

 

 Googleبۇ ئاڭلىماققا سەى ئادەمىى قورقىتىدۇن لۆنۈى قالسا ھېچىېمە بولمايدۇ. ساىز ناھاايىتى تېازالن 

« ئىتىىااڭ بالىسااىن»دىااال بااار ئۇسااۇى بىاالەئ مەسااىلى ە قارىماياادىغائ شااەخن يااالى تەشااكىلىىڭ ھەممىسااىىى 

تى بىزنىڭ ئاالقە مىقدارىمىزنى ئاز ھېسابالى قويۇپتۇ  دەيدىغانلىقىىى بايقايسىز. دەرىنى ە تۇربۇزرش مۇالزىمى

ئىتىىڭ بالىسىن قاتتىق دىسكا تەمىىلى ۈچى ئېتىبار بەرمەمدىكەئ  ئىتىىڭ بالىسىن د  ەئ باۇ ساۆز بە  ماودان 

تاور ئىتىىاڭ بالىساىغا »ھەتتا بەزىلەر سېرگېيغا ئۇنى توردا مۇلاپاتقاا ئېرىشاكەئ تەبرىال ساۆزىىىڭ تېمىساىدان 

 دەى ئىشلىتىش تەللىپىىى بەرگەئ.« مەت قىلىدۇمۇالزى

 

 بۇ تېسى ئەڭ ناچارلىرى ئەمەس. مۇنداقچە ئېيتساق ئازراقمۇ ناچار ئەمەس.

 

Google  باش ئىشاتابىىىڭ چاوڭ زالىادا ساەت گەپلەرناى ئىىتااين ئااز ئااڭاليمىزن ئااۋازى ساەى چىڭاراق

ە  ئادەمىىڭ ئوبىسىىى قايىىتىدۇن ئەمما يوللۇق چىقىپ لەتسىمۇ بەزەپلىل ھومىيىشقا دۇچار بولىدۇ. بەزىلەر ب

ئىىكاس شەللى ئەمەلىيەت بىلەئ قائىدە سۆزلەشن تالى قارشى تەرەى لۈچلاۈ  لوگىكىلىاق يەلاۈئ تەرىپىادىن 

ئابدۇرۇلغىچە. الررى بىلەئ سېرگې  بولغائ تەقدىردىمۇ باشقىالرنى مازاق قىلىپ باقمىغاائن ئىككەيالەئ بەزىادە 

ىر بىرىىى مەسسىرە قىلىشىدۇ. داۋىاد لىارەين ئىل ىارى شاىرلەتىىڭ ئىككاى قۇربۇچىساى بىالەئ ھەتتا ئۆز ئارا ب

بااۇ »ھەت قىلغااائن ئااۇ ئىككەيلەنىىااڭ مۇناسااىمىتىىى مۇنااداق خۇالسااىلى ەئ: يابىلاالە نۇربااۇئ جااايالرنى سااا

چوقاۇم ساانغا  ئىككەيلەنىىڭ پىكىرلىشىش ئۇسۇلى بىماسىتەن ھەم ئوچۇق. ئىككەيلەئ مۇنازىرىلىشاىپ قالساىالن

ئائىااە. ئااۇالر ئۆزئااارا تەنقىااد قىلىشسااا ھەرگىااز ئاياااى ئولتۇرماياادۇن بىماسااتە قارشااى تەرەپىىااڭ قارىشااىىى 

ئەخمەقلىقن گۈدەللەرچە دەيدۇن بەزىدە ئىتىىڭ بالىسى دەى تىلالى قويىدۇ. بىراق ھەممەيلەئ خاپا بولمايادۇ. 

» 

 

كاۈى تەشااكىلى  قااۇرۇلمىىى ئەالالشتۇرۇشااىى ئىشااقا ئاانچە ئااۇزاق ئااۆتمە ن مەئ الررى بىاالەئ سااېرگې  پۈت

ئويالۋاتقانلىقىىى بايقىدىل.  نىڭ تېسىىكىسىغا ئوخشاش يۇقىرى ئۈنۈملۈ  قىلىشىى Google ئاشۇرۇشىىن ئۇنى
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تەنىەرخىااى ئاشااۇرىدىغائ يااالى مەھسااۇالتىى لەملىتىاادىغائ نەرسااىىىڭ ھەممىسااى سۈرلىلىشااىى لۈچەيتىااپن 

مىاا ە لاشااىال قىلىاادۇ. لۆڭۈلدىكىاادە  ئەھااماى بىااز تەنااىەرخ سااەرى قىلمااا  شااىرلەتىىڭ تەرەققىيااات قەدى

ئۈزرلدررمە  مۇلەممەى مەھسۇالت چىقىرىش. بۇ ئەلامەتتە ماۇمكىن ئەمەسن ئەمماا بىاز مۇشاۇ نىشاانغا قااراى 

 تىرىشىمىز.

 

 ئۆتە ھەقسىز

 

تىزىماىن بىاز تەلشاۈررش تىرونلۇق سانلىق مەلۇماات جەدۋىلاى دئۈساتىدە درلەتىىاڭ كېلبىر قېتىل مەئ ئې

مەئ »توختامى تۈزگەندىن لېيىن ئۇالرنىڭ ئېقىل قاتارىغا ئېرىشەلەيمىز ن سېرگېيغا پو ئېتىاپ مۇناداق د ادىل: 

باھانى خېلىال چۈشۈردرمن ئۇالر ئاۋاى يى ىرمە پىرسەنە چۈشۈررشىى د دىن لېيىن مەئ ئۇالر بىالەئ د يىشاىپ 

 «يېرىل باھابا چۈشۈردرم. 

 

ىق مەلۇماات جەدۋىلىىاى دەڭساەى بېقىاپن خاۇددى لۆلتاات شورپىساىدىن گاۆش پارچىساى سېرگې  سانل

 ئىزدى ەندە ن بىر قاراشقىمۇ ئەرزىمى ۈدە  چىرا  ئىپادىسىىى ئىپادىلىدى.

 

مېاىىڭچە بۇنىاڭ ئاانچە چاوڭ قىممىتاى ياوق. ئۇالرنىاڭ باۇ باازاردا ئاانچە »ئۇ ماڭا قاراى مۇنداق د ادى: 

ى قىلىاپ جەلاپ رناى ئۆزىىىاڭ خېرىادا Googleېرىادارالر تاوپىىى لېڭەيتمەلچاى. تەجرىبىسى يوقن پەقەتاال خ

مەئ ئۇنىاڭ ئاخىرىغاا ئاۇالى ناېمە دەيادىغانلىقىىى بىلادىل. باۇ « قىلسا ئۇالربا نۇربۇئ ئىىاۋەت ئېلىپ لېلىدۇ. 

رىىااى ا ئوخشااايدۇن ئااادەم نااېمە قىالغخااۇددى ئەماادى ماشااىىىىى يۇيااۇى بولۇشااىغا يااامغۇر يېغىشااقا باشاالىغان

 «ئۇالر بىزگە پۇى تۆلىشى لېرە . »يەنىال ئىالجسىز. سېرگې  مۇنداق د دى:  لېكىنبىلەلمەيدۇ 

 

بااارلىق ساااتقۇچىالر بىاالەئ سۆھبەتلىشىشااىىڭ چىقىااش نۇقتىسااى. « ئااۇالر بىاازگە پااۇى تۆلىشااى لېاارە »

Google يۇلتۇز ئېلىپ لەل ەئ ئاستا لۆتۈررلۈۋاتقائ يېڭى -نىڭ داڭقى لۈنسېرى ئاشقانلىقتىنن بىزدە  ئاستا

ھاېب بولمىغانادا الررى بىالەئ ساېرگېيىىڭ قارىشاىدا شاۇنداق  —ئاتاق جەھەتتىكاى پايادا ھەسساىلەى ئاشاتى 

ئىدى. مارلىمىزنىڭ قىممىتى مۆلچەرلى ىلى بولمايدىغائ دەرىنى ە يېتىش بىلەئ بىارگەن تەرنىەرخىمىزماۇ ناۆل ە 

قىلغاانلىقتىن د ارە  بەرمەياال قالماساتىن  بەلىابەبارباا ئېرىشاىش يېقىىالشتى. ئۇالربا نىسبەتەئ ئېيتقاندان ئېتى

بەلكى ھەقساىزگە ئېرىشاەلمى ەنلىل مەبلاۇبىيىتى. شاىرلەت قۇربۇچىساى تاۆۋەئ قىممەتاكە بولغاائ نىسابەتەئ 

ياااۇقىرى ئۈمىااادى ئاااۆزىىى قانائەتلەندرررشاااىىڭ ئاااۆلچىمى بولاااۇى قالااادىن شۇڭالشاااقا مەئ ئۇالرباااا ئېلىاااپ 

لىاال باھاادىكى ھەر قانااداق اليىھەنااى ئېلىااپ لەلا ەئ ۋاقتىماادان لۆڭلىاادە تىتاارە   90يااالى % 85لەلا ەئ %

شاى. ىنىاڭ ياادرولۇق قىمامەت قار Google« ھەرگىز پاارچە ساېتىش باھاساىدا نەرساە ساتماسالىق»باسىدۇ. 

رگە ئاۇدا ن مەنمۇ تەلەيلىلن بازارچىلىقتا ھەر لۈنى مۇالزىمەت سېتىلمايدۇن شۇڭالشقا مەئ تەمىىلى اۈچىلەلېكىن

 باھا چۈشۈررشۈمىىڭ ھاجىتى يوق. ئۈسكۈنە بۆلۈمى پەقەت ئوخشىمايدۇ.

 

ھەر قايساى تەرەپلەرنىاڭ ھەممىساىدە لاۈچەى ئېشاىماتاتتىن  Googleيىلى باھارنىڭ ئااخىرىن -2000

اقماا توردا چېكىلىش مىقدارىمۇ شۇنداق ئىدى. ئېالنىمىزمۇ لۈنسېرى مودا بولۇۋاتاتتىن نۇربۇئ تورتۇراالردىكى ئ

پۇقراالر باش ئىشتابتا بىر لىشىلىل ئورۇئ ئى ىلىا ەئ ئىادىن ھەر قېاتىل بىرساى نەپەس ئالغاائ ۋاقىتتاان تااممۇ 

لۆپۈى لېتەتتى. تازىلىق ئۆيىىىڭ سىرتىدا ئۇزۇئ ئۆچىرەت تىزىلىشقا باشلىدىن ئاخىرىادا بىار ئىىژ ىېار ئىشاىل 

ھەددىادىن ئاارتۇق تويۇناۇى لەتاكەئ ئىشاسانىدان  ماشىىىساىدىن بىرناى ئورنااتتى.« نومۇر چاقىرىش»ئالدىغا 

بىرسااى لىرىااپ چىقماااقچى بولغاناادان ئىشااىل ئالدىاادا ئولتۇربااائ لىشااى ئااورۇئ بوشىتىشااى لېاارە  ئىاادى. 

لارىدورالرمۇ ئىش ئۈستەللىرىن تو  مەنبە سىمى شۇنداقال يېشىكالى لومپيۇتېر زاپچاسلىرى بىلەئ لىق تولغاائ 

تىاار سااايمانلىرى لوچىسااىىى بىاار ئايالنغانغااا لىكىااچە بولغااائ يااوى خااۇددى ئېبولااۇىن لارىاادوردىن چااوڭ زالغ
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 ئوخشايتتى.

 

ئاادەم ساىغدۇرااليدىغائ ئىشاسانا  220بىزنىڭ »  ماڭا مۇنداق د دى: George Salahجورج ساالخ د

 «ئادەم سىغدالدى.  298بىىايىمىزبا 

 

  مەماااۇرى  Ben Smith  ۋە باااېن ساااىمىن دHoward Gobioffئىىژ ىېااار خاااوۋارد گوبىلاااوى د

باشااقۇربۇچىالربا بوشاالۇق بە  لىچىاالن ئىاارادى ە تەسااىر لۆرسااىتىپال قالماسااتىن ئىشاالەپچىقىرىش مىقاادارىمۇ 

دەى قاقشىدى. خادىل قوبۇى قىلىاش دولقۇنىادان ئۇالرنىاڭ ھەممىساى لارىادور ياالى ساىرتتىكى  ئازالى لېتىدۇ

ىن چۈنكى بارلىق يىغىن زاللىرى ۋە ئايرىل ئىشسانىالردا دائىل چىملىقتا تېلې وندا يۈز تۇرانە ئىمتىھانغا قاتىىشاتت

تۇرىدىغائ ھەر خى  ھەر تۈرلۈ  ئۇزۇئ مۇددەت ئولتۇربۇچىالر ئورۇنالشقائ ئىدى. ئەسالىدە ئىككاى لىشاىلىل 

لىشاىلىل خىزمەتسانىغاا بۆلۈنادىن ئەگەر لۈنلەرنىاڭ بىرىادە بىرەرساى ئىشاسانا  4لىچىل توسۇلغائ ئىشاسانا 

ا بولمىسان يېڭىادىن لەلا ەئ ئىىژ ىېار تااال مۈشاۈلى ئاۆ  مۈشاۈلىىى قاوباليتتى. ئەڭ ئوسااى باولغىىى بىىاسىد

 خىزمەت قوشۇنى بىىانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تارقالغائن ئۆز ئارا پىكىر ئالماشتۇرۇشى ئىىتايىن قىيىن.

 

پى ە قوشۇلدى. سېرگې    نىڭ ئىشسانا بوشلۇقىىى لېڭەيتىش تەللىGeorgeالررى بىلەئ سېرگې  جورج د

تە  « ياماائ ئەمەس»شاىرلىتىىىڭ بىىاساى قارىماققاا  SGIلوچاا يىراقتاا  6قىزبىىلىق بىالەئ تەللىاپ بېرىاپن 

ئې ىاز بىىاا بولاۇىن بىزنىاڭ خىازمەت  4دۇنيا باش ئىشتابىدا  SGIقىلىدۇ د دى. خۇددى چاقچاق قىلغاندەلال. 

 چېىىپال قالىدۇ. بىىايىمىز ئۇالرنىڭ خالىغائ بىرسىىىڭ ئالدىدا

 

ئايدان ئۇدۇلىمىزدىكى بىىا بوشىدىن ئۇالر ھەر لىامادرات -4يىلى -2000»جورج ئەسلەى مۇنداق د دى: 

دولالرنى قوبۇى قىالاليتتۇق. مەئ الررى بىالەئ  2.5ئامېرىكا دوللىرى باھا قويدىن ئەمما بىز پەقەت  8دىيۇيمغا 

ئاۇالر ئىككىساى ‹ بە  بىمەنە. مېىىڭچە يەنىال ئارىالشتۇرمايلى.  بىزنىڭ بۇ باھايىمىز›سېرگېيغا مۇنداق د دىلن 

 ‹«بولمايدۇن بىز يەنىال باھا قويايلى. ›ماڭا مۇنداق د دىن 

 

 1جورج ئاۋارىچىلىق بارلىقىىى سەزدى. لىرىمىى  جىلغىسىىىڭ ئەيىى ۋاقىتتىكاى باوش قاېلىش نىسابىتى %

ۇى قىلماايتتى. ئاۇ الررى بىالەئ ساېرگېيغا مۇناداق د ادى: بولۇىن ئۆ  ئى ىلىرى ئاساسەئ باھا تالىشىشىى قوبا

  Mountain Viewبىااز ئااۇ ئەباالەخ بىاالەئ مەسلىھەتلىشااىپ بېقىشااىمىز لېاارە . پۈتكااۈى مااائۇنتېن ۋىيىاام د»

 «شىمىكىن. خشەھىرىىىڭ ھەممىسى ئۇنىڭن بىز ئۇنىڭ بىلەئ درشمەنلىشەلمەيمىزن باھا قويمىغىىىمىز يا

 

بولماياادۇن باھااا »ىڭ تېسىمااۇ قىزىقىشااىىى قوزبىاادى. ئااۇالر ئىككىسااى جورجغااا: بااۇ الررى بىاالەئ سااېرگېيى

جاورج « دولالر يولاليلى.  6.45قويۇش لېرە . ئۇنىڭغا يالغاندىن تۆۋەئ باھا قويۇىن ھەر لىمادرات دىيۇيمىى 

 ۋاسىتىچىغا تېلې وئ قىلدى. ئاندىن ۋاسىتىچى تېلې وئ قايتۇردى.

 

ساەئ ›ئى ىسى ئااڭالى ۋاساىتىچىدىن ھەيارائ قېلىاپ ۋاقىاراى لېتىپتاۇ.  ئۆ »جورج ماڭا مۇنداق د دى: 

ماڭا مۇشۇنداق باھانى دەمسەئ  سەئ باازار ئەھامالىىى بىلىاپ تاۇرۇىن بۇناداق ئەخمىقاانە باھاا قوياۇى مېىاى 

بىاز ئانادىن تېلې اونىى تاراققىادە قوياۇى ئاۈزرۋەتتى. ‹ دولاالرن 8.25بىلارام قىلما. ئۇالربا ئېيتىپ قو ن ھاازىر 

 «شۇنىڭ بىلەئ قارشى تەرەپتىكى بىىانى ئىنارە ئااللمىدۇق. 

 

ز مىان قىزبىىلىقاى باۆرەلكە تااش -تورتۇرا دولقۇنى ئىككى ھەپتىدىن لېايىن ئاخىرالشاتىن ھەقىقىا  ئاۆ 

چۈشكەندە  يوقاى لەتتى. لۆزنى يۇمۇى ئاچقۇچەن ۋەزىيەت زور دەرىنىادە ئاۆزگەردى. جاورج ئاۇ بىىاانى ھەر 

دولالرلىااق باھااا بىاالەئ ئىنااارى ە ئالاادىن بىاار يىلاادىن لېاايىن يااېقىن ئەتااراپتىن ھەر  3.5يااۇيمىى لىاامادرات دى

 سىىە دولالردىن بارلىق ئىشسانا ئەسلىھەلىرى بار ئىشسانا بىىاسىىى ئىنارى ە ئالدى. 45لىمادرات دىيۇيمىى 

 

ياالى  —ائ ۋاقىتتاا ئىىتاايىن قىساتاڭ جىاددى  پەيتاتە تۇربا Googleبۇ بىر خىا  شاەلىل ە ئايالنادى. 
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جااورج ئەرزائ باھااادا تېسىمااۇ لااۆى بوشاالۇققا ئېرىشااتىن بازبااائ ۋە چىااتالق  —لېيىىكااى بىاار قااانچە ھەپتىاادە 

خااۇددى پۇرچاااق يى ااۈچى ە ئوخشاااش ئەتراپتىكااى  Googleلۆتۈررۋالغااائ سااامويالىقالر يەنە پەياادا بولاادى. 

 نىڭ بىىاسىىىمۇ يۇتۇۋەتتۇق. SGIدىن لېيىن يىل 4با قىستاى باردى.  SGIبارلىق بىىاالرنى يۇتۇۋ تىپن 

 

لاېڭەي ەئ ۋاقىتتاان يېڭىادىن لىچىال بۆلاۈنمىلەر پەيادا بولىادۇ. باۇ بۆلۈنمىلەرنىاڭ  Googleھەر قېتىل 

ڭ تۆتتىن ئۈچ قىسمىغا توبرا لېلىدىغائ بولۇىن بۆلۈنمىىىڭ لىكىىىھەممىسى ئادەمىىڭ بېلى ە يالى ئادەم ئې ىز

ىسااىدە لىرىساالو يااالى ئىااە مۆزنىكى تېشااىل ەئن بۆلااۈنمە گۇرۇپپىسااىىىڭ ھەمئۈسااتىدىن نەرسااە سااۇنۇش لاا

ئايالندۇرىاادىغائ ھااويال بااار ئىاادى. الررى مەھسااۇالت بىاالەئ ئىنااارە نىساابىتىىىڭ ئەڭ ئەال بولۇشااىىى ئىشااقا 

ئااادەم بولسااا قانااداق  ئااادەم ئۆتۈشااۈى  5ئاشااۇراتتى. ئىككااى لىشااىلىل بۆلااۈنمى ە ئااۈچ ئااادەم قويااايلىمۇ  

دىغائ چاوڭ زالادا لىغىارالى تۇرىادىغائ شاىرەلەر بولاۇىن ئاۇ جايغاا قاانچە پىرالتىكاانتىى جايالشاتۇربىلى تۇرى

ئىىژ ىېرناى جايالشتۇرسااق  4بولىدۇ  ئەتراپى پۈتۈنلە  ئەيىەللىال بېلىاق ئىدىشاى بىالەئ قورشاالغائ ئاۆي ەن 

ازمۇ  ئىنادچاانلىق تۈرمىادە پەيادا قانداق  ئۇالر تېسىمۇ لۆى نەرسىلەرنى ئىنااد قىالالمادۇ  ياالى تېسىماۇ ئا

بولمايدىغاناادۇ  ئااۇالر ۋالااالىتەئ باشااقۇرىدىغائ لومپيۇتېرخانىاادا ئااايرىش قەۋىتااى قىسااتۇرىدىغائ تەجرىبىىااى 

ئادەم بىلەئ توسۇق تامغا يۆتكەىن ئېلېمېىتالرنى قايتا تەشكىللەىن ئۇنىڭ ئەڭ ئاز ئىسسىقلىق چىقىرىش بىلەئ 

اربۇزدى. شااەيلى ھامااائ ئۈنااۈمى تېسىمااۇ يااۇقىرىن تەنىەرخااى تېسىمااۇ تااۆۋەئ بىلاالە ئەڭ لااۆى مەھسااۇالت چىقاا

 يۆنىلىشكە تەرەققى  قىلىدۇن مەيلى ئۇ ۋاقىە يالى پۇى بولسۇئ.

 

 شۇڭالشقا گېرالد ئەي ىېر سەھىى ە چىقتى.

 

تەنىەرخىى تېنەيدىغائ ئۆتكاۈر قىلىاب.  —نىڭ ئى ىسى ئىشلىتىدىغائ تېنەش ماھىرى  Googleگېرالد 

ئاۋسترالىيە تەلەپپۇزى بارن ساپسېرىق قىسقا چاچلىق. گىرۋەللىرى ئېىىق ئايرىلغائ لۆزئەيىىكىادىن لۆلاۈش ئۇ 

  دداڭلىااق لىىااو چااولپىىى  دە  Jack Nicholsonئاااق نااۇر چاقىاااى تۇرىاادىغائن ئۇنىااڭ جە  نىكولسااوئ د

بىچە تارالغاندان ئەتراپتىكى لۈلكىسى لىشىىى تېسىمۇ جەلپ قىالتتىن ئۇنىڭ لۈلكىسى قوشۇمىسىدىكى قورۇقالر

ھاۋامۇ يېرىلىپ لېتەتتى. گېرالد بىلەئ ئۇچرىشىشتىن ئىل ىرى ئۆزەمىىڭ لاۋچۇ  ئايا  چەمىم ە قاراى باقتىلن 

بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشىىڭ سۆھبەت ئۈساتىلىدە بولمىغانلىقىادىن ئىچىمادە خۇرساەئ بولغاائ ئىادىل. ئۇششااق 

ى لېتەتتى. بىار ەىڭ ئىسمىىى ئاڭلىسىال ئۆزىىى تىزگىىلىيەلمە  يەنىال تىترزاپچاسالرنى ئىشلەپچىقاربۇچىالر ئۇن

بىالەئ قايتاا سۆزلەشامەيدىغانلىقىدا  Googleتەمىىلى ۈچى گېرالد بىالەئ بىار قېاتىل سۆزلەشاكەندىن لېايىنن 

بىاااز ئۇالرنىاااڭ باھاساااىىى ئالااادىن ئويلىشاااىدىغانلىقىمىزبا قوشاااۇلمىغائ بولسااااقالن  قەتلىااا  چىاااڭ تاااۇردى.

سىز بىلەئ سۆزلىشىش بە  تەسكەئن »ۆزلەشكۈدە  ھېچىېمە قالمايدۇ. ئۇالر دائىل ئابرىىىپ مۇنداق دەيدۇ: س

 «بىز پەقەت پۇى تاپالمايدىكەنمىز. 

 

گېرالاد »  بىزنىڭ بايقىشىمىزنى جەزملىدى ھەمدە ماڭا مۇنداق د ادى: George Salahجورج ساالخ د

ولىدىغائ لىشى بولۇشى مۇمكىن. ئۇ پۇى خەجلىامە  ھەمامە نەرساى ە بەلكىل بۇ پىالنىتتىكى ئەڭ تەستە رازى ب

ئېرىشىشىى ئوياليدىكەئن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئەڭ تېز سۈرئەتتە ئېرىشىشىىن نەرسە ئۇنىڭ تەلىپى ە مااس لېلىشاى 

 «لېرەلكەئ. بۇ قەتلى  ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇئ ئەمەسن ئۇ ئادەم ھەقىقەتەئ بە  بەلىتە ئىكەئ. 

 

  نىڭ ئاڭلىشىچە گېرالد بىرال ۋاقىتتا بىر قانچە تەمىىلى ۈچى ە تېلې اوئ قىلىاپن Jeff Deanجې  د لائ د

ئەڭ ئاخىرىاادا پەقەت  —جانبااازلىق لۇلۇبىىىااڭ ئۇساالۇبى  —تەمىىلى ااۈچىلەرنى ئۆزئااارا رىقابەتلەشااتۈرىدىكەئ 

 بىرسىال قېپقېلىپن گېرالد رازى بولىدىغائ باھانى قويىدىكەئ.

 

Google انلىق مەلۇمات مەرلىزىدە سىغىمىى لېڭەيتمەلچى بولغاندان گېرالد دۇبلىىدىكى دۇبلىىدىكى س

ئاساسى  مۇالزىمەت ئورگىىىغا بېرىپتۇن ئاندىن ئۇالرنى رىقابەتلەشتۈررى ئۇتقائ ئۇتتۇرباانىى ئاايرىپتۇ. لىال  3

چااوڭ  نىااڭ تااۇننى ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكى بولۇشااىى خالىماياادۇ  لىاال ئەڭ Googleرىقااابەتتە ئۇتااۇىن 

قۇربانلىق بېرىپ لەل ۈسىدىكى سودا پۇرسىتى ە ئېرىشىشىى خااليدۇ  گېرالد ئاۇالرنى قىساتاى ئەڭ لاۆى ياوى 
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ئۇالرنىااڭ ھەممىسااى بىاالەئ تۈزىاادۇ. ئااۇ ھەقىااقەتەئ ئەڭ زور چەلتىكااى —قويغاناادىال ئاناادىن توختااام تۇزىاادۇ

ئالاادىن ئاشااكارىالى قويسااا باھااادا  ھېساابالش سااىغىمى سېتىم لىشااقا ئېھتىياااجلىقن ئەممااا ئەگەر بااۇ ئۇچااۇرنى

 ئېتىباربا ئېرىشەلمەيدۇ.

 

  ئىل ىرى گېرالاد بىالەئ بىلالە ئىشالەى باققاائ Will Whittedقاتتىق د تاى اليىھىلى ۈچى ۋى  ۋايتېد د

بۇ ئادەمىىڭ پايدا ئېلىشقا ئامراقلىق خۇماارى باارن مەئ ئۇنىاڭ باۇ »بولۇىن ئۇ گېرالدنى مۇنداق سۈپەتلەيدۇ: 

ىى بە  يااقتۇرىمەئ. مەيلاى ساىز قاناداق نەرساىىىڭ باھاساىىى د امەڭن ئاۇ ھەممىساىىى بە  ياۇقىرىكەئ تەرىپى

دەيدۇ. باۇ ئەبالەخ باشاقىالر ئاۆزىىى بىار لاالمالەئ دەى ھاېن قىلدۇرىادۇن ئەمماا ئاادەتتىكى ئەھمالادا ئۇنىاڭ 

 «ھەممىسى د  ۈدە  توبرا. ھەقىقەتەئ ئەقىللىق ئەبلەخ. 

 

تىر قوراشتۇرىدىغائ لومپيۇتېر ساندۇقىىىڭ باھاسىىى تىلغائ ئالغاندا مۇناداق د ادى: گېرالد بىز مۇالزىمې

ئاۇ ئۇرساىى قايىا  « دولالر بەرمەسالىكىمىز لېارە  ئىادى.  300بۇ بە  بىمەنە ئىكەئن بىز بۇ تۆمۈر تۇنكى ە »

اسااەئن يېڭااى قىلىااپ ساااندۇقىى تاشاالىم تىپن ئاناادىن چارلىىىااڭ ئاشسانىسااىدا لااۆرگەئ بولكااا جازىسااىغا ئاس

 اليىھەدىن بىرنى قىلىپن ساندۇق ئىشلەتمەيدىغائ بولدى. ساندۇق يوقن ئىش تېسىمۇ ئاددىيالشتى.

 

ساېكۇنە ئىچىادە  30مەئ »ۋايتېد گېرالدنىڭ ئويىىى ئىشقا ئاشۇرۇشىى تىلغائ ئالغاندا مۇناداق د ادى: 

مەرلىازى ە نۇرباۇئ تېسىىال خاادىل ئۆزگەرتەلمەيدىغائ زاپچاس يوق. بۇناداق بولغانادا بىاز ساانلىق مەلۇماات 

لومپياۇتېرنى باشاقۇرىدۇ.  30ياللىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق. ئامېرىكىدان ھەر بىر تېسىىل ئوتتۇرا ھېساب بىالەئ 

 «لومپيۇتېربا مەسلۇى بولۇشىىىڭ سەۋەبى ساندۇقى يوق.  3000دان ھەر بىر تېسىىل خادىل  Googleئەمما 

 

ئ دەرىنىلىاال قاااتتىق د تالاادىن تارتىااپن قاااتتىق د تالاادا ئىناارا گېرالاادنىڭ لەسااپى  بىلىمااى ئەڭ تااۆۋە

بولىاادىغائ يۇمشاااق د تااالغىچەن قىاللماياادىغىىى يااوقن بااۇ تەرىپااى بولغاچقااا باشااقىالر لۆرەلمەياادىغائ تىاانەش 

گېرالاد تاولتىن بە  »ن گەرچە شاۇنداق بولساىمۇن ئاشكارىلىشاىچەئىل ىرى  نىڭيوللىرىىى ئۇ لۆرەلەيدۇ. ۋايتېد

 «.ۋولتتىن يۇقىرى تو  تەپسەن شۇ ھامائ جائ ئۈزىدىكەئ 5دۇ. ئۇنىڭ ھېن قىلىشىچە ئەگەر قورقى

 

لونااا خىزمەتداشااالربا بايااائ قىلغااائ « بااۇ راسااە ئەمەس. »گېرالااد ماڭااا مۇنااداق دەى بەرگەئ:  لااېكىن

رى بىاار ھەممىسااىىى گېرالااد ئىىكااار قىالتتااى. ئااۇ ئىل ىاا ڭئۇنىڭغااا مۇناسااىمەتلىل لااۆى قىسااىل ھېكايىلەرنىاا

ى ئىكەنلىكىىاتەمىىلى ۈچىىىڭ بىزگە سېتىپ بەرگەئ لومپيۇتېر زاپچىسىىىڭ باھاسى تەنىەرخ باھاسىدىن تاۆۋەئ 

نىااڭ ماشااىىا تااوختىتىش مەياادانىغا تۆلااۈۋ تىپال  Googleبايقىغاناادىن لېاايىنن لومپيۇتېرنىااڭ زاپچاساالىرىىى 

 ىرى گېرالد بىلەئ بىللە قاتتىق د تالىى تەتقىاق مۇ ئېتىراى قىلمايدۇ. بوگدائ لولوسې  ئىللىكىىىئۇدۇى لەتكەن

ئېيتقاائن ھەمادە لېايىن ساىىاق قىلىاش  لىكىىاىقىلىپ باققائ بولۇىن ئۇ ماڭا بۇ ئىشىىڭ ھەقىقەتەئ ياۈز بەرگەن

ئارقىلىق يېرىل زاپچاسىىڭ ياخشى ئىشلەيدىغانلىقىىى بايقىغائ. تەلىيىمىزگە يارىشان بىزنىڭ گېرالدمىز باارن ئاۇ 

  تالىى پىششىق بىلىدۇن مەسىلىسى بار قاتتىق د تاى بولغائ تەقدىردىمۇ ئوڭشىيااليدۇ.قاتتىق د

 

ئاتالنتىال ئولياائ  Googleتارتىش قىلىدىغائ تەرەپلىرى باار. ئەيىاى چابادا -ئۇنىڭدىن باشقىمۇ تاالش

رائ بولغائ ئەن لىيە رايونىدا سانلىق مەلۇمات مەرلىزىىىڭ بوشلۇقىىى لېڭەيتمەلچى بولغاندان گېرالد يېڭىال ۋەي

مىلياوئ ئامېرىكاا دوللىارى قىممىتىادىكى  8بۈيۈ  شەرق تېلې اراى شاىرلىتى بىالەئ ئۇچرىشاىدۇ. ئاۇ ئاۇالردىن 

 لىل ئېتىبار باھا ھەقىقەتەئ ناھايىتى ئەرزىيدۇ. 95ئۈسكۈنىىى سېتىمالىدۇ. ئۇ سەمىيمىيلىل بىلەئن %

 

لەزلىارى بىالەئ ساودا قىلغاائن بىاراق ھەمامە مەرلەز گېرالد ۋەيرائ بولغائ نۇربۇئ ساانلىق مەلۇماات مەر

Google دە. -بىاالەئ سااودا قىلىشااتىن ئىل ىاارى ۋەياارائ بولااۇش ئالدىاادا تۇرۇۋەرمەياادۇنExodus  دئاااالقە

دئاۋسااترالىيە سااانلىق مەلۇمااات مەرلىاازى شااىرلىتى  زور مىقااداردىكى قىزىاا   GlobalCenterشااىرلىتى  ۋە 

 MCIئۈچااۈئ مااۇالزىمېتىر باشااقۇرۇى بەرگەئ.  Googleھەممىسااى  رەقەماا ە پېتىااپ قېلىشااتىن ئىل ىاارى

Worldcom  دئاااالقە شااىرلىتى  ۋەياارائ بولۇشااتىن ئىل ىاارىGoogle  بىاالەئ تېسااى تامامالنمىغااائ توختااام



119 
 

 ەئ. گېرالد ئابزىدا بۇ سانلىق مەلۇمات مەرلەزلىرىىى ئۆز قولى بىلەئ ۋەيرائ قىلغانلىقىىى قەتلى  ئېتىراى ىتۈز

 ۇ.قىلمايد

 

تاور لۆپاۈلى يېرىلادى. لۆپاۈ  باۇ ساانلىق »ئۇندىن باشقان گېرالاد ماڭاا چۈشاەندرررى مۇناداق د ادى: 

-مەلۇمات مەرلەزلىرىىىڭ قۇرۇلۇشىىى ئىل ىرى سۈرگەئن ئەمما ئۇالرنى تولدۇرالمىادى. ئاۇالر ئۆزلىرىىىاڭ ئاۆ 

اخشااى سۆھبەتلەشااكۈچى دەى ز مىاان لەسااپىدە تۇرۇۋاتقااانلىقىىى تونااۇى يەتمىاا ەئ ئىاادى. مەئ ئااۆزەمىى ي

 «لىل ئېتىبار باھالىق زالازنى قولغا لەلتۈردرم.  90~%80قارىمايمەئن مەئ پەقەت %

 

گېرالااد ئى ىاادارلىق »ئۇرساىىڭ گېرالاادبا بەرگەئ باھاسااى تېسىمااۇ يااۇقىرى. ئااۇرس ماڭااا مۇنااداق د اادى: 

 ەئ ىئېيتقاناادان لىشااىلەر ئااۆزى تااۈزپۇلغااا ئالماشااتۇرۇلىدىغانلىقىىى ئوباادائ بىلىاادۇ. ئااادەتتىكىچە  ىىااڭھوقۇقى

توختامىىڭ يەنە باشقا قانداق تەسىرلەرنى ئېلىاپ لېلىادىغانلىقىىى بىلمەيادۇن شۇڭالشاقا چوقاۇم ئاازراق زىياائ 

تارتىشى مۇمكىن. ئۇالر توختام تۈزرش ھوقۇقىىىڭ پۇى مااى بەدىلىا ە لېلىادىغانلىقىىى ئېىىاق بىلىشاى لېارە ن 

پال ئىشىى پۈتتۈرمەسلىكى لېرە . بىر قېتىل بولسا ئەپۇ قىلىش ئورۇنلۇقن ئەمماا شۇڭالشقا پۇلىى بىماستە تاشال

 «ساۋاقىى قوبۇى قىلمىسا بولمايدۇن شۇبىىىسى ئۇالر دائىل شۇنداق قىلىدۇ. 

 

گېرالد مۇئامىلە قىلىدىغائ شىرلەتىىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ە نىسبەتەئن تەنىەرخ قۇرۇلمىساى ۋە لىارىل 

ۇقتىسىدىن تارتىپ تو  پۇلى سانلىق مەلۇمااتلىرىغىچەن ھەممىساىىى بەش قولادە  بىلىادۇ. ئاۇ چىقىل باالنىن ن

سااانلىق مەلۇمااات مەرلىزىىىااڭ چوقااۇم تااو  پااۇلى تاپشااۇرىدىغانلىقىىى بىلىاادۇن ئااۇ بااۇ نۇقتىاادىن پاياادىلىىىپ 

Google ىىااڭ خاتااالىقىىى بااا پاياادا ئېلىااپ لېلىاادۇ. باشااقىالر گېرالاادنىڭ ئىقتىدارىاادىن پاياادىلىىىپ ئۆزلىرى

 تولۇقاليدۇ.

 

سانلىق مەلۇمات مەرلىزى ە لەلا ەئ ۋاقىتتىكاى لەچمىشاىىى تىلغاا ئېلىاپن جىال  Googleتۇننى قېتىل 

مەئ لومپيۇتېرنىااڭ ئالدىاادان بىاار قااانچە لومپيااۇتېرنى ئالماشااتۇربۇچقا چېتىماتاااتتىلن »ر اان مۇنااداق د اادى: 

  دشاىرلەتكە Harryن خااررى دلۇژ ئاۋاز. مەئ ئارقامغا يانادىپ-دىن ئاندىن پاژنچىر ئاۋاز ئاڭال-تۇيۇقسىز چىر

دەسلەپتە لىرگەئ يەنە بىر ئىىژ ىېر  ئەيىى چابدا يېىىمدىال تۇراتتىن ئۇ نېمە قىالرىىاى بىلەلمىادى. بىاز پۈتكاۈى 

ساقلىغۇچ ئىىتايىن ئاز ئۇچرايتتى  RAMساقلىغۇچىى لۆيدرررۋەتتۇق. ئەيىى چابدا  RAMبارلىق —ئۈسكۈنە

مىااڭ دولااالر چەلىااى ئېلىااپ  500مەئ ئەساالى پەقەت —بە  قىماامەت ئىاادىن بىزنىااڭ پااۇلىمىز يااوق ئىاادى ھەم

Exodus  قا بېرىپن ئاندىن مۇالزىمېتىر سېتىماالتتىل. لېيىن بىز گېرالد ئارقىلىق تەمىىلى ۈچىىى قايى  قىلىاپن

RAM تاااى ئەساالەلىىڭ  320ى ساااقلىغۇچىىڭ ھەممىساا—ساااقلىغۇچتا مەسااىلە بااارلىقىىى ئېتىااراى قىلغااۇزدۇق

شۇنداقمۇ  شۇڭا ئۇالر بارلىق زاپچاسالرنىڭ ھەممىساىىى ئالماشاتۇردىن ئانادىن —ھەممىسىىى ئىشلىتىش تەس

 «مالىى ياسىغۇچىالربا قايتۇرۇۋەتتى. 

 

مەئ گېرالدتىن بۇ ئىشىى سۈررشتۈرسەمن ئۇ بۇ ئىشىىمۇ قاتتىق مۇنازىرە قىلىاپ ئاقلىادى. ئەمماان ئۇنىاڭ 

ئىىتاايىن قىازبىن »يىلىرى ئىىتايىن لاۆىن خاۇددى ئاۇرس ئېيتقانادە ن ئاساسالىقى يەنىاال گېرالاد بۇ خى  ھېكا

بەزى ۋاقىتالردا لۆپچىلىل گېرالدنىڭ خاپا بولغانلىقىىى ھېن قىلىادۇن »ئۇرس ئەسلەى مۇنداق د دى: «. لىشى

چاۈنكى ئۇرساىىڭ « ررنىادۇ. ئۇ مەسىلى ە بە  لىرىپ لەتكەچكەن قارىماققا ئۇ ئىش بىلەئ ئېلىشاىماتقاندە  لۆ

ن شاۇڭا ھەممىاال جايادا گېرالادنى قاناات ئاساتىغا «تاماامەئ بىاز ئېھتىيااجلىق ئاادەم»ھېن قىلىشىچە گېرالاد 

 ئالىدۇ.

 

ئۇرس الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ ئالدىدىمۇ مېىى قانات ئاستىغا ئالىدۇ. مېىىڭ »گېرالد ماڭا مۇنداق د دى: 

گېرالاد ئەڭ ئااخىرى ياۋروپاادا « ىن ئاۆزەم خالىغاائ ئىشاىى قىالاليامەئ. ەتۇرمۇشۇم ھەقىاقەتەئ ئىىتاايىن گاۈز

—بەلكىل ئەڭ ھەقىقى —ياشاشىى قارار قىلدىن شۇڭالشقا بۇ گېرالدنىڭ سىرلىق رىمايەتلىرىىىڭ ئەڭ ئاخىرىقى

 ھېكايىسى.
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ناادان تسااارىيە ئىااش بېنىاارىش ئورنىغااا بېرىااپ ئىشلەشااىى ئويلىغا گېرالااد شىم»جېاا  د لااائ ئاڭلىشااىچە: 

 شااۇنىڭ بىاالەئن قالغااائساايۇرىسىىڭ سااىرتىدا قانداقسااى ە جۇڭ ااو گۇاڭاادۇڭلۇق بىرسااى بىاالەئ ئۇچرىشااىپ 

گۇاڭاادۇڭلۇقىى باااج قااانۇنىىى ئۆزگەرتكۈزرۋ تىپتااۇ. بىلمىاادىل ئااۇالر قىاللىاادىمۇ يااوقن ئەممااا جەزملەشااتۈرگىلى 

 «بولىدىغىىىن بۇ ئىش دەى ئۇنىڭ ئۇسلۇبى. 

 

ى ھتە ئۇچرىتىدىغائ لۆڭۈلدىكىدە  سودى ەرگە ۋەلىللىل قىلىدۇ. مەئ ساىياماڭا نىسبەتەئن گېرالد تەس

تەمىىلى اۈچى پايادا قايغۇرۇۋاتقائ تېسى قۇرۇمىغائ توختامىى ئېلىپ لىرسەمن ئىچىدىكى قىزى  سىياھ خۇددى 

 باۇ مااددىالر مېاىىڭچە ئاانچە»بوشلۇقىدىن لېساىپ بەرگەئ قانادە  تۇيۇلىادۇن ساېرگې  ماڭاا مۇناداق د ادى: 

ئۇنىاڭ ساۆزى خاۇددى: « ياخشى ئەمەستە  قىلىدۇ. بىز گېرالدنى ئۇالر بىلەئ سۆھبەتلەشتۈرسە  بولغاۇدە . 

 لىكىىاااىئەڭ رەھىمساااىز باھاااا چۈشاااۈررش شاھزادىساااىىى چااااقىرن تەمىىلى ۈچىىىاااڭ قېىىىاااى شاااۈمۈررىن يى»

ۈررۋ تىل ەنادۇن ئەمماا دەى ئاڭلىغانادە  تۇيۇلىادۇن بەلكىال مېىىاڭ تەشمىشاىل بىار ئااز لۆپت« قۇرۇتۇۋەتسۇئن

مېىىااڭ بىلىشااىمچەن ئەگەر گېرالااد قولۇماادىكى بااۇ سااودىىى ئۆتكۈزرۋالسااان مېىىااڭ ئىىاااۋىتىل چوقااۇم زىيانغااا 

ئۇچراياادۇن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە مەئ تەمىىلى ااۈچى تەرەپااتىن ھېچقانااداق مەنااپەئەتكە ئېرىشىشااىى ئويلىمىساااممۇ 

باھا چۈشۈررشاكە مەجباۇر قىلادىن ئاادەتتىكى ئەھمالادا بولىدۇ. بۇ خى  تەشمىش مېىى بېشىمىى قاتتىق قىلىپ 

توختامىىڭ ماددىلىرىىىڭ ھەممىسى بىز تەرەپكە ئاباتتى. بۇالرنى مەئ بىلەئ سۆھبەتلەشكەئ تونۇشتۇربۇچىالر 

 مەڭ ۈ بىلمەيدۇن مېىىڭ پۈتۈئ لۈچۈم بىلەئ باھا تۆۋەنلىتىشىل ئۇالربا نىسبەتەئ ئەمەلىيەتتە ياخشى ئىش.

 

لېڭەيتىااپن جااانلىق بىاار تەرەى قىلىااپن سااانلىق مەلۇماااتىى ئاساااس قىلساااقالن ئۈنۈملااۈ   تەپەلكااۇرنى

نىاااڭ ئاااۆزگىچە مەدەنىيىتىىاااى  Googleتىنەشااالىل بولۇشاااىى ئەڭ ياااۇقىرى چەلاااكە يەتكاااۈزگىلى بولىااادۇ. 

بىار چۈشەن ەندىن لېيىنن مەئ ئۆزەمىى قاقاسلىقتا ئېزىپ قالغائ بوۋاقتە  ھېن قىلمايدىغائ بولدۇمن يوچاۇئ 

ساھەدە ئىزدىىىماتقائ باتۇر يوى ئاچقۇچى دەى ھېن قىلىدىغائ بولدۇم. مەئ ئىككى لۆزرمىى يوباائ ئېچىاپن 

 مەئ توبرا دەى قارىغائ يولدا بىر قەدەمدىن بىر قەدەمدىن ئالدىغا ماڭدىل.

 

 قەرەللىل ھوقۇق لىمياگەرلىكى

 

مەئ تەلەيلىال ئوباۇى دەم »تۇ  تاقىماا   چىرايى سۈرلۈ  مۇدىرىيەت ئەزالىرى لاساتۇم لىيىاپ دگالىسا

شىرلەتتىكى ئەڭ چوڭ يىغىن زالاى. قولىادا ياائ لومپياۇتېر لۆتۈررۋالغاائ قوشاۇئ —با توپلىىىدۇ« ئېلىش زالى

بۇياققا ئۆتۈشۈىن بوش ئاۋازدا سۆزلىشاىدۇ. مەئ شاىرلەت ماۇدىرىيەت ئەزالىرىىىاڭ ئىچىادە بىزنىاڭ -ئۇياقتىن

بۇيااائ -قايتااا ئۆزگەرتىماتقااانلىقىىىن ئااۇالر ئىچىاادە ئۇيااائ-ەۋاتقااانلىقىىىن قايتااالەل ۈسااى نىشااانىمىزنى اليىھەل

ئ قىلىاپن مۇنازىرىلىشاىپن ئۆزىىىاڭ لەيپىيااتىىى تىزگىىلەشاكە تىرىشاىماتقانلىقىىى تەساەۋۋۇر ايۆتكىلىپن نامايا

لاادىراش ھالاادا قىلىاامەئ. بىاار قااانچە سااائەتتىن لېاايىنن ئااۇالر بىرىىىااڭ ئارقىسااىدىن بىاارى ئەگىشااىپ چىقىااپن ئا

ئۆزىىىڭ يائ لومپيۇتېرىىى تەلشۈررىن ئۆزىىىڭ ماشىىىسىغا يۈگرەيادۇ. باۇ ۋاقىتتاان مەئ لۆڭلاۈمىى توختىتىاپ 

 لىرىم ە تەپسىلى  لۆز يۈگۈرتىمەئ.ئېلسەت

 

مەئ ئەزەلدىن مۇدىرىيەت يىغىىىدىكىلەر بىلەئ بىماسىتە ئۇچرىشىپ باقمىغائن ئەمما ئىزچى  ھالدا ئاۇالر 

تارقالغاندىن لېيىن يىغىن خاتىرىساىىى ئوقاۇۋاتىمەئ. ناېمە ئۈچاۈئ  مەئ ئەلامەتتە ئۇالرنىاڭ تەدبىار يىغىىدىن 

بىلىشااىى  قاتااارلىقالرنى جەھەتتىكااى چااوڭ ئۆزگەرتىشاالىرىن مااۇھىل باشااقۇربۇچىالرنى تەللىااپ قىلىااش ئېالنااى

 باھاسىىى قارار قىلىدۇ.نېمە لارىل. ئاساسلىق سەۋەبى يەنىال مۇدىرىيەت يىغىىى پا  چېكى … خااليمەئن 

 

 بەلكىل بۇ پۇلىى مۇنازىرە قىلىدىغائ ياخشى پۇرسەت بولۇشى مۇمكىن.
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Google  دا ھااېچكىل د  ااۈدە  پااۇلىى مۇنااازىرە قىلماياادۇ. بااۇ ئاسااانال ساااقالنغىلى بولىاادىغائ پاااراڭ

ىكلەۋاتقااائ تېمىسااىن چااۈنكى شااىرلەتتىكىلەر د يىشااىدىغائ پااۇى يااوق. بىاار ئىككەياالەئ ئىل ىاارى ئى ىلىاال ت

يېتەرلىاال پىىسااىيە مائاشااى بولسااان  ڭشااىرلەتتىن پااۇلىى بۆلۈشااۈى ئايرىلغااانالرمۇ بااارن ئەممااا ئەگەر ئۇالرنىاا

 اھايىتى پۇختا يوشۇربائ. بىزنىڭ بايلىق يوشۇرۇئ لۈچىمىز يېتەرلىل.نئۇنداقتا ئۇالر ئۆزلىرىىى 

 

دولاالر  25000ېيىنن مېىىڭ چىقىمىل با لېلىپ ئىشلى ەندىن ل Googleمەئ ئىل ىرى تىلغا ئالغاندە ن 

ئازايدى. شۇنداق بولسىمۇن نەق پۇى ئوبروتۇم ئانچە ياخشىلىىىپ لەتمىدىن ئەمما تور شىرلىتىدەن پاا  چېكاى 

قەرەللىاال ھوقااۇقى مائاشااتىن تېسىمااۇ مااۇھىل. ھەر بىاار پايىىااڭ قەرەللىاال ھوقۇقىىىااڭ باھاسااى مااۇقىل بولااۇى 

لۈنلاۈ  پااا  چېكىىىاڭ قىممىااتى ە ئاساساەئ قااارار قىلىىىاپ تاللىىىاادۇ ئۆزگەرمەيادۇن سااېتىم لىش باھاساى شااۇ 

قىلىپ سېتىم لىشتىن ئىل ىرى « قەتلى  قارار»گەرچە پا  باھاسى مەئ رەسمى  ھالدا « . قارار قىلىىغائ باھاد»

يەت زور شىددەت بىلەئ ئۆرلى ەئ بولسىمۇن مەئ يەنىال قارار قىلىىغائ باھادا ساېتىمااليمەئن مۇشاۇ ئاارقىلىق باا

پاياادىغا ئېرىشىشااكە لاپالەتلىاال قىلىىىاادۇ. شااىرلەت ئااادەتتە لونااا خىاازمەتچىلەرگە زور سااوممىدىكى پااا  

تەمىىلەيدۇن ئەمما شىرلەتىىڭ زورىيىشىغا ئەگىشىپن سانى باربانسېرى ئازاليدۇ. لىرگەئ ۋاقتاى قاانچە بالادۇر 

تەمىىااتمۇ شاۇنچە چاوڭ بولىادۇ. ئەرزائ بولسان خەتەرمۇ شاۇنچە چاوڭ. خەتەر قاانچە چاوڭ بولساان يوشاۇرۇئ 

 باھادا سېتىم لىپن دەرىنىدىن تاشقىرى يۇقىرى باھادا سېتىپن بالدۇرال پىىسىيەگە چىققىلى بولىدۇ.

 

چارچااى ئىشالەش بىالەئ باياشاات تىاىب تۇرماۇش ئارىساىدا -پا  چېكى قەرەللىل ھوقۇقى لۈندە ھېرىپ

ەئ نۇربااۇئ دوسااتلىرىل ۋە قوشااىىلىرىمىىڭ بااۇ سااىزىقتىن ئاااتالى پەقەت بىاار سااىزىقال ئارىلىققااا ئىاا ە قىلىاادۇ. م

ئۆتاۈىن چاوڭ ئااۆ  ساېتىم لىپن مەخسااۇس ئايروپىالنادا ئولتاۇرۇى ئااارام ئالغاانلىقىىى لااۆرگەئن ئەمماا مېىىااڭ 

بالىلىرىل تېسىچە بىر ئۆيدە قىستىلىپ تۇرۇۋاتىدۇن شاىددەتلىل دولقاۇئ ساۈ ئۈساتى بابچىساىىىڭ بىار لۈنلاۈ  

 لىتىىى ئېلىپ يۈررۋاتىدۇ. نېمە ئۈچۈئ ئۇالر بۇنچە لۆى پۇى تاپااليدۇ  بىراق مەئ تاپالمايمەئ ئېتىبار بې

 

ئەمەلىيەتتەن لىرىمىى  جىلغىسىدا زور لاۆى قىساىل ئادەمىىاڭ ھەممىساى تىرىشاىپ ئىشالەيدۇن ئۇالرنىاڭ 

پىيلىق ئاساسالىق ساەۋەبن قارارىمۇ ئىىتايىن دانان ئەمما ئەزەلادىن ئاشاۇ ساىزىقتىن ئۆتاۈى باقمىغاائ. تاساادى

يااالى تەلە  د يىلىاادۇ. مەئ لارخااانىچى ئەمەسن ئەقىللىااق ئااالىممۇ ئەمەسن مەئ باشااقىالرنىڭ ماشىىىسااىغا 

 چىقىم لىشىل لېرە ن ماشىىىىىڭ توبرا يۆنىلىشكە مېڭىشىغا دۇئا قىلىمەئ.

 

ۇنااداق د اادى: نىااڭ خااادىل قوبااۇى قىلىاادىغائ باشقۇربۇچىسااى ماڭااا م Yahooئۇدۇلۇماادا ئولتۇربااائ 

ئاۇ دىراماتىال …« زنىڭ ھازىر ئېلىماتقىىىڭىزدىن ئازراقال تاۆۋەئن بىاراق ىبىزنىڭ تەمىىلەيدىغائ مائاشىمىز س»

پاايىى ئالادىن  1000خىازمەتچىلەرگە -بىاز ئىشاچى»ھالدا توختااى قېلىاپن ئاخىرىغاا ئاۇالى مۇناداق د ادى: 

نىڭ پاا  باھاساى ئەيىاى  Yahooھەيرائ قالغائ. ئەيىى ۋاقىتتا مەئ دەھشەت »سېتىم لىش ھوقۇقى بېرىمىز. 

دولاالر پايادا  50000دولالرباا ئۆسساەن مەئ  100دولاالر ئىادى. ئەگەر پاا  باھاساى  50ۋاقىتتا ھەر بىر پا  

قۇدۇققااا »دولالردىاان چۈشاۈى لېتىااپ قايتاا ئۆسمىسااەن مېىىاڭ قەرەللىاال ھوقۇقاۇم  50ئااالتتىل. ئەممااا نااۋادا 

 الى قااللمايتتى.ن قىممىتىىىمۇ ساق«چۈشۈى

 

باج تاپشۇرۇشىى ئويالشقاندان ئاقىالنە ئۇساۇى يەنىاال قەرەللىال ھوقاۇق تارقىتىلغانادا ساېتىم لىشن يەناى 

دولالر پۇلۇمىى ئۈساتەى ئۈساتى ە قوياۇش: ئەگەر شاىرلەت تاۆۋەن ە قااراى ماڭساا مەئ باۇ  50000ئۆزەمىىڭ 

رلەتلىرى ئىككىىچى يىلىال ۋەيرائ بولادىن ئاخىرىادا دولالر پۇلىى مەڭ ۈ لۆرەلمەيمەئ. نۇربۇئ تور شى 50000

قېپقالغىىى پۈتۈئ تاملىرىغا پا  چېكى چاپالنغائ ھاجەتسانا. پاۇى ئالدىمادا تىزىقلىاق تۇرساىمۇن مەئ ئۇنىڭغاا 

دەرھاى ئى ە بواللمايمەئ. شىرلەتتە تۇربائ ۋاقىتىل ئاز د  ەنادە بىار يىا  توشاقاندىن لېايىنن باۇ پاايالر ماڭاا 

ناى لەي ەنادەن « پىاىنە »يىلدا ھەر ئايدا پايغا ئى ە باولىمەئن ئەڭ ئااخىرى  3لىدۇ. ئاندىن لېيىىكى تەۋە بو

شاااىرلەت بازارباااا سېلىىىشاااتىن ئىل ىااارىن پاااا  چېكىىاااى  لاااېكىنھەمااامە پاااا  ئۈلۈشاااى ماڭاااا تەۋە بولىااادۇ. 

 تارقاتقۇچىدىن باشقا ھېچكىم ە ساتالمايمەئ.
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ۇقتۇرۇشىىى تاپشۇرۇۋالغاندان چوقۇم بېسىش خاتالىقى لۆررلۈپتۇ نىڭ قوبۇى قىلىىغانلىق ئ Googleمەئ 

دەى ئويلىغاائ ئىادىل. مەئ مائاشاىمىىڭ ئازلىشااىغا تەيياارلىق قىلىاپ بولغاائ ئىاادىن ئەمماا قەرەللىال ھوقااۇق 

سااانىدىكى پەشااىىڭ ئااورنى چوقااۇم خاتااا يېزىلىااپ قالاادىن بااۇ مېىىااڭ مۆلچەرىماادىكى ساااندىن لااۆى ئىاادى. 

Google باادا مېىااى لااۆى قوللىغااائن ئەممااا مەئ ھەماامە نەرسااەمىى شااىرلەتىىڭ يۈررشااتۈررش ئەيىااى چا

ياخشى يۈررشسەن مېىىڭ مەبلە  ئەھمالىممۇ ياخشى بولىدۇ. مائاش   Googleلەل ۈسى ە ئاتىمەتتىل. ئەگەر 

ئ ئۇ پەقەتاال چااقپەلە  چۆگىلەشاتىن توختااىن لىشاكا ساېتىمالغاندىكى ھەقساىز ئىچىملىال ۋە ساوۋبا قىلىىغاا

 قىسقۇچپاقا پىرەنىكى.

 

مەئ ھېسااابتا ئىزچىاا  ياخشااى ئەمەس ئىاادىلن ئەممااا مەيلااى مەئ قانااداق ھېسااابلىما ن نەتىنىسااىىىڭ 

ھەممىسااى يامااائ ئەمەسااتە  قىلىاادۇ. مااۇدىرىيەت ھەر ئاياادا يېڭااى يالالنغانالربااا پااا  چېكااى تولۇقلىمىسااى 

ىى بەل ىلەياادۇ. مەئ قەرەللىاال ھوقااۇق تەسااتىقاليدۇ ھەماادە مېىىااڭ لەل ۈسااىدىكى پااا  چېكىمىىااڭ باھاسااى

سېتىم لىشااىى قااارار قىلاادىلن باااج جەرىمانىسااى تۆلەشااتىن ساااقلىىىش ئۈچااۈئن ھااازىر ئۇالرنىااڭ قانچىلىاال پااۇى 

 تاپشۇرۇشۇمىى قارار قىلىشىىى لۈتۈۋاتىمەئ.

 

 ن مااۇدىرىيەت مېىىااڭلىااى تاپشااۇرۇۋالدىل. مەئ ئاااچتىئېلسەتماااۋزۇلۇق « قااارار قىلىىغااائ باھااا»مەئ 

سااىىە دولاالر. شااىرلەتىىڭ پايدىسااى ئااازالى لەتااكەئ ھااازىرقى  20ئىلتىماساىمىى تەسااتىقالپتۇن پااا  باھاسااى 

ئەھمالى يالى ھازىرقى سودا ئەندىزىسىدىن قارىغاندان بۇ سەى ئۆرەن ئەمما مۇۋاپىق ئەمەس د  ىلى بولمايادۇ. 

تەقدىردىمۇ مېىىڭ قەرەللىل ھوقۇقۇمغا  سىىە دولالر بولغائ 20بەختكە قارشىن مەئ ۋەيرائ بولدۇم. ھەر پا  

يەتكۈدە  پۇلىى تۆلىيەلمەيتتىل. مەبلىغىمىىڭ ھەممىسى يۇڭلۇق ئويۇنچۇق ۋە لاۆيمەس ئىاب لىيىمادە  چاوڭ 

 ئانامدىن پۇى ئۆتىە ئالمىسام بولمىدى.-مەبلە  سېلىشتا ئىدى. ئاتا

 

 زىيانىى دەڭسەى بېقىپن مېىىڭ قارارىمىى ئويالشتى.-لىرستېن پايدا

 

ئااۇ يېقىىلىااق بىاالەئ شااۇنداق سااورىدىن ئااۇالپال ماڭااا مۇنااداق د اادى: « سااىز پااۇى ئااۆتىە ئالماااقچى  »

ھېچقانداق لىرىمى يوق شىرلەتىىڭ پۇلغا يارىمايدىغائ پا  چېكىىى سېتىماالمسىز  ساراڭ بولدىڭىزمۇ  سەى »

ۋاالالمسىز  شۇنى بىلىشىڭىز لېارە  لېيىىرە  سېتىمالسىڭىز بولمامدۇ  ئەگەر ئۇالر ۋەيرائ بولسا پۇلىى قايتۇرۇ

ماشاىىىمىزنىڭ ئااوتى دائىال ئۆچااۈى قالىاادۇن ئەۋرەز يولىىىماۇ راۋانالشااتۇرىدىغائ ۋاقىااە بولاۇى قالاادى. بوپتااۇن 

 «سېتىمالسىڭىز سېتىم لىڭ. چوقۇم مۇشۇنداق قىالمسىز  

 

باشقا تاللىشاى ياوقن پەقەت ئانامن ئۇالرنىڭ -ئاناممۇ گۇمانى  پوزىتسىيەدەن ئەمما ئۇالر مېىىڭ ئاتا-ئاتا

مېىى قولاليدۇ. ئۇالر ئۆزلىرىىىڭ پىىسىيە جۇبالنمىسىىى ماڭا ئۆتىە بېرىپ تۇردىن ئەمما ئۇالرنىڭ ئەيىى چابادا 

باااۇ پاااۇلالرنى قايتۇرۇۋااللمايااادىغانلىقىىى ھاااېن قىلغانلىقىغاااا ئىشاااىىىمەئن خاااۇددى ئەۋرەز يولىغاااا ئېقىتىاااپ 

 لەتكەندە .

 

چېكىىااى سااېتىمالدىلن لۈتااۈۋاتىمەئن ھەر ئاياادا د  ااۈدە  مااۇدىرىيەت يىغىىىىااى  ئاناادىن لېاايىن مەئ پااا 

لۆزىتىمەئن پا  چېكىىىڭ قانچە سىىە ئۆسكەنلىكى ە قارايمەئ. باۇ پۈتاۈنلە  پاۇى ئوياۇنىن چاۈنكى نەق پۇلغاا 

ئالماشاااتۇربىلى بولمايااادۇ. ئەمماااا مېىىاااڭ قىممىتىىاااى ھېسابلىشاااىمىى توساااۇى قاااېلىش بە  تەسن گەرچە 

ابالۋاتقىىىل تەسەۋۋۇردىكى پۇى بولسىمۇ. خىزمەتتە ئەزەلدىن بۇ ئىشالرنى تىلغا ئالمايمەئن شىرلەتتە پۇى ھېس

توبرىسااىدا سۆزلىشىشاامۇ ئااانچە ياخشااى ئەمەس. بىااز تېسىىكىىااى ياخشااى لااۆرگەنلىكىمىز ئۈچااۈئ بىاار يەرگە 

بىاز دۇنياانى ئۆزگەرتىاماتىمىز. بىاز  توپالنغائن نىشاانىمىز تېاز ساۈرئەتتە باۇ دۇنياانى ياخشاىالش. ئەمەلىيەتاتەن

 ئىشىى ئەستايىدى  راستچىللىق بىلەئ قىلىمىز.

 

سېىە دولاالر ئۆساتۈردى. توسااتتىن مېىىاڭ پۇلاۇم  10بىر ئايدا مۇدىرىيەت يىغىن ئېچىپ پا  باھاسىىى 

. ئەمەلىيەتاتە بار بولۇى ئارقا ھويالمىىڭ قاشاسى يالى ھاجەتسانىىىڭ تۇرۇبا يولىىى ئوڭشىيااليدىغائ بولادۇم
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تىرونلۇق جەدۋىلىدىكى مەلۇم بىار لىكبۇ ئىشالرنى قىاللمايتتىلن چۈنكى بۇ پۇلالر پەقەت مەسلۇى بوبالتىرنىڭ ئې

 تۈرن ئەمما ھېب بولمىغاندا نەزەرىيە جەھەتتىن مەئ باربانسېرى بېيىماتاتتىل.

 

 مەبلۇبىيەت

 

ئىشاالر دائىرىساىدە ئەمەسن ئەمماا شاىرلەتىىڭ شەخسى  مالىيە ئەھمالى ئىشسانىدا مۇنازىرە قىلىادىغائ 

 پۇلىىى قانداق ئىشلىتىشىى خالىغانچە مۇنازىرە قىلساق بولىدۇ.

 

ھاازىر »الررى بىلەئ سېرگې  باازارچىلىق پىالنىمىزناى تەساتىقلىغاندىن لېايىنن ساىىدىغا مۇناداق د ادىل: 

ىشقا باشلىدۇق. پىالندىكى بارلىق تۈرلەرگە ساللى بىلەئ مەئ پىالئ يېز« خامچوتتىن بىرنى چىقارساقال بولىدۇ. 

نىسبەتەئن پەقەت ئالتىال ئادەم باار بۆلاۈم ئەلامەتتە ئىنارا قىاللمايادۇن شۇڭالشاقا سااللى سېتىشاىى تېازلىتىش 

 Google»ۋالالەتچىسىدىن بىرناى يالالشاىى ئويلىادى. بىار ۋالاالەتچى ئۇنىاڭ بىالەئ سۆزلەشاكەندىن لېايىن 

نااى چۆرىاادەى پائااالىيەت تەشااكىللەش تەللىپىىااى بەردى. بااۇ « ايلىق ئىاازدەشباا Google»ۋە « مۇسابىقىسااى

ئويالر مېىى خاتىرجەمسىز قىلدىن ئۇالر ئاڭلىماققا ناھايىتى لونا تۇيۇلادى. ساىىاى يېايىش قىالمادۇق  باايلىق 

  قئىزدەش ئويۇنى  بىز يەنە لىىتا لېسىپ ئېتىبار بىلىتى تارقىتامدۇ

 

 Googleررى بىلەئ سېرگې  يۈررش يۆنىلىشى بويىچە ھەممە تورۇسالربا ال»سىىدى ماڭا مۇنداق د دى: 

نىڭ تۇبىىى پۈرلۈش ئويى خېلى ياخشىكەئ دەى ھاېن قىپتاۇن ھەقىاقەتەئ ئادەمىىاڭ ئىشەن ۈساى لەلمەيادۇ. 

 «تۇبىىىڭ شولىسىىى ئايغا چۈشۈرمەلچى بوپتۇ.  Googleئۇالر تېسى 

 

مەئ ئەيىاى چابادا الررى ئوتتۇرىغاا قويغاائ —تۇرۇشاى لېارە ساللى بۇ خى  قارىغۇالرچە ئويغا تاقابىا  

قوشۇمچە تۈرنى ھەى قىلىماتاتتىل. قوشۇمچە تۈر ئەيىى چابدا مودا بولۇۋاتقائ توردا سېتىش دۇلىىىن مەسىلەئ 

دئوپتىال دىساكا  باا  CDئامازوئ. ئامازوئ باشقا تور شىرلەتلىرىىىڭ ئۇالر سېتىماتقائ بىر لىتابن سىن ياالى 

مااا قۇرۇشااقا ئىلھامالناادۇرۇۋاتاتتى. ئۇالنمااا چېكىلسااەن ئىشاالەتكۈچى ئامااازونىى زىيااارەت قىلىااپن ئۇالنمااا ئۇالن

تۇرۇشلۇق تور ئادر سىدىكى ئۇچۇرمۇ ئەگىشىپ يۆتكىلەتتى. ئەگەر ئىشلەتكۈچى بىر نەرسە سېتىمالسان ئامازوئ 

ق ئىاش ئىادى. نەرساىىى سااتقاندىن لېايىنن ئۇالنما قۇربائ تورتۇرابا شېرىىكانە بېرەتتى. بۇمۇ ئەقىلغاا مۇۋاپىا

سۈررشااتۈررش ۋالالەتچىسااى ئەلاامەتتە شااېرىىكانى ە ئېرىشااەتتى. ئەممااا ئەيىااى چاباادا بىااز نەرسااە ساااتمىغائن 

 بىزنىڭ ئىزدىشىمىز پۈتۈنلە  ھەقسىز ئىدى.

 

كەنمىز  چۈشەنمى ىىىلن بىز ھەقسىز مەھسۇالت تەمىىلەى يەنە پۇى بېرىادى»مەئ ساللىغا مۇنداق د دىل: 

بىز ئەلمەتتە تېسىمۇ لاۆى ئىشالەتكۈچى ە ئىا ە باولىمىزن « لىشىلەر بۇ مەھسۇالتىى قااليمىغائ ئىشلەتمەسمۇ  

ئەمما ئىشلەتكۈچى ئۆزىىىڭ تورتۇراسىغا قويغائ ئۇالنمىىى چەلسەن بىز ئۇالربا پۇى بېرىمىز تېسىن مېىىڭچە باۇ 

ئەڭ ئااخىرى پۈتكاۈى تاۈرنى بېساىپ چۈشساە دەى ئاارزۇ ئۇسۇى ئاقمايدىكەئ. ئەمماا مەئ يەنىاال لاۆزىتىمەئن 

 قىلىمەئ.

 

مىليااوئ دولااالر بىاالەئن بااارلىق  6ساااللى بىاالەئ مەئ تېاازلىكتە دەساالەپكى خااامچوتىى تااۈزرى چىقتااۇقن 

بااازارچىلىق پائااالىيىتىىى قولالياادىغائ بولاادۇق. بىااز لېاايىن يەنە ئۆزگەرگااۈچى مىقاادارنى تەپسااىلى  لۆزەتتااۇقن 

ماۇ شاۇنىڭ ئىچىادە. ئەڭ ئااخىرى ھېساابلىغائ ساانىمىز بىار ھەسساە مىزىكى خىزمەت ئۈنۈمىنىڭ ئىشسانىدزبى

دىرى ساكوت ئېپساتېن ئايرىلغانادا تىلغاا ئالغاائ ىمىليوئ دولالرن ۋاقىتلىق بازارچىلىق مۇئاۋىن ل 12لۆپەيدىن 

از. ساىىدى ماڭاا سانغا يېقىىلىشاىپ قالادى. ئەمماا سااللى ئىل ىارى ئىشالى ەئ شاىرلەتىىڭ ساانىدىن خاېلىال ئا

تىرونلۇق لىكنىڭ مارلىسىىى تىكلەشتەن بۇ سائ يەنىال مۇۋاپىقن شۇڭا بىز تەپسىلى  ئې Googleمۇنداق د دىن 
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مارلىسااىىى يارىتىشااقا سااەرى قىلىاادىغانلىقىمىزنى  Googleزرىن بانكىاادىكى لااۆى قىسااىل پااۇلىى ۈجەدۋەى تاا

 ئىسپاتلىدۇق.

 

ن بىزنىااڭ قانچىلىاال تەسااىر پەياادا قىالالياادىغانلىقىمىز ھەماادە بىااز ئامالىىااڭ بااارىچە سااانالرنى پااارچىالى

قانچىلىل زىياارەتچىىى ئاادەتتىكى ئىشالەتكۈچى ە ئايالندۇرااليادىغانلىقىمىزنى لۆرساەتتۇق. نىشاانىمىز ئېىىاقن 

مىلياوئ ساانىى قاارار قىلغۇچىالرباا  12قايى  قىلىش لۈچى ە ئى ە ھەمدە ئاساسىىى تاپقىلى بولىدۇ. بىراق بىاز 

مۇئاامىلە ساانلىرىىىڭ ھەممىساىىى لېرەلساىز -تاپشۇربائ ۋاقتىمىزدان ماۇدىرىيەت باۇنى ۋە باشاقا ھەمامە پاۇى

 قەبەز قىلىپ تاشلىمەتتى. سىىدى تەپسىلى  چۈشەندرررشكىمۇ ئۈل ۈرەلمىدى.

 

مەڭ ااۈ ئېسااىمدىن »ھااالقىلىق مااۇدىرىيەت يىغىىىىااى ئويلىسااامن سااىىدى مۇنااداق دەياادۇ:  قشااۇ قېتىملىاا

مىليااونىى بازارچىلىققااا سااەرى قىالمسااىز لومپيااۇتېر  10سااىز »دۇ. جااوئ دوئېاار ماڭااا مۇنااداق د اادى: چىقماياا

د ادى. ئارقىساىدىن مەئ ‹ ئۇناداقتا ياخشاى›د دىل. ئۇ ئۇالپال ‹ لومپيۇتېر سېتىمالىمەئ›مەئ « سېتىماالمسىز  

ى مەبلاۇبىيەتكە باشاالۋاتاتتىن چىقىپ لەتتىل. ئەيىاى چابادا الررى بىالەئ ساېرگېيدىن بىازار ئىادىلن ئاۇالر مېىا

پۈتكۈى تونۇشتۇرۇش جەريانىدا مەئ ئۈچۈئ بىر ئېغىزمۇ گەى قىلمىدى. ئاۇالر ئەلامەتتە ماۇدىرىيەت يىغىىىىىاڭ 

 «پىكرىىى پەرەز قىالاليدۇن ئۇنداقتا بىز يەنە بۇ ئىشالرنى قىلىمىزن مەئ مەڭ ۈ بىلمەسلىكىل مۇمكىن. 

 

لاادا قىسااقارتىش ئااارقىلىقن بااازارچىلىق خااامچوتىمىز ئااۈچتىن ئىككااى يەنىمااۇ بىاار قەدەم ئىل ىاارىلى ەئ ھا

قىسىل قىسقاردىن قېپقالغانىىاڭ لاۆى قىسامى قوشاۇمچە تاۈرلەرگە مەبالە  ساېلىىدىن الررى ماڭاا باۇ خەۋەرناى 

 ئاڭلىغاندىن لېيىن قىزبىىلىقى ئاشقانلىقىىى دەى بەردى.

 

ائ قالمىدىل. مەۋھۇم ئىادىيەنى تەساتىقالش بىار خامچوتىى قىسقارتىشقا نىسبەتەئن مەئ ئانچە بە  ھەير

ئىش ئەمما ھەقىقى  مەبلەبىى پىالنىى ئەمەلىيلەشتۈررشكە سېلىش باشاقا بىار ئىاش. الررى بىالەئ ساېرگې  بىاز 

ئوتتۇرىغا قويغائ تەللىپتىكى ھەممە ئىشالرنى ۋۇجۇتقا چىقىرىشاىمىزنى ئۈمىاد قىلىادۇن شۇبىىىساى ئاۇالر پاۇى 

. قوشاااۇمچە تاااۈرگە نىسااابەتەئن مەئ ئەڭ زور تىرىشاااچانلىقىمىى چىقىرىاااپ ئاااۇالرنى خەجلەشاااىى خالىمايااادۇ

ئەمەلىيلەشتۈررشااىى ئىل ىاارى سااۈردرمن گەرچە ئۇنىااڭ مەبلااۇى بولۇشااىىى لۆررشااىى ئويلىساااممۇ. مەئ چااوڭ 

شىرلەتتىن ئۆگەن ەئ مۇھىل بىر دەرس مەڭ ۈ بوجايىىىىڭ ئىدىيەسىىى بىرىىچى ئورۇنغا قوياۇشن يەناى گەرچە 

 ئۇ ئىدىيە ئانچە مۇۋاپىق بولمىغائ تەقدىردىمۇ.

 

 BeFreeشاىرلىتىدىن لەلا ەئ خىزمەتچاى ئەيىاى چابادا  Netscapeلارخانا تەرەققىياات بۆلۈمىادەن 

تاراتقۇساى بىزنىاڭ  BeFreeتاراتقۇ شىرلىتى ئارىساىدا مۇناساىمەتىى ياخشاىالش ئۈچاۈئ قاتراۋاتقاائ ئىادىن 

شاىرلەت ئىادى. مەئ بۇناداق ماۇرەلكەى ساودىىى تامامالشاقا بىار قاانچە قوشۇمچە تۈررمىزنى باشاقۇرۇۋاتقائ 

-ھەپتە لېتىدۇ دەى ئويلىغائ ئىدىل. چۈنكى يېڭى يى  لاېلە  دەى قالغاائ ئىادىن ئاادەتتە بايرامىىاڭ ئالادى

سېتىل بولمايادۇ. الررى باشاقىالربا ئوخشاىمايدۇن ئاۇ تاۈرنى دەرھااى باشالىماقچى ئىادى. -لەيىىدە چوڭ ئېلىل

يااولالىن ئەھاامالىى قىسااقىچە چۈشااەندرررپتۇ. قوشااۇمچە تااۈرنى  ئااېلسەتتە ماڭااا  4ى ئەتىاا ەئ سااائەت سااىىد

ياخشى بېنىرەلمەسلىل الررىىى بىماستە ھاقارەت قىلغانلىققا باراۋەر ئىدىن الررى ھاقاارەتىى بىماساتە ساىىدىغا 

ۇخلىيالمىادىل. مەئ قاباھەتلىال يۈللەيتتى. سىىدى لېچىچە ئۇخلىماپتۇن مەئ يامائ چۈش لۈررى قارا بېسىپ ئ

 چۈش لۆرسەمال خوتۇنۇمغا قاقشايتتىل.

 

بىز يا تەرەققىيات ئاستىالش ئەھمالىغا يولۇقۇى باقمىغائ بولمىسااق. مېىىاڭ د مەلچاى باولغىىىل ھاازىر »

ىاز ئومۇمىيۈزلۈ  تەرەققىيات ياخشىن ئۇنىڭ ئۈستى ە زور لۆپچىلىل بازارچىلىق گۇرۇپپىلىرى ئىىتاايىن يېڭاى. ب

 …«ن يەنە خامچوت چىقاردۇققبازارچىلىق پىالنىىى ئىناد قىلدۇ

 

دەى سااورىدى لىرسااتېنن ئەمەلىيەتااتە مەئ « توختاااڭن سااىز ماڭااا خااامچوتىى قىسااقارتتۇق د  ەنغااۇ  »

 ئىسپاتالش ئۈچۈنال ئىدى. ئەمەسلىكىىىخىزمەتىى سۆزلىشىماتقاندا ئۇنىڭ لۆڭلىىىڭ باشقا جايدا 
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مەئ لومىتېاە قاۇردۇمن باۇ تاۈرلەرنى »ىل بولمىادىن مەئ ئاۇالپال مۇناداق د ادىل: مېىىڭ ئۇنىڭ بىلەئ لار

 …«نۇقتىلىق مۇنازىرە قىلىمىز

 

 دە ئاۇ مېىاى ماازاق قىلىماتقانا« ۋو . ئۇالر سىزنىڭ لومىتېتىڭىزنى تېساى بىار تەرەى قىلىمەتمىادىمۇ  »

 تۇيۇلدى.

 

ەت قىلىااشن ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ باھاسااىىى مەئ ئاساساالىقى تورتااۇرا ئىقىاال مىقاادارىىى تەلشااۈررى نااازار»

 «توپالشن ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى يېتەلچىسىىى رەتلەشن قاتارلىقالربا ھۇجۇم قىلىماتىمەئ

 

ئاۇ باالىالرنى بەزلىا ەئ « ئىىژ ىېرالر چوقۇم ساىزگە رەھامەت ئېيتماا  تۇرالمايادىغانلىقىغا ئىشاىىىمەئ. »

ۇلى مەئ ئۇنىڭ بىالەئ ئۆزەمىىاڭ نۇرباۇئ ئوڭۇشساىزلىقلىرىىى تەلەپپۇزدا ماڭا شۇنداق د دى. لۆررنۈى تۇرۇپت

 ھەمبەھىرلەنمەسلىكىل لېرە  ئىكەئ.

 

زور لۆپچىلىل شىرلەتلەر روژدىستوۋو بايرىمى ئاخشاىمى ئېشاىپ قالغاائ تامااق قاورۇمىالرنى بىار تەرەى 

ەقەت سىسااتېمىغا قىلىااش بىاالەئ ئالاادىراش بولۇۋاتقاناادان بىااز بىاار قىسااىل چااوڭ تااۈرلەرنى ھەزىاال قىلاادۇق. پ

شىرلىتىىىڭ بېتىىى يېڭىالشقا باشالىدۇقن مەخساۇس گۇرۇپپاا  Googleمۇناسىمەتلىل نەرسىلەرال ئەمەسن بىز 

قۇرۇىن سىرتتىكى تەتقىقات شىرلەتلىرى بىلەئ بىرلىكتە سۆھبەتلىشىپن شاىرلىتىمىزنىڭ ئىاش قەبىزىىاى قايتاا 

چاوڭ يىغىىاى دئالماا  MacWorldئ لىرانسىساكودىكى اليىھەلەىن سېتىش ماددىلىرىىى باستۇق. بىز ھەتتا سا

سانائەت زەننىرى چوڭ يىغىىى  دا پاارتىزانالرچە باازارچىلىق پائاالىيىتىىى قاناات يايادۇردۇقن ساۈبھى ۋاقتىادا 

Google  تاق تاختىسىىى تارقااتتۇقن يەنە ئالمىىىاڭ بىار تەرەى -تۇبى بېسىلغائ مىڭلىغائ ئوئ مىڭلىغائ يۈ

 لەرنىڭ بىزدە  ئىنازەتىامىسى يوق لىشىلەرنى قوبالى چىقىرىشىدىن ئېھتىيات قىالتتۇق.قىلىش قوشۇنىدىكى

 

باا مۇناساىمەتلىل ئىزدەشاىى  Googleئالما شاىرلىتى شاۇنىڭدىن لېيىىكاى بىار قاانچە ھەپاتە ئىچىادە 

ساى تااق تاختى-ياۈ »روشەئ لۈچەيتتىن بۇنىڭغا نىسبەتەئ سېرگې  قابنىراى لەتكەئ ھالدا مۇناداق د ادى: 

Google  .تەرەققىياتىىىڭ مۇھىل ھالقىسى» 

 

بۇ تىرىشچانلىقالرنىڭ ھەممىسى شىرلەتىىڭ ئومۇميۈزلاۈ  ماۇھىل نۇقتىساى ياالى تەدبىرىىاى ئىپاادىلەى 

ئېشاىپ  30بەرمىدى. بىزنىڭ يېڭى بوجايىىىمىزنىڭ ئارزۇسى مېىىڭ شەخساى  ئىقتىدارىمادىن ئااز د  ەنادە %

 لىدىل.لەتكەنلىكىدىن گۇمانلىىىشقا باش

 

تاراتقۇسى بىالەئ لېلىشاىل ئىمزالىغانلىقىغاا  BeFreeيىلى يى  بېشىدا باشالنغائن -2000قوشۇمچە تۈر 

بىاار ئااايمۇ بولمىغااائ. تااۇننى لۈنىاادىن باشااالپالن ۋاقىااە سااەرى قىلىاادىغائ جەڭ ئۇسااۇلى. مىليوناادىن ئااارتۇق 

ملىق ئىزدەشتىن پايادا ئالىادۇ. زور لاۆى قوشۇمچە ئورگانالرنىڭ توختامىن بىزنىڭ ھەر لۈنلۈ  بىر ئىككى قېتى

 ئاېلسەتقىسىل تور ئېقىمى ئاز ساندىكى بىر قانچە چوڭ بېكەتلەر ۋە بىر توى ئالداش خارالتېرىدىكى ئەخالەت 

ئىزدەش قۇتىسى قۇرۇش ئاسائ ئەمەس ئىدىن شۇڭا  Googleياسىغۇچىالربا مەرلەزلەشكەئ ئىدى. تور بەتكە 

پ ئىزدەش مەزمۇنىىىڭ ئۈزرلمە  لىرگۈزرلۈشىىى ساقلىدۇق. ھەر ھەپتە بىر قاارا بىز پىروگراممىدىن بىرنى يېزى

تىزىملىل تۇربۇزۇى چىقاتتۇقن تىزىملىكتىكى ئالدامچىالرنى توساتتۇقن ئەمما بىزنىڭ لاۆى قىساىل ۋاقتىمىزناى 

-قىاراىرئۈچۈئ ۋا ھەقىقى  سەرى قىلىماتقانالر قانۇنلۇق تۆۋەئ لىرىملىكلەر ئىدى. ئۇالر ئىككى دولالرلىق چە 

 قىراى لېتەتتىن خۇددى نامراتلىقتىن ئوماچ تارقىتىش مەيدانىدا تاماق يې ەندە  قىلىپ لېتەتتى.رجا

 

ساېىە دولالرباا  1ساېىە دولاالر بەردۇقن لېايىن  3دەسلەى باشالنغائ ۋاقىتتان ھەر قېتىملىاق ئىزدەشاكە 

تو  -ندى. مېىىڭچە جەلپ قىلىىغائ ئىككى تو چۈشۈردۇق. تورتۇرانىڭ چېكىلىش مىقدارى مۇقىملىشىشقا يۈزلە

يېڭى ئىشلەتكۈچى ە نىسبەتەئن بۇ چىقىل ۋە ئاۋارىچىلىقالر قەتلى  ئەرزىمەيتتىن ئەمما الررى باۇ خىا  ئۇساۇلدا 
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يېڭااى ئىشاالەتكۈچىىى جەلااپ قىلىااش تااوردا ئااېالئ بېرىااپ جەلااپ قىلغاناادىن ئەرزائ توختاياادۇ دەى قااارايتتى. 

تېسىىكا مەھسۇالتىغا مەسلۇى ئىدىن شۇڭا بىر قاانچە ھەپتىادىن لېايىن باۇ تاۈرگە ئاۇ سۇسانمۇ باشقا ئىزدەش 

مەسلۇى بولۇشقا باشلىدى. بۇنىڭ ئۈچۈئ مەئ يوشۇرۇنچە تەبرىكلىمەتتىلن بۇ ئېغىار ياۈ  ئااخىرى زىممەمادىن 

ئاانچە  يۆتكەلدىن لېيىن بۇ قوشۇمچە تور تۈرى سۇسانىىڭ لۈچلۈ  باشقۇرۇشى نەتىنىساىدە شاىرلەت ئۈچاۈئ

لۆى قىممەت يارىتىپ بېرەلمىدىن بۇ مەئ ئۈچۈنمۇ بىر خى  تەسەللى ئىدى. تۈر باشلىىىپ بىار يىلادىن لېايىنن 

 سۇسائ مېىىڭ قوشۇمچە ئورگانغا خەت يېزىپن ئۇالربا بۇ تۈرنىڭ توختىغانلىقىىى ئۇقتۇرۇشۇمىى ئېيتتى.

 

بۇ دەى شۇنىڭ ئىچىدىكى بىرسى ئىدى. لۆى  ساقالنغىلى بولىدىغائ خاتالىقىى ئىىتايىن ئاز ئۆتكۈزەتتۇقن

مەسلۇليەت دائىرىسىدىن ئېلىپ ئېيتساقن بۇ تۈرنى دەسالەپتىال »يىلالردىن لېيىنن سۇسائ ماڭا مۇنداق د دى: 

پۇى ۋە ۋاقتىمىزنى تېسىماۇ ئەھمىيەتلىال جايغاا ساەرى قىلسااق تاماامەئ « قولغا ئالماسلىقىمىز لېرە  ئىدى. 

پەقەت مەنال شۇنداق ھېن قىلغاندىمەئن چاۈنكى باۇ ۋاقىاە ۋە پاۇى بىزنىاڭ بۆلۈمىىاڭ.  بولۇۋ رەتتىن ئەلمەتتە

الررىىىڭ قارىشىچە خىزمەتچىلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىش لۈچىىى چەلسىز لېڭەيتكىلى بولىدۇن بىار تاۈرنى لاۆپرە  

نداقتا بىز تېسىماۇ قىلىش قەتلى  مەسىلە ئەمەس. ئەگەر قوشۇمچە تۈر باشقا ۋەزىپە بىلەئ توقۇنۇشۇى قالسان ئۇ

تىرىشىپن تېسىمۇ ئۇزۇئ ئىشلىشىمىز لېرە . بىزنىڭ چەلسىز پۇرساىتىمىز بولغاائ ئىاكەئن ھاساىالتمۇ چەلساىز 

 ئېشىپ مېڭىشى لېرە .

 

گەرچە الررى بااۇ تۈرنىااڭ دەساالەپكى قوللىغۇچىسااى بولسااىمۇن ئەممااا مااالىيە سااانلىق مەلۇماتلىرىاادىن 

چاوڭ ئەمەسن بىاز يەنىاال قاائ شاورىغۇچىغا ئوخشااش بۇناداق تاۈرنى  لۆررلۈشىچە بۇ تۈرنىڭ تۆھپىساى ئاانچە

 توختىتىم تەيلىن قوزۇقىى ئۇنىڭ يۈرىكى ە قېقىپن ئۇنى مەبلۇبىيەت ئېتىزىغا لۆمىم تەيلى.
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 توققۇزىىچى باب

 تېسىمۇ مۇلەممەللەشتۈررش  

 

قويۇى بېرىشىن مەئ ئۈچاۈئ  ئۇزۇندىن بۇيائ چىڭ تۇرۇى لېلىماتقائ مارلا باشقۇرۇش ئىشلىرىىى ئەرلىن

ھەقىقەتەئ ئاسانغا لەلمىدى. سېرگې  بۇ تەرەپتە ماڭا ياردەم بەرمەلچى بولدىن ئۇ مېىىڭ مۇستەھكەم ئىتىقاد 

سىساتېمامدىن پىرىىسااىپاللىق نەرسااىىى قېزىااپ چىقىااپن ئانادىن ئۇنىااڭ ئىچىاادىن يوچااۇقىى تېپىااپ ماڭااا زەربە 

زىمااادىن چۈشااۈرمەيمەئن ئاااۇنى ھېچىاااېمى ە تەڭ قىلمىغاااۇدە  بەردى. مەسااىلەئن مەئ ھەر لاااۈنى تاااۇبىى ئاب

 دەرىنىدە ساپلىقىىى ماختايمەئ. 

 

 « قارىماققا مۇشۇنداق لۆررنىدۇ. « »بۇ بىزنىڭ تۇبىمىز. »

 

 « لۆررنىدۇ. اق مۇشۇندچۈنكى تۇبىمىز « »ئەگەر مۇشۇنداق لۆررنىدىغائ بولسان بۇ بىزنىڭ تۇبىمىز. »

 

شقا ئائىە ئىككى لىتااب ئوقۇباائن ئۇنىاڭ ئىچىادىن بىار قىساىل قائىادىلەرگە مەئ ئىل ىرى مارلىالشتۇرۇ

ئېرىشتىلن بۇنىڭ ئىچىدىكى بىر خىلى جاھى  تەلمە ھالەتتە ئۆز شاىرلىتىىىڭ گىرالىال شاەللىدىكى ئىمزاساىىى 

ئاوئ  با ئېلىپ لەلدىلن شىرلەتىىڭ ئىمزاسىىى مىڭلىغائ Googleئۇدا نامايەئ قىلىشن مەئ بۇ خى  قائىدىىى 

 تارقىتىدۇن ھەر بىر ئۇچۇر تامامەئ ئوخشاش.  ئىدىيەسى ە ىىڭمىڭلىغائ ئۇچۇر ئارقىلىق ئاممى

 

نىااڭ ئىماازا باااش بېتىاادىكى شااەلىلىى ئااۆزگەرتمەلچى  Googleشااۇڭا سااېرگې  مېىااى ئەسااكەرتىپن 

ەڭ گەۋدىلىال بولغانلىقىىى د  ەنادەن مەيادانىل ئىىتاايىن قەتلىا  ئىادى. ئېساىڭىزدە بولساۇئ باۇ تۇبىمىزنىاڭ ئ

ئااورنى بولااۇپال قالماسااتىنن تۇبىمىزنىااڭ بىردىىبىاار ئااورنى. بىااز تېلېاامىزورن ئااېالئ تاختىسااى يااالى تەشاامىقات 

قولالنمىسااىدا ئااېالئ بەرمىاادۇقن ئاااق بەتااتە لەياالەى تۇربااائ تۇبىىااڭ ئااۆزى ئااېالئ. گەرچە بىزنىااڭ مىليونلىغااائ 

لىكىىااڭ مىڭىسااى ە ئورناااى لەتكااۈدە  دەرىنىاا ە ئىشاالەتكۈچىمىز بولسااىمۇن داڭقىمىااز تېسااى  تااۇبىمىز لۆپچى

 يەتمىدى. 

 

نىاڭ دەسالەپكى تەرەققىياات مەزگىلىادە  Googleسېرگې  مەسىلىىىڭ ئېغىرلىقىىى تونۇى يەتمىدى. ئاۇ 

يىلى مىىىەتادارلىق بايرىمىادا تۇبقاا لاۈرلە توخاۇ لەسامە رەساىمىى -1998تۇبىى ئىككى قېتىل ئالماشتۇردىن 

خىازمەتچىلەر نېاامادا قۇملاۇقىىى چارلىغانادا لۆيۈۋاتقاائ لاارتوئ پېرسااۇناژنى -ئىشاچى قوشاتىن يەنە بىار قېاتىل

ھەقىقى  شىرلەت بولۇى بولدىن ھەقىقىا  شاىرلەت تاۇبىى  Googleئوتتۇرىغا چىقاربائ. مەئ ئۇنىڭغا ھازىر 

 ئاسانلىقچە ئۆزگەرتمەيدۇ د دىل. 

 

باشاقۇربۇچى لاارۇئ ۋايتقاا مىىىەتادارلىق  تارتىشىمىز ئاۈزرلمى ەئ بولساىمۇن ساېرگې  تاور-گەرچە تاالش

يىلاى يېڭاى -2000ئا  بولغاندا بايراملىق قاار باوۋا  ياساىدىن -12بايرىمى ۋاقتىدا لۈرلە توخۇنى چىقاردىن 

 يىلدا تۇبىى شەپكە ۋە رەڭ ارەڭ قەبەز بىلەئ زىىىەتلىدى. 

 

تىمىاازدە تاشااقى  پىالنىااە تاشااقى  پىالنىااە ئااادىمى قانااداقراق  باااش بې»ئااۇ مەناادىن مۇنااداق سااورىدى: 

 « ئادىمىىى قويايلىن لۈندە بىرنى ئالماشتۇرايلى. لۆپچىلىل خۇددى تۇتاش رەسىل لۆرگەندە . 
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مەئ ئىپادەمىى قاتتىقراق قىلىپن ئۇنىڭغا بۇ ئامالىىڭ مارلا تەرەققىياتىمىزبا پايدىسىز ئىكەنلىكىىى قايتا 

ۇچاۇر يەتكاۈزرش ۋە بىارلىككە لەلا ەئ ساەزگۈر نۇقتىىىاڭ چۈشەندرردرم. مەئ لەسپىيرە  ئاتاالغۇالر بىالەئ ئ

ئېيتاتىل: باۇ دۇنياادىكى  ىىشاى ئەمەسالىكىىئىزچىللىقى ھەققىدە سۆزلىدىل ھەمدە ئۇنىڭغا ئۆزرمىىڭال لاۆز قار

بااااازارچىلىق مۇتەخەسسىساااالىرىىىڭ بىااااردە  پىكاااارىن شااااىرلەت تااااۇبىىى ئۆزگەرتىشااااىىڭ ساااااالھىيەتىى 

 ئېيتتىل. سۇسالشتۇربانلىق ئىكەنلىكىىى

 

 مەئ ئۇنى ئاخىرى قايى  قىلدىل دەى ئويالپتىمەئن چۈنكى ئۇ بۇ ھەقتە مەندىن قايتا سورىمىدى. 

 

ئەممااا مەئ خاتالىشااىپتىمەئ. سااېرگېيىى قايىاا  قىاللماااپتىمەئن ئااۇ پەقەت قايتىالشااىى خالىماااپتۇ. ئااۇ 

سااەنلەتكارالرنى ئىاازدەى  ئااۇ بىماسااىتە —سۇسااانىى ئىزدەپتااۇن سۇسااائ ئۇنىااڭ بىاالەئ مۇنازىرىلەشاامەيدۇ 

  ناى Ian Marsdenسېرگېيىىڭ ئويىىى ئەمەلىيلەشتۈررپتۇ. ئۇ قىستۇرما رەسىل ئۇستىساى ئىلاائ مارساد ن د

ناى  1ئايادان ئىلاائ گۇگىلىىاڭ تاۇننى بەلىاتە سىزمىساى-5يىلاى -2000ئىزدەىن ئىشىى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇپتۇ. 

تاشقى پىالنىە ئادىمى تۇبىمىزنى ئېلىپ قېچىاپ —لۆررپتۇلۆررپتۇن —سىزىپتۇ. بەلىتە سىزمىىىڭ ئاالھىدىلىكى

 لېتىپتۇ. 

 

مەشۇقالر بايرىمى ئۈچۈئ -  ئاشىقKen Perlinنىيۇيور  ئۇنىم رسىتېتىىىڭ پىرولېسسورى لېن پېرلىن د

سوقۇۋاتقائ يۈرە  پىروگراممىسىدىن بىرناى ئىنااد قىپتاۇن پاساسا باايرىمى ئۈچاۈئ توشاقائ ساەلرەش ئوياۇنى 

نىڭ پا  چېكىىى ساوۋبا قىپتاۇن پاا   Googleۇ. الررى مىىىەتدارلىقىىى بىلدرررش ئۈچۈئن ئۇنىڭغا ئىناد قىپت

مااۆلچەرگە —قااۇر بااويىچە ھېسابالنسااا—چېكىىىااڭ سااانى ئااۇ تەمىااىلى ەئ لودنىااڭ سااانى بىاالەئ ئوخشاشااكەئ

 قارىغاندا ئۇ يازبائ ئەڭ قىممەت لود ئىكەئ. 

 

غاااانچە بولۇشاااىىى ياقتۇرىااادۇن بىااازگە نۇرباااۇئ ماختااااش ئىشااالەتكۈچىلىرىمىز تاااۇ  اليىھەساااىىىڭ خالى

 لىرىىى ئەۋەتىپتۇ. ئېلسەت

 

Google  خاسالشتۇرۇش تەدبىرى ز رىكىشلىل نەرسىىى ئوماق لارتوئ ئوبرازى بىلەئ بابالپتۇن بۇ بايەت

ئىدىيەسااى ۋە مارلااا  Google—زور مااۇۋەپپەقىيەت. تااوردىكى مارلااا باشااقۇربۇچى بولااۇش سااۈپىتىل بىاالەئ

مەئ ئامالىىڭ بارىچە قارشى تۇردۇم. شۇنداقن ئەگەر بۇ ئىاش ماڭاا تاپشاۇرۇلغائ —ىتى يارىتىشقا مەسلۇىقىمم

بەلىتە رەسىمى پەيادا بولماايتتىن پەقەتاال ماۇز چىارا ن قاتمااى ساالماق بولغاائ تاۇ   Googleبولسان چوقۇم 

 ئاپلاق بەتتە لەيلەى تۇراتتى. 

 

ساىزنى  Googleىنىادە مەئ يەنە پۈتاۈنلە  مەبلاۇى بولادۇم. يۈزە قارىغانادا مېىىاڭ تاوبران لاېكىن نەت

سىزنىڭ بارلىق پەرەز ۋە تەجرىبە ئاساسىدىكى ئويلىرىڭىزبا رىقابەت ئېالئ قىلىپن ھەتتاا ئۈساتى —ئۆزگەرتىدۇ

 راستىىال ئۈستىمىدۇ يالى ئاستىىىڭ يەنە بىر خى  شەللىمىدۇ دەى گۇمائ قىلدۇرۇشقىچە يېتىپ بارىدۇ. 

 

 

 

 

                                                             
1
 Google «لاۇىن ئەڭ دەسلەپتە لۈندە بىر قېتىل ئالمىشىدىغائ نۇرباۇئ ئىاىچىكە ناۇقتىالردىن تەشاكىللەن ەئ تاۇ  بو« بەلىتە سىزما

دەى « بەلىااتە سااىزما»ئوخشااىمىغائ ھېكااايىىى سااۆزلەيتتىن ئەممااا ھااازىر لىشااىلەر باااش بەتتىكااى تااۇ  ئااۆزگەرمە  بىاار خىاا  تۇرسااا 

 ئۆزگەرتتى.
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 نېمە ئۈچۈئ توبرا خاتا 

 

 الررىىىڭ بۇيرۇق قائىدىسى: 

 

 مەسلۇلىيەتىى يۆتكىمەسلىل: ئۆزى قىالاليدىغائ ئىشىى ئۆزى قىلىشن ئۈنۈمىى ئۆستۈررش. 

 

ئەگەر ئىشااىىڭ قىممىتىىااى ئاشۇرالمىسااا ئارىالشتۇرماساالىق. بااۇ ئىشااىى ھەقىقىاا  قىالالياادىغائ لىشااىلەر 

 ىشىى قىلىش. بيۇرولرات بولۇۋالماسلىق. ئۆزئارا مۇنازىرە قىلىشن ئۆزى باشقا ئ

 

ئو  ياشتىىمۇ مۇھىل. ياشىىڭ لىچىكلىكى ئۇالرنىڭ ھۆرمەت قىلىىماسلىقى ۋە ھەمكارلىشىش پۇرسىتىىىڭ 

 يوقلۇقىدىن د رە  بەرمەيدۇ. 

 

د ا ەئ بىار ئېغىاز گەى بىلەناال « بولمايادۇ»ئەڭ ناچار قىلىق باشقىالرنى ئىش قىلىشتىن توسۇش ھەمادە 

 الشتۇرۇش. ئەگەر سىز بولمايدۇ د سىڭىزن ئۇنداقتا باشقىالربا ياردەملىشىپ بولىدىغائ ئاماى تېپىڭ. ئاخىر

 

يىلىغااا بارباناادا الررى ئاناادىن بااۇ بىاار يااۈررش قائىاادىىى ئااېالئ قىلغااائ. گەرچە مەئ دەساالەپتىال -2004

ىادىىى قوباۇى قىلىشاقان بىار چۈشەنسەممۇن ئەمما مەشغۇالت سىستېمامىى قايتىدىن تەڭشەى بۇ بىار ياۈررش قائ

 دەيدىغائ ئادەم. « بولمايدۇ»مەزگى  ۋاقىە لېتىدۇ. مەئ دەى دائىل 

 

قايتا سىڭدرررۋ تىل ەئ: ياماائ -مەئ ئىل ىرى قىلغائ ھەممە خىزمەتلەردەن ماڭا مۇنداق بىر ئىدىيە قايتا

ىاارى ھەممىسااىىى يااوق ئااو  خااۇددى ئاااق چۈمااۈلى ە ئوخشااايدۇن ئااۇالر يااادرولۇق لەسااىپىى يەۋىتىشااتىن ئىل 

-قىلىم تىش الزىل. ئەگەر بىر اليىھەدە ماۇتلەق بەلابە قىلىاش ئىشەنچىساى بولمىساان بەش يىللىاق پىاالئن لىارىل

ناچاار »چىقىل تەڭپۇڭلۇق نۇقتىسى ۋە ئۆرلەش يۈزلىىىشىىى تېارە  قىلغىلاى بولمىساان ئۇناداقتا باۇ اليىاھە دەى 

 دۇر. « ئىدىيە

 

ئىادىن مەساىلەئن « يااق»دىكاى ۋاقىتتاان لۆڭۈلادىكى جااۋاب دەى « ىسائ جوس مىرلاۇرى  خەۋەرلىار»

دان  Googleبىااراق « ئەگەر نوپۇزلااۇق ھالاادا بااۇ ئىشااىى قىلىشااىى تاپشااۇرمىغائ بولسااان ئۇنااداقتا قىلمااا.»

ساىز تەشەببۇساكار بولاۇڭن گەرچە قانچىلىال يىراقلىققاا ماڭااليادىغانلىقىڭىزنى «. بولىادۇ»لۆڭۈلدىكى جااۋاب 

 زمۇ. بىلمىسىڭى

 

سااېرگې  بىاالەئ الررى ئەزەلاادىن باشااقا شااىرلەتتە ئىشاالەى باقمىغااائن شۇڭالشااقا باشااقا شااىرلەتلەرنىڭ 

ئەھمالىىى بىلمەيدۇن مەسىلەئن بىر شىرلەت ئاۆتكەئ بىار يېارىل ئەساىردىكى ئىشاالرنىڭ ھەممىساىىى بىار درۋە 

د مەياامەئن ئۇنىااڭ « ئەنسااىرەيمەئبىاارەر مەسااىلە بولۇشااىدىن »قەبەزگە خاتىرىلەياادۇ. شۇڭالشااقان مەئ قايتااا 

 دەيمەئ. « ئۇنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈئن مۇنداق قىلىشىڭ لېرە »ئورنىغا 

 

سېرگې  مېىىڭ قارشىلىق قىلىدىغائ توسمامىى ۋەيرائ قىلغاندىن لېيىنن ماڭا بىار قېاتىل پۇرساەت بېرىاپ 

باۇ ئىشاىى توسىيالمىساامن ھاېب باققائ. شاۇنىڭدىن لېايىنن بااش بەتتىكاى تاۇ  ئانادىن تارقالادى. ئەگەر مەئ 

بولمىغاندا ئۇنىڭ بىزنىڭ تۆۋەئ ئېقىىدا تىكلى ەئ مارلا قىممىتىمىزنى بىر تىيىىغا ئەرزىمەيدىغائ قىلىم تىشاتىن 

 ساقلىىااليمەئ.
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لارۇئ ۋايە ئەيىاى چابادىكى تورتاۇرا باشاقۇربۇچى بولاۇىن تورتاۇرا باشاقۇربۇچى بااش بەتاكە مەسالۇى 

توردىكى مارلا قوشۇنۇمىىڭ بىر ئەزاسى ئىدى. بىزگە سىرتقى يااردەم بولمىغانادان لاارۇئ  ئىدىن ئۇ يەنە مېىىڭ

 تۇبىى زىىىەتلەشكە مەسلۇى ئىدى. 

 

ئاااالھەزەى ئىلااائ مارسااد ن اليىھەلىاا ەئ تااۇننى بەلىااتە سااىزما بىاار مەزگىاا  قىزىغااائ ۋاقىتتااان لااارۇئ 

شاقا ياردەملەشاتۈرگەئ. پىرالتىكاناە ئوقۇبۇچىىىاڭ پىرالتىكانە ئوقۇبۇچىدىن بىرناى ياالالى تورتاۇرانى يېڭىال

 ن لەسپى سەنلەت ۋە لومپيۇتېر ئىلىمى بولاۇىن قورقۇنچلاۇق لىلىال Dennis Hwangئىسمى د ىىىن خماڭ د

گە رەساىل ساىزبائ. د ىاىىن ياۈز تاۇرانە ئىمتىھانادا بىازگە مۇناداق د ا ەئن ئاۇ ئىل ىرىكاى « تىىب لاۆى-تىپ»

سائەت ھەقسىز ئىشلى ەئن باۇ نۇقتاا  30ققائن ھەپتە ئاخىرىدا ئىسمىىا ئالمىشىپ خىزمىتىدە پىدائى  بولۇى با

بىزنىڭ دىققىتىمىزنى تاارتتى. ئۇنىاڭ ئۈساتى ە ئاۇ رەساىل ساىزااليدىكەئ. شاۇنىڭدىن لېيىىكاى بىار يىلادان بىاز 

ى. ئۆزىىىاڭ د ىىىسقا تۇبىى زىىىااتلەش ئىشاىىى ئورۇنالشاتۇردۇقن ئىل ىرىكاى ھاۆددە ئاالغۇچىمۇ ئىساتىپا بەرد

 ئىىىكى تۇرسان نېمە ئۈچۈئ يەنە سۈت سېتىمالىدۇ  

 

لەچلىاال تاماااق ۋاقتىاادا قىزىققاااق « ھە ن ئەتە چااوڭ سااايالم لااۈنىن تااۇبىمىزنى قانااداق اليىھەلەيمىااز »

 ئىىژ ىېرالر لارۇئ يالى د ىىىن ۋە يالى مەندىن سورايدۇ. 

 

ەى جااۋاب بېرەتتاۇق. ئانادىن ئىشاسانىمىزبا د« خېلى يامائ ئەمەس. لۆررشىى ساقلىسىڭىزال بولىادۇ. »

قايتىپن چوڭ سايالم لۈنىدە تۇبدىن بىرنى قىلىش قىلماسلىقىى مۇنازىرە قىالتتۇق. ئەمدى باشالنغائ بىر قانچە 

« ئاۆزگەرتىش»باش بەتىى ئۆزگەرتتاۇق. ئەگەر بىاز  يىلدان بىز قۇرۇلمىسى ئىىتايىن پۇختا بولغائ ئاقما لىىىيەدە

ائ بولساااقن د ىاىىن ئىشلەشااكە باشاااليدۇن بىاار بىارلەى ئىاادىيەلەرنى ئااويالى چىقىاادۇ. د ىااىىن ناى قااارار قىلغاا

ئەزەلدىن ئۇخلىمايدۇن ئۇ تۇئ نىسپى بولۇىن ئەى ئايىغى بېسىققاندا  خەتىى ئىىتايىن تېز يازىدۇن لومپيۇتېربا 

 تورتۇرادا پەيدا بولىدۇ.  ئۇالنغائ رەسىل تاختىسىدا رەسىل سىزىدۇن تاڭ يورۇشتىن ئىل ىرى يېپيېڭى تۇ 

 

يىلاى ئاانىالر -2000بىز ھەقىقىا  ئالادىن اليىھەلىا ەئ ساانى ئاانچە لاۆى بولمىغاائ بېازەللەردىن بىارى 

نىڭ بىار درۋە لومپياۇتېر ۋە مىسانىال زاپچاساالردىىال تەشاكىللەنمى ەنلىكىىى  Googleبايرىمىدىكى تۇبدۇر. 

رەساااىملىرىىى توپالشاااىى ئوتتۇرىغاااا قويااادۇمن ئانااادىن  ئىساااپاتالش ئۈچاااۈئن خىزمەتداشاااالرنىڭ ئانىساااىىىڭ

رەساىملەرنى ئااانىالرنى مەدھىيەلەيادىغائ قەدىمىاا  شاېلىرالرنىڭ ئەتراپىاادا چاپلىادۇق. شااۇنىڭدىن لېايىنن بىااز 

 لىرى ە لۆمۈلۈى لەتتۇق.ئېلسەتئەگەشكۈچىلەرنىڭ 

 

 Googleەخىرلىىىدۇن ئوبلۇمىىمۇ سىلەرنىڭ ئاناڭالر چوقۇم ئىىتايىن پ»تە د يىلىشىچە: ئېلسەتبىر قانچە 

 « با بېرىپ ئىشلىسۇئ دەى ئويالۋاتىمەئ. 

 

ئىككىىچاى يىلاى بىاز يەنە قىلغانادان تېسىماۇ لااۆى ماختااش خەتلىرىىاى تاپشاۇرۇۋالدۇقن ئەمماا يەنە بىاار 

ن بىاز لەردە بىزدىن نېمە ئۈچۈئ ئامېرىكىدىكى ئالرىقىلىق ئانىالرنىڭ رەساىمى يوقلاۇقىىى ساوراپتۇئېلسەتقىسىل 

خىزمەتچىلەرنىاڭ ئانىلىرىىىاڭ رەساىمىىى قويمىغاانلىقىمىزنىن ئەمماا ئاۇ بىزنىاڭ -جاۋاب بېرىپن ھەممە ئىشچى

 ئەڭ ئاخىرقى قېتىل خىزمەتچىلىرىمىزنىڭ ئانىلىرىىىڭ رەسىمىىى توربا قويۇشىمىز ئىكەنلىكىىى ئېيتتۇق. 

 

 « Shichi-Go-Sanەتاتە بەش ئاۈچ دي»بەزىدە اليىھەنىڭ ئۆزىدىىمۇ مەساىلە چىقااتتى. ياپونىيەنىاڭ 

بااايرىمى ۋاقتىاادان د ىاااىىن تۇرنااان تاشاااپاقا ۋە ئەنلەنىاامى لەمپااۈت خالتىساااى بىاالەئ تەبرىكلى ەنااادەن بەزى 

دەى « تۇبااۇڭالردىكى لااۈرلە توخااۇن تاشااپاقا ۋە تېرمااومېتىر نااېمە مەنىىااى ئىپادىلەياادۇ »ئىشاالەتكۈچىلەر: 

 سوراپتۇ. 

 

ئولىمپىال مەزگىلىاادەن د ىااىىن گىر تسااىيە « ىىسااى  ئەزاسااى بولىاادۇ ناېمە ئۈچااۈئ د ڭىااز ئىالھىىىاڭ ج»

ئەپسانىلىرىدىن مۇئەييەئ شەخسلەرنىڭ سىماسىىى ئىزدەى تېپىپ بىر ياۈررش تاۇ  ياساىغائ ئىادى بىار قاانچە 
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  نىاڭ لەڭ يېپىىچىساىدا لۆپمەسالىككە تې ىشالىل جايىىاڭ باارلىقىىى Poseidonئىشلەتكۈچى پوساېلىدوئ د

 لۆرسىتىپتۇ. 

 

بۇنىڭدىن سىلەرنىڭ خىرىستىيائ دىىىغاا قارشاى سىياساى  جەھەتاتە توبرىلىققاا ئىا ە ئىكەنلىكىڭالرناى »

روژد ساتمو باايرىمى « يېرىل شار مەرلەزلىل دۇنيا قارىشىڭىزنى ئاسانال لۆررۋالغىلى بولىدۇ. « »ئىپادىلەيدۇ. 

مەنزىرىساى باار تاۇبىى ياساىدۇقن شاۇڭا « قىشلىق تەتى »بولغاندا روژد ستمو ئاالھىدىلىكى بولمىغائن قارلىق 

ئا  ئۇالرنىڭ دەى يااز پەسالى ئىكەنلىكاىن -12مۇنداق نارازىلىقالرنى تاپشۇرۇۋالدۇق. ئاۋسترالىيەلىكلەر بىزگە 

شۇڭا باش بەتتىكى قىشلىق مەنزىرە ئۇالرنىڭ نەزىرىدە بىزنىڭ ئەقىلسىز ياالى ئەتراپلىاق ئويالنمىغاانلىقىمىزنى 

 ى تەرەپىىڭ بارلىقىىى ئېيتىپتۇ. ۋە يالى ھەر ئىكك

 

سىلەرنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىل تۇيغاۇڭالر نەگە لەتتاى  ساىلەر ھەتتاا »يەنە بەزىلەر بىزدىن مۇنداق سوراپتۇ: 

جۇڭ ونىااڭ باھااار بااايرىمىىى تەبرىكلەپسااىلەرن ئەممااا دتۆۋەناادىكىلەرنىڭ خالىغااائ بىاارى  : ئۇرۇشااتا قۇربااائ 

ىن قايتقااائ ئەسااكەرلەر بااايرىمىن نورماناادىيەدە قۇرۇقلۇققااا چىقىشااىى بولغااانالر خاااتىرە لااۈنىن ھەربىيلىكاات

بىاز »تەبرىكلەش لۈنىن ياپونغا قارشى ئۇرۇشتا بەلابە قىلغاائ لاۈئ ياالى ئەلبااش لاۈنىىى تەبرىكلىمەپساىلەر. 

خىرىدا تۇبىىڭ قارىماققا ئويلىمىغائ يەردىن چىقىشىىى يالى باشقىالردىن پەرقلىق بولۇشىىى ئوياليمىزن ئەمما ئا

ئىشلەتكۈچى ئۆزىىىڭ تۇرمۇشىغا ئاساسەئ تۇبىىڭ اليىھەلىىىشى ە مۇرەلكەى قائىدە بېكىتىدۇن نېمىىىن لىمىاى 

خاتىرىلەشىى بەل ىلەيدۇ.  لېيىن ئاخىرى مۇقىمالشتى. باشالنغائ بىر قانچە يىلادان د ىاىىن بىالەئ لاارۇئ يەنە 

ىااڭ ئااازادلىق لۈنىىىااڭ ئاۋسااترالىيەنىڭ درلەت بااايرىمى يەن مەئ تامااامەئ ئەرلىاان تاللىيااااليتتۇقن بااۇ دەى لور

لۈنىدىن ئىككى قېاتىل لاۆى لۆررل ەنلىكىىىاڭ ساەۋەبى.  ھە ن د ىاىىن ساېلولدىكى قېرىىداشاالربا ۋەلىللىال 

 قىلىدۇ. 

 

 ياخشى د  ەنىىڭ ئۆزى يېتەرلىل ياخشى بولغىىى 

 

لەر بىزنىاڭ ئەڭ لاۆى چىقىمىمىزنىاڭ ساى»سېرگې  جۈمە لۈنىدىكى قەرەللىل يىغىىادا مۇناداق ساورىدى: 

 « نېمە ئىكەنلىكىىى بىلەمسىلەر 

 

Google  خىزمەتچىلىرى لۆزىىى ياائ لومپياۇتېردىن ئاۈزدى. لۆپچىلىكىىاڭ ھەممىساى پۇرساەتىى چىاڭ

 تۇتۇى باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئۆزىىى نامايەئ قىلىشىى ئويلىدىن 

 

باشااقىالرمۇ ئەگىشااىپ سۆزلەشااكە « ۇرتىسااىنداۋاالش سۇب»ئارقىاادىكى بىاار ئىىژ ىېاار مۇنااداق د اادى: 

 « مائاشن»باشلىدى. 

 

 « چارلىىىڭ مىلىب مالالر دۇلىىىىىڭ ھېسابات تالونىن« »تو  پۇلىن« »باجن« »مۇالزىمېتىرن»

 

 د دى « ھەممىسى خاتا. پۇرسەت تەنىەرخى.»ن چايقاىسېرگې  بېشىىى ئېغىر 

 

ۋە قىلمىغائ ساودان خامچوتقاا لىرگاۈزگەئ ھەر قاناداق  ئۆز ئارا سېلىشتۇرباندان بىز ئاچمىغائ مەھسۇالت

بىار تاۈردىن ئىقتىسااادنىڭ مۇقىملىقىغاا بولغااائ تەھادىتى تېسىمااۇ چاوڭ. بىااز ئىل ىارىلەش بىاالەئ بىلالە ئارقىغااا 

چېكىىىماتىمىزن مۇۋەپپەقىيەت بارماقلىرىمىز ئارىسىدىن بىكاردىن بىكار ئۆتۈى لېتىماتىادۇن باۇ دەى ساېرگېيىىڭ 

سسىلەى تىرىشىپ لۈرەش قىلىشقا ئۈندەيادىغائ شاوئارى. ئاۇ دائىال ئاڭاليادۇ ئەمماا ھەقىقىا  ئىنارا بىزنى ھە

 قىلىش يەنىال ئىىتايىن قىيىن. 
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ئا  ئىشلى ەندىن لېيىنن ۋەزىپەم تابدە  درۋىلىىىپ لەتتى. مەئ ھەر لاۈنى ئىىتاايىن ئالادىراشن بىار  3

ى بىر تەرەى قىلىمەئ. ئاشۇ چوڭ ئەمما شەلىلسىز تاۈرلەرگە قىسىل ئىىتايىن ز رىكىشلىل لۈندىلىل خىزمەتلەرن

نىسبەتەئن مەسىلەئن شىرلەتىىڭ بارلىق ئۇچۇر تور بەتلىرىىى رەتلەش يالى ھەمكارالشاقائ شاېرىكلەرگە ئاېالئ 

 لوزۇنكا تالتىكىسى ئىناد قىلىشىى تامامالشقا ۋاقتىل يېتىشمەيدۇ. 

 

ە جاااۋاب قااايتۇرىمەئن يااا خەت ساااندۇقىدىكى ئااايىغى مەئ يىغىىاادا يااا خىزمەتداشاالىرىمىىڭ تەلىااپى 

 ئۈزرلمە  لېلىدىغائ خەتلەرنى لۆررمەئ. 

 

ماارلىلىق شاالىالت  M&M'sئەگەر بۇالرنىڭ ھەممىسىىى قىلمىغائ بولسامن ئۇناداقتا مېىىاڭ دىققىتىمىاى 

ل بىرەرساى ئىچىادىن نوقۇتى جەلپ قىلىماپتۇ. شىرلەتىىڭ چوڭ زالىدا لەمپاۈت قاچىالنغاائ قۇتاا باارن ھەر قېاتى

لەمپۈت ئېلىاپ يې ەنادەن مەنماۇ قىزىقىاپ قاالىمەئ. ئاشاسانىدىن لەلا ەئ مەزىلىال پاۇراق پاۇراش ساېزىمىمىى 

بىدىقلىساااان مەئ ھەقىاااقەتەئ چىاااداى تۇرالماااايمەئ. ئەڭ ئااااخىرى پەقەت چىدىمىغانااادان چۈشااالۈ  تامااااق 

وماۇمەئ تامااق يەى بولغانادىن لېايىن ئاارام تىزىملىكىىى لۆررى بېقىپن چۈشاتە ناېمە يېيىشاىى پىالناليامەئن ئ

سىل يۇقىرى بولغاندا ھورداقسانىغا ھوردىىىدىغانالر بارن ېئېلىش ئۆيىدە بىر دەم ئويۇئ ئويىايدىغانالر بار يالى ب

بىراق مەئ ئۈستىلىمدىكى تابدە  درۋىلىىىپ لەتكەئ ئىشقا يۈزلەنمىسەم بولمايادۇن يېڭاى ئېزىاپ دەملەنا ەئ 

 سى تەرگە ئايلىىىپ تەر تۆشۈلچىلىرىمدىن ئېقىپ چىقىدۇ. ئىتالىيە قەھمە

 

گېزىتسانىاادا ئىشاالەۋاتقائ چېغىماادان ئىشااسانىىىڭ تېلې ونىاادا شەخسااى  تېلې ااوئ ئۇرباناادا ئەزەلاادىن 

ئىچىمدىن ئازابلىىىپ لەتمەيتتىلن بۇ ئاساسلىقى ئۇالرنىڭ نورمىدىن ئارتۇق تەمىىلى ەئ تولۇقلىمىلىرى ئىىتايىن 

تېلې وئ ئۇرسا نېمە بوپتۇن مەئ يوللۇقتەلال ھېن قىالتتىلن تولۇقلىمىىى ئۆزەمىىڭ گېزىتىدە  قااتالى ئاز ئىدىن 

باا لەل ەنادىن لېايىنن باۇ جايىىاڭ خىزمەتچىلەرنىاڭ  Googleتۇتۇى قاالتتىل. ئېرىشەتتىلن رەھامەت. بىاراق 

دا  Googleساى باارن مېىىاڭ جەنىىتى ئىكەنلىكىىى ھاېن قىلادىل ئەمماا مەنادە بىار خىا  گۇناھكاارلىق تۇيغۇ

ئىشلەيدىغائ ۋاقتىل گېزىتسانىدا ئىشلەيدىغائ ۋاقتىمدىن لۆىن ئەمما شاىرلەتىىڭ ماڭاا تارقاتقاائ مۇلاپاتىغاا 

ئارقىدىن ۋەيرائ بولادىن -يۈز لېلەلمەيماتقاندە  ھېن قىلىمەئ. ئەتراپىمىزدىكى نۇربۇئ تور شىرلەتلىرى ئارقا

تەلەيلىل ئىكەنلىكىمىى ئەسكەرتىپ تۇرىمەئن خىازمەتتىن ئايرىلىاپ قاېلىش مەئ ھەر ۋاقىە ئۆزەم ە قانچىلىل 

ئۇياقتا تۇرسۇئن  ئىش ھەققىل شاۇنداق ياۇقىرى. ھاياات قالغۇچىىىاڭ گۇناھكاارلىق تۇيغۇساى مېىاى قىيىايادۇ. 

شااۇنداقن ئەيىااى چاباادا مەئ نۇربااۇئ ماتېرىيااالالرنى تەييارلىاادىل ئەممااا سااۈرئەت يەنىااال ئااانچە تېااز ئەمەسن 

شىرلەتىى دۇنيا بازارچىلىق تەدبىرىىىاڭ ئاۆلچىمى ە يەتكۈزەلمىادىل. ساىىدى باۇ ئىشاىى چۈشاىىىدۇن ئاۇ ئېىىاق 

قىلىااپن مېىىااڭ تېسىمااۇ يااۇقىرى ئۈنۈملااۈ ن تېسىمااۇ يۈرەللىاال ئويااۇم شااۇنداقال تېسىمااۇ لۈچلااۈ  باشااقۇرۇش 

ىمۇ لۆى ئىشالرنى قىالاليمەئ ۋە ئىقتىدارىمىىڭ بولۇشىىى لۆرسەتكەئ ئىدىن سىىدىىىڭ د  ىىى توبران مەئ تېس

قىلىشااىل لېاارە ن مېىىااڭ خىاازمەت ۋاقااتىل تېسىمااۇ ئااۇزاردىن ئااۇخالش ۋاقااتىل تېسىمااۇ قىسااقاردى. قاااراڭغۇدا 

بىىاسىدا ئۇيااقتىن بۇياققاا مېڭىاپن ئاۆزرمىى تېسىماۇ لاۆى ئىاش  Googleدئەزەلدىن ئادەم ئۈزرلمەيدىغائ  

 رلىل تۇيغۇسى يوق لىشىمۇ  قىلىشقا زوراليمەئ. مەئ بىردىىبىر بىسەتە

 

ن ئىزدەش سۈپىتى ئۇستىسى بېن گاومېن تاۇننى «مەئ بۇ جايدا بىر يى  تۇرااليدىغانلىقىمىى بىلمەيمەئ»

مۇۋەپپەقىيەتلىال بولۇشاىىى ئۈمىاد قىلىامەئ. مەئ باۇ »ۋەزىپىىى قىلىشاقا باشالىغاندا ئاۆزى ە مۇناداق د ا ەئن 

 بېن گومېن مۇرادىغا يەتتى. « ئوياليمەئ.  جايدا پىىسىيە مائاشىمىى ئالغۇچە ئىشلەشىى

 

بىار قاانچە ئايادىن لېايىن مەئ ماسلىشىشاقا باشالىدىل. ھەر لاۈنى »ئۇ لېايىن ئەسالەى مۇناداق د ادى: 

دا قايتىااپ لېلىااپ ئىشاالەيتتىل. مېىىااڭ پۈتكااۈى  10ن ئەتىاا ەئ سااائەت للىااچە ئىشاالەيتتى 4سااەھەر سااائەت 

  2«غۇم ئىىتايىن ياخشى بولۇىن بە  خۇشاى ئىدىل. تۇرمۇشۇمىىڭ ھەممىسى بۇ يەردە ئىدىن تۇي

                                                             
2
ساائەت ئىشالەۋاتقائ  24ھەر قېتىل مەئ ئۇرسقا بىار لۈنادە »قاتتىق د تاى اليىھەلى ۈچى ۋى  ۋايتېد رەننى ەئ ھالدا مۇنداق د دى:  

  «ئادەمىىڭ ئاچچىغىىى ھەجەى لەلتۈردى. ‹. بولىدۇن مېىىڭچە سىز لەچتىمۇ ئىشلىشىڭىز لېرە ›ئۇ مۇنداق دەيدۇن ۋاقتىمدان 
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زىيادە ئۇزۇئ خىزمەت ۋاقتى ۋە بايەت  زور بىساىل لېچىلىال ئىسامىىادا قوياۇق دوساتلۇقىى يېتىلادرردىن 

بولۇپمۇ الررى بىلەئ سېرگې  ئىشسانىدىكى ۋاقىتتا. ئا  نۇرىدا ئۇالر ئىككىسى ئىىتايىن گەۋدىلىىىپ تۇراتتىن بۇ 

پۈتكۈى  ئېلسەتجىددى  لۈنتەرتىپتە شەلىللەن ەئ قوبداش نىقابىىى سېلىمەتكەئ ئىدى. يىغىن ۋە  چابدا ئۇالر

دىان لېايىنن لومپياۇتېر تېسىماۇ توختىماا  ئۆزلۈلساىز ئىنارا  7لۈندرزنى قاپلىغائن ئەمما لەچقاۇرۇئ ساائەت 

ۇشااقاقالربا يوشااۇرۇنغائ ب-بولۇشااقا باشاااليدۇ. مەئ ۋەزىااپە تىزىمىغااا قاااراىن ئاشااۇ ئۇنتۇلااۇى قالغااائ بۇلااۇڭ

ئىستالائ قەھمەنى ئۇالى ئىچەلەيمەئ. ئەمما بۇنىڭادىن  5نىرىلىدىغائ ئىشالربا نەزەر سالغاچن  بىر قېتىمدا ېب

 … ئىل ىرى

 

مەئ »تېلې وئ ئۇرسامالن باالمىىڭ ئوماق ئااۋازىىى ئااڭاليمەئ. « دادامما  دادا قاچائ ئۆي ە قايتىسەئ »

لىرستېن دىققىتىمىى تارتىش ئۈچاۈئ بىار قىساىل لىچىال ئاماالالرنى « م لەلدى. سېىى سېغىىدىلن سېىى لۆرگۈ

 « دادا مەئ سېىى سۆيىمەئ. »قوللىىىدۇ. 

 

دىااان ئىباااارەت يېڭاااى ئائىلىىىاااڭ ئىللىاااق قويىىااادا  Googleمەئ قاناااداقمۇ ئاااۇنى ئەيىاااپلە   مەئ 

مەسالۇلىيىتىمىى ئۈساتى ە ئېلىماتىادۇ. ئەللەيلىىىماتقائ ۋاقتىمادان ئاۇ پەرزەنتلىرىمىىاڭ ھالىادىن خەۋەر ئاېلىش 

ئويااۇئ ئويىاااشن لاااۋا  ئااۈگرە ئېااتىشن ھەر خىاا  قىاايىن ئەھاامالالرنى يىغىشااتۇرۇشن يەنە لىچىاال ئۆيىمىزنىااڭ 

تورىسى تەۋرەى چۈشۈى لەتمەسلىكى ە لاپالەتلىل قىلىدۇن چۈنكى قوشىىمىز ئۆيىادە ماشاىىا ر مۇناە قىلىادۇ. 

-13تەى ئوقۇبۇچىلىرىغا رۇسىيەنىڭ ۋەتەئ قوبداش ئاۇرۇش لىىاولىرى ۋە ئۇنىڭدىن باشقان يەرلىل ئالى  مەل

 ئەسىردىكى پۇشكىن شېلىرلىرىىى سۆزلەى بېرىدۇ. 

 

مېىىااڭ ئىل ىرىكااى خىاازمىتىل ئاااممىمى تاااراتقۇ ۋە گېزىااە ساھەسااى ئىاادىن بااۇ ئىككااى ساااھە ئااۆتە 

شقا مەئ بىرەر نەرساىىى ئالمااقچى لۆپتۈررل ەئ مائاش تەمىىاتى تۈپەيلىدىن سېسىق نامى پۇر لەتكەئن شۇڭال

بولسااامن ئااادەتتىكى ئەھمالاادا پااۇى ھېچقانااداق مەسااىلە ئەمەس ئىاادى. لىرسااتېن خىاازمەت ئالماشتۇرۇشااۇمىى 

 توسمىدىن ئەمما مەئ ئۇنىڭ گۇمائ قىلىماتقانلىقىىى بىلەلەيتتىل. 

 

ئۇن پەقەت يېڭى شاەيلىلەرنى »مەئ بىر قېتىل ئۇنىڭ تېلې وندا دوستىغا مۇنداق دەۋەتقانلىقىىى ئاڭلىغائ: 

. شاىرلەت يېڭاى قۇرۇلغاائن تېساى باوۋاق Goo一gleن Goo一gleشاىرلىتىن  Googleسىىاى باقمااقچى. 

 مەزگىلىدە. 

 

 …« ھەن ئەمەلىيەتچى  شىرلەت. توبران ئىل ىرى قىلغائ گېزىتقا يەتمەيدۇن ئەمەلىيەتتە

 

تۇيغۇساىىى تاپالمايادىغائن باۇ خىا  تۇيغاۇ  خىزمەتتە چوڭ نەتىنى ە ئېرىشەلمە ن ئۆيدە مۇۋەپپەقىيەت

ئىىتايىن ئازاپلىق. ئەسلىدە مەئ باشقا نۇربۇئ ئىشالردا تېسىمۇ قالتىن ئىش قىالاليتتىل. شاىرلەت ۋە ئائىلىادە 

 سېكۇنتلۇق بۆلەللەرگە بۆلۈن ەئ بولۇىن جۈملە پارچىلىرى بىلەئ ئاالقە قىلىمىز.  30ۋاقتىمىىڭ ھەممىسى 

 

« ن تۇرن لىيىمىڭىى لە ن بىر يېرىل مىىۇتتىن لېيىن تەييارلىىىپ بولۇى يولغا چىقىمىاز. ئادامن ئورنىڭدى»

بىاالەئ ئايااابىى ماشااىىىغا قويااۇى  ق . ھاجەتسانىاادا  پايپاااNathanielناسااانىلې د»ياااش.  11ئااادام تېسااى 

ا  . زالاااAvalonئااااۋالوئ د»يااااش.  6 ماااۇ ئاااارائ Nathanielناساااانىلې  د« قويااادۇمن ئىشاااتانمۇ باااار. 

 ياش.  1ئاۋالوئ ئارائ « ئالماشتۇرامدۇ 

 

شۇنداقتىمۇ بالىالر مەندىن پەقەت ھېيىقمايدۇن ئۇالر مېىىڭ تەسىرلىشىش ئۇسۇلۇمىى چۈشاەنمەيدۇ. مەئ 

ئۆزەمىىڭ ئاتا بولۇش ۋە شىرلەتتە خىزمەت قىلىشاىىڭ ئىككاى ئىاش ئىكەنلىكىىاى مەخباۇرى  ئەساتە تۇتۇشاۈم 

سن چۈشەن ەئ چۈشەنمى ەنلىكىىى تەلشۈررىن ئاندىن سانسىزلىغائ تىازىل لېرە ن بۇ بۇيرۇق چۈشۈررش ئەمە

 تۈرلىرىىىڭ ئىچىدىكى لېيىىكىسى ە لىرىشمۇ ئەمەس. 
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سااائەت ئىل ىاارى  5يېاارىل لېچىاادە ھااالەت ئىلتىماسااى يااولالىن مەناادىن  ئااېلسەتشااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالەن 

 نچە مىىۇتتىن لېيىن شۇئائ ئۇچۇر لېلىدۇ. تارقاتقائ ۋەزىپىىىڭ لونكر ە مەزمۇنىىى سۈررشتۈرىدۇ. بىر قا

 

مېىىڭ بىلمەلچى بولغىىىلن سىز تورلۆرگۈ توپچىسىىىڭ تېكىستىىى قەيەرگە قويغائ  بىاز بىار ساائەتتىن »

 « لېيىن لودنى سىىايمىز. 

 

ۇن ئەگەر بىر ۋەزىپە ۋاقتىدا ئورۇنالنمىغائ بولساان ئۇناداقتا ئارقىادا قالغاائ تاۈر تېسىماۇ ئۇزاققاا ساوزۇلىد

ئاخىرى لۆپۈ  بىلەئ توشاۇى لەتاكەئ ياۈگرەش يولىغاا چۈشاۈى قاالغۇچە داۋاملىشاىپن لۆياۈش دەرىنىساى ە 

ماقاالىىى پەردازالىن تېكىساتىى —بېرىپ يېتىدۇ. مەئ ھەر بىر ئىشىىڭ ھەممىسىىى ياخشى قىلىشاىى ئاوياليمەئ

ڭ لاۆز ئالادىغا قوياۇى قاويىمىز. مۇلەممەى قىلىپن ئاندىن تەييار بولغائ مەھساۇالتىى تۇيادۇرما  لۆپچىلىكىىا

 ئىىژ ىېرالر مەھسۇالت تېسى تامامالنمىغائ ۋاقىتتىال ئوتتۇرىغا چىقىرىشىى ئوياليدۇ. 

 

باۇ ئۇرسااىىڭ ئىىژ ىېرالربااا بەل ىلىاا ەئ « يېتەرلىال ياخشااى بولاادى د ا ەئ يېتەرلىاال ياخشااى بولاادى. »

پەسااى يوشااۇرۇنغائن مااۇرەلكەپلىكتىن ئااۆلچىمىن بااۇ نەچااچە سااۆزنىڭ ئىچىاادە مەسااىلە ھەى قىلىشااىىڭ پەلسە

نىڭ ھەر بىر لىچىل بۆلاۈنمىلىرى ە مىساالى قوياۇش  Googleئۆتۈىن مەبلۇبىيەتىى باباشلىغائ. بۇ ئىدىيەنى 

يۇمشاق د تاللىرىىىڭ تەرەققىياتىىى ئىل ىرى سۈردىن شىرلەتىىڭ تېسىىكا روھىىى  Googleلېرە . بۇ ئىدىيە 

 ئالغا سىلنىتتى. 

 

ۋەزىاااپە تىزىمىىاااى ئورۇنالشاااقا لاااۈچىڭىز يەتمى اااۈدە  ھالغاااا لەل ەنااادەن چوقاااۇم ئەڭ »ئااۇرس ماڭاااا: 

ئەگەر بىر تاۈرىڭىزدە تېاز ئىل ىارىلەش بولساان باۇ چابادا ساىزنىڭ »د دىن « مۇھىملىرىىى تالالى چىقىش الزىل

مما باۇ ئە—مەسىلىىى تېسى ھەى قىلمىغائ بولسىڭىز—ئىشەنچىڭىز بولىدۇ 80مەلۇم مەسىلىىى ھەى قىلىشتا %

ئاۇ لېايىن مەئ بىالەئ قۇرۇلاۇش « مەسىلە سىز تېسى ھەى قىلىشىى باشالىمىغائ ئىشاىىڭ ئارقىساىغا تىزىلىادۇ. 

بااارلىق »بۆلااۈمى ئوتتۇرىسااىدا لېلىااپ چىققااائ زىااددىيەتىىڭ تۈگااۈنى ئىكەنلىكىىااى ئېىىااق ئوتتۇرىغااا قوياادى. 

ى قىلىاش لېارە ن گەرچە باۇ مەساىلە تېساى مەسىلىلەر ئۆلچەم سىزىقىىىڭ ئاستىدا لۆررلسەن بېرىپ باشقا ئىشى

 « ھەى بولمىغائ بولسىمۇ. 

 

مەئ قانداقسى ە قىلىپ يېرىمىغا لەل ەئ ئىشىى تاشالى قويۇى لارىل بولمايدۇ  دۇنيادىكى ھەممە لىشى 

شااىرلەتىىڭ ساااالھىيىتى ە ۋەلىللىاال قىلىاادىغائ مېتاااى تاختىىىااڭ ئۈسااتىدە پۈرلااۈل ەئ جىنىلغااائ ئىزالرنااى 

 ۇ يالى مىن تاختىىىڭ ئى ىل ەئ ئىزىىى لۆرەلەيدۇ. نۇمۇس ئەمەسمۇن لۆرەلەيد

 

گەرچە بىر قىسىل ئىشالر دەسالەپتە مۇھىمادە  لاۆررن ىىى بىالەئن ۋاقىتىىاڭ »ئۇرس ماڭا مۇنداق د دى: 

ئاستا ئانچە مۇھىل ئەمەس بولۇى قالىدۇن چۈنكى ئۇنىڭ مەلۇم قىسمىىى تاماامالى -ئۆتۈشى ە ئەگىشىپ ئاستا

ڭىز. مەلۇم بىر پەيتاتەن بىاز ئاۆلچەم ساىزىقىىىڭ ئۈساتىدىكى ھەقىقىا  ماۇھىل مەساىلىىى ھەى قىلىشاىمىز بولدى

لېاارە . مېىىااڭ مااۇۋەپپەقىيەتكە بەرگەئ ئېىىقلىمااام مۇشااۇن ئەگەر مەلااۇم بىاار خىزمەتىااى ئۈسااتىڭىزگە ئالغااائ 

 3« ۇ ياخشى قىلىسىز. بولسىڭىزن ھەقىقى  ياخشى قىلىش جەريانىدىن ھوزۇرلىىىسىز ھەمدە ئۇنى تېسىم

 

مەئ لىرىش سۆز قىسمىدا خادىل تەللىپ قىلىشىىڭ مۇھىملىقىىى تىلغا ئالغائ ئىدىلن تۆۋەندە يەنە ئازراق 

توختىلىمەئ. ئۇرس ئېىىق قىلىاپ قاابىلىيىتى باار خىزمەتچىلەرناى قوباۇى قىلىاش ئەرلەرنىاڭ چااچ چۈشۈشاىدىن 

يېڭاى —رسەتتى. الررى بىالەئ ساېرگې  باۇ پىكىرناى قولاليادۇباشقا ھەممە مەسىلىلەرنى ھەى قىالاليدۇ دەى لۆ

خىزمەتچىىىڭ قابىلىيىتى تېسىىكا دائىرىسىدە بولساىال.  مەئ باازارچىلىقىى ماسالشاتۇربۇچىدىن بىرناى تەللىاپ 

قىلسااام بولىاادۇن ئەممااا ناھااايىتى ئااۇزۇئ بىاار مەزگىلاادەن سااىىدىىىڭ قوشااۇنىغا قوشااۇلغائ خىزمەتچىلەرنىااڭ 

مى مۇناساىمەت قىلىادىغانالر ئىادى. باۇ مېىىاڭ لاۆپلەى ئىشالەى تورتۇرايىمىزنىاڭ مەزماۇنىىى ھەممىسى ئااممى

                                                             
3
 يىلىىىڭ مەلۇم بىر ۋاقتىدا يۈز بەرگەئ.-2003نىڭ بۇ بۇرۇلۇش نۇقتىسى  Googleئۇرسىىڭ د يىشىچەن   
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يېڭىلىشااىل لېرەللىكىىااى بىلاادررەتتىن شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالە يەنە ئااېالئ ھەمكارالشااقۇچىلىرىمىز بىاالەئ بولغااائ 

 ل لېرە  ئىدى. مۇناسىمەتن قوشۇمچە پىالئ ۋە ئىشلەتكۈچىلەرنى قولالش مۇالزىمىتىىى نازارەت قىلىشى

 

ھاالەتتە ساقالشاىى  1:1نىاڭ ئىىژ ىېرلىارى بىالەئ ئىىژ ىېار ئەمەسالەرنى  Googleالررى بىلەئ سېرگې  

دولقۇنى ئۆزلۈلسىز راۋاجلىىىماتقائ ۋاقىتتان خادىل قوبۇى قىلىش ئۇنچە ئاسائ ئىش  ئىىتېرنېەئوياليتتىن ئەمما 

تىن ماۇلەممەى بولمىساا ئالماايتتى. ئاۇرس ماڭاا مۇناداق ئەمەس ئىدى. بىراق ئۇرس باۇ جەھەتاتە  بە  تاالاليت

ئايدان بىز بىرمۇ خادىل قوبۇى قىلمىدۇق. ئەسلىدە ھەر ئايدا ئۈچتىن تاۆتكىچە ئاادەم -4يىلى -2004»د دى: 

بىاز خاتاالىق ئۆتكۈزدۇقماۇ  بە  قااتتىق »قوبۇى قىلىشىى پىالنلىغاائ ئىادۇق. ئاۆزىمىزدىن مۇناداق ساورىدۇقن 

«   ئەگەر باشااقا لىشااىلەرنى قوبااۇى قىلىااپ ئەلىرمىسااە  بىااز مااۇۋەپپەقىيەت قازىىالمااايمىز. بولااۇى لەتتۇقمااۇ

 « د دۇق. ‹ ياقن قارارىمىز توبرا›ئاخىرى بىز تاللىىالمىغائ ئىش ئىزدى ۈچىلەرگە قاراىن ئۆزىمىزگەن 

 

كىىچاى ئېاايىال ىىاڭ لۆپااۈلى ئىكئىىتېرنېتلاۇقالر ئۈچااۈئ ئېيتقانادا  ىمىاازگەن  Googleتەلە  دئااالھەزەى 

تۇشتىن تېلې ونادا ئاۆزىىى -يېرىلدى. توساتتىنن ئىش ئىزدەيدىغانالر شىددەت بىلەئ لېلىشكە باشلىدىن تۇشمۇ

ئىىژ ىېرلىرىىىاڭ ئاۆلچىمى ە توشاىدىغائ قىساقىچە تەرجىمىھاالالرنى  Googleتونۇشتۇراتتىن ئاۇرس ماۇنەۋۋەر 

 ئىزدەشكە باشلىدى.

 

مىىاڭ ئىاازدەش موتاورى ھەققىاادە تەجرىبىساى يااوق ئىاادىن ئەڭ ھېچكى»ئاۇرس ئەساالەى مۇناداق د اادى: 

مۇھىمى ئۇالرنىڭ نېمە ئىش قىلىپ بااققىىىن ئاۇالرنى تېسىىكىساىىىڭ قانچىلىال ياخشاىلىقى شاۇنداقال ئۇالرنىاڭ 

دا ئىش ئىزدى ىلى لەل ەنلەرگە مۇنداق بىار  Googleئۇرس « ئۆگىىىش ئىقتىدارىىىڭ قانچىلىل لۈچلۈللۈلى. 

قولىادىن ھەمامە ئىاش لېلىادىغائ  4« ئىش ئىزدى ەندە ئىقتىدار تەجرىبىادىن ماۇھىل.»ى بەردى: ئەپسۇئ ئوقۇ

ئەقىللىق لىشىلەر بوى ھۈجەيرى ە ئوخشاش شىرلەت دائىرىسىدە تەرتىپىى ئۆزگەرتىپن مەسىلە ھەى قىالاليدۇن 

 ۋاقىتقا ئەگىشىپ ئۆزگىرىپن لېيىىكى رىقابەتىى قوبۇى قىالاليدۇ.

 

ئەڭ مااۇھىل مەسااىلەن يااالغۇز ئالغااا ئىل ىاارىلەش ئىقتىاادارىڭىز بولۇشااى لېاارە ن » اادى: ئااۇرس مۇنااداق د

چااۈنكى بااۇ جاياادا تەربىاايەلەش بوشاالۇقى يااوق. تېااز سااۈرئەتتە ھۆلااۈم قىلىااش ۋە ماسالشااتۇرۇش ئىقتىاادارىڭىز 

 « بولۇشى لېرە . 

 

Google ش موتورىىىاڭ ئاساساى  نىڭ ئىقتىدارلىقلىرى پىروگرامما تۈزرشاىى بىلىاپال قالماا  يەنە ئىازدە

قاتتىق د تاللىرى ۋە  ئۈنۈم مەسىلىسىىى ھەى قىاللىشى لېرە . ئەمدىال ئوقاۇش پۈتتاۈرگەئ لومپياۇتېر ئىلىماى 

لەسپىىىڭ ئوقۇبۇچىلىرىىىڭ بىلىل دائىرىسى ئانچە لەڭ ئەمەس ئىدىن ئەمما ئاۇرس ۋە شاىرلەت قۇرباۇچىلىرى 

رئەتتە ئۆزىىى تەڭشىيەلەيدىغائ ئىش ئىزدى ۈچىلەرگىال بېرىش جاھىللىق بىلەئن ئىش پۇرسىتىىى پەقەت تېز سۈ

لېيىىكااى قېااتىل ئااوت نەدە لۆيىاادىغانلىقىىى »لېاارە  دەى قااارايتتى. ئااۇرس چۈشااەندرررى مۇنااداق د اادى: 

مااۆلچەرلەش تەسن ئەگەر سااىز پەقەت بىاار ئىشااىىال قانااداق قىلىشااىى بىلسااىڭىزن شااىرلەت يەنە بىاار  يۆنىلىشااكە 

دان ئۇ ئىش ئانچە مۇھىل بولما  قالىدۇن سىزنىڭ ئەسلى ئىىكاسىڭىز بىزنىڭ باۇ ئىشاىى چوقاۇم تەرەققى  قىلغان

قىلىشىمىز لېرەللىكىىى ئىسپاتلىشىڭىزنى ئىل ىرى سۈرىدۇن ئەلساىچەن ئەگەر ساىز ھەمامە ئىشاىى قىالاليادىغائ 

بولىادۇن بۇناداق ›ساىڭىزن بولسىڭىزن سىرتقى ئۆزگىرىشىىڭ تەسىرى ە ئانچە ئۇچراى لەتمەيسىزن ساىزنىڭ ئىىكا

 « دەيسىز.‹ بولسا تېسىمۇ ياخشى. يېڭى ۋەزىپىمۇ لىشىىى ھاياجانالندۇرىدۇن

 

لۇقالربا ماس لېلىدۇ. مەئ مۇھىل مەسىلىىى ئايدىڭالشتۇرىمەئن ئاندىن  Googleبۇ خى  ئارزۇ ھەر بىر 

اللمااايمەئن قانااداق قىلىشااىى مەئ قى»بااۇ مەسااىلىلەرنى ھەى قىلىاامەئ يااالى قانااداق ھەى قىلىشااىى ئااۆگىىىمەئ. 

ن باااۇ خىااا  گەپااالەر تەشەببۇساااكارلىقىىڭ يوقلاااۇقىن جانلىقلىقىىاااڭ لەملىكاااى ھەتتاااا درتلاااۈلىى «بىلمەيااامەئ

ئىشسانىسااىدىكى خىاازمەت ھااالىتىىى لااۆرگەئ ۋاقىتتااان مەئ ئىىتااايىن  Googleئاشااكارىاليدۇن تااۇننى قېااتىل 

                                                             
4
ئۇالرنىاڭ ھەممىساى دەسالەپتە — Monika Henzingerىە سىڭساى ۋە مونىكاا خېىزىى ېار دئەڭ داڭلىقلىرىدىن ئام—بىر قانچە ھەقىقى  ئىزدەش ئالىملىرى  

ساندانىىى باشقۇرۇشقا   Oracleيەنە مۇتەخەسسىسلەرنى مىكروسولە ئەپلىرىىى قۇرۇش ۋە  Googleشىرلەتكە لىرگەئن ئەمما ئۇالرنىڭ ھەممىسى مۇستەسىا. 

 ئىشىىەتتى. مۇئامىلە سىستېمىمىزنى ئېتىراى قىلمايدىغانلىقىغا قەتلى -ۆزىمىز قۇربائ پۇىتەللىپ قىلدىن ئەيىى چابدا الررى مۇپەتتىشىىڭ ئ
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ىرلەتتە ئىشلەيتتىلن ئەگەر سىز ئۇ جايادا باشاقىالربا ھەيرانلىق ھېن قىلغائ. مەئ ئىل ىرى ئاساسلىقى چوڭ ش

ئىشااىى قىلماااقچى بولسااىڭىزن باشااقىالرنىڭ توختىمااا  قاخشاااۋاتقانلىقىىى ئاڭاليسااىز. مەئ ئىل ىاارى « تەۋە»

تېلېمىزىيە تارقىتىش ئۆيىدە تامدىكى ئۈزچااتىى چېكىاپ قويغانغاا تىا  ئاھاانەت ئاڭلىغاائن چاۈنكى تاارقىتىش 

رنى مەخسۇس ئادەم ئۆچۈررى ياقىدۇ. مەئ ئېالئ ۋالالەتچىلىل ئورنىدا ئىشلى ەئ چېغىمادان ئۆيىدىكى چىرابال

ۋاسىتە سېتىمالغۇچىالر قەتلى  ماقالە يازمايتتىن ئېالئ سۆزى يازىادىغانالر بىالەئ خېرىادارالر ئااالقە قىلماايتتىن 

ن خىزمەت پىرىىساىپىغا خىالپلىاق قىلغاائ بوبالتىرالرمۇ تېلېمىزىيە ئېالئ ۋاقتىىى سېتىمالمايتتىن ئۇنداق بولمىسا

 بوالتتى. 

 

ماتە لاتتن بىر لىچىل يۇمشااق د تااى ياساىغائ بولاۇىن ئىازدەش نەتىنىساى ە تەساىر لۆرساىتىدىغائ 

لەرگە ھۇجۇم قىلىشقا ئىشلىتىلەتتىن ئۇ يەنە شىرلەتتىكى خىزمەتچىلەرنىڭ ئېلسەتشەھمانى  رەسىل ۋە ئەخلەت 

ئەگەر جانلىق قابىلىيەتلىل ئەقىللىاق لىشاىلەرنى تەللىاپ قىلغاائ »خۇالسىلى ەئ:  جايالشتۇرۇش پەلسەپەسىىى

بولسااان ئىشااىى قانااات ياياادۇرۇش ئىىتااايىن راۋائ. ئاناادىنن ئااۇالرنى بىماسااىتە شااىرلەتىىڭ يااادرولۇق قىساامىغا 

 « قويساقال بولىدۇ. 

 

بلىىىشاى ياوق. ئىل ىارى قىلغاائ مەلتەپتە ئۆگەن ەئ نەرسىلىرىڭىزنىڭ نۆۋەتتىكى خىزمەت بىلەئ زرررر با

نىڭ ئېھتىيااج د ڭىزىغاا قەدەم باساقائ ئىكەنساىزن  Googleخىزمىتىڭىزنىڭ مەزمۇنى نېمە ئۇمۇ بەرىبىر. سىز 

بىرسى سىزگە بىرەر تۈرنى تاشلىسان ئۇنى تاماملىشىڭىزنى ئارزۇ قىلىدۇ. سىز يا ئۇنى ئېلىپ د ڭىازدىن قاناداق 

 د ڭىزبا چۆلتۈرىدۇ.  ئۈزرشىى ئۆگىىىسىزن يا ئۇ سىزنى

 

 ئىشىى ياخشى قىلىش زرررر 

 

گەرچە ئااۇرس خااادىل تەللىااپ قىلىااش جەھەتااتە قائىاادى ە ئااانچە بويسۇنمىسااىمۇ ئەممااا قارىماققااا تااۈز 

قارشاى تەپەلكاۇردا مەساىلىىى -باۇ خىا  ئىككاى ئاساسالىق قاارىمۇ« بىز قىالالمادۇق»ئادەمدە  لۆررنىدۇن ئۇ 

باۇ ئىشاىى قىلىشاىمىزن پەقەت »دىن ئۇ تېسىمۇ مۈجمەلرە  مەسىلىىى ساورايتتى: ئوياليدىغائ ئادەم ئەمەس ئى

شاىرلىتى ە تۇتقاائ پوزىتسىيەساى ماڭاا  RealNamesئۇنىاڭ « بىزنىڭ بۇ ئىشىى قىالاليدىغانلىقىمىزدىىلىمۇ 

غۇ بىار چوڭقۇر تەسىر قالدۇربائن ئەمما مەئ ئۇنىڭ مۇتلەق ساادىقلىققا بولغاائ ئاساساى  لاۆز قارىشاىدا قااراڭ

تەرەپىىااڭ بااارلىقى ھەققىاادىكى چۈشىىىشااىىىڭ بااارلىقىىى ھااېن قىلمىاادىل: بااۇ تەرىپااى شااىرلەت مەدەنىيىااتى ە 

 . تاشلىدى سايەسىڭىپ لىرىپن لۆپچىلىكىىڭ بىرلىكتە لۈچ چىقىرىپ ھەمكارلىشىشىغا 

 

نچە ئاادەم ئۇرس ئاادەتتە ئاا»سىستېما باشقۇرۇشقا مەسلۇى خادىل بېن سىمىن ئەگىتىپ مۇنداق د دى: 

ئانچە مۇڭداشقاق ئەمەس. ئۇنىڭ ھۇجاۇم خاارالتىرلىق لەمساۆز ئېھتىياتچاانلىقى  5بېن سىمىن« ماختىمايدۇ. 

 دايااوقن پەقەت سااوبۇققائ ئاااددىيلىقى بااار. بااېن سااىمىن دۇنياااۋى ئۇچااار تەخسااە تەنھەرىكەتچىسااىن ئۇنىڭاا

ېشىدا مەساىلە ھەى قىالاليادىغائ چىمەرلىال تەنھەرىكەتچى ە خاس ئۆزى ە قاتتىق ئىشەنب بولۇپال قالما  يەنە ت

دىكااى ئەڭ جاھىاا  يۇمشاااق د تاااى مەسىلىسااىىى ھەى قىالالياادىغانلىقىغا  Googleۋە ئىقتىاادارى بااارن ئااۇ 

  دئامېرىكىادىكى داڭلىاق Steve McQueenدولتاور ئۇنامانى باار ساىتېم مەلكاۈئىن د»ئىشىىىدۇ. ئۇ بەلكىل 

 لىىو چولپىىى  با ئايلىىىشى مۇمكىن. 

 

سااىمىن ئىل ىاارى بىاار لااېچە ۋاقىااە سااەرى قىلىااپ بىاار يۇمشاااق د تااالىى ئوڭشااىغائن ئەيىااى چاباادا بااېن 

                                                             
5
  Google  ئىسمى بىن ئاتلىق نۇرباۇئ خىزمەتچىلەرناى ياللىغاائن تۆۋەنادىكى مەزمۇنادا يەنە تىلغاا ئالغانادا تەگلااتىىى ئىشالىتىمەئن

 شۇنداق بولغاندا قايسى بىن ئىكەنلىكىىى بىلەلەيسىز.
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 لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى ئۇ يۇمشاق د تالىى ئىشەنچلىل ئەمەس د  ەئ ئىدى. 

 

مەئ باۇيرۇق ۋە چۈشەندرررشالىرىىى تەپساىلى  »لېيىن بۇ ئىشىى تىلغا ئالغاندان ئۇ ماڭا مۇنداق د دى: 

لاۇش وبۇ بىز تاماملىغائ قىسمىن باۇ ئۇنىاڭ ئىنارا ب›ئۆي ە قايتىشتىن ئىل ىرى ئۇرسقا چۈشەندرردرمن يازدىلن 

 10ياپىتىن بۇ لاشىال لۆررل ەندە لېلىپ چىققائ ئاقىمەتن بۇ ئۇنى تاقاشاقا لېتىادىغائ ىجەريانىن بۇ سىرتقى ق

« ڭالۋاتسامن ئۇرستىن تېلې وئ لەلدى. ماشىىا ھەيدەى ئۆي ە قايتىش يولىدان ئەتى ەنلىل خەۋەرنى ئا‹. قەدەم

مەئ ئااۇنى « »خااۇددى سااەئ د  ەناادە ن ئااۇ بۇزۇلۇپتااۇ. »سىمىسااقا مۇنااداق دەپتااۇ: بااېن ئااۇرس تېلې وناادا 

بۇيرۇقاۇڭ لاۈچىىى لۆرساىتىپتۇن »دەپتۇ سىمىن. ئۇرسىىڭ د مەلچاى باولغىىىن « ئوڭشىدىلن يامائ ئەمەستۇ. 

 « سەئ. تەلىيىڭ ە بۇ يۇمشاق د تالىى بۇزۇۋەتمەپ

 

ئۇرس دائىل ئادەم ە جەڭ ئېالئ قىلغاندە  تۇيغاۇ بېرىادۇن ئۇنىاڭ »ئىىژ ىېر روئ دولىىمۇ مۇنداق د دى: 

ئۈستى ە ئەڭ قىزىقارلىق ئۇسۇلدا چەڭ ئېالئ قىلغانادە  تۇيغاۇ. ئاۇ ئالادىراى ماختااش ساۆزلىرىىى قىلمايادۇ. 

بولۇپماااۇ —مماااا بەزىااالەرگە نىسااابەتەئ ئەگەر قىلغىىىاااڭ ياماااائ ئەمەس بولساااان گەى قىلىاااش ھاجەتساااىز. ئە

مااۇنچە رىغبەتلەناادرررى قويۇشااىىڭ -ئااانچە—شااىرلەتتىكى دەرىنىاادىن تاشااقىرى خىاازمەتچىلەرگە نىساابەتەئ

 « ئەمەلىيەتتە زررررىيىتى بار. 

 

ئۇنداقتا ئۇرس ماختاش سۆزلىرى ە ناېمە ئۈچاۈئ شاۇنچە پىسساىقلىق قىلىادۇ  ئىىژ ىېرالرنىاڭ ھەممىساى 

  مەئ ئۇرستىن بۇ خى  ماختىمايدىغائ مەدەنىيەتىى سورىغىىىمدان ئۇ ماڭاا مۇناداق د ادى: شۇنداق جىمغۇرمۇ

مېااىىڭچە قۇرۇلااۇش اليىااھەلەش بىاالەئ شااۇبۇللىىىدىغانالرنىڭ ھەممىسااى ماختاشااىى ياقتۇرماياادۇ. بااۇ بىزنىااڭ »

ساۈى يېاتىلىش ماختاشقا ھااجىتىل ياوق. مېىىاڭ ئۆ باشقۇرۇش جەھەتتىكى بىر چوڭ مەسىلە. ئۆزەمىىڭ قىزبىن

 « جەريانىمدا ماختاش ئازن شۇڭا مەدھىيە ۋە ماختاشىى تەبىلى  ئىپادىلەى بېرەلمەيمەئ. 

 

تىاا  جەھەتتىكااى بااۇ توسااالغۇ ئۇرسااىىڭ قوشااۇندىكىلەرنى ماختاشااقا پىسسااىقلىق قىلىشااىىى لەلتااۈررى 

 چىقاربائ. ئۇرس چۈشەندرررى مۇنداق د دى: 

 

ئاانچە ياخشاى ئەمەسن ئەمماا ›. لاېكىن باۇ يەردە <ياخشى> د  ەنىىڭ مەنىسى <ياخشى>گېرمانچىدا »

د مەيسااىزن ‹ ئىىتااايىن ياخشااى›د  ەنىااى ‹ بە  ياخشااى›گېرمانچىاادا سااىز چوقااۇم ‹ ئەسااكى د  ەنمااۇ ئەمەس. 

بە  ›بااولغىىى ئەڭ ياخشااى بااولغىىى ھېسااابلىىىدۇ. ‹ ئىىتااايىن ياخشااى›چااۈنكى مەلتەپااتە ئەڭ يااۇقىرى باھااا 

مۇسابىقىسااىىىڭ سەۋىيەسااىن ئۇنىڭغااا ئااادەتتىكى ئااادەم يېتەلمەياادۇن شۇڭالشااقا  د  ىىااى ئولىمپىاال‹ ياخشااى

 « ئادەتتە ئۇنىڭ جەڭ ئېالئ قىلىشچانلىقى بار. 

 

ئۇرس ماختاش تەرەپتە بىسى  بولۇپال قالما  يەنە ماختاشىى قوباۇى قىلىاش جەھەتتىماۇ قىيىىچىلىاق باارن 

ساىتان ورد ئۇنىم رساىتېتىدان ئەگەر »ڭاا مۇناداق د ا ەئ: ئۇرس ئىل ىرى چىرايىىى ئالماستىىىڭكىدە  قىلىاپ ما

قىپسەئ د  ەئ بولسان مەئ ھەممىسى ياخشى بولۇشى ناتايىن دەى « بە  ياخشى»يېتەلچى ئوقۇتقۇچۇم ماڭا 

‹ بە  ناچارن بە  ناچارن بە  ناچار›تسارىيەدەن سىز  قارايتتىلن مەندە چۈشىىىش جەھەتتە پەرق بار. ئەگەر شىم

بەلكىال … ساىزنىڭچە بولغانادا›نى قىلىپ نېمە قىلىسىز  پەقەت بولماپتۇن بۇ جايدا مۇنداق دەيادۇن دەيسىز. بۇ

  6…‹«سىز 

 

مەئ بااۇ »ئااۇرس ئۆزىىىااڭ پوزىتسىيەسااىدە مەسااىلە بااارلىقىىى ئېتىااراى قىلىاادۇ. ئااۇ ماڭااا مۇنااداق د اادى: 

تى ماۇنەۋۋەر. باۇ مەساىلە ناھاايىتى تەرەپتە ئانچە مەبرۇرلۇق ھېن قىلمايمەئن چۈنكى ئۇالر ھەقىقەتەئ ناھايى

ئاسانال ئۇنتۇلۇى لېتىدۇن چۈنكى ھەممىال جايدا مەسىلە بارن سىز چوقۇم ز ھىىڭىزناى يىغىاپ باشاقا مەساىلىىى 

دە  ‹ ئىاش ناھاايىتى ئوسااى›ھاى قىلىسىزن ئۇ دەى ھەى قىلىشقا تې ىشالىكىن توبرىماۇ ياا  بەزىادە قارىماققاا 

                                                             
6
بولغااائ ۋاقىتتااا ئۇنىااڭ قانااداق ئىپادىلەياادىغانلىقىىى « ئوساااى»ئىل ىاارى باشااقىالر ئۇرسااتىنن باشااقىالرنىڭ نەزىرىاادە ئىااش ئىىتاايىن   

 «دەيمەئ دەپتۇ. ‹ د  ەندە  ياخشى ئەمەس›تسارىيەنىڭ تاشقى  ئىشالر بۇيرۇقى بويىچەن  شىم»سوراپتۇن ئۇ مۇنداق جاۋاب بېرىپتۇن 
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ئاۇالپالن ئاۇ يەنە مۇناداق تولۇقلىادى: « ئىل ىرىلەش ناھايىتى ئوڭۇشلۇق بولىادۇ. لۆررنىدۇن بىراق ئەمەلىيەتتە 

 بۇ ئانچە بەلىتە ئەمەسن ئۇرس مۇلەممەللىزمچى. « يەنە مەسىلە بولسا ئۇ باشقا گەى. »

 

شاىرلىتىىىڭمۇ ئاساسااى   Googleئۇرساىىڭ قۇرۇلاۇش بۆلۈمىاادە بىكىاتكەئ ئاساساى  مۇقااامى پۈتكاۈى 

شااىرلىتىىىڭ مائاااش جەدۋىلىاادەن نەتىنىسااى لۆررنەرلىاال بولغااائ خىاازمەتچىلەر  Googleمۇقااامى ئىاادى. 

مۇناسىپ نەپكە ئېرىشەلمەيتتىن ئۇالر بۇنىڭغا ئانچە لۆنەلمەيماتااتتى. گەرچە باۇ جايادا پاا  چېكاى قەرەللىال 

بىلالەن نۇرباۇئ ھوقۇقى ۋە ھەقسىز تاماق بولسىمۇن ئۇالر يەنىال قەدىرلەنمى ەندە  ھېن قىالتتى. شۇنىڭ بىلەئ 

لىشااىلەر ماڭااان ئااۇالر ئۆزىىىااڭ خىزمەتتىكااى تۆھپىسااى يااالى خىزمەتداشاالىرى ئارىسااىدىكى نىسااپى  ئورنىغااا 

 ئىشەنچىسى لەم ئىكەنلىكىىى دەيتتى. 

 

قىاازىقىش سااەۋەبىدىنن مەئ ئېرىشااكەئ ئوخشاااش بولمىغااائ شااەلىلدىكى ئىىكاسااالرنى تەھلىاا  قىلىااپن 

نەتىنىڭىزناى قايتاا لاۆررى  SATمەئ ساىزنىڭ »ىنى ە ئېرىشاتىل. تەرتىپاى مۇۋەپپەقىيەتىى ئۆلچەيدىغائ دەر

 ن تەپسىلى  مەزمۇنى تۆۋەندىكىدە : «مېىىڭچە بۇ مەندە يۈز بەرمەسلىكى لېرە »دىن « باقسام بوالمدۇ

 

 «بۇ ئېىىقال ۋاقىە ئىسراى قىلغانلىققۇ.»

 

 « بۇنى تىلغا ئېلىشقا ئەرزىمەيدۇ. »

 

 « ۋا قىلىپ لەتمەيمەئ.مەئ بۇنىڭغا ئانچە پەر»

 

 «بىز ئوڭشاشتىن ئىل ىرى ئاماى قىلىپ ئىشلىتىپ تۇرۇڭالر. »

 

 « قارىماققا قائىدىسى باردە  قىلىدۇ. »

 

 « قارىماققا دانادە  قىلىدۇ. »

 

 « خېلى قىزىقارلىقكەئ. »

 

لىشى ئاساانال  مۇۋاپىق رىغبەتلەندرررلسە خىزمەت ئۈنۈمىىى ئۆستۈرگىلى بولىدۇن لېكىن زىيادە ماختالسا

ئۇنتۇى قالىادۇ. ناېمە ئۈچاۈئ شاۇنداق بولىادۇ  مەنماۇ باۇ ساوئالالربا جااۋا بېرىادىغائ بىار ياۈررش شەخساى  

نەزىارىيە تاۈزدرم. لىشااىلەر ئاادەتتىكى ە ئوخشااىمايدىغائ ئىپادىلەشاىى ئۈمىاد قىلماياادۇ ياالى ھوزۇرالنماياادۇ 

خىزمەتىى ياخشى قىلغائ مۇنەۋۋەر خىزمەتچىلەرنى  ئەمەسن ئىشداشالر ۋە باشقۇربۇچىالرمۇ لۆرەلمى ەنلىكتىن

دا ئىشلەيدىغانالرنىڭ ھەممىسى ماھارىتى ۋە  Googleماختىمايدۇ ئەمەس. ئەمەلىيەت دەى ئەلسىچەن ئەگەر 

پاراسىتى ە تايىىىدۇ دەى قارىسىڭىزن ئۇناداقتا ئۇالرنىاڭ تۆھپىساىىى ماختااش ئاۇالرنى لەمساىتكەندە  -ئەقى 

 ۇددى ئۇالرنىڭ مۇنەۋۋەر ئىپادىسى سىزنى ھەيرائ قالدۇرباندە . خ—ھېن قىلىپ قالىدۇ

 

مەئ بااۇ نەزىاارىيەدىن ئااازراق تەسااەللى تاااپتىلن بەلكىاال قارىماققااا توبرىاادە  تۇرسااىمۇ ئەممااا خاتااادە ن 

مەئ ئېرىشكەئ ماختاشالر بە  ئازن ھېچكىل مېىى —چۈنكى مەئ باشقا ئېھتىماللىقالرنى ئويلىىىشىى خالىمايمەئ

 ش لېرە  دەى قارىمايدۇ. ماختا

 نېمە  مەئ ئەنسىرەمدىل  

 



139 
 

مەئ خىزمەتتە ئارقىدا قېلىشتىن ئەنسىرەيمەئن بۇ مېىىاڭ ئاشاقازىىىمىى لۆپتاۈررىن لېچىساى خااتىرجەم 

ئۇخلىيالمايمەئ. ئۇرس ئېرەئ قىلىپ لەتمەيدۇ. گەرچە الررى بىلەئ ساېرگې  ئۇنىڭغاا نۇرباۇئ بېساىل قىلساىمۇن 

لاۈئ ئالادىراش ئاۆتكەچكەن ئاۇ ھەمىشاە جىاددىيلىكىى پەساەيتەلەيدۇ. ئاۇرس ماڭاا مۇناداق  ئەمما پۈتاۈئ بىار

مەئ ئىزچى  ھەقىقەتىى قوباۇى قىالاليامەئن بەزى ئىشاالرنى دەرھااى قىلىشاقا ئامااى قىاللماايمەئ. مەئ »د دى: 

ئن مەئ شاۇ ساەۋەبتىن ئۆزەمىىڭ ئەڭ زور تىرىشچانلىق لۆرسىتىپ ۋاقىتتىن ئۈنۈملۈ  پايدىالنغانلىقىمىى بىلىمە

لۆڭلاااۈم يېااارىل بولمايااادۇ. باااۇ گەپىاااى ئااااڭالىن لۆپچىلىااال مېىاااى زاڭلىاااق قىلىااادۇن لاااېكىن مەئ باشاااقىالربا 

ئەگەر سااەۋەب —سېلىشااتۇرباندا مەبلااۇبىيەت يااالى مااۇلەممەى بولماساالىقىى تېسىمااۇ ئاسااائ قوبااۇى قىلىاامەئ

 « يېتەرلىل تولۇق بولسا.

 

شتۇرۇشىىىڭ مۇۋاپىق يالى ئەمەسلىكىن ئىشىىڭ مۇھىملىقىغاا بولغاائ مەئ دائىل ئۆزەمىىڭ ۋاقىە ئورۇنال

 ھۆلۈمۈمىىڭ توبرا يالى خاتا ئىكەنلىكىدىن گۇمانلىىاتتىلن  

 

ۋ لىساىپىە ھەيادەى »مۇ ئاۆزى ە گۇماائ پەيادا بولادى. دىمېىىڭ ئەھمالىمىى لۆرگەنادىن لېايىنن ساىىدى

ن مەھساۇالت ئاېالئ قىلغانادە  شاۇنچە لاۆى ز ھىان ئۈچاۈئ پۈتتاۈررشنىڭ تەشمىقات ۋارىقىىى « ئىشقا بېرىش

سەرى قىلىمەئ. بىر تۈر باشالنسىالن ئۆزەمىى مەجبۇرالى تالى تىلى راۋائن ئەدەبىيلىكى لۈچلۈ  باولغىچە  ئاۇدا 

داۋامالشتۇرىمەئ. بەزىادە قااتتىق ئويلىىىاپن بىار ساۆزنىڭ ئىشلىتىلىشاى ە بىار ساائەت ۋاقىاە ساەرى قىلىامەئن 

ە لۈئ سەرى قىلىپ ئۇنىڭ تاوبرىلىقىىى ئىساپاتاليمەئ. قىزبىىلىاق بىالەئ لۆڭاۈى قوياۇىن جاائ ئاندىن بىر قانچ

لۆيدرررى ئىشلەىن ئۆزلۈلسىز ئالغاا ئىل ىارىلەيمەئ. بەزىادە ئورمانلىقتاا ئېزىاپ قىلىاپ لاۆى ۋاقىتىاى ساەرى 

 قىلىم تىمەئ. 

 

دىن مەساااىلىىى لۆزىتىاااپن ئاااۇرس ئۇناااداق ئەمەسن ئاااۇ ئارقىغاااا بىااار قەدەم چېكىىىاااپن يەنە بىااار نۇقتىااا

چۈششاە  -تەپساىالتلىرىىى نەزەردىان سااقىە قىلىاپن ئەھمالىىاڭ ئوماۇمى  ئەھامالىىى لۆزىتىادۇ. ئاۇ ئۇششااق

تەپسىالتالرنىمۇ بىلىدۇن ئەمما ئۇ ئۆزىىى ئۇششاق تەپسىالتالردە  نەرسىلەر بىالەئ چەللىىىاپ قېلىشاىدىن ئاازاد 

چوقاۇم ھەم ھېسساى  ھەم ئەقلىيلىال لەم بولمىغاائ ھالادا:  ساىز»قىلىپن ئاساساى  مەساىلىىى ھەى قىلىادۇ. 

مۇشااۇ ۋاقىتااتىن ئۈنۈملااۈ  پاياادىلىىىپن ئىشااىىڭ  ەئمەئ ھەر لااۈنى مۇشااۇنچىلىل ۋاقىااە ئىشاالىيەلەيمەئ. م›

‹ جىددىيلىل ۋە مۇھىملىق دەرىنىساى ە تاوبرا ھۆلاۈم قىلىاپن ئانادىن ئەڭ ماۇھىل ئىشاىى ياخشاى  قىلىامەئ. 

دىن تاۆۋەئ ئىشاالرنى بىار تەرەى قىلغانادا مەساىلە لۆررلساەن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە دەى شاۇ ئەگەر ئۆلچەم ساىزىقى

بولماسالىق. چاۈنكى  لۋاقىتتا مەئ ئۇ ئىشىى ھەى قىلىش ئىقتىدارىل بولسان توبرا تالالش دەى ئۇنىڭ بىلەئ لارى

انلىقىڭىز سەۋەبلىلن بىر سائەت ۋاقىتىى ئىسراى قىلغ—سىز شۇ سەۋەبلىل زىيائ تارتىسىز. ئۆزىڭىزگە نىسبەتەئ

يالى ئۆلچەم ساىزىقىىىڭ ئۈساتىدىكى ئىشاقا نىسابەتەئن قىلىاش —بۇ ئىشىىڭ ئۇزۇئ مۇددەت ئۈنۈمى بولمايدۇ

 « مۇناسىپ بىر تەرەى قىلىىمايدۇ. بىلەئ تېسىمۇ زرررر بولغائ 

 

 ئەمەلى  مەشغۇالتتا قانداق قىلىدۇ  

 

دەيدۇن ئۇالرنى ساۈيلەى تارقىتىادىغائ ۋاقىتىاى  ن ئۇرس قوشۇنىدىكىلەرگە مۇنداق«سۈپەتلىل چىقىرىش»

ئەگەر مۇشاۇنداق روھىا  « ساىقىپ چىقىرااليادىغائ ھەمامە نەرساىىى ساىقىپ چىقىرىاڭ. »ڭن سۈررئالدىغىراق 

 ھالەت بولسان ئاشقازائ دورىسىىى ئازراق يې ەئ بوالتتىل. 

 

ن ئااۇالر ئااۇزۇئ مۇددەتلىاال مېىىااڭ خۇالسىلىشااىمچەن الررى بىاالەئ سااېرگې  ئۇرسااقا ئىشىىىشااىىڭ سااەۋەبى

تەدبىرنى ئەمەس ۋاقىتلىق تەدبىرناى تېسىماۇ ياقتۇرىادۇ. الررى بىالەئ ساېرگې  قاواليلىقىى قوبلىشاىش داۋامىادا 

 مۇلەممەللىكىى قۇربائ قىلىشقا ئامراق. 

 

لاااۆررل ەئ مەساااىلىىى ئوڭشااااىن ئاااۇنى قايتاااا ياااۈز »لرائىااان سىلم رساااتېين ماڭاااا مۇناااداق د ااادى: 

ۇھىممىادۇ  الررى بىالەئ مېىىاڭ بااۇ مەساىلىدىكى لاۆز قارىشاىمىز ئوخشاىمايدۇ. الررى دائىاال بەرگۈزمەسالىلن م



140 
 

ۋاقىتلىق ئوڭشاى تۇرۇشقا قوشۇلىدۇن باشقا مەسىلىلەرنى لېيىن بىر نەرسە د يىشەيلى دەيدۇن لېكىن مەئ دائىل 

ررىن ئانادىن باشاقا تەلتۆلۈس ئوڭشاش زرررر دەى ھېن قىلىمەئ. ئۇنىاڭ لاۆز قارىشاى ئاوتىى تېازلىكتە ئۆچاۈ

ئىزدەشاتە تەلرارالنغاائ نەتىانە لۆررلساەن لرائىان مەساىلىىىڭ قايتاا ياۈز بەرمەساالىكىىىڭ »ئىشاالرنى قىلىاش. 

ئالدىىى ئاېلىش ئۈچاۈئن يۇمشااق د تاالىى پۈتاۈنلە  قايتىادىن تەشكىللەشاىى ئوياليادۇ. لاېكىن الررى ئۇنىڭغاا 

مەسااىلىىى ھەى »دەياادۇ. لرائىاان: « ساااقال بولىاادۇ. ئۇنااداق قىلىااش ھاجەتسااىزن سىسااتېمىىى ياخشااىالى قوي»

قىلمىغاناادان سىسااتېما ئاااجىز بولااۇى قالىاادۇن چوقااۇم يەنە مەسااىلە لۆررلۈشااى ە لاپااالەت بېاارەلەيمەئ. ۋاقتااى 

د ادى. ئەمماا ئويلىمىغاائ يەردىانن الررى ئاۇتتىن لرائىان پەقەت « لەل ەندە ئوڭشىماق تېسىمۇ قىيىىلىشاىدۇ. 

 ۇىن يۇمشاق د تالىى پۈتۈنلە  قايتىدىن ئىشلىمىدى. ئازراقال ئوڭشاى قوي

 

ئەيىى چابدا مەئ خاتالىشىپتىمەئ. مەسىلە تۈگىمەيدىكەئ. مېىىڭ بىلىشىمچەن بىاز ھاازىر »لرائىن ماڭا: 

د ادىن ئاۇرس ئىزچىا  ئەڭ زور تىرىشاچانلىق « مەسىلە ھەى قىلغاندان يەنىاال ئوخشااش ئۇساۇلىى قاوللىىىمىز. 

گە ا ئەالالشتۇرۇش تەدبىرىىى ئىشلىتىشاىى لېڭەيتىادۇ. ئاۇ ھەر ئىككاى ھەپتىادە تاۈرلەرد Googleلۆرسىتىپ 

ئەساالەش ئېلىااپ بارىاادۇ ھەماادە لااۆپچىلىكىى ئەڭ جىااددى  مەسااىلىلەرگە لۆڭااۈى  رەساامى  ھالاادا نىساابەتەئ

ندرررى: بۆلۈشكە مەجبۇراليدۇن ئاندىن نېمىىىاڭ ياخشىالشاقا توساالغۇ بولۇۋاتقاانلىقىىى ئېىىقاليادۇ. ئاۇ چۈشاە

باۇ مەساىلىدىن ›بەزىدە لىشىلەر دەرھاى سىستېمىىى ياخشىلىما ن مەسىلىىى ھەى قىلىشىى ساىىايدۇن ئانادىن »

 د دى.« دەيدۇ. ‹ قۇتۇلۇشقا ياردەم قىلىڭالر

ناېمە قىلىاش  ئىىتاايىن ئېىىاق بولاۇى »يېڭى ئىشقا چۈشكەئ بىار قاانچە ئايادان سااننا  گېمااۋات ماڭاا: 

ى ئاساساى  مۇئەسسەساەلەردە مەساىلە لۆررلۈۋاتقاانلىقىىى لاۆردرم. شۇڭالشاقا نۇرباۇئ بولدىن مەئ ئەتراپتىك

د اادى. ئابرىققااا بەلاارە  « ھااالقىلىق نااۇقتىالرنى تاااپقىلى بولىاادۇن ئاناادىن ئااۇالرنى ھەى قىلىااش لېاارە . 

نلىقىىى ۋارقىرىمىغاناادان لااېچىككەئ سەلرەشااكە ئۆزگىرەياادۇن لېيىىكااى قوزبىتىشااىىڭ ۋاقتىغىمااۇ ئااۇزاق قالمىغااا

 بىلدررىدۇ. 

 

لۆز قارىشىىىڭ يوشۇرۇئ لەمچىلىكاى باارن نۇرباۇئ « ئۆزىىىڭ خاتالىقىىى ئوڭشاش»ئۇرس ئىىژ ىېرالرنىڭ 

لىشىلەر ئۆزىمۇ سەزمى ەئ ھالدا ئۆز ئالدىغا ئوخشاش بىر مەسىلىىى ھەى قىلىدۇ. ئىل ىرى بۇ خى  ئىش پەقەت 

 يۈز بەرمى ەئ. 

 

 20ۈردە ئىككىاادىن ئااۈچكىچە ئااادەم بااار بولااۇىن ئااۇالرنى قوشااقاندا ھەر بىاار تاا»جىاا  دىلااائ ئەساالەى: 

ئادەمىىاڭ ھەممىساىىىڭ ناېمە ئىاش قىلىماتقاانلىقىىى بىلىامەئ  20يانچۇققا ئوخشايدۇ. ئاۇ ۋاقىتتاان ساىز ئاشاۇ 

نىاااڭ تەرەققىااا  قىلىاااپ زورىيىشاااىغا ئەگىشاااىپن شاااىرلەت ھەر ھەپتىااادە  Googleد ااادى. « د يەلمەيساااىز. 

« لاود باۆلەللىرى»ىلىىىدىغائ سىستېمىدىن بىرنى ئورناتتى. ئىىژ ىېارالر ئۇنىڭادىن پايادىلىىىپ ئۆزلۈلىدىن يېڭ

نى ئارخىپالشتۇرااليدۇن ئۇالر ئۆزى مەسلۇى ساھەگە چۈشەندرررش يازااليدۇ. سىستېما باارلىق باۆلەللەرنى بىار 

ھەر بىر ئاادەم ە يولاليادۇ. گەرچە شەللىدە بۇ مەزمۇنالربا ئېھتىياجلىق  ئېلسەتتىزىمغا ئايالندۇرۇىن ئاندىن 

نۇربۇئ ئىىژ ىېرالر ھەر ھەپتىىىڭ ئاخىرى ئارخىپالشتۇر ديالى بۇ جەريانىى ئااتالى لېتىادىغائ  مىساىمۇن الررى 

بىلەئ سېرگې  يەنىال بۇ سىستېمىىى باشقا بۆلۈملەرگە لېڭەيتتىن ئەلمەتتە بازارچىلىق بۆلۈمىمۇ شۇنىڭ ئىچىدە. 

ىللىل خارالتىرى لۈچلۈ . ئىىژ ىېارالر بىار قىساىل يېڭاى تېسىىكىالرناى ئىنااد قىالاليادۇن بۇ خى  ئۇسۇلىىڭ ۋەل

ئاندىن ئۇنى سىىايدۇن ئەڭ ئاخىرىدا لۆپچىلىككە ھەمبەھىرلەىن شىرلەتتىكى ھەممەيالەئ بىارلىكتە ئوخشااش 

 بىر ئىشلەپچىقىرىش قورالىىى ئىشلىتىدۇ. 

 

تقىىى ئوخشااش بىار سىساتېما بولساىمۇن ئەمماا باۇ بىزنىاڭ گەرچە بىز بىلەئ قۇرۇلاۇش بۆلاۈمى ئىشالىتىما

مەھسۇالت تەتقىق قىلىپ ئېچىش جەريانىدا باراۋەر ھەمكارالشقۇچى ئىكەنلىكىمىزدىن د رە  بەرمەيدۇ. سىىدى 

ھەرگىزن ھەرگىزن ھەرگىز بازارچىلىق مەسىلىسى تۈپەيلىادىن مەھساۇالت ئاېالئ قىلىاش »بىزنى ئاگاھالندۇرۇى: 

د دى. بۇ شىرلەتىىڭ سىياسى  قارالمىساى. بىاز مااى تاپشاۇرۇش ياالى مااى تاپشۇرماسالىقىى «  لېچىكمىسۇئ.

لېچىكتۈرسە  بولمايدۇ. ئەگەر قۇرۇلۇشۇمىى تامامەئ ئۆزەمىىڭ ئۆلچىمى بويىچە تاماملىيالمىساامن باۇ چابادا 

ىغا تاشالىن ئاالتە يەردىان مەھسۇالت ئېالئ قىلىش قىستاى قالغائ بولسان بارلىق بوشاى قالغائ بولتىالرنى قۇت
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 يەتتە لۆللەىن مەھسۇالتىى چىقارباندىن لېيىنن ئاندىن لېيىىكى ئىشىى باشاليمەئ. 

 

بىز توختااى لولىلىىساىز قەھامە ئىچاكەچن —ئومۇمەئ شۇنداق بىر لۈئ ھېب بولمىغاندا شۇنداق بىر پەيە

ھەققىادە ئويلىىىادىغائ. بىاراق ھاازىر ۋاقتاى نېمى ە ئېرىشكەنلىكىمىزنى ئەسلەيدىغائن نېمى ە يۈزلىىىماتقىىىمىز 

بىز ئۆل ەئ ۋاقىتتان ئارام ئالىدىغائ نۇربۇئ ۋاقتىمىز بولىدۇ. »تېسى لەلمىدى. سىىدى دائىل مېىى ئەسكەرتىپ: 

 د دى.« 
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 ئونىىچى باب

 شەھمانىيلىقىى سۈزگۈچى  

 

پ يوقااااى لەتتاااىن ھەتتاااا مەئ ئىل ىااارى يازباااائ باااازارچىلىق پىالناااى ۋاقىتىىاااڭ ئۆتۈشاااى ە ئەگىشاااى

ئەمەلىيلەشاااتۈرىدىغائ خاااامچوتمۇ ياااوقن سااااللى بىااالەئ مەئ مەبلاااۇى بولغاااائ پىالنىىاااڭ ئىچىااادىن ئاااۆزىمىز 

ئەمەلىيلەشتۈرەلەيدىغائ قىسمەئ مەزماۇنىى قۇتقاۇزۇى چىقتاۇق. مەئ تاۈزگەئ پىالنىىاڭ ھېچقاناداق ئاساساى  

ق قىلىشاىى لاۈچەيتىشن تااراتقۇ ياالى ماتېرىيالغاا يوقمۇ ئەمەسن تەللىپىىڭ لۆى قىسمى پەقەتال تاوردا تەشامى

لااۆى پااۇى سااەرى قىلىااش ھاجەتسااىز. ئەگەر زرررر بولسااان مەئ ئىاازدەش مااۇالزىمىتى ە باشااقا تورتااۇراالردىكى 

 لوزۇنكا ئېالئ بوشلۇقىغا ئالماشتۇرااليمەئ. 

 

ىشاالەتكۈچى بىااراق ساااللىىىڭ بااۇنچە لااۆى تااالالش پۇرسااىتى يااوق. الررى بىاالەئ سااېرگېيىى تورسااىز ئ

تەرەپلەردە مەبالە  سېلىشاقا قايىا  قىاللمىغاانلىقتىنن سااللىىىڭ مەبلاۇبىيەت تۇيغۇساى باربانساېرى لۈچىيىاپ 

نېمە ئۈچۈئ ئۆزىمىز قىلماايمىز  »لەتتى. ئۇ سىرتقى لۈچتىن پايدىلىىىشىى تەلەى قىلغاندان ئېرىشكەئ جاۋابى 

ئالغا ئىل ىارىلەش يولىادا بىار توساالغۇبا يولۇققاائ مەدەنىيىتىدەن ئەگەر سىز  Google« ئانچە تەس ئەمەس.

بولساىڭىزن ئۇناداقتا شاوتىدىن بىرناى ياسااڭ؛ ئەگەر تامىىاڭ لەيىىادە دەرياا بولساان ئۇناداقتا لېمىادىن بىرنااى 

ياساڭن ئەگەر لۆلدە بىر تىمساخ بولسان بىر بىلىكىڭىزنى ئۇنىڭغا يەم قىلىپ بېرىپن يەنە بىر بىلىكىڭىزنى پاالق 

 «. مەسلۇلىيەتچائ بولۇىن ھەرىكەتلىىىڭ»ىشلىتىڭ. خۇالسە شۇلى قىلىپ ئ

 

سااللى شااۇنداق قىلاادى. ئااۇ ساىرتتىن ۋالااالەتچى سااودى ەردىن بىرنااى تېپىاپن ئۇنىااڭ تورسااىز سېتىشااىى 

تېزلىتىشىى ئىنرا قىلدى. ئەمما تەلىيى ئانچە ئوڭدىن لەلمىدى. ساللىىىڭ تۇننى ھەمكارالشقۇچىسى ئۇنىڭغا: 

ئ سېرگې  ئانچە ئوچۇق پىكىرلىل ئەمەسكەئن بىزنى ئۈمىدسىزلەندرردى. بىز الررىغا ئىشەنمەيمىزن الررى بىلە»

د دى. الررى بىلەئ سېرگې  ئۆزلىرىىىڭ ئاېالئ ۋالاالەتچى ساودى ەرلىرى ۋە باۇ « شۇڭا ئالدىن پۇى تاپشۇرۇڭ. 

ساى ئاساسالىقى ئاېالئ ۋالاالەتچى لەسىپكە بولغائ بىزارلىق تۇيغۇسىىى پەردازلىمىدى. بۇ خى  بىزارلىاق تۇيغۇ

سودى ەرلىرى ئېالئ ئۈنۈمىىى تەشمىق قىلغانادا ئاۆزىىى ماختااى ئۇچۇرىادىغائ مۇلاپااتالرن خاتاا ھېساابات ۋە 

 پەئ ئاتالغۇلىرىدىن لەل ەئ.-ساختا ئىلىل

 

ائ الررى ھەتتا ۋالالەتچى ساودى ەرلەرنىڭ يېڭىلىاق ياارىتىش پائاالىيەتلىرىىى لۆرساەتكەندە ئىشالىتىدىغ

قارىماققااا مااۇلەممەى لااۆررن ەئ ئېلېمېىااتالر بىاار يەرگە —قااارا رەڭلىاال لارتااا قەبەز ئىشلىتىشااىىى ياقتۇرماياادۇ

ئۆزىادىن مەلاۇمن -لەلسەن ئالىيراق لۆرسىتىشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. الررىغا نىسابەتەئن ياخشاى ئىادىيە ئاۆز

ققا يېزىلغائ بولسىمۇن ئوخشاشال نۇر چاقىاى گەرچە ئۇ مەيىەت ما  قەلەمدە پۇرلىشىپ لەتكەئ قەبەز قوليابلى

تۇرىدۇ. ئۇنىڭ نەزىرىدەن ئېالئ ۋالالەتچى سودى ەرلىرىىىڭ ھەممىسى مۇبەمبەرلىل قىلىدىغائ لاالماالرن رەزىا  

 ساختىپەزلەر. 

 

ساااااللى ھەمكارلىشىشااااىى خاالياااادىغائ سېتىشااااىى تېزلىتىاااادىغائ ۋالااااالەتچى سااااودى ەردىن بىرىىااااى 

ەللىل ھالادا ھەرىكەتىاى باشالىدى. توختاام تۈزگەنادىن لېايىنن بەتسەجلىال بىالەئ ئىاش مۇقىمالشتۇرۇىن يۈر

د  ىىااى « ھەرىكەتلىااىىڭالر»قىلاادى. الررى بىاالەئ سااېرگې  بايقىغاناادىن لېاايىنن بىاازگە ئېىىااق قىلىااپن بىزنااى 

ئوسااى  د ا ەئ مەنىادە ئىاكەئ. باۇ تېساى ئەڭ« نىڭ پۇلىىى خەجلىمەڭاالر Googleھەرىكەتلىىىڭالرن ئەمما »

 ئەھماى ئەمەس. 
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Google  باااا ماااۇالزىمەت قىلىاااپ باققاااائ شاااىرلەتلەرگە نىسااابەتەئنGoogle  ئەزەلااادىن رەھااامەت

ھەتتااا خېرىاادار تەۋسااىيە قىلمااايتتى. شااىرلەت لااۆلىمى ۋە ئورنىىىااڭ يااۇقىرى لۆتۈررلۈشااى ە —تىتئېيتماااي

لىدۇن دائىل بىزگە ياۇقىرى ساوممىلىق ئەگىشىپن تەمىىلى ۈچى سودى ەرلەر ئاماى قىلىپ بىزنىڭ پېشىمىزگە ئېسى

نىااڭ تااۇبىىى ئۇالرنىااڭ خېرىاادارالر تىزىمىغااا قويۇشااتىىال ئىبااارەت. بىااز  Googleئېتىبااار بېرىاادۇن لااۆزلى ىىى 

ئاساسەئ ماقۇى بولمايمىز. ئەمما بىز قىممەتلىال ۋاقتىمىزناى چىقىرىاپ تەمىاىلەش ساودى ەرلىرىىى باھاااليمىز. 

شەققەت تارتىاپ رىقابەتچىلىرىمىزنىاڭ ئااۋارىچىلىقىىى ئازايتىاپن ئۇالرباا قايساى مۇ-نېمە ئۈچۈئ مىڭ بىر جاپا

شىرلەتلەرنىڭ بىز بىلەئ ھەمكارلىشىشىغا بولىدىغانلىقىىى ئېيتىپ بېرىمىز  ئەگەر رىقابەتچىلىرىمىز  تەمىاىلەش 

الر خاتاا تاالالى سودى ەرلىرىىى ئۆزى تاللىساا بەلكىال تېسىماۇ ياخشاى بولۇشاى ماۇمكىنن بۇناداق بولغانادا ئاۇ

 قېلىشى مۇمكىنن ئۇنداق بولسا بىزگە تېسىمۇ پايدىلىق. 

 

بىاالەئ مەلااۇم بىاار ۋالااالەتچى  Googleدىكااى ماقالىاادە « ئااېالئ دەۋرى»بىاار ھەپتىاادىن لېاايىنن مەئ 

مىليوئ دولالرلىاق لېڭەياتىش تاوختىمى تاۈزگەنلىكىىى لۆرگەنادەن ھەقىاقەتەئ ھەيارائ قالادىل. باۇ  5سودى ەر 

ھاااېچكىل بىلمەيااادۇ. ۋالاااالەتچى ساااودى ەر  ىىە ھاااېچكىل ھوقاااۇق بەرمىااا ەئن لىمىىاااڭ يازباااانلىقىماقاااالى 

تەشەببۇسااكارلىق بىاالەئ ژۇرنالغااا چىقاربااائن ھەماادە ئەمەلىيەتىااى لۆپتااۈررۋەتكەئن بااۇ قەتلىاا  بىااز لۆررشااىى 

سااللى —يىىادىبە  ئوبىساى قا نىاڭئۇالر—خااليدىغائ ئىش ئەمەس. الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ چىشىغا تې ىپتاۇ

 چوڭ لىرىزىسقا دۇچ لەلدى. 

 

مەئ ساللىغا ھېسداشلىق قىلىادىغانلىقىمىى بىلادرردرمن يااردەم قىلغاۇم باار ئىادىن ئەمماا مەئ شاىرلەت 

قۇربۇچىسىىىڭ قارارىىى ئۆزگەرتىشكە قايى  قىلىاپن يېڭاى ھەمكارالشاقۇچىمىزنى قوباۇى قىلدۇرۇشاقا ئامالساىز 

 رنى قايى  قىلىشى لېرە  ئىدى. ئىدىل. پەقەت ساللى ئۆزىال ئۇال

 

 لىل ئۇتىدۇ تېسى ئېىىق ئەمەس 

 

بىاار لېچىاادە قانااداق  دامەئ ھەر لااۈنى ئەتى ەناادە گېزىااە لااۆررىن بىزنىااڭ بااۇ لەسااىپىىڭ قۇرۇلمىسااى

ئۆزگىرىش بولغانلىقىىى لاۆررى باقااتتىل. لىال قوشاۇۋ لىىدى  لىمىىاڭ يېڭاى ھەمكارالشقۇچىساى باار بولادى  

 Upside7ئايادا تارقىتىلغاائ -5يىلاى -2000چى پەيدا بولادى  لىچىال بۆلۈنمىادە ئولتاۇرۇى قايسى رىقابەت

تېسىىكا ژۇرنىلى  ىغا لۆز يۈگۈرتۈۋاتقاندان ئىزدەشىى ئاالھىدە ئانالىز قىلغائ بىار پاارچە -ژۇرناى دبىر خى  پەئ

مەساااىلى ە قاناااداق  ماقاااالىىى بايقااااى قالااادىل. مەئ تەقەززالىاااق بىااالەئن لەساااىپ ئەھلاااى بولمىغانالرنىاااڭ

قارايدىغانلىقىىى لۆررى باقماقچى بولدۇم. ئۇ ماقالىىى ئوقۇباندىن لېيىنن بىزنىڭ ئىزدەشكە بولغائ دىققىتىمىز 

 زامانىىڭ ئارقىدا قاپتۇن تەدبىرىمىز چوقۇم مەبلۇى بولىدىكەئ. 

 

Excite  دبىر ئىزدەش موتورى  نىڭ ئىزدەش باشقۇربۇچىسىUpside  :ەپتەن ئىازدەش دەسال»ژۇرنىلىغا

دەپتاۇن « ئاقسۆڭەللەر تاۈرى ە تەۋە ئىادىن تورتۇرايىمىزنىاڭ چاېكىلىش مىقادارىىىڭ ئاساساى  مەنبەساى ئىادى

نىاڭ ئىازدەش  Googleبىاراق « ئەمما ھازىر بىزنىڭ نۇربۇئ مۇالزىمەت تۈرلىرىمىزنىڭ بىرى ە ئايالنادى. »…

 د  ىلى بوالمدۇ  « نۇربۇئ مۇالزىمەت»مۇالزىمىتىال بار. ھەن ئىزدەش بىلەئ مۇندەرىنە. بۇالرنى 

 

Go.com8 د تورتۇراساىدىن پېتېار لاۇئىPeter Kui« :   .ئىزدەشاتە لەم بولاۇۋاتقىىى ئارقاا لۆررناۈش

                                                             
7
  John Inceئاپتورى جوئ ئىىن دنىڭ « تورىىىڭ ئىچكى قىسمىغا چوڭقۇرالى لىرىشئىزدەش مو»ماقالە   

8
  Go.com  دەساالەپتەInfoseek  ۋە دىساىىيىىڭ تااوردىكى لەساپىىى بىرلەشااتۈرگەندىن لېايىن شااەلىللەن ەئن ئاساسالىق مەزمااۇنى

 دىسىى  ۋە ئامېرىكا رادىيو شىرلىتىدىن لېلىدۇ.
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… … … سىز پەقەت لۆڭۈى ئېچىش سودا پائالىيىتىىىڭ بىر قىسمى ساۈپىتىدە ئىازدەش لەساپى ە ئېرىشىساىز 

ۇ. بىر قىسىل لىشىلەر تېسىىكا ئارقىلىق ئىازدەش ئېلىاپ بارىادۇن لەل ۈسىدە لەسپى  ئىزدى ۈچىلەر پەيدا بولىد

دەپتاۇ. تېسىىكىادا پاۇت تېارەى تۇرساا ماالرولۇق لاۆزىتىش نەزىارى « بىز تېسىمۇ مالرولۇق لۆررشىمىز لېرە .

 بىلەئ تەمىىلىيەلمەمدىكەئ  بىز دىسىى  بىلەئ سودا قىلىشىمىز لېرەلمۇ  

 

Upside  ئالدىن پەرەز قىلىپنAlta Vista  يوى توقۇنۇشى تەرەپتە ئېغىر خىرىسقا دۇچ لېلىدۇن چۈنكى

شىرلەت ئۆزىىىڭ ئىشالەتكۈچى تورتۇراساىىى سااقالى قاېلىش بىالەئ بىلالەن يەنە ئۆزىىىاڭ تېسىىكىساىىى باشاقا 

. دەرۋازا تورتۇراالربا توۋالى سېتىماتىدۇ. ھەن ھېب بولمىغاندا بەزىلەر باۇ تەرەپاتىن بىازدىن ياخشاى قىلىم تىپتاۇ

 توختان بۇ دەى بىزنىڭ تەدبىرىمىز ئەمەسمۇ  

 

Upside  يەنەInktomi  مەخساااۇس باشاااقا تورتۇراالرباااا ئىااازدەش تېسىىكىساااى تەمىىلەيااادىغائ »ناااى

نىاڭ خېرىدارلىرىادىن بىارىن  Inktomiدەى  Yahooدەى ماختااپتۇ. « بىردىىبىر  ئاساسلىق ئىزدەش موتورى

نىاڭ نەتىنىساى  Inktomiا مىكروسولتمۇ ئۇنىاڭ خېرىادارى. گەرچە مۇ شۇنداقن ھازىر ھەتتلىىىيەسىئامېرىكا 

ىكى ئاۈچ ئىىتېرنېتتمىڭ دولالر زىيائ تارتتى. ئۇ  400مىليوئ  2لۆررنەرلىل بولسىمۇن ئەمما تۆتىىچى پەسىلدە 

چوڭ ماگىات بىلەئ بىر بىرىىى چەتكە قاقىادىغائ ھەمكاارلىق ئېلىاپ بېرىاپ تۇرۇپماۇن ناېمە ئۈچاۈئ يەنە زىياائ 

 ارتىدۇ  بۇ ئەمدىال بۇ لەسىپكە لىرگەئ شىرلەت ئۈچۈئ ئانچە ياخشى ئەھمالىىڭ بىشارىتى ئەمەس. ت

 

Ask Jeeves   ئېغىاازى بىاالەئ تەمىىلىاادى « تەبىلىاا  تىاا »دئامېرىكىاادىكى داڭلىااق ئىاازدەش موتااورى

يەنە لااۆزگە ھەماادە ئىى لىزچىاادا ئاااددى  يېزىلغااائ بااارلىق مەسااىلىلەرگە جاااۋاب بېرەلەياادۇ دەپتااۇ. ئااۇالر 

لۆڭۈلدىكىدە  ماال  د ا ەئ مەنىادە  قىلىاپن باايەت  Jeevesلۆررنەرلىل مااليىىڭ لارتوئ سىماسىىى تۇ  د

نىااڭ ئىاازدەش ئىقتىاادارىىى ئااۆز جايىاادا تەلشااۈررى بېقىااپن  Jeevesزور بااازارچىلىق خااامچوتى قىپتااۇ.  مەئ 

يقىادىل. شۈبھىساىزلىن ئۇالرنىاڭ ئاۆزى ە ئۇالرنىڭ مارلىسى ئىازدەش نەتىنىساىدىن ياخشاىراق ئىكەنلىكىىاى با

يىلىىىڭ بېشىدا ئەيىى چابدا ئىستىقبالى بار ئىازدەش شاىرلىتى -2000تۇشلۇق دانالىقى بارلەئن چۈنكى ئۇالر 

Direct Hit  نااى سااېتىمالغائنDirect Hit  ئەيىااى ۋاقىتتااا يامااائ ئەمەس يۈررشااكەئن بىااراق مەئ الررىاادىن

 1ھەر لاۈنى »يالى ئەمەسلىكىىى سورىغائ ۋاقتىمادان الررى جااۋاب بېرىاپ:  بۇالرنىڭ بىزگە نىسبەتەئ تەھدىە

نى ۈمىليونلۇق سۈررشتۈررش مىقدارىدان ھەر قانداق تېسىىكا يامائ ئەمەس ئىنارا بولىادۇ د ادى. ئەمماا ھەر لا

 د دى.« مىليوئ سۈررشتۈررش مىقدارىدا قىيىىچىلىق لۆپىيىدۇ.  100

 

 Jeeves  تېسىىكااا ئاساسااىغا لۈچلااۈ  مارلااا قارىشااى قوشۇلسااا شااۇنداق بولغااائ تەقاادىردىمۇن ئېسااى

ئىازدەش ساھەساىدە شەمشااەرگە ئايلىىااليادۇ. لاېكىنن چالااارالر ئاادەتتە ھەممىساى د  ااۈدە  ئەساكى گااۇيالر 

 ئەمەسمۇ  

 

پەقەت تېسىىكاا نۇقتىساىدىن قارىغانادان »با ياۆتكەىن  Googleگەپىى  Upsideئەمما ئەڭ ئاخىرىدان 

Google دەپتۇ. « شكەئ باھا ئەڭ ياخشىئېرى 

 

مىليوئ ئىزدەش مىقدارىغا  10تەرەققى  قىلىپ ھەر لۈنى  Googleئارائ ئىككى يىلدىن لۆپرە  ۋاقىتتان 

  باااۇ ھادىساااىىى Danny Sullivanئىااا ە ئىااازدەش موتورىغاااا ئايالنااادىن ئاناااالىزچى دانىاااى ساااۇللىمائ د

پااارالق ئۈل ىسااىن بازارچىلىقتااا ئەمەس بەلكااى  ئېسااى  تېسىىكىىىااڭ Google»چۈشااەندررگەندە مۇخبىربااا: 

نى ماختىغانلىق ئەمەسن چۈنكى  Googleدەپتۇ. بۇ « چېكىلىش مىقدارىىى جەلپ قىلدى. ئىىتېرنېتتا ھەقىقى  

Upside  :لارخانا تەدبىرىىى تەتقىاق قىلىاپ ئاېچىشن يېڭاى بازارباا چوڭقاۇر چۆلاۈش ھەمادە پايادا »…يەنە

نىڭ قاچاائ  Googleەن قارىماققا شىرلەت ئانچە لۆڭۈى بۆلمەيدىغاندە  قىلىدۇ. يارىتىش قاتارلىق تەرەپلەرد

بىىاسىدان لۆپچىلىكىىاڭ  Googleئىزدەش تېسىىكىسىىى تىنارەت پايدىسىغا ئايالندۇرىدىغانلىقىغا نىسبەتەئن 

ئااازراق  دەپتااۇن بۇنىمااۇ تااوبرا دەپتااۇن مەنمااۇ ئۆزەماادىن« ھەممىسااىىىڭ ئېىىااق ۋاقىااە ئورۇنالشتۇرۇشااى يااوق. 

 گۇمانلىىىپ قالدىل. 
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ئېىىاق »ئاخىرىادا بەلابە قىلىادۇن چاۈنكى ئۇنىڭادا  Ask Jeevesماقالىىىڭ ئاخىرىدا بىشارەت بېرىاپن 

 دەپتۇ. …« يۆنىلىش قارىشىن خېرىدارالربا مۇالزىمەت قورالى بوالاليدىغائ بايەت زور يوشۇرۇئ لۈچ بار 

 

Google  با نىسبەتەئن بۇ ماقالىدا ئۇنىڭAlta Vista  .نىڭ سېتىم لىش نىشانى بولىدىغانلىقىىى دەپتۇ 

 

بۇ ماقالىىى لۆررى بولغاندىن لېيىنن سۈمۈرگەئ ھاۋانىڭ زىيادە ئېغىرلىقىىى ھېن قىلدىل. لۆپچىلىكىىڭ 

ھەممىسى ئىسمىىا قوشۇى ئىشلەۋاتىدۇن تېسىىكىمىز روشەئ ئۈنۈم ياراتتىن پايدىمۇ ئىزچىا  ئېشاىماتىدۇن ناېمە 

سىلە لۆررلىدۇ  گەرچە مېىىڭ شىرلەتتە ئىشەنچىل تولۇق بولساىمۇن ئەمماا شاىرلەتىىڭ ساىرتىدىكى ئۈچۈئ مە

ئىشالربا نىسبەتەئن مەندە يەنىال نۇرباۇئ تەشمىشالەر باار ئىادى. نەتىنىساى باار شاىرلەتلەرنىڭ ھەممىساىىىڭ 

ىڭ بىردىىبىر ماۈلكى لاۆزگە ن Googleيارقىن مارلىلىرىن بايەت زور بازار ئۈلۈشىن ئېسى  سودا تەدبىرى بار. 

 لۆررنەرلىل ئىزدەش سۈپىتىدۇر. 

 

ئەمما ئىزدەشكە گۇمانى  پوزىتسىيەدە بولغائ لىشىلەرنىڭ ھەممىساى ئەڭ ئااخىرى خاتاالشاتى. تېسىىكاا 

مۇھىل بولۇپال قالماستىنن يەنە بۇ خى  مۇھىملىاق دەرھااىن تولاۇق ئىپادىلىىىاپ چىقساان لىشاىلەر مەقساەتلىل 

لېرەللىل بولغائ مۇئەييەئ ئۇچاۇرنى ئىزدەيادۇ. ئەگەر بىار تورتاۇرا ئىازدەش قۇتىساىىى بىار —دۇلېلىپ ئىزدەي

قىسىل ئۇالنما ۋە ھەق تۆلەيادىغائ سېتىشاىى تېازلىتىش ئۇچۇرلىرىىىاڭ ئارقىساىغا قوياۇى قويساان ئۇناداقتا باۇ 

ى تۆۋەئ بولىدۇ. قارىماققا تورتۇرا رەڭلىل قەلەمدە خەت تېپىپ تولدۇرىدىغائ ئويۇنغا ئوخشاش قوللىىىشچانلىق

ئەممااا قولاادىكى ۋەزىااپى ە نىساابەتەئ ئېيتقاناادا —قىزىقااارلىق لىشااىلەرنىڭ نەزىرىىااى تارتقاناادە  قىلسااىمۇ

 قوللىىىشچانلىقى تۆۋەئ. 

 

Google  قۇربۇچىلىرى لۆڭلىدەن ئاددى  بولسا ئاندىن ئۈنۈملۈ  دەى قارايدۇ. ئۇالرGoogle  نى ئەڭ

ئاۇالر ئۆزىماۇ —ئۇچۇربا نەپسى قانمايادىغائ ئىشالەتكۈچىلەر—دىيالشتۇرىدۇن چۈنكىماھىيەتلىل مەزمۇنغا ئاد

نىاڭ ئاۆزى بىار قاوراىن ئۇنىڭادىن باشاقا ھېچىاېمە ئەمەس.  Googleئىشلىتىدۇ. ئۇالربا نىسبەتەئ ئېيتقانادان 

لمايادۇن لاارتوئ بولقىىى تېسىماۇ قاوال  قىال« ئارقا لۆررنۈش»ئىشلىتىش ئىىتايىن قوال  بىر بولقىغا نىسبەتەئن 

 چالارمۇ شۇنداق قىاللمايدۇ. 

 

يىلى پەقەت ئاز سانلىق لىشىلەرال ساى ئىزدەشىىڭ قىممىتىىى لۆرەلەپتۇن بۇ -2000لۆررنۈى تۇرۇپتۇلى 

تىىساىز ھالادا -دا ئىشالەيدۇ. باۇ ئىىژ ىېارالر ساۈلۈت بىالەئن قەتلىا ن ئاۈئ Googleلىشىلەرنىڭ لۆپىىچىسى 

ممەللەشتۈرىدۇن ئۆزلىرىىىڭ مۇلەممەى بولقىسىىى تېسىمۇ لۆى لۆرررمەن ە نامايەئ ئۆزلىرىىىڭ خىزمىتىىى مۇلە

 قىلىشقا تەييارلىق قىلىدۇ. 

 

 چۈنكى ئۇالر دۇنيانىڭ ھەممىال يېرىدە مىب بارلىقىىى بىلىدۇ. 

 

 الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ رولى 

 

رنى ياقتۇرماياادۇن بااۇ ئۇالرنىااڭ الررى بىاالەئ سااېرگې  تااۈز بولۇشااىى ياقتۇرىاادۇن ئەنلەنىاامى مۇتەپەلكااۇرال

 قىزىقىشىىى يېقىىالشتۇربائ. 

 

مەئ  لەل ۈسااىدىكى دەرۋازامىىااڭ ئاااچقۇچىىى ئۇالربااا تاپشااۇرباندىن لېاايىنن ئااۇالر روھىاا  چاقىمىىااڭ 

توقا  تا  يولىدا يانتۇ -پەس چىغىر يولدا ۋە تىيىلغاق ئەگرى-ئارقىسىدىن تىيىلىپ لېتىپ بارىدۇن چاقىى ئې ىز
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جرىبىسى ئېلىپ بېرىماتىدۇن لېكىن مەئ تىرىشىپ تەڭپۇڭلۇقىى ساقالۋاتىمەئ. ئۇالرنىاڭ ھەر ئىككىساى قىلىش تە

ياشن ئەمما ئۇالر مېىىڭ لەسپى  ھاياتىمدا ئۇچراتقائ تۇننى تۈرلۈمدىكى مۇۋەپپەقىيەت قازانغاائ ياشاالر  26

دبىر يۇمشاق د تاى شىرلىتى   Zip2دە ئىشلەۋاتقائ ۋاقىتتان مەئ « سائ جوس مىرلۇرى  خەۋەرلىرى»ئەمەس. 

ناى ساېتىم تىپن  Zip2ياش ۋاقتىدا ئاۆزى بىار قوللاۇق قۇرباائ  28نىڭ قۇربۇچىسى ما يىلوڭىى ئۇچراتقائن ئۇ 

دپايپاااى  PayPalمىليااوئ ئامېرىكااا دوللىرىغااا ئېرىشااكەئن ئاناادىن لېاايىن ئى ىلىاال تىكاالەش شااىرلىتى  300

ەم مۇۋەپپەقىيەت قازانغائ تېسىىكاا ئاالى  ئەمەلادارلىرى لىرىمىىا  شىرلىتى  نىڭ پايچىكىغا ئايالنغائن ياش ھ

چۆپلەر بولۇىن ئۇالرنى ھەممىال جايدا لۆرگىلى بولىدۇن ئۇالر ئەتراپتىكاى مەنزىرىادىن -جىلغىسىدىكى ياۋا ئوت

 ا ناھايىتى ئىشىىىدۇ. قىغھوزۇرلىىىش بىلەئ بىللە ئۆزىىىڭ يېشىللى

 

ياش لىچىلن ئۇ ماڭا چاوڭ مەساىلىلەر ئۈساتىدە  10يىىىلن ئۇ مەندىن ئانىى مېىىڭ گېزىتسانىدىكى بوجا

باشلىق بىلەئ ئوخشاش بولمىغائ لۆز قاراشىى ئوتتۇرىغا قويۇشاىى ئاۆگەتكەئن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە ھۆرمەتلەشاىى 

 ئەگەر لەل ۈساىدە—قولدىن بەرمى ەئ. الررى بىلەئ سېرگې  باشلىقلىرى بىلەئ ئاالقە قىلغاندا ناھايىتى ساىپايە

ئۇالرنىڭ باشلىقى بولۇى قالسا. لىرىمىى  جىلغىسىدىكى لارخانىچى بولۇش سۈپىتى بىالەئن ئاۇالردا باشاقىالربا 

بويسۇنۇش لەمچى ن بۇنى مەبلە  سالغۇچىالرنىڭ ئىشەنچىسىدىىال لۆررۋالغىلى بولىادۇن بىار مەبالە  ساالغۇچى 

د اا ەئ. « ۇ نوپاۇزدىن بەلاال قورقىادىكەئ. ئا»بىار باشاقۇربۇچىلىق ئورنىغاا تەللىاپ قىلىىغۇچىادىن ئابرىىىااپ: 

ئەلااامەتتە شاااىرلىتىمىزنىڭ قۇربۇچىساااىىى ھاااېچكىل بۇناااداق باھالىمايااادۇن ئاااۇالر پەقەت ساااانلىق مەلۇماتقاااا 

 بويسۇنۇشىى ئىپادىلەيدۇ. 

 

الررى بىاالەئ سااېرگې  ئااالتۇئ تۇخااۇم لالىالياادىغائ بااازنى بايقىغااائن ئۇالرنىااڭ ھەر قانااداق لىشااى ە 

ەتسااىزن ئااۇالر ئەن لىاايە ئاياااى پادىشاااھى بىاالەئ ئوخشاااش ئورۇنغااا ئىاا ەن بەنەزەر بوتتااو بويسۇنۇشااى ھاج

 Jeffدپالىستانلىق سىياسىيوئ  بىلەئ دوساەن ئاۇالر ساودا تەللىاپى ە ئېھتىيااجلىق بولغانادان جىا  بىساوس د

Bezosدئامازونىىڭ قۇربۇچىسى  يالى ۋارر ن بال ېە د  Warren Buffettىادۇ. ئاۇالر   نىاڭ تەللىپىىاى ئال

لەسىپ باشالمچىلىرىغا راستچى  ئوچۇق سۆزلۈ ن تەمىىلەش ساودى ەرلىرىىى خالىغاانچە ئەيىپلەيادۇن ئۆزىىىاڭ 

پىكرى بىلەئ ئوخشىمىغائ قاراشتىكى خىزمەتچىلەر بىلەئ لاارى ياوقن ھەتتاا ئاۇ خىزمەتچىلەرنىاڭ تەجرىبىساى 

ئاۇالر ھەرگىزماۇ مەقساەتلىل قوپااللىق  9ىردىمۇ.ئۇالربا قارىغانادا ماوىن ئوقاۇش تاارىسى ياۇقىرى بولغاائ تەقاد

تاااقىتى -قىلماياادۇن پەقەت بەزىاادە ئىشااالر ئۇالرنىااڭ ئالاادىن ئويلىغااائ يولىاادا تەرەققىاا  قىلمىغااانلىقتىنن سااەۋر

 يوقتە  لۆررنىدۇ. 

 

شىرلەت قۇرىدىغائ مەبالە  ئەمەلىيلەشامى ەئ ۋاقىتتاان الررى بىالەئ ساېرگې  مەبالە  ساېلىش ئېھتىماالى 

دا بىاار تىيىىمااۇ يااوقن ئەممااا ئااۇالر « چااى Google»انالربااا ھەياامە قىلغاناادە  تۇيۇلىاادۇ. بااۇ ئىككااى بولغ

Sequoia Capital   بىالەئدشەمشااد لاپىتاالى KPCB (Kleiner Perkins Caufield & Byers  

نىاڭ لىرىمىىا   Googleبىرلىشىپ مەبالە  سېلىشاىدا چىاڭ تاۇردىن چوقاۇم بىرلىشاىپ مەبالە  ساېلىشن نىڭ 

جىلغىسااىدا ئالاادىىقى قاتاااردا تۇرىاادىغائ خەتەرگە تەۋەلكااۇى مەباالە  سااالغۇچى شااىرلەتلىرىىى ئااۆزلىرىىى 

قولالتقۇزىدىغائ جەلپ قىلىش ئىقتىدارى بار. الررى بىلەئ سېرگې  قىممىتىىى مۆلچەرلەيادىغائ مااددا بېكىتتاىن 

ۋە  Sunن eBayن Yahooكەئن ئاساسى ئۇالر ئۆزلىرى قۇرباائ تېسىىكىادىكى يوشاۇرۇئ لاۈچىى لاۆررى يەتا

ئامازونىىڭ مەبلە  سالغۇچىلىرىىىڭ لوللېكتىپ ساەزگۈر لاۆزىتىش ئىقتىادارى ئەمەس. الررى بىالەئ ساېرگېيىىڭ 

ھېچقايسىسى سودا ئىىىستىتۇتتا ئوقۇمىغائن چوڭ شىرلەتىىمۇ باشقۇرۇى باقمىغائ. ئەمما الررى ماڭان ئۆزىىىاڭ 

Google  پارچىادىن ئاارتۇق  200ئى ە شىرلەت قىلىپ قۇرۇى چىقىش ئۈچاۈئ نى باشقۇرۇى رىقابەت لۈچى ە

سااودا لىتااابلىرىىى ئوقۇبااانلىقىىى دەى بەرگەئ. ئااۇ ئااۆزى ئوقۇبااائ بااارلىق مەزمۇنالربااا خااۇددى دەرسااسانىدا 

 ئۆگەن ەئ مەزمۇنالربا ئوخشاش ئىشىىىدۇ. 

 

                                                             
9
-ناى قۇرباائن باۇ ئۇالرنىاڭ پىرولېسساور ئاتاا Googleئۇنىم رساىتېتىدا دولتۇرلاۇقىى تاماملىماايال  الررى بىالەئ ساېرگې  ساتان ورد  

ئۇناداقتا »نىڭ خۇش خەۋىرىىى ئاڭالى ئۇنىڭادىن:  Googleئانىسىىىڭ لۆڭلىىى بەش قىلغائ. سېرگې  مۇنداق د  ەئن ئۇنىڭ ئانىسى 

   ەئ.د «سەئ ھازىر ئوقۇشۇڭىى تاماملىم تەلەيدىغائ بولدۇڭمۇ  
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ۇ. ئەمماا الررى بىالەئ ساېرگې  ئۆزىىى لېڭەيتىش ئادەتتە نۇقسانسىز تۇيغۇبا ئەگىشىپ پەيادا بولىاد-ئۆز

يۇقىرى ئاۋازدا  بائۆتە لېڭىيىدىغائ ئۆزى ە مەسلۇى بولۇش تۇيغۇسىىى ئىىتايىن ئاز ئىپادىلەيدۇ. ئۇالر باشقىالر

ناى مۇباالىغە قىلىشاى  Googleۋارقىرىمايدۇن ئۇلۇبمار ئەمماا قاۇرۇق بايانااتىى ئاېالئ قىلمايادۇن گېزىتالرنىاڭ 

« سانلىق مەلۇماات بىالەئ گەى قىلىاڭ»ەمەلىيەتتەن ھەر قانداق ئۇچۇرۇش بىر ئېغىز بىلەئ تېسىمۇ لارى يوق. ئ

د  ەئ تېز جاۋابىى تارتىپ چىقىرىادۇ. ئاۇالر ئاۆزى ە نىسابەتەئ ساابالم تونۇشاقا ئىا ەن شەخساى  ۋە شاىرلەت 

ىلىااپن ئىىاۋىتىىىااڭ ئېشىشااىغا ئەگىشااىپن ئااۇالر ھەتتااا ژۇرناااى مۇقاۋىسااىدىكى ئۆزىىىااڭ رەسااىمى ە چاقچاااق ق

مى مۇقاۋىىى چوڭايتىاپ چاوڭ زالغاا قوياۇى قويادى. الررى باۇ ھەرگىزماۇ شاىرلەتىىڭ ۈئاممىمى مۇناسىمەت بۆل

 -نھاېب بولمىغانادان تېساى ۋاقتاى لەلمىادى—بىلدررمەيادۇ ىىتەلامىلەرچە شەخساكە چوقۇنۇشاىى تارقاتقاانلىقى

 د دى. 

 

 د دى.  -ن«ئاندىن سىلەر ئەنسىرىسەڭالر بولىدۇبىزنىڭ ئورنىمىز بار بولغائ ۋاقىتتان »ئۇ ئاگاھالندۇرۇى: 

 

Google  پاراڭلىرى 

 

الررى بىاالەئ سااېرگېيىىڭ توساااتتىن مۇنااازىرىىى ئااۈزرى قويىاادىغائ ئااادىتىىى لااۆزدە تۇتقاناادان ئۇالرنىااڭ 

باشااقىالرنىڭ لااۆز قارىشااىىى ھااۆرمەتلى ەنلىكىىى لۆرگىىىماادە ئىىتااايىن ھەياارائ قااالىمەئ. بىاازدە ئىاادىيە لەم 

ن ھەتتاا زورالى قشىرلىتىىىڭ خىزمەتچىلىارى ئۆزىىىاڭ ئىدىيەساىىى ھەمبەھىرلەشاكە ئاامرا Googleمەسن ئە

 ھەمبەھىرلەيدۇ. 

 

شىرلىتىىىڭ يۈرگۈزرلۈشىىىڭ تۈى ئۇسۇلىن ئۇنى  Googleلىشىلىرىىىڭ نەزىرىدەن بۇ  Googleباشقا  

ىاادۇ.  شااىرلەتىىڭ بىىاسااىدا بىاار د يىل« لااۆى خىاا  تەللىپىىااڭ قوزبىتىشااى»يااالى « تااوى ئۇچااۇر مەنبەسااى»

لىشاىلىرى سۈررشاتۈررلۈىن ئىلھامالنادۇرۇلۇىن تالالنغاائ  Googleلىشىلىل ئورۇنغاا ئېرىشىشاتىن ئىل ىارىن 

تاۇبىىى تاقىغاائ ھەر قاناداق بىار لىشاىىىڭ بىلىماى ماوى بولغاائ بولىادۇ. يېڭاى  Googleبولىدۇ. شۇڭالشقان 

مەلتەپىااى پۈتتااۈرگەنلەردىن لەلسااۇئ يااالى تەجرىبىسااى مااوى  ئىاادىيەلەر ھېچقانااداق تەجرىبىسااى يااوق ئااالى 

قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ مۇئاۋىن باش مۇدىرىدىن لەلسۇئن بۇنىڭ ھېچقانداق مۇناسىمىتى يوقن بىر ئويىىڭ ياخشى 

يامانلىقى ئۆيىىڭ ئۆزى ە بابلىقن ئويىى ئوتتۇرىغا قويغائ ئادەمىىاڭ ئاورنى بىالەئ مۇناسىمەتساىز. دەرىنىساى 

تۆۋەئ بولغائ بازارچىلىق خادىملىرى بولغائ تەقدىردىمۇن ئوخشاشال الررى بىالەئ ساېرگې  ئويلىىىشاقا  ئىىتايىن

 تې ىشلىل تەللىپلەرنى ئوتتۇرىغا قويااليدۇ. 

 

الررى بىلەئ سېرگې  ئۇدۇى ئەقلى  مۇنازىرىىى ياخشى لۆرىادۇن ئاۇالر ياخشاى ئىادىيەلەرنى »ساالر ماڭا: 

اخشااى لااۆز قارىشااىڭىز بولسااان ئااۇالر قوشااۇلمىغائ تەقاادىردىمۇن مۇنااازىرە قىلىااپ ئاڭالشااىى خاالياادۇ. ئەگەر ي

ئايادىكى ئالاداش -4د دى. سىرتتىن لەل ەئ پىكىرچۇ  بۇ ئىچكى قىساىمدىكى ە ئوخشاىمايدۇ. مەئ « باقىدۇ.

لىق بايرىمىاادىكى قايتۇرمااا ئىىكاسااىى بىاار تەرەى قىلغاناادا بايقىشااىمچەن بىااز ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ رازى بولماساا

دەرىنىسىىى تاۆۋەئ مۆلچەرلەپتاۇق. بىزنىاڭ لىبىرىمىاز ئاخىرىادا تااراتقۇ ۋە ھەمكارلىشاىش ئېھتىماالى بولغاائ 

لۇقالرنىاڭ ئۆزىىىاڭ ئىشداشالىرى  Googleبا پىچىرلىدىن ئەمماا مەئ  Googleھەمراھلىرىمىز ئوتتۇرىسىدا 

  ھەققىدە پاراڭالشقانلىقىىى ئىىتايىن ئاز ئۇچراتتىل. Googleبىلەئ 

 

Google  لۇقالر قىلاچە تارتىىماساتىن ئۆزىىىاڭ لاۆز قارىشاىىى ئاشاكارا ئوتتۇرىغاا قويىادۇن ئاۇ ئەلامەتتە

تىزىمىدىكى السمى اسن بۇ جايدا ھەر قانداق ئىاش ياۈز  ئېلسەتدا ئېلىپ بېرىلىدۇن بۇ « خىزمەتچىلەر پارىڭى»

نى نەزىرىيە بىلەئ ئىساپاتاليدۇن  P=NPلۇقالر  Googleبېرىشى مۇمكىنن ھېچقانداق چەللىمە يوق. پاراڭدان 

پاقىىىڭ لەيلىشىىىڭ ئەڭ ياخشى اليىھەسىىى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. ئۇالر چارلىىىڭ مىكرو ئاشسانىساىدا سااقالنغائ 
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-تارتىش قىلىدۇن سۇدا ئېرىيادىغائ قااتتىق جىساىمالرنىن شىشاىىىڭ چاوڭ-شىشىلىل سۇنىڭ مارلىسىىى تاالش

ا بولغائ تەبىلى  ئۇرائ ئېلېمېىتىىىڭ ئادەم بەدىىى ە بولغائ پايدىسىىى مۇنازىرە لىچىكلىكى شۇنداقال سۇدا پايد

قىلىاادۇ. بىاار ھەپااتە مۇنااازىرە قىلغاناادىن لېاايىنن چارلىىىااڭ سااەۋر قاچىسااى تېشااىپن ھەماامە شىشااىلىل سااۇنى 

 خىزمەتچىلەرنىڭ ھەممىسى لۆلچەلىىڭ سۈيىىى ئىچىدۇ دەى تەھدىە سالدى. -تۆلۈۋ تىمەئن ئىشچى

 

ئ ئىل ىرى زەھەرخەندە سۆز تېمىسىدىن بىرنى باشالىغائن بىاز جاۈمە لاۈنى ھەقساىز دوناۇت بولكىساى مە

نى قولاليدىغائ بولدۇقن بۇ پائاالىيەت بىار   bagelد نى قولالشىى توختىتىپن يېڭى باگې  بولكىسى  donutد

ى ئااۆزى تااازىالش تەلەى لااۇقالر ئۆزىىىااڭ ئەخلىتىىاا Googleقااانچە يىاا  داۋامالشااتى. ئىل ىاارى بىاار ماقالىاادە 

ن ئۇزاققاا ساوزۇلغائ «بۇ جايدا ئانىڭىز ئىشلىمەيدۇن ئاۆزىڭىز پاالىز تاازىالڭ»قىلىىغائ ماقالە بولۇىن ماۋزۇسى 

مۇناااازىرە قوزبىغاااائ ئىااادىن لۆپچىلىااال ئاااۆزىىىڭكىىى تاااوبرا دەى ھېساااابالى بەزىپاااى توسااااتتىن پاااارتالىن 

ڭشاشااقان لېيىىكااى ئايااالالر ھوقااۇق قارىشااى ئەمەلاادارالر تالىشااىدىغائ تېمااا ۋاقىااە قىممىتىىااى تەلشااۈررى ئو

ئارىغاا ئېھتىيااجلىق ئىكەنلىكىا ە -سورۇنىدىكى ئايالالرنىڭ رولى ۋە  ئىككىىچى قەۋەتىىڭ تېسىمۇ لۆى پىچااق

« خىياالى  لىرىازىن—پىالنېاتالر ئاارا ئاۇرۇش»چېتىلىدۇ. بۇ مەسىلە ھەققىدىكى مۇنازىرە بىالەئ لۆپچىلىكىىاڭ 

 ىسى ە ئوخشاش ئۇزۇئ داۋامالشقائ. نىڭ مۇنازىر

 

مەدەنىيىتىىىڭ يۈرە  سوقۇشىىى ھاېن قىلغاائ جاايىلن ھەر خىا   Googleھەر خى  مۇنازىرىلەر مېىىڭ 

ئەھاامالالردىن تومااۇر سوقۇشااىىڭ جااانلىقن لااۆى خىاا ن بەزىاادە ئىىتااايىن لۈچلااۈ  ئىكەنلىكىىااى ھااېن قىلغىلااى 

 بولىدۇ. 

 

  دەى سورايدۇ« نېمە ئۈچۈئ»مەڭ ۈ 

 

شاااىرلىتى ە لىرگەنااادەن مىڭەمااادە ئىىژ ىېرالرباااا نىسااابەتەئ تەساااەۋۋرۇدىكى شاااەلى   Googleمەئ 

قاچىالنغائ ئىادى: ئاۇالر زور لۆپچىلىال تاور قۇرۇتلىرىغاا ئوخشااش ئىاب مىانەزن ئىنتىماائى  ئااالقە ماھاارىتى 

ى ئاۋاز ۋە ئابرويلۇق زاتالردىن ئاستان پەقەت ئاپتاپقا قاقلىىىپ باقمىغائ. مەئ ئەيىى چابدان ئۇالر چوقۇم يۇقىر

يىللىاق مۇخبىرلىاق  7ھېيىقىدۇ دەى ئويلىغائ. بۇ مېىىڭ شاۇنداق ئاادەم ئىكەنلىكىمىاى لۆرساەتمەيدۇن ئەمماا 

ھاياتىل ئارقىلىقن مەئ ئامراق بولغائ سوئاى سوراش ئۇسۇلىغا  ئادەتلىىىپ قالدىلن مەسىلىىى مۇناازىرە قىلىاپ 

ۆتااۈررۋ تەلەيمەئ. مېااىىڭچە ئەڭ لۈچلااۈ  توسااقۇنلۇق لااۈچى لومپيۇتېرىمغااا ئىىتااايىن بىاامەنە دەرىنىسااى ە ل

 بۇيرۇق يازباندان ھەرپتاختا پۇرژىىاسىىىڭ ئەلن تەسىر لۈچى دەى ھېن قىلىمەئ. 

 

لېيىن شۇنى بايقىدىمكىن تەجرىبىساى ماوى ئىىژ ىېرالرناى ئىىادەلكە لەلتاۈررش قۇتۇلغاۇلى بولمايادىغائ 

بىر تەرەى قىلماق تەس. ئىىژ ىېرالر بىماستە تۇيغۇدىكى نەرسىىى قوبۇى قىلمايدۇن  تەلشۈررش مۇخبىرىلىرىدىىمۇ

ھېسسىياتىىڭ ئارقىسىغا لىرمەيدۇن يابلىما گەپلەرگىمۇ پىسەنە قىلىپ لەتمەيدۇن ماۇلەممەى بولمىساا ھەرگىاز 

تىن ئىل ىارى مەڭ اۈ: ئاسانال بولدى قىلمايدۇ. ئىىژ ىېارالر ئېىىاقن ئىشاەنچلىلن مۇنازىرىساىز جاۋابقاا ئېرىشىشا

 دەى سورايدۇ  « نېمە ئۈچۈئ »

 

مەساىلە باارلىقىىى ھاېن قىلىاپ تاۇرۇى ئاۇنى »خۇددى لرائىن سىلم رساتېين ماڭاا د  ەنا ە ئوخشااش: 

تەنىساىدە پەيادا -باشاقىالرنىڭ تاپاا… د مەسلىلن بىر قۇرۇلۇش اليىھەلى ۈچىىىڭ خارالتېرىغا مااس لەلمەيادۇ

 « ولمايدۇ. بولغائ ئۈنۈم ئانچە يۇقىرى ب

 

نىاڭ ئىىژ ىېرلىرىىىاڭ ھەممىساىىىڭ لۈچلاۈ   Google»ماتە لاتتسمۇ بۇ خى  قاراشىى بە  قولاليادۇ: 

ئىرادىسى بارن بەزىدە بىز الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ خاتا ئىكەنلىكىىى ھېن قىلساقن ئۇالرنىڭ لۆز قارىشاى بىالەئ 
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 « پەقەتال لارىمىز  بولمايدۇ. 

 

مەتچىلىرىىىڭ ھەممىسىىىڭ ئىلىمدىن باشقا خىزمەت تەجرىبىساى ياوق. ئاۇالر خىز Googleنۇربۇنلىغائ 

ئاھااانىتى يااالى ئىشداشاالىرىىىڭ ئەيىبلىشااىىىڭ تەمىىااى تېتىااپ باقمىغااائن -ئەزەلاادىن باشااقۇربۇچىىىڭ تىاا 

 پاراسەتلىل ھاياجانىىى تارقىتىدۇ. -شۇڭالشقا ئۇالر قاشادىن بۆسۈى ئۆتۈى ئۆزىىىڭ ئەقى 

 

لىقىىىڭ مەسلۇلى خىسېر لاايرىىن خىازمەت پااراۋانلىق تەرەپلەردىكاى مەساىلىلەرنى بىار ئادەم لۈچى باي

نېمە ئۈچاۈئ ›ئىىژ ىېرالر قانداق ئىش بولۇشىدىن قەتلىيىەزەر ھەممىسى ە رەددىيە بېرىدۇ. »تەرەى قىلىدۇن ئۇ: 

جەڭ ئېالئ قىلىادۇن —لىچىل ئىش—ئۇالر ئەڭ ئاددى  ئىشقىمۇ‹ بۇ جايغا قوى قويىمەئ  مەئ قوى قويمايمەئ. 

 « ھەتتا ئۆزى ە پايدىلىق ئىش بولسىمۇ يەنىال ئوخشاش. 

 

  تەشەببۇسااكارلىق بىاالەئ ئوتتۇرىغااا قويۇلغااائ قايتۇرمااا Deb Kellyتااۈر باشااقۇربۇچى د ااب لېللااى د

ئىىكاسالرنى ئۈزرلدررمە  تاپشۇرۇۋالىدۇن ئاۇ ئاشاۇ پىكىرلەرناى بەرگەئ لىشاىلەرگە ئىىتاايىن ھەۋەس قىلىادۇ: 

 « نېمە ئۈچۈئ مۇنازىرە قىلىدۇ  مەئ سىلەرنى لۆررى باققانمۇ باقمىغانمۇ تېسى بىلمەيمەئ. »

 

دەى ساورايدىغائ ھاالىتى بەزىادە باشاقا ئىىژ ىېرالرناى ئاچچىقالنادۇرۇى قويىادۇ. « نېمە ئۈچۈئ»مەڭ ۈ 

لالر ئەمەلىيەتتە لىشاىىى قاتتىق د تاى اليىھەلى ۈچى ۋى  ۋايتېدنىڭ بايقىشىچەن ئاخىرى تۈگىمەيدىغائ بۇ سوئا

تەلتىكىىاى ساوراش ئىىتاايىن -شىرلىتىىىڭ ئۈنۈملۈ  ئايلىىىشى ئۈچاۈئن تې اى Google»بىلارام قىلىدىكەئ: 

مۇھىلن ئەمما لوالى سوراۋ رىش ئۇسۇلىدىن مەئ بە  بىزارن چۈنكى ئۇالر بە  ئەقىللىق ئىكەئ. ئىل ىرى مەلۇم 

ئاۇالر ئاۆزىىى باشاقا ئىشاالرنىمۇ چوقاۇم بىلىدىغانادە  ھاېن قىلىادۇ.  بىر ئىشتا مۇۋەپپەقىيەت قازانغائ بولسان

شۇڭالشااقا ئااۇالر  ئىسسااىقلىق تارقىتىشااىى قانااداق اليىااھەلەشن قانااداق تىپتىكااى بولتااا ئىشلىتىشااىى ماڭااا دەى 

 « ىدۇ. بېرىدۇ. ئۇالر ئۆزلىرىىىڭكىىى توبران مېىىڭكىىى خاتا دەى قارايدۇن بۇنداق بولغاندا ئەلمەتتە چاتاق چىق

 

بىر مەيدائ لۆز قاراش توقۇنۇشىدا ئازار يەى قالماسلىق ئۈچۈئن شىرلەتىىڭ ئىچكى ئاايلىىىش ئۇساۇلىىى 

چۈشىىىش لېرە . ئالدى بىلەئن بۇ خىا  ئەرلىان لەيلەيادىغائ ئۇچاۇرالر خاۇددى سىمساىز ئېلېكتىار دولقۇنىغاا 

توتىىى تاوبرىالى قوبۇللىساىڭىزال نىڭ ئىچكى قىسامىغا ساىڭىپ لىرىادۇن ساىز پەقەت چاسا Googleئوخشاش 

بولىدۇ. مەئ ھەر ھەپتە قۇرۇلۇش اليىھەلەشىىڭ ئايرىل گەپلىرىىىڭ ھەممىساى ە دىقاقەت قىلىامەئن لارخانىىىاڭ 

لىل يىغىىدا دىققەت بىلەئ ئااڭاليمەئن چۈشالۈ  لئىچكى تورىىى چوڭقۇر تەتقىق قىلىمەئ. جۈمە لۈنىدىكى قەرە

ماق يەۋاتقانالرنىڭ پارىڭىىى ئاڭاليمەئ. لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى ئۇچۇر ئېقىمىىى تاماق ۋاقتىدا بىر ئۈستەلدە تا

مەقسەتلىل چەللىمەيدۇن ئەمماا بىازدە تېسىماۇ يېڭاى شاىرلەت ئەندىزىساىىىڭ رەسامى  ئۇچاۇر ئالماشاتۇرۇش 

 مەرلىزىدىن بىرى لەم. 

 

ۆتەيادۇ. مەئ قاارا رەڭلىال الررىىىڭ مەھسۇالت تەلشۈررش يىغىىى ئۇچۇر توپالش ئورنىلىاق ۋازىپىساىىى ئ

 ىزلىل نۇقتىسىدىن ماڭاا الزىملىاق ئۇچاۇرنى ېلىرىسلودا ئولتۇرۇىن الررىىىڭ ئىدىيەسىىى تەتقىق قىلىپن ئەڭ ن

نىڭ ئىستراتې ىيەلىل لۆرسەتمە مەنبەسىدىن بىماسىتە ئۇچۇربا ئېرىشىشن خىازمىتىم ە  Googleئىزدەيمەئ. 

ەزەر خاۇددى ساالقىن ھااۋا ئېقىمىغاا ئوخشااشن ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزىن ئەڭ زور ياردەم قىلىدۇ. ئېىىق نۇقتىلىى

پالىزە سۈپۈررى قۇرۇبداى قويىادۇ. -مەھسۇالت ئاالھىدىلىكى شۇنداقال رىقابەت سەۋىيەسىىىڭ بۇۋالىقىىى پا 

بۇ خى  تەلشاۈررش باھااالش شاىرلەتىى توختىماا  يېڭىلىاق يارىتىشاقا ئىتتىرىادۇن ئۇنىڭادىن تولاۇق قاناائەت 

ى  قىلىمەئن پات ئارىدا سۈرگۈئ قىلىىىدىغانلىقىمدىن قىلچە بىسەۋەر ھالدان ئۇچۇر بابچىساىدىن ئامالساىز ھاس

ئايرىلىپن ھەممە يەردىن ئۆزەم خىزمەتىى قانات يايدۇرىدىغائ ئۇششاق ئۇچۇرالرنى ئىزدەيدىغانلىقىمىى ھاېن 

 قىلمىغائ. 
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 شۇنداقن مەئ قارشى 

 

ۆزلىرىىىڭ لۆز قارىشىىى بايائ  قىلىماتقانادان مېىىاڭ ئااۋازىل ئۇالرنىڭكىادىن ھەممەيلەئ بارلىق ئىشالربا ئ

ساۆرەنىىڭ -ياڭراقن پوزىتسىيەم تېسىمۇ مۇستەھكەم بولۇشاى لېارە . ئۇناداق بولمايادىكەئن ئااۋازىل شااۋقۇئ

ىىلىشىپ ئىچىدە لۆمۈلۈى قالىدۇ. روشەنكىن نۇربۇئ لىشىلەرمۇ مۇشۇنداق ئوياليدۇ. سۆھبىتىمىز تېسىمۇ لەسك

 لەتتى. 

 

مەئ نۇقتىلىيىەزەرنى ئوتتۇرىغا قويىدىغائ ۋاقىتتان مەيلى يېڭى مەھساۇالت ئىسامى مەيلاى بااش بەتتىكاى 

تەشمىقات لوزۇنكىسىىىڭ سۆزى بولسۇئن مەئ يەنىال پىكىر قوشۇنى قۇرۇشاۇم الزىال. مەئ سااالرنى ئەڭ بېشاىغا 

شاەھىرى ە ئەمادىال لۆچاۈى لىرىشاتىن ئىل ىارىال   Mountain Viewتىزىمەئن چۈنكى ئاۇ ماائۇنتېن ۋىيىام د

Google ن قارار چىقىرىش جەريانىىىڭ ھەممىسىدە يېتەلچى ئورۇنادا تۇرىادۇ. 10با لىرگەئ ئادەم ە ئوخشاش

لۆپچىلىل ھەممەيلەئ شىرلەت قۇربۇچىسى بىلەئ سۆزلىشەلەيمىزن ئۇالربا لاۆز قارىشاىمىزنى ئويالنادۇرااليمىزن 

ىشااى ئەڭ مااۇھىلن ھەماادە ئەڭ لۈچلااۈ  بولااۇى ھېسااابلىىىدۇ. ئەگەر بااۇ ئىچكااى ئەممااا ئۇالرنىااڭ لااۆز قار

چەمبەردىكىلەر مېىىڭ مەيدانىمغا پۈتۈنلە  قارشى تۇرسان يەنە بىر چەمبەرنىڭ تولۇقلىما خارالتىرلىق قوللىشاى 

 ئىىتايىن ھالقىلىق بولىدۇ. 

 

تىزىمااى  ئاېلسەتىقى مەخساۇس ئىسساىقل—لاۆى قىساىل ئاوت ناھاايىتى تېازال ئااوت يالقۇنىغاا ئۆزگىرىادۇ

مۇناساىمەتلىل لىشااىلەر توپلىىىاپ مۇناساىمەتلىل مەسااىلىلەرنى ئاايرىل مۇناازىرە قىلىاادۇ. —ئاارقىلىق تارقايادۇ

خىاازمەتچىلەر قاتىىشااىپن -دىكااى ھەماامە ئىشااچى Googleشااۇنداقتىمۇن ئىىتااايىن قىزىااق مەسااىلىلەر بولسااا 

 ساندۇقىغا يوللىىىدۇ.  مۇناسىمەتلىل مەسىلە ھەر بىر ئادەمىىڭ قوبۇلالش

 

ئىىژ ىېاارالر مۇنااازىرە قىلىشااقا ئۇسااتان گەرچە ئااۇالرنى توسۇشااىىڭ زررررىيىتااى »ئااۇرس مۇنااداق د اادى: 

قوباۇلالش  ئاېلسەتبولمىسىمۇن ئەمما ئۇنىڭ لاشىال بولۇى قىلىشاىغا ياوى قويماسالىق لېارە . بەزى ۋاقىاتالردان 

ۇن بۇ پەقەت لۆپچىلىكىىڭ ئۆزىىىڭ تورخېتىىى بىر قېتىمدىال بولۇى لەتمەيد 11تىزىمىمىزنىڭ لۆلىمى ئانچە چوڭ

 « ئادەم ە يولالش يوللىماسلىقىى بىلەلمى ەنلىكىدىن بولغائ.  300

 

ماتە لاتتن تۇننى قېتىل شەھمانى  تور بېكەت سۈزگۈچتىن ئاتالى ئۆتكەندەن قۇرۇلۇش بۆلۈمى قااتتىق 

 غائ. ىقىلى دتەنقى

 

لۇقالرنىڭ ھەممىسىدە لۈچلۈ  ئۆزى ە ئىشاەنب  Google»مۇنداق د دى:  بۇ ئىشىى ئەسكە ئالغاندان ئۇ

بااارن ئەگەر ئىىتااايىن ئەدەبلىاال ئىككااى لىشااى ئوخشاااش بىاار پىكىاارگە لەلمەلچااى بولسااان ئۇالرنىااڭ ئىسااتىالى 

لەلتۈررى چىقىرىدىغائ توسالغۇنى ئايلىىىاپ ئۆتاۈى بىار يەرگە لەلتۈررشاىڭىز ھەمادە ئۇالرنىاڭ باۇ مەساىلىىى 

قىلىشىىى تەلەى قىلىشىڭىز لېارە ن چاۈنكى ئۇالرنىاڭ ھەر ئىككىلىساى ئاۆزىىىڭكىىى ئىىتاايىن تاوبرا دەى ھەى 

 « قارايدۇ.  

 

ئەگەر —ماتە لاتتن شاۇنىڭغا ئىشاىىىدۇلىن ساىرتتىكى لىشاىلەر ئاانچە پەرۋايىغاا ئېلىاپ لەتمەيادىغائ

ە قىلىدۇن بۇ شەخسىىڭ تەساىر دائىرىساى ئۇ مەسىلىلەر ئۈستىدە توختىما  مۇنازىر—ئۇالر دىققەت قىلىپ قالسا

بىلەئ مۇناسىمەتسىزن ئىشسانا سىياسىيسىغىمۇ چېتىلمايدۇ. مۇنازىرە قىلىدىغائ مەسىلە شاۇلى قايساى ئۇساۇى 

 Googleئىشلەتكۈچى ە نىسبەتەئ ئەڭ ياخشاى ئىكەنلىكىىاى قاناداق جەزمالەشن مۇناداقچە قىلىاپ ئېيتقانادا 

                                                             
10

 سۇسائ ۋوجچىككىن مارىسسا مايېرن جى  دىلائن ساالر لامان ارن ئۇرس خوئېلزىلالرنىڭ ھەممىسى بۇ چەمبەرنىڭ ئەزالىرىدىن بىرى.  
11

خىزمەتچىلەرگە يولالشتىن ئىل ىرىن چوقاۇم بەل ىلەنا ەئ قاارار قىلغۇچىىىاڭ تەساتىقىدىن ئۆتۈشاى -مۇھىل تورخەتىى ھەممە ئىشچى  

 لېرە .
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 قارىشىغا ئەڭ ۋەلىللىل قىالاليدىغانلىقىغا جاۋاب بېرىش.  شىرلىتىدە لىل ئىشلەتكۈچىىىڭ لۆز

 

 مېىىڭچە ئۆزەم ە تەۋە ئەمەستە  ھېن قىلىمەئ. 

 

ىى ئوقۇيمەئن ئۇالر تورتۇرادا لۆرگەئ گەپلەرنى مەئ يازبائ. مېىىڭ ئېلسەتمەئ ئىشلەتكۈچىلەر ئەۋەتكەئ 

رىشاىش تەجارىبەم باارن ئۇالرنىاڭ ھەممىساى ئىل ىرى نەچچە ئوئ يى  ھەر خى  خېرىادارالر بىالەئ بىماساتە ئۇچ

تۇتقۇچى ئىككىدىنن لۇنۇپكىسى بىردىن ئارتۇق بولغائ ئۈسكۈنىىى قانداق ئىشلىتىشىى بىلمەيدۇ. ئىشلەتكۈچى 

ئارايۈزى اليىھەلەش قوشۇنىىىڭ يىغىىى ۋە مەھسۇالت تەلشۈررى باھاالش يىغىىىدان مەئ ناھايىتى تېزال قايساى 

كۈچىلەرنى گاڭ ىرىتىپ قويىدىغانلىقىىى بايقىيااليمەئن چۈنكى ئاۇ ئۆزگىرىشالەر مېىىماۇ ئۆزگىرىشلەرنىڭ ئىشلەت

رەقەملىااال تېسىىكاااا جەھەتاااتەن مەئ ئوتتاااۇرىچە ساااەۋىيەگە  قىلىشاااىمىى بىلەلمەيااامەئ. ناااېمە گاڭ ىرىتىاااپ

لغاائ سىستېمىساىدىىمۇ ياخشاى بو Windowsيېتەلمەسلىكىل مۇمكىنن مېىىڭ خىزمەتداشلىرىل بىار تىىىقاتىال 

ئوچۇق لودلۇق مەشغۇالت سىستېمىسىدىن ئالتە يەتتىىى دەى بېرەلەيدۇن ئەمما ئىشلەتكۈچىىىڭ لۆز قارىشاىغا 

 ۋەلىللىل قىلىدىغائ مەسىلىدەن مەئ ئۇالردىن بەلرە  ھۆددىسىدىن چىقااليمەئ. 

 

ىغااا مارىسسااامۇ تىرىشااچانلىق لۆرسااىتىپ ئىشاالەتكۈچىلەر دىقااقەت قىلىاادىغائ ئۇچااۇر يەتكااۈزرش يول

ئايلىىىماتىدۇن مەھسۇالت ئاالھىدىلىكىىى تونۇشتۇرۇش يالى ئىشلەتكۈچى ئاارايۈزىىى قايتاا اليىھەلى ەنادەن ئاۇ 

ئۆزىىىڭ ئوتتۇرا بەربى قىسىمدا ئولتۇرىادىغائ ئانىساىىى مەلاۇم بىار ئىشالەتكۈچى دەى قارايادۇ. مارىسساانىڭ 

بولااۇش رولااى ئااۇنى تەبىلىاايال ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ  ۋاقىتلىااق ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزىىى اليىھەلەياادىغائ ئىىژ ىېاار

 مەنپەتىىى قوبداتقۇزىدۇن 

 

-ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە ئۆزىىىااڭ چىاان يۈرىكىاادىن چىققااائ ھەقىقىاا  قوبااداش. ئۇنىااڭ قىزبىىلىقااى ۋە ئەقىاا 

پاراسىتى ئۇ لۆز قارىشىىى ئوتتۇرىغا قويغانادا قارىماققاا خاۇددى بىار مەيادائ ھۇجاۇم باشالىغانغا ئوخشاايدۇ. 

ەر سىزنى دەسلەپتىال چۆچۈتەلمى ەئ بولسان خۇددى نورماندىيەدىن قۇرۇقلۇققا چىقىماتقائ جەڭ لىمىلىرى ە ئەگ

 ئارقا سانلىق مەلۇماتن لۆز قاراش ۋە ئاساسالرنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. -ئوخشاشن ئارقىمۇ

 

ساسالىق مۇناازىرە سانلىق مەلۇمات ئارقىلىق پىكىر بايائ قىلىدىغائ بىار شاىرلەتتەن ساانلىق مەلۇماات ئا

قااورالى ھېسااابلىىىدۇ.  مارىسسااا دائىاال ئىستاتىسااتىكىلىق سااانلىق مەلۇماااتالرنى نەقىاا  ئېلىااپ ئۆزىىىااڭ لااۆز 

قارىشااىىى قولالياادۇن بااۇ ئۇنىڭغااا ئەمەلىاا  مەشااغۇالتتا ئۆزىىىااڭ توبرىاادە  تۇيغااۇ بېرىاادۇ. ئەممااا مەنمااۇ 

ىىى لاۆررى يەتاكەئ بولسااممۇن مەئ باۇ قېلىپقاا مىقدارالشتۇرۇى تەھلى  قىلىشىىڭ لۈچلۈ  قايى  قىلىاش لاۈچ

پۈتااۈنلە  چۈشااۈى لەتمىاادىل.  نەتىنىاادەن ئىككەيلەنىىااڭ لااۆز قارىشااى ئىزچىاا  بىردەللىكىااى ساقلىشااى تەس 

 بولدى. 

 

شۈبھىسىز ئىشىىىدىغائ ئىشەنب لەم -ئەگەر مېىى خىزمەتداشلىرىمغا ئوخشاش سانلىق مەلۇماتالربا شە 

لەردە بىزنىڭ ئورتاقلىقىمىز باار. پۈتاۈئ ز ھىىمىاز بىالەئ ئىىتاايىن ئىاىچىكە لەمچىلىال د سەن ئەمما باشقا تەرەپ

قااات قىيىىچىلىققااا يۈزلىىىااپ ھەرگىزمااۇ لۆرمەسااكە سااالما  -بولغااائ تەقاادىردىمۇ بايقاشااقا تىرىشااىمىزن قاااتمۇ

ەيمەئن ھەتتا مېىاى ئۆتكۈزرۋەتمەيمەئن ئاماى بولمىغائ ۋاقىتقا لەلمى ۈچى مەيدانىمدىن ئاسانلىقچە ۋەز لەچم

 قولاليدىغائ ھېچقانداق ئادەم بولمىغائ تەقدىردىمۇن ئۆزەمىىڭ ئىتىقاتىدا چىڭ تۇرىمەئ. 

 

 بىز ھەممىمىز جاھى  لىشىلەر. 

 

ھېب بولمىغاندا لارۇئ ماڭا يەتكۈزگەئ لۆز قااراش ئاارقىلىقن  —مەئ اليىھە جەھەتتە دائىل يوى قويىمەئ 

ئەممااا ئالااداش  —ش سااۈپىتى بىاالەئن لااارۇئ ئىىتااايىن ئىشااەنچلىل ئااادەم ئادىاا  تورتااۇرا باشااقۇربۇچى بولااۇ

ھادىسىسىدىن لېيىنن مارىسسا بىلەئ مېىىاڭ گەى ساۆز ۋە ئىىتوناتساىيە « لۆڭۈى باش ئىشتابى»بايرىمىدىكى 

 تەرەپتىكى ئىستىالپىمىز باربانسېرى ئېغىرلىشىپ لەتتى. 
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لەرنىڭ تىلىىى راۋائ سۆزلىيەلەيمەئ دەى « لەتكۈچىئادەتتىكى ئىش»لۇقالر ئۆزلىرىىى  Googleنۇربۇئ 

قارايدۇن بىراق ئۇالر تور شەخسىيىتى يالى ئىشلەتكۈچىلەر پىكىر ئالماشاتۇرباندان ئىىتاايىن قوياۇق تېسىىكىلىاق 

پۇراق چىقىپ تۇرىدىغائ تى  ئۇسلۇبى ئىشلىتىدىغانلىقىىى توناۇى يېتەلمەيادۇ. ئىشالەتكۈچىلەر قاناداق  ئاۇالر 

ولغاناادا ئۆزلىرىىىااڭ شەخسااىيىتى ە تاجاااۋۇز قىلاادى دەى قاراياادۇ  قانااداق بولغاناادا ئااۇالر ئااۆزلىرى ە قانااداق ب

بىھۆرمەتلىل قىلادى دەى قارايادۇ  ناېمە ئۇچاۈئ لۆپچىلىكىىاڭ ھەممىساى بۇنىاڭ ئۈچاۈئ ئاچچىقلىىىادۇ  بىاز 

ەئ ئىشاالەتكۈچىىى ھەممىسااىىى ئۈنۈمىىااڭ ئۈسااتىدە بولااۇش پىرىىسااىپى بااويىچەن ئىشااەنب ۋە سااەمىمىيەت بىاال

 بىرىىچى ئورۇنغا قويىمىز. 

 

مەيلى بىزنىڭ لۆز قارىشىمىز قانچىلىل دەرىنىدە ئوخشاش بولمىسۇئن شىرلەت مەدەنىيىتاى بىازدىن تېاز 

 Googleلۇقالرنىڭ قوبلىشىدىغىىى مەسىلە ھەى قىلىش.  Googleسۈرئەتتە قارار چىقىرىشىى تەلەى قىلىدۇن 

بىاز مۇناداق دەيمىازن بىاز »لىغا نىسبەتەئن ساننا  گېماۋات مۇنداق بايائ قىلىادۇ: ئىىژ ىېرلىرىىىڭ مۇنازىرە يو

نۇرباۇئ ۋاقىاە ساەرى قىلىااپ باۇ مەساىلىىى مۇنااازىرە قىلىاپن بىاردەللىككە لېلىمىاازن ياالى بىزنىاڭ ئېىىقلىغااائ 

  «قىسمىمىزبا نىسبەتەئن ھېب بولمىغاندا بىماستە شەلى  ئۆزگەرتىش ھەرىكىتى ئېلىپ بارىمىز. 

 

بۇ جايدا سىزنىڭ پۈتۈنلە  ئېتىراى قىلىشىڭىز ھاجەتسىز. ئەگەر ئوخشاش بولمىغائ پىكىر بولساان ئاۇرس 

بولىدۇن بىز بىر ھەپتە مۇنازىرە قىلدۇقن يەنىاال يېڭاى پىكىار ياوقن بىاز »يىغىىدىن بىرنى ئۇيۇشتۇرۇىن ئاندىن: 

دەى جالارالياادۇ. « لااى. يەنە سااۆرىمەيلى. بىاالەت تاشااالىن لېيىىكااى قەدەمىااى قانااداق قىلىشااقا قااارار چىقىراي

تارماااقالردا ئىسااتىالى لۆررل ەناادەن الررىااال ئوتتۇرىغااا چىقىااپ ھەى قىالالياادىغائ ئااادەم. سااىىدى ئىل ىاارىن 

بازارچىلىق تەرەپتىكى سەۋەب تۈپەيلىدىن مەھسۇالت ئېالئ قىلىشىى لېچىكتۈررشكە بولمايادۇ دەى لۆرساەتمە 

لىىى قوبداش نۇقتىساىدىن ئۆزىىىاڭ مەيادانىىى قوبداشاىىڭ يەنىاال خەتىارى باار. بەرگەئ. مۇشۇ سەۋەبتىنن مار

مەئ بۇ نۇقتىىى بە  لېچىكىپ تونۇى يېتىپاتىمەئ. لۆپچىلىال مېىىاڭ ئاۆزەمىى قوباداش ئىقتىادارىل يوقلاۇقىىى 

ىىااڭ بايقىغاناادىن لېاايىنن يااۇقىرى دەرىنىلىاال باشااقۇربۇچىالربا مەسااىلىىى ئوتتۇرىغااا قويىاادىغائ چاباادان مې

ياردىمىمىى ئىزدەشكە باشلىدى. بىزنىڭ تەرجىمە سۈپىتىمىز بە  ناچارن مەئ بۇنىڭغا ناھايىتى لۆڭۈى بۆلىمەئن 

 ەئ ھېچقانداق ئىساتراتې ىيەلىل نەزىارى ياوق پىالنغاا ىمەئ بۇ نۇقتىىى ئوتتۇرىغا قويامدىل يوق  ياپونىيە تۈز

مەھساۇالتتىن بىارى ئاېالئ قىلىىمااقچى بولساان مەئ نىسبەتەئن مەئ توختىسۇئ دەمدىل يوق  پەيتى لەلمى ەئ 

 ئوتتۇرىغا چىقامدىل يوق  

 

 . چىقىمەئ

 

 .چىقىمەئ

 

 ئوتتۇرىغا چىقىمەئ.  

 

 لىلىمىىڭ ئېزىقتۇرۇشى  شەھمانى 

 

شىرلەت قۇربۇچىسى ھەر ۋاقىە ئۆزى لۆڭۈى بۆل ەئ ئىاىچىكە مەساىلىلەرگە دىقاقەت قىلىادۇن مەساىلەئن 

Google كۈنىسىدە ئىشلىتىدىغائ سېرىق رەڭلىل سىرنىڭ ھەقىقى  ئوچۇق تۇتۇقلۇق دەرىنىسىن ئىزدەش ئۈس

يالى تور بەتتە ئۇالرنى تونۇشتۇرباندا ئىشلەتكەئ سۆزلەرن ئەمما زور لۆپچىلىل ئەھمالدان الررى بىلەئ سېرگې  

سىساتېمىىىڭ ئاۆزى  پن بىار قىساىل قائىادىلەرنى بەل ىلەيادۇن ئانادىنىائۇى باشاقۇرۇش قۇرۇلمىساىىى بەرپاا قىل

تەھرىرلەشااكە ۋاقىااە لېتىاادۇن -ئايلىىىاادۇ. ئىااش تەرتىپىاادە ھەر بىاار قاااتالم دەرىاانە قوشۇلسااان ئااۇنى تەرجىاامە
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داۋاملىشاااىش ساااۈرئىتى ئاساااتىاليدۇن شۇڭالشاااقا ئاااۇالر ئەرلىااان قائىااادە بەل ىلىااا ەئن ئاساساااى  جەھەتاااتىن 

 خىزمەتچىلەر ئۆز يولى بىلەئ ماڭىدۇ.  

 

 ىېرالربا نىسبەتەئ ئېيتقاندان پۈتۈنلە  ئاۆزىىى ئاۆزى باشاقۇرۇش ئاادەمىى ھەقىاقەتەئ زور لۆپچىلىل ئىىژ

الررى بىلەئ سېرگې  ھەر ھەپتە يىغىان ئاچااتتىن ئاۇالر »رازى قىلىدىغائ ھالەتن ماتە لاتتن لېيىن ئەسلەى: 

نېمىىىاڭ ئەڭ ماۇھىل لەيىىدە ئولتۇرۇىن لۆپچىلىكىىڭ سۆھبىتىىى ئاڭاليتتىن ئۇالر بىازگە بوشالۇق قالادۇرۇىن 

د دى. بۇ شىرلەت قۇربۇچىسىىىڭ ئۆزىىىڭ لاۆز قارىشاىدا « ئىكەنلىكى ھەققىدە ئۆزىمىزگە قارار چىقاربۇزاتتى. 

ئەگەر ئااۇالر مەسااىلە بااار دەى قارىسااان ئااۇالر تااالى »چىااڭ تۇرماياادۇ د  ەنلىاال ئەمەسن ماتااە لاااتتن يەنە: 

ققانغااا قەدەر مۇنااازىرە قىالتتااىن يېقىىاادا ئااۇالر بەزى لۈچلااۈ  سااانلىق مەلۇمااات يااالى سااەۋەب ئوتتۇرىغااا چى

يامااائ ئەمەس ئىكەنلىكىىااى بايقىسااان ئااۇالر ئااۇ لىشااىىىڭ ھۆلااۈمى ە  ىىڭلىشااىلەرنىڭ بىاار قااانچە لااۆز قارىشااى

د اادى. ماتااە لاااتتن شااىرلەتتىكى ئەڭ مەيااىەت ئىشااىى ئۈسااتى ە ئالغااائ. « ئىشااىىىش تەرەپاادارى بااوالتتى. 

با لەل ىاىى ە ئەمادىال بىار ئىككاى  Googleى ئىدارە قىلىش ھوقۇقىغا ئېرىشكەئن ئۇ شۇڭالشقا ئەمەلى  ئۆزىى

  ئۇنىڭ لىچىال بۆلۈمچىساىدىن ئۆتكەنادە ئۇنىاڭ بىالەئ Deb Kellyئا  بولغاندان تۈر باشلىقى د ب لېللى د

 پاراڭلىشىدۇ. 

 

دىكەئ. ماتە لااتتن: ھە ن ماتە لاتتن. سىىىڭچە سېرىق لىلىل قانداقراقكەئ  ئۇ بىلىشىى بە  خاالي»

 د دى « ئەھمالغا قاراى باقايلى. نېمە ئۈچۈئ  بۇنى سورايسىز »

 

د ب لېللى بىرەرسىىىڭ سۈزگۈچ يۇمشاق د تالى ياساى چوڭالر مەزمۇنىىى سۈزرشىى ئارزۇ قىالتتىن بۇنى 

باۇ ئىشاىى  قىلغائ لىشىىىڭ توردىكى ئەڭ پەساكەش مەزماۇنالرنى لۆرردىغاانلىقىىى بىلادررەتتى. ماتاە لااتتن

ئاا   3قوبۇى قىلىشقا قوشۇلدىن ئۇ بىر قاانچە ھەپتىادىال تاماملىياااليمەئ دەى ئويلىغاائ ئىادىن ئەمەلىيەتاتەن 

ۋاقىە سەرى قىلىپ سىىاشقا ئىشلىتىدىغائ دەسلەپكى قۇرۇلمىىى پۈتتۈردى. تەلتۆلۈس ساىىاق قىلىاش ئۈچاۈئن 

-2000ىدارىادىن ئېشاىپ لەتتاىن شۇڭالشاقا ئاۇ ماتە لاتتن قىلماقچى بولغائ ئىزدەش ئۇنىڭ شەخسى  ئىقت

 دىكى ئىشداشلىرىدىن ياردەم سورىدى.  Googleئايدا -5يىلى 

 

 ھېچكىل ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمىدى. 

 

بۇ بە  بەلىتە. مەئ تېسى لۆپچىلىل رەسمى  ھوقۇق بېرىل ەئ پۇرساەتتىن »ئۇ لۈنى لەچتە ئۇ ئايالىغا: 

د ادى. ئۇنىاڭ ئاياالى بااۇنى پەقەت « االياادۇ دەى ئاويالپتىكەنمەئ. لىلىال ئىزدەشاىى خ شاەھمانى پايادىلىىىپ 

مەئ بېرىاپ ئاازراق پىچىاىە پىشاۇرا ن ساىز يااردەم »مۇددىلا مەسىلىسى دەى قارايدىكەئ. ئاۇ ماتاە لاتتساقا: 

دەپتاۇ. ماتاە لااتتن ئىككىىچاى لاۈنى يەنە « قىلىشىى خااليادىغائ ئىشداشالىرىڭىزبا پىچىاىە ساوۋبا قىلىاڭ. 

تەمىىلەيادىغانلىقىىى دەپتااۇ. « ساېرىق پىچىااىە»وراپتۇن ھەماادە قاتىاشاقائ ھەماامە لىشاى ە ھەقسااىز يااردەم سا

لىلىال ئىازدەىن پىچىاىى ە ئېرىشاىش. مەئ ھەرگىاز بۇناداق قىزىقتۇرۇشاقا قارشاى تۇرالماايمەئ. مەئ  شاەھمانى 

ۋە يېڭاى مەنااالرنى  شۇنىڭدىن لېيىىكى بىر قاانچە ساائەت ئىچىادە ئاۆزەم بىلىامەئ دەى ئويلىغاائ يېڭاى ساۆز

 ئۆگىىىمالدىل. 

 

شەھمانى  لەسىپتىكى رىقابەت ئىىتايىن لەسكىن بولۇىن لۆپىىچە ھالالردا يېڭى تېسىىكىادىن قااليمىغاائ 

دەى ئاتالغاائ تاۈر ئاارقىلىقن ماتاە لااتتن « بىاسەتەر ئىازدەش»پايدىلىىىشىى لەلتاۈررى چىقىراتتاى. لېايىن 

Google  ئاېلسەتنى ھېن قىلىشقا باشلىدى. ئەخالەت  —ئېلسەتئەخلەت —ە دۇچ لەل ەئ يېڭى بىر مەسىل 

نىڭ سۈپەت ئۆلچىمى ە قەستەئ خىالپلىق قىلىپن ئىزدەش نەتىنىسىدە ئالدىغا  Googleيولاليدىغائ لىشىلەر 

قاارا شاىلەپىلىل »يولاليادىغائ لىشاىلەرنى  ئاېلسەتتىزىلغائ رەت تەرتىپكە ئېرىشاتىن ماتاە لااتتن ئەخالەت 

دەى ئاتايدۇن ئۇالر لۆرگىلى بولمايدىغائن ئاق رەڭلىل خەتىى ئاق رەڭلىل تەگلىككە قوياۇىن بەتىاى « توربۇزار

نىڭ ئىزدەش ماشىىا  Googleھالقىلىق سۆز بىلەئ تولدۇرۇىن بارلىق مۇرەلكەى چالىىا ئۇسۇلالرنى قوللىىىپ 

 ئادىمىىى ئالدايدۇ.
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قىساىڭىزالن خاۇددى ئەپساۇنغا يولۇققانادە ن ىاى بايئېلسەتئەخالەت »ماتە لاتتن ماڭاا مۇناداق د ادى: 

يولاليادىغانالرنىڭ ئەخالقساىز قىلمىشاىدىن بەزەپلىىىپتاۇن  ئاېلسەتئاۇ ئەخالەت « ھەممىال جايدا لۆرەلەيساىز. 

نىااڭ ئااېالئ سىستېمىسااىىى تۇزۇشااكە  Googleھەتتااا سااۈزگۈچ يۇمشاااق د تااالىىى تاماملىغاناادىن لېاايىنن 

ئانچە چوڭ مەساىلە ئەمەس  ئېلسەتىىم تىپتۇ. الررى بىلەئ سېرگې  ئەخلەت قاتىىشىپن يەنە بۇ مەسىلىىى ئويلى

نىڭ تور بەتىى رەتكە تىازىش ھېساابالش ئۇساۇلى  Googleدەى قارايدۇن چۈنكى ئۇالر ئۆزى ە بە  ئىشىىىدۇن 

 بۇبدا  دانىسى بىلەئ پۈچە  دانىى ئايرىيااليدۇ.

 

ەنە بىار مەزگىا  ۋاقىاە لېتىادىغانلىقىن گەرچە بۇ مەساىلى ە ي Googleلۆرسىتىشىچە:  ىىڭماتە لاتتس

 100كە قارشى تاۇرۇش تەرەپاتە خېلاى لۈچلاۈ  بولساىمۇ ئەمماا %ئېلسەتتوربەتىى رەتكە تۇربۇزۇش ئەخلەت 

ئااۇ تەشەببۇسااكارلىق بىاالەئ ئاگاھالناادۇرۇش بەردى. گەرچە مااات « ئۈنۈملااۈ  ئەمەساالىكىىى تونااۇى يەتتااى.

ائىرە بولمىساىمۇن لاېكىن ھاازىرقى مەسالۇلىيەت دائىرىساى ئۇنىاڭ بىالەئ لاتتسىىڭ مەسلۇلىيەت دائىرىسى ئۇ د

 كە زەربە بېرىشكە لۈچ چىقىرىماتىدۇ. ئېلسەتمۇناسىمەتسىزن ئەمما ئۇ يەنىال ئەخلەت 

 

دا نۇربۇئ نەرسىلەرنى ئۆگەندىلن ئۇنىاڭ ئىچىادىكى بىارى ئۆزىىىاڭ  Googleمەئ »ماتە لاتتن ماڭا: 

 ئىىاۋىتىىى تىكلەش.

 

سىزنىڭ تەشەببۇسكارلىقىڭىز بولسان بىر ئىشىى قىلىشتا تېسىماۇ ھەرىكەتلەنادررگۈچ لاۈچ بولىادۇن  ئەگەر

ئەگەر سىز ئۇ يەردە ئولتۇرۇىن باشقىالرنىڭ سىزدىن لەل ۈسى تۇرمۇش پىالنىڭىزناى سوراشاىى لۈتاۈى تۇرباائ 

نچە لۈنادىن لېايىنن ماتاە د ادى. بىار قاا« بولسىڭىزن ھەرىكەتلەندررگۈچ لۈچىڭىز ئۇنچە لۈچلۈ  بولمايادۇ. 

غا قوشاۇلدىن ئاۇالر ئاساسالىقى ئىازدەش ساۈپىتىىى ساىلىشىدىن تەشكى  تاپقائ ئىىژ ىېارالر گۇرۇپپى 8 لاتتن

تاا  تاوى -ئۆستۈررشكە لۈچەيدۇن بۇنىڭ ئىچىدە جى ن ساننا  ۋە ئامىە سىڭساى  بار. ئۇالرنىاڭ ئاۇنى تىال

نىااڭ ياااادرولۇق تېسىىكىسااىىى چوڭقاااۇرالى  Googleشىرەسااىىىڭ ئەتراپىاادىكى قوشاااۇنغا تەللىااپ قىلىاااپن 

نىڭ مەخپىا  قاورالىىى تەتقىاق قىلىشاقا قاتىىشاىپن ئىازدەش نەتىنىساىىىڭ  Google قازماقچى. ماتە لاتتن

رەتكە تىزىش ئامىلىىى تەتقىق قىلىپ قارار قىالتتىن مەسىلەئ بىار تورتۇرانىاڭ بااش بەتاتە ئالادىىقى بىار قاانچە 

 نەچچىىچى بەتتە لۆرسىتىلەمدۇ.  30ەمدۇ يالى نەتىنە ئىچىدە لۆرسىتىل

 

ماتە لاتتن تۈزن ئەخالقلىق ئىنرا قىلغۇچى بولۇىن ھېسابالش ئۇسۇلىدىكى ئادىللىقتاا چىاڭ تۇرىادىغائ 

ئااۆزىمىز يېتىشااتۈرگەئ مېھاارى ئىسسااق —ساااپلىقىىىڭ قەتلىاا  قوبدىغۇچىسااى Googleقوباادىغۇچى ئىاادىن 

قىلىش ئارقىلىق گۈللىىىشكە ئېرىشكەئ پارازىتالربا باش ئەگمەيدىغائ قوبدىغۇچىن ئەتكەسچىلىل ئالدامچىلىق 

ھەرىكىتى دائىل مېىى چوڭقۇر تەسىرلەندررەتتى. ماتە لاتتن -سۆز ئىش-ھېساب ئالغۇچى ئىدى. ئۇنىڭ گەى

ە يەنە لېىتااۇلكى ئۇنىم رسااىتېتىدا ئوقۇۋاتقااائ ۋاقىتتااان درلەت مااۇداپىلە مىىىسااتىرلىقىدا بىاار ھەمكااارلىق تااۈرى 

تىزىملىتىپ قاتىاشقائن ئاخىرىدا درلەت بىسەتەرلىل ئىدارىساىدا بىار قاانچە ماۋساۇمىى ئۆتكاۈزگەئ. پىرالتىكاا 

نىااڭ نااازارەت قىلىااش سۈيىقەسااە نەزىرىيەچىلىاارى ئۈچااۈئ ناھااايىتى ياخشااى  Googleقىلغااانلىق لەچمىشااى 

قەساە نەزىرىيەچىلىرىىاى ياۇقىرى ھۆلۈمەت مۇناسىمىتى سۈيى« مەخپى »ماتېرىياى بوالاليدۇ. ماتە لاتتسىىڭ 

دەرىنىدە ئېھتىياات قىلدۇرىادۇن چاۈنكى ئاۇالر ماتاە لاتتساىى يەنىاال ھۆلاۈمەت بىالەئ ئىازدەش ئارىساىدىكى 

« خەتەرلىال»دا تونۇشاقائ ئەڭ  Googleدەى قارايدۇ. ئەمەلىيەتتەن ماتە لااتتن مەئ  12ئۆتكۈزگۈچ نەيچە

 ئەمەس لىشىلەردىن بىرى. 

 

نىااڭ ئىاازدەش نەتىنىسااىىى  Googleر باشااقۇربۇچى مااۇنبەردە يازمااا يااولالىن يىلااىن بىاار تااو-2001

                                                             
12

شتىلەر بايرىمى لۈنىن ماتە لااتتن ھەربىايلەر ئىشالىتىدىغائ ساۇ ئاۆتمەس قىساقا چاپاائ لىاي ەئ جاسۇساتە  ياساىىىپن مەئ پەرى  

  باا Skinnerتىكى ئامېرىكاا لېدىراتساىيە تەلشاۈررش ئىدارىساىىىڭ مۇئااۋىن باشالىقى ساىكىىىېر د« ئارخىپ X»ئەيىى يىلى لىي ەئ 

تېسىىكا ئۇچۇر سۈررشاتۈررش تورتۇراساى  باا يوللىىىپتاۇن -تورتۇراسى دپەئ Slashdot ە ئوخشاشن ئىككىيلەنىىڭ رەسىمى قانداقسى

 نىڭ زىب مۇناسىمىتى بارلىقىىى يوشۇرۇئ لۆرسىتىپ بېرىپتۇ. Googleنەتىنىدە بۇ تام گېزىتى ھۆلۈمەت تەلشۈرگۈچىسى بىلەئ 
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باشقۇرۇش ئارقىلىق ئېالئ سېتىشىى لۆپەيتىماتقانلىقىدىن گۇمانالنغائ. ماتە لاتتن بىل ەندىن لېيىن ئىىتايىن 

 دا رەتااكە تىزىشااىىڭ ھېسااابالش ئۇسااۇلىىىڭ ئىچكااى تەپسااىالتىىى تولااۇق Googleبەزەپلەناا ەئن چااۈنكى ئااۇ 

چۈشىىەتتى. ئەگەر مەلۇم بىر سودا تەشكىالتى ئىزدەش نەتىنىمىزنىڭ ئالدىدا لۆررنمى ەئ بولساان ئاۇالر ئاېالئ 

سااېتىم لىپ ئۆزىىىااڭ ئىشاالەتكۈچىىىڭ باااش ئىاازدەش بېتىاادە لۆررنۈشااىىى سېتىمالسااۇئ. ئەيىااى ۋاقىتتىكااى زور 

رنىاڭ لۆررلۈشاى لىشاىلەرنى ھەيارائ لۆپچىلىل ئىزدەش موتورلىرىىىاڭ قىلمىشاى تۈپەيلىادىنن باۇ خىا  ئىغماال

رىقابەتچىساىىى تەنقىادلى ەئ بولاۇىن ئاۇالر پاۇى  8نىاڭ  Googleقالدۇرمايتتى. لېدىراتسىيە سودا لومىتېتى 

تاپشۇرۇش ئورنىن ئېالئ ئورنى ۋە ھېسابالى چىققائ نەتىنىىىڭ ئورنىىى ئايرىيالمايتتى. ماتە لاتتن يەنە بىار 

باشااقىالر تېسااى دەرھاااى بايقىمىغااائ مەسااىلىلەرنى ھەى قىلىشااىى ئااويالتتى. ئااۇ قېااتىل تەشەببۇسااكارلىق بىاالەئ 

   نى ئىزدىدى. David Kraneئاممىمى مۇناسىمەت دىر كتورى داۋىە لىرەين د

 

مەئ پىروگراممىىى ھاسىللىغاندان باۇ ماۇنبەردە ساۆز قالدۇرساام بوالمادۇ بولمامادۇن »ماتە  لىرەيىدىن: 

لىارەين باۇ ئىشاىى ساىىدىغا دولاالت قىلادىن ساىىدى « شاىى ئاشكارىلىمەتساەم ئاندىن بۇ خى  خاتاا چۈشىىى

ئىل ىرى بىر قولالنمىىى ئوقۇبائ بولاۇىن شاىرلەتىىڭ ئامماا بىالەئ بىماساىتە ساەمىمى  پىكىار ئالماشتۇرۇشاىىى 

كاى تەشەببۇس قىلغائن ھەرگىزمۇ تارقىتىشاتىن باۇرۇئ لومىتېتىىاڭ پىششاىقالى ئىشالەىن قىساقارتقاندىن لېيىى

 ئى ە تەرەى سۆزلىرى ئەمەس. 

 

سااىىدى بااازارچىلىق بىاالەئ شااۇبۇللىىىدىغائ باشااقا لىشااىلەرنىڭمۇ بااۇ لىتااابىى ئوقۇبانلىقىغااا ئىشااىىىدۇ. 

لىرەين ماتتقا تولاۇق ھوقاۇق بېرىاپ شاىرلەت نامىادا ئەرلىان پىكىار باياائ قىلىشاىى ھااۋالە قىلادىن ئااممىمى 

 ائ بولدى. مۇناسىمەت ۋەزىپىسىىى ئۈستى ە ئالمايدىغ

 

«Google دۇنيابا لەلدى. « جانمار 

 

ماتتىىڭ تەخەللۇسى تور باشقۇربۇچىالر مەھەللىسىدىكى نوپۇزلۇق ئاۋازبا ئايالندىن شۇنىڭ بىالەئ بىلالە 

Google  .نىااڭ ئىچكااى قىساامىدىكى ئىشااەنچلىل ئۇچااۇر مەنبەسااى ە ئايالناادى«Google نۇربااۇئ « جااانمار

نىڭ ساىرتتىكىلەرنىڭ قارىشاىچە نورمااى بولمىغاائ  Googleماالرنى يوقاتتىن يالغائ ئۇچۇرالرنى تۈزەتتىن ئېغ

ئۇسۇلدا ئىشالرنى ھەى قىلىدىغانلىقىىى چۈشەندرردى. تەشەببۇسكارلىق بىالەئ ئاۆزىىى ئىادارە قىلىاش ھوقاۇقى 

ېلىاپ بىرلىشىپ ئويلىمىغائ سااھەدە ئويلىمىغاائ ئۈناۈمىى يااراتتىن شاۇنىڭ بىالەئ بىلالە ئويلىمىغاائ خىارىن ئ

ئاشااكارا سۆزلەشااىى ئااوياليتتىن بىااراق سااىىدى -تەئ ئوچااۇقىبااا ۋالااال Googleلەلاادى. باشااقا ئىىژ ىېرالرمااۇ 

 ھەتتا بىزمۇ سەزمەپتۇق.  —رەسمى  ھوقۇق بەرمى ەئ ئەھمالدا سۆز قىلغائ 

 

 بۇنىڭدىن رە  سىدنېيىى ئەسلەى قالدىل. 

 

 رە  سىدنېيچە ئۇسلۇب 

 

نومۇرلۇق خىزمەتچىسىن ئۇنىڭادا شەخساى  نوپۇزباا تەلامىلەرچە -6ىڭ شىرلىتىى Googleرە  سىدنې  

ھەيمىساى يېتەرلىال « قاۇرۇق ساۆلەت بەگازادە» دەھەرىكەتلىرىا-چوقۇنۇش ئىپادىلىىىپ تاۇراتتى. ئۇنىاڭ ساۆز

ئىدىن دائىل ئابزىدىن سەت گەى چىقاتتىن ۋۇجۇدىدىن ئالدىن مۆلچەرلى ىلى بولمايدىغائ قىزبىىلىق تۆلۈلۈى 

ىن ئۇنىڭ لالى ورنىيە سانائەت ئىىىستىتۇتىن خارۋارد ئۇنىم رسىتېتى ھەمادە ماسساچۇساېتىن ساانائەت تۇراتت

نىاڭ تاور  Googleئىىىستىتۇتىدا ئوقۇبانلىقىىى بىل ىلاى بولماايتتى. دائىال ئاپتوماتىال ئىزدەشاىى ئىشالىتىپ 

پىلە ساېپىمىز رە  ساىدنې  ئىادى. تاور باشقۇربۇچىلىرىغا زەربە بېرىدىغانالربا تاقابى  تۇرىدىغائ بىرىىچى مۇدا

 Googleباشااقۇربۇچىالر ۋە ئىاازدەش موتااورىىى ئەالالشااتۇربۇچىالرنىڭ ھەممىسااى ئۇالرنىااڭ تااور ئادر سااىىى 
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ئىاازدەش نەتىنىسااىىىڭ ئالدىاادىكى ئورۇنغااا تىزىشااىى ئااوياليتتىن ئااۇالر نااازارەت قىلىااش يۇمشاااق د تالىاادىن 

ەتەئن ئۆزلۈلىدىن قايتا ئىزدەش ئېلىپ باراتتى. ئۆزلۈلىدىن ئىازدەش پايدىلىىىپن مۇھىل ھالقىلىق سۆزگە نىسب

ئىشاالەتكۈچىلىرىىىڭ ئىاازدەش سااۈرئىتى ئاسااتىالى  Googleقېااتىل سااانى لااۆپرە  بولغااائ ۋاقىتتااان بااارلىق 

 لېتەتتىن شۇڭالشقا بىز بۇ باشقۇربۇچىالرنى مۇالزىمەت ماددىلىرىمىزبا خىالپلىق قىلدى دەى قارايتتۇق. 

 

ىدنې  قانۇنسىز ئاپتوماتىل سۈررشتۈررش قىلمىشىىى ئۆزى بىر تەرەى قىالتتاى. ئەگەر ئاۇ ئەخالەت رە  س

ئادر سااىىى تاپالىسااان ئۇالربااا ئاااددى  ئاگاھالناادۇرۇش خېتىاادىن بىرنااى ئەۋەتىااپن بۇنااداق قىلمىشااىى  ئااېلسەت

ئارا ئاۆز ئاارا بابلىىىادىغائ دتور  IPبا لىرگەئ  Googleچەللەيتتى. ئەگەر ئۇ ئادر سىى تاپالمىسان ئۇالرنىڭ 

 لېلىشىل  ئادر سىىى قاماى قىالتتى. 

 

لۇنۇپكىساىغا  Enterرە  سىدنې  ھەممە ئادەم ە بىردە  مۇئاامىلە قىالتتاى. ئىل ىارى بەزىالەر لىتاابىى 

قېااتىل سۈررشااتۈررش يوللىغااائن رە  سااىدنې  بايقىغاناادىن لېاايىن شااۇ  39000بااا  Googleقويااۇى قويااۇىن 

ەتكەئ ئۇلىىىش مۇالزىمىتىىىڭ ھەممىسىىى بىماسىتە ئۈزرۋەتكەئ. بىر سۈررشتۈررشىىڭ مەزمۇنى ئادر سىى ئىشل

   Langleyن ئىاازدەش ئىلتىماسااى ۋىاارگىىىيە ئىشااتاتى لەڭلېاا  د«بااۇ دەى مەرلىاازى ئاخبااارات ئىدارىسااى»

ەتكۈچى توختىماا  شەھىرىدىكى ئامېرىكا مەرلىزى ئاخبارات ئىدارىسىىىڭ ئورنىدىن يولالنغاائن يەنە بىار ئىشال

نااى ئىاازدى ەئ. نەتىنىاادە رە  سااىدنې  بەزەپلىىىااپن درلەت ئىشاالىرى « رىىخااام نې ىااە ئىمپااورت سااودى »

 . چەللىمەتكەئمەھكىمىسىىىمۇ 

 

 ئااېلسەتئادر سااىىى جەزملىيەلمىسااەن ئااۇ ئەخاالەت  IPئەگەر رە  سااىدنې  ئىشاالەتكۈچىىىڭ لونكر ااە 

ى ۈچىسى بىلەئ ئاالقە قىلىپن ئۇالرنىڭ قانۇنغا خىالپلىق قىلغاانالرنى يوللىغۇچىىىڭ ئىىتېرنېە مۇالزىمەت تەمىىل

بىاالەئ بولغااائ ئاالقىسااىىى ئااۈزرۋ تەتتى. ئەگەر ئىىتېرنېااە مااۇالزىمىتىىى  Googleئىااز قوبالتقااۇزۇىن ئاناادىن 

باااۇ ئىىتېرنېاااە ماااۇالزىمىتى —تەمىىلى ۈچىلەرنىاااڭ لاااارى بولمىساااان رە  ساااىدنې  ھەممىىاااى دوباااا تىكىاااپ

 ۈچىىىڭ ھەممە ئادر سىىى توسۇۋ تەتتى. بۇناداق بولغانادا چوقاۇم ئۇالرنىاڭ دىققىتىىاى تارتااتتى. رە  تەمىىلى

بااا لىرىاادىغائ زور لۆپچىلىاال ھوقۇقىىىااڭ ھەممىسااىىى د  ااۈدە   Googleسااىدنې  ئىل ىاارى لىرانسااىيەنىڭ 

ۇ ئىشااقا دىقااقەت قىلىااپن تاااقىمەتكەئ. لىرانسااىيەنىڭ ئىىتېرنېااە مااۇالزىمىتىىى تەمىىلى ااۈچىلىرى ھەقىااقەتەئ باا

باشلىغائن چۈنكى ئۇالر مەسلىھەتلىشىپن ئەڭ ئاخىرى بىزنىڭ ئەيىاى ۋاقىتتىكاى ئەڭ  قاجىددى  مۇئامىلە قىلىش

 چوڭ خېرىدارىمىزدىن بىرى ە ئايالنغائ. 

 

رە  سىدنې  لىرانساىيەلىكلەردىن ئاانچە بىازار ئەمەس ئىادىن ئاۇ گېرماانىيەلىكلەرگىمۇ ئوخشااش ئىشاىى 

. ئامېرىكىدىكى مۇھىل بىر ئىىتېرنېە مۇالزىمىتى بىالەئ تەمىىلى اۈچى ساودى ەرمۇ بۇنىڭادىن مۇستەساىا قىلغائ

ئەمەس ئىدىن ئەمما ئۇ ئۇالرنى ئەرز قىلغائ بىر خېرىداربا خەت يېزىپ تەپسىلى  چۈشەندررگەئ. رە  سىدنې  

ى بىالەئ تەمىىلى اۈچى ساودى ەرنىڭ ئىشىىڭ جەريانى مۇنداقن سىلەرنى ئىىتېرنېە ماۇالزىمىت»مۇنداق يازبائ: 

ئىاازدەش مۇالزىمىتىاادىن قااليمىقااائ پاياادىالنغائ. ناھااايىتى  Googleباشقۇرۇشااىدىكى بىاار ئىشاالەتكۈچى 

ئەپسۇسن بىز ئەيىى چابادا باۇ ئەبلەخىىاڭ ئىشالىتىش ھوقاۇقىىى ئاايرىل توساشاقا ئامااى قىاللمىادۇق. ساىزنى 

دى ەر بۇ ئىشقا ئىىكاس قايتۇرمىغانلىقتىنن بىزدە ئاماى بولمىادىن ئىىتېرنېە مۇالزىمىتى بىلەئ تەمىىلى ۈچى سو

 . « چەللىدۇقنى زىيارەت قىلىشىىى  Googleئادر سىىڭ   IPئامالسىز نۇربۇئ 

 

نىاڭ  Googleتېسىىكا خەۋەرلىرى ە لۆچۈررى يولالنغاندىن لېايىنن -رە  سىدنېيىىڭ يازبائ خېتى پەئ

ىااادىغانلىقىىى تەسااامىرلەيدىغائ تىپىااال ماقاااالى ە ئايالنااادىن ساااىىدى ئىشاالەتكۈچىلەرگە قوپااااى مۇئاااامىلە قىل

ئۇ ماڭا مۇالزىمەتىى ئۈزرۋ تىشكە مۇناسىمەتلىل ئىشلەتكۈچى بىلەئ «. رەننىدى»ئوقۇباندىن لېيىن ناھايىتى 

مەسىلىسااىىى ھەى  ئااېلسەت« ھەمكارلىشااىپ»پىكىرلىشااىش خىزمىتىىااى ئۆتكۈزرۋ لىااپن رە  سااىدنې  بىاالەئ 

ىشارەت بەردى. مەئ رە  سىدنېيىىڭ قەدىمىا ە ناھاايىتى تەساتە يېتىشاەلەيتتىلن چاۈنكى ئاۇ دائىال قىلىشتىن ب

ئىىتايىن ئالتىپ تەشەببۇساكار ئىادى. شاىرلەتىىڭ تەشاكىلى  قۇرۇلماا رەساىمىدىن قارىغانادان ئاۇ شاىرلەتىىڭ 

ىااش تەرتىپىىىااڭ سااودا تەتقىقااات ئااېچىش گۇرۇپپىسااىىىڭ ئەزاسااى ئەمەسن ئەممااا ئااۇ ئەزەلاادىن دولااالت قىل
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 چەللىمىسى تۈپەيلىدىن توخۇ يۈرەللىل قىلمايتتى. 

 

Google  نىااڭ بىاار ھەمكارالشقۇچىسااى توختااامىى داۋامالشااتۇرماقچى بولغااائ بولااۇىنGoogle  نىااڭ

ئوچااۇقىىى ئېيتقاناادان سااىز بىزنىااڭ »ئىاازدەش تېسىىكىسااىىى داۋاملىااق ئىشاالىتىدىكەئ. رە  سااىدنې  ئۇنىڭغااا: 

ېمى ە ئېرىشااكەنلىكىڭىز بىاازگە ئايااائن ئەممااا بىااز بۇنىڭاادىن نااېمى ە ئېرىشااكەنلىكىمىزنى مۇناسااىمىتىمىزدىن ناا

بىلمەيمىز. بۇ خى  ئەھمالغا قارىتان بۇنداق سودىىىڭ بىزگە ھېچقانداق پايدىسى يوقن بىزنىڭ داۋاملىاق بۇناداق 

ئىازدەش  Googleھااى قىلغۇمىز ياوق. مەئ بىار قىساىل ھاالقىلىق مەزماۇنىى ئۇنتاۇى قالمىغاائ بولساامالن دەر

دەپتااۇ. رە  ساىدنې  قىلغااائ نۇرباۇئ ئىشااالرنىڭ ھەممىساى ناھااايىتى « ماۇالزىمىتىىى ئىشلىتىشااىى توختىتىاڭ 

دىكى ھەممە خىزمەتچىلەرگە ئاۇزۇئ خەتاتىن بىرناى ياولالىن بىازدىن ئاشاسانان لىايىل  Googleئەسەبى . ئۇ 

ىلىرىن بىسەتەرلىال تەدبىرلىارىن شەخساى  ئاادەت ۋە ئالماشتۇرۇش ئۆيىىى تازىالشن يۈز تاۇرانە ئىمتىھاائ چاار

ئااالقە گىرامماتىكىسااىىى ياخشىالشااىى تەلەى قىلغااائ. ئااۇ يەنە ھەممەيلەنىاى ھەر بىاار پۇرسااەتىى چىااڭ تۇتااۇى 

لېرەلسىز نەرسىلەرنى قايتا ئىشلىتىش ە ھەيدەلچىلىل قىلغاائ. لىال ئاۇنى بىلاارام قىلساان ئاۇ ھەرگىاز چىاداى 

ىااڭ يەنە بىاار ھەمكارالشقۇچىسااى ئۇنىااڭ ئاااچچىقىىى لەلتااۈررى قويغااائن ئاااۇ الررى ن Googleتۇرماياادۇ. 

بااۇ قااائ شااورىغۇچىالر بىاالەئ مۇئااامىلە قىلمىساااق بولماماادۇ  مېىىااڭ لۆڭلااۈمىى ئااويالى قويساااڭ »پەيناادىن: 

 دەى ئىلتىماس قىلغائ.  « بولمامدۇ 

 

 Googleۇرىدىغائ جاھىا ن تىپىال رە  سىدنې  ھەم ئاسائ ھاياجانلىىىدىغائ ھەم ئۆز پىكرىدە چىڭ ت

ئىىژ ىېرى. ئۇنىڭ لىيىىىشى قىسقا شىلن ئېلېكتىرونلۇق جەڭ مەيدانىىىڭ ئالدىىقى سېپىدا چارالۋاتقائ پاادىچىن 

قارا شىلەپىلىل توربۇزارالر بىلەئ روبىرو تۇرۇىن ئۇالرنى قورقىتىدۇن ئاندىن ئاتقا مىىىپ لەچكى شەپەققە قااراى 

 پەقىىڭ گۈزەللىكى ئۇنىڭ سېلىشتۇرمىسىدا خىرەلىشىدۇ. يوى ئالىدۇن لەچكى شە

 

شىرلىتىدە ئەزەلدىن بار پەرەزنى لارخانا مەدەنىيىتاى ساۈپىتىدە  Googleدەى مۇشۇنداق بىر ئىىژ ىېرن 

مەدەنىيىتىىىااڭ قارىشااىچە شااەخن ئۆزىىىااڭ ھەرىكىتىىىااڭ ئاااقىمىتى ە ھۆلااۈم قىلىااش  Googleئىسااپاتلىدى. 

دۋە ئىشاالەتكۈچى  نىااڭ يااادرولۇق مەنپەئەتىىااى يااارىتىش ئىقتىاادارىمۇ بااار. شااىرلەت  ئىقتىاادارى بااارن شااىرلەت

مەدەنىيىتى بىزنى بۇ مەنپەئەتلەر ئۈچاۈئ لەساكىىلىل بىالەئ ھەرىاكەت قىلىشاىمىزبا ئۈندەيادۇ. ۋاقىتىاى قاارار 

 قىلىشقا سەرى قىلما ن بەلكى ھەرىكەتكە سەرى قىلدۇرىدۇ. 

 

ىىدىن بىرى. مەئ ئىزچى  ىنىڭ ئامىللىرىدان بۇ ئەڭ قىي« انا ئىدىيەسىچوڭ لارخ»مەئ ئۆگەن ەئ بارلىق 

ئۆزەمىىڭ لېيىىكى قەدەم ە ئۆتۈش ئىقتىدارىمىىڭ بارلىقىىى ئىسپاتلىماقچى ئىدىلن شۇبىىىسى ھەمىشاە مۇشاۇ 

باارن بۇ خى  پەلسەپەنىڭ ئالتىپ بىار تەرىپاى « سەئ تېسىچە تامامالى بواللماپسەنغۇ »ن لمەسىلى ە يولۇقاتتى

ئىاش قىلغانادا ئۈناۈمى ياۇقىرىن لاۆپىىچە ئەھامالالردا ھەمىشاە ئالتىاپ ئۈناۈمىى قولغاا  Googleئۇ بولسىمۇ 

شاىرلىتىىىڭ خىزمەتچىلىارى بەزىادە ئۆزىىىاڭ قانچىلىال  Googleلەلتۈرەلەيدۇ. ئۇنىڭ پاسسىپ بىر تەرىپىن 

 ىشلىتىشىىمۇ بىلمەيدۇ. ھوقۇقى بارلىقىىى ئېىىق بىلمەيدۇن بۇ ھوقۇقالرنى قانداق ۋاقىتتا ئ

 

سااااللى ئوڭۇشساااىز خىااازمەت داۋامىااادا پاسساااىپ تەرىپىىاااى بايقىااادى. ئۇنىاااڭ الررى بىااالەئ ساااېرگې  

ئوتتۇرىسااىدىكى مۇناسااىمىتى بااۇزۇاليال دەى قالاادى. ئااۇالر ئۇنىااڭ ۋالااالەتچىلەرنى لېڭەيااتىش ھەمكااارلىقىىى 

ەلمەيتتاااى. ئاااۇ قااااتتىق ئۈمىدساااىزلىىىپن قوللىمىااادىن ئۇالرنىاااڭ قوللىشاااى بولمىساااان ئاااۇ ئالغاااا ئىل ىرىلىي

 ئۇتتۇربانلىقىغا تەئ بەردى. 

 

 بىز شۇ جايدىكى مېكسىكا تاماقسانىسىدا ئۇنى ئۇزۇتۇش ئولتۇرۇشى ئېلىپ باردۇق. 

 

شىرلىتىدىكى بىردىىبىار خېرىادار مەنپەئەتىىىاڭ مارلاا ئەمەلىيىتىىاى تولاۇق چۈشاىىىدىغائ  Googleئۇ 

باۇ خىا  باازارچىلىق ئۇساۇلىىى قولالنمايادۇن  Googleش دەيادىغائ بولادۇم. ئادەم ئىادىن مەئ ئۇنىڭغاا خاو

 ئەنلەنىمى ھەرىكەتىى يېڭى سودا ئەندىزىسى ە باباليدىغائ ھەر قانداق ئۇسۇلىى رەت قىلىدۇ. 
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  ئۇسسۇى مۇزىكىسى ئاڭالى ۋە پىما ئىچكەچن يېڭى ئىدىيە ۋە يېڭى ئۇسۇلغا سىغدۇرۇش salsaسالسا د

 تسىيەدە بولۇشىى قارار قىلدىل. ۋە ئوچۇق پوزى

 

مەئ چوقااااۇم قىالالياااامەئن مەئ ئااااۆزرم ۋە ئىشداشاااالىرىمغا دوگىالسااااىىڭ يەنىااااال يېڭااااى نەرسااااىلەرنى 

 ئۆگىىەلەيدىغانلىقىىى ئىسپاتاليمەئ. 
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 ئىككىىچى بۆلۈم

 

 

 

 

 

 

 

Google  نىڭ لۈنسېرى يۈلسىلىشى 

 

Google زدەش دولارىغااا ئايلىىالمااا ن بىاار ئى ىلىاال تىكاالەش باسااقۇچىدىن ھالقىغاناادىن لېاايىنن ئىاا

 مەزگىللىل پىشىپ يېتىلمى ەئ دەۋرنى باشتىن لەچۈردى.
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 ئوئ بىرىىچى باب

 ئۇچۇش  

 

لېيىىكى قەدەمدە قاناداق قىلىشاىى ئېىىقالشاقا ئۇرۇنۇۋاتقاائ ۋاقىتلىرىمادان ئىىژ ىېارالر ئىىتاايىن جىاددى  

ئ قىلىماتاااتتىن بااۇ ئىشااالرنىڭ ھەممىسااىىى چوقااۇم ھەماادە ناھااايىتى مااۇرەلكەى ئىشااالرنى پۈتااۈئ لااۈچى بىاالە

 مە بېرەتتى. مې ئورۇنلىمىسا بولمايتتى. مەئ ئەمدى نىشانىى تاپقائ ۋاقتىمدان ئۇالرنىڭ بىر يىللىق تىرىشچانلىقى

 

قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ خىزمەتلىارى باشاالنغائ بولاۇىن ئاۇ چابادا مەئ  Googleئايدىالن -6يىلى -1996

الى باقمىغائ. جىل رىن ئەسلىدە نېارۋا تاشاقى لېساەللىكلەر دوختاۇرى بولاۇىن لېايىن نى ئاڭ Googleتېسى 

باا لىارگەئ.  Googleلەسىپ ئۆزگەرتىپ سىستېما باشقۇربۇچى بولغاائن ئاۇ ئەيىاى چابادا تەللىاپ قىلىىىاپ 

لاۈنى ساائەت ئىشالىدى. ئىككىىچاى  14دىال يېتىاپ لېلىاپن ئاۇدا  8بىرىىچى لۈنى ئىشقا چىققاندان ئۇ سائەت 

نىڭ لارخانا ئىچكى تاورى ئۈچاۈئ  Googleلەلدىن ئۇ —الر ئەتراپىدا 10ئاالھەزەى سائەت —سەى لېيىىرە 

بىار ھەى قىلادى. -زاپاس ماۇالزىمېتىر قاۇردىن ھەمادە شاىرلەت ئىشاسانا بىىاساىدىكى تاور مەسىلىساىىى بىرماۇ

نىااڭ سااانلىق  Googleىلاادىن بولغاناادا ئاناادىن ئىشااسانىدىن ئاير 4ئاناادىن تەخمىااىەئ يېاارىل لااېچە سااائەت 

مەلۇمات مەرلىزى ۋالالىتەئ باشقۇرىدىغائ لومپيۇتېرخانىغا بېرىش يولىدا ئەتى ەنلىل ناشتىىى يەى بولۇىن ئۇ 

لىچە تۇردى. ئاشۇ بىر ھەپتىدەن ئۇ ھەر لۈنى مۇشاۇنداق ئىشالىدىن  5جايدا ئىككىىچى لۈنى ئەتى ەئ سائەت 

يېڭاى ماۇالزىمېتىرنى قوراشاتۇرۇىن  2000ۇنداق. جىمىىاڭ ۋەزىپىساى ھەتتا شاەنبە ۋە يەلشاەنبە لۈنلىرىماۇ شا

ئۇالرنى توربا ئاۇالش ئىادى. باۇ ۋەزىپىىاى الررى ئۇنىڭغاا ئورۇنالشاتۇربائ بولاۇىن الررى ئۇنىڭغاا ناېمە ئۈچاۈئ 

 شۇنداق قىلىدىغانلىقىىى چۈشەندررمى ەئ. 

 

Google ومپيااۇتېرنى سااىغدۇرالمايتتىن ئەيىااى چاباادا ئىنااارە ئالغااائ لومپيۇتېرخانااا ئااۇنچە لااۆى ل

ئىزدىشاى لېارە  ئىادى.  شۇڭالشقا جىل لومپيۇتېرخانا تۇرۇشلۇق سانلىق مەلۇمات مەرلىزىدىن يېڭى بوشالۇق

مەئ ئەيىى چابدا پۈتۈئ لۈچۈم بىلەئن ۋالالەتچى ماۇالزىمېتىر ساودى ىرى بىالەئ تەساتە »جىل مۇنداق د دى: 

 Exodusومپيۇتېرخانىاادىن بوشاالۇق تېپىشاامۇ تەس ئىاادىن يىلااىن ل-1999سااۆھبەت ئېلىااپ باربااائ ئىاادىل. 

 eBayبۇناداق بولۇشاى « لىق توشۇى لەتكەئ ئىدى. -دئاالقە شىرلىتى  نىڭ لومپيۇتېرخانىسى تىقىلىپ لىپمۇ

دئامېرىكاااا ئېلېكتىرونلاااۇق تاااور شاااىرلىتى  گە ئوخشااااش تاااور شاااىرلەتلىرىىىڭ تۆھپىساااى ئىااادىن ئۇالرنىاااڭ 

نىڭكىادىن ئاانچە يىااراق ئەمەس ئىادى. جىال ئەساالەى  Googleاشاقۇرۇش رايااونى ماۇالزىمېتىرنى ۋالاالەتەئ ب

ھەسسىسااىچىلىل ئىاادىن ئىچىاا ە  20دىاان  10ئۇالرنىااڭ ئى ىلىاا ەئ دائىرىسااى بىزنىڭكىىىااڭ »مۇنااداق د اادى: 

لومپياۇتېر قويۇلغاائ  80لومپيۇتېر قويۇلغائ ئىدىن ئەمما بىزنىڭ بىر لومپياۇتېر جاھازىساىغىال  80تەخمىىەئ 

لومپياۇتېر جاھازىساى ساىغدالغائن جىال بىالەئ ئۇنىاڭ يېڭاى ياردەمچىساى  9نىڭ يېرىدە  Google« ىدى. ئ

 سىمىل تەپسىلى  قاراى چىققاندىن لېيىنن بوشلۇقتىن ئۈنۈملۈ  پايدىلىىىلماپتۇ دەى قارىغائ. 

 

بىااز بااۇ ئەگەر »سااىمىل يانغااا ئۆررلااۈىن لارىاادورنى ئااازراق لىچىكلەتمەلچااى بولااۇىن مۇنااداق د اادى: 

دىيۇم يۆتكىساە ن بىار لومپياۇتېر جاھازىساى قويىادىغائ ئاورۇنىى بوشااتقىلى  3تەرەپتىكى ھەر بىر ئىشكاپىى 

بولىدىكەئ. بىردىىبىر مەسىلە بىز لومپيۇتېر جاھازىسىىى ئەلىرەلمەيمىزن ئۇنداق بولغاندا بۇ تەرەپتىكاى تاامىى 

ڭغاا ىش مەرلىزىىىاڭ دىر كتورىغاا تېلې اوئ قىلىاپن ئۇنشۇنىڭ بىلەئ ئۇالر ۋالالەتەئ باشقۇرۇ« چېقىش لېرە . 

 تامىى چاقىدىغانلىقىمىزنى ئۇقتۇرۇىن ئاندىن چۈشلۈ  تاماق يى ىلى لەتتۇق. 
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نىاڭ يېرىىاى قوبدايادىغائ قاارا رەڭلىال تاام  Googleئۇالر تاماقىى يەى قايتىاپ لەل ەنادەن ئەسالىدە 

ىساىىى ئەلىرگەنادىن لېايىنن لومپياۇتېرنى تولقاا چېتىاپن يۆتكىم تىلىپتۇ. جىل بىلەئ ساىمىل لومپياۇتېر جاھاز

ئاندىن نۇر لابېلىى لومپيۇتېرنىڭ ئۈزچاتىغا ئاۇالىن ئارقىادىىال ئۈزچااتىى ئااچتى. ھەمامە ئىاش نورمااىن جىال 

لومپيااۇتېر جاھازىسااىىىڭ ئارقىسااىدىكى ئااۇلىىىش ئەھاامالىىى قايتااا بىاار قېااتىل تەلشااۈرگەندىن لېاايىنن سااىمىل 

زىسااىىىڭ ئالدىاادا ئااۆرە تااۇرۇى بااۇيرۇق لىرگااۈزرىن سىسااتېمىىىڭ ئىناارا بولااۇش ئەھاامالىىى لومپيااۇتېر جاھا

 لۆزەتتى. 

 

 د  ىىىىى ئاڭلىدى. « بەلبە قىلدۇقن»جىل سىمىمىىڭ لومپيۇتېر ئالدىدا تۇرۇى 

 

ئۇنىڭاادىن لېاايىن مەئ ھېچىېمىىااى بىلمىاادىلن ئويغانغااائ ۋاقىتتااا »جىاال لېاايىن ئەساالەى مۇنااداق د اادى: 

 « ڭ سانلىق مەلۇمات مەرلىزىدىكى پولىىڭ ئۈستىدە ئولتۇربانلىقىمىى بايقىدىل. ئۆزەمىى

 

دەى « لومپياااۇتېر جاھاااازىمىز باااايىال بۇزۇلااادىن ناااېمە بولغانااادۇ »ئەيىاااى چابااادا پەقەت ساااىمىمىىڭ: 

ۋارقىرىغااانلىقىىى ئاڭلىاادىل. ئااۇ لومپيااۇتېر جاھازىسااىىىڭ ئارقىسااىغا ئۆتااۈىن جىمىىااڭ يەردە يېتىااپن بېشااىىى 

لىلااوگىرام لېلىاادىغائ قااائ يااۇقى مېتاااى لىماادىن بىرسااى  45سااىالۋاتقانلىقىىىن يېىىاادا تورۇسااتىن چۈشااكەئ 

 تۇربانلىقىىى بايقىدى. 

 

ۋاتقااائ قااوللىرى بىاالەئ ئۈسااتىدىكى بىاار بااابالم لااابىلىى لۆرسااىتىماتاتتىن ئااۇ لىاال ئۆررلااۈم ەجىاال تىتر

د دى. سىمىل جىمىىڭ « ىمۇ لۆى نۇر لابى  لېرە . بىزگە تېس… ئېڭراى»چۈشكەندە ئۈزرۋ تىل ەئ ئىدى. ئۇ: 

لۆزەتكەندىن لېيىنن  ىىيارىسىغا ئىىتايىن لۆڭۈى بۆلدىن ئەمما ئۇ ئىىژ ىېرالربا خاس سالماقلىق بىلەئن ئەھمال

 د دى. « بۇ جايدا سەنال نىرۋا تاشقى لېسەللىكلەر دوختۇرىن سېىىڭچە ئۆزەڭ بىر تەرەى قىالالمسەئ »جىمغا: 

 

ەن نااېمە سااەۋەبتىىكىنن ئۈسااكۈنە ئاسااراش ئەترىتىاادىكىلەر تااامىى چاققاناادا لىمىىااڭ تااۈۋررلىىى ئەساالىد

بوشىتىم تىپتۇ. جىمىىڭ لەسپى  داۋاالش تەجرىبىسىدىن قارىغاندان لىمىىڭ گۈمۈررلۈى چۈشۈش نۇقتىسى مەيلى 

تەسااەۋۋۇر قىلغىلااى قايسااى تەرەپااكە بولسااۇئ بىاار قااانچە ئىى لىااز چىسااى ئېغىااپ لەتااكەئ بولسااان ئاااقىمىتىىى 

بۇنادىن لېايىنن ئاۇالر بىازگە بە  »جىل:  نتىكى ئاشۇ بىر توى لىشىلەرنى تىلغا ئالغاندا Exodusبولمايتتى. 

د دى. جىل ئاخىرى لومپيۇتېرخانا بىىاسىىىڭ بىر بۇلۇڭىدىن ئازراق بوش ئورۇئ « بە  ياخشى مۇئامىلە قىلدى.

ئايدىكى زور لاۆى -1ن …ئايدان -6بېرىشكە قوشۇلدى.  با تەقسىملەى Googleبۇ جايىى  Exodusتاپتىن 

لومپيۇتېرنى ئاشاۇ بۇلۇڭغاا قوراشاتۇرۇش بىالەئ ئالادىراش ئىادىن  2000قىسىل ۋاقىتتان جىل ئىزچى  يىپيېڭى 

بەزىاادە لومپيااۇتېر ئااانچە ياخشااى ئىشاالىمەيتتىن چااۈنكى بااۇ لومپيۇتېرالرنىااڭ ھەممىسااى ئىىتااايىن ئەرزائ 

قىە ئىچىدە قوراشاتۇرۇلغائ ئىادى. ئەيىاى ۋاقىتتىكاى مەنزىرىىاى ئاويالىن جىال مۇناداق زاپچاسالردىن قىسقا ۋا

ساىىىال ئىشالەتكىلى باوالتتى. شۇڭالشاقان  56لومپيۇتېرنىڭ ئىچىدە  80بەزى لومپيۇتېر جاھازلىرىدان »د دى: 

ن يەنە بىار ھەپاتە بىز بىر ھەپتە ۋاقىە سەرى قىلىاپ ئىشالەتكىلى بولىادىغائ لومپياۇتېرالرنى ئورنىتىاپن ئانادى

 « ۋاقىە سەرى قىلىپ تېسى قوراشتۇرۇلمىغائ لومپيۇتېرالرنى ئوڭشايتتۇق. 

 

 Googleالررى ئاخىرى جىمغا ئۇنىڭ خىزمىتىىىاڭ ناېمە ئۈچاۈئ شاۇنچە جىاددى  ئىكەنلىكىىاى ئېيتتاى. 

ى بولمااقچى  ەئ بولۇىن ئۇالرنىڭ ئىزدەش موتاورىشىرلىتى بىلەئ توختام تۈز Netscapeبۇنىڭدىن ئىل ىرى 

ئۆزلىرىىىڭ ئوچاۇق يېتەلچاى ماۇالزىمىتىىى ئىشالىتىپ  شىرلىتىىىڭ ئىشلەتكۈچىلىرى Netscapeئىدى. ئەگەر 

ماۇالزىمىتىىى ئىشالىتىپ  Googleئېھتىياجلىق ئۇچۇربا ئېرىشەلمىسەن ئىشلەتكۈچىلەر يېتەلچى بەت ئارقىلىق 

ىقتىادارىغا ئېھتىيااجلىق بولاۇى يوشاۇرۇئ تاور تېسىمۇ لۆى ھېسابالش ئ Googleئىزدىسە بوالتتىن شۇڭالشقا 

 ئېقىمىىى بىر تەرەى قىلىشى لېرە  ئىدى.

 

ئىزدەش ئىقتىدارىىىڭ سىىىقىىىمۇ بىللە ئېلىپ بااردىن ساىىاقتا  Googleجىل لومپيۇتېر قوشقائ ۋاقىتتان 

لماياادىغانلىقى چوققااا قىماامەت لۆررل ەناادە يېڭىاادىن قوشااۇلغائ تااور ئېقىمىىااى بىاار تەرەى قىالالياادىغائ قىال
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ئااادەتتىكى ئەھمالاادان ئىككااى ھەسسااە بىاار تەرەى قىلىااش ئىقتىاادارىغا »تەلشااۈررل ەئ ئىاادى. جىاال ماڭااا: 

ھەسساە بىار تەرەى قىلىاش ئىقتىادارى بولۇشاى  4لاپالەتلىل قىلىش لېرە . چوققا قىممەت لۆررل ەئ ۋاقىتتاان 

ھەسساە بىار  1.7قىل مىقدارى ئاساسىدا نىڭ ئەيىى ۋاقىتتىكى تور ئې Googleشىرلىتى  Netscapeلېرە . 

تەرەى قىلىش ئىقتىدارىىى لۆپەيتىشىى ئۈمىد قىلغائن شۇڭالشقا مەئ سىىاق قىلغاائ ئىادىل. بىار تەرەى قىلىاش 

د ادى. ئىشاىى قىلىاش « ھەسسە ئۆستۈررلدىن بىزنىڭ بۇنىڭغا تولۇق ئىشەنچىمىز باار.  5ئىقتىدارى تەخمىىەئ 

لااۈنى لەچ بولغااۇچەن جىاال ۋە سااىمىل ئىككىسااى يەنىااال سااانلىق -24ئايىىااڭ -6ئااۇنچە ئاسااانغا توختىمىاادى. 

شاىرلىتى باۇ  Netscapeلۈنى ئەتى ەنادەن -25ئايىىڭ -6مەلۇمات مەرلىزىدە لومپيۇتېر قوراشتۇرۇۋاتاتتى. 

مۇالزىمېتىرباا ئەلىرەتتاى.  Googleلەسىپىى سىرتقا ئاشكارىاليتتىن ھەمدە ئۇالر ئۆزلىرىىىڭ تور ئىزدىشاىىى 

بىااچە ئىشلەشااىى داۋامالشااتۇردىن ئااۇزۇئ مااۇددەت ئۇيقىسااىزلىققا ئااۇ بەرداشاالىق  2سااىمىل ئەتىاا ەئ سااائەت 

 بېرەلمەيماتاتتىن پەقەت ئۆي ە قايتىپ ئۇخلىماالتتى. 

 

تەلىيىمىزگە جىل ئەيىى چابدا تېسىىكا چۈشىىىدىغائ بىرەيلەنىى ئەلەل ەئ ئىدىن يەناى ساېرگې  ئۇالرباا 

اتتى. گەرچە سېرگې  لېيىىارە  لەلساىمۇن ئەمماا ئاۇ ساانلىق مەلۇماات مەرلىزىادە جىال ياردەملىشىپ لۈچەۋات

ئااۇ سااىل يااولىىى ئۇالشااىىڭ تېسىىكىلىااق »لىااچە ھەمااراھ بولاادىن جىاال ئەساالەى:  5بىاالەئ ئەتىاا ەئ سااائەت 

« يتتى. تەپسىالتىىى بىلمەيتتىن ئەمما ئۇ ئىزچى  شۇ يەردە بولۇىن پوى ئۈستىدە تو  لابىلى ۋە ئۈزچاتىى ئۇال

د دى. جىمغا نىسبەتەئن ئۇدا بىر قاانچە ھەپتىادىن بۇياانقى جىسامانى  ھااربىىلىق ئاۇنى ھالساىرىتىپ قويغاائ 

ئىاادىن لارىماتقااا چىقىااپ ئوباادائ ئااارام ئېلىمالىاادىغائ ۋاقىتقااا لەل ەناادەن لۆڭلىاادە بىاار خىاا  مااۇۋەپپەقىيەت 

ھەسسااە  3ىاار تەرەى قىلىااش ئىقتىاادارىىى ب Googleتۇيغۇسااى پەياادا بولاادى. بااۇنچە قىسااقا ۋاقىااە ئىچىاادەن 

 ئاشۇرۇىن يوشۇرۇئ خەۋپتىن ساقلىىىپ قالدى. 

 

دەرھااى قايتىاپ »بىر سائەتتىن لېيىنن جىمىىڭ تېلې ونى جىرىڭشىدىن تېلې ونىى سېرگې  ئۇربائ ئىادى. 

 « لەلدى.  للەىن بىزگە چوڭ ئاۋارىچىلى

 

 Netscapeدەن ئاخبارات مەخسۇس لىىىيەسى  6ت ئامېرىكا بەربى  د ڭىز قىربىقى ۋاقتى ئەتى ەئ سائە

نىڭ تاور ئاېقىل مىقادارى  Googleشىرلىتىىىڭ خەۋىرىىى ئېالئ قىلدى. بىر قانچە سېكۇنە ئۆتكەندىن لېيىنن 

ھەسسااە ئېشااىپ لەتتااىن  7ھەسسااە ئەمەس بەلكااى  1.7شااىددەت بىاالەئ ئااۆرلەىن ئىل ىاارى مااۆلچەرلى ەئ 

ى بىر تەرەى قىلىش ئىقتىادارى ياوق ئىادى. ساېرگې  بىالەئ جىال دەرھااى مۇالزىمېتىرنىڭ بۇنچە لۈچلۈ  ئېقىمى

سااانلىق مەلۇمااات مەرلىاازى ە يېتىااپ بېرىااپن قولىاادا ئېشااىپ قالغااائ ئەڭ ئاااخىرقى بىاار تۈرلااۈم لومپيااۇتېرنى 

 لومپيۇتېر جاھازىسىغا قوراشتۇرۇىن ئارقىدىىال توربا ئۇلىدى. 

 

سااەلىرى ە ئااانچە مااۇھىل بولمىغااائ ئېھتىياااجالرنى ئاساسااى  مۇئەسسە Googleشااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالەن 

ئىىد كىساىغا تاور باېكەت قوشۇشاىى دەرھااى  Googleلۈچىىىڭ بارىچە تازىالىن ئۆمۈچۈ  پىروگراممىسىىىڭ 

توختاتتىن ھەمدە ئۇ لومپيۇتېرالرنى پۈتۈئ لۈچى بىلەئ ئىزدەش مۇالزىمىتىىى قولالشقا تەقسىملىدى. بۇ ئاماى 

ىن ئەمما يەنىال يېتەرلىل ئەمەس ئىدى. ئىزدەش ئىىكاسى روشەئ ئاستىالى لەتتىن بەزى مۇئەييەئ روى ئويىىد

نىاڭ ھاازىربىچە ھەممىادىن ماۇھىل  Googleئىشلەتكۈچىلەر ئىزدەش نەتىنىساى ە پەقەت ئېرىشاەلمىدى. باۇ 

 تۈرىىىڭ بىرى ئىدىن ئەمما ئىشىى بۇزۇى قويۇش خەۋپى ە دۇچ لېلىماتاتتى.

 

شااىرلىتىىىڭ باشااقا ئىىژ ىېرلىاارى ئېھتىماااللىقى بااار ھەى قىلىااش  Googleس ۋە الررىن سااېرگې ن ئااۇر

  ئورتاااق Amit Patelاليىھەسااىىى مۇنااازىرە قىلىماتاااتتىن لرائىاان سىلم رسااتېين بىاالەئ ئامىااە پاتېاا  د

نىاڭ بىرىىچاى  Googleشاىرلىتى  Netscapeئىشلىتىدىغائ ئىشسانىدىمۇن لەيپىيات ئىىتايىن تۆۋەئ ئىدى. 

ديۇمشاااق د تاااى شااىرلىتى  گە ئوخشاااش لىچىاال ھەمكارالشااقۇچى ئەمەس. ئەگەر بااۇ  VMWareارى خېرىااد

قېتىمقى ھەمكاارلىق مۇناساىمىتى ئااخىرقى ھېساابتا مەبلاۇى بولساان باۇ ئىشاىى ھەمامە ئاادەم بىلىاپ لېتىاپن 

Google الى بىر تەرەى قىلىش نىڭ تېسىىكا ئىىاۋىتىمۇ يەرگە ئۇرۇالتتى. ئۇالرنىڭ ئويالى تاپقائ بىردىىبىر ئام

 شىرلىتىىىڭ ئىشلەتكۈچىلىرىىىڭ ئېھتىياجىىى قاندۇرۇش ئىدى.  Netscapeئىقتىدارىىى ئاشۇرۇىن 
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ئۆزىمىزنىاااڭ بېكىتىىىاااڭ سۈررشاااتۈررش ماااۇالزىمىتىىى »الررى پۈتكاااۈى قوشاااۇنغا يولياااورۇق بېرىاااپ: 

ىاڭ بااش بېتىىاى زىياارەت قىلغاائ ن Google دى. شاۇنىڭدىن لېيىىكاى بىار قاانچە ساائەتتەن د« تاقىم تىڭالر.

ئااۆزى  Googleمۇالزىمىتىىىااڭ تاقالغااانلىقىىى چۈشااەندررىدىغائ بەتىااى لۆرىاادۇ.  Googleئىشاالەتكۈچىلەر 

شااىرلىتىىىڭ  Netscapeباشااقۇرۇۋاتقائ ھەر بىاار لومپيااۇتېرن بىاار بىااە تااور ئااېقىل لەڭلىكىىىااڭ ھەممىسااىىى 

ەى قىلىشااقا ئىشاالىتىدۇ. الررى بىاالەئ سااېرگې  ئااۆز تااور ئىشاالەتكۈچىلىرىىىڭ ئىاازدەش ئېھتىياااجىىى بىاار تەر

نىاااڭ ئىشاااەنچلىل تېسىىكاااا ھەمكارالشاااقۇچى  Googleبېكىتىىىاااڭ نوپاااوزى ئاااارقىلىق ئىىااااۋەتىى قوباااداىن 

 ئىكەنلىكى ە لاپالەتلىل قىلىدۇ.

 

ابادىال چۈشلۈ  تاماق ۋاقتىدان تور ئېقىل مىقدارى زور دەرىنىدە تۆۋەنلەيدۇن الررى بىلەئ ساېرگې  شاۇ چ

Google باش بېتىدىكى ئىزدەش مۇالزىمىتىىى قايتا ئېچىم تىشكە قوشۇلىدۇ. سىمىل دSchwim بىلەئ جىال  

نىاااڭ لومپيۇتېرخانىساااىغا قايتىاااپن ئېشاااىپ قالغاااائ ماااۇالزىمېتىرالرنى قوراشتۇرۇشاااىى  Exodusقايتىااادىن 

ر توربا ئۇلىىىدۇن بىار مەيادائ قااش لومپيۇتې 300سائەتتىن لېيىنن ئۇالر يېڭىدىن قوشقائ  4داۋامالشتۇرىدۇ. 

 بىلەئ لىرپىل ئارىلىقىدىكى بۆھرائ شۇنىڭ بىلەئ ئاخىرلىشىدۇ. 

 

جىاال بىاالەئ سااىمىل لىشااىىى جىددىيلەشااتۈرىدىغائ سااانلىق مەلۇمااات مەرلىزىاادىن ئايرىلىااپن يېاارىل 

شاىرلىتىىىڭ تېسىىكاا  Netscapeلېچىدىكى ئىللىق ھاۋادا سەگىدەۋاتقاندان يەنە بىر تېلې وئ تاپشۇرۇۋالىدۇ. 

بىالەئ ھەمكاارلىق  Google  شەھىرىدىكى بىر مېھمانساارايدا  Mountain Viewقوشۇنى مائۇنتېن ۋىيىم د

شاىرلىتىىىڭ تېسىىكاا قوشاۇنىىى تەبرىكلەشااكە  Googleمۇناساىمەت ئورناتقاانلىقىىى تەبرىكلەۋاتقانادان ئااۇالر 

 بىللە قاتىىشىشقا تەللىپ قىلىدۇ. 

 

ۇالر بىز ئۈچاۈئ ناھاايىتى پەيازى مۇراساىمدىن بىرناى ئۆتكاۈزرى بەردى. ئاۇالر ئىزچىا  ئ»جىل ئەسلەى: 

پەقەت ئىشاااەن ۈم لەلمەيااادۇن ساااىلەر ھەتتاااا ئۆزرڭالرنىاااڭ تاااور بېكىتىىاااى تاقىم تىاااپن بىزنىاااڭ ئىااازدەش ›

لۇقالرنىااڭ ھەممىسااى  Googleد اادى. تەبرىكلەشااكە قاتىاشااقائ  ‹.«ئىلتىماسااىمىزنى بىاار تەرەى قىلاادىڭالر

 Netscapeبىالەئ  Googleۆزىىىڭ بەرگەئ قۇربانلىقلىرى ئاخىرى موى نەتىنى ە ئېرىشكەنلىكىىى ئېيتىادۇ. ئ

ئىشاەنچكە ئېرىشاىپال  Googleشىرلىتىىىڭ ھەمكارلىقى چوقاۇم مۇساتەھكەم دوساتلۇققا قااراى راۋاجلىىىادۇ. 

ىق مەلۇماتالرباا ئېرىشاىدۇن شىرلىتىىىڭ ئىزدەش ئېقىمىدىكى بىر يۈررش يېڭى ساانل Netscapeقالما  يەنە 

بىز بۇ سانلىق مەلۇماتالرنى تەھلى  قىلىاپن تاور ئاېقىل مىقادارىمىز بىالەئ سېلىشاتۇرااليمىز. ئەڭ ماۇھىمىن بىاز 

شىرلەت دۇچ لەل ەئ تۇننى قېتىملىق زور بۆھراندىن مۇۋەپپەقىيەتلىل ئۆتۈى لەتتۇق. بۇندىن لېيىىكى يېڭاى 

 بىلەئ سېرگې  خىرىسىىڭ ئېغىرلىقىىى تۆۋەئ مۆلچەرلىمەيدىغائ بولدى.  ساھەلەرنى ئېچىش جەريانىدان الررى

 

 Googleگەرچە ئەيىى چابدىكى بۇ بىر مەيدائ جەڭ رىمايەتتىكىدە  ھەيمەتلىل بولسىمۇن ئەمما لېيىن 

ئىاازدەش ھوقااۇقىىى قولغااا لەلتااۈررش ئۈچااۈئ ئېلىااپ باربااائ ھەقىقىاا  جەڭاا ە سېلىشااتۇرباندان ھېچىااېمى ە 

 ۇ. ئەرزىمەيد

 

 ئۇ لۈئ لەلمەلچى. 

 

 نەدە چاتاق چىقتى  

 

دىن ئۆتكەئ ۋاقىەن جىمىىڭ شېرىن چۈشىىى تېلې وئ  12يىلى لۈزن بىر شەنبە ئاخشىمىن ئەمدىال -1999

 ئاۋازى يەنە بىر قېتىل ئۈزرۋەتتى. يەنە شۇ سېرگې . 
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گې  ناھاااايىتى ساااېر« تاااور باااېكەت تاااوردىن ئۈزرلاااۈى لەتتاااى. ناااېمە ئىاااش ئىكەنلىكىىاااى بىلەمساااەئ »

 ئەنسىرەۋاتاتتى.

 دەى ئەسىى ەچ جاۋاب بەردى جىل. « تىمەئ. امەئ بىلمەيمەئن مەئ ئۇخالۋ»

 

Exodus  لومپيۇتېرخانىااادىكى بىااار قىساااقا تۇتاشاااتۇربۇچ ساااەلرەى لېتىاااپنGoogle  شاااىرلىتىىىڭ

ە قىمامەت ئەمەسن شىرلىتى ئىشالەپچىقاربائ باۇ قااتتىق د تاالالر ئاانچ HPئاساسى  ئۈزچاتى تاقىلىپ قاپتۇ. 

شااىرلىتىىىڭ تااۇننى تۈرلۈماادىكى  Googleنىااڭ تااور ئېقىمااى بۇنىڭاادىن ئۆتىاادۇ.  Googleئەممااا پۈتكااۈى 

تەئ باشااقۇربۇچى سااودى ەرلەر بااۇ ئۈزچاااتىى ئورناتقااائ ىلومپيااۇتېر جاھااازلىرىىى ئەلىرىشااتىن ئىل ىاارىن ۋالااال

ۈزچاات ئۈسكۈنىساى بىار لومپياۇتېر جاھازىساىىىڭ ئەيىى چابدا ئالدىراشال ئورناتقائ ئىكەئ. بۇ ئ رئىكەئن ئۇال

ىااى چابادىكى تاو  سااىمىىى جايالشتۇرۇشاقا ئاساسااالنغاندان يئاساتىدىكى پولغاا ئورۇنالشااتۇرۇلغائ بولاۇىن ئە

پەقەت شااۇ جااايغىال ئورۇنالشااتۇربىلى بولىاادىكەئ. ئااۇالر شااۇ جايغااا ئەسااكەرتىش تاختىسااى ئورنىتىااپن بااارلىق 

دەى ئەسكەرتكەئ ئىكەئ. بۇ ئۈزچاتىىڭ زاپاس ئۈسكۈنىسى يوق « پوى ئۈستىدەئۈزچات »تېسىىل خادىمالرنى 

تورى توردىن ئۈزرلۈى لېتىدىكەئن لىشىلەر بايقاى تەدبىر قولالنغانادىن  Googleئىكەئن لاشىال يۈز بەرسىالن 

 لېيىن ئاندىن ئەسلى ە لېلىدىكەئ. 

 

نىاڭ تاوردىن  Googleقايتقانادىن لېاين  سېرگې  بىر يىغىلىشقا قاتىىشاىپتۇ. ئاۇ ئاۆي ە»جىل ئەسلەى: 

تەئ ىد ادى. جىال سىساتېمىغا لىرىاپن مەساىلىىى تاپقانادىن لېايىنن ۋالاال« ئۈزرلۈى لەتكەنلىكىىاى بايقااپتۇ. 

توردىن ئۈزرلۈى قېلىش ئەھمالى ئاالھەزەى يېرىل ساائەت  Googleباشقۇربۇچى ئۈزچاتىى قايتىدىن ئېچىپتۇ. 

 داۋاملىشىپتۇ. 

 

بىااز تااور بېكەتىااى »تېلې ااوئ قىلىااپ لاشااىلىىىڭ ئوڭشااالغانلىقىىى ئۇقتۇرۇپتااۇن سااېرگې : جىاال سااېرگېيغا 

 دەى سوراپتۇ. « نازارەت قىلىشىمىز زررررمۇ 

 

تاور تۇراساىىى ناازارەت  Googleجىل شۇ لۈنى لېچە ۋە يەلشەنبە ئەتى ەندىكى ۋاقىتاتىن پايادىلىىىپن 

سېكۇنتتا تور تۇرانى  5تۇ. ئۇنىڭ قوليازما پىروگراممىسى ھەر قىلىدىغائ قوليازما پىروگراممىسىدىن بىرنى يېزىپ

بىر قېتىل تەلشۈررىن سىستېمىىىڭ نورماى ئىنرا قىلىىىشىغا لاپالەتلىال قىلىادىكەئ. ئەگەر تاساادىپى  ئەھاماى 

يااۈز بەرسااەن سىسااتېما ئۆزلۈلىاادىن مەلااۇم قىلىااش تېلې ونىغااا تېلې ااوئ ئۇرىاادىكەئن شااىرلەتتىكى تورتۇرانىااڭ 

 شىشى ە مەسلۇى بارلىق خىزمەتچىلەر لېيىىكى ھەپتىسى بىردىن چاقىربۇبا ئېرىشىپتۇ. يۈرر

 

Google  يەنە بىر قېتىملىق بۆھرانىى باشتىن ئۆتكۈزدىن ئەمما ھېچكىل بۇ ئىشتىن ھودۇقاۇى لەتمىادى

ى پۇشاقائ ئەگەر الررى بىالەئ ساېرگېيىىڭ ناېمە ئىشاقا ئىشا»يالى خىزمىتىدىن ئايرىلىپ قالمىدى. جىال ماڭاا: 

بىز بۇ نۇقتىىى ئويالى يېتەلمىدۇق  بىز ھەممىمىز بىر توى ئۈچۈئ بولسان ئۇ مۇتلەقكى چوڭ ئاۋارىچىلىل. نېمە 

 « ئەقىللىق لىشىلەرن ئەمما ھېچكىل ئۆزىمىزنىڭ تورتۇراسىىى نازارەت قىلىشىى ئويالى باقماپتۇ. 

 

تااور  13« لىالئااۇس»كەئ. ئىاا سااىلە بااارچاااقىربۇدا سااى ىاى بېاارىش سىستېمىسااىىىڭ ئۆزىاادىمۇ ئااازراق مە

لۈندىلىل خاتىرە ئىىژ ىېرىن ئۇ ئەڭ باۇرۇئ مۇشاۇ مەساىلى ە يولۇققاائ لىشاىلەرنىڭ بىارى. بىزنىاڭ تاور ئاېقىل 

مىقدارى سانلىق مەلۇماتىدىن ئىزچى  لاشىال لۆررلۈىن لۈندىلىل خااتىرە سىستېمىساىغا خەۋى ئېلىاپ لەپتاۇن 

ىى لۆزىتىپتااۇ. لۈناادىلىل خاتىرىىىااڭ ئااۆزى پااۇىن يەنااى بىااز لۈناادىلىل ئااۇ ئېھتىيااات بىاالەئ بااۇ خىاا  ئەھاامال

خاتىرىاادىكى سااانلىق مەلۇماتالربااا ئاساسااەئ ئااېالئ سااودى ەرلىرىدىن ھەق يىغىمىاازن شۇڭالشااقا ئااۇ ئۆزىىىااڭ 

قوليازمااا پىروگراممىسااىىى ئىناااد قىلىااپن ئااۇ سااانلىق مەلۇماااتالرنى بىاار تەرەى قىپتااۇ. ھەر قېااتىل سااانلىق 

رنى بىر تەرەى قىلغاندىن لېيىنن سىستېما ئۇنىڭ چاقىربۇسىىى ئۆزلۈلىادىن چاقىرىادىكەئن بىار لاۈئ مەلۇماتال

   Chad Lesterلەچكىچەن ئۇنىڭ چاقىربۇسى سائىتى ە ئۈچ قېتىمدىن سايرايدىكەئن ئىىژ ىېر چااد لېساتېر د
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رلەتىىڭ ھايااتىىى سااقالى ئى ىلىل تىكلى ەئ دەسلەپكى مەزگىللەردە شى  »Clausنىڭ د يىشىچەن لىالئۇس د

مىىۇتتان چاقىربۇ بىار قېاتىل ئويغىتىام تەتتى. بىار  20لېلىماتاتتى. ئۇ پەقەت ئىش ئۈستىلىدىال ئۇخاليتتىن ھەر 

 «. ئايدان ئۇنىڭ چاقىرىش ھەققىال نەچچە مىڭ دولالر بولۇى لەتكەئ ئىدى

 

Google سۆھبەتلىشىپن يېڭىدىن چاقىرىش  چاقىرىش مۇالزىمىتى بىلەئ تەمىىلى ۈچىلەر بىلەئ قايتىدىن

مااۇالزىمەت توختااامى تااۈزدىن ئەممااا تورتۇرانىااڭ ئىشااەنچلىكلىل دەرىنىسااى جەھەتااتەن يەنە چاتاااق چىقسااا 

 چوقۇم ئىزچى  توردا تۇرۇشى لېرە  ئىدى.  Google.comبولمايتتىن مەيلى قانداق ئەھماى يۈز بەرسۇئن 

 

 ئۇ ئادەم لەلدى 

 

ر تىمىغا لۈنسېرى ماسلىشىشىمغا ئەگىشىپن بېسىمىل تەدرىنى  يېىىكلىدىن  يىلى باھارن شىرلەت-2000

ھېن قىلىشىمچە شىرلەتىىڭ تۈى ئامىللىرىىى خۇالسىلىغاندا: بىار ياۈررش لىزىكىلىاق ئۈساكۈنەن بىار ياادرولۇق 

ىى قولالش قۇرۇلۇش قوشۇنىن بىر قىسىل مالىيە بوبالتىر ۋە ئادەم لۈچى بايلىقى خىزمەتچىلىرىن يەنە مەھسۇالت

مەسلۇلىيىتىىى ئۈستى ە ئالىدىغائ بازارچىلىق بۆلۈمىن بازارنىڭ مەھسۇالتقا بولغائ ئېھتىياجىىىڭ مەڭ ۈ چېكى 

بولمىغاندە ن لېيىىكى بىر قانچە ئايدا ئىزچى  مۇشۇنداق ئىدىن تور ئىشلەتكۈچىلىرى ئىل ىارى ئاانچە ياخشاى 

دىن ئىبارەت ھەقسىز مۇالزىمەت بولغانادىن لېايىنن  Googleئىشلەتمى ەئ ئىزدەش موتورىن بۈگۈنكى لۈندە 

ئۇالرنىااڭ ھەممىسااى باشااچىالى لىرىااپ لەتتااىن ھەر قېااتىل ئالاادىغا بىاار قەدەم ئىل ىرىلى ەناادەن ئىشاالەتكۈچى 

 8نىاڭ تاور ئېقىماى ھەر لاۈنى  Googleلاۈنىن -8ئايىىاڭ -5يىلاى -2000سانىمىز باربانسېرى لاۆپىيەتتى. 

مىليونغاا يەتتاى. نەزەرىايە  9 كورتىىى ياراتتى. ئىككاى ھەپتىادىن لېايىنن باۇ ساائ مىليوئ قېتىملىق ئىزدەش ر

تەرەققىياااتىمىز قېتىملىااق ئېشااىش جەريانىاادان  ماااڭىمىزن ئەممااا ھەر پجەھەتااتىن ئېيتقاناادان بىااز مەڭ ااۈ ئېشااى

ىزنى ئۇنچە تېاز توساتتىن يىمىرىلىپ لېتىدىغائ خەتەرگە دۇچ لېلىماتاتتىن چۈنكى بىر تەرەى قىلىش ئىقتىدارىم

 ئاشۇرۇشىمىز مۇمكىن ئەمەس ئىدى. 

 

بىر قانچە ھەپتە ئۆتكەندىن لېيىنن ئەڭ يۇقىرى ئېقىل دولقۇنى لۆررلدى. ئەيىى ۋاقىتتا باۇ ئىشاىى تېساى 

بىلمەيتااتىلن قەھمەخانىاادا ئااۆچرەتتە تااۇرۇى تاماااق بۇيرۇتۇۋاتقاناادان چارلىىىااڭ بااايراملىق تاماااق تىزىملىكىىااى 

شورپان سەھرا پوستۇمىسىن تۇخۇم سېرىقى ئا  توقىچىن قىيمىلىق بولكاا ن ئىشداشاالر بىالەئ  لۆرگەچ دپاچاقن

نېمە يېيىشىى مۇنازىرە قىلىماتااتتۇقن مەئ باوش ئورۇنىىاڭ ئادەتتىكىادىن لاۆپرە  ئىكەنلىكىىاى ھاېن قىلادىل. 

ېرالرماۇ باۇ جايادا تامااق شۇنىڭ بىلەئ بىللە يەنەن قەھمەخانىدا ساانى ئاانچە لاۆى بولمىغاائ بىار قاانچە ئىىژ ى

يېمە ن يەيدىغائ تاماقلىرىىى تەخسىسى ە ئېلىپ ئۇدۇى ئىشسانىلىرىغا قايتتىن چىرايىدىن بېسىل ۋە ھاربىىلىق 

چىقىااپ تااۇراتتىن خااۇددى بااايىال بىاار مەياادائ لەسااكىن خااولكې  تااوپى مۇسابىقىسااىىى باشااتىن لەچۈرگەناادە  

 تۇراتتى. 

 

ودا قىلىاادىغائ بوپتااۇقن بااۇ خەۋەر تااور ئااارقىلىق ناھااايىتى تېاازال ئاڭالشااالربا قارىغاناادا چااوڭ بىاار ساا

 ئىشسانىالربا تارقالدىن ئەمما ھېچكىل بىزنىڭ لىل بىلەئ سودا قىلىدىغانلىقىمىزنى دەلىللىمى ەئ ئىدى. 

 

ئااۇرس تەپسااىالتىىى بىلەتتااى. ئۇنىااڭ يۈررشتۈررشااىى قااولالش قوشااۇنى سااانلىق مەلۇمااات مەرلىزىىىااڭ 

ىدا پۈتااۈئ لااۈچى بىاالەئ بىاار تەرەى قىلىااش ئىقتىاادارىىى ئاشااۇرۇۋاتقائ بولااۇىن ئااۇرس ئااۆزى لومپيۇتېرخانىساا

قۇماندانلىق قىلىماتاتتى. بىز قوراشتۇربىلى بولىدىغائ ھەممە ماۇالزىمېتىرنى ئىشاقا ساېلىپن ئىشتىھاساىغا گەى 

 لچى ئىدۇق. توبرا لەلمەيدىغائ خېرىدارالرنىڭ ئېھتىياجىىى قاندۇرۇىن ئۇالرنى قولغا لەلتۈرمە

 

 . Yahooبىزنىڭ نىشانىمىز 
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نىڭ ئىزدەش ماۇالزىمەت توختامىىىاڭ ۋاقتاى  Yahooشىرلىتى بىلەئ  Inktomiئايدان -6يىلى -2000

شىرلىتى ئۇ شىرلەت بىلەئ ھەمكارلىشىشىى خالىماايتتىن ساىرتتىكىلەر باۇ  Yahooتوشاتتىن ئۇنىڭ ئۈستى ە 

نىااڭ ئۇالرنىااڭ تورتۇراسااىغا باشااتىن ئاااخىر ئىاازدەش  Googleشااىرلىتى  Yahooئىشااىى تېسااى بىلمەيتتااى. 

شىرلىتى ە مۇالزىمەت تەمىاىلى ەن ە ئوخشااش.  Netscapeمۇالزىمىتى تەمىىلەشىى ئويالۋاتاتتىن خۇددى بىز 

 Googleنىااڭ يېتەلچااى بېتىاادە ئااۆزى ە الزىملىااق مەزمااۇنالرنى تاپالمىسااان  Yahooئەگەر ئىشاالەتكۈچىلەر 

 ىپ ئىزدىسە بوالتتى. مۇالزىمىتىىى ئىشلىت

 

دەرۋازا بېكەتىىڭ ئىازدەش ماۇالزىمىتىىى پايادا  Inktomiنېمە ئۈچۈئ ھەمكارالشقۇچىىى ئالماشتۇرىدۇ  

ئااۇالر دىققىتىىااى مەرلەزلەشااتۈررى چااوڭ تىپتىكااى —تاااپقىلى بولماياادىغائ قوشااۇمچە لەسااىپ دەى قااارايتتى

ئۈچاۈئ ئۆزىىىااڭ  Yahooشۇڭالشاقا ئاۇالر —يتتاىلارخانىالرنىاڭ ئىچكاى تورىغاا ئىازدەش ماۇالزىمىتى تەمىىلە

باا پۇرساەت يارىتىاپ بەردىن الررى بىالەئ  Googleئىزدەش ئىقتىدارىىى ئاشۇرمايتتى. باۇ ئەھاماى ئەلساىچە 

بەرمەلچاى بولادى.  14باا ئېتىباار Yahooمۇئاامىلە مااددىلىرى تەرەپاتە -سېرگې  قااتتىق بااش قااتۇرۇى پاۇى

Yahoo  بىااالەئGoogle باااۇئ ئوخشاشااالىقالر باااار ئىااادىن ئارىساااىدا نۇرYahoo  بىااالەئGoogle  ناااى

يۈررشتۈررۋاتقانالرنىڭ ھەممىسى سىتان ورد ئۇنىم رسىتېتىدىن لەل ەئ ئىدىن ئومىد لورد ستانى ئاۇدى ماانبېر 

نىااڭ  Yahooبىاالەئ  Google  دياخۇنىااڭ باااش ئىاازدەش ئىىژ ىېاارى  نااى تونااۇيتتىن  Udi Manberد

Sequoia Capital ىتالى  دىكى ئورتاق مۇدىرىيەت ئەزاسى مايل ماورىتز بولاۇىن ئاۇ پۈتكاۈى دشەمشاد لاپ

 سودىىىڭ تونۇشتۇربۇچىسى ئىدى. 

 

Google  .مااۇ ئىاازدەش سااۈپىتى جەھەتااتە بااايەت زور ياخشااىالش ئېلىااپ بارىاادىغانلىقىغا ۋەدە بەردى

Google  نىااڭ تېسىىكىسااى ئاااللىبۇرۇئInktomi ئۈزلۈلسااىز  نىڭكىاادىن ئېشااىپ لەتتااىن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە

ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئىزدەش ئېھتىياجىغا چوڭقۇر لۆڭۈى بۆلىدۇ. شۇنداقتىمۇن  Googleئىل ىرىلەيتتىن چۈنكى 

Intomi ن  قاقالدۇرۇى قويغائ بۇ مەززىلىل تاماقGoogle .بىردىىبىر رىقابەتچى ئەمەس 

 

بىار مەزگىا  FAST Search and Transfer  15يىلىىىڭ دەسلىپىدەن تېز ئىزدەش د-2000»ئۇرس: 

شىددەت بىلەئ تەرەققى  قىلغاائ بولاۇىن ئاادەمىى ھەيارائ قالادۇراتتى. ئۇالرنىاڭ باايەت زور ئىىد كىساى باار 

بولۇىن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئىزدەش سۈرئىتىمۇ ئىىتايىن تېزن مۇالزىمەت سۈپىتىمۇ يامائ ئەمەس ئىدى. شۇبىىىساى 

ۈللۈ  بار ئىدىن بۇ بەلكىل ئۇالر قىلىدىغائ ئىشىىڭ بە  ئۇالردا ئىىد كىسىى ئۈزلۈلسىز يېڭىالش جەھەتتە لەمت

نىاڭ  Inktomiيىلاىن بىاز ئۆزىمىزنىاڭ -2001ىن بولغاائ بولۇشاى ماۇمكىن ئىادى. ىادلۆى بولاۇى لەتكەنلىك

ۋە تېااز ئىاازدەش بىاالەئ  AltaVistaئىزدىشااى ە سېلىشااتۇرباندا روشااەئ ياخشااىالنغانلىقىىى ھااېن قىلاادۇقن 

دەى ئېتىاراى قىلادى. « ىادى. بىاز ئەڭ ياخشاى ئىازدەش موتورىغاا ئىا ە ئىادۇق. سېلىشتۇرباندىمۇ ياخشاى  ئ

نىاڭ نىساپى  ساۈپىتى  Googleشىرلىتى بىلەئ ھەمكارالشقائ ۋاقىتتا  Netscapeئۇنداقتا بىر يى  ئىل ىرى 

شىرلىتى ئۆزلىرىىىاڭ ئىزدىشاىىى بىزنىاڭ مەسالۇى  Netscape»قانداق ئىدى  ئۇرس ئۇدۇلال مۇنداق د دى: 

 Googleلۇشىمىزبا ئۆتكۈزرى بەردىن بۇ قارىماققا ئىىتايىن ئەسەبىيدە  لۆررنىادۇ. چاۈنكى ئەيىاى چابادا بو

نىاااڭ  Googleبىااالەئ  Netscapeئاااۇ شاااۇنىڭغا ئىشاااىىەتتىكىن « تېساااى ئاااۇنچە لۈچلاااۈ  ئەمەس ئىااادى.

نىاڭ ئۈساتى ە ئۇ… ئانچە لۆزگە ئىلىپ لەتمەيتتاى ىىقىسمەئ جەھەتتىن ئۇالر ئىزدەش»ھەمكارلىش سەۋەبىن 

Google  .بىلەئ ھەمكارالشسا نۇربۇئ پۇى تېنىيەلەيتتى » 

 

د مىسااەلمۇن ئومىااد لورد سااتانىىىڭ لېڭەيتىااپ سااېتىش جەھەتااتە ئااۆزى ە خاااس ئاماااللىرى بااار ئىاادى. 

نااى لىرگااۈزرى ‹ IBM›بااا  Alta Vistaبىاالەئ   Googleئەيىااى چاباادان ئومىااد »ئۇرسااىىڭ ئەسلىشااىچە: 

اڭالرن بىزنىاڭ ئىازدەش نەتىنىمىاز ياخشاىراقتۇ  باۇ قاۇۋ ئۇساۇى. گەرچە بىزنىاڭ ئىازدەش ئىزدى ەندەن مانا قار

سااۈپىتىمىز ياخشااى بولسااىمۇن ئەممااا قاااپالش دائىرىمىااز ناھااايىتى ناچااار ئىاادى. نۇربااۇئ سۈررشتۈررشاالەرگە 
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الرنىاڭ  Inktomiياالى  Alta Vistaنىسبەتەئ بىزنىڭ بۇ جايدا توربەتىى ئىزدەى تاپقىلى بولمايتتىن لاېكىن 

 « ھەممىسى ئىزدىيەلەيتتى. ئاماى يوقن لىشىلەرنىڭ ئارزۇسى مانا مۇشۇنداق تۆۋەئ. 

 

Yahoo  نىڭ ئەھمالى پەقەتال ئوخشىمايتتىن ئۇالر ئىزدەش مۇتەخەسسىسى ئاۇدى ماانبېرنى بااش ئاالىل

ڭالشقا ئاۇ ماۇھىل ئۇدى مانبېر توختام يېزىشقا مەسلۇى ئىدىن شۇ»ئۇرس ماڭا مۇنداق د دى:  16قىلغائ ئىدى.

نىڭ مەھساۇالتىىى ئەڭ ياخشاى قىاللمىساان  ئاۇدى  Googleپەقەت « مەسىلىلەرگە ئىىتايىن دىققەت قىالتتى. 

نىڭ ئەيىى چابدىكى ئىازدەش موتاورى باۇ تەلەپاكە يەتمەيادىغانلىقىىى  Googleمانبېر رازى بولمايتتىن ئۇمۇ 

 بىلەتتى. 

 

بىاار قااانچە ھەپااتە ئىچىاادە چوقااۇم زور  Googleرىااپن  بااا لاپااالەت بې Yahooالررى بىاالەئ سااېرگې  

ئۇنىااڭ —ياخشاىالش ئېلىاپ بارىادىغانلىقى يەناى: يېڭىادىن ئىككاى ساانلىق مەلۇماات مەرلىازى قۇرىادىغانلىقى

ئىچىدىكى بىرسى شەرقى  د ڭىز قىربىقىغاا جايالشاقائ بولاۇىن ئىىد كىساالش چاستوتىساىىى ئۆساتۈررىن تاور 

تىدا يېڭىالىن ئىزدەش نەتىنىسىدە ئەخلەت مەزمۇنالرنى ئازايتىپن لېچىكىش ۋاقتى بەتلەرنىڭ ئىىد كىسىىى ۋاق

دئىزدەشاااااكە لىااااارىش بىااااالەئ نەتىنىااااا ە ئېرىشاااااىش ئارىساااااىدىكى ۋاقىاااااە  نىاااااڭ قااااااتتىق تەلىپىىاااااى 

تىرىشىشااقا تااوبرا دىغانلىقى ھەققىاادە ۋەدە بېرىاادۇ. ھەر بىاار ۋەدىىىااڭ لەيىىاادە زور مىقااداردا ىااقانائەتلەندرر

روشااەئ  Googleئىشاالەتكۈچىلىرى ئۈچااۈئ  Yahooئەگەر بىااز مااۇۋەپپەقىيەت قازانساااقنىن ئەممااا لېلەتتاا

 ياخشىالنغائ ئىزدەش تەسىراتى ئېلىپ لېلىدۇ. 

 

ئەگەر ساەئ باشاقا شاىرلەت »تېسىمۇ ياخشىن ئەمما ئەڭ ياخشىسى ئەمەس. ئۇرس ماڭا مۇنداق د ادى: 

مااۈلكى بولسااان ئۇنااداقتا ئەڭ -ھەماادە ئۆزرڭىىااڭ ماااى بىاالەئ ھەمكارلىشااىپ بىاار ئىشااىى تاماملىغااائ بولساااڭ

مااۇھىمى ھەمكارالشااقاندىن لېاايىن ئااازراق يېڭىلىااق يارىتىشااقا لاپالەتلىاال قىلىشااىڭن بىزنىااڭ ئېرىشاامەلچى 

تە  ئۇناااداق ئااااددى  ئەمەسن باااۇ پۇرساااەتتىن ‹ ئىااازدەش Yahooقوللىغاااائ  Google›باااولغىىىمىز پەقەت 

قىاارىشن مانااا بااۇ سااودا لېلىشااىمىىىڭ چەللىمىسااى ە ئۇچرىماياادىغائ نىااڭ داڭقىىااى چى Googleپاياادىلىىىپ 

Google  .ئىزدەش » 

 

Google   نىڭ ئىشتىھاساى بە  چاوڭ بولاۇى لەتتىماۇ قاناداقGoogle  نىاڭ تاور ئېقىمىىاىYahoo 

يەنە  Inktomiن ئەگەر 17د  ەناادەلال ئىااش « مااولال يااوق يەردە مااوللىمەئ»بىاالەئ سېلىشااتۇرباندا خااۇددى 

Yahoo ڭ سۈررشتۈررشاى ە جااۋاب قايتۇرمىساان نىGoogle  ھەر بىار سۈررشتۈررشاكە تېاز ساۈرئەتتەن دەى

ئىىكاس قايتۇرۇشى الزىل. بىزنىڭ ئەيىى چابدىكى بىر تەرەى قىلىش ئىقتىادارىمىزبا نىسابەتەئ ئېيتقانادان گاۈى 

 ئىش.  سۇبۇرىدىغائ سۇ تۇرۇبىسىىى ئوتتىن مۇداپىلەلىىىدىغائ جۈمەلكە ئۇالى قويغاندەلال

 

بۇ ئىشىى ئېلىپ بېرىش ئۈچۈئ زور لۆلەملىل قۇرۇلاۇش قىلىشاقا تاوبرا لېلىادۇن شۇڭالشاقا »ئۇرس ماڭا: 

ن ھەر بىرىىىاڭ سەپلىمىساى چوقاۇم 5000توبرىسىىى ئېيتقانادا « زور مىقداردا مۇالزىمېتىرىمىز بولۇشى لېرە .

دىغائ يېڭى سانلىق مەلۇمات مەرلىازى تېساى ئىىتايىن ياخشى بولۇشى لېرە . بۇ مۇالزىمېتىرالرنى جايالشتۇرى

ئەمەلىيلەشمىدى. بىز يەنە يېڭى تاور سىستېمىساى تەتقىاق قىلىاپن شاۇ ئاارقىلىق سۈررشتۈررشاىىڭ ئوڭۇشالۇق 

بولۇشاااىغا لاپالەتلىااال قىلىشاااىمىز لېااارە ن مەيلاااى لومپياااۇتېر نەگە قويۇلساااۇئن قايتۇرباااائ سۈررشاااتۈررش 

 بولۇشى لېرە .  نەتىنىسىىىڭ ھەممىسى پۈتۈنلە  ئوخشاش

 

Google بىاارلىكتە گېرالااد ئەي ىېاار  19بىاالەئ ھااۆددى ە ئالغااائ سااودى ەر 18نىااڭ يۈررشااتۈررش قوشااۇنى
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 ر بولماقچى بولىدۇ.ىشىرلىتىىىڭ قۇرۇلۇش بۆلۈمى ە مەسلۇى مۇئاۋىن لىد Googleيىلىىىڭ بېشىدان مانبېر -2006  
17

مىاڭ بىردىىبىار زىيارەتچىساى باار ئىادىن شاۇ ئايادىكى تااراتقۇالر قاتارىادا  600مىلياوئ  48نىاڭ  Yahooئايادان -4يىلى -2000  

نىاڭ  Google  نىاڭ مۇالزىمىتىادىن لېيىاىال تاۇراتتى. لاېكىن لىىىيەساىدئامېرىكاا  America Onlineئىككىىچى ئورۇنغاا تىزىلىاپن 

 نىڭ ئارقىسىغا تىزىالتتى. 100ليوندىن ئاشقائ بولۇىن مى 3بىردىىبىر زىيارەتچى سانى ئەمدىال 
18

لېلىن للېىېرن شاۋئ سىمپسوئن لرانال ليۇساا نمار  لېلتاوئن گااب  ئوساتېرلەند ۋە دەيام مەلكاا  جىال ر انن الررى ساىمىممېر ۋە   

 .لىرىستولېر بوچىىڭ ياردىمى بىلەئ گېرالد ئەي ىېردىن سۆھبەتلىشىش سېتىم لىش اليىھەسىىى ئۆگەندى
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شااەپەرەڭ »تەمىااىلى ەئ زاپچاسااالرنى قوراشااتۇرۇىن چارلىىىااڭ قەھمەخانىسااىدا بااازارچىلىق بۆلااۈمى ئارىسااىدا 

يۈررشااتۈررش —لاادىراش يااۈرەتتىدىاان بىرنااى قااۇردىن نۇربااۇئ لىشااىلەر ئااۇ يەردە مۈلچىيىااپ ئا« ئۆڭكااۈرى

بۆلۈمىدىكى خىزمەتچىلەر مۇالزىمېتىرنى سىىاىن ئاندىن شەرقى  د ڭىز قىربىقىغا توشاۇيتتى. لومپياۇتېر بىالەئ 

 Googleلىق تولغاائ جاھاازالر ھەم يوباائ ھەم ئېغىار ئىادىن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە ئاانچە پۇختاا ئەمەس ئىادى. 

ولااۇىن بااۇ لومپيااۇتېر جاھااازلىرىىى ئۆزلىرىىىااڭ خىزمەتچىلىاارى ئەساالىدە قااارا ماشااىىا ئىنااارى ە ئالماااقچى ب

توشۇماقچى بولغائ ئىدى. يۆتكەش جەريانىدان بىر لومپيۇتېر جاھازىسى ئۆررلۈى لېتىپن بىر تېسىىل خادىمىى 

يارىالندۇرۇى قويغىلى تاس قالدىن شۇنىڭدىن لېيىن شىرلەت پۇى خەجلەىن مەخسۇس توشاۇش ئىشاچىلىرىىى 

مىادىكى باۇرادەرلەر يەنىاال قىممىتاى ۈئۈسكۈنىلەرنى توشۇيدىغائ بولدى. ئەممان يۈررشاتۈررش بۆلتېپىپ شۇالر 

نەچچە ياۈز مىلياوئ ئامېرىكاا دوللىرىلىاق تاساادىپى  سااقلىغۇچىى ئۆزىىىاڭ ماشىىىساغا قوياۇىن ئاۆزى ماشاىىا 

 ھەيدەى توشۇدى. 

 

ېچىلەى ئامېرىكىىىاڭ يەنە بىار چېاتى ە بارلىق لومپياۇتېر جاھاازلىرى جايالشاتۇرۇلۇى تەيياار بولساىالن لا

 توشۇالتتى. 

لىرىستولېر بوچ بىر يۈ  ماشىىىسىىى ئىنارە ئېلىپن توختىماستىن ۋىرگىىىيە ئىشتاتىدىكى يېڭى ساانلىق 

. يوى بويى يۇقىرى سۈرئەتلىل تاشيولدا ماڭااتتىن پەقەت شاوپۇر ئالمىشاىدىغائ تتىمەلۇمات مەرلىزى ە قاتىاي

سۈرئەتلىل تاشيولدىن چۈشەتتىن نىشانغا يېتىپ بارباندىن لېيىنن باۇ لومپياۇتېر جاھاازلىرى ۋاقىتتىال يۇقىرى 

 ىن بىماسىتە يېڭى مۇالزىمېتىر مەيدانىغا توشۇالتتى. لۈدەرھاى ماشىىىدىن چۈشۈرر

 

 ئۇزۇئ ۋەزىپە تىزىمىدان مۇالزىمېتىرنىڭ بىر تەرەى قىلىش ئىقتىدارىىى ئۆستۈررش پەقەت بىرال تاۈر ئىادىن

مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا ئەڭ ئاسائ بىر تۈر ئىادىن گەرچە تېاز ساۈرئەتتە ھېساابالش ئىقتىادارىىى ئۆساتۈررش 

بە  جىددى  بولسىمۇن ئەمما پەقەت قاتتىق د تاى ئۈسكۈنىلىرى بولسىالن نىشائ ۋەزىپىسىىى ئېىىق بەل ىلى ىلى 

ئوچۇق -باسقۇچقا لەل ەنلىل ئەھمالىىى ئوى بوالتتىن چۈنكى تەرتىپى مەلۇملۇق ئىدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە قايسى

بىلەئ ھەمكارلىشىش ئىشى بولمىغائ تەقدىردىمۇن قاتتىق  Yahooبىل ىلى بوالتتى. شۇبىىىسى مەسىلە شۇلىن 

نىاڭ مەسىلىساىىى ھەى  Googleد تاى لۆپەيتىش ئارقىلىق بىر تەرەى قىلىاش ئىقتىادارىىى ئاشاۇرۇش ئاماالى 

 قىاللمايتتى.

 

ئېشاىماتاتتى.  8ئۇزاق ۋاقىتتىن بۇيائن بىزنىڭ تور ئېقىمىمىز ھەر ھەپتىدە %»ئېيتىشىچە: جى  دىلانىىڭ 

مەيلااى قايسااى ۋاقىتتااا بولسااۇئن پەقەت مۇشااۇ ئېشااىش نىساابىتى بولسااىالن توختىماسااتىن يۇمشاااق د تااالىى 

س ئىادى. ياخشىالش لېرە  ئىدىن چۈنكى قاتتىق د تالىىاڭ ئىنارا بولاۇش ساۈرئىتى ھەمىشاە ئاانچە تېاز ئەمە

 4قاتتىق د تالغا مەسلۇى خىزمەتچىلەر پۈتۈئ لاۈچى بىالەئ ئىشالى ەئ تەقادىردەن ئەگەر ھەر ھەپاتە پەقەت %

ئاشاىدۇن ئۇناداق بولغانادا ئەلامەتتە بولمايادۇن شۇڭالشاقا  8لومپيۇتېرنى لۆپەيتەلەيدۇن ئەمما تور ئېقىماى %

شىلىشااىمىز شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالە ئورنىغااا ئۆزىمىزنىااڭ مااۇالزىمەت سىستېمىسااىىى توختىمااا  ئۈزلۈلسااىز ياخ

باۇ خىا  يۇمشااق « ئىشلىتىدىغائ اليىھەنى ئىزدەىن تېسىمۇ يۇقىرى ئېقىل مىقدارىىى ئىشقا ئاشاۇرۇش لېارە . 

د تالىى اليىھەلەشكە يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىادارىن ھەمادە اليىاھەلەش ئىدىيەساى جەھەتاتە يۈرەللىال بۆساۈى 

داق نەرسااىلەرنى مااۇالزىمېتىر قوراشااتۇرباندە  لااۈنتەرتىپىىى ئالاادىن چىقىااش روھااى بولۇشااى لېاارە ن بۇناا

 ئورۇنالشتۇرۇى قويغىلى بولمايدۇ. 

 

ئۇنىااڭ قارىشااىچە توختاماادا « ئەمەلىيەتااتەن بااۇ بىااز ئۈچااۈئ ياخشااى ئىااش. »ئۇرسااىىڭ د يىشااىچە: 

شىى يېڭىالىن ئىزدەشكە بەل ىلەن ەئ مەسلۇلىيەتكە ئاساسالنغاندان بىز توختىما  ئۈزلۈلسىز ھالدا ئىىد كىسال

نىاڭ چوقاۇم ئۆزىىىاڭ  Googleلەتكەئ ۋاقىتىى يېتەرلىل دەرىنىدە قىسقارتىشقا لاپالەتلىل قىلىمىزن بۇ ھااى 

تېسىمااۇ پىشااقائ »نااى  Googleئىل ىرىلىشااىىى يېقىىاادىن لۆزىتىااپ تۇرۇشااقا مەجبۇرالياادۇن شااۇنىڭ بىاالەئ 
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  Rackable Systems   دمۇالزىمېتىر ۋە ساقالش تېسىىكا شىرلىتىGoogle  بىالەئ بولغاائ ھەمكارلىقتاا تەرەققىيااتى ناھاايىتى

شىرلىتىىىڭ قېپقالغائ قىسمىىىمۇ سېتىمالىدۇن ھازىر  SGIيىلىن ئامېرىكا -2009يىلىال پا  چېكى بازاربا سېلىىغائ. -2005تېز بولۇىن 

Google  تۇرۇشلۇق ئورنى ئىل ىرىكى شىرلىتىىىڭSGI .شىرلىتىىىڭ باش ئىشتابى ئىدى 
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مۇ تېز قىلىشقا ئېھتىياجلىقن ئەمما توختامدا ھەر سائەتتە بىز ئىزچى  ھالدا تېسى»لە ئايالندۇرىدۇن « شىرلەت

ئەڭ يۇقىرى لېچىكتۈررش ۋاقتى دھەر قانداق بىر سائەتتە ئىزدەش نەتىنىسىىى قايتۇرۇشىىڭ ئوتتۇرىچە ۋاقتى  

نىڭ قانچىلىل ئىكەنلىكى بەل ىلەن ەئ. سىز چوقۇم لېچىكتۈررشىى دەى ئۆلچىشىڭىز لېارە . مىقدارالشاتۇرۇش 

بىااااز لېيىىكااااى ئاياااادا ›ە ئاشسااااىالن نىشااااانىى تېسىمااااۇ ياخشااااى بەل ىلى ىلااااى بولىاااادۇن ئاناااادىن ئەمەلاااا 

بۇنداق بولغانادان نۇرباۇئ ئىشاالرنى مۇشاۇ ئىشاتىن قاوى ساېلىپ ‹ قىسقارتاالمدۇق يوق  10لېچىكتۈررشىى %

 « قىالاليمىز. 

 

 ئاخىرقى قۇرۇت 

 

بااا ئىاازدەش  Yahooيەنە  Googleن ئىاازدەش سااۈرئىتى ۋە بىاار تەرەى قىلىااش ئىقتىدارىاادىن سااىرت

نەتىنىسااىىى ۋاقتىاادا يېڭىالشااقا لاپااالەت بەرگەئ. بااۇ ۋەدە قارىماققااا ئااانچە تەس ئەمەسااتە  قىلغىىااى بىاالەئن 

نىڭ قۇرۇتى پالەچ ھالەتكە چۈشۈى قالدىن  ئۇنىڭ ئۈستى ە ئىنارا قىلغىلاى  Googleئايدان -3يىلى -2000

ق د تالى دەلدەڭشىپ مېڭىپ تور ئادر سلىرىىى ئىزدەىن ئاقساى يۇمشا Googlebotبولمىغىلى تاس قالدى. 

مېڭىپ ئاخىرى توختاى قالدى. ئىىژ ىېرالر سىساتېمىىى قايتاا قوزباتقاائ بولساىمۇ ئەمماا ھېچىاېمى ە پايدىساى 

ئىزچى  بىرمۇ يېڭى  Googleئايدىن بۇيائن  4بولمىدى. قايتا سىىىغائ بولسىمۇن نەتىنىسى ئوخشاش بولدى. 

ىسااىى قۇرالمىاادى. گەرچە مەئ بااۇ تاسااادىپىيلىقىى ھااېچكىم ە د مىاا ەئ بولساااممۇن بااۇ ۋاقىااە مېىىااڭ ئىىد ك

Google  .با خىزمەتكە چۈشكەئ ۋاقتىل بىلەئ ئاساسەئ ئوخشاش ئىدى 

 

بىر ئىىد كىسىى قۇرۇشتان نۆۋەتتە بار بولغائ تور بېكەتلەردىكاى ئۇچاۇرالرنى بىار قاانچە ھەپاتە ئىازدەىن 

رالرنى تور بەت ئادر ن مۇندەرىنىسىدىكى سانلىق مەلۇماتالربا توپالى لىرگۈزىادۇن باۇ ئۇچاۇر ئىزدى ەئ ئۇچۇ

ۋە سانلىق مەلۇماتالر ئىشلەتكۈچى ئىزدى ەندە ئىزدەش نەتىنىسى سۈپىتىدە تەرتىپ بويىچە ناماايەئ بولىادۇ. 

 Enterىااانە ئاااۇالر زور لۆپچىلىااال ئىشااالەتكۈچى ئاااۇالر ئىزدەيااادىغائ تاااۈرنى لىرگۈزگەنااادەن لاااۆررن ەئ نەت

لۇنۇپكىسىىى باسقائ ۋاقىتتىكى تورتۇرانىڭ ھالىتى دەى قارايدۇن شۇڭالشقا ئۇالر ئەڭ يېڭى خەۋەر ۋە ئۇچۇرنى 

لۆرەلمى ەناادە گاااڭ ىراى قالىاادۇن بەزىاادە ھەتتااا ئاچچىقلىىىشااى مااۇمكىن. ئەگەر ئىىااد كىن بىاار ئااايغىچە 

نىااڭ  Googleن ئىشاالەتكۈچى تېسىمااۇ نااارازى بولىاادۇ. يېڭىالنمىغااائ بولسااان ئۇنااداقتا ۋاقتااى ئااۆتكەئ بولىاادۇ

ئامالسىز  Googleئىىد كىسىىىڭ ۋاقتى ئۆتۈپال قالما  بەلكى لۆلىرىپ لەتتى. قۇرۇتىى ئىشلەتكىلى بولمىسان 

Yahoo ەئ توختامغااا خىالپلىااق قىلىاادۇن تېسىمااۇ مااۇھىل بااولغىىىن ىبىاالەئ تااۈز Google  باااش بېتىىىڭمااۇ

 ايدۇ. باربانسېرى لېرىكى بولم

 

باا قوشۇلۇشاتىن  Googleئاۇ مەئ »ئۇ قۇرۇتىى تىلغاا ئالغانادان جىا  دىلاائ ئەسالەى مۇناداق د ادى: 

ئىادىن ئۇنىاڭ لومپياۇتېر خاتاالىقىىى تاۈزىتىش ‹ بىر درۋە قااليمىقائ قوليازماا پىروگراممىساى›ئىل ىرى يازبائ 

ىار لومپياۇتېردا قاۇرۇت ئىنارا قىلىاىىش ئىقتىدارى ھەقىقەتەئ ئانچە لۈچلۈ  ئەمەس ئىدى. شۇڭالشاقان ئەگەر ب

جەريانىاادا چاتاااق چىقسااان ھەماامە ئىااش بىكاربااا لېتەتتااى. مۇشااۇنداق بولغاناادان بااۇرۇئ قىلغااائ ئىشااىى يوققااا 

لۈئ ئەتراپىادا ئاۆمىلەى ئۇچاۇر يىغقانادىن  10چىقىرىپن قايتا باشلىشىمىزبا توبرا لېلەتتى. شۇڭالشقان ئەگەر 

ا لاشااىال لۆررلسااەن بىماسااىتە ۋاز لېچىشااكە مەجبااۇر بولااۇىن ئاناادىن قايتااا لېاايىنن لومپيااۇتېر سىستېمىسااىد

ئااپالن »خۇددى جى  ئۆزى ئېيتقانادە ن بىردىىبىار زاپااس پىاالئ « باشاليتتى. بۇ ئىىتايىن ئازاپلىق ئىش ئىدى. 

 «. چاتاق. قايتا لېلەيلى

 

ئ لومپيۇتېرنىاڭ ساانىمۇ شاۇنچە ئەڭ ئەپسۇسلىىارلىقىن ئىىد كىن قانچە لۆپەي ەنسېرىن ئىنرا قىلىدىغا

ئاشاتتىن ئىنرا قىلىدىغائ لومپيۇتېر قانچە لۆپەي ەنسېرىن ئۇنىڭ ئىچىدىكى بىار ئىككاى لومپياۇتېردا لاشاىال 
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سېتىمالغائ قاتتىق د تالالر لاشىال لۆررلمە  تۇرۇپال  Google. 20چىقىش ئېھتىماللىقى شۇنچە يۇقىرى بوالتتى

  ەچكەن ئەھماى تېسىمۇ ئېغىر ئىدى. ئاگاھالندۇرۇش ئۇچۇرى لۆرسەتمى

 

جۈپلاۈلىىى -تااق« جۈپلۈلىىى تەلشاۈررش ئىقتىادارى ياوق.-لومپيۇتېرىمىزنىڭ تاق»جى ىىڭ د يىشىچە: 

ئېىىقلىيااليدۇن لومپيۇتېر ساقالش جەريانىدا تاسادىپى  خانە سانى خاتالىقى لۆررل ەندە  تەلشۈررى خاتالىقىى

ى تەلشۈررش ئىقتىدارى بار ساقلىغۇچ ئاالى  دەرىنىلىال مۇالزىمېتىرالرباا جۈپلۈلىى-تاق»ئەسكەرتىش بېرىدۇ. 

جۈپلاۈلىىى تەلشاۈررش ئىقتىادارى بولمايادۇ. مەساىلە شاۇلىن -ئىشلىتىلىدۇن ئادەتتىكى سااقلىغۇچالرنىڭ تااق

باۇيرۇقى بەرساىڭىزن ئاساسااەئ تەرتىپاى بااار « تەرتىپىىاى تىاازىش»ئەگەر نۇرباۇئ ساانلىق مەلۇماااتىڭىز بولساان 

نەتىنى ە يېتەلەيدۇ. ئەمما ساىز قايتاا ساانلىق مەلۇمااتىى تەرتىپلەشاىى تەلەى قىلغانادان تەرتىاپلەش ئۇساۇلى 

نىاااڭ ئىىژ ىېرلىااارى ساااانلىق مەلۇماااات قۇرۇلمىساااىىى  Googleبۇناااداق بولغانااادان « ئاااانچە ئوخشاااىمايدۇ.

 adversarialدرشااامەئ سااااقلىغۇچ د»  ئېيتقانااادە  Ben Gomesاليىھەلى ەنااادەن باااېن گاااومېن د

memory »  .قا يۈزلەنمە  ئاماى يوق 

 

بىار مەزگىا ن بۇناداق مەساىلىلەرنىڭ ھەممىساى ە يولۇقتاۇمن چاۈنكى »ماڭاا مۇناداق د ادى:  بېن گومېن

ئوقاۇش پۈتتۈرگەنادىن لېيىىكاى —لومپيۇتېرالرنىڭ سۈپىتى بە  ناچار ئىدى. ئەيىى ۋاقىتتا مەئ بۇ پىروگرامماا

يېزىماتاتتىلن ئەمما ئىزچى  نورمااى ئىنارا قىلىشاقا ئامااى قىاللمايماتااتتىل. نى —تۇننى يولۇقتۇربائ چوڭ تۈر

مەئ ئەيىى چابدا ئۆزەم ھۆرمەتلەيدىغائ لىشىلەر بىلەئ مۇشۇ ئۆيدە بىللە ئولتۇراتتۇقن ئۇالر جى  ۋە ساننا  

لاۆپچىلىكى يەنىاال باۇ ئىقتىادارالرنىڭ زور ›گېماۋاتن يەنە ئۇرس بار ئىدى. ئەيىى ۋاقىتتاا جىا  مۇناداق د ادى: 

ن مەئ ‹نورماااى ئىناارا قىلىىىماتىاادۇن ئەممااا تااور بەتىااى تەرتىااپلەش پىروگراممىسااى ئىزچىاا  پااالەچ ھااالەتتە

ئاڭلىغاندىن لېيىن لاماردىن بىرنى تېپىپ لىرىپ لەتكۈدە  بولۇى لەتتىل. شۇنىڭدىن لېيىىكى ئۇدا بىر قانچە 

بىىى تااپىمەئ دەى پەقەت ئۇخلىمىادىلن مەساىلە ئااخىرى لېچەن پىروگراممىىىڭ پالەچ بولاۇى قېلىشاىىىڭ ساەۋە

 ئىكەنلىكىىى بايقىدىل. 4گە تەڭشى ەئ ئىكەنمەئن لېيىن تەلشۈرگەندە  0تېپىلدىن بىر پارامېتىرنى ئىل ىرى 

 

دەى ئويلىدىل. مەسىلىىى تاپقانادىن لېايىنن لاۆى يېاىىكلەى ‹ بۇ مېىىڭ خاتالىقىل ئەمەس›ئەيىى ۋاقىتتا 

 قىلدىل.  قالغاندە  ھېن

 

قتىغاا قااراى ئۆمىلىادىن باېن ئايادان بىار يېڭاى قاۇرۇت ئااخىرى دىڭ وساالى ئااخىرقى نۇ-3يىلى -2000

ئايدىكى تور بەت ئىىد كىساى -3«. « ئۆل ۈدە  جاپا تارتىپ»ىىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندان ھەقىقەتەئ گومېس

ى ئىچىدىكى مەسىلىلەر ھەقىاقەتەئ بە  لونا قۇرۇتىىڭ ئەڭ ئاخىرقى ئىنرا قىلىىىش نەتىنىسى ئىدىن شۇبىىىس

« MarIndex»بىز ئىچكى قىساىمدا ئاۇنى « لۆى ئىدىن بۇ ئىىد كىسىى چىقىرىم تىش مۇمكىن ئەمەس ئىدى. 

  Marchددا  ئىىااد كىن  دەى ئاتااايتتۇقن بااۇ قااوش مەنىلىاال سااۆز بولااۇىن ھەم ئىىااد كىن قۇرۇلغااائ ئااا  د

مەزمۇنىىىااڭ ناچااارلىقىىى بىلاادررەتتى. الررى بىاالەئ سااېرگې  مااارتىىن شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالە يەنە ئىىااد كىن 

شىرلەتىىڭ جىددى  ھالەتكە لىرگەنلىكىىى جالارالىن قۇماندانلىق ئىشاتاب قاۇردى. بۇنادىن لېايىن ھەر قېاتىل 

ماماتىغا مۇناسىمەتلىل چوڭ ئىش يۈز بەرساەن ئاۇالر ئەنادىزە باويىچە ئىاش قىالتتاى. جىا  -شىرلەتىىڭ ھايات

نا  گېماۋاتن گرائىن سىلم رستېينن بوگادائ لولوساې  ۋە جاورج خارىال لومپياۇتېرلىرىىى ساېرىق دىلائن سان

ئايىىڭ دەسالىپىدەن ئاۇالر -4رەڭلىل يىغىن زالىغا يۆتكەى لىرىپن قاتتىق ئويلىىىپ بۇ مەسىلىىى ھەى قىالتتى. 

ئاۇ قۇرۇتتاا يەنىاال لەمتۈللاۈ  ئىىد كىسىى ئوڭشاى مۇالزىمېتىربا يولاليدىغائ ھالەتتە لەلتۈردىن شۇبىىىساى 

 بولۇىن پەقەت دىڭ وسالى ئۆمىلەيتتى. 

 

 نى بىر تەرەى قىلغىلى بولمايتتى.  Yahooئۇ لونا قۇرۇت بىلەئ 

 

 

                                                             
20

يىللىق ھېسابالش ئىقتىدارىغا تەڭ.  14ئىشلى ەندىكى ھېسابالش ئىقتىدارى بىر لومپيۇتېرنىڭ سائەت  24لومپيۇتېرنىڭ ئۇدا  5000  

 ھتىماللىقى نىسبەتەئ يۇقىرى.بۇنچە ئېغىر ھېسابالش جەريانىدا بىر يالى بىر قانچە لومپيۇتېردىن لاشىال چىقىش ئې
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 مىلياردلىق نىشائ  1

 

تېسىمااۇ يااۇقىرى ئۆرلەشااتەن چوقااۇم ئىل ىاارى ئۆتكااۈزگەئ خاتااالىقلىرىىى  Googleئااۇرس دەساالىپىدىالن 

سى  سىستېمىدا ئارائ يۈررشاۈۋاتقائ ئاساسا  لاودنى ياخشاىالش لېرەللىكىىاى توناۇى تۈزىتىشى بولۇپمۇ ئاسا

 يەتكەئ. 

 

ماماتىغا مۇناسىمەتلىل بولغائ بىر قاانچە -نىڭ ھايات Googleئۇرس شىرلەتكە لىرگەئ تۇننى لۈنىن 

قىلدۇقن ئەمماا  بىز بىر قىسىل مەسىلىلەرنى ھەى»قېتىملىق ئوتىى دەرھاى ئۆچۈرگەئ. لېيىن ئۇنىڭ د يىشىچە: 

باۇ ئىشاىى قىلىشاتا ناھاايىتى زور خەتەرگە تەۋەلكاۈى قىلىمىازن « بىز راستال باشتىن باشالى قىلىشىمىز لېرە . 

چۈنكى تامامەئ بۇزۇلۇى لەتمى ەئ نەرساىىى ئوڭشاشاقا مەنابە الزىال بولىادۇن لاېكىن ئەيىاى ۋاقىتتاا باۇ مەنابە 

ھەممىسى بۇ خى  مۇرەلكەى ئىشاىى ئارقىغاا ساۆرەىن ئەڭ  ئىىتايىن قىن ئىدى. زور لۆپچىلىل شىرلەتلەرنىڭ

 ئاخىرىدا بىر ياققا تاشالى قوياتتى. 

 

ئەيىى چابدا مەساىلە ئاۇنچە جىاددى  ئەھمالغاا لېلىاپ قالمىغاائن شاىرلەت »ئۇرس ماڭا مۇنداق د دى: 

ىساى ئىادى. ئەگەر تورتۇراسىمۇ بۇ مەسىلىلەر تۈپەيلىدىن توختااى قالمىغاائن پەقەتاال ھاساىالت ئۈناۈمى مەسىل

ھەم لونااا ھەم قااليمىقااائ مۇھىتتااا ئااۇزۇئ مااۇددەت ياشىسااىڭىزن ئىااش قىلىااش ئۈنااۈمىڭىز تااۆۋەنلەى لېتىاادۇ. 

  نىڭ ئاساس لودىىى تەتقىق قىلىاش تاۈرىىى Google Two« دئىككى » Googleيىلى لۈزدەن ئۇ -1999»

ا قىلىىىاادۇن ئەساالىدىكى ئاساسااى  دە ئىناار« ئىككااى» Googleقوللىغااائ. بۇناادىن لېيىىكااى يېڭااى سىسااتېما 

لودنى ئىشلىتىش تەدرىنى  توختىتىلىدۇ. جى  ۋە لرائىن بۇنىڭ ئۈچۈئ تىرىشىماتاتتىن ئەمماا يېڭاى ئاساسا  

قۇرۇلما پىروگراممىسىىىڭ لودىىى يېزىشقا ۋاقىە الزىل ئىدىن ئەمماا ۋاقىاە ئىىتاايىن قىان ۋە جىاددى  ئىادىن 

Google شۇنداق ئىدى.  ئىىژ ىېرلىرىغا نىسبەتەنمۇ 

 

ئۇنىڭدىن لېيىىكى بىر قانچە ئايدان ئۈزلۈلسىز ئېشىماتقائ تور ئېقىمى ھەر ۋاقىە ھەر زاماائ شاىرلەتىىڭ 

بېسىمىىى ئاشۇرۇۋاتاتتى. ئۇرسىىڭ ئويلىمىغائ يېرىدىنن ئاۇالر ساىتان ور ئۇنىم رساىتېتىدا ئوقۇۋاتقانادا يازباائ 

 پىروگرامما لودىدىن مەسىلە چىقتى. 

 

  Squaw Valleyىىڭ يىللىق قاار تىايىلىش سااياھىتى مەزگىلىادەن لرائىان ساىكماۋ جىلغىساى دشىرلەت

ئۈچاۈئ « ئىككى» Googleمەنزىرە رايونىدان پۇرقىراى ھور چىقىماتقائ لۆلچەلتە ئولتۇرۇىن جى  بىلەئ بىللە 

نىاڭ « ئىىاد كىن دا »يېپيېڭى قۇرۇت ۋە ئىىد كىساالش پىروگراممىساى يېازىش تەللىپىىاى بەردى. ئاۇ چابادا 

لېسى  يىمىرىلىشىغا يەنە ئىككى ئا  ۋاقىە قالغائ چا  ئىدى. لرائىن ئوتتۇرىغا قويغائ ئۇسۇى ئەسلى -ئۈزرى

دا  »بىر ئالماشتۇرۇشتىن تېسىمۇ بىسەتەر ئىدىن جى مۇ بۇ نۇقتىىى لۆررى يەتكەئ ئىدى. -پىروگراممىىى بىرمۇ

لەلتۈررى قويدى. لرائىنن جىا  يەنە سااننا ن باېن گاومېن  بۇ تۈرنى توساتتىن جىددى  ھالەتتە« ئىىد كىن

 بىر پۇتى گۆرگە ساڭ ىلىغائ يۈرىكىىى ئېلىاپن ياۇقىرى ئۈنۈملاۈ  ھېساابالشنىڭ  Googleتۆتەيلەئ بىرلىكتە 

 ئۇسۇلى قوللىىىلغائ يېڭى تىپتىكى يۈرەلكە ئالماشتۇردى. 

 

ەيتتاااىن ئومىاااد يىپىااادىكى قارمااااقىى نىاااڭ قاتىاشاااقانلىقىىى بىلم Yahooباااۇ قوشاااۇئ ئەيىاااى ۋاقىتتاااا 

ئاياادا توختااام تاۈزگەئ ۋاقىتتااان ئۇالرنىااڭ -5چىشالىمەلچى بولۇشااقا تەييارلىىىماتااتتى. ئەلاامەتتە ئااۇالر ئومىاد 

ھەممە ئىشىى تامامالشقا قالدۇربائ ۋاقتىىىڭ بىر ئاايال قالغاانلىقىىىمۇ بىلمەيتتاى. يېڭاى سىساتېما چوقاۇم تاور 

ھەسسىسى ە تەڭ شارائىتتان پۈتاۈنلە  ئىشاەنچلىلن  3كى ئەڭ يۇقىرى يۈلىىىڭ نىڭ ئىل ىرى Googleئېقىمى 

مۇقىل ئىنرا بولۇشى لېرە  ئىدى. ئۇالر سۈررشتۈررشىى نۇربۇئ سانلىق مەلۇماات مەرلىزىادىكى نەچاچە مىاڭ 
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زلۈلىدىن مۇالزىمېتىربا تەقسىملەىن ئاندىن لومپيۇتېرنىڭ بوش ۋاقتىىىڭ ئەھمالىىى ھېسابالىن تور ئېقىمىىى ئۆ

ماۇالزىمېتىرىىى تاقاشاقان  Googleتەڭپۇڭالشتۇرۇشى لېرە  ئىدى. ئىىژ ىېرالر سىستېمىىى سىىاش جەريانىادا 

Yahoo  بىلەئ ھەمكارلىشىش مەزگىلىدەYahoo  دىن لەلا ەئ ھەر قاناداق بىار سۈررشتۈررشاىى چۈشاۈررى

ئەممااا ئەقىللىااق ھەم ئىسااتېداتلىق خەتەرگە تەۋەلكااۈى قىلىشااىى ياااقتۇراتتىن  Googleقويۇشااقا بولمااايتتى. 

ئىىژ ىېرالرنىڭ قارىشىچە: بۇ پۈتكۈى شىرلەتىىڭ يىمىرىلىش گىردابىغا بېرىپ قېلىشىدىن د رە  بېرەتتى. بۇنچە 

لۆى ئۇسۇلىىڭ بىرسىمۇ لېرەلكە لەلمىدى. ئۇرس ئەيىى ۋاقىتتىكى ۋەزىيەت ۋە قوشۇنىىڭ ئىقتىدارىىى تەھلى  

 سىمۇ چوڭ خىرىسقا دۇچ لېلىدىغانلىقىىى تونۇى يەتتى. قىلىپ مۆلچەرلەىن ئۇالر تې

 

مىلياارد تاور ئادر ساىغا ئىىاد كىن  1يىلى يى  بېشىدان ئىزدەش ساھەساىدىكى چاوڭ ئااق لىاە -2000

 Googleقۇراتتى. ئىل ىرى تېسى ھېچكىل بۇنداق چوڭ بەلىتە مەخلۇقىى تەمە قىلىپ باقمىغاائن ئەمماا ئاۇرس 

قاۇرۇتى ئاارقىلىق باۇ ۋەھشاى  مەخلاۇقىى تۇتمااقچى بولادى. گەرچە ئىىد كىساتا  نىڭ پاارقىراى تۇرباائ يېڭاى

پەقەت يېرىمادە  تاور بەت تولاۇق تاوپالى لىرگۈزرلساە دقاۇرۇت بەت تۇتۇشالۇق تاور ئادر ساىىىال تونۇماسااتىن 

نااااى  Inktomiبەلكااااى بەتتىكااااى ھەماااامە مەزمااااۇنىى تەلشااااۈرىدىغانلىقىىى بىلدررىاااادۇ  مااااۇن ئەممااااا بااااۇ 

تۇتۇشاىى ئىشاقا ئاشاۇربانلىقىىى  ىىمىليوئ تور بەتىىڭ مەزمۇنى 110ررشكە يېتەرلىل ئىدىن ئۇالر خۇنۈللەشتۈ

مىلياااارد تاااور بەتىاااى  1بىااالەئ بولغاااائ باااۇ ساااودىغا نىسااابەتەئ ئېيتقانااادان  Yahooجالارلىغاااائ ئىااادى. 

لىاق « مىليارد 1» ئىىد كىسالشىىڭ زررررىيىتى يوق ئىدىن ئەمما مەزمۇئ تۇتۇش قوشۇنىغا نىسبەتەئ ئېيتقاندا

ئەڭ ماااۇنەۋۋەرن ئەڭ  Googleئىىد كىساااىىڭ ئاااادەتتىن تاشاااقىرى مەنىساااى باااار ئىااادى. بۇناااداق بولغانااادا 

 ئىستىقباللىق ئىزدەش تېسىىكىسى جەھەتتەن دۇنيادا مۇنازىرە تەلەى قىلمايدىغائ باشالمچىغا ئايلىىاتتى. 

 

ىىمىزن قانااداق قىلىااپ يېڭااى سىسااتېمىىى ئىاازدەش جەھەتااتەن بىزنىااڭ ئويلىىىاادىغى»ئۇرسااىىڭ قارىشااىچە: 

نۆۋەتتىكى سىستېما بىلەئ تولۇق سېلىشتۇرباندان قارىماققا ئۇنىڭ ھېچىېمى ە ئەرزىمەيادىغانلىقىىى بىلادرررش. 

مۇۋەپپەقىيەتىىڭ ئەڭ ياخشى ئېىىقلىمىسى يېڭى سىستېمىدىن بىرنى ئوتتۇرىغا قويۇىن لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى 

ڭ ئىشەن ۈسى لەلمەيدۇن ئاشۇ لوناا سىساتېمىغا شاۇنچە ئاۇزۇئ ۋاقىاە چىاداپتىمىزن ۋاھن ھەقىقەتەئ ئادەمىى»

 « چۈنكى يېڭى سىستېما بىلەئ سېلىشتۇرباندان لونا سىستېما ھەقىقەتەئ ھەم لونا ھەم ئارقىدا قالغائ. 

 

مىلياارد دەرىنىساىدىكى ئىىد كىساىمىز بولىادۇ  1ئۇرس دەسلەپتە »بېن گومېن ئەسلەى مۇنداق د دى: 

نىڭ ئىىد كىن لاۆلىمىىى  Google بېن گومېن« د  ەئ ۋاقىتتان ئۇنى جۆيلۈۋاتىدۇ دەى ھېن قىلغائ ئىدىل. 

ئۇ سانغا يەتكۈزرش ئۈچۈئن ئەيىى چابدىكى ھەى قىلىش ئۇسۇلىغا ئازراق ئۆزگەرتىش لىرگۈزرى ھەى قىلىشاال 

سائ دەرىنىسىدىكى ئۆسۈش ›لىھەتچىل مېىىڭ مەس»لۇپايە قىلمايدىغانلىقىىى بىلەتتى. ئۇ ماڭا مۇنداق د دى: 

د ا ەئ ئىادى. ساىلەر ساائ جەھەتاتىن ‹ ساائ جەھەتاتىن ئۆساۈش ئەمەسبولاۇىن سۈپەت جەھەتتىن ئۆسۈش 

ئۆستۈرگەندەن سۈپەت جەھەتتىن ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇن ئۇنىڭدىن لېلىپ چىققاائ مەساىلە تاماامەئ ئوخشااش 

 « ھەسىمۇ پەقەتال ئوخشىمايدۇ. بۇ ئۈزلۈلسىز جەريائ ئەمەس. بولمايدۇن ئۇنىڭغا قوللىىىدىغائ ھەى قىلىش اليى

 

تۆۋەنلىكىىى ئايرىغىلى بولمايدىغائ ھەى قىلغىلى بولمايدىغائ ئىككى مەسىلى ە قارىتان بىرىىچىن -يۇقىرى

Yahoo  مىلياارد دەرىنىساىدىكى تاور بەت ئىىد كىساىىى  1نىڭ تەلىپىىى قانادۇرۇشن ئىككىىچاىن دۇنياادىكى

ئىككاااى ئىشاااىىڭ ھەممىساااىىى  Googleررى بىااالەئ ساااېرگې  قوشاااالى دو تىكمەلچاااى بولااادى. قاااۇرۇشن ال

لااۈنى -3ئايىىااڭ -Google  7  قىلىاادىغانلىقىىى قااارار قىلاادىن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە تەڭااال ئېلىااپ بېرىلىاادۇ.

لاۈنى درلەت باايرىمى -4ئايىىاڭ -7نىڭ سۈررشتۈررشاىىى بىار تەرەى قىلىادۇن  Yahooدرشەنبىدىن باشالى 

لىادۇ. باۇ بىار لۈنادىكى باوش ۇى لېلىپ چىقىش ئېھتىمالى بار ھەر قانداق چاوڭ ئااپەتىى ئوڭشاشاقا قالدۇرلۈن

ۋاقىتتااان مااۇرەلكەى بولغااائ لااودنى تەھلىاا  قىلىااپن پىروگراممىىىااڭ خاتااالىقىىى ئىاازدەىن ئاخىرىاادا خاتااالىق 

لىاپ باقمىغاائ سىساتېمىىى قايتاا تۈزىتىلىدۇ. ئەگەر زرررر تېپىلساان ئىل ىارى باۇنچە چاوڭ ياۈلىى بىار تەرەى قى

 لۈئ توختىما  ئىنرا قىلىىىدۇ.  7سائەتن ھەر ھەپتىدە  24قوزبىتىدۇن شۇنىڭدىن لېيىن ھەر لۈنى 
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 يۈگرەشتىن ئىل ىرى ئۆمىلەش 

 

بىىاسىدان  ھەرپتاختاا باساقاندا ئۆيادىن  Googleئايىىڭ بىر لېچىسىن تۈئ خېلى بىر يەرگە باربائن -4

تاۇرۇق ئااۋازى بىالەئ باھااردىكى ياامغۇر تامچىساىىىڭ دەرىازى ە ئۇرۇلغانادىكى ئااۋازى بىار -قچىقىماتقائ تارا

بىرى ە تەڭكەش بولۇۋاتاتتى. جى  دىلانىىڭ ئىشسانىسىدان ساننا  گېماۋات لود لىرگۈزرۋاتاتتىن جىا  ئۇنىاڭ 

دىن دومىاالىن خااۇددى ئارقىساىدا تاۇرۇى ئاۆزگەرتىش تەللىپاى بېرىماتااتتىن بىار قااۇر بىار قاۇر تېكىساە ئېكرانا

 ئاپتوماتىل لى ىتتا ئۈستى ە ئۆرلەۋاتقائ پەشتاققا ئوخشايتتى. 

 

لرائىن سىلم رستېين لىرىپ لەلدىن ئۇ قولىدا قارامتۇى بىىەپشە ئۆمۈچۈ  ئويۇنچۇقىى مىنىاپ تاۇراتتى. 

ىن قولىاادىكى ئااۇ ساااننا  گېماۋاتىىااڭ ئارقىسااىدىكى يەنە بىاار تەرەپااتە تااۇرۇى ئېكرانغااا قاراۋاتاااتتىن  ئانااد

ئۆمۈچۈلىى قويۇىن ئۇ سورىماقچى بولغائ بۇيرۇقىى لۆرسىتىپ تۇرۇى جى تىن سورىدى. جى  ئۇنىڭ ساوئالىغا 

جاااۋاب بەردىن لرائىاان مەمىااۇئ بولغااائ ھالاادا لەتتااى. ئۆمۈچااۈ  شااۇ يەردە قالاادىن گەرچە تاشاالىم تىل ەئ 

ق جىپىساالش تاختىساى ۋە ساىقىش لاۈچىىى بولسىمۇ ئەمماا ئاۇ ياالغۇز ئەمەس ئىادى. ر ازىىكە بىالەئ باابالقلى

مەشىق قىلغۇچ بىر چەتتە تۇراتتىن بۇ ئېىىقال لرائى ىىڭ لەل ەنلىكىىىڭ ئىسپاتى ئىدى. بېن گاومېن لارىادوردا 

تۇرۇىن پۇرچاق قاچىاليدىغائ خالتا دبىر خى  ئويۇئ قورالى  ئاسمانغا ئېتىپن ئانادىن ئۇالرنىاڭ ئىچىادىن بىار 

ئېكرائ ئالدىدا ئۇدا بىر قانچە ساائەت تۇربانادىن لېايىنن بىار قىساىل ھەجامى ھەرىاكەت  قانچىىى تۇتۇۋاالتتى.

قىلسااا تېتىكلىشااىپ قاااالتتىن ھەماادە ئىنادچااانلىقىىى قايتااا ئۇربۇتاااتتى.  بااېن گااومېنن بااېن پولاال يەنە بااېن 

  نىااڭ ئاااۋازى تەدرىنىاا« بااۇرچ»  دەن Ben Pen« دبااېن لەپىسااى»الر ئورتاااق ئىشاالىتىدىغائ  21سااىمىن

 لۈچىيىپن باربانسېرى لۈچلۈ  بىر ئاۋازبا ئايلىىىماتاتتى. 

 

 ئۇالر ئۇ قۇرۇتىى لۆڭۈى قويۇى ھالىدىن خەۋەر ئېلىماتاتتى. 

 

ئىىژ ىېرالر نۆۋەتلىشىپ تور بەتتىن تۇتقائ ئۇچۇرالرنىڭ داۋاملىشىش ئەھمالىىى نازارەت قىلىپن ئايرىل بىر 

كاۈى تۇتاۇش جەريانىىىاڭ بىكاار بولاۇى لەتمەسالىكى ە لاپالەتلىال لومپيۇتېرنىڭ بىىورماللىقى سەۋەبىدىن پۈت

قىلىماتااااتتى. ناااېمە ئۈچاااۈئ شاااۇنچە ئالااادىراش باااۇنچە لاااۆى يېڭاااى لاااود ئىنااااد قىلىااادۇ  ئاااۇرس ئااااخىرى 

بىااالەئ  Yahooقوشاااۇندىكىلەرگە بۇنىڭااادىكى ساااەۋەبىى ئاشاااكارىلىدىن ھاااازىر لۆپچىلىكىىاااڭ ھەممىساااى 

باااارلىقىىىن ئۇنىاااڭ ئۈساااتى ە ئااااخىرقى ماااۆھلەتىى سۆھبەتلەشاااكىلى ھەمكارالشاااقانلىقىدە  بىااار ئىشاااىىڭ 

بولمايدىغانلىقىىى بىلدى. قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ ئەتراپىىاى باايەت زور بېساىل قورشااى تاۇراتتىن ۋاقىاە ھەر بىار 

 سائەت ئۆتكەندەن بۇ خى  تەخىرسىزلىل ۋە بېسىل ۋاقىتىىڭ ئۆتۈشى ە ئەگىشىپ ئېشىپ باراتتى. 

 

مايدىغائ جې ن سااننا  گېمااۋات ئىككاى لىشاىلىل گۇرۇپپىساىمۇ ئىستىيارساىز تەساىرگە تەۋرەتكىلى بول

ئۇ چابدا مەئ شىرلەتكە لىرگىلى تېسى بىار قاانچە ئاا  »ئۇچرىدى. ساننا  گېماۋات ئەسلەى مۇنداق د دى: 

بىاالەئ  Yahooباشااتىن لەچااۈرگەئ خىاازمەت ئەڭ جىااددى  بولغااائ ۋاقىااتالر ئىاادى.  Googleبولغااائن ئااۇ 

 « ەمكارلىشىدىغائ ئىش ئىىتايىن يېقىىالى قالغائ ئىدىن بىزگە ئاخىرقى مۆھلەت ناھايىتى ئېىىق ئىدى. ھ

 

ساااننا  گېماااۋات ئالدىراشاالىق بىاالەئ يېڭااى ئىىد كىسااالش سىستېمىسااىىى قۇرۇۋاتقااائ بولااۇىن يېڭااى 

ىغائ ۋاقىە ئادەتتىكىدە  ئايدا تۇننى سىىاق قىلىىاتتىن  بۇ ئىىد كىسالش سىستېمىسىىى پۈتتۈرىد-4سىستېما 

                                                             
21

  Google  خىزمەتچىلىرى ئۈچ لاللىىىڭ بىرال ۋاقىتتا جاۋاب بەرگەئ ۋاقىتتىكى قىزىقارلىق مەنزىرىىى لاۆررى باېقىش ئۈچاۈئن بەزىادە

شاىى توساقائ دەى ۋارقىراى قوياتتى. گەرچە ئۇالر دەرھاى سۇ تاپانچىسىىى ئېلىپ بۇ خىا  قااليمىقاانچىلىق تېرىيادىغائ قىلمى« گۈسن»

 تەقدىردىمۇن لۆپچىلىل يەنىال بۇنىڭغا بېرىلىپ لېتەتتى.
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ئا  بولماستىن بەلكى چوقۇم بىر ئا  ئىچىادە تاماامالش لېارە  ئىادى. سااننا  گېمااۋات ماڭاا مۇناداق  4ن 3

دەن بىزمۇ ياردەملىشەتتۇق. بىر قانچە سائەت ئارىالىن لۆپچىلىل بىر قېتىل ئويغىىىپن نلاشىال لۆررل ە»د دى: 

اى باقاااتتىن ئەگەر مەسااىلە بولسااان بېرىااپ ر مونااە قىالتتااى. ئااۇزۇئ ئەھااماى لااۆررل ەئ لااۆررلمى ەنلىكى ە قااار

مۇددەت ئىشلەشىى داۋامالشتۇرۇىن ئىزچى  دىققەتىى ياۇقىرى دەرىنىادە مەرلەزلەشاتۈررىن مەساىلە لۆررلساە 

 « تېز سۈرئەتتە ئوڭشاشن ئەيىى ۋاقىتتىكى خىزمەت ئۇسۇلى ئىدى. 

 

يى  ئىچىدىكى تەلەى ئەڭ  10دا خىزمەت قىلغائ  Googleجى ىىڭ ئەسلەى بېرىشىچەن ئۇ ۋاقىتالر جى  

يىلىىىاڭ -2001ئايادىن تاالى -3يىلاى -2000»قاتتىق بولغائ بىر مەزگى  ئىدى. ئۇ ئەسلەى مۇنداق د دى: 

ئاخىرىغىچەن بىز جانىى تىكىپ قوياۇى ئىشالەيتتۇقن سىساتېمىىى قايتاا اليىھەلەيتتاۇقن ناھاايىتى قىساقا ۋاقىاە 

ئۇسااۇلالرنى سااىىايتتۇق. قىاايىن نۇقتااا مەھسااۇالتىمىز لااۆى خىاا  ئوخشاااش بولمىغااائ  ئىچىاادە ئوخشااىمىغائ

تەرەپااالەرگە چېتىالتتاااى. ساااىزنىڭ قانچىلىااال سۈررشتۈررشاااىڭىز باااار  ئىىد كىساااىڭىز قانچىلىااال چوڭلۇقتاااا  

 « ئىىد كىسىڭىزنى قانچىلىل ۋاقىتتا بىر قېتىل يېڭىاليسىز 

 

لاى تەمىاىلى ەئ بولاۇىن ئۇنىڭادىن يۇمشااق ىشتۇرۇش جەدۋبېن مۇلەممەى داۋامال 3ئوخشاش ئىسىملىل 

د تاااى ئىنااادىيەت جەريانىىىااڭ داۋاملىشااىش ئەھاامالىىى لااۆررۋالغىلى بولىاادۇ. ھەر بىاار ئااادەم ئااۆز ئىشااىىىڭ 

مەسلۇلىيىتىىى ئۈستى ە ئالغاچقان ئۇالرنىڭ بېسىمى ئۈزلۈلسىز ئاشىدۇ. بېن گاومېن تاۇننى بولاۇى ئاتالنادىن 

ا ياردەملىشىپ قۇرۇت پىروگراممىسى ۋە ئىىد كىن پىروگراممىسى ق« ساننا  گېماۋات-جى » ئۇ ئەيىى چابدا

ئۇنىاڭ  بېن پولل تۈزرش بىلەئ بىللە يەنە تور بەت تەرتىپىىى تىزىش پىروگراممىسىىى يېڭىالشقا مەسلۇى ئىدى.

ساىىى ھەر قايساى ساانلىق ئارقىسىدا ئىدىن ئۇ ئەيىى چابدا بوگدائ لولوسېل ە ياردەملىشىپ تور بەت ئىىد كى

 مەلۇمات مەرلەزلىرى ە قوشۇۋاتاتتى. 

 

ئاۇ ھەقىاقەتەئ ماھاارەت تەلەى قىلىادىغائ ئىاش ئىادىن چاۈنكى »بېن گومېن ئەسالەى مۇناداق د ادى: 

ئالدى بىلەئ يېڭى ئىىد كىسىى ۋەزىپە بىر تەرەى قىلىماتقائ لومپيۇتېربا لۆچۈررى ئانادىن پۇرساەتىى لۈتاۈى 

 كىسىىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرۇش زرررر ئىدى. يېڭى ئىىد كىن ھەمىشە ئەسلىدىكىدىن چوڭراق تۇرۇىن لونا ئىىد

بوالتتىن ئۇنىڭ ئۈستى ە تېسىمۇ مۇرەلكەى ئىدىن ئالماشتۇرۇش جەريانىدان قانداق ئەھاماى لېلىاپ چىقىشاىىى 

دەساالەپتە بىاار  نئەھاامالالر لااۆررلەتتى. بااېن گااومې ئھەمىشااە بەزى لۈتااۈلمى ە« مااۆلچەرلى ىلى بولمااايتتى. 

ئۇالپال ئاۇ يەنە: …« ئەگەر ئوڭۇشلۇق بولسا»شىغا ئالماشتۇرۇش جەريانىىى مۇنداق چۈشەندررگەئ: ىخىزمەتد

 « د  ەئ سۆزنى ئىشلىتىمەئ ‹ ئوڭۇشلۇق›مەئ نېمە ئۈچۈئ »

 

بااېن سااىمىن مەساالۇى بولغااائ ئالاادى سااەپتىكى ئااۇى ئەساالىھەلەرن دەى مۇشااۇ ئەساالىھەلەر بولغاااچقىال 

Google  شاااىرلىتىYahoo  ئۈچاااۈئ ئىىاااد كىن ماااۇالزىمىتى تەمىىلىيەلىااادى. ساااىمىن بىااالەئ لرائىااان

  ساھەساااىدىكى مۇتەخەسساااىنن باااۇ سىساااتېما ئەمەلىيەتاااتە GWSماااۇالزىمېتىر د Googleسىلم رساااتېين 

ئىشاالەتكۈچىلەر بىاالەئ بىماسااىتە ئاااالقە قىلىاادۇ. شۇڭالشااقا سااىمىن يوشااۇرۇئ مەسااىلىلەرنى نااازارەت قىلىااپ 

 رۇشقا مەسلۇى پادىچى رولىىى ئالدى. باشقۇ

 

Yahoo  :ئااۇ ھاياتىماادىكى ئەڭ »بىاالەئ بولغااائ ھەمكااارلىقىى تىلغااا ئالغاناادان سااىمىن مۇنااداق د اادى

 4ئاازابلىق بىاار قااانچە ئااا ن ھەر لاۈنى تاااڭ يورۇباناادا ئاناادىن ماشاىىامىى ھەياادەى ئااۆي ە قااايتىمەئ. پەقەت 

 « ە قايتىپ ئىشلەيمەئ. سائەتال ئۇخلىيااليمەئن ئاندىن لېيىن يەن

 

تىااە بولااۇى -ئەگەر لااۈنتەرتىپتىكى ئىشااىى ۋاقتىاادا تامااامالى بواللمىغااائ بولسااان ھەر بىاار لىشااى تىااە

ئەنسىرەى لېتىدۇ. شۇنداق بولسىمۇن ئەمما ھەممە ئادەم ئوخشاشال جىددىيلىكىى ھېن قىلىشى ناتايىن. ئۇرس 

باا بەرگەئ ۋەدىمىزدىكاى  Yahooەى لەتمىدىل. بىزنىاڭ مەئ ئەيىى ۋاقىتتا بە  ئەنسىر»ماڭا مۇنداق د دى: 

مىلياااارد دەرىنىساااىدىكى ئىىاااد كىن  دىااان خېلاااى لىچىااال. لىشاااىىى  1قااااپالش دائىرىمىاااز نىشاااانىمىز د

 « سۈپەتىى باھالىيالمايدۇ.   Yahooئەنسىرىتىدىغىىى سۈپەت ئەمەس بەلكى ئىشەنچلىكلىلن چۈنكى 
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كەنلىكىن ئۇنىڭ ئۈستى ە ياخۇ ئەۋزەى ئورۇندا تۇرۇۋاتقاانلىقىىى ئۇرس بۇنىڭ يەنىال تىنارەت سودىسى ئى

چېكىىمەلچاااى بولساااان خالىغاااائ ۋاقتىااادا  Yahooئەگەر »چۈشاااىىەتتى. ئاااۇرس ئاااۇدۇلال مۇناااداق د ااادى: 

 « چېكىىەلەيدۇن ھەتتا ھېچقانداق باھانە تېپىشىمۇ ھاجەتسىز. ئۇ سېپى ئۆزىدىن يەلكە تەرەپلىل توختام. 

 

Google شىرلىتى Yahoo  با لاپالەت بەردىن لۆزلى ەئ خەتەرناى ئۈساتى ە ئېلىماتىادۇ ئەمماا ئاۇرس

ئەندىشىسىز ئۇخلىساا -پەرەز قىلغاندىن لېيىن ناھايىتى خاتىرجەم بولۇىن لەچتە ياستۇقىى ئې ىز قىرالىن بەم

وچااۇقىىى ۋاقىتتااا نورماااى ئىناارا بولۇشااىغا ۋەدە قىلغااائن لااېكىن ئ 99.5بىااز %»بولىاادۇ. ئااۇ مۇنااداق د اادى: 

ئېيتقاندان بىز راستىىال ئۇنداق سەۋىيەگە يېتەلمەيمىز. شۇڭا جەرىمانە يالى جەرىمانە سوممىسىغا قاراى بېقىپن 

ناۋادا بىز ۋەزىپىىى تاماملىيالمىساقن قىسمەئ جەرىمانىىى ئۈساتىمىزگە ئاااليلى. ئەمماا ئەگەر ھەمكارالشاقۇچى 

ئەستايىدىللىق بىالەئ تىرىشسااقالن ئاۇالر بىازگە بىار قېاتىل ياوى بىلەئ مۇناسىمىتىمىز ياخشى بولسان پەقەت بىز 

 « قويۇشى مۇمكىن. بىز چوقۇمكى ئەستايىدىللىق بىلەئ پۈتۈئ لۈچۈمىزنى چىقىرىمىز. 

 

 نىڭ ئاخىرلىشىشى « the»ئارتىكى  

 

 ئۇنداقتان بۇ تىرىشچانلىقالر ئارقىلىق نېمى ە ئېرىشتى  

 

ى باۇ لومپيۇتېرالرنىاڭ ھەر ساېكۇنتتا تېسىماۇ لاۆى سۈررشتۈررشاىى بىاز ئاساسالىق»جى ىىڭ د يىشىچە: 

تاماملىشااىىى ئويلىاادۇق. بىااز بىاار قااانچە چااوڭ ئىااش قىلاادۇقن ئۇنىااڭ بىاارى ئىىااد كىن شااەللىىى پۈتااۈنلە  

 « ئۆزگەرتتۇقن بۇرۇنقىغا سېلىشتۇرباندا لۆى ئىسچامالشتى. 

 

نىڭ ئىىد كىسىىىڭ ھەممە يېرىدە زرررر  Googleلەسىپ ئەھلى بولمىغانالرنىڭ گېپى بويىچە ئېيتقاندان 

بولمىغائ بوشلۇق مەۋجۇت يەنى بۇ سانلىق مەلۇماتالرنىڭ ئەتراپىدىكى بوشلۇق خۇددى لەڭرى ئازادە ئىشتانغا 

قااۇرۇق يااانچۇقتىن الزىملىااق ئۇچااۇرنى -قااۇى Googleئوخشااايدۇن ھەر ۋاقىااە چۈشااۈى قااېلىش خەتىاارى بااار. 

ئىككاى لىشاىلىل گۇرۇپپىىىاڭ « ساننا  گېمااۋات-جى »قىتىى ئىسراى قىلىدۇن ئىزدەى ئىىتايىن قىممەتلىل ۋا

ياراتقائ يېڭىلىقىن مۇئەييەئ بىر سۆزنى سانداندىكى مەلۇم بىر جايغا يىغىش. بۇ خۇددى بارلىق بەش سىىتلىق 

. مۇشاۇنداق تەڭ ىىى بىر يانچۇققا سالغانغا ئوخشاشن بارلىق بىر سىىە تەڭ ىىى يەنە بىر يانچۇققا سالغاندە 

قىلغاندان بەش سىىتلىق تەڭ ىىاى لۆرساىڭىزالن بىار ساىىتلىق تەڭ ىىاى ئىزدەشاكە ۋاقىاە ئىساراى قىلماسالىقىى 

بىلىدۇ. سانلىق مەلۇمات تۈرىادىكى ئۇچۇرباا ئاساساەئن ئىىد كىساىى ئىزدەيادىغائ يۇمشااق د تااى ناھاايىتى 

يوقلۇقىغاا ھۆلاۈم قىالاليادۇن ئەگەر بولمىساان ئاۇ باۇ تېزال بۇ سانلىق مەلۇمات بۆلىكىدە الزىملىق ئۇچۇرنىڭ بار 

سانلىق مەلۇمات بۆلىكىدىن ئاتالى ئۆتۈىن ئالدىغا قاراى ئىزدەشىى داۋاالشتۇرىدۇن بۇ خىا  ئۇساۇلدا ھەر بىار 

 لومپيۇتېرنىڭ ئىنرا قىلىش سۈرئىتى تېسىمۇ تېزلىشىدۇ. 

 

 skipلىى ياخشىالىن جەدۋەلدىن ئااتالش دبىز يۇقىرىدا بايائ قىلىىغائ ئۇسۇ»جى  ماڭا مۇنداق د دى: 

tables  نى قوشتۇقن بۇنداق بولغاندا بىر بىردىن سانلىق مەلۇمات بۆلىكىدىن ئاتلىما ن تېسىمۇ چوڭ سانلىق  

نىاڭ ھەر بىار قااتتىق دىساكىىى ئوقاۇش  Googleبۇنداق قىلىشاىىڭ مەقساىتى »مەلۇمات رايونىدىن ئاتاليدۇ. 

كە چۈشۈررشن چۈنكى ماگىىە بېشىىىڭ تەخسىدە رادىيۇس يۆنىلىشاىدە ياۆتكىلىش قېتىل سانىىى ئەڭ ئاز ھالەت

سۈرئىتى ئېلېكتىرونلۇق تاو  يولىىىاڭ ھەرىكىاتى ە سېلىشاتۇرباندا بە  ئاساتا. جىا  بىالەئ سااننا  گېمااۋات 

بۇنداق دىسكا تەقسىملەش سىستېمىسىىى قايتا يېزىپ چىقتىن ھەر بىر قاتتىق دىسكىغا ئۆزىىىڭ لودىىى يازدى. 

مىىۇتتاا يۈگرەيادىغائ  4مىىۇتتا  3لىل ئۆرلەش  30لىچە قىسقاردى. % 40%-30بولغاندان ئىزدەش ۋاقتى %

 مۇساپىىى تامامالى بولغانغا تەڭ. بۇ ياخشىلىىىشىىڭ  ئۈنۈمى ئىىتايىن روشەئ ئەمما يەنىال يېتەرلىل ئەمەس. 
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 نى چىقىرىمەتتى. « the»شۇنىڭ بىلەئن جى  بىلەئ ساننا  گېماۋات ئارتىكى  

 

ئىى لىزچىدا ئەڭ لۆى ئۇچرايدىغائ سۆزن ئەمما ئاساسەئ ھېچقاانچە لېرەللىال « the»ئېىىق ئارتىكى  

ئۇچۇرنى يەتكۈزمەيدۇ. شۇنىڭ بىلەئن جى  بىلەئ ساننا  بۇ ساۆزگە پەرۋا قىلماسالىقىى قاارار قىلادىن بۇناداق 

 80ى باوالتتى. بىردىىبىار پاسساىپ ئااقىمىتى ناېمە  غىلبوشالۇقىى بىكاارلى 1بولغاندا ئىىاد كىن ئى ىلىا ەئ %

نى ئىزدىمەلچاى بولغانادان « The The»يىلالردىن لېيىىكى باشقا خىلدىكى تولغىما ئۇسسۇى مۇزىكا ئەترىتى 

زىيانىى دەڭسەى -ماماتىن دەى پايدا-بۇ ئۇنچە ئوڭا  ئىش بولماسلىقى مۇمكىن. قۇرۇلۇش اليىھەسىىىڭ ھايات

 تۇتۇشقا مۇناسىمەتلىل. ئوتتۇرىھاى يولىى 

 

يەلااكە لومپيااۇتېردا لاشااىال لۆررلااۈى سااانلىق مەلۇماتىىااڭ بۇزۇلۇشااىىىڭ ئالاادىىى ئااېلىش ئۈچااۈئ يااالى 

پۈتكۈى تۇتۇش جەريانىىى قايتا قوزبىتىش ئۈچۈئن قوشۇندىكىلەر نۇقتا بەل ىلەى قايتاا تەلشاۈررش ئۇساۇلىىى 

قالشن ئەگەر لاشىال لۆررلسەن ئەڭ ئاخىرقى قېتىل قايتا ئىشقا ئاشۇردى. لونكر ە ئۇسۇلى تۇتۇش ھالىتىىى سا

 تەلشۈرگەئ نۇقتىدىن باشالى ئەسلى ە لەلتۈررشن  پۈتۈنلە  باشتىن باشلىماسلىق. 

 

بۇ ۋاقىتتان قاتتىق د تااى ساانلىق مەلۇماات مەرلىازى ە توشاۇش يولىادا بولاۇىن تۇتاۇش پىروگراممىساىن 

تۇرباااۇزۇش پىروگراممىساااى شاااۇنداقال ماااۇالزىمەتىى قاااولالش  ئىىاااد كىن پىروگراممىساااىن تاااور بەتىاااى رەتاااكە

ئىازدەش نەتىنىساى  Yahooئىقتىدارىىىڭ ھەممىسى ئالغا ئىل ىرىلەيدۇن ھاازىر پەقەت بىارال مەساىلە قالادى. 

نااۆۋەتتىكى ئەڭ يېڭااى مەزمااۇنىى ئااۆز ئىچىاا ە ئااېلىش لېاارە  دەى تەلەى قىلغااائن مۇنااداقچە ئېيتقاناادا ھااېب 

 ى بىر قىسىل ئىىد كىسىى يېڭىالش لېرە . بولمىغاندا ھەر لۈن

 

ئويالى باقايلىن بىر قارت ماھىرى قىمار ئۈستىلىىىڭ لەيىىدە ئولتاۇرۇىن قاارت تەرتىپىىاى لۆڭاۈى قوياۇى 

ئورۇنالشتۇرۇىن ھەر بىر ئادەمىىڭ قولىدا ياخشى قارت بولۇشىغا لاپالەتلىل قىلىپال قالما ن ئۆزىىىڭ قولىدىكى 

ىى تاارقىتىش. ئەمادى ئاويالى باقاايلىن ئاۇ قاارت تاارقىتىش تاندىنن ئۇ نۆۋەت بويىچە قاارقارتقا يەتمەسلىل. ئ

جەريانىاادا يەنە قولىاادىكى قااارت سااانىىى لۆپەيتىاادۇن لۆپچىلىكىىااڭ قولىاادىكى قارتىىااڭ باربانسااېرى ياخشااى 

ىااڭ دۇچ ن Googleبولۇشااى بىاالەئ بىلاالەن يەنە ئۆزىىىااڭ قولىاادىكى قارتىىااڭ سااۈپىتىىى ئۆستۈررشااى لېاارە . 

 لېلىماتقىىى دەى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش مەسىلە. 

 

Google  نىڭ تور بەتىى رەتكە تۇربۇزۇش ھېسابالش ئۇسۇلى بىار ئىىد كىساىى باھالىغانادان بىار يېارىل

سائەتتە يېڭى ئۇچۇر قوشۇلىدۇن تور بەتىى باھاالش پىروگراممىساى تېسىماۇ  24لۈئ ۋاقىە سەرى قىلىدۇ. ھەر 

 ئاندىن يېڭاى ساانلىق مەلۇمااتالر مۇۋاپىاق ئورۇنغاا جايالشاتۇرۇلىدىغانلىقىىى بىلدررىادۇ. تېز ئىنرا بولغاندىال

ھەر لاااۈنى ئىىد كىساااىى ياااېڭىالش تىاااىب ئىىاااد كىن ئىشااالەتكەنكە »جىااا  چۈشاااەندرررى مۇناااداق د ااادى: 

لىىىماتقاائ سېلىشتۇرباندا قىيىىلىق دەرىنىسى تېسىمۇ يۇقىرىن بىر تەرەى قىلىش زرررر بولغاائ ئۈزلۈلساىز يېڭى

 « شۇنچە لۆى يېڭى مەزمۇنالر بار. 

 

مۇ ن ئاارتۇق ئىشالەۋاتىدۇن باېن گومېساجى  پۈتۈئ لاۈچىىى ئىشاقا ساالدىن سااننا  گېمااۋاتمۇ نورمىادى

ئوخشاشال  چارچاى لەتتى. مىقدارى ئاشىدىغائ ئىىد كىن سىستېمىسىىى ئىناد قىلىش ئۈچۈئن مەخسۇس بىار 

ە يى  ۋاقىە سەرى قىلىپ ئاندىن تاماملىيااليدۇ. ئەيىى ۋاقىتتا توختام لاۈچكە پىروگراممىرالر قوشۇنى بىر قانچ

ئى ە بولۇشقا پەقەت بىر قانچە ھەپتىال ۋاقىە قالغائ. الررى بىالەئ ساېرگې  ئەھمالىىاڭ جىاددىيلىكىىى بىلىادۇن 

لە قىلادىن ناېمە شۇڭالشقا قواليلىق يولىى لەڭ ئېچىپن بۇ ئىشىى تولۇق مەسلۇى بولاۇى قىلىشاىى ئۇرساقا ھااۋا

الزىل بولسا شۇنى تەمىىلەيدىغائ بولدى. ئۇرس ئەزەلدىن ۋاقىتىى ئىسراى قىلمايدىغائ ئادەمن ئۇ پۈتۈئ لۈچى 

 بىلەئ بۇ ۋەزىپىىى ئورۇنالشقا ئاتالندى. ئۇ بىر لىشىىى ياللىدى.

 

سااى پىروگراممى مېىىااڭ ئىل ىاارى تۇتااۇش»  نىااڭ د يىشااىچە: Anurag Acharyaئااانۇرا  ئالاريااا د
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ئەيىااى ۋاقىتتااا ئااۇالر نااېمە ئىااش قىلىاادىغانلىقىمىىمۇ  Googleجەھەتااتە ھېچقانااداق تەجاارىبەم يااوق ئىاادىن 

ئۇرس ئۆزىىىڭ يۇمشاق تىلىىى ئىشاقا ساېلىپ چىرايلىاق گەپالەر بىالەئ لاالى ورنىيە ئۇنىم رساىتېتى « د مى ەئ. 

تتىن ۋاز لېچىاپن لىرىمىىا  جىلغىساىغا سانتا بارباارا تارمىقىادىكى ئىل ىرىكاى خىزمەتدىشاىىى ئىلمىا  تەتقىقاا

 لېلىشكە قايى  قىلىدۇ. 

 

ئىشقا چۈشكەئ تۇننى لۈنىن ئاانۇرا  دىققىتىىاى مەرلەزلەشاتۈرگىىى ئىىد كىساالش سىستېمىساىىىڭ بىار 

بۆلىكى. شاۇ لاۈنى لەچاتەن ئاۇرس ئۇنىاڭ يېىىغاا لېلىاپن بۇنادىن لېيىىكاى ۋەزىاپە ئورۇنالشتۇرۇشاى ھەققىادە 

 پاراڭالشتى. 

 

دەى « سىسااتېما لۈناادىلىل خاتىرىسااىىى لااۆررى باقااا ن قانااداق مەسااىلە بولۇشااى مااۇمكىن. »انۇرا : ئاا

نېمە ئۈچاۈئ مىقادارى ئاشاىدىغائ »ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇرس لۆڭۈى بۆلمى ەندە  جاۋاب بېرىپ مۇنداق د دى: 

 « اق ئىىد كىن سىستېمىسىىى سىىاى باقمايمىزن ئاۋاى سىىاى بېقىپ ئاندىن د يىشسە  قاند

 

د ادىلن ‹ بولىادۇ›مەئ ئەيىى ۋاقىتتا »بۇ قېتىملىق سۆھبەت ھەققىدەن لېيىن ئانۇرا  ماڭا مۇنداق د دى: 

ئايادان  5خۇددى مەئ مىقدارى ئاشىدىغائ ئىىد كىسىىڭ قانداق ئىشلىقىىى بىلىدىغاندە . شۇنىڭدىن لېيىىكاى 

 « مەئ شۇ ئىشىى قىلدىل. 

 

Google تچىلەرنااى گااالماڭ قىلماياادۇن ئەممااا ئااانۇرا  ئەيىااى چاباادا ئااادەتتە يېڭااى لەلاا ەئ خىزمە

ئالدانغاندە  ھېسسىياتتا بولغائن خۇددى لۆزىىى تېڭىپ قويۇىن باشقىالر تەرىپىدىن ياباچتىن ياسالغائ لېمە 

پالىقى بىلەئ قورشالغائن ئىچىدە ھااراق ئىچىاپ مەس بولاۇى لەتاكەئ قېرىىداشاالر جەملىيىتىىىاڭ ئەرلەللىارى 

ق تولغااائ ئااۆي ە ئەلىرىااپ قويغاناادە . ئەيىااى ۋاقىتتااا ئااۇ بىاار تاااال  مااۇرەلكەى مەسااىلىلەرگە دۇچ بىاالەئ لىاا

لېلىماتاتتى: يېڭى قوشۇلغائ تور ئادر سىىى قانداق تۇتۇشن ئۇالرنى قانداق قىلىپ مۇۋاپىق تەرتىپلەشن ئاندىن 

 ش. قۇسۇرسىز ھالدا بۇ تور ئادر سلىرىىى مەۋجۇت ئىىد كىسىىڭ ئىچى ە لىرگۈزر

 

مېىااى ئەلىلىشااىىڭ مەخسااۇس ئىىد كىسااالش مەسىلىسااىىى بىاار تەرەى قىلىااش »ئانۇراگىىااڭ د يىشااىچە: 

ئىكەنلىكىىى ئويالى يەتمەپتىكەنمەئ. لاېكىنن ئەمەلىايەت شاۇنداق ئىادى. مەئ شاۇ ۋاقىتتاا پەيادا بولادۇمن ئاۇ 

 « ئاچقۇچلۇق پەيتتەن بۇنچە لۆى مەسىلىلەر مەۋجۇت ئىدى.  

 

ىرى ئانۇرا  لالى ورنىيە ئۇنىم رسىتېتى ساانتا بارباارا تارمىقىادا ئوقۇتقاائ ئوقۇبۇچىساى بېن سىمىن ئىل 

با لەل ەندەن شىرلەتتىكى بىار قاانچە لىشاى ئاۇنى  Googleئانۇرا  ئەيىى چابدا »ئىدىن ئۇنىڭ د يىشىچە: 

مااق يېمەيتتاىن تونۇيتتى. لېكىنن ئۇ لېيىن ئاساسەئ يوقاى لەتتى. ئۇ ئەزەلدىن پەساكە چۈشاۈى چۈشالۈ  تا

ئىزچى  ئىشسانىسىدا تۇراتتىن ئۇدا ئىككى ئا  شۇنداق قىلدى. ئۇ ئاداش ناېمە بولغانادۇ  لېايىن ئاۇرس مېىاى 

ئەھماى مۇشۇنداقن باۇ ئىاش ئىىتاايىن جىاددى . ساەئ ئۇنىڭغاا ياردەملىشاىپ قىايىن ›ئىشسانىسىغا چاقىرتىپن 

دىن ئانۇراگىىڭ ناېمە ئۈچاۈئ يوقااى لەتكەنلىكىىاى د دىن مەئ شۇ چابدىال ئان‹  ئۆتكەلدىن ئۆتكۈزەلەمسەئ 

 « بىلدىل. 

 

ئۇنىڭغا مىقدارى ئاشىدىغائ ئىىاد كىن ياساشاىى تاۇننى  سسىمىن ۋەزىپىىىڭ ئېغىرلىقىىى بىلەتتى. ئۇر

با پىرالتىغاا لەلا ەئ تاۇننى لاۈنى ئىادى. ساىمىن ئەيىاى  Googleقېتىل ئېيتقائ ۋاقىە بىر يى  ئىل ىرى ئۇ 

ئەيىاى »ىز گەى بىلەئ چىرايلىقچە رەت قىلغائ ئىدى. سىمىن لۈلۈى تۇرۇى ماڭا مۇنداق د دى: چابدا بىر ئېغ

ۋاقىتتان تەتىللىل تۈرگە نىسبەتەئ ئېيتقاندان بۇ ۋەزىپە بە  چوڭكەئن ھېچكىل قانداق قىلىشىى بىلمەيدۇ د  ەئ 

بىالەئ ئاانۇرا  بىار قاانچە ھەپاتە بىراق بۈگۈنكى لۈندەن ئۇنىاڭ « ئىدىل. مەئ بۇ ئىشىى قىلىشىى خالىمايمەئ. 

 ئىچىدە بۇ ۋەزىپىىى ئورۇنلىشى لېرە . 

 

سىمىن بۇنىڭدىن ئىل ىرى سۈررشتۈررش مەزمۇنىىى يۇقىرى سۈرئەتلىل ئاستىلىتىپ ساقلىغۇچقا قوياۇىن 
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نىڭ ئىزدەشاكە ئىىكااس قاايتۇرۇش ساۈرئىتىىى تېازلەتكەئ ئىادى. ئەگەر بىار  Googleمۇشۇ ئۇسۇى ئارقىلىق 

پۈتكۈى ئىىد كىسىى ئىزدەيدۇن ئانادىن  Googleدەى ئىزدىسەن « مادرىد مېھمانسارىيى»ۇننى قېتىل لىشى ت

دەى « مادرىاد مېھمانساارىيى»سۈررشتۈررش ۋە ئىزدەش نەتىنىسىىى ساقاليدۇ. لېيىىكى قېاتىل يەنە باشاقىالر 

يااۆتكەى ئىشاالىتىدۇن ئىزدىساەن سااىمىن يازباائ لااود سااقلىغۇچتىن بىماسااىتە ئوخشااش ئىاازدەش نەتىنىساىىى 

بۇنااداق بولغاناادا ئىىد كىسااتىن قايتااا ئىزدىمىسااىمۇ بولىاادۇ. يااۇقىرى سااۈرئەتتە ئاسااتىلىتىپ ساااقلىغۇچتىن 

شۇنداق بولغاچقا —سۈررشتۈررشكە بىر قانچە يۈز لومپيۇتېر لەتمەيدۇن پەقەت بىرال لومپيۇتېر بولسا يېتەرلىل

ۇلىن سىمىساقا نىسابەتەئ ئېيتقانادان ئەپسۇسالىىارلىقى يېڭاى ئىزدەش تەنىەرخىىى زور دەرىنىدە ئازايتتى. ھالب

مىقدارى ئاشىدىغائ ئىىد كىن ئۇنىڭ ئىل ىرىكى خىزمىتىىى ۋەيرائ قىلىش گىردابىغا ئاپىرىاپ قويادىن چاۈنكى 

توختىماااا  داۋاملىشاااىپ يېڭىالنغاااائ ئىىاااد كىن ئىىتاااايىن تېاااز ساااۈرئەتتە ياااۇقىرى ساااۈرئەتتە ئاساااتىلىتىپ 

 رشتۈررش نەتىنىسىىى ۋاقتى ئۆتكەئ نەرسى ە ئايالندۇرۇى قويدى. ساقلىغۇچتىكى سۈر

 

ھەپتە لاۈرەش قىلىاپن لۆررنەرلىال نەتىنىا ە  8-6ئانۇرا  ئاالھەزەى »سىمىن ئەسلەى مۇنداق د دى: 

دەى ئاتىلىادىغائ يېڭاى ماۇالزىمەت پىروگراممىساىدىن بىرناى يېزىاپن بىرنىاڭ « ئارىالشاتۇربۇچ»ئېرىشتى. ئاۇ 

غاااائ ئىككاااى ئىىاااد كىن دلۈنااادىلىل ئىىاااد كىن ۋە ئاساساااى  ئىىاااد كىن  ئىشااالىتىدىغائ ئوخشااااش بولمى

 « ئەمەلىيەتىى يېپىپن ئۇ ئىككىسىىى بىرلەشتۈردى. 

 

ئانۇرا  بىلەئ مېىىڭ بېسىمىل ئىىتايىن يۇقىرىن ئەمماا قاناداق بولۇشاىدىن »سىمىن يەنە مۇنداق د دى: 

باشاقىالردا ئېيتساا بولمايادۇن  ىۆزلىرىىىڭ نېمە ئىش قىلىماتقاانلىقىىئۇالر ئ« قەتلىيىەزەرن بىز د سە  بولمايدۇ. 

ئۆزىىىڭ نېمە ئۈچۈئ ھەر لۈنى لەچاتە ئىشاسانىدا تۇرىادىغانلىقىىى چۈشەندررساىمۇ بولمايادۇن گەرچە جېىىىاى 

ائەت بىز دائىل ساەھەر سا»تىكىپ قويىدىغائ پىروگراممىرالرمۇ ئۆي ە قايتقائ بولسىمۇن ئۇالر لەتسە بولمايدۇ. 

تە ئىشسانىدىن ئايرىلىمىز. بۇ چابدا ئانۇرا  بىلەئ مەئ يېڭى سىستېمىىى ئىشلىتىپ بااقىمىزن چاۈنكى ئاۇ  3-5

ئىزدەشىىڭ ئېقىل مىقدارى ئەڭ ئاز. نۇربۇئ ۋاقىتتا بىز مۇنداق دەيمىز: ئاچقاندىكى  Googleۋاقىە بۆلىكىدە 

ىكەنلىكىىى بىلمەيمىزن ئارىالشتۇربۇچتىن دائىال چاتااق ئۈنۈم قانداقراقتۇ  چۈنكى بىز ئۈنۈمىىىڭ زادى قانداق ئ

چىقىااادۇن بەزىااادە ياااۇقىرى ساااۈرئەتتە ئاساااتىلىتىپ سااااقلىغۇچ ساااەۋەبىدىنن بەزىااادە مىقااادارى ئاشاااىدىغائ 

ئىىدىكىسااتىنن بەزىاادە ئارىالشااتۇربۇچ يىمىرىلىااپ لېتىاادۇن بەزىاادە يېڭىاادىن مەزمااۇئ لااۆپەي ەئ ئىىااد كىن 

ناېمە ›ىار تەرەى قىلىاش ئىقتىادارى يېتىشامەيدۇ. شاۇنىڭ بىالەئ بىاز ئاويلىىىمىزن يىمىرىلىپ لېتىادۇن ساەۋەبى ب

 ‹« ئۈچۈندۇ  بۇ نېمە ئىشتۇ  قانداق بىر تەرەى قىلىش لېرە  

 

ئااۇزۇئ ۋاقىااە ئىشاالەش ۋە بېسااىل تۈپەيلىاادىن ئىىژ ىېرالرنىااڭ سااەۋرچانلىقى ئاللىقاياقالربااا يوقىلىاادۇن 

 ەت زور مەبلۇبىيەت تۇيغۇسى پەيدا قىلىدۇ. سىرتتىن لەل ەئ سۈرلىلىش ئۇالربا باي

 

شىرلەتتە مېىىاڭ زور لۆپچىلىال ئىشاىمىىڭ ھەممىساى ئاۇى »سىمىن ماڭا چۈشەندرررى مۇنداق د دى: 

ئەسلىھەلەرگە مەسلۇى بولۇش ياالى مۇناداقچە ئېيتقانادا ماۇالزىمەت تەمىاىلەش. الررىىىاڭ مەھساۇالتقا بولغاائ 

بىالەئ ھەمكارلىشاىدىغائ باۇ ئىشاتان ئاۇ ئاۇى ئەسالىھەنىڭ  Yahooتتاى. قىزىقىشى ناھايىتى ئۈساتۈندە  قىال

ماااۇالزىمىتىىى قولالشاااقا قىلاااچە قىزىقىشاااى ياااوق بولاااۇىن ھەتتاااا ئۇنىاااڭ زادى قاناااداق ئىاااش ئىكەنلىكىىىماااۇ 

د  ەنا ە « جىددىيلىكىى ئازايتىش لېرە »چۈشەنمەيتتى. ئېسىمدە قېلىشىچە بىر قېتىل ئۇ ئىشسانامغا لىرىپن 

 « چاقچاق قىلىدىغائ گەپلەرنى دەيتتىن مەئ ئۇنى ئۇدۇلال بىر پەس تىللىمەتتىل. ئوخشاش 

 

مىليارد دەرىنىساىدىكى ئىىاد كىن ئىشالەتكىلى بولىادىغائ باارلىق لومپياۇتېرالرنى ئاساساەئ  1چۈنكى 

سالۇى د  ۈدە  ئى ىلىمالدىن شۇڭالشقا پەقەت بىار قاانچە ياۈز لومپياۇتېر مىقادارى ئاشاىدىغائ ئىىد كىساقا مە

قوشااۇنىىڭ ئىشلىتىشااى ە تەمىىلەناادى. ئۈسااكۈنە بۆلااۈمى قىسااقا ۋاقىااە ئىچىاادە لومپيااۇتېرنى قوراشااتۇرۇى 

ئايىىااڭ ئەڭ -5ىاادە بااۇ لومپيااۇتېرالرنى قويغااۇدە  جااا  تېپىلمااايتتى. زچىقالىسااىمۇن سااانلىق مەلۇمااات مەرلى

ىمپىرىيەنىڭ ئۆلاۈ  يۇلتۇزىغاا ئا  خۇددى ئ-7پەش د  ۈچە ئۆتۈى لەتتىن -ئاخىرقى بىر قانچە لۈنلىرى ھەش

-ئوخشاااش نااۇرلىرى چاقىاشااقا باشاالىدىن مىقاادارى ئاشااىدىغائ ئىىد كىسااقا مەساالۇى قوشااۇئ ئىزچىاا  ئااۆلەر
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 تېرىلىشى ە باقما  لۈرەش قىلىماتاتتى. 

 

Yahoo  بىلەئ قۇدىلىشىش 

 

 ئەڭ ئاخىرقى مۆھلەتكە پەقەت بىر ھەپتىال ۋاقىە قالدى. 

 

سااى قوراشااتۇرۇلۇى بولاادىن سااانلىق مەلۇمااات مەرلىاازى لومپيااۇتېر بىاالەئ لىااق لومپيۇتېرالرنىااڭ ھەممى

توشتىن قۇرۇت ئىنارا قىلىىىشاقا باشالىدىن ئىىد كىساالش پىروگراممىساىمۇ ياخشاى ئىشالەيدىغائ بولادىن تاور 

مىلياارد تااور  1ئااللىبۇرۇئ  Googleبەتىاى رەتاكە تۇرباۇزۇش پىروگرممىسااىمۇ نورمااى ئىشالەيدىغائ بولاادى. 

ر سااىىى تونااۇدىن ھااازىر ئۇنىڭغااا ئىاازدەش ئېلىااپ باراالياادىغائ بولاادى. بىااز ئەڭ ئىلغااار تېسىىكىغااا ئىاا ەن ئاد

Yahoo  بىاالەئ بولغااائ ھەمكااارلىقىمىز بىزنىااڭ سااودا مىڭىمىزنااى ئىسااپاتلىدىن بىزنىااڭ چوڭقااۇر يوشااۇرۇى

 دى. ئاشكارىلىمىغائ نەرسىمىزنى ئېلىپ چىقىپ پۈتۈئ دۇنيابا لۆرسىتىدىغائ ۋاقىە لەل

 

ن ساااىىدى ئىشسانىساااىدا ئولتاااۇرۇىن بارمااااقلىرىىى 2:59لاااۈنى ساااەھەر -26ئايىىاااڭ -6يىلاااى -2000

نىاڭ دۇنياادىكى  Googleتوپچىسىىى بېسىشقا تەيياار ئىادىن ئۇنىاڭ ئېكرانىادا « يولال»ھەرپتاختىغا قويۇىن 

ن بىار مىىاۇتتىن لېايىنن بىرىىچى چوڭ ئىازدەش موتاورى ئىكەنلىكىىاى جالاراليادىغائ خەۋەر ئارگىىاالى تاۇراتتى

ا تاوبرا لېلىادۇن ساىىدى قائۇچۇر يولالنسان ئۇ ۋاقىە دەى شەرقى  د ڭىز قىربىقىدىكى خەۋەر قويۇلىدىغائ ۋاقىت

سودا تەھرىرلىرى ۋە تېسىىكا تەھرىرلىرى ە بىر سائەت ۋاقىە قالدۇربائ بولۇىن ئۇالرنىڭ ھەيارائ قااالرلىق باۇ 

اناادىن ئااۇ يەنە ئاساسااى  ئىشااىى يەنااى ئاااددى  ئۇقتۇرۇشااتىن بىرنااى ئۇچااۇرنى ھەزىاال قىلىشااىغا يېتەتتااىن ئ

Google  ھازىرInktomi  نىڭ ئورنىىى ئېلىپنYahoo  شىرلىتى بىلەئ رەسامى  لېلىشاىل تاۈزدىنYahoo 

شىرلىتى دۇنيابا لەل ەندىن  Googleرى ە ئايالندىن ىبا ئىزدەش تېسىىكىسى تەمىىلەيدىغائ تېسىىكا سودى 

 ە ۋاقىتتان بۇ بىزنىڭ قولغا لەلتۈرگەئ ئەڭ چوڭ بەلبىمىز ئىدى. لېيىن قىسقىغىى

 

 شۇبىىىسىن بۇ مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قىزبىىلىقىىى قوزبىيالمىدى. 

 

ئانالىزچىالرنىااڭ قارىشااىچەن بااۇ »  نىااڭ خەۋىرىاادە د يىلىشااىچە: CNETتېسىىكااا ئۇچااۇر تااورى د-پەئ

ئن ئەمما ئۇنىڭ تىناارەت لىرىماى شاۇنداقال پايادا نىڭ بۇرۇرىغا تەگكە Inktomiئۇقتۇرۇش مەلۇم دەرىنىدە 

باۇ شاىرلەت تاور مۇالزىمىتىىىاڭ ئىاىچىكە تاۈرگە … ئېلىش ئىقتىدارىغا بولغاائ تەساىرى ئاانچە چاوڭ بولمىغاائ

ئايرىلغائ ساھەلىرىدە زور لۈچ بىلەئ لېڭىيىماتىدۇن ئۇنىڭغا سېلىشتۇرباندان ئىزدەش ساھەسىدىكى لەساىپلەر 

دۇ. ئىزدەش بازىرىىىاڭ ئومۇميۈزلاۈ  لىارىل بوشالۇقى نىسابەتەئ لىچىالن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە ئانچە پۇى تاپالماي

  نىاڭ Dick Pierceشىرلىتىىىڭ بااش ئىنارائىيە ئەمەلادارى دىال پىلېارس د Inktomi… رىقابەت لەسكىن

بىزنىاااڭ پايااادا ئاااېلىش … ›باااۇ دەرۋازا تاااور بېكەتىىاااڭ ئىااازدەش لەسااپىدىن ئايرىلىاااپ قاااېلىش… د يىشااىچە

 ‹. « دارىمىزبا ھېچقانداق تەسىرى يوقئىقتى

 

 Inktomiبااۇ خىاا  مۇتەخەسسىساالەرنىڭ پىكرىىااى قوللىمىاادى. ئەمەلىيەتااتەن « ۋاى لوچىسااى گېزىتااى»

 18نىاڭ پاا  باھاساى % Inktomiشىرلىتى زور تەسىرگە ئۇچرىدۇ. شۇ لۈنى پا  چېكى باازىرى يېپىلغانادان 

راق يۈز خاتىرە قىلغاندە  قىلساىمۇن شاۇ لاۈنى باشالىغائ با ئاز Inktomiقارىماققا  Yahooچۈشتى. گەرچە 

ساھەساىدىكى ھەمراھاى بولغاانلىقىىى ئاېالئ قىلغاائ بولساىمۇن « لارخاناا ئىازدەش»بىر تۈرلۈ  پىالنىدان ئۇنى 

چااۈنكى لۆپچىلىكىىااڭ ھەممىسااىن ئىاازدەش مۇالزىمىتىاادە پااۇى تاااپقىلى —نەتىنىاادە يەنىااال ئوخشاااش بولاادى

 مىسىىىڭ لارخانا تەرەپتە ئىكەنلىكىىى بىلەتتى. بولىدىغانلىرىىىڭ ھەم
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تارىسىاادىكى ئەڭ مااۇھىل بىاار ھەپااتى ە  Googleمەئ ئۆزەمىىااڭ تااۇننى قېتىملىااق ئااارام ئېلىشااىمىى 

ۋاقىااە ئورۇنالشااتۇرۇش. يەلشااەنبە لااۈنى لەچااتەن تاااخو لااۆلى « مااۇلەممەى»ئورۇنالشااتۇردۇمن ھەقىااقەتەئ 

درشااەنبە لااۈنى قاااق سااەھەردىال ئورنۇماادىن تااۇردۇمن ئەيىااى ۋاقىتتااا مېھمانسااارىيىدا پەقەت ئۇخلىيالمىاادىل. 

ئۆيدىكىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇخالۋاتاتتىن مەئ سىملىق تېلېمىزىيە قاانىلى ئاارقىلىق خەۋەرلەرگە لاۆز يۈگۈرتاۈىن 

Yahoo  بىلەئGoogle  نىڭ ھەمكارلىقى ھەققىدىكى زىلزىلە ئۈنۈمىىى ئىزدەىن ئىل ىرى ئويلىغائ مەنزىرىىى

رمەلچى بولدۇم. مېىى ھەيرائ قالدۇربىىى شاۇلىن بااش خەۋەردە بىارەر ئاساسالىق تاور شاىرلىتىىىمۇ تىلغاا لۆ

ئېلىااپ قويماااپتۇ. سەيشااەنبە لۈنىاادىكى گېزىتتىمااۇ مۇناسااىمەتلىل خەۋەرنااى نۇقتىلىااق خەۋەر قىلماااپتۇن مەئ 

سەھىپىساىدە ئاازراقال تىلغاا ساودا « ساائ لىرانسىساكو ماۇھىل خەۋەرلەر گېزىتاى»ھەقىقەتەئ ھەيرائ قالادىل. 

لاۆپرە  تىلغاا ئااپتۇ. شاۇنداق بولغاائ تەقادىردىمۇن مەئ ئىشاالردا « سائ جوس مىرلۇرى  خەۋەرلىارى»ئاپتۇن 

لۆررنەرلىل ئۆزگىرىش يۈز بېرىماتقاانلىقىىى لاۆررى يەتاتىل. ئۇنىڭادىن ئىل ىارى ئاساسالىق تااراتقۇالر ئىزچىا  

ش لارخانىساى ياالى لاالى ورنىيە ئىشاتاتىىىڭ مەدەنىايەت بەيرىا  نى بەلىتە ئى ىلىال تىكالە Googleھالدا 

ھامىلىسىن شۇنىڭ بىلەئ بىللە بەربىا  قىساىمدىكى لارخاانىچىالر قىلمىشاىدىكى ئەپساانە دەى تەلىتلىشاەتتى. 

نىااڭ بىاار لارخانااا  Googleھااازىر سااودا بااۆلىكى ە لىااردىن بااۇ  Googleشااۇنداقتىمۇن قانااداقال بولمىسااۇئن 

 ىقى  ئىتىراى قىلىىغانلىقىىى بىلدررىدۇ. سۈپىتىدە ھەق

 

بە ىابىز تاراتقۇالرنىڭ ناېمە د يىشاى ە ئاانچە پىساەنە قىلىاپ لەتمەيمىاز ئەمماا بىاز بۇنىاڭ چاوڭ بىار بەل

لااۇقالر باااش ئىشااتابىدا ناھااايىتى ئوڭۇشاالۇق ھالاادا تااازا بىاار تەبرىكلىاادۇقن  Googleئىكەنلىكىىااى بىلىمىااز. 

بىالەئ ئۇنىاڭ ئاشسانىساىدىكى خىازمەتچىلەر بىارلىكتە لاۆپچىلىككە چۈشالۈ   دۇشەنبە لۈنى بولغاندان چاارلى

يېشاى  -زىياپەت ھازىرلىدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە پائالىيەت دالىدا ئېلىاپ بېرىلادى. يېڭاى قىرقىلغاائ چىملىاق يااى

بولااۇىن ھااورى پااۇرقىراى تۇربااائ تاماقالرنىااڭ تااۈرلىرى مااوىن لۆپچىلىكىىااڭ روھااى ئۇربااۇى تااۇراتتى. ھاااۋادا 

ئەلىەبمە ئاۋازى لەيلەى يۈرەتتىن مارگارىە ھارىقى قەبەز رۇمكىادا چاايقىالتتىن الررى بىالەئ ساېرگې  ساۇلياۋ 

  David Filoنىڭ قۇربۇچىلىرىدىن بىرى بولغائ داۋىد لىلاو د Yahooگۈى چەمبىرەلىى ئېسىپن لۆپچىلىككە 

ت بىلاادرردى. لىلااو لۆپچىلىكىىااڭ نااى تونۇشااتۇرۇۋاتاتتىن لۆپچىلىاال قەدەھلەرنااى لۆتااۈررى ئۇنىڭغااا ھااۆرمە

لۆپچىلىككە رەھمەت. »خوشامىتىىى قايرىپ قويۇىن ئۇدۇلال قىسقا نۇتۇق سۆزلىدى. ئەڭ ئاخىرىدا خۇالسىالى: 

لىلونىاڭ شاېرىكى يااڭ جىياۈەئ « بىزنىڭ قىلىدىغائ يەنە نۇربۇئ ئىشلىرىمىز بارن لۆپچىلىل قايتىپ ئىشلەيلى. 

 يۈەنىىڭ يىغىلىشقا قاتىىشىشى تېسىمۇ مۇۋاپىق بولۇشى مۇمكىن ئىدى.   لۆررنمىدىن بەلكىل ياڭ جى杨致远د

 

سۇسائ ۋوجچىككى مەخپىا  زالااز قىلىاپ ساېتىمالغائ ماايكىىى لاۆپچىلىككە تارقىتىاپ بەردىن ئۈساتى ە 

«Google Yahooن بۇ «ن ئامەتتە بىللەGoogle تېسىىكاا -نىاڭ تاۇننى خااتىرە لىيىماى ئىادى. ئەگەر پەئ

بولۇش ئۈچۈئن پەقەت سائ لىرانسىسكو بىلەئ سائ جونىن ئارىلىقىدا مايكاا سودىساى بىالەئ  پا  چېكىدە با 

شۇبۇللىىىدىغائ دوستۇڭدىن بىرنى تېپىپن ئۇنىڭ ھەر ۋاقىە مايكىىىڭ جىاددى  زالازلىرىغاا دىقاقەت قىلسااڭال 

 «. ت مەۋجۇت ئەمەسيا مايكىغا يېزىلغائن يا پەقە»بولىدۇ. لىرىمىى  جىلغىسىىىڭ ئەنلەنىمى تەپەلكۇرى 

 

 ياخشى شېرىلن قىيىاش 

 

بەربى  قىرباقتىكى يېڭى سانلىق مەلۇمات مەرلىزىىى ئىشلىتىشاىى  Googleلۈنى شەنبەن -1ئايىىڭ -7

مىليااارد دەرىنىسااىدە ئىىد كىسااالنغائ ئىاازدەش مااۇالزىمىتى بىاالەئ  1باشااالىن بااارلىق ئىشاالەتكۈچىلىرىىى 

د كىساااليدىغائ قوليازمااا لااودىىى ۋىاارگىىىيە ئىشااتاتىدىكى يېڭااى سااانلىق تەمىىلەياادۇن قېپقالغااائ خىاازمەت ئىى

لومپيۇتېرخانىاادىكى سااانلىق مەلۇمااات مەرلىاازى ە يااۈللەشن ۋىاارگىىىيە  Exodusمەلۇمااات مەرلىاازى بىاالەئ 

مى لۆچاۈررلمە ۈئىشتاتىدىكى سانلىق مەلۇماتىى يولالش ناھايىتى ئوڭۇشالۇق بولادى ئەمماا يۈررشاتۈررش بۆلا

قاااا يوللىغانااادا مۇۋەپپەقىيەتلىااال بولمىااادى. ئىككاااى ساااانلىق مەلۇماااات مەرلىااازى  Exodusى نۇسسىساااىى
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ئارىسااىدىكى بااابلىىىش قۇرۇلمىاادىن بۇنىااڭ بىاالەئ سااانلىق مەلۇماااتىى يااوللىغىلى بولمىاادى. ئىىد كىسااىىڭ 

نىاڭ لۆچۈررلمە نۇسسىساى بولمىساان ئاۈچىىچى ساانلىق مەلۇماات مەرلىازى رولىىاى جاارى قىلادۇرالمايتتىن ئۇ

دىاان لەلاا ەئ سۈررشتۈررشااىى بىاار تەرەى قىلىشااقا ئۈل ااۈرەلمە  قالىاادۇ.  Yahooيەنە  Googleئۈسااتى ە 

 سائەت ئىچىدىال باشلىىىدۇ.  48نىڭ ئىزدەش يۇقىرى پەللىسى  Yahooئەجەللىكىن 

 

 يىللىق تارىسى بار ياشانغائ ۋولمو 10  ئۈچەيلەئ جىمىىڭ Zain Kahnجىلن سمىممېر ۋە زائىن لاخن د

ساااياھەت ماشىىىسااىغا قىسااتىلىپ ئولتااۇرۇىن ئۈچقاناادە  سااۈرئەتتە سااانلىق مەلۇمااات مەرلىاازى ە چېپىااپن 

مەساااىلىىىڭ ساااەۋەبىىى تېپىشاااقا ماڭااادى. ئەسااالىدە ساااانلىق مەلۇماااات مەرلىااازى ئارىساااىدىكى تاااور ساااىمى 

ىىاال خااادىمالرمۇ ئىشاالىتىلمى ەئ ئىااكەئ. ئااۇالر باشااقىالرنىڭ لېلىااپ لااابىلىى ئالتىپلىشااىىى ساااقلىمايالن تېس

 بىلىدىغائ زاپاس اليىھەنى بىماسىتە ئىشلەتتى.

 

لومپيااۇتېرنى رەساامى  يوسااۇندا  80بىااز ئىىااد كىن ساااقالنغائ »ساامىممېر ئەساالەى مۇنااداق د اادى: 

 Googleئۇ ئەيىى ۋاقىتتا لومپيۇتېرالرنى ساياھەت ماشىىىسىغا بېسىشقا ياردەملەشتىن خۇددى « چىقاردۇق. 

ىىىغا باساقاندە ن تېسىىال خاادىمالر قااتتىق دىساكىالرنى قۇچااقالى ماشاىىىغا يامىشاىپ نىڭ لەل ۈساىىى ماشا

تىقمااااق بولاااۇى لەتاااكەئ -قاااا قااااراى يولغاااا چىقتاااىن ئاااۇالر باااۇ لومپياااۇتېرالرنى تىقماااا Exodusچىقىاااپن 

دى: لومپيۇتېرخانىدىكى پولىىڭ ئۈستى ە تىزدى. يۈررشتۈررش بۆلۈمىدىكى بىر ئىشداش لېيىن ماڭا مۇنداق د 

لومپيۇتېرنى يەرگە درۋىلىدۇقن ئەتراپتا ئىشكاپمۇ يوق ئىدى. ئاندىن بىز باۇ لومپياۇتېرالرنى ئااددى   80بىز »

تااو  مەناابە تاختىسااىغا چاااتتۇقن مۇشااۇنداق قىلغاناادا ئىىد كىسااالرنى لۆچااۈرگىلى بااوالتتىن ئويلىماااق تەس 

ڭ شااۇنداق چىرايلىااق لومپيااۇتېر بىزنىاا›شااىرلىتىىىڭ خىزمەتچااى خااادىملىرى چوقااۇم  Inktomiئەمەسااكىن 

توختاامىى  Googleبور ئاۋاز چىقىرىماتقائ لومپيۇتېرن نەتىنىادە -بور… جاھازلىرى رايونىمىزن يەنە بىر درۋە

دەى ئويالياادۇن شۇڭالشااقا ئاشااۇ بىاار يااۈ  ماشىىىسااى قاااتتىق دىسااكا ئېلىااپ لەلاا ەئ بەلبااا  ‹ قولغااا ئالاادى 

 «  لەڭلىكىىى تۆۋەئ مۆلچەرلىمەسلىل لېرە .

 

نىااڭ لومپيااۇتېر جاھااازلىرى رايااونى ناھااايىتى چىرايلىااق بولۇشااى مااۇمكىنن ئەممااا  Inktomiگەرچە 

ىى چېتىشاقا ىرىنىاڭ ھەمامە لومپياۇتېرل Googleبىسەتەرلىل تەدبىرلىرى د  ەندە  ئەمەس. ئەيىاى ۋاقىتتاان 

 Inktomiمىلەى ئۆتاۈىن يېتەرلىل ئېغىز بولمىغاچقان زائىان لااخن بوشالۇقتىكى ئاساما پولىىاڭ ئاساتىدىن ئاۆ

 Yahooشىرلىتىىىڭ قاشاسىىىڭ ئۇ تەرىپىدىن ئىشلەتمى ەئ بىر تااى تاو  لاابىلىى تارتىاپ ئەلەلا ەئ. ئەگەر 

شىرلىتىىىڭ بىرەر خىزمەتچىسى بايقاى قالسان ئىىتايىن يۈزىمىز  Inktomiنىڭ ئىل ىرىكى ھەمكارلىق شېرىكى 

قارىشىچەن بۇ پەقەت تاسادىپى  قولغاا لەلتاۈرگەئ پۇرساەتال  نىڭ Googleتۆلۈلىدىغائ ئىش بوالتتى. لېكىنن 

 خاالس. 

 

 لەلكۈنىىڭ باشلىىىشى 

 

لاااۈنى يەلشاااەنبە تااااڭ ساااەھەرن خاااوۋارد گوبىلاااوى قاااارا رەڭلىااال تويوتاااا چۇبۇنااادە  -2ئايىىاااڭ -7

ى نىاڭ ماشاىىا تاوختىتىش مەيادانىغا لىاردىن موتاورنى ئۆچاۈررىن قالپااقى Googleموتوسىكلىتىىى ھەيدەى 

ئېلىپن ئۇزۇئ چاچلىرىىى پۇالڭلىتىپن پايىغاا چىقتاى. ئىشاسانىدان نۆۋەتلىشاىپ تىيىلىادىغائ خاولكى  توپىىىاڭ 

دەرىنىاادىن تاشااقىرى ھەۋەسااكارى بوگاادائ لولوسااېلمۇ ئوخشاشااال پۈتااۈئ بىاار لااېچە لااۆزىىى يۇممىاادى. بااۇ 

چە مىاااڭ مۇالزىمېتىرباااا رۇمىىىيەلىااال يېڭاااى ئىىد كىساااىى باااارلىق ساااانلىق مەلۇماااات مەرلەزلىرىااادىكى نەچااا

يولالۋاتاتتى. ئۇ بىر تەرەپاتە ئەساتايىدىللىق بىالەئ قااراى تاۇراتتىن سىساتېمىدىن مەساىلە لۆررلساىال ئاابزىىى 

 ئېچىپال تىلاليتتىن خوۋارد تېرمىىالىىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇىن ئۇنىڭ قىيىىچىلىقلىرىىى ھەى قىلىماتاتتى. 
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Google بەتەئن ئۇ پارالق ھەمدە يېپيېڭى سۈبھى ئىدى. ھازىر ئارقىغا بىىاسىدا تۇرۇدىغائ ئادەم ە نىس

يااانغىلى بولمااايتتىن خااوۋارد تااور بەت ئىىد كىسااىىىڭ قاااتتىق دىسااكىغا قاچىلىىىماتقااانلىقىىى ئااۆز لااۆزى بىاالەئ 

 URLمىلياارد  1لۆررىن مۇشۇنداق پۈتۈئ بىر لۈئ داۋامالشتىن ئاخىرى ئۈچىىچى لۈنى ئەتى ەندىن ئىل ىارى 

ۇتاااش مەناابە ئااورنىىى بىكىااتىش بەل ىسااى  ئىىد كىسااىىى لۆچااۈررى تۈگىتىااپ ھەماادە يااۈللەى بولاادىن دبىاار ت

 دە ئالماشتۇرۇشقا باشاليدۇ.  8:00لەچ سائەت  Yahooشۇنداقال مۇالزىمەت تەييارلىقىىى ھازىرالى بولدىن 

 

رىاپ لەلادىن تۇشاتىن لى-ن قوشۇندىكى خادىمالر تۇشامۇ7:45لۈنى درشەنبە لەچ سائەت -3ئايىىڭ -7

 Yahooئااۇالر ئااۇرس خوئېلزىلىىااڭ ئىشسانىسااىىى چۆرىاادەىن ئىاازدەش لەلكۈنىىىااڭ لېلىشااىىى لۈتۈۋاتاااتتىن 

 سۈررشتۈررشىىڭ جىرا سۈيىىىڭ قوشۇلۇشىىىمۇ لۈتۈۋاتاتتى.  Googleلەلكۈنى بىلەئ 

 

ېقىىىمااۇ يېتىااپ لەلاادىن ئەممااا لەلكااۈئ ئېقىىااى لۆررلمىاادىن ھەتتااا جىاارا ئ 8:00ئاااخىرىن لەچ سااائەت 

لااۆز  Yahooتەرەپااكە ئالماشاامىغائ ئىاادى. ئەجەبااا  Googleنىااڭ سۈررشتۈررشااى  Yahooلۆررلمىاادى. 

بااۇ قېتىملىااق ھەمكااارلىقىى بۇزبانمىاادۇ  ئااۇرس ئااۇدى مانبېربااا  Inktomiقارىشااىىى ئۆزگەرتكەنمىاادۇ  يااالى 

رلەتتىن ئەپسۇسلىىارلىقىن دە سۈررشتۈررش لەلكۈئ ئېقىىى لۆر 8:00تېلې وئ قىلدى. ھەقىقەتەئن لەچ سائەت 

Yahoo  دائىرە نامى مۇالزىمېتىرىىى قايتا سەپلەش جەريانىادا مەساىلە لۆررلۈپتاۇ. دائىارە ناامى ماۇالزىمېتىرى

باا يوللىشاى لېارە  ئىادىن ئاۇزۇئ مەزگىلادىن  Googleبا ئەمەس بەلكاى  Inktomiھازىر سۈررشتۈررشىى 

ۇالزىمېتىرىىىاڭ لىارىش ئېغىزىىاى ئۆزگەرتىاپ باقمىغاچقاان نىڭ ئىچكى قىسمىدا دائىرە ناامى م Yahooبۇيائن 

 ئۇالرمۇ ئالماشتۇرۇش مەشغۇالتىىى قانداق ئېلىپ بېرىشىى ئۇنتۇى قاپتۇ. 

 

ھاازىر ساەئ سۈررشاتۈررش لەلكاۈئ ئېقىىىىاى »بىر دەمدىن لېيىنن ئۇدى مانبېر ئۇرساقا مۇناداق د ادى: 

 « لۆرەلەيسەئ. 

 

 «يەنىال يوق. … ھە»

 

 « يوقما  ھازىر يەنە»

 

 «يەنىال يوق. سەئ دائىرە نامى مۇالزىمېتىرىىىڭ ئىىاۋەتلىل ۋاقتىىى ئۆزگەرتىپ سىىاى باققىن. »

 

 بىر دەم توختىدى. 

 

 « ھازىر بولدىمۇ »

 

Yahoo  نىااڭ تااور ئېقىمااى لااۆزنى يۇمااۇى ئاااچقۇچەGoogle  نىااڭ ھەر قايسااى سااانلىق مەلۇمااات

ڭ ئۆزىىىاڭ سۈررشاتۈررش مىقادارىمۇ تېاز ساۈرئەتتە زورايادىن نىا Googleمەرلەزلىرى ە يوپۇرۇلۇى لەلادىن 

بىار ساەلرەپال تاوردا ئىازدەش شاىرلىتىىىڭ  Googleسانى بىماسىتە سۈررشتۈررشىىڭ يۇقىرى چېكى ە يەتتىن 

قىلغااائ ئاۋازبااا ئەگىشااىپن بىاارەيلەئ بىاار شىشااە دوم پېرىىااوئ شااامپائ « پااوڭ»ئالاادىىقى قاتارىغااا ئااۆتتى. 

لاۇقالر تەناتەنە قىلىاپ تەبرىكلەشاتىن لۆپچىلىال  Googleى ئاچتىن بىر جايغا توپالنغائ پادىشاھىىىڭ ئابزىى

 قوللىرىدا رۇمكىلىرىىى سۇنۇشۇىن نەچچە ئوئ ئادەم خۇشپۇراق مەيىى تېتىماتاتتى. 

 

نىاااڭ مەسااالۇلىدىىمۇ قىساااقا ساااۆزلىدى. ئاااۇ پەقەت  Yahooئاااۇرس ساااۆز قىلىشاااقا باشااالىدىن ئاااۇ 

 مكىىى لۆتۈردى. دەپالن رۇ« تەبرىكلەيمەئ»

 

لرائىن سىلم رساتېين مە  دونالادقا ياۈگرەى بېرىاپن گى اناە ھاامبۇر  بولكىساىدىن بىار قاانچە خالتاا 

سېتىم لىپ لەلادى. ئىىژ ىېارالر شاامپائ ئىچاكەچن لرائىان ساېتىمالغائ ھاامبۇر  بولكىساىىى يېادىن پاادىچىالر 
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ايتىپ تاتلىق بىار ئۇخلىمالمااقچى بولادى. پۈتكاۈى ئىشتىىىغا ما  يۇقى بارماقلىرىىى سۈرتۈىن ئاندىن ئۆيى ە ق

شااىرلىتى   Yahooلۈتىسااىزن ھېچقانااداق بىاار سۈررشتۈررشااىى چۈشااۈررى قويمىاادى. -سۈررشااتۈررش لەم

Goolge  با ھوقۇق بېرىپ ئىزدەتكىىى پەقەتGoogle  توپلىغائ پۈتكاۈى ساانلىق مەلۇماتىىاڭ بىار قىساىمى

ىلىرى ە نىساابەتەئ ھېچقانااداق پەرق يااوق ئىاادىن ئەممااا بااۇ ئىشاالەتكۈچ Yahooبولااۇىن بااۇ لااۆى ساااندىكى 

Google  .ئۆزىىىڭ تور بېكىتى ە نىسبەتەئ مۇتلەق ئەۋزەللىل تۇربۇزدى 

 

مىليااارد دەرىنىسااىدىكى  1قېپقالغااائ بىردىىبىاار قااوى تۇتىاادىغائ مەسااىلە تېسااى ھەى قىلىىمىغااائ ئىاادى: 

دىغائ ئىىد كىن بىلەئ بىرلىكتە تاماملىىامدۇ يوق د  ەئ ئىىد كىن بىلەئ بىر قاتاردا تۇرىدىغائ مىقدارى ئاشى

مەسىلە ئىدى. نەتىنە ئۇنداق بولمىدى. ئۇنىڭدىن لېيىىكاى بىار قاانچە ئايادان مىقادارى ئاشاىدىغائ ئىىاد كىن 

 Yahooشاىرلىتى  Googleھەى قىلىش اليىھەسى ئىىژ ىېرالرنىڭ بىھۇدە ئاۋارە بولۇشىىىڭ ئالادىىى ئااالتتى. 

ئەتتە مىقدارى ئاشىدىغائ ئىىد كىسىى تامامالشاقا لاپاالەت بەرگەئن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە تامامالشاتىن با تېز سۈر

 ئىل ىرى ھەر ئايدا ئىىد كىسىى يېڭىالىن سانلىق مەلۇماتىىڭ ۋاقىتچانلىقىغا لاپالەتلىل قىلىشى لېرە  ئىدى. 

 

Yahoo  بىالەئ ھەمكارلىشىشاىGoogle وق قىلادى. بىزنىاڭ نىاڭ لەل ۈساى ە بولغاائ ئەندىشاەمىى يا

نىااڭ قولىاادىن تارتىااپ ئېلىااپ  Inktomiنااى  Yahooھەياامىمىز لۈچلااۈ ن تەڭداشسااىز بولااۇىن ئەگەر بىااز 

لېلەلىسە ن ئۇنداقتا يەنە لىل بىزنىڭ رىقابەتچىمىز بوالاليدۇ  مېىىڭچە لىرىمىى  جىلغىسىدىكى ماۇۋەپپەقىيەت 

 ىن. ھېكايىلىرى ئىچىدە بىزنىڭ ئىسمىمىز پەيدا بولۇشى مۇمك

 

ئانامغااا تېلې ااوئ بېرىااپن بااۇ خااۇش خەۋەرنااى ئۇالربااا يەتكااۈزدرمن چااۈنكى مەئ ئااۇالر تۇربااائ -مەئ ئاتااا

جالسونمى  شەھرىدە ئىىتېرنېە بار يوقلۇقىىى جەزملىيەلمەيتاتىل. مەئ ئۇالرباا پاا  چېكاى قەرەللىال ھوقاۇقى 

قويادۇم. لاېكىن ئەساكەرتىپ قوياا ن  سېتىم لىش ئۈچۈئ ئارىيەت ئالغاائ پاۇلىى قايتۇرىادىغانلىقىمىى پۇرىتىاپ

 مما بىر لۈنى چوقۇم قايتۇرىمەئ. ەھازىر ئەمەسن ئ

 

 لىرىمىى  جىلغىسىدىكىلەر بىر ئائىلە 

 

Google  بىلەئYahoo  نىڭ ھەمكارلىق لەسپى رەسامى  جالارلىىىشاتىن بىار قاانچە ھەپاتە ئىل ىارىن

تاور تۇراساىدىكى ئېالنىاى  Yahooئومىاد ئىل ىارى مەئ بۇ قېتىملىق ساودىدىكى ئوياۇنىى تاماملىغاائ ئىادىل. 

سااېتىم لىپن ئااۆز ئااارا ئىشااىىىدىغائ ياخشااى پوزىتسااىيەمىز بىاالەئ ئااۇالرنى قايىاا  قىلىشااىى ئوتتۇرىغااا قويغااائن 

دىان ئاارتۇق تاساماق ئېالنىاى ئوتتۇرىغاا  100شۇڭالشقا مەئ ئۇالرنىاڭ تاور تۇراساىدا ئىل ىارى ئىنااد قىلغاائ 

ئەڭ ياخشااى نەپااكە ئېرىشااتۈررپتىمەئن بىااراق  ىااىقارىشااىچەن مەئ شااىرلەتىىڭ مەبلىغىچىقاااردىل. سااېرگېيىىڭ 

مەزلۇر مەبلەبىىڭ ئەڭ ئاخىرقى مەقسىتى دوستلۇقىى يېتىلدرررش ئىكەنلىكى ئۇنىڭ لۆڭلى ە ئايائ ئىادى. ئاۇ 

 Yahooئاېالئ ماڭا قاراتمىلىقى يوق ئادەتتىكى ئېالنىى سېتىم لىش ھەققىدە لۆرسەتمە بەردىن چۈنكى بۇنداق 

نىڭ مەزماۇنى ساۈپەتلىل قاناللىرىادىكى ئېالنادىن ئەرزائ ئۇنىاڭ ئۈساتى ە لىشاىلەر باۇ ئېالنالرناى چەلمىا ەئ 

مارلىسااىىىڭ ئاشااكارىلىىىش دەرىنىسااىىى ئاشااۇرىدۇ. ئەمەلىيەتااتە ئاساساالىقى ئەرزائ  Googleتەقاادىردىمۇن 

 بولغانلىقتىن. 

 

Yahoo خشىچاق بولغانلىقىمىزدىن ئوبدائ پايدىلىىىشىى ئوياليدۇن مۇ بىزنىڭ تەشەببۇسكارلىق بىلەئ يا

ئۇالر سۆھبەتلەشكەندەن بىزنىڭ باھانى تۆۋەنلىتىش تەلىپىمىزناى رەت قىلادى. باۇ بىار قېتىملىاق مۇشاەققەتلىل 

سااۆھبەت بولااۇىن مەئ چوقااۇم سااېرگېيىىڭ لۆرسەتمىسااى ئاساسااىدا يااوى قويۇشااۇم لېاارە  ئىاادىن مۇشااۇنداق 

 Yahooېسىمۇ چوڭ سۆھبەت نىشانىمىزنى ئەڭ زور چەلتە ئشىقا ئاشۇرااليتتۇقن ئۇ بولسىمۇ بولغاندا بىزنىڭ ت

نى خۇشھاى قىلىش. مەئ شەرتىى بە  ئېغىر قىلىم تىشىى خالىمايمەئن ئەمما مەلۇم دەرىنىدە مەيدانىمدا چىڭ 
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ىغا قويغاائ ھەر قاناداق نىڭ د  ىىىىى ئاڭالىن ئۇالر ئوتتۇر Yahooتۇرۇش مەسلۇلىيىتىل بار دەى ئوياليمەئ. 

تەلەپىى قارىغۇچالربا قاندۇرساام بولمايادۇ. شۇنىساى ئېىىقكاى مېىىاڭ ساۆھبەت نەتىانەم قاناداق بولۇشاىدىن 

قەتلىيىەزەرن سېرگې  خەجلى ەئ پۇلۇمىى بە  لۆى بولۇى لەتكەندە  ھېن قىلىادۇ. لېايىن بايقىشاىمچەن يەنە 

لەسااپىىىڭ سااېتىش  Googleشااىرلىتىىىڭ  Yahoo ۋەتتى.ربىاار ئامىاا  ئىشااىى تېسىمااۇ مۇرەلكەپلەشااتۈر

شاىرلىتىىىڭ ئااممىمى  Googleۋالالەتچىسى داۋىد لىرەيىغاا يااتلىق بولادىن ئەيىاى چابادا داۋىاد يېقىىادىال 

 مۇناسىمەت دىر كتورى بولۇشقا تەللىپ قىلىىغائ ئىدى. 

 

Google  بااارالردىن بىاار داۋىاادال مۇناسااىمىتى « سااىرتقا چېتىلىاادىغائ نىكاااھ»باشااقۇربۇچىالر قاتلىمىاادا

جۆرىساى يوشاۇرۇئ رىقابەتچىىىاڭ شاىرلىتىدە ئىشالەيدىغائن ھەتتاا « سىرتقا چېتىلىدىغائ نىكاھ»بولماستىنن 

 بازار بۆلۈمىدە ئىشلەيدىغائن بۇ خى  ئەھمالى بار لىشىلەر خېلى لۆى ئىدى. 

 

ەر مااااۇرەلكەىن بىاااار مىساااااى ئالساااااقالن لىرىمىىاااا  جىلغىسااااىدىكى لىشااااىلىل مۇناسااااىمەتىىڭ نەقەد

شااىرلىتى ئااارقىلىق  eGoups زراۋانالشتۇرۇشااىىڭ تەساالىكىىى چۈشااەندرررى بېرەلەيتتااى. ئەيىااى ۋاقىتتااا بىاا

«Google نىااڭ شااۇئائ ئاااالقە تااوپىىى ئىشالەتكۈچىلەرگە يااولالى بەرگەئن سااەۋەبى الررىىىااڭ لااارى « دوساتى

ۇربۇچىلىرىىىڭ بىارى ئىادى. الررى ئاۆز شىرلىتىىىڭ ق eGroups  ئىسىملىل بىر قېرىىدىشى بولۇىن ئۇ Carlد

شاااىرلىتىىىڭ ئەڭ دەسااالەپكى ماااۇالزىمېتىرىىى ساااەپلەى بەرگەئن ئىل ىااارى بىااار  eGroupsقاااولى بىااالەئ 

نىڭ مەرلىزى لومپيۇتېرى الررىىىڭ ئىشسانىسىدىكى ئۈساتىلىىىڭ ئاساتىغا قويۇلغاائ  eGroupsمەزگىل ىچەن 

مىلياوئ دولاالر باھاا Yahoo  428لارلىغاائ ئاشاۇ ھەپاتەن بىالەئ ھەمكارالشاقانلىقىى جا Yahooئىدى. بىاز 

 eGroupsالررى پەيج جەمەتى بىلەئ ئىزچى  ئىىااق ئاۆتەتتى  ساېتىمالدى.  Yahooنى د eGroupsبىلەئ 

 گۇرۇھىغا قوشۇۋ تىلىشى ە ئەگىشىپن بىزنىڭ شۇئائ ئاالقىمىز بىر قىيىن مەسىلى ە ئايالندىن   Yahooنىڭ 

 

دئامېرىكااا  eGroupsىچە ھەممىسااى باااش قاااتۇراتتى. تەلىيىمىاازگەن ئىل ىاارى پىچىمىاادىن باشقۇرۇشااق

باا تەللىاپ قىلىىادىن ئاۇ دەى  Yahooتىزىمى شىرلىتى  دا ئىشلى ەئ بىر يۇمشاق د تاى ئىىژ ىېرىمۇ  ئېلسەت

Google  نىڭ بازار بۆلۈمى بىلەئ ئاالقىساى باار ئىادى. چاۈنكى ئاۇ ساىىدىىىڭ ئېارى ئىادىن بىاز تەرس لاۈن ە

لۆپىىچە ھالالردا « ئاالھىدە دوستى»ېلىپن ھەممە نورماى ئاالقىلىشىش يوللىرى لاربا لەلمى ەندەن سىىدىىىڭ ق

 ى قىلىپ بېرەتتى. ەبىزگە ياردەم قىلىپ مەسىلىىى ھ

 

لىرىمىى  جىلغىسى خۇددى ياپقۇچى بار يېتىشتۈررش قۇتىسىغا ئوخشاشن ئىچى ە ئۆزگىرىشاچائ قۇرۇتقاا 

لىاق تولغاائن ئاۇالر لىچىال تېسىىكاا شاىرلەتلىرىىى جەلاپ قىلىاپن ھەزىال قىلىاپن لېايىن  ئوخشاش لارخانىالر

ئۆزىىىڭ جەلپ قىلىىىاپ ھەزىال بولغاانلىقىىى بايقايادۇ ياالى تەرەققىا  قىلىاپ يېتەرلىال چوڭايغانادان ئۆزىىىاڭ 

تەلارار ئاادەم -رارتارمىقىىى بۆلۈى چىقىرىدۇ. ياللىغۇچىالر ئوخشاش بىر خىازمەت ئىزدى اۈچىلەر توپىادىن تەلا

يالاليدۇن بۇ جەرياندان ئۇالر ئۆزگىچە خۇماارنى يېتىلادررگەئن شۇڭالشاقا ھەمامە ئاادەم ئااخىرى بېرىاپ مەلاۇم 

تەرەپتە باشقىالر بىلەئ ئۇنداق يالى مۇنداق مۇناسىمەتتە بولىدۇ يالى ھېب بولمىغاندا ئوخشاش بىر شاىرلەتتە 

ياااقن مۇنااداقچە ئېيتقاناادا شااىرلەت ئالمىشىشااىى ئۈمىااد —زئىشاالەيدۇ. بىااز شااىرلەت ئالمىشىشااىى قااولاليمى

پۈتكۈى لەسپى  ھاياتقا نىسبەتەئ ئېيتقاندان مەيلى قايسى بىر جا  بولسۇئ يېتەرلىال قىزىقاارلىق ۋە —قىلىمىز

يېڭىلىق يارىتىشچائ بولۇى بىر ئۆمۈر ئىشلەشكە ئەرزىمەيدۇ. ساېرگې  بىازدىن ياۈز تاۇرانە ئىمتىھاائ ئالغانادان 

نېمە »دەى سورىماستىن بەلكى « دىن ئايرىلىشىى ئويلىدىڭىز‹ سائ جوس مىرلۇرى  خەۋەرلىرى›ئۈچۈئ نېمە »

 ن سەۋەبى دەى مۇشۇ يەردە. «ئۈچۈئ بۇنچە ئۇزۇئ لۈتتىڭىز

 

ئىنتىمائى  ئاالقە تورىىىڭ بۇ جايدا يىلتىز تارتقىىى بىكار ئەمەسكەئن بىاز ئۆزئاارا بابالنغاائ بىار ئاائىلەن 

ئاۇ ئىىتىا  شاىرلىتىىىڭ ئىچكاى « بايقاايمىز. لىاق ئىچىادەارا بابلىىىشلىق ئىكەنلىكىمىزناى ھەيرانھەمىشە ئۆز ئ

ئاۇ ئىل ىارى « »قىسمىدىكىلەر بىالەئ بولغاائ مۇناساىمىتى ئادەتتىكىادىن تاشاقىرى بولغاائ تاۇننى خوجاايىن. 

Sun ل تىكلەش لارخانىساىغا شىرلىتىىىڭ ياردەمچىسىن ئەمما لېيىن لۇپېرتىىودىكى ھالى ئۈستۈئ بىر ئى ىلى

تۇبقانلىرىىىڭ يېقىن مۇناسىمىتى باار ئەمماا -نۇربۇئ تېسىىل خادىمالر ۋە دوستلىرى شۇنداقال ئۇرۇق« باربائ. 
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 شىرلەتىىڭ تەپسىالتلىرىدىن ئورتاقالشمايدۇ. 

 

تۇبقانچىلىقىىاڭ تەساىرى ە ئۇچرايادۇن رىقاابەت چېكىادىن -شىرلىتى ئۇرۇق Google»بۇنداق ئەھمالدا 

ۇ تەسااىرى ە ئۇچراياادۇ. ھېسسااىياتن نىكاااھن بەزىاادە يەنە يامااائ خەۋەرلەرمااۇ بااار. مشااقائ مۇناسااىمەتلەرنىڭئا

شاىرلىتىىىڭ ئاادەم ساانىغا سېلىشاتۇرباندا بۇناداق ياېقىن مۇناساىمەتلەرنىڭ  Googleخۇددى ئەيىاى چابادا 

اشن قىازبىنن ھايااتى  دا شاۇنچە لاۆى يا Googleسىانى يەنىال نورمالدە  ھاېن قىلىامەئن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە 

لۈچى ئۇربۇى تۇرىدىغائ مۇۋەپپەقىيەت قازانغائ لىشىلەر تۇرسا. شاھىە ئاشكارا ئىتىراى قىلمىغائ شەخساى  

تىڭالش ئىىتايىن يېىىل قىلمىشن ئۇنىڭ ئۈساتى ە باۇ ئىشاالر لىتابىىاڭ ئاساساى  -تۇرمۇش تەپسىالتلىرىىى تىڭ

شاااىرلەتىىڭ ئومۇميۈزلاااۈ   ىىڭىدىكى مۇھەببەتلىشىشاااتېمىساااى بىااالەئ مۇناسىمەتساااىزن شۇڭالشاااقا ئىشاااسان

تەرەققىياتىغا ئانچە چوڭ تەسىرى يوق. ئادەتتىكى ئەھمالدان ھەقىقەتەئ شاۇنداق. بىاراقن مەئ ھەقىاقەتەئ بىار 

 بۇيائ قىلىماتاتتى. -جۈى تاشقىن لۈچىىى بايقىدىلن ئۇ مېىىڭ ۋەزىپىىى تامامالش ئىقتىدارىمىى ئۇيائ

 

دە ئېالئ سېتىم لىش ساېلىىمىمىزنىڭ ئېشىشاىغا ئەگىشاىپن الررى بىالەئ ساېرگېيىىڭ بېتى Yahooبىزنىڭ 

بااازارچىلىق نەتىاانە گىرالىكىىااى لااۆررش تەلىپااى باربانسااېرى لۈچەياادى. ئااۇ تېسىمااۇ ياخشااى ئۇسااۇى تېپىااپن 

يېىىشااالى تەلەى قىلاادى. بىزنىااڭ باااش بەتتىكااى سېتىشااىى تېاازلىتىش -ئېالنىىااڭ ئۈنااۈمىىى ئۆلچەشااىى يېااىىش

ېكىسااتى قانااداقراق  قايسااى ئۇچااۇرالر يېڭىياااچى ئىشاالەتكۈچىلەرنى مااۇقىل ئىشاالەتكۈچى ە ئايالندۇراالياادۇ  ت

خېرىدارالر باھاساى  ۋەدە  سېلىشاتۇرۇش  ئاۇالر قانچىلىال ئاېالئ چېكىادۇ  ئاۇالر قانچىلىال ئىازدەش ئېلىاپ 

 بارىدۇ  

 

ئوچاۇقىىى ئېيتقانادا —ت ھاساى  قىلىاشبۇ مەسىلىلەرگە جاۋاب بېرىشىىڭ بىردىىبىر يولى ھەرىكەتچائ بە

مەخساۇس پىروگرامماا ئىناارا قىلىاپن تورتااۇرانى زىياارەت قىلغااائ ھەر بىار ئىشاالەتكۈچى ە ئوخشااش بولمىغااائ  

نەشاارىدىكى باااش بەتىااى يااولالش. بۇنااداق بولغاناادا ئوخشاااش بولمىغااائ ئىشاالەتكۈچى ە ئوخشاااش بولمىغااائ 

 .ئۇالرنىڭ تېكىستىى لۆرگەندىن لېيىىكى ھەرىكىتىىى ئىز قوبالشتېكىستىى نامايائ قىلغىلى بولىدۇن ئاندىن 

 

ئايدان الررى لۆرسىتىدىغائ تېكىستىى يېزىش ۋەزىپىسىىى ماڭا تاپشاۇردىن ھەرىكەتچاائ -4يىلى -2000

بەتىىااڭ پىروگراممااا تااۈزرش ۋەزىپىسااىىى مارىسسااابا تاپشااۇردى. لۈناادىلىل خاااتىرە قوشااۇنى دولااالت ھاسااى  

يېڭى ئىشلەتكۈچىىىڭ بەتىى قايتا زىيارەت قىلىدىغانلىقىىى لۆررى باقمااقچى بولادى.  گەرچە  قىلىپن قانچىلىل

مەئ يازبااائ باااش بەت ئۇچااۇرى ناھااايىتى ئااۇزۇئ ۋاقىااە لۈتكەناادىن لېاايىن تەسااتىقالنغائ بولسااىمۇن ئەممااا 

بىالەئ مېىىاڭ ھەر ھەرىكەتچائ بەتىىڭ شەلىللىىىشى نەتىنىساىىى بىل ىلاى بولمايادىغائ قىلىاپ قويادى. الررى 

 سىىاشقا ئۆزگىرىپ لېتەتتى.  ىىقېتىملىق سۆھبىتىمىز ناھايىتى تېزال ئىشلەتكۈچىلەرنى تۇتۇى قېلىش نىسبىتى

 

دوگالسن بىز ئۇ ساانلىق مەلۇمااتالرنى قاچاائ لاۆرىمىز  بىاز پاۇلىى ئىساراى قىلىماتقاائ »الررى مەندىن: 

د اادى. مەئ « ۋاسىتىسااىىى ئۈنۈملااۈ  ئىشاالەتمىدۇق.تۇرسااقن چااۈنكى بىااز ئەڭ لۈچلااۈ  سېتىشااىى تېاازلىتىش 

ئىشلەتكۈچىلەرنى تۇتۇى قېلىش نىسبىتىىى خىزمەت نىشانىمىىڭ بىرى قىلىپن ھەر قېتىل سورالغاندا مەئ الررىغا 

ساااانلىق مەلۇماااات يوقلاااۇقىىى ئېيتااااتتىلن شاااۇنىڭ بىااالەئ بىلااالە مەنماااۇ ئۆزەمىىاااڭ ئىشاااەنب دەرىنەمىىاااڭ 

قىلادىل. باۇ تۈرنىاڭ تېازرە  قوزبىلىشاى ئۈچاۈئن باارچە ئاماللىرىمىىاڭ ھەممىساىىى تۆۋەنلەۋاتقانلىقىىى ھاېن 

ئىشقا سالدىل ئەمما مەئ يېتەرلىل ئالدىىلىق ھوقۇقىغا ئېرىشىشىل مۇمكىن بولمىدى. پەقەت مارىسساال ئىشىى 

بىالەئ الررىىىاڭ ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بارااليتتىن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئۇالر جۈمە لۈنىادىكى قەرەللىال يىغىىادان ئۇنىاڭ 

بارباناادان مەئ ئاااخىرى ئېغىاار قەدەملىرىمىااى  غااائايىىااڭ ئاخىرى-8ھااازىر بىاار جااۈى ئىكەنلىكىىااى جالارلىاادى. 

سۆرەى بىىانىڭ ئۈستى ە چىقىپن الررىىىڭ ئىشسانىسىىىڭ ئىشىكىىىڭ ئالدىغا لەلدىل. ئىشاسانىدا پەقەت الررى 

 ىكىى تاقىدىل. ئۆزى يالغۇز قالغائ ۋاقىتتان ئىشسانىغا لىرىپ ئىش

 

الررىن مارىسسابا ھەممە گەپىى قىلدىلن مەئ ئۈنۈم ئىچىما ە چۈشاۈى لەتاكەئ ھالادان »مۇنداق د دىل: 

ياخشى گەپىىمۇ قىلدىلن تاقىشىپمۇ باقتىلن ئەمما ئۇ ھەرىكەتچائ بەتىاى ئىشاقا ئاشاۇرمىدىن ئۇناداق بولغانادا 
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مەئ ئەيىاى « ئ. ماڭا باشاقا تەللىاپ بېرەلەمساەئ ئىشلەتكۈچىلەرنى تۇتۇى قېلىش نىسبىتىىى تەلشۈرەلمەيمە

ن لەيپىياااتىمىىمۇ يوشااۇرالمىغائ ئىاادىل. ۋەزىپىىااى لۋاقىتتااا ھەم ئۈمىدسااىز ھەم جىددىيلىشااىپ لەتااكەئ ئىاادى

دان بۇ خىا  ھەرىاكەت ماۇتلەق ھالادا ئاۆزى ە ئاۋارىچىلىال  Googleئورۇنلىيالمىغانلىقىمىى ئېتىراى قىلىمەئ. 

ياولىىى توساقانلىقىىى ئېيتساان باۇ  ڭرىغان ئۇ ئۇچرىشىماتقائ ئىىژ ىېرنىڭ ئۆزىىىاىتىىڭ لىدئېلىپ لېلىدۇ. شىرلە

ئاااۆزەمىى قويىااادىغائ يەر تاپالمايااادىغائ ئەھمالغاااا ئەلىلىاااپ قويااادى. الررى ئېغىااار بېساااىقلىق بىااالەئ بااااش 

 قېتىمچىلىقىمىى ئاڭلىدى. 

 

دوگاالسن ئەنساىرىمە. بىاز »پاالەت بېرىاپ: ئاڭالى بولغاندىن لېيىنن قاقاقالى لۈلۈى لەتتىن ئۇ ماڭاا لا

د دى. ئانادىن دوالمىاى شااپىالقالى تاۇرۇىن يېىىال تەۋرىىىاپن ئانادىن مېىاى ئىشاىل « چوقۇم ھەى قىالاليمىز.

ئالدىغا ئېلىپ لەلدى. مەئ ئەيىى چابدا بەلىتىال ھېن قىلغائن بىاراق الررىىىاڭ ساەمىمىيىتى خاۇددى ئېلېكتىار 

پن مەئ دۇچ لېلىماتقائ ئوڭايساىزلىقىى ئۇنىاڭ چۈشاىىىماتقانلىقىىى ئېيتىماتقانادە  دولقۇنىغا ئوخشاش تارقىلى

تاپشاۇرۇى  غااقىالتتىن مۇناسىمىتىمىز ئىل ىرىكىدەلال بولۇىن ئىشاالر ياخشاى بولاۇى لېتىادۇن باۇ ئىشاىى ئۇنىڭ

ىمىى بىلمەيتاتىل. ھەى قىاليلى. مەئ ئىش ئۈستىلىم ە قايتىپ لېلىشتىن ئىل ىرىن بۇنىڭادىن لېايىن ناېمە قىلىشا

ناۋادا مارىسسا تەرەپتىن باشقا مەسىلە چىقساا قاناداق قىلىاش لېارە   مەئ باۇرۇنال بىزنىاڭ مارلاا تەرەپتىكاى 

كەئن لېايىن ھەر قېاتىل بىزنىاڭ پىكرىمىاز  بىاردە  بولمىغانادان تقارىشىمىزنىڭ بىردە  ئەمەسلىكىىى لۆررى يە

 سىىى ئىزدەمدىل  ھەمىشە الررىىىڭ يېىىغا بېرىپ ھەى قىلىش چارى

 

بەلكىل ئۇدۇى لەى قالغانادۇن ياالى ئەمەساتۇن ھەرىكەتچاائ بەتىىاڭ پىروگراممىساى بىار قاانچە لۈنادىال 

تاماملىىىدۇ. ئەلمەتتەن نەزەرىيە جەھەتتىن تامامالندى. بىز يەنىال قوليازمىغا ئېھتىياجلىقن قوليازماا بولغانادىال 

ېمىسااى ئىشاالەتكەئ لومپيااۇتېردا پىروگراممىىااى ئىناارا سىست Windowsتااور باشااقۇربۇچى لااارۇئ ئاناادىن 

قىالاليدۇ. بۇنىڭغا يەنە بىر قاانچە ھەپاتە ۋاقىاە لېتىادۇ. لېايىنن لۈنادىلىل خااتىرە قوشاۇنى بىاز ئېھتىيااجلىق 

ئايغااا بارباناادان تااۇننى -11ئىشاالەتكۈچى سااانلىق مەلۇماااتىىى ئاااجرىتىش جەريانىاادا ئاۋارىچىلىققااا يولااۇقتى. 

 ت ئاندىن روياپقا چىقتى. ھەقىقى  دولال

 

مەئ ئەزەلدىن قۇرۇلۇش بۆلۈمىدىكى ئىشداشلىرىمىىڭ بىرىىچى ئالدىىلاال ۋەزىاپەم بىالەئ قەساتەئ لاارى 

رىقاابەت تۈرىىىاڭ ئىچىادە ھەر  1000بولمايماتىدۇ دەى ئويلىمايمەئ. ئۇالر قوى تىقىاپ بىار تەرەى قىلىادىغائ 

ىل. الررى بىاالەئ سااېرگې  بازارچىلىققااا لۆڭااۈى بۆلىاادۇن ئەممااا قانااداق بىاارىن بااازارچىلىق ئېھتىياجىاادىن مااۇھ

ئىىژ ىېرالربااا تېسىمااۇ لۆڭااۈى بۆلىاادۇ. قانااداقال بولمىسااۇئ شااىرلەت قۇربۇچىسااىىىڭ ئۆزىمااۇ ئىىژ ىېاارن ئااۇالر 

ئىىژ ىېرنىڭ خىزمىتىىى بەش قولدە  بىلىدۇ. شۇبىىىسى ئاۇالر ناېمە ئۈچاۈئ ئىىژ ىېرالرنىاڭ ئۈنۈمىىىاڭ تېسىماۇ 

 ىراق بولۇشىىى چۈشەنمەيدۇن شۇڭالشقا ئىىژ ىېرالرنى پىالندىكى سۈرئەتتىن تېزراق بولۇشقا سۈيلەيدۇ. يۇقىر

 

لېكىنن بازارچىلىق قوشۇنىمىزبا نىسبەتەئ ئېيتقانادان ئۇالرنىاڭ تەلىپاى مۈجمەلادە  لۆررنىادۇ. الررىىىاڭ 

 « ىدىكەئ. بازارچىلىقتا خەتەردىن بۇنچە ئۆزىىى چەتكە ئالمىسىمۇ بول»د يىشىچە: 

 

 « تېسىمۇ ئىنادلارلىققا ئى ە بولۇشى لېرە  ئىكەئ. »سېرگې  مۇنداق د دى: 

 

 « تېسىمۇ ئۈنۈمى بولۇشى لېرە . »ئۇالر ئىككىسى خۇالسىالى مۇنداق د دى: 

 

ھەر قېتىل بازارچىلىق لۈچ بەرمە  مەسىلە لېلىپ چىقىپ باشقۇربۇچىالر قاتلىمىىىاڭ مۇناازىرە قىلىادىغائ 

 ولغاندان سىىدى ھەمىشە بىزگە ئۇقتۇرۇش قىالتتى. بۇ خى  ئەھماى دائىل لۆررلىدىغاندە  قىالتتى. تېمىسى ب

 

ھەر قاناداق ئىاش ئااخىرقى »سىىدى مېىىڭ يى  ئوتتۇرىساىدىكى خىازمەت خۇالساەم ە مۇناداق يازباائ: 

تېپىاپ چىاق. يەنە  ۋەزىپىىاى ئورۇنلىشاىڭغا توساالغۇ بولمىساۇئن مەساىلىىى ھەى قىلىادىغائ ئەڭ تېاز ئۇساۇلىى

 « سۈپەتكە لاپالەتلىل قىلىپن ئىمزا قويۇش ئۆلچىمىڭىى تۆۋەنلەتمە. 
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ئەمماا قۇرۇلاۇش بۆلۈمىىىاڭ قوللىشاى بولماا  « ئەلمەتتە. »مەئ ئۇنىڭغا لاپالەت بېرىپ مۇنداق د دىل: 

ئ تاۈرال قۇرۇلاۇش تۇرۇىن بىر قىسىل ئىشالرنى تامامالشقا ئامااى ياوقن پەقەت الررى ياالى ساېرگې  تەساتىقلىغا

بۆلۈمىىىڭ قوللىشىغا ئېرىشەلەيدۇ. ئۇالرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشاىش ئۈچاۈئن لىشاىلىل مۇناساىمەتىى تەڭشەشاكە 

 توبرا لېلىدۇن بۇ بە  مۇرەلكەى. 

 

Google  بااا ئوخشاااش بۇنااداق شااىرلەتتە يااېقىن مۇناسااىمەت قااۇرۇش ئىىتااايىن ئاسااائن ئىىتااايىن زىااب

سائەتن ھەر  24كىلەر بىرلىكتە بىزالىىىدىغائ ئاشسانىغىچە شۇنداقال ھەر لۈنى ئىشسانىدىن تارتىپن شىرلەتتى

بىاالەئ مەھسااۇالت ھەققىاادە پىكىاار ئالماشااتۇرااليدىغائ بااۇ شااەرتلەرنىڭ  ئااېلسەتلااۈئ ھەر ۋاقىااە  7ھەپتىاادە 

ى لېتىمىز ھەممىسى ناھايىتى پايدىلىق. بىز دائىل لۆررشەلەيمىزن ئادەتتە ھەممەيلەئ ياخشى دوستالردىن بولۇ

ئەمماااا بوشااالۇق جەھەتتىكاااى ياااېقىن ئاااارىلىق بەزىااادە ئاااادەم بىااالەئ ئاااادەم ئوتتۇرىساااىدىكى يېقىىچىلىقىاااى 

سۇسالشتۇرۇۋ تىدۇ. لىچىل ئىللەتلەر ۋە ئاالھىادە بولۇۋ لىاپ ئاۆز ئالادىغا ئىاش قىلىاش لۆپچىلىكىىاڭ ئۆزئاارا  

يااېقىن بولغااانلىقتىنن لۆپچىلىاال قەسااتەئ نااارازىلىقىىى لەلتااۈررى چىقىرىاادىغائ ئاساساالىق سااەۋەب. ئااارىلىق 

ئۆزلىرىىىااڭ شەخسااىيىتىىى باشااقىالرنىڭ بىلىااپ قالماساالىقى شااۇنداقال ئۆزىىىااڭ شەخسااى  تازىلىقىغااا ئىىتااايىن 

ئەھمىيەت بېرىدۇ. ئەلمەتتە بەزىلەر بۇنىڭادىن بىازار ۋە  باۇ خىا  لەيپىيااتتىن ئاۆزىىى چەتاكە ئالىادۇن بەزىادە 

ىپ بەزەپلىاااىىش تېسىماااۇ روشەنلىشاااىپ لېتىااادۇن باااۇ جەريانااادان لىشاااىلەر بىساااىمىىڭ ئارتىشاااىغا ئەگىشااا

مۇھەببەتلىشىدۇ يالى ئايرىلىپ لېتىدۇن بەزىلەر تو  قىلىپ بىر ئۆمۈر قوى تۇتۇشىدۇن بەزىلەر ئايرىلىاپ ئاايرىل 

 ى. خوجايىىال بولۇى قالماستىن بەلكى بىر خى  تۈرمۇش ئۇسۇل Googleتۇرىدۇ. بەزى لىشىلەرگە نىسبەتەئن 

 

-مەئ خىاازمەتكە لىرىشىشااكە ئااامراقن ئۆزەمىىااڭ خىزمىتىىااى ياااقتۇرىمەئن بەسلىشىشااكە ئااامراقن لااۈچ

مېىىڭ ئۇالر بىلەئ بىللە بولغائ ۋاقاتىل —قۇۋۋەتىىڭ ئۇربۇى تۇرۇشىىى ياقتۇرىمەئن ئىشداشلىرىمىى ياقتۇرىمەئ

بااش ئىشاتابى  Googleماڭا نىسابەتەئن مېىىڭ ئائىلەمدىكىلەر بىلەئ بىللە بولغائ ۋاقتىمدىىمۇ ئۇزۇئ. ئەمما 

ياشااقا لىاارگەئن تاو  قىلغااائن ئااۈچ بالىسااىن ئىككااى  41ئىشاىى ياخشااى قىلىاادىغائ جااا . مەئ ئەيىاى ۋاقىتتااا 

ماشىىىسىن بىر مۈشۈلىن يەنە رەنىلىل قەرزى بار ئەر ئىدىل. مەئ ئاللىبۇرۇئ جەمەتلىال بولاۇى بولغاائ لىشاى 

 ئىدىل. 
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 ئوئ ئىككىىچى باب

 شاللىق ۋە ئىسىل خۇ 

 

سااېرگې  بىاالەئ سۇسااائ بىاارلىكتە ئاليۇمىىاادىن ياسااالغائ قېيىقىىااڭ ئالدىاادا ئولتااۇراتتىن مەئ رولىااى 

باشقۇرۇۋاتاتتىلن قېيىق رۇسىيەدىكى دەريا ئېقىىىىى بويالى تۆۋەن ە ئۈزرىن سونوما ۋىاليىتى ە لېتىپ بااراتتى. 

قا سااېلىپن ھەماامە لااېمە ھەياادەش ھااۈنەرلىرىمىى ئااا  ئىاادىن مەئ پۈتااۈئ لۈچااۈمىى ئىشاا-9يىلااى -2000ئااۇ 

ن لچىقىرىپن قېيىقىىاڭ دەرياادىكى تااش ياالى ئۈساتىمىزدىكى دەرەخ شااخلىرىغا تې ىاپ لېتىشاتىن سااقلىىاتتى

دىكىلەرنىڭ ھەممىسى قولىدا بىردىن ئالى  دەرىنىلىل سۇ تاپانچىسىىى ئېلىپ ئۆز ئاارا  Googleئەتراپىمىزدا 

-ەزىلەر تېيىز جايغا چىقىپ قالساا ياالى قېيىقاى ئۆررلاۈى لەتساەن ئەتاراپتىن خۇشااىسوقۇشۇۋاتاتتىن ئەگەر ب

 خۇرام ۋارقىراش سادالىرى لېلەتتى. 

 

الررىىىاڭ قېيىقاى »سېرگې  مايكىسىىى سېلىم تىپن قېيىقىىڭ بىر تەرىپىدە ئولتاۇرۇىن مېىاى ئالادىرىتىپ: 

 « تەرەپكە ھەيدىشىمىى د دى. 

 

لرەىن شېرىكى تەرەپكە قاراى ئۈزرشكە باشالىدىن الررىىىاڭ قېيىقىىىاڭ يېىىىاى تۇيۇقسىزن ئۇ قېيىقتىن سە

تۇتۇۋ لىپن بىر تەرەپتىن قېيىققاا ساۇ ئۇسسىساان بىار تەرەپاتىن قېيىقىاى چالغۇتااتتىن قېيىقىاى ئاۆررۋەتمەلچى 

 ئىدىن لېيىن ئۇ يەنە باشقا ئىىژ ىېرالرنىڭ قېيىقلىرىغا ھۇجۇم قىلدى. 

 

ن بىز ئەڭ ئاخىرقى بىر قۇملۇققا يېتىپ باردۇقن الررى ئاۇ جايادا ساېرگېيدىن ئاۆچ ئىككى سائەتتىن لېيىن

ئېلىش ئۈچۈئ ساقالى تۇربائ ئىكەئ. مەئ قېيىقىى قۇملۇق ساھىلىغا ساۆررى ئەلەلا ەئ ۋاقتىمادان الررى تېيىاز 

ىغائ ھەن ئەمادى ساېرگې  تۈگىشاىد»سۇنى لېچىپ لۆزلىرىىى چەلچەيتىاپ ياۈگرەى لەلادىن مەئ لۆڭلۈمادە: 

د اادىل. مېىااى ھەياارائ قالاادۇربىىىن الررى سااېرگېيىىڭ يېىىاادىن ئۆتكەناادە مېىااى تۇتۇۋ لىااپن تااۆت « بولاادى. 

پۇتۇمىى ئاسمانغا قىلىپ سۇبا يىقىتىمەتتى. ئىل ىرى مەئ ئەزەلدىن خوجاايىىىل تەرىپىادىن ھۇجۇمغاا ئاۇچراى 

ئ لۈلۈمسىرى ەئ ھالدا ئورنۇمدىن تۇردۇم. ر ئىدىن مەباقمىغائن ئۇ ياش يى ىتلەر ئارىسىدىكى قوپاى چاقچاقال

لۇقالرنىڭ تېسىمۇ يېقىن مۇناسىمەت بابلىشى ئۈچۈئ  Google ياباچ قېيىق ساياھىتىىىڭ ئاساسلىق مەقسىتى

بولۇىن ئۇزۇئ ۋاقىتتىن بۇيانقى ئىشسانىدىكى بۆلاۈمچىلەردىكى تۇرمۇشاتىن بۆساۈى چىقىاش ئىادى. گەرچە باۇ 

 دا بولسىمۇ يەنىال لۆپچىلىكىى ناھايىتى خۇشاى قىالتتى. خى  خۇشھاللىق لارخانا مۇھىتى

 

با نىسبەتەئ مۇنداق تەسىر پەيدا بولۇشى مۇمكىن: بۇ بىر رەھىمسىز  Googleبۇ مەسىلىدەن لۆپچىلىل 

بېسىل قازىىىن دانان قۇسۇرچى ئى ىلىل تىكلى ۈچىلەر تەلپۈن ەئ گۈزەى لېلەچەلىاى ئالغاا ساىلنىتىش ئۈچاۈئن 

رىشچانلىقىمىز ۋە قىزبىىلىقىمىزنى سەرى قىلىشىمىز الزىل. باۇ ئىىتاايىن تاوبران ئىل ىارى ھامىلىادار بىز بارلىق تى

—بولغىىى بىر قانچە ئا  بولغائ تۈر باشقۇربۇچى يېرىل لېچىدىن لېيىن تورخېتىم ە جاۋاب قايتۇرمىغاانلىقتىن

نى  بولغائ ھالادا ئۆزىىىاڭ ئەيىاى مەندىن لەچۈررم سورىغائ ئىدى. ئۇ ئىىتايىن خې—ئۇ بەلال ھېرىپ لەتكەئ

ماۇ ئىاب پۇشاۇقىىى چىقىرىادىغائ ياخشاى  Googleۋاقىتتا ئۇخالى قالغانلىقىىى ئېتىراى قىلغائ ئىدى. بىراقن 

جا ن بۇ يەردىكىلەرنىڭ ھەممىسى ئىىتايىن قىزىقاارلىق لىشاىلەرن ئۇالرنىاڭ جىسامانى  لاۈچى ئۇرباۇى تاۇرۇپال 

 پاراسەتلىل. -قالماستىن يەنە پەم

 

بىز قېيىقتا بىللە ساياھەت قىلىدىغائ شېرىل تاللىغاائ ۋاقتىمىازدان ئىىژ ىېار جاوئ بااۋ ر چاقچااق قىلىاپ: 
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 Jeremyد ادى. جېر ماى چااۋ د« مەئ ئۇرس بىلەئ بىر قېيىقتا ئولتۇرىمەئن ئۇ بولمىسا مەئ ئۈزەلمەيمەئ. »

Chauئااللىبۇرۇئ ‹ يىلتىازى›ئەپساۇس »ى:   قېيىق توختاتقائ جايدا يىقىلىپ قالغائ بىر تۈى دەرەخىاى لاۆرر

 د دى « نى لۆررى باقايلىمۇ  22‹ ياباچ›تۇن بىز ‹ ئۆلۈى›

 

مىلياوئ  100بىز بىر قېتىملىق خىازمەتچىلەر مۇسابىقىساى ئۆتكاۈزدۇقن لۆپچىلىال بىزنىاڭ قايساى لاۈنى 

يتتى. ەبىارى ە ئېرىشاەلن قېتىل ئىزدەش ئېلىپ بارااليدىغانلىقىمىزنى پەرەز قىلدۇقن ئۇتقانالر تو  موتوسىكلىتتى

بىار چىرابىاى د»ئېلىاپ بااردۇقن يەنە نۇرباۇئ قىزىقاارلىق چاقچااقالرنى تاييارلىادۇق « ماارۇژنى ئاالقىساى»بىز 

ئالماشتۇرۇش ئۈچۈئ مىكروسولە ئىىژ ىېرىدىن قانچىساى لېتىادۇ  بىرساىمۇ لەتمەيادۇ. ئاۇالر پەقەت قااراڭغۇ 

 « . ئۆلچەم دەى جالارلىسىال بولىدۇ

 

ناى زالااز  1000يىللىق ئارام ئالغاندان بىز لۆڭۈى ئېچىش مەيدانىدا ئويىايادىغائ لىچىال تاوپتىن  لارۇئ

قىلدۇقن ئۇالرنى لارۇنىىڭ بۆلۈمچىسى ە قاچىلىادۇق. بىار يىلادىن لېيىىماۇ بىاز ئاۇ تاوپالرنى ئېلىاپ ئىشاسانىدا 

بۇيانغااا -ئاسااتىدا ئۇياناادىن بىربىرىمىاازگە ئېتىشااىپ ئويىىاادۇقن يەنە نۇربااۇئ تااوى ئىشااسانىدىكى ئۈسااتەلىىڭ

 دومىالى يۈرەتتى. 

 

لۈنلاۈ  روزىاادىن لېيىىكااى شااادلىق بااايرىمى بولغاناادان چااارلى بااامبۇ  بىاالەئ تاماقسااانىىى يېپيېڭااى  40

لۈنىادىكى -5ئايىىاڭ -5لياۋ قونچااقىى پادىشااھ تورتىىىاڭ ئىچىا ە قوياۇى بېزىادى. وزىىىەتلىمەتتى ھەمدە س

را  ۋە تاتلىق يااڭيۇ قونااق ئاۇنى گاۆش درملىمىساىىى تېتىادۇقن خورچاتاا نااملىق بايرام بولغاندان بىز لىچىل 

 مېكسىكا ئىچىملىكىىى ئىچىپن ھەم تاتلىق ھەم شىرنىلىل تاۋۇز يېدۇق. 

 

پەرىشااتىلەر بايرىمىاادان قااائ دانچىسااىىى قونچاااق بالىىىااڭ بەدىااىى ە پۈرلااۈىن ئااۇنى چىىىىىااڭ ئىچىاادە 

راق ر ن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە بىار ئااز ئېغىارە يېمەللىكلەرنى تەييارالشاقا خۇشاتالەيلەتتۇق دچارلى مۇشۇنداق بەلىت

دۇقن يەنە پااوى بىاالەئ گۇناھكااار بىلاالە تۇربااائ شااېلىر ئوقااۇش تەييارلىاالېچەللەرنااى -لىاايىلئۇساالۇبتىكى 

ساااىىىپىدىكى ئۆسااامۈرن قاااانلىق ئاااايروپىالئ ۋەقەساااىدىكى جەساااەتن يەنە لەھەڭ چىشااالەى يارىالنااادۇربائ 

 ىن بۇالرنىڭ ھەممىسى ئادەم لۈچى بايلىقى بۆلۈمىىىڭ باشقۇربۇچىسى خېسېر لىيىدىغائ لىيىملەر. زىيانالنغۇچ

 

مايكىسااىىى لىااي ەئ ساااياھەتچىلەر بىزنىااڭ  Linuxبىزنىااڭ يەنە چوقۇنغۇچىلىرىمىزمااۇ بااار. بىاار تااوى 

 Yahooبۇ —اتتىبەل ىسىىىڭ ئالدىدا سۈرەت تارتىپ خاتىرە قالدۇرۇۋات Googleئىشىكىمىزنىڭ ئالدىدىكى 

نىااڭ بىزنىااڭ داڭقىمىزنااى يىراقالربااا تاراتقااانلىقىىى ئىپادىلەياادۇن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە بىزنىااڭ مااارلىمىز پەقەتااال 

 لىالسسىل تېسىىكا شىرلىتى بولما  قالدى. 

 

مەئ ئورنۇمااادىن تاااۇرۇپالن ئولتۇرباااائ ئورنۇمااادىن ساااىرتتا بىااار قاااانچە قەدەم ماڭساااامالن يېڭىلىاااق ۋە 

 قىالاليتتىل.  خۇشھاللىقىى ھېن

 

مەئ سېتىش ۋالالەتچىسىىىڭ بۆلۈمچىسىدىن ئۆتۈى لېتىپ بارباندا ئۇنىڭ يەنە بىر « ھالقىسى  جانيەر»

بىزدە ھاازىر قانچىلىال باار  تىترەتكۈچتىىچاۇ  بىازگە »سېتىش ۋالالەتچىسى دەۋاتقائ گېپىىى ئاڭالى قالدىل. 

 « يەنە قانچىلىل الزىل 

 

ئىشاتىن چۈشاكەندىن لېيىىكاى ›الر ئويۇنچاۇق ئىشاكاپى باارن ياالى مەئ چوقۇم مەئ بىلمەيدىغائ چاوڭ»

دەى ئويلىاادىل. سۈررشااتۈررى بىلىشااىمچەن « تىزىمىغااا خەتلىتىشااىى ئۇنتااۇى قالاادىل.  ئااېلسەت‹ ئۇچرىشااىش

ماۇالزىمەت قىلىادىغائ ئاېالئ ساودى ىرى بىزنىاڭ دەسالەپكى خېرىادارلىرىمىزنىڭ بىارى بولاۇىن ئاۇالر  باچوڭالر

ل ىلىاا ەئ دائىرىمىااز بااويىچە ئۆزلىرىىىااڭ لەسااپىدىكى ھااالقىلىق سااۆزگە قانچىلىاال ئااېالئ تارقاتسااا بىزنىااڭ بە

بولىاادىغانلىقىىى بىلمەلچااى ئىااكەئ. ئااۇ ئىككااى سااېتىش ۋالالەتچىسااى ئااۇ جاياادا ئاشااۇ ھااالقىلىق سااۆزلەرنىڭ 

                                                             
22

 تەرجىماندىن—. logد  ەئ سۆز ئىى لىزچىدە ئوخشاشال « خاتىرە»بىلەئ « ياباچ»بۇ بىر قوش مەنىلىل سۆز بولۇىن   
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ساەزگۈر بولساىڭىزن نى سېلىشتۇرۇۋاتقائ ئىاكەئن ئەگەر ساىز بە  « ئامباردىكى سانى»مۆلچەردىكى ئىزدەشتە 

 دا ئىشلەشكە ماس لەلمەيدىكەنسىز.  Googleئۇنداقتا 

 

بۇنداق ئازادە ۋاقىتالر ئېغىر خىزمەتىى قىيىن ھېن قىلدۇرمايدۇن شۇبىىىسىن بۇناداق لاۈچ ساەرى قىلىاپ 

قىسااتاقتان مېىااى ھاياجانالناادۇرۇى قىلااچە بىزارلىااق ھااېن -ياخشااى بااولغىلى بولماياادىغائ مۈشااكۈى قىاايىن

ايدىغىىىن يەنىال سودا اليىھەسى بولغائ يۈرەللىل سىىاق ئېلىاپ بېرىشاىمىز ئىادى. باۇ مېىاى ئۆزەمىىاڭ قىلدۇرم

لۈنلەى تەلرار ئىاش قىلىشاقا بابلىىىاپ قالمىغاانلىقىمىى ھاېن -ھېسسىياتسىز تاشىىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇى لۈئ

ەمىىااڭ تەپەلكااۇرۇمىى قايتىاادىن قىلاادۇراتتى. مەئ ئااۆزەمىى قانااداق ۋاقىتتااا بىاار توپىىااڭ لالالمغااا تې ىااپن ئۆز

 رەتلەيدىغانلىقىمىى ئالدىن مۆلچەرلىيەلمەيتتىل. 

 

 د مەلچى بولغىىىڭىى سۆزلە

 

الررى ماڭا ئۆزى بەل ىلەيدىغائ يېڭى ئېالئ سىستېمىساى ھەققىادىكى قاراشالىرىىى ساۆزلەى بەردىن مەئ 

ئىزچىا  ھالادا بىزنىاڭ ئەڭ دەسالەپكى دەى سورىدىل. ئىىژ ىېارالر « ئ زادى قانداق ئويلىغائ ەس»ئۇنىڭدىن: 

CPM  ئاېالئ سىساتېمىمىزنى توختىماا  ياخشاىالۋاتىدۇن بەتىىااڭ چوققىساىدا ئاېالئ لۆرسىتىشاتىن باشااقان يەنە

ئىزدەش نەتىنىساىىىڭ ئاوڭ تەرىپىادە ئاېالئ قويۇلادىن الررى بىازگە مۇناداق د ادىن لېيىىكاى قەدەمادە ئىشاقا 

ەم بىار قاانچە مىىاۇت ئىچىادە بەتىىاڭ ئاوڭ تەرىپىادىكى ئېالنىاى ياسااى ئاشۇرىدىغائ ئىقتىدار ھەر قانداق ئاد

با چاپالشن بىزنىڭ ئېالئ يېتەلچى سىياسىتىمىز ۋە ئاېالئ  Googleچىقىشىى ئىشقا ئاشۇرۇش ھەمدە ئېالنىى 

تەڭشااەش ماااددىلىرىمىز بولۇشااى لېاارە ن ئەممااا ئېالنىىااڭ بااۇ شااەرتلەرگە ماااس لېلىاادىغانلىقىىى جەزملەشااتىن 

رى بىز ئېالئ تىنارىتىىى باشلىدۇق. ئەمەلىيەتتەن پەقەت ئىىاۋەتلىل لارتا بولسىالن ھەر قانداق ئادەم ھەر ئىل ى

 قانداق مەزمۇندىكى ئېالئ ئىشلىيەلەيدۇ.

 

ئەگەر ئىشلەتكۈچى ئېرقچىلىقن شاەھمانى شاۇنداقال باشاقىالربا : »ممەئ قارشى پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويدۇ

ئىشلىسەن ئۇنداقتا بىزنىڭ مارلىمىز يەنە ھايات تۇراالمدۇ  بۇناداق ئاېالنالر چوقاۇم  بۆھتائ چاپاليدىغائ ئېالئ

بىزنىڭ ئىزدەش نەتىنە بېتىمىزدە لۆررنىادۇن ئەجىباا بىاز ئۆزىمىزنىاڭ مارلىساىىى ئۆچمەنلىال ساۆزلىرى بىالەئ 

بىار خىا  شاۇملۇق  تولغائ ھەتتا تېسىمۇ ناچاار نەرساىلەر بىالەئ بىرلەشاتۈرىمىزمۇ  بۇنىڭغاا نىسابەتەئ مەنادە

 « تۇيغۇسى بار. 

 

الررى ھېچقانداق تەلشۈررشتىن ئۆتكۈزمەيال ئىشلەتكۈچى ئىشلى ەئ ئېالنىى بىزنىاڭ تورتۇراباا قويۇشاىى 

قااارار قىلاادىن بااۇ مېىااى قوربۇچىمىزنىااڭ ھېچقانااداق لىرىاازىن تۇيغۇسااى يوقلۇقىغااا ئىشااەندرردىن تاسقاشااتىن 

لىرىزىساى پەيادا قىلىشاقا بااراۋەر ئىادى. باۇ ناۇقتىىى  قىپىال باازارچىلىئۆتمى ەئ ئېالنىى بىماسىتە تارقىتىش  ت

 لالمامۇ لۆررى يېتەلەيتتىن لۆررنۈى تۇرۇپتۇلىن مەئ دەى شۇ لالما ئىدىل. 

 

ماڭا ئوخشاشن يەنە باشقىالرمۇ بۇنىڭغا گۇمانىىى ئىپادىلەيدۇ. بىر ئىىژ ىېر بۇ پىالنىى ئاڭلىغاندىن لېيىن 

مەبلە  ساالغۇچى ساودى ەرگە بىار پاارچە تەۋەلكۈى ۇن ئۇ ھەتتا مۇدىرىيەتتىكى خەتەرگە ئىىتايىن ھەيرائ قاپت

با سالغائ مەبلە  دەسمايىسىىىڭ قايتىاپ لەلمەيادىغانلىقىىى  Googleيېزىشىى ئويلىشىپتۇن ئۇالربا  ئېلسەت

 ىلىل تىكلى ۈچىىىڭ    ئىChad Lesterئېيتماقچى بوپتۇ. بىراقن تاماق تاللىمايدىغائ ئىىژ ىېر چاد لېستېر د

 خەتەرگە سەۋر قىلىشىىى ياخشى دەى ماختاپتۇ. 

 

مەئ ئەيىااى چاباادا ناھااايىتى ھاياجانلىىىااپ »چاااد لېسااتېر شااۇ ئىشااتىن لېاايىن ماڭااا مۇنااداق د اادى: 

لېتىپااتىمەئ. خااۇددى ئوتتااۇرا مەلااتەى ھاياتىاادا تااازىلىق قەبىزىىااى باشااقىالرنىڭ ئۆيىىىااڭ ھەماامە يېاارى ە 
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 « اش. نېمە ئۈچۈئ سىىاى باقمايمىزن نەتىنىسى قانداق بولىدۇ لۆررى باقمامدۇق ئېسىمەتكەن ە ئوخش

 

مەئ ئىل ىرى لۆرگەئ باشقۇربۇچىن لىشىلەرنىڭ لۆڭلى ە ياقمايدىغائ قارارنى ئالغا ساىلنىتىش ئۈچاۈئن 

لىچىال  ئىشىى باشالشتىن ئااۋاى ئورتااق تونۇشاقا لېلىاماالتتى. ئۇنىاڭ ئۈساتى ە مەنماۇن ئاشاۇ خوجايىىالرنىاڭ

دائىرىدىكى سىىاق ئېلىپ بارىدىغانلىقىىى بىلەتتىلن ئەھماى چاتاق بولسىالن ئاۇالر خالىغاائ ۋاقىتتاا چېكىىىشاكە 

نىڭ باشقۇربۇچىلىرى تۈپتىن ئوخشىمايدۇن الررى جامائەتىىڭ پىكرىىى چەتكە قېقىپن ئۆزى ە  Googleتەييار. 

ىلىپن قىلچە ئىككىلەنمەيتتى. ئۇ ساۈزرلمى ەئ ئېالنىىاڭ ئىشىىەتتىن ھېچىېمىدىن قورقما  خەتەرگە تەۋەلكۇى ق

 توبرىلىقىغا مۇتلەق ئىشىىەتتى. 

 

ئەسلەى ئۆتكەندەن الررى بىالەئ چااد لېساتېرنىڭ قىزبىىلىقاى ئوخشااش بولمىغاائ ھايااتلىق دەۋرىادىكى 

يېارىل  Googleئاالھىدىلىكىى ئەلن ئەتتۈررشى مۇمكىن. مەئ ئەيىى چابدا ئوتتۇرا ياش ئاتاا ئىادىلن ئەگەر 

يولدا ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىسان مېىىڭ يوقىتىدىغىىىل ناھايىتى لاۆى باوالتتىن ئەمماا چااد لېساتېر بىالەئ الررى 

ئەيىى چابدا ھەم ياش ھەم بويتاق بولۇىن ئۇالرنىڭ ئىشلىرى تېسى ئەمادى باشاالنغائ ئىادى. ئاۇالر لىرىمىىا  

ە بەرداشلىق بېرەلەيتتىن بۇ جايادا خەتەرگە تەۋەلكاۇى جىلغىسىدىكى ھېلى ئۆرلەى ھېلى پەسلەيدىغائ بەدەل 

 قىلىپ مەبلۇى بولۇش لونسىرىماتىپ مۇۋەپپەقىيەتكە سېلىشتۇرباندا تېسىمۇ لۆى ھۆرمەتكە ئېرىشەلەيتتى. 

 

ھەماامە ئوتتااۇرا ياااش لىشااىلەرنىڭ ئااۇنچە لونسااېرىماتىپ بولااۇى لېتىشااى ناتااايىنن ئى ىلىاال تىكلەشااىى 

ەقىيەت قازىىىش ئۈچۈئ ئېىىقسىزلىقىى قوبۇى قىلىشىن ئېىىقسىزلىقىى سۆيۈشىن خۇددى خالىمايدۇ ئەمما مۇۋەپپ

چاااد لېسااتېر قىرمااا لاااتلىتتىن مېھرىىااى ئۈزەلمى ەناادە ن يېتەرلىاال ئېىېاارگىيە تااوپالى ئالاادىڭىزدا لااۆررل ەئ 

ندەن دەرھاااى مەساىلىلەرنى بىاار تەرەى قىلىشاىڭىزن ھەر قېااتىل پااوالت ساىمدىن يىقىلىااپن يەرگە قااتتىق چۈشااكە

ئااورنىڭىزدىن تااۇرۇى ئىشااەنچىڭىزنى قايتااا تۇربۇزۇشااىڭىز لېاارە ن مەئ ئىل ىاارى ياااپونچە سااۆزلىيەلمەيدىغائ 

ۋاقتىمدا ناگويابا لۆچۈى باربائن لېيىن رۇسچىىى قەتلى  بىلمەيدىغائ تۇرۇى يېڭى سىبىرىيەگە بېرىپ باققاائن 

تىماادىن ۋاز لېچىااپن لەل ۈسااى لاپااالىتى يااوق دىكااى مااۇقىل خىزمى« سااائ جااوس مىرلااۇرى  خەۋەرلىاارى»مەئ 

نامسىز شىرلەتكە لېلىپن لاپالىتى يوق ئىشىى قىلغائ. مەئ ئېىىقساىزلىقتىن ئاانچە ئەنساىرىمەيتتىلن شاۇنداقال 

ئويالنمايال قىلغائ قاراملىقىل سەۋەبىدىن گۈزەى لەل ۈسۈمىى لۆررشىى خالىمايتتىلن ئويالنمايال چىقاربائ قارار 

ەيرائ بولۇشىى خالىمايتتىلن بايقىشىمچەن مەلۇم بىر ئىشىىڭ قاراملىق بىلەئ قارار چىقىرىلغانلىقىغا تۈپەيلىدىن ۋ

 ھۆلۈم قىلىش باربانسېرى قېيىلىشىپ لەتتى. 

 

دا مېىىاڭ يېشاىمدىكى خىازمەتچىلەر باار ئىادىن مەنادىن بىار  Googleمەئ شىرلەتكە لىرگەئ ۋاقىتتاان 

 54ار ئىدى. قاتتىق د تاى اليىھەلى ۈچى ۋى  ۋايتېد شاىرلەتكە لىرگەنادە قانچە ئايلىق چوڭ خىزمەتچىلەرمۇ ب

ياشقا لىرگەئ ئىدىن لېكىن ئۇنىڭ تەپەلكۇرى يااش خىزمەتداشالىرى بىالەئ ئاانچە پەرقلەنمەيتتاى. ئاۇ ئوچاۇق 

 مېىىڭچە تەپەلكۇرۇم تېسىمۇ ياشراق ھاېن قىلىامەئن باۇ بەلكىال مېىىاڭ زور لۆپچىلىال»قىلىپ مۇنداق د دى: 

لىشااىلەرگە سېلىشااتۇرباندا ئااانچە مەساالۇلىيەتىى ئۈسااتۈم ە ئالمايدىغانلىقىماادىن بولسااا لېاارە . نۇربااۇئ 

Google ئۇالرنىڭ يېشى مەندىن ياش ئەمما تەپەلكۇرى —خىزمەتچىلىرى دۇچ لەل ەئ مەسىلە دەى ئەلسىچە

باۇ ئۇالرباا ئااز بولمىغاائ  نىسبەتەئ لوناا. ئۇالرنىاڭ تەپەلكاۇرى ساەى ئاساتا ئۇنىاڭ ئۈساتى ە بەلاال ياساالمان

 « ئاۋارىچىلىل ئېلىپ لەلدى. 

 

مەنمۇ ئىل ىرى مۇۋەپپەقىيەت قازانغانالرنىڭ نىشانىغا قاراى تىرىشىپ باققائن تەپەلكاۇرۇمىى لېڭەيتىاپن 

مەيلاى باۇ ئىاادىيەلەر نەدىان لەلساۇئن بااۇ ئىادىيەلەر مۇۋاپىاق بولسااۇئ ياالى بولمىساۇئ لااارىل بولماا ن يېڭااى 

 ۇى قىلغائ. ئىدىيەنى قوب

 

سىز بىلىدىغائ بارچە نەرسىىىڭ ھەممىسى خاتان بۇ ناۇقتىىى قوباۇى قىلىاش ئاۇنچە ئاساائ ئەمەس. ئەگەر 

قوبۇى قىلمايدىغائ بولسىڭىزن سىز ھېب بولمىغاندا ئۇ بىلىملەرنىڭ ھەممىسىىىڭ تاوبرىلىقىىى قايتاا ئىساپاتالش 

ئىنارا قىلىشاىى قاارار قىلغانادان مېىىاڭ ئااجىز يېارىم ە ئوخشاشال ناھايىتى قىيىن. الررى تاساقالمىغائ ئېالنىاى 
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قادالاادىن مەئ بااۇ ئىشااىىڭ مااارلىمىزنى بۇزۇشااىدىن ئەنسااىرەيتتىلن شااۇڭا قەتلىاا  قارشااى تااۇراتتىل. بااۇ ماڭااا 

نىسابەتەئ بىاار قېتىملىاق سااىىاق ئىادىن مېىىااڭ تېسىماۇ لەڭ دائىرىاادىكى نەزەر بىالەئ تااالالش ئىرادەمىىاڭ بااار 

بىز دۇچ لەل ەئ پۇرسەتىىڭ پۈتكۈى مەنزىرىسىىى لۆرسىتەتتىن ھەرگىزمۇ ئەتراپىمىزدىكى —تىيوقلۇقىغا قارايت

دا پۈتاۈنلە  ئاتاالمىش  Googleقورشاۋ تاامىىال لۆرساەتمەيتتى. خەتەرناى تاۆۋەنلىتىش مەسىلىساىدەن ئەگەر 

لمااايمىز پەقەت لااۆز قارىشااىدىكى لونااا قاتماللىقتااا چىااڭ تۇرسااان ئۇنااداقتا بىااز ھوسااۇى ئاال« چااوڭ شااىرلەت»

 پەۋقۇللاددە ھاۋارايى شارائىتىدىال پىشىدىغائ لەم ئۇچرايدىغائ مىمە بولۇى قالىمىز. 

 

 توردىكى ئېالئ ساھەسىدىكى تۇننى جەمەت 

 

يىلى يى  ئاخىرى يېڭىدىن ئۆزى بەل ىلەيدىغائ ئېالنىى ئوتتۇرىغا چىقىرىش -2000الررى ئاللىبۇرۇئن بىز 

لغائ. ھازىر بىز بۇ پىالنىى نېمە دەى ئاتىساق بوالر د  ەنىى مۇنازىرە قىلىشقا باشلىدۇق. پىالنىىى قارار قىلىپ بو

«AdsToo » ديەنىال ئېالئ  ئىىژ ىېرالر خىزمەت جەريانىدا قويغائ ئاات دباۇ ئاېالئ سىستېمىساىىىڭ ئىككىىچاى

چكىل بۇ ئىسىمىى رەسمى  نەشرىن ئىىژ ىېرالرنىڭ ھەممىسى تىلى ئاددى  لىشىلەر . لۆپچىلىكىىڭ ئىچىدىكى ھې

 قوللىىىشىى خالىمىدى. 

 

مەھسااۇالت تونۇشااقا مەخسااۇس ئااادەم يااالى تارماااق مەساالۇى بولمىغااانلىقتىنن ئااات قويااۇش جەريااانى 

قېاتىل  5ناھايىتى قااليمىغائ بولۇى لەتتى. الررى راۋۇرۇس ئاتتىن بىرنى قويۇشىى ئوياليتتىن بىار تىىىقتاا ئاۇدا 

ىل تۇيۇلمايدىغائ بولۇش لېرە  ئىادى. ئومىاد ئاېالئ مەھساۇالتىىىڭ ئىسامى بىالەئ د  ەئ تەقدىردىمۇ لۈلكىل

Google نىڭ ئىسمىىى پەرقلەنادرررش دGoogle  ئېالناى د  ەنادە  بولساا بولماايتتى  ناى ئاويالتتى. باۇالر

ى ئۆزى پەقەت يېتەلچى ئىدىيە بولۇىن ئات قويۇش تەللىپى تەرەى تەرەپتىن لېلىماتاتتىن ھەر بىر ئات قويغۇچ

قويغااائ ئىسااىمىى بە  ياااقتۇراتتىن شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالە يەنە باشااقا بىاار قىسااىل لىشااىلەرنىڭ قوللىشااىغىمۇ 

 ئېرىشەتتى. 

 

دتېز ئېالئ  دەى ئىسىل قويۇش تەللىپىىاى بەردىن لېايىن باۇنى بە  لاونىچىكەئ « PrestoAds»ساالر 

 Self-serve»ربا ئوخشاش. لېيىن ئاۇ يىللىرىدىكى ئىسىمال -70ئەسىرنىڭ -20دەى ھېن قىلدىن خۇددى 

Ads » دئىستىيارى  ئېالئ  بۇ ئىسىمىى قولالشقا ئالماشتىن بۇ ئىسىل مەھسۇالتىىڭ خاسلىق ئىقتىدارىىى ئېىىق

 تەسمىرلەى بېرەتتى. 

 

 دبىماسىتە ئېالئ  د  ەئ بۇ ئىسىمىى ياخشىراق دەيتتى. « AdsDirect»سۇسانىىڭ قارىشىچە 

 

ئوتتۇرىغاا قويغاائ  Google« دىشىشچائ ئۆزى قۇرىدىغائ ئېالئ پىروگراممىسىتەسىرل» Googleمەئ 

ئۆزى ئېالئ ئىشلىيەلەيدىغائ تەسىرلىشىشچائ پىروگرامما  د يىش تەللىپىىى بەردىل. لۆپچىلىل دەرھاى قارشى 

 Buy»دسۆز سېتىم لىش  نى تاپتىل. « BuyWords» تۇرىدىغانلىقىىى بىلدرردى. لېيىن مەئ يەنە ئويلىىىپ 

Words » دسۆز سېتىم لىش  بىلەئ«by words » دسۆز ئارقىلىق  نىاڭ ئوقۇلۇشاى ئوخشااى لەتكەنلىكاتىن

ئىلھاملىىىپ بۇ ئىسىمىى ئويالى تاپتىل. سېتىش قوشۇنىدىكىلەر بۇ ئىساىمىى ياقتۇرىادىغانلىقىىى ئېيتتاىن باارت 

ىاادۇ دەى قاراياادىكەئ. الررىمااۇ   مااۇ بااۇ ئىسااىل لىشااىىى ناھااايىتى جەلااپ قىلBart Woytowiczۋويتااوۋىز د

 ناھايىتى قوللىدى. 

 

دەى ئويلىغااائ ئىاادىل. لااېكىنن مەئ يەنە بىاار قېااتىل « بااۇ قېااتىل چااوڭ ئىااش پااۈتتى»مەئ ئەساالىدە 

 لۆپچىلىكىىڭ بىردە  پىكرىىى ئاخىرقى قارار دەى خاتا ئويلىماپتىمەئ. 
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 تى. ئۇنىڭدىن لېيىنن قايى  قىلىپ سۆزلەش پائالىيىتى باشلىىىپ لەت

 

ساااالر ھااالقىلىق سااۆزگە قارىتىلغااائ ئااېالئ ئۇقااۇمى بىاار قەدەر يېڭااى بولغااانلىقتىنن بىااز ئۇنىااڭ خىاازمەت 

باۇ « سۆز ساېتىم لىش»زمىىى چۈشەندررەلەيدىغائ ئىسىمدىن بىرنى تېپىشىمىز لېرەللىكىىى لۆرسەتتى. ىمىسان

اندە  تەساىر بېرىادۇن بىزنىاڭ ئېالنىاى ئىسىل بىزنىڭ ئەمەلى  ئىزدەش نەتىنىسىدىكى قاتاار ئاورنىىى ساېتىماتق

با سېلىشاتۇرباندان « بىماسىتە ئېالئ»ئىزدەش نەتىنىسىىىڭ يېىىغا قويىدىغانلىقىمىزنى چۈشەندررمەيدۇ. بىراق 

بە  تومتاااقن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە لونااا « بىماسااىتە ئااېالئ»قااا مايىاا ن مېااىىڭچە « سااۆز سااېتىم لىش»ئااۇ يەنىااال 

 دىغائ پوچتا يولالنمىسىىى ئەسكە سالىدۇ. نۇسسىدىكى بىماسىتە يەتكۈزرلى

 

باا قارشاىن چاۈنكى بۇناداق بولغانادا ئىشالەتكۈچىىى ئۇالرنىاڭ ئوتتۇرىادىكى « بىماسىتە ئاېالئ»سۇسائ 

ۋاساااىتىچى لېااارە  قىلماااايال ئاااېالئ ئىشااالىيەلەيدىغانلىقى ياااالى ئۇالرنىاااڭ ئېالنلىرىىاااى قويااليااادىغانلىقىىى 

 ا ئۆتۈنۈى بېرىش تەلىپىىى ئوتتۇرىغا قويۇشى مۇمكىن. ئەسكەرتىدۇن شۇڭالشقا ئۇالر پايد

 

د ا ەئ باۇ ئىساىمغا مەلاۇم جەھەتاتە قولاليادىغانلىقىىى بىلادرردىن چاۈنكى « ساۆز ساېتىم لىش»سىىدى 

ئۇنىااڭ قارىشااىچە بااۇ تاراتقۇالرنىااڭ دىققىتىىااى تارتىاادىغائ بىاار جەريااائ ئىااكەئن ئۇالربااا بىزنىااڭ ئىاازدەش 

ىشااىى رەت قىلىاادىغانلىقىمىزنى بىلاادررگىلى بولىاادىكەئ. بىااراق ئۇنىااڭ قارىشااىچە نەتىنىسااىدىكى ئااورۇنىى سېت

 مۇ يامائ ئەمەس ئىكەئ. « بىماسىتە ئېالئ»

 

بىز يەنە بىر قېتىل قاتماى ھالەتكە چۈشاۈى قالادۇق. شاۇ لاۈنى ئاۆي ە قايتىشاتىن ئىل ىارىن ئوباۇللىرىل 

يۇيۇنادۇرۇۋاتاتتىن مەئ بىار ساائەت ۋاقىاە ساەرى  ئائىلە تاپشۇرۇقى ئىشلەۋاتاتتىن لىرساتېن لىچىال بااالمىى

قىلىااپ بىاار قااانچە ئىسااىل تاااپتىلن ئىككىىچااى لااۈنى ئەتى ەناادە مەئ يېڭااى بىاار نۇسااسا ئىسااىل تىزىملىكىىااى 

 تاپشۇردۇم. 

 

   Promote Control« دتىزگىىلەشىى ئۆستۈررش»

 

   Ad-O-Mat« دئېالئ ئاپتوماتىل قۇرۇلمىسى»

 

  Ad Commander« دئېالئ لوماند رى»

 

   Impulse Ads« دئىمپولىن ئېالئ»

 

ئەمەلىيەتااتە بااۇ ئىسااىمالرنىڭ بىرىىىمااۇ ياقتۇرمااايمەئن ئەممااا تىزىملىكتىكااى ئەڭ ئاااخىرقى بىاارى يامااائ 

 .AdWordsئەمەستە  ھېن قىلدىل: 

 

دىكاى « BuyWords»باۇ يېڭىساىن ئەسلىدىكىساىدىن ياخشاىن »مەئ ئۆزەم ساتقانىى ئۆزەم داڭالى: 

«Buy » دئېادۋاردىن»دسېتىماى  چىقىرىم تىلدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە تەلەپپاۇزى »Edwards د ا ەئ لاامىلەم  

 « بىلەئ ئوخشاش لېتىدۇ. 

 

BuyWords  قا سېلىشتۇرباندان ساالرAdWords  نى تېسىمۇ ياقتۇردى. ئومىادمۇ باۇ يېڭاى ئىساىمىى

 ياقتۇردىن بارتمۇ ياقتۇردىن الررىمۇ ياقتۇردى. 

 

رقى بىر بىلەتىى تاشلىدىن ئاۇ قۇرۇلاۇش اليىاھەلەش قوشاۇنىغا ئۇقتاۇرۇش قىلىاپن بىزنىاڭ الررى ئەڭ ئاخى

ئااۇ بااازارچىلىق —. ئااۇ بااۇ قااارارنى ماڭااا د يىشااىى ئۇنتااۇى قاااپتۇAdWordsيېڭااى سىسااتېمىمىزنىڭ ئىسااىمى 

ىادىغائ گە ئوخشاش مارلا ئىسامىغا ئېتىباار بېر P&Gگۇرۇپپىسىدىكى ھېچكىم ە د مەپتۇ. بۇ خى  بىپەرۋالىق 
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شىرلەتتە ئويالى يەتكىلى بولماسلىقى ماۇمكىن. شاۇنداقتىمۇن بىار ئىىژ ىېرنىاڭ نۇقتىساىدىن قارىغانادان ئىساىل 

تىاان « لااودنى تااوڭلىتىش»مەسىلىسااىىى ھەى قىلىشااىىڭ ئاساساالىق سااەۋەبىن ئىسااىمىى جەزملى ەناادىن لېاايىن 

اندىن ھەر قانداق چوڭ ئاۆزگەرتىش ئېلىاپ ئىل ىرى مۇۋاپىق لېلىدىغائ ھەرى تىزىقىىى پىروگراممىغا قوشۇىن ئ

بېرىشقا يوى قويۇلمايدۇ. بازارچىلىق خادىملىرىمۇ بىر مارلا تۇربۇزۇش ئىككىىچى ئورۇندا تۇرىدۇ دەى قارايدۇن 

ئۇنىاڭ ئۈساتى ە پىروگراممىىاى قۇلۇپلىغانادىن لېيىىماۇ مارلاا تۇرباۇزبىلى بولىادۇ. ئالادى ساەپتىكى قوشااۇندا 

راسااىىڭ ماڭااا ئېيتىااپ بېرىشااىچەن مېىىااڭ لااامىلەم مەڭ ااۈ داۋاملىشااىدىكەئن لىاارىل ئىشاالەيدىغائ جااېن مەل 

 مەنبەسى پەيدا قىلىدىغائ سېھىرلىل قۇتىدا تەنتەنىلىل ھالدا ئەتىمارلىىىپ ساقلىىىدىكەئ.

 

 چوڭ را  ۋە شەھمانىيلىقىىڭ قايتا پەيدا بولۇشى 

 

AdWords ەرنااى قىلىااش لېاارە . ئىىژ ىېاارالر ئااېالئ پەياادا بولۇشااتىن ئىل ىاارى يەنە نۇربااۇئ خىزمەتل

يۇمشاااق د تااالىىى ھەر تەرەپااتىن ئويلىشااىپن بااۇ يۇمشاااق د تااالىى تااور بەتااكە قوياااتتى ھەماادە ئېالنغااا ھەق 

ھېساااباليتتىن ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى قوشااۇنى بىاالەئ ساااالر ھەمكارلىشااىپن ئىشاالەتكۈچى ئااارا يااۇزىىى ئەڭ 

ىڭادىن لېايىن ئاېالئ ساودى ەرلىرى مەشاغۇالت لۆررنۈشاىدە ئېالنىاى ئاخىرىدا جەزملەشكە مەسالۇى ئىادىن ئۇن

ياساااى ۋە ئاااالتىپاليتتىن ئااااممىمى مۇناسااىمەت قوشاااۇنى مۇناساااىمەتلىل مەزمااۇنىى ئاخباااارات تاراتقۇالرباااا 

ن لئۇقتاااۇراتتىن باااۇ لەساااىپىى ئىشااالەتكۈچىلەرگە بىماساااىتە چۈشاااەندررىدىغائ ماقاااالى ە مەئ مەسااالۇى ئىااادى

ىشلىل مەزمۇئ ھەقىقەتەئ ئاز ئەمەس ئىدىن بىز لۆى ئۇچرايادىغائ مەساىلىلەرگە جااۋابن چۈشەندرررشكە تې 

خاتااالىق دولالتااىن مااۇالزىمەت ماااددىلىرىن خېرىاادارالر مااۇالزىمەت تااورخېتى شااۇنداقال سااېتىش ماتېرىياااللىرى 

-ۆلاۈمى ئىزچىا  قايتااقاتارلىقالرنى تەييارلىدۇق. ئېالئ قىلىىىشتىن ئىل ىرىكى بىر قانچە ھەپتىدەن قۇرۇلاۇش ب

 قايتا ئۆزگەرتىماتاتتىن شۇڭالشقا نۇربۇئ لەچقۇرۇئ لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى يېرىل لېچى ىچە ئىشلىدى. 

 

يەنە مېىىااڭ خىاازمەت مەساالۇلىيىتىمىى  AdWordsمەئ بااۇنى ئااازراقمۇ لۆڭلااۈم ە ئالمااايمەئن چااۈنكى 

ولااۇپال قالمااا  يەنە بىزنىااڭ ئاااخىرقى نىااڭ مارلىسااىىى تىكلەشااكە مەساالۇى ب Googleلېڭەيتتااى. مەئ ھااازىر 

چېكىمىزنى ئى ىلەشكە مەسلۇى. شۇ چابدىن باشالىن مەيلى ئىستېمالچىالربا قارىتىلغاائ بولساۇئ ياالى ئاېالئ 

خېرىاادارلىرىغا قارىتىلغااائ يېزىااق مەزمااۇنى بولسااۇئن بىزنىااڭ تااور بېكىتىمىاازدە لۆررنىاادىغائ خەتااال بولسااا 

شااااىرلىتى بىاااالەئ مەھسااااۇالتىمىزنى ئىشاااالىتىدىغائ  Googleىى ھەممىسااااى ە مەئ مەساااالۇى. مەئ ئااااۆزەم

ئىشلەتكۈچىلەر ئارىسىدىكى سۈنلى  ئارايۈز دەى قارايدىغائ بولدۇم. مېڭەمدە مۇنداق بىر ئو  ئەلان ئەتتاى: 

نىڭ ئاۋازى ئاڭلىماققا مېىىڭ ئۇسلۇبۇم بولىادۇ.  Googleنىڭ ئاۋازى بولسامن ئۇنداقتا  Googleئەگەر مەئ 

تداشاالىرىمىىڭ تەلەپپااۇزىن ئۇساالۇبى شااۇنداقال چااوڭ يېزىلىشااتىكى خەت ۋە ئۈناادەش بەل ىسااىىى مەئ خىزمە

قااليمىقائ ئىشلىتىش مەسىلىسى ە قارىتا ئۇزۇئ ماقالە يازدىل. ئىىژ ىېرالر خەت چوڭلۇقى ۋە تىىىش بەل ىساىىى 

ش ئۇسالۇبىدا ئىپاادىلى ىلى بۇياائ تولغااىن باشاقا يېازى-ئىشىل تۇتقۇچى دەى قارايدۇن ئۇالر خالىغانچە ئۇيائ

قاااراڭن بااۇ ھەقىااقەتەئ ئىىتااايىن مااۇھىلن مەئ ئۇالربااا —بولماياادىغائ ھاياجااانلىىىش تۇيغۇسااىىى يارىتىاادۇ

بااا « خوتااۇنالر-پااۇى بۇالياادىغائ ئەر»تەلىااتلەىن ئۈناادەش بەل ىسااىىى بە  لااۆى ئىشلىتىم تىپسااىلەرن ئااۇالر 

ئەساىرى ياالى  شاۇنىڭغا ئوخشااى لېتىادىغائ باشاقا  ئوخشاش لۈچلۈ  زوراۋانلىق ئەلان ئەتتاۈررل ەئ لىىاو

 مەزمۇئ يېزىماتقائ بولسا ئۇ باشقا گەىن 

 

 ھەممە تەييارلىق پۈتتى. 

 

نىااڭ سااىىاق نەشاارى ئااېالئ قىلىىاادى. ئىككااى  AdWordsلااۈنى لەچااتەن -27ئايىىااڭ -9يىلااى -2000

 Lively« دچااوڭ را تىرىاال »  دىكااى Kingston  لىى ىسااتوئ دRhodeسااائەتتىن لېاايىن رود ئااارىلى د

Lobsters 83  خەتلىتىپ تورباا چىقىاپن تاۇننى ئىشالەتكۈچىدھالقىلىق ساۆز: چاوڭ را   گە ئايالنادىن ئاۇ 
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 Ryanدولاااالر ساااەرى قىلىاااپ ئاااېالئ ساااېتىمالدى. تىرىااال چاااوڭ رالىىاااڭ ئى ىااادارى رياااائ بارساااولومېم د

Bartholomewمەتچى ئىدىن ئۇ ناھايىتى تېازال   ئېالئ باشقۇربۇچى بولۇىن ئۇ شىرلىتىدىكى بىردىىبىر خىز

AdWords   نىڭ باشقا تور بېكەتلەرنىڭ ئىتتىپاقداشلىق پىالنىدىن پايدىلىىىپ پۇى تاپقىلى بولىدىغائ ئاددى

ئااېالئ سىستېمىساىىى پۈتتۈرگەناادەن دىلااائ  Googleئۇساۇلىىى تېپىااپ چىقتاى. جېاا  د لااائ ئەمادى بىرىىچااى 

دا ئېالئ قىلىشقا باشلىدىن ئۇ ئارىدىن مۇئەييەئ  AdWordsتابالرنى ئاللىبۇرۇئ ئامازونىىڭ باش بېتىدىكى لى

نىساابەتتە شااېرىىكانە تاااپتى. ئااۇ چااوڭالر تااور بېكەتلىاارى ئىتتىپاااقى پىالنىىىااڭ پايدىسااىىىڭ ناھااايىتى يااۇقىرى 

ئىكەنلىكىىاااى بايقىااادى. بارساااولومېمنىڭ ساااۆزى ە ئاساساااالنغاندان ئۇنىاااڭ ئىتتىپاقداشاااالرنى ئەالالشاااتۇرۇش 

باا قويغاائ  Googleيىلادان ئاۇالر  10لىشاىلىل لارخانىغاا لېڭەيادىن شاۇنىڭدىن لېيىىكاى  16پىرىيەسى ئېم

 مىليوئ ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ لەتتى.  12ئېالئ 

 

ئۆزىىىڭ پايدا تېپىش تەرەپتىكى لەڭ ئىشلىتىلىشاى ۋە باايەت  AdWordsتۇننى خېرىداردىن باشالىن 

ئىشاالەتكۈچى  20ىلاادى. شااۇنىڭدىن لېيىىكااى ئىككااى لااۈئ ۋاقىتتااان يەنە زور يوشااۇرۇئ لااۈچىىى نامايااائ ق

ناى « Google»خەتلەتتىن شۇنىڭغا ئەگىشىپ بىاز ئىل ىارى ئويالشامىغائ مەساىلىمۇ يېتىاپ لەلادى. بەزىالەر 

ھالقىلىق ساۆز قوزبااتقۇچ ساۈپىتىدە ئىشالىتىپن قاناداق ئاېالئ لۆررنىادىغانلىقىىى ساىىىدى. مۇشاۇنداق قىلساا 

  نىاڭ قارىشاىچەن بۇناداق بولغانادا ناچاار بىار Jane Manning  تۈر باشاقۇربۇچى جەيان مەنىىاڭ دبوالمدۇ

ئىشىىڭ باشالنمىسى بولۇى قاالتتىن شۇڭالشقا بىز ئىلتىماسىى رەت قىلدۇق. بىز ئوخشاش ئۇسۇى بىالەئ باشاقا 

ئىىژ ىېاار تاااۋار مارلىسااىغا  شااىرلەتلەرنىڭ تاااۋار مارلىسااىغا قارىتىلغااائ ئېالنالرنااى بىاار تەرەى قىالماادۇق  بىاار

قارىتىلغااائ بااارلىق ئىزدەشاالەرنى چەللىشااىمىز لېرەللىكااى ھەققىاادە تەللىااپ بەردىن ئەممااا بۇنااداق بولغاناادان 

«staples » لە ئوخشاش ھەم شىرلەت ئىسمى ھەم ئاممىباب ئاتاالغۇ بولغاائ ساۆزلەرنى قاناداق بىار تەرەى

نىڭ تااۋار مارلىساىىى چەللىمەسالىكىى قاارار قىلادىن ئەمماا باۇ قىلىمىز  الررى بىلەئ سېرگې  باشقا شىرلەتلەر

نىڭ ئەرز قىلىىىشاىىى لەلتاۈررى چىقااردى. مەئ باۇ لىتاابىى يېزىماتقاائ چېغىمادان  Googleمەسىلە ئاخىرىدا 

نىاڭ دەۋادا ئۇتقانلىقىغاا ھۆلاۈم چىقااردى. باۇ دەى ئۈل ىىىاڭ چەللىمىساى ە ئۇچرىماياادىغائ  Googleساوت 

ئىشاالى ەندە ئااادەمىى ھاياجانالندۇرىاادىغائ يېاارى. بىااز ئااۆزىمىز ئالغااا ئىل ىاارىلەش جەريانىاادا شااىرلەتلەرگە 

ئۈزلۈلسىز ياخشاىاليمىزن لاېكىن باشاقا شاىرلەتلەر بىرىىىاڭ ئارقىساىدىن يەنە بىارى قوبلىشاىماتقاندا ئۇالرنىاڭ 

 ئۆزگىرىشلىرىىى تىىب ئولتۇرۇى لۆزىتەلەيسىز. 

 

رەسامى  ئاېالئ قىلىىادىن ئاۇ ئۇچقانادە  يۈررشاۈىن  AdWords لاۈنىن-23ئايىىڭ -10يىلى -2000

پايدا د ڭىزىغا قاراى ئاتالندى. بۇ جەرياندان ھېچقانداق ئاممىمى مۇناسىمەت لىرىزىسى پەيدا بولمىادى. ئەگەر 

ھەقىقەتەئ مۇۋاپىق بولمىغائ ئېالئ لۆررل ەئ بولسان ئۇنىڭغا دىققەت قىلىادىغائ ئاادەممۇ ياوقن چاۈنكى ئاۇالر 

قەت د ڭىزدىن بىر قەترە ئىزدەيدۇ خاالس. گەرچە شۇنداق بولسىمۇن بىز يەنىال شەرت بىلەئ چەللەشتە چىاڭ پە

تااۇرۇىن ئااېالئ زور لۆلەماادە تارقىتىلىشااتىن ئىل ىاارى تەلشۈررشااتىن ئۆتۈشااكە لاپالەتلىاال قىلاادۇقن بىااز يەنە 

 ق. ۋاقىتلىق خىزمەتچىلەرنى يالالى ھەر بىر يېڭى ئېالنىى تەلشۈررى چىقتۇ

 

مەئ ئىل ىرى ئىىتايىن بىمەنە ساراڭالرچە ئو  دەى قارىغائ ئىاش نەتىنىادە ناھاايىتى لاۆى پاۇى تااپتىن 

Google  بۇنىڭغا قاتتىق بېرىلىپ لېتەمدۇ  بۇنىڭدىن مەئ ئويۇمىىڭ ناھايىتى بەلىتە بىر قېرى ئىكەنلىكىمىى

 جارقىرىغاندا ئوخشاش. -قىراىھېن قىلدىلن خۇددى بالىالربا چىملىقتىن ئايرىلىش توبرىسىدا ۋار

 

 خاتالىقىمىزنى زاڭلىق قىلىش 

 

ناااى بۇنااادىن لېااايىنن ئۆزىىىاااڭ ئااااۋازىىى  AdWordsمەئ ئۆزەمىىاااڭ لامىلىساااى ئاااارقىلىق ئاتالااادىلن 

ئالااداش بايرىمىاادا ئوتتۇرىغااا  Googleنىااڭ د MentalPlexچىقاااربۇزىمەئ. ئالااداش بااايرىمى چاااقچىقى 
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 Googleئ ەمەت  ئىشلەتكۈچىساىىىڭ ئىىكاساى بەيرىتىمىاى تېسىماۇ ئاشاۇردىن مچىقاربائ بىر تۈرلۈ  مۇالزى

نىڭ تى  مۇتەخەسسىسى بولۇش سۈپىتىل بىلەئ ئۆزەم ە بولغائ ئىشاەنچىل باربانساېرى لۈچەيادىن شۇڭالشاقا 

 مەئ دەسلەپتە ئانچە مۇھىل بولمىغائ جايالربا لىشىىىڭ دىققىتىىى تارتىدىغائ لىچىل يۇمۇر لىرگۈزدرم. 

 

ە يولاۇقتى. يۇمشااق ى ياخشاىمۇ ساىزن ھاازىر بىار مەساىل»مەئ خاتالىق ئەسكەرتىشى ە مۇنداق ياازدىل: 

د تااالىمىزدىن مەسااىلە چىقىااپال قالمااا  بەلكااى ئۆزلۈلىاادىن دولااالت ھاسااى  قىلغۇچمااۇ قۇرۇلااۇش اليىااھەلەش 

دىن لېايىن ئىشالەتكۈچى ە مەئ شۇنىڭ« قوشۇنىغا مەسىلىىى چۈشەندررەلمىدى. ئەمما سىز ياردەم قىالاليسىز. 

يېزىپ ئەۋەتىش تەللىپى بەردىلن تاور خەتاتە يۇلتاۇز تۈرلاۈمىىى ئاۆز ئىچىا ە ئالغاائ تەپساىلى   ئېلسەتبىزگە 

 ئۇچۇرالرنى بىزگە ئۇقتۇراتتى. 

 

لەچااۈررڭن لاشااىال لۆررلاادى. ئەگەر بىااز »يەنە بىاار خاتااالىق ئەسكەرتىشااى ە مۇنااداق يېزىلغااائ ئىاادى: 

ىىااى بىلسااە ن سااىزگە بىماسااتە ئېيتىااپ بېرەتتااۇقن لااېكىن ھازىرقىغااا ئوخشاااش ھېچقانااداق مەسااىلىىىڭ نەدىلىك

پايدىسى يوق ئۇچۇر دولالتى يوللىمىغائ بوالتتۇق. ئەمەلىيەتتەن ئەگەر بىاز ھەقىاقەتەئ لاشاىلىىىڭ نەدىلىكىىاى 

رۇلااۇش بۆلااۈمى ە بىلسااە ن بەلكىاال ئوڭشاااى بولغااائ بوالتتااۇق. خاااتىرجەم بولااۇڭن دولااالت ناھااايىتى تېاازال قۇ

 « يەتكۈزرلىدۇن بۇ جايدا لۆررل ەئ لاشىلىىىڭ تەپسىالتى چۈشەندرررلىدۇ. 

 

قوشۇنى قارشى تۇرمايال قالماستىن بەلكى يەنە قىزبىىلىق بىلەئ  AdWordsمېىىڭ بۇ خى  ئۇسۇلۇمغان 

ەممە ئاادەم تىا  ماڭا رەھمەت ئېيتتىن مەئ شۇ سەۋەبتىن ئادەتتىن تاشقىرى خۇشھاى بولدۇم. مەئ ئاخىرى ھ

« لەساپى »ئىشلىتىش ئاالھىدىلىكىمىى بۆشۈلىدىال ئۇجۇقتۇرۇۋەتمەيدىغائ شىرلەتتە ئىشلىدىل. ئىشداشلىرىل 

بازارچىلىق خادىملىرى ئىشلەتكۈچىلەرنى نادائ بىلىمسىز دەى پەرەز قىلىدىغانلىقىىى ئانچە بىلمەيدۇن  ئۇالر ھەر 

ن لاۆى بوبۇملاۇق ماۇرەلكەى ساۆز ئىشلىتىشاتىن سااقلىىىدۇ. مەئ بىر ئىشلەتكۈچىىى لىچىل بااال دەى قارايادۇ

ئەلمەتتە بۇالرنى ئۇالربا د مەيمەئ. مۇنداقچە ئېيتقاندان ئۇالر پەقەت ئېكراندا مېڭىماتقائ پىروگرامماا لاودىغىال 

  دىققەت قىلىدۇن ئالدىدا بۇيرۇق ئەسكەرتىش بەل ىسى يوق سۆز جۈملىلەرنىڭ ھەممىسى ئانچە مۇھىل ئەمەس.

 

مەئ تورتۇرانىڭ ماقالىلىرىىى يازبائ ۋاقتىمدان ئوقۇرمەنلەرنى ئۆزەمىىڭ دوساتى دەى قاراشاقا باشالىدىل. 

دىكاااى بىااار قىساااىل مەزماااۇنالرنى پايااادىالنما ساااۈپىتىدە لاااۆى لۆررلىااادىغائ « سىمپساااوئ ئائىلىساااى»مەئ 

ىلىال ساۆزلەرنى ئىشالەتتىل. مەسىلىلەرنىڭ جاۋابىغا قوشاتۇمن مەئ يەنە شاۇئائ ئاالقىادە بىار قىساىل قاوش مەن

چە لۆزىىى  Googleئىىژ ىېر ئامىە پاتې  ماڭا ئۆزىىىڭ ئادەمسىمائ مايمۇئ تۈرىدىكى ھايمانالر ۋە ئۇالرنىڭ 

ئىىتايىن ياخشى لۆرىدىغانلىقىىى ئېيتتىن شۇنىڭ بىلەئ مەئ  لېمۇر ماايمۇنىىى ھەمامە مىساالالردا ئىشلىتىشاكە 

دىغاانلىقىمىى رمىىڭ لېمۇر مايمۇنى بىلەئ بەسلىشىپ يۈگرەشىى ياخشاى لۆرمەئ ھەر قانداق ئادەد»باشلىدىل. 

بۇ مەزماۇنالر خىازمىتىم ە نۇرباۇئ خۇشااللىقالرنى ئېلىاپ «  بىلىشىىى خالىمايمەئ. بۇ شەخسىيەت ئۇچۇرىمۇ  

 ىىبەتىىاااڭ لىشاااىلەر تەرىپىااادىن بىااار تەرەى قىلىىغاااانلىق تۇيغۇساااى ۋاتقاااائلەلااادىن ئۇنىاااڭ ئۈساااتى ە ئوقۇ

 بېرىدۇ.   ەەتكۈچىئىشل

 

بەزىدە بىز ماۇالزىمېتىرنى تاقىمەتساە  »مەھسۇالت تارقىتىشىىڭ تۇراقسىزلىقى ھەققىدەن مۇنداق يازدىل: 

ئاندىن ياخشىالش ئېلىپ بارااليمىزن بەزىدە مەھسۇالت ئۆزىمۇ بىر چەياىە  ئېساى  گىاراى چېياى ۋە بىار قاانچە 

 « اليدۇ. پارچە يېڭى ۋاي ېر پىرەنىكى سەۋەبىدىن ئىش تاش

 

بىزنىڭ دائىل ئۇچرايدىغائ مەسىلەرگە جااۋابىمىز باشاقا تىلغاا تەرجىامە قىلىىغانادان بەزى يۇماۇرالر تاوبرا 

ئىپادىلەنمەيدىغانلىقىىى بايقىدىلن ھەم ئۇنچە يۇمۇرلۇق بىلىىمەيدىكەئ. ئەگەر بىر چاقچاق بە  لۆى ئۇچرىسان 

رىغااا قويغااائ تەجاارىبە خارالتېرلىاال ئىنتىمااائى  ئاااالقە ئوتتۇ Googleيۇمۇرلااۇق ئاالھىاادىلىكىىى يوقىتىاادۇ. 

تان مۇالزىمەتتە ئۈزلۈلسىز مەساىلە لاۆررل ەچكەن مەئ يازباائ خاتاالىق ئۇچاۇرى ناھاايىتى  orkutتورتۇراسى 

 تېزال تېتىقسىزلىشىپ لەتتى. 
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مىز يااوق. تااۈررمى-مااۇالزىمېتىر بەلااال ناچااارلەئن سااىزگە بېرىاادىغائ تاااتلىق»خاتااالىق ئۇچااۇرى مۇنااداق: 

تورتۇراسى مۇالزىمېتىرىىىڭ ئىپادىسى ئادەمىى بەلال تاسادىپى  ھېن قىلدۇرىدۇ. بىز  orkut.comلەچۈررڭن 

بۇنىڭدىن لەلتۈرگەئ قواليسىزلىق ۋە مۇالزىمېتىرنىڭ ئەتراپلىق ئويالنمىغانلىقىدىن سىزدىن لەچۈررم سورايمىز. 

 » 

 

مما ئۇنداق بولسا نېمە لېرىكىن ئىشلەتكۈچىىىڭ لۆڭاۈى مەئ ئۇچۇرنى يۇمۇرلۇق يازدىل دەى ئويلىدىل ئە

ئىزدەشاىى ئىشالىتىپ  Googleبۆلىدىغىىى يەنىال مۇالزىمېتىرنىاڭ ساۈپىتىن ئاۇالر ئەلامەتتە ئۈمىدساىزلىىىدۇ. 

با يېقىن ئىزدەش نەتىنىسى لۆررنىادۇن لاۆى قىسامى  100000دەى ئىزدىسەن « مۇالزىمېتىر بەلال ناچارلەئ»

 ىىى قاتتىق تىللىغانالر. ئۇلىىىش مەسىلىس

 

گەرچە بەزىاادە پااللەتلىاال قىلغااائ تەقاادىردىمۇن ئەممااا مەئ يۆنىلىشااىى تاپقااانلىقىمىى بىلىاامەئ. مەئ 

نىااڭ بىاار ئاااۋاز شااەلىللەندرررۋاتقانلىقىىى ھااېن قىلاادىل ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە ئۆزەمىىااڭ  Googleباربانسااېرى 

لۆپچىلىال —ىالەئ گەى قىالاليادىغانلىقىمىى ھاېن قىلادىلئىقتىدارىغا تېسىمۇ ئىشىىىدىغائ بولادۇمن باۇ ئااۋاز ب

بااش ئىشاتابى بىىاساىدا ئىشالەۋاتقائ لىشاىلەرگە  Googleئىشلەتكۈچىلەرگە نىسبەتەنال ئەمەس بەلكى ئاشاۇ 

 نىسبەتەنمۇ شۇنداق. 

 

بااا ئىشااقا چۈشااۈى تەخمىااىەئ بىاار يىاا  بولغاناادان ئۆزەمىىااڭ  Googleئااا ن مەئ -11يىلااى -2000

يېڭى لارخانا گەۋدىساى بولاۇش ساۈپىتى  Googleنىشانىى يېزىپ چىقتىلن  قۇرلۇقىچە ئىككى چۈشىىىشى بوي

نىشاائ مېىىاڭ ئارزۇيۇمادىكى شاىرلەتىىڭ قۇرلاۇق بۇ ئىككى —بىلەئ قانداق شىرلەت بولۇشىىى توبرا بېكىتىش

ىڭىشااىپ جەۋھىرىىااى يااۇقىرى دەرىنىاادە يىغىىچاااقالپال قالمااا  بەلكااى ئۆزەممااۇ بۇنااداق بىاار شااىرلەتكە س

لەتكەنلىكىم ە ئىشەندىل. خىزمىتىمىىڭ باش ئاخىرى بار بولدىن رولاۇم لاپاالەتكە ئىا ە بولادىن باۇ ئاساساى  

نىڭ ئاۋازى بىلەئ بىرىكىپ لەتتى. ئەيىى ۋاقىتتا پۇرسەت ناھايىتى ياخشاى  Googleنىشائ مەڭ ۈلۈ  ھالدا 

لىماتااتتىن ئاۇالر يېڭاى ھايااتى  لاۈچ ۋە لۈنادە د  اۈدە  يېڭاى ئەزاالرناى قوباۇى قى Googleئىدىن چاۈنكى 

ا ئەگىشاىپ يېڭىلىق ئېلىپ لېلەتتى ئەمما يېڭى قانىىڭ قوشۇلۇشىغا ئەگىشاىپن شاىرلەتىىڭ قىيااپىتىمۇ ئۇنىڭغا

 ئۆزگەرمە  قالمايتتى. 
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 ئوئ ئۈچىىچى باب

 « يانى يانى»ئۆزگىچە  

 

ىلغائ بازارچىلىق ماسالشتۇرۇبۇچىسىن ئايدا تەللىپ ق-9  مەئ Allegra Tudiscoئاللې را تۇدىسكو د

مەئ چۈشاالۈ  تاماااق يەۋاتقاناادان بىاار شااىرەدە تاماااق يەۋاتقانالربااا ئااۆزرمىى »ئااۇ ماڭااا مۇنااداق د اادى: 

تونۇشتۇردۇم. لۆپچىلىكمۇ ماڭا ئۆزلىرىىى تونۇشتۇردىن ئەمما بىر ئادەم ئىزچى  ئۆزىىىڭ ئىسامىىى ئېيتمىادىن 

ۇ. مەئ ئۇنىڭادىن ئىسامىىى ساورىغاندان ئاۇ ماڭاا الررى د ادى. ئانادىن مەئ ئاۇ ئاازراق تارتىىىدىغانادە  قىلىاد

ئۇنىڭدىن نېمە خىزمەت قىلىدىغانلىقىىى سورىدىلن ئۇ مەئ الررى پەيجن شىرلەتىىڭ بااش ئىنارائىيە ئەمەلادارى 

 « د دى. مەئ پەقەت ئويلىماپتىكەنمەئ. 

 

Google  .شاىرلەتىىڭ تەرەققىياات لاۆلىمى شاۇنچە ئاللىبۇرۇئ مەدەنىيەت ئابىدىسىدىن ئۆتاۈى بولادى

چااوڭن الررى بىاالەئ سااېرگېيىىڭ ھەر بىاار خىاازمەت ئىزدەياادىغانالردىن ئااۆزى يااۈز تااۇرانە ئىمتىھااائ ئالىاادىغانغا 

نەدىمۇ ۋاقتى بولسۇئ. بۇنىڭدىىمۇ بىر مەسىلە پەيدا بولدى: بىر ھەپتىدىن لېيىنن الررى بىزنىاڭ نىيۇياورلتىكى 

ئىشااسانىمىزبا لەلاادىن ئااۇالر الررىىااى ئىشااىكتىن لىرگۈزمەپتااۇن چااۈنكى ئااۇالر بااۇ  لىشااىلىل 9يېڭااى قۇرۇلغااائ 

 ئادەمىىڭ ھەقىقى  الررى ئىكەنلىكى ە ئىشەنمەپتۇ. 

 

يەنە قىلىشااقا تې ىشاالىل نۇربااۇئ  شااۇنداقتىمۇن شااىرلەتىىڭ راۋاجلىىىااپ زورىيىشااى ئاساساالىقى بىزنىااڭ

ە قۇرۇشاىمىز الزىملىقاىن تېسىماۇ لاۆى ساودىىىڭ لېلىشاىل ئىشلىرىمىزنىڭ بارلىقىدىنن تېسىمۇ لۆى ئۇى ئەسلىھ

تۈزرشىى لۈتۈى تۇرۇۋاتقانلىقىن تېسىمۇ لۆى سااتقۇچى خادىمالرنىاڭ خېرىادارالر بىالەئ ئااالقە قىلىادىغانلىقىن 

تېسىمااۇ لااۆى مەھسااۇالتىىڭ تەتقىااق قىلىىىماتقانلىقىاادىن د اارە  بېرەتتااى. نۇربااۇئ مەھسااۇالتالر ئىچىاادەن بىاار 

ىاازدەش رامكىسااىىى ئىشاالەتكۈچىىىڭ تورلۆرگۈسااىدىكى قااوراى بالااداققا يىغىىچاااقاليتتىن بۇنااداق مەھسااۇالت ئ

دىان ئىزدىيەلەيتتاى.  Googleتورتۇراسىىى زىيارەت قىلما  تاۇرۇپال  Google.comبولغاندان ئىشلەتكۈچى 

 ىرى تەتقىق   ئىلBay Changبۇ مەھسۇالت بىزنىڭ ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنىدىكى ئىشداش بە  چاڭ د

قىلىپ چىققائ ئەسلى نۇسسا ئاساسىدان پىروگراممىر جوئې  سپولسكىغا ھاۋالە قىلىپ تەتقىق قىلىشقا ھۆددى ە 

شىرلىتىىىڭ رەسمى  خىزمەتچىسى داۋىاد ۋاتساوئ  Googleبەردۇق. بۇ مەھسۇالتىىڭ تۇننى سىىاق نەشرىىى 

ى رەساامى  تارقاااتتى. الررى ئەيىااى چاباادا بااۇ تاماملىاادىن ئېرىاال لر درىكسااېن ئاخىرىاادا بااۇ يۇمشاااق د تااالى

 مەھسۇالتىى ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا ئىىتايىن ئالدىرىغائ ئىدى. 

 

Google  ئاالى  ئىقتىادار»قوراى بالداقىىڭ ئۆزى پەقەت ئىزدەش رامكىسى بولۇپال قالما  يەنە ئۇنىڭ» 

بولاۇىن ئۇنىاڭ نىساپى  ئۇزۇنلاۇقى ىمۇ بار ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىدە يېشى  رەڭلىل سانلىق قىمامەت تاياقچىساى 

تور »نىڭ قىممىتىىى تەخمىىەئ ئەلن ئەتتۈرەتتى. « تور بەت قاتارى»ئىشلەتكۈچى زىيارەت قىلىماتقائ بەتىىڭ 

نىااڭ تااور بەتىىااڭ مۇھىملىقىغااا بولغااائ باھاسااى بولااۇىن بااۇ تااور بەتااكە ئۇالنغااائ  Google« بەت قاتااارى

ش ئاارقىلىق ماۆلچەر قىمامەت بىكىتىلەتتاى. شۇڭالشاقان بىار بەتىىاڭ تورتۇراالرنىڭ مۇھىملىق دەرىنىسىىى لۆرر

نىڭ باۇ بەتىاى مۇناساىمەتلىل بەت ياالى ئەمەس  Googleقىممىتىىى بىلسەن ئىشلەتكۈچى « تور بەت قاتارى»

دەى قارايااادىغانلىقىىى چۈشاااىىەتتى. ئىىژ ىېااارالر بۇناااداق اليىھەلەشاااىى ناھاااايىتى يااااقتۇراتتىن چاااۈنكى ئاااۇ 

ەرگە ئەمەلى  سانلىق مەلۇمات تەمىىلەىن باھا لۆزقارىشىىى نامايائ قىالتتىن ئېىىقكى ھەممەيلەئ ئىشلەتكۈچىل

 Googleئالتىپالنسااىالن « ئااالى  ئىقتىاادار»خۇشااھاى بااوالتتى. بىااراق بىاار نۇقتىغااا دىقااقەت قىلىااش لېاارە ن 

 ئىشلەتكۈچى زىيارەت قىلغائ ھەممە بەتىى لۆرەلەيتتى.
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سااىز زىيااارەت قىلغااائ  Googleقىممىتىىااى بىلمەلچااى بولغاناادان « ت قاتااارىتااور بە»بىاار تورتۇرانىااڭ 

ى بىلىشى لېرە  ئىدى. ئەگەر ئىشلەتكۈچى رۇخسەت قىلسان قوراى بالداق كىىىلتورتۇرانىڭ قايسى تورتۇرا ئىكەن

ى بار يېشى  رەڭلىل سانلىق مىقدار قىممىتىى Googleبا قايتۇرىدۇن ئاندىن  Googleبىر سانلىق مەلۇماتىى 

ن چاۈنكى ساىز ساانلىق مەلۇمااتىى «ئىشالەتكۈچى رۇخساەت قىلساا»تاياقچىسىىى لۆرسىتىدۇن ھاالقىلىق يېارى 

Google  با يوللىمايدىغائ قوراى بالاداقىىمۇ چۈشۈرەلەيساىز. ئىشالەتكۈچى ئاۆز ئالادىغا تاللىيااليادۇن بىاراق

مۇشۇ  Googleزور لۆپچىلىل ئادەم —چەھەمدە ئۈمىد قىلىشى—الررى بىلەئ ئىىژ ىېرالر قوشۇنىىىڭ قارىشىچە

ئارقىلىق ئۆزلىرىىىڭ توربا چىقىش ئادىتىىى بىلەلەيدىكەئ دەى بۇ ئالى  ئىقتىدارنى ئىشلىتىشىى رەت قىلمايادۇ 

نىااڭ « تااور بەت قاتااارى»بىااز بااۇ جاياادا دەۋاتقىىىمىااز ھەقسااىز نورمىاادىن ئااارتۇق سااانلىق مەلۇمااات. گەرچە 

ەمەلى  قىممىتى بولمىسىمۇن ئەمما ئىشلەتكۈچى قايسى تورتۇراالرنى زىيارەت ئىشلەتكۈچى ئۈچۈئ ئانچە لۆى ئ

باا نىساابەتەئ ناھااايىتى زور قىممەتاكە ئىاا ە. تااور بەت قاتاارى لۆرسااەتكۈچ بااۇ  Googleقىلغاانلىقىىى بىلىااش 

 ئۇچۇرالرنى توپالش ئۈچۈئ مۇۋاپىق سەۋەى تەمىىلىدى. 

 

ساىمەتلىل چاوڭ مەساىلە. مەئ باۇ ساانلىق مەلۇماتالرباا مېىىڭچە بۇ ئىشلەتكۈچىىىڭ شەخساىيىتى ە مۇنا

نىسبەتەئ ئاتسىز بىر تەرەى قىلىش ئېلىاپ بارىادىغانلىقىمىزنى بىلىامەئن ئىشالەتكۈچىىىڭ سااالھىيەت ئۇچاۇرى 

بىلەئ ئۇالر زىيارەت قىلغائ تورتۇراالرنىڭ تىزىمىىى بابلىمايدۇ. گەرچە شۇنداق بولسىمۇن بۇ خى  ئۇسۇى يەنىاال 

ويقا چاچلىرىمىى تىل تۇربۇزۇۋەتتىن ئۇنىڭ ئۈستى ە بۇ خىا  ئاويى باار ئاادەم مەئ بىارال بولماسالىقى مېىىڭ ق

مۇمكىن. ئۇنداقتان قانداق قىلغاندا ئىشلەتكۈچى بىزنىڭ ئۇالرنىڭ ئۇچۇرلىرىىى ئىشلەتكەنلىكىمىزنى بىلىدىغائن 

 مىز  دىغائ قىلىھەمدە ئۇالرنى قورقىتىپ قاچۇرۇى قويماي

 

ئىشاالەتكۈچى زىيااارەت قىلغااائ  Googleىااز ئااالى  دەرىنىلىاال ئىقتىاادارىىى ئاچقاناادىن لېاايىنن ئەگەر  ب

ھەممە بەتلەرنى بىلىدۇ د سە ن نۇربۇئ ئىشلەتكۈچىلەر مەڭ ۈ ھەر قانداق نەشرىدىكى قاوراى بالاداق يۇمشااق 

ڭ مىكروساولتقا جەڭ بولسا تۈگىشىدىغائ گەى. قوراى بالداق بىزنىا نداقد تالىىى چۈشۈرمەسلىكى مۇمكىن. ئۇ

ئىشاالەتكۈچى  Googleئااېالئ قىلىاادىغائ مەخپىاا  قااورالىمىز. قااوراى بالااداقىى تورلۆرگااۈگە قويااۇش ئااارقىلىقن 

زىياارەتىى چەللىمەيادىغائ ئۇرۇشااتا يەنە بىار ئااۇرۇش ساېپى ئاااچتى. بىا  گەيااتىن شەخساى  لومپيااۇتېردىكى 

يدۇن ئېقىپ ياۈرگەئ نۇرباۇئ گەپالەردە د يىلىشاىچە ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ تەسىراتىىى پۈتۈنلە  تىزگىىلەشىى ئويال

سىستېمىساى ئىاازدەش رامكىسااىىى ئۈستەللۈساتى ە توپالشااتۇرىدىكەئ. بىااز  Windowsلېيىىكاى نەشاارىدىكى 

Google  ئىاازدەش رامكىسااىىى ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ تاشلىمەتمەساالىكى ە لاپالەتلىاال قىلىشااىمىز لېاارە . بااۇ

مىكروساااولتىىڭ لۈچلاااۈ  تەرىپىىاااى بىزنىاااڭ ئەۋزەللىكىمىااازگە  ناااۇقتىىى ئىشاااقا ئاشاااۇرۇش ئۈچاااۈئن بىاااز

 ئايالندۇرۇشىمىز ھەمدە ئۇالرنىڭ ئىككى تارمىقى ئارىسىدا لاشىال پەيدا قىلىش لېرە . 

 

نىڭ قوراى بالادىقى ناھاايىتى قارشاى ئېلىشاقا ئېرىشساەن لۆپچىلىكىىاڭ مىكروساولتىىڭ  Googleئەگەر 

Internet Explorer شۈررشااى پەقەتااال قااوراى بالااداقىى ئىشاالىتىش ئۈچااۈئن ئۇنااداقتا ىى چۈسااىتورلۆرگۈ

سىستېمىسااى بىزنااى يوقاتماااقچى بولغاناادان ئۇالرنىااڭ شااىرلىتىدىكى تورلۆرگااۈ  Windowsمىكروسااولتىىڭ 

لەسپى ە مەسلۇى لىشى بىزنى قوبدايدۇ. شۇنىڭ بىلەئ بىللەن بىز دۇنيادا ئەڭ قارشاى ئېلىشاقا ئېرىشاكەئ تاور 

 رىسىدەن مىليونلىغائ ئىشلەتكۈچىلەرنى قولغا لەلتۈرەلەيمىز. بەت لۆرگۈنىڭ مۈ

 

قااوراى بالااداقىى چۈشااۈرگەندە لۆرىاادىغائ خەتلەرنااى ماااھىرلىق بىاالەئ يېزىااپن  Googleئىشاالەتكۈچى 

خەتەرنى يىىىكرە  يېزىپن مۇشۇ ئاارقىلىق ئۇالرنىاڭ ئەندىشىساىىى پەساەيتىمىز. بىاز لىچىال خەت نۇسسىساى 

ەساكەرتىش ئۇچاۇرىىى ئىشالەتكۈچى ئىنازەتىاامە لېلىشاىمى ە يوشۇرسااقن باۇ ناھاايىتى ئىشلەتسە  بولىدۇن ئ

ئاقىالنە ئۇسۇى بولغائ بولىدۇ. يۇمشاق د تاى ئورنىتىشتىن ئىل ىرى ئاساسەئ ھېچكىل د  ۈدە  ئاۇزۇئ قاانۇئ 

ىش ئاارقىلىقن ماددىلىرىىى ئوقۇمايدۇ. باۇ ناۇقتىىى بىل ەنادىن لېايىنن بىاز ئاۇزۇئ ۋاقىاە ساەرى قىلىاپ ئاويلىى

مەئ ئالدىادا تىلغاا ئالغاائ —ئاخىرىدا لاۋاپمۇ زىسماۇ لۆيمەيادىغائ ئەپچىا  چارىادىن بىرناى ئاويالى تااپتۇق

 . قۇرئىككى 
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يېزىپن ئاستىدا يېڭاى قاۇردىن دەى « تەپسىلى  ئوقۇڭ. »مەئ بىرىىچى قۇرنى قىزى  رەڭلىل توم خەتتە: 

ئۇنىڭغا ئەگىشاىپال يېزىلغاائ جۈملىماۇ . « 23يانى يانى ئەمەس بۇ ئادەتتىكى»باشالىن يەنە قىزى  توم خەتتە: 

قااوراى بالااداقىى ئىشاالەتكەندەن سااىز زىيااارەت قىلغااائ  Googleئااالى  ئىقتىااداربا ئىاا ە »ئۇسااتىلىق بىاالەئ: 

دەى ياازدىل. بۇناداق بولغانادا چانادۇرما  « باا ياولالى بېرىشاىڭىز ماۇمكىن. Googleتورتۇرانىڭ ئۇچۇرىىى 

 دە  تۇيۇلىدۇ. ئۆتكۈزرۋەتكەن

 

مەدەنىيىتىادە ئاۇزۇئ ۋاقىاە تۇربااچقىمىكىنن مەئ يەنىاال مۇناداق دەى قارىادىل:  Googleبەلكىل مەئ 

ئىشاالەتكۈچى ە بىزنىااڭ نااېمە ئىااش قىلىاادىغانلىقىمىزنى ئېىىااق ئېيتىااپن بىااز بىاالەئ ھەمكارلىشااىش ھوقااۇقىىى 

ئۇچااۇرىىى ئىشاالەتكۈچى دىقااقەت  ئىشاالەتكۈچى ە تاپشااۇرۇى بېاارىشن بااۇ تااوبرا ئۇسااۇى. مەئ ئەسااكەرتىش

مېاىىڭچە روشاەئ شاەلىلدە ئۇالرنىاڭ لاۆز ئالادىغا قوياۇى قوياۇىن —قىلمايدىغائ جايغا قويۇشاىى ئويلىمىادىل

 قىزى  ئاالھىدە چوڭ خەتتە يېزىپ ئەسكەرتىش. 

 

ىىى مېىىڭ بۇنداق قىلىشىل يەنە ئازراق شەخسى  بەرىزىممۇ بار. مېاىىڭچەن ئەگەر بىاز ئۆزىمىزنىاڭ قىلمىشا

ئاشكارا جالارلىساقن بۇندىن لېيىن دۇچ لېلىدىغائ تەنقىد ۋە پەرەزلەرنىڭ ئالدىىى ئاالاليمىز. ئىشالەتكۈچىلەر 

بىلەئ ئاالقە قىلىدىغانالرنىڭ مەسلۇلى بولۇش سۈپىتىل بىالەئن بۇناداق قىلىشاىل ئۆزرمىىاڭ خىازمىتى ە نۇرباۇئ 

 چېكىىىش يولى قالدۇرۇش ئىدى. 

 

بدا بۇنداق قىلسام بەزى يوشۇرۇئ ئىشلەتكۈچىلەرنى قااچۇرۇى قويىادىغانلىقىمىى شۇنداقن مەئ ئەيىى چا

ىاامەئ د اا ەئ تااوپچىىى باسااقائ ئىشاالەتكۈچىلەر ئۆزىىىااڭ نااېمە ئىااش « قوشااۇى»ئويلىاادىلن ئەممااا ئاشااۇ 

قىلىماتقااانلىقىىى تامااامەئ چۈشااىىىدۇ. قااوراى بالااداقىىڭ قىممىتااى ئۇالربااا نىساابەتەئ ناھااايىتى لۆررنەرلىاال 

كەنلىكى ە ئىشىىىمەئن ئۇالر باشاقىالربىمۇ باۇ ئۇچاۇرنى تارقىتىادۇ. گەرچە دەسالەپتە دىلىغۇلادا بولاۇى قاارار ئى

 قىاللمىغائ ئاشۇ لىشىلەرمۇن ئاخىرى باشقىالر تەرىپىدىن قايى  قىلىىىدۇ. 

 

 بىزنىڭ ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزى مۇتەخەسسىساىمىز بە  چااڭ  ئاۇ ساۆزلەرنىڭ نۇرباۇئ ئىشالەتكۈچىلەرنى

سەۋەبسىز قاچۇرۇۋ تىشىدىن ئەنسىرىدىن ئەمما ئاۇ مەزماۇنىى ئۆزگەرتىشاتە چىاڭ تۇرمىادى. قاوراى بالاداقىىڭ 

  مااااۇ باااۇ تەرەپتىكااااى ئەندىشىساااىىى ئىپادىلىااادىن ئەممااااا ئۇنىاااڭ قارىشااااىچە Ericئىنادلاااارى ئېرىااال د

ىلااى بولىاادىكەئن ئىشاالەتكۈچىلەرگە شەخسااىيەت مەسىلىسااىىى ئالاادىن ئۇقتۇرباناادا ئااۇالرنى خاااتىرجەم قىلغ

Google  .ئوچۇق ئاشكارە 

 

مەئ روھىىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن باۇ ھەقىقەتىاى ھاېن قىلادىل. ئاۇ ئىككاى جاۈملە ساۆز خاۇددى بىلىال 

بېرىپن دىلىى يورۇتقاندە  بولۇىن بىردىىال  دىلىمىى يورۇتۇۋەتتىن بىاز ئىشالەتكۈچىلەر تاماامەئ ئىشاىىىدىغائ 

ىشالەتكۈچىلەردىن لىشاىىى بىازار قىلىادىغائ ھەقىقىا  ئەھامالىى يوشاۇرمايمىز. شىرلەتكە ئاايلىىىمىزن مەڭ اۈ ئ

مەڭ ااۈ  Googleئۆزىىىااڭ قىلمىشااىغا نىساابەتەئن بااۇ شااىرلەت ئىزچىاا  پۈتااۈنلە  ئاشااكارىلىقىى قوبلىشااىدۇن 

ى يامانلىق قىلمايدۇ. مەئ لۈچۈمىىڭ يېتىشىچەن زور لۈچ بىلەئ بىزنىڭ شەخسىيەت مەسىلىسى ە ئىىتايىن لۆڭۈ

بۆلىدىغانلىقىمىزنى تەشاەببۇس قىلىامەئن بىزنىاڭ ئەمەلىا  توپلىغاائ ئۇچاۇرلىرىمىزنى ئىشالەتكۈچىلەرگە تاوبرا 

 بىلدررىمىزن ئەلمەتتە بىزنىڭ يادرولۇق قىممەت قارىشىمىزدىىمۇ ئۇالرنى خەۋەرلەندررىمىز. 

 

راممىسادا مەئ يازباائ قوراى بالداقىى چىقاردۇقن ئورنىتىش پىروگ Googleئايدان بىز -11يىلى -2000

ئاشااۇ سااۆزلەر بااار بولااۇىن قىزىاا  تااوم خەتااتە ھەممىسااى شااۇ پېتااى ئۆزگەرمىاادى. قااوراى بالااداقىى ئورنىتىااپ 

ى كىىااىلبولغاناادىن لېاايىنن ئىشاالەتكۈچى لااۆرگەئ بەتااتە ئوخشاشااال ئىشاالەتكۈچىىىڭ دىقااقەت قىلىشااى لېرەل

 Googleقىىى ئۇالربا بىلدررىادۇن باۇ بەتتىماۇ نىڭ ئۇچۇر توپاليدىغانلى Googleئەسكەرتىدىغائ ئۇچۇر بارن 
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ن مۇناداقچە ئېيتقانادا »…«ن «الرقاتارلىق»بولۇىن بىر خى  ئېغىز تىلىن ئۇنىڭ مەنىسى ئۇيغۇرچىدىكى  yada yadaئىى لىزچىسى   

 تەھرىر ئىالۋىسى—بىر بۆلە  يېزىقىى قىسقارتىپ ئىپادىلەشن 
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شەخسىيەت تەدبىرىىى لۆرسىتىدىغائ ئۇالنما تەمىىلەن ەئن ھەمدە ئۇچۇر دولاالت قىلىاش ئىقتىادارىىى قاناداق 

 تاقاش توبرىسىدىكى يېتەلچى چۈشەندرررش بېرىل ەئ. لىشىلەرنىڭ ھەممىسى بۇالربا دىققەت قىلدى. 

 

ياولالى  ئاېلسەتيلىمىغائ يەردىن ئىىتايىن سالماق. ئىشلەتكۈچىلەر بىزگە ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئىىكاسى ئو

ئۇالرنىڭ ئەنسىرىشىىى بىزگە چۈشەندررگەندەن بىز ئەدەى بىلەئ ئورنىتىش بېتىدىكى سۆزلەردىن نەقى  ئېلىاپن 

 بىزنىااڭ ھەماامە تالالشااالرنى ناھااايىتى ئېىىااق قىلىااپ چۈشااەندررگەنلىكىمىزنى قەيااە قىلاادۇق. مەسااىلە سااۆز

قالدۇرۇش تاختىسىدا ئۈزلۈلسىز پەيدا بولغاندان قوراى بالداقىى چۈشۈررى بولغاائ ئىشالەتكۈچى ئېىىاق قىزىا  

دەى قاايتۇرۇى ساورايدۇ. « مۇشۇنداق ئۇقتۇرسىمۇ يەنە ئېىىق بولمامادۇ»رەڭلىل ئۇچۇرنى لۆرسىتىپ تۇرۇىن 

ەتەئ ئېيتقاناادان ئۇالرنىااڭ تامااامەئ ئااالى  ئىقتىاادارلىق قااوراى بالااداقىى چۈشااۈرگەئ ئىشاالەتكۈچىلەرگە نىسااب

خەۋەردار ئەھمالاادا قااارار قىلغااائ تاللىشااى. لااارنې ى مېللااوئ ئۇنىم رسااىتېتىىىڭ پىرولېسسااورى راناادى پااوش 

  بىاار تۈرلااۈ  ئىشاالەتكۈچى تەتقىقاااتىىى ئېلىااپ باربااائ بولااۇىن ئېرىشااكەئ خۇالسىسااى Randy Pauschد

ۈنۈملااۈ  بولغااائ: ئااۇ بىاار خىاا  ئالتىااپ ئۇسااۇلدا ئۇچااۇرى ھەقىااقەتەئ ئ Yada Yadaقىزىاا  رەڭلىاال »

 ن بۇ تەتقىقات بىزنىڭ ئويىمىزنى ئىسپاتلىدى. «ئىشلەتكۈچىىىڭ دىققىتىىى تارتقائ

 

نى لەسىپىىڭ چەللىىىدىغائ ساھەلىرىىى تەتقىق  Googleلۆى يىلالردىن بۇيائن لىشىلەرنىڭ ھەممىسى 

ەڭ اۈ ئۇناداق قىلمايادۇن ئاۇ تېساى يېقىىالشاما  تاۇرۇپال قىلىدىغائ مارلا دەى قارايتتىن ئەمماا مىكروساولە م

 ئۇچۇرىىىڭ ئۆزىال ناھايىتى ياخشى ئىسپات.  Yada Yadaھەممە جايدا ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ بولىدۇ. 

 

ماسساچۇستىن سانائەت پەنلىرى ئىىستىتۇتى تېسىىكىلىاق »تىن  CNETتېسىىكا خەۋەرلىرى تورى -پەئ

باۇ ئاخباارات تاراتقۇلىرىىىاڭ « ۋاشاىى توئ پوچتاا گېزىتاى»شاۇنداقال « مېرىكاابۈگاۈنكى ئا»بىچەن « باھالىشى

نىڭ شاىرلەت ۋە ئىشالەتكۈچىىىڭ شەخساىيىتى ە بولغاائ ئېىىاق ئەسكەرتىشاىىى  Googleھەممىسى ماقالىدا 

 با پا  ئاتاق ئاتا قىلدىن چۈنكى بۇ سۆزلەر ئىشلەتكۈچى ە بىزنىاڭ مەقساىتىمىزنى Googleتىلغا ئالغائن بۇ 

 ئېىىق بىلدرردى.  

 

شۇنىڭغا ئىشىىىمەنكى بىز ئىشلەتكۈچىلەر بىلەئ ئاالقە قىلىدىغائ ئالتۇئ قائىدىىى بايقىادۇقن ئەمماا يەنە 

 بەزىلەر بۇنىڭدىن خەۋەرسىز. 

 

بىز ئۆزىمىزنىڭ مەخپى  قورالى ئارقىلىق بارلىق گۇمانالرنى مەبلاۇى قىالاليمىاز: بىار خىا  ئااقىالنە ئەمماا 

 ز ئىشلىتىلىدىغائ بازارچىلىق تەدبىرى دەى مۇتلەق سەمىمىيەت. بۇ ھەقىقەتەئ ئەڭ ياخشى تەدبىر. ناھايىتى ئا

 

مېىىڭ بۇ سىياسەتىى ئەمەلىيلەشتۈررشۈم بەلكىل سەى چەلتىاپ ئېشاىپ لەتاكەئ بولۇشاى ماۇمكىن. ھەر 

ىشااكە تې ىشاالىل ھەر قېاتىل بىااز يېڭاى مەھسااۇالتىى ئوتتۇرىغااا چىقاربانادان مەئ ئەزەلاادىن ئىشالەتكۈچىلەر بىل

قاناداق ئۇچااۇرنى يوشاۇرمايمەئن مېىىااڭ تەلىاپىل ھېچىېمىىااى قالادۇرما ن ھەقىقەتااكە ياۈزلىىىشن بىزنىااڭ ياااش 

مارلىمىزدىن تۆلۈل ەئ قىزى  توم چاوڭ خەت خاۇددى چاقمااقتە  مېىاى يورۇتااتتىن مەئ خاۇددى دەمەشاىققە 

ئوخشاشن دىىىمىى ئۆزگەرتىشاىى ئەمەلا ە ئاشاۇردۇم. ا قبېرىش يولىدا خىرىستىيائ دىىىغا قايتقائ پائۇى بۇچېت

ساەئ لاۆپچىلىككە قااانچە لاۆى نەرسااىىى ئاشكارىلىسااڭن ئااۇالر ساېىىڭ ئۇالربااا زىياائ يەتكۈزمەياادىغانلىقىڭغا 

قا ئوخشاشن ئۇ ساۋاق سۇنغائ خىرۇستالغا ئوخشاش ئېىىق ھەمادە  MentalPlexشۇنچە ئىشىىىدۇ. خۇددى 

وخشااش ساانلىق مەلۇماتقاا نىسابەتەئن لىشاىلەر مەساىلى ە ھەمىشاە ئوخشاىمىغائ ئېىىق ئىدى. شۇنداقتىمۇن ئ

نۇقتىدىن قارايدۇن بۇ خىا  ئەھاماى يەنە لۆررلادى. ناھاايىتى ئاۇزۇئ بىار مەزگىلادە ئىشالەتكۈچى شەخساىيەت 

ەزەرن ئۇ مەسىلىسى لۆررلمەسلىكى مۇمكىنن ئەمما بىز بۇ مەسىلى ە قانچە قېتىل پەرۋا قىلماسلىقىمىزدىن قەتلىيى

 ھامائ تەلرار دىققەت قىلىىىدۇ. 
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 مىڭ چاقىرىملىق ئۇزۇئ سەپەرمۇ بىرىىچى قەدەمدىن باشلىىىدۇ 

 

نەشارىن ئىل ىرىكاى نەشارى ئەگەر مەۋجاۇت -20قاوراى بالاداقىىڭ  Googleباۇ »مەئ مۇنداق ياازدىل: 

وراى بالاداقىىڭ ئىناادىيىتى ە ق« بولسا ئۇنىڭ پايدىسىمۇ يوق. لونىسى لەتمىسە يېڭىسى لەلمەيدۇ ئەمەسمۇ. 

مەسلۇى ئىىژ ىېر ئېرىال لۆرگەنادىن لېايىن ناھاايىتى خۇشااى بولادىن ئاۇ ئىزچىا  يۇمشااق د تالىىاڭ نەشارى 

يېڭىالنغاناادان ئىشاالەتكۈچى تېسىمااۇ ئېىىااق ئەسكەرتىلىشااىىى ئۈمىااد قىالتتااى. ئااۇ ناھااايىتى تېاازال سۆزلىشااىش 

 نى قوشتى. « ق ئۇزۇئ سەپەرمۇ بىرىىچى قەدەمدىن باشلىىىدۇمىڭ چاقىرىملى»رامكىسىغا ئۆزىىىڭ ئىمزاسى: 

 

مەئ قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ تەلىاپى ە ئاساساەئ ماقاالە يازبانادا دائىال ئوڭۇشالۇق بولاۇۋەرمەيتتى. مىسااى 

د ا ەئ « ياا بايادىن ياا ساايرامدىن»باش بەتتىكى  Googleئالساقن ئىشلەتكۈچى چاشقىىە  سىىبەل ىسىىى 

 دان قانداق خەت لۆررنىدۇ  بىز بۇنىڭغا د لىغۇى بولۇى قارار قىاللمىدۇق. توپچىغا توبرىلىغان

 

ئااۇ تاااوپچە ئاااادەتتىكى ە ئوخشااىمايتتى. ئىشااالەتكۈچى ئىااازدەش قۇتىسااىغا ئىااازدەش تۈرىااادىن بىرناااى 

لىرگۈزگەندىن لېيىنن ئەگەر بۇ توپچىىى باسساان ئاۇالر ھەممىساى ئىازدەش نەتىنىساى بولغاائ بەتىاى لاۆرمە  

ىنە تىزىمىدىكى بىرىىچى ئورۇنغا تىزىلغائ بەتكە بىماسىتە لىرىدۇن الررى بىلەئ ساېرگې  ئۆزلىرىىىاڭ بەلكى نەت

تېسىىكىسىغا بە  ئىشىىەتتىن ئۇالرنىڭ قارىشاىچە بىرىىچاى ئىازدەش نەتىنىساى زور لۆپچىلىال ئىشالەتكۈچى ە 

يااا » ئىچىاادە ىشاالەتكۈچىلىرىمىزيېتەرلىال ئۇچااۇر تەمىىلىيەلەيتتااى. ئەپسۇساالىىارلىقى شاۇلىن زور لۆپچىلىاال ئ

بااۇ توپچىىىااڭ زادى نااېمە ئىااش قىلىاادىغانلىقىىى بىلىاادىغانالر ناھااايىتى ئاااز ئىاادى. « باياادىن يااا سااايرامدىن

شۇنداقتىمۇن ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ بىازگە د يىشاىچەن ئاۇالر بااش بەتتىكاى باۇ ئىباارىىى لۆررشاىى ياقتۇرىادىكەئن 

ئ ئاۆزى ە ئىشاىىىش پوزىتسىيەساىىىمۇ ياقتۇرىادىكەئن شۇڭالشاقان بىاز ئۇنىڭ ئۈستى ە ئۇنىڭادىكى دارىتمىالنغاا

 24ىڭ يەنە بىر ئىسپاتى. كىىىلئۇالرنى ساقالى قالدۇقن بۇ ھېسسى  بىلىشىىڭ ئەقلى  بىلىشتىن بالىپ لەل ەن

 

« يااا باياادىن يااا سااايرامدىن»ئاياادان ئەڭ ئالاادىغا تىزىلغااائ ئىاازدەش نەتىنىسااىىى -12يىلااى -2000

ىزاھات يېزىقى سۈپىتىدە لۆرسىتىش تەللىپىىى بەردىل. بە  چاڭ بۇ خى  ئىازدەش ساۈپىتىمىزنى توپچىسىىىڭ ئ

گەۋدىلەندررىدىغائ ئىپادىلەش شەللىىى ناھايىتى ياقتۇردى. ساالرمۇ بۇ تەللىپىى ياقتۇردىن چۈنكى بۇ بىزنىاڭ 

ى ئىشالەتكۈچى ە بىلادررەلەيتتى. تور بەتىى تەرتىپكە تىزىشىمىزنىڭ ئاالھىدە ئۇساۇلدا ئېلىاپ بېرىلىادىغانلىقىى

 ئەمما مارىسسا بۇ تەللىپىى ئانچە ئىشەنچلىل ئەمەس دەى ھېن قىپتۇ. 

 

ن ئااۇ «بەتبااۇ »رەتااكە تۇربااۇزۇش سااەت ئاڭلىىىاادىغائ سااۆزن مۇنااداقچە قىلىااپ ئېيتقاناادا »ئااۇ ئااۇدۇلال: 

ىڭ ئىازدەش نەتىنىساىىىڭ لە تېسىمۇ مايى ن چۈنكى ئۇ ئىشالەتكۈچىى« بىرىىچى ئىزدەش نەتىنىسى ە لىرىش»

ئېھتىماااى ئىاازدەش  رىلغااانلىقىىى بىلىاادىغائ يااالى بىلمەياادىغانلىقىىى جەزملىيەلمەياادۇ. ئااۇال «رەتااكە تىااز»

ئارقىلىق لەلا ەئ دەى قارىشاى ماۇمكىن. نەتىنىادە ئىككاى « رەتكە تىزىش»يالى « نومۇر قويۇش»نەتىنىسى 

 انداق چۈشەندرررش سۆزى يازمىدۇق. تەرەى ئۆزىمىزنىڭ مەيدانىدا تۇرۇىن ئاخىرىدا ھېچق

 

يااولالىن ئۇنىااڭ شااىرلەتىىڭ خەت ساااندۇقىىىڭ  ئااېلسەتمەئ ئۈسااكۈنە ئاسراشااقا مەساالۇى سااىمىمغا 

ئۆزلۈلىدىن جاۋاب قايتۇرۇش مەزمۇنىغا بولغائ پىكرىىى ئالدىلن ھەمدە ئوخشاشال رەت قىلىشقا ئۇچرىدىل. ئۇ 

 ىن ئاندىن ماڭا قايتۇرۇى يولالپتۇ. ھەتتا مېىىڭ تورخېتىمىى بىر قېتىل تەھرىرلە

                                                             
24

توپچىساىىىڭ مىلياارد قېتىملىاق « ياا بايادىن ياا ساايرامدىن»نىڭ ھەر يىلى  Googleبىز ئىل ىرى مۇنداق ھېسابات قىلىپ باققائن   

رىل چىقىمى مىليوئ دولالرباا يېتىادۇ: ئەگەر ئىشالەتكۈچى بىماساىتە باشاقا چېكىلىشى ە سەرى قىلىدىغائ بەلبا  لەڭلىكى چىقىمى ۋە لى

 ئىزدەش بېتىدىكى  ئېالندىن ئاتالى لېتىدۇ. Googleتورتۇرابا لىرسەن ئۇالر 
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سىمىل ئۆزىىى بۇبدايلىقتىكى قاارانچۇق دەى قااراىن ئاۇ ئاۆزىىى ساىرتقا ئۇچاۇر تارقىتىادىغانالرنىڭ بااش 

 Googleمەسلۇلى دەى ھېن قىلىپن ئۆزىىىڭ خىزمەت دائىرىساىدىكى مەسالۇلىيىتىىى قااتتىق ئىنارا قىلىاپن 

ساقالشاقا تې ىشالىل  Googleىىى توسىدىكەئ. ئەگەر قايسى ماقاالە مارلىسىىىڭ ئادەتتىكىدە  بولۇى قېلىش

ئۆلچەم ە يەتمىدى دەى ھېن قىلسان ئۇ قايتىدىن يازىادىكەئ. بىار قېاتىلن ئالادىىقى لاۈنى لەچاتە بىار پاارچە 

ىى يېزىپ پۈتتۈررىن ئىككىىچى لۈنى يوللىماقچى بولغاندان شۇ لۈنى لېچىدە لۆزگە قادىلىپ تۇرىدىغائ ئېلسەت

لىتە بىر ماقالە خاتالىقى لۆررلدىن مەئ دەرھاى ئۇنى ئىزدىدىل. ئەسلىدە ئۇمۇ دەى ئۇنىڭ خاتالىقى ئىكەئ. بە

يەنە بىر ئىىژ ىېر ئەيىى چابدا خەتىى ئۆزگەرتىشىى تەلەى قىلىپن بۇ خى  خاتالىق لېلىپ چىقىپتۇ. ئاۇالر تاوردا 

تتىن ئەمماا مەئ جااۋاب قايتۇرمىغاائن ئەيىاى ۋاقىتتاا مۇنازىرە قىلغائ ۋاقىتتا مەزمۇنىىمۇ ماڭا لۆچۈررى ياولالي

 ئەتى ەئ سائەت بىر يېرىل بولغائ بولۇىن مەئ ئاللىبۇرۇئ ئۆي ە قايتقائ. 

 

بىر قانچە يىلدىن لېيىنن سىمىل بۇ ئىشىى ماڭا چۈشەندرردى. ساىمىل مېىاى ئەساكەرتىپ مۇناداق د ادى: 

ۇالت ئاېالئ قىلىاش پائاالىيىتىمىز بارئىادىن لۆپچىلىكىىاڭ ئەيىى ۋاقىتتا بىزنىڭ ناھايىتى مۇھىل بولغائ مەھس»

ھەممىسى ئۆي ە قايتمىغائن ھەم ئۇخلىمىغائ. بىز ئىشلەتكۈچىلەرگە ئىىكاس قايتۇرماقچى ئىدۇقن ئەمما ئەيىى 

ئۇ ئەسلىدە چاقچاق قىلماقچى ئىكەئن « چابدا ئادەم يوق ئىدىن چۈنكى سەئ ئۆي ە قايتىپ ئۇخالى قاپسەئ. 

ەلىايەت ھەقىااقەتەئ شاۇنداق بوپتاۇ. مېىىااڭ ئۆزەمىىاڭ ئائىلىساى بااارن خىازمەتتىن ساىرت ئۆزەمىىااڭ ئەمماا ئەم

دە  6تۇرمۇشااۇم بااارن ئااۇ ئىىژ ىېرالرنىااڭ بااۇ ئىشااالر بىاالەئ نااېمە لااارى. مېىىااڭ بىاار لۈنااۈم ئەتىاا ەئ سااائەت 

سااڭا ئېھتىيااجلىق بولغاائ  باشلىىىدۇن لېكىن ئۇالرنىڭ بىر لۈنى دەى مۇشۇ ۋاقىتتا ئەمدىال ئاخىرلىشىدۇ. ئۇالر

مەيلاى قايساى خىا  ئەھمالادا بولساۇئن ئاۇالر —ۋاقىتتان بەلكىل سەئ بولۇشۇڭن بەلكىال بولماسالىقىڭ ماۇمكىن

ئۆزىىىڭ ئەڭ ياخشى دەى قارىغائ ھۆلۈمى بويىچە ئالغا ئىل ىرىلەى لېتىم رىدۇ. ھېچقانداق ئىش شاىرلەتىىڭ 

 ئالغا ئىل ىرىلىشىىى توسۇيالمايدۇ. 

 

ى مېىىااڭ بازارچىلىقىىااڭ مەساالۇلى بولااۇى ئۆسااتۈررل ەنلىكىمىى مەخپىاا  تۇتااۇىن پەقەت بىزنىااڭ سااىىد

يىلى -2000قوشۇنىمىزنىڭ ئىچىدىكى  ئەزاالربىال د يىشىىىڭ سەۋەبىمۇ بەلكىل مۇشۇ بولۇشى مۇمكىن. گەرچە 

نىسابەتەئن تەشاكىلىىڭ ئا  بىزنىڭ تۇننى پايدا ئالغاائ ئېيىمىاز بولساىمۇن ئەمماا الررى بىالەئ ساېرگېيغا -12

ئىچىدە بىر باشقۇرۇش قاتلىمى قوشۇشىى ئۇالرنىڭ قوبۇى قىاللمايدىغانلىقىغا ئىشىىىمەئ. بازارچىلىق باشقۇرۇش 

قاتلىمىدىكى بىر خىازمەت ئاورنى شاىرلەتتىكى باشاقا بۆلاۈملەرگە قاناداق ئۇچاۇر يەتكۈزىادۇ  باۇ بازارچىلىققاا 

مەئ ئەيىااى چاباادا مەساالۇى ئىشاالىرىمىى ھەماادە لااۇجى ساااللى ئەھمىاايەت بەرگەنلىكااتىن د اارە  بېرەماادۇ  

ن ئەمما پىروگرامما تۈزرش ئەمەس ئىدى.  مەئ بۇ قېتىملىق ئۆستۈررشاىى لقالدۇرۇى لەتكەئ خىزمەتىى قىالتتى

ئالتىااپ بىاار قەدەم دەى قااارايتتىل. مەئ بىاار مارلااا ئاساسااىىى ياااراتتىل ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە بىزنىااڭ سااىرتقى 

نىااڭ ئاااۋازىن ھااېب بولمىغاناادا  Googleناھااايىتى تەرتىپلىاال ئورۇنالشااتۇردۇم. مەئ ھااازىر تەشاامىقاتىمىزنى 

يىلااى باشااالنغاندان يېڭااى بىاار يىلاادا -2001سااىىدى مېىااى ئااازراق بولسااىمۇ ئېتىااراى قىلىىسااا دەى ئويالياادۇ. 

ل ئىشالەتكۈچىلەر ئىشلەتكۈچىلىرىمىز بىلەئ داۋاملىق ئەسرارلىشىپ تۇرۇشىمىزنى لۈتىمىز. مېىىاڭ يېڭاى دوئىلىا

 ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقائ نۇربۇئ مەسىلىلەرگە ئاماى قىلىپ جاۋاب بېرىش. 
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 ئوئ تۆتىىچى باب

 Google  لاشىلىسى  ئېلسەتبومبا ۋە 

 

Yahoo  بىلەئ ھەمكارلىشىشGoogle مەتتى. تىنىڭ تەرەققىيات سۈرئىتىىى ئۇچقاندە  ئالغا ئىل ىرىلى

Google لاۇت ئې ىزلىكتىكاى  3ىدىكى لىالئۇس لارىادورنىڭ بىار تەرىپىادىكى تامغاا لۈندىلىل خاتىرە قوشۇن

يااۆگىمە قەبەزگە رەڭلىاال قەلەم بىاالەئ تااور ئااېقىل مىقاادارىىى تەپسااىلى  ھەم ئىلمىاا  ھالاادا دىلاگراممااا قىلىااپ 

سااىزىپ چاااپالى قويۇپتااۇ. ئەھمىيىتااى زور ئابىاادىلەرنىڭ ھەممىسااى ە خاتاسااىز بەلاا ە قويۇلۇپتااۇن ئوخشاااش 

نىااڭ ئۆزىىىااڭ تورتۇراسااىدا  Googleمىغااائ ئىشاالەتكۈچىلەر تااوپى پەرقلىااق رەڭاالەر بىاالەئ ئىپادىلىىىااپ ]بول

  دا Yahooۋە  Netscapeئىزدى ەئ ئىشلەتكۈچىلەر بىلەئ ھەمكارالشقۇچىلىرىمىزنىڭ تورتۇراسى دمەسىلەئ 

ىدىنن ئالدىدا سۇس يېشى  تا  ئىزدى ەئ  ئىشلەتكۈچىلەر سېلىشتۇرۇلما قىلىىغائ[. ئاشۇ ئېقىل مىقدارى رەسىم

ئېتىكىن ئارقىسىدا ھەرە چىشاىدە  تاوق يېشاى  تاا  چوققىساىن ئۇنىاڭ ئارقىساىدىن لاۆ  رەڭلىال ئې ىاز قەد 

لۆتااۈرگەئ تااا  تىزمىسااىن يەنە ئارقىسااىدا بېىەپشااە رەڭلىاال ئااالپىن تېغىاادە  تااوى تااوى لىچىاال تااابالرنى 

مىقدارىىىڭ ئۆرلىشاى ە ۋەلىللىال قىلساان ئىككاى يااقتىكى  لۆرەلەيمىز. تا  چوققىسى درشەنبە لۈنىدىكى ئېقىل

 ى ئىپادىلەيدۇ. كىىىلتا  جىلغىسى تور ئېقىل مىقدارىىىڭ ھەپتە ئاخىرىدا تۆۋەنلى ەن

 

Google  خىزمەتچىلىرى ئۆزلىرىىىڭ خىزمەتكە چۈشكەئ ۋاقتى يالى باشقا مۇھىل ئىشالىرى دمەساىلەئن

Google شى  نى بۇ رەسىمدە باھا يېزىپ ئەسكەرتىپ قويىدۇ. ئۇساتىدە يەنە ئۈزرم ھارىقى لۇلۇبىىىڭ قۇرۇلۇ

Google  نااى زىيااارەت قىلغااائ بىاار قىسااىل داڭاادار لىشااىلەرنىڭ ئىمزاسااى بااارن ئامېرىكىىىااڭ سااابىق مۇئاااۋىن

 ن Jimmy Carter  نىڭ ئىسامىمۇ باارن يەنە ساابىق ئەلباشاى جىمماى لاارتېر دAl Goreئەلباشى ئاى گور د

مۇزىكا ئەترىتىىىاڭ بااش ناخشىچىساى لىارىن ماارتىن ۋە ئۇنىاڭ قىاز دوساتى گىامىىېن  Coldplayئەن لىيە 

مىاڭ ئىازدەش مىقادارى لىچىال  300پالتروۋنىڭ ئىسمىمۇ بار. لىالئاۇس نىسابىتىىى دەرھااى تاۆۋەنلەتكەچكەن 

لاگراممىىىاڭ تابقا ئوخشاش پۈتكۈى دىلاگراممىىىڭ يېرىمىىى ئى ىلىمىا ەئ. نىسابىتى ئۆزگەرگەنادىن لېايىنن دى

مىليوئ قېتىل ئىزدەشىى ئىپادىلەيدۇ. بىر قانچە ئا  ئۆتمەيالن لىالئۇس نىسبىتىىى قايتىدىن  3يېرىل ئې ىزلىكى 

مىلياوئ قېتىملىاق ئىزدەشاكە ۋەلىللىال قىلىادۇ. مۇشاۇنداق بولغاائ  30توبرىلىدىن ئوخشاش ئې ىزلىل ھاازىر 

لال ئۈزلۈلساىز ئاۆرلەىن دىلاگراممىىىاڭ چوققىساىغا يېاتە  تەقدىردىمۇن تا  چوققىسىىىڭ ئې ىزلىكى بۇرۇنقىادە

 دەى قالدى. 

 

نىااڭ لۈناادىلىل ئىاازدەش  Google.comيااولالىن  ئااېلسەتساامىممېر لۈناادە د  ااۈدە  لااۆپچىلىككە 

 مىقدارى زور دەرىنىدە ئاشقانلىقىىى دولالت قىلىدۇ. 

 

ھېساابلىغاندان ئاۇ چابادىكى  باا قوشاۇلغائ ۋاقىتاتىن Googleيىلى لېيىىكاى يېارىل يىلادا -1999مەئ 

مىليااااوئ قېااااتىل ئىاااادى. بىاااار ئايغااااا يەتمىاااا ەئ ۋاقىتتااااان  4لۈناااادىلىل ئىاااازدەش مىقاااادارى تەخمىااااىەئ 

نىڭ ئۆزىىىاڭ تورتۇراساىدىكى  Googleھەمكارالشقۇچىالرنىڭ تورتۇراسىدىكى ئىزدەشىى ھېسابقا ئالمىغاندان 

مىليونلاۇق ئۆتكەلادىن  8  ئۆتكەنادىن لېايىنن بىاز مىليوئ قېتىمغا يەتتى. يەنە ئىككاى ئاا 5ئىزدەش مىقدارى 

مىلياوئ قېتىمغاا  1ئايىىڭ ئوتتاۇرىلىرىن بىزنىاڭ ھەر ساائەتلىل ئىازدەش مىقادارىمىز -9يىلى -2000. كەئئۆت

ئايدىن لېيىنن ھەر سېكۇنتتا ئىزدەش مىقدارى مىڭ قېتىمغا يەتتاى. تاور ئاېقىل مىقادارى قىممىتىىىاڭ  3يەتتى. 

ەگىشىپن لىالئۇس ئەسلىدىكى دىلاگراممىىىڭ يېىىغا بىر قىسىل چوڭراق ئاق قەبەز چاپالشقا ئىزچى  ئېشىشىغا ئ

 مەجبۇر بولدى. 
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Yahoo  بىلەئ بولغائ ھەمكارلىقىى تامامالش ئۈچۈئن يۈرگۈزرش ئاساراش قوشاۇنى بۇنىڭادىن ئىل ىارى

بۆلۈمىمۇ ھازىر پۈتى يەرگە  جەھلى بىلەئ قاتتىق د تاى قۇرۇلۇش خىزمىتىىى ئىل ىرى سۈردىن مەھسۇالت-جائ

تەگمە  ئالدىراش بولۇى لەتتى. لومپيۇتېرىمىز ھازىر يېتەرلىال ھېساابالش ئىقتىادارى بىالەئ تەمىىلىيەلەيادۇن 

تاور  Googleھەتتا مەلۇم بىار ساانلىق مەلۇماات مەرلىازى پۈتاۈنلە  تاوردىن ئۈزرلاۈى قالغاائ تەقادىردىمۇن 

ش لەسااپى توختاااى قالماياادۇ. يېڭااى ئىىااد كىن قۇربااائ ۋاقىتتااان تۇراسااى يااالى ھەمكارالشااقۇچىالرنىڭ ئىاازدە

تېسىىكا خادىملىرى ئالدى بىالەئ باارلىق ھاۆجنەتلەرنى بىار ساانلىق مەلۇماات مەرلىازى ە لۆچاۈررىن ئانادىن 

لېيىىكى سانلىق مەلۇمات مەرلىزى ە لۆچۈررشىى داۋامالشتۇرىدۇ. بۇنداق بولغاندان ئىازدەش نەتىنىمىازدە بىار 

 لىتە ئەھمالالر يۈز بېرىدۇ. قىسىل بە

 

ئاالھەزەى ھەر ئايادا بىار ھەپتىادە ن لونكر اە »  ئەسلەى مۇنداق د دى: Matt Cuttsماتە لاتتن د

قايسى ھەپتە ئېىىق ئەمەس: ئىزدەش يا لونا سانلىق مەلۇمات مەرلىزى ە يۈزلىىىدۇن يا يېڭى سانلىق مەلۇمات 

ىن يېڭىالنغاائ ساانلىق مەلۇماات مەرلىازى ە يولالنساان ئانادىن ئەگەر ئىزدەش ئىىد ك« « مەرلىزى ە يۈزلىدۇ.

يەنە بىاار يېڭىالنغااائ سااانلىق مەلۇمااات مەرلىاازى ئوخشاااش مەزمااۇنىى قايتااا ئىزدەياادۇن ئىاازدەش نەتىنىسااىدە 

ئىزدەش قاتارىغاا لۆڭاۈى « ئۇسسۇى»چە  Googleئاتالش لۆررلىدۇن خۇددى ئۇسسۇى ئويىىغاندە ن بۇ خى  

دتاور باشاقۇربۇچىالر  Webmaster World. قىلىاپ قويغاائلىشاىلەرنى ياۈرە  لېساىلى  بۆلىدىغائ نۇرباۇئ

دۇنياسى  تورتۇراسىدان باھاالىغۇچىالر ھەر قېتىملىاق ئىىاد كىن ئالماشاقاندا بىار ئىساىل قوياۇىن خاۇددى بىار 

باا نىسابەتەئن قېتىملىق تەي ىڭ بورىىىغا ئوخشاشن بىرىىچى بەتتىكى ئىزدەش نەتىنىساىدە يوقالغاائ تورتۇراالر

ئ ئېيتقانادان ەباا نىسابەت Googleئۇالرنىڭ زىيىىى بىر قېتىملىق تەي ىاڭ بورىىىغاا ئۇچرىغانادىن قېلىشامايدۇ. 

ئىىد كىن ئالماشتۇرۇش ئىىد كىسقا تېسىمۇ لۆى ساانلىق مەلۇماات قوشۇشاىى بىلادرررپال قالماا  يەنە رەتاكە 

 ېرىشىى لۆرسىتىدۇ. تىزىش ھېسابالش ئۇسۇلىغا نىسبەتەئ ياخشىالش ئېلىپ ب

 

Google   نىڭ خىزمەت مۇھىل نۇقتىساى ئىازدەش ساۈپىتى بىالەئ ئاۇى ئەسالىھەلەر ئارىساىدا توختىماا

دىان ئىباارەت باۇ « تاور بەت رەت تەرتىپاى»يۆتكىلىشن ئەڭ بۇرۇئ سىتان ورد ئۇنىم رسىتېتىدا ئىناد قىلىىغاائ 

مۇناساىمەتلىل بولۇشاچانلىقىىى ياۇقىرى لۆتاۈردى. تېسىىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىازدەش نەتىنىساىىىڭ ئۆزئاارا 

مىلياارد دەرىنىساىدىكى تاور بەت ئىىد كىساىىى  1يىلىىىڭ دەسلىپىدىن باشالى ئىشلەۋاتقائ سىساتېما -2000

يىلاىن -2001ياراتتىن شۇنىڭ بىلەئ بىللە ئىزدەشكە ئىىكاس قايتۇرۇش سۈرئىتىىى زور دەرىنىادە ئۆساتۈردى. 

 ى قايتىدىن ئىزدەش سۈپىتى ە قايتتى. خىزمەتىىڭ مۇھىل نۇقتىس

 

ن ھەر قېتىملىق ئىزدەشكە ‹ئىزدەشىىڭ تەنىەرخى ئىىتايىن تۆۋەئ›الررى دائىل »ئۇرسىىڭ ماڭا د يىشىچە: 

ى ئويالشاقاندان بىزنىاڭ كىىىلسەرى بولىادىغائ خىاراجەت ھەقىاقەتەئ ئااز. تىناارەت لىرىمىىىاڭ ياماائ ئەمەسا

بىلەئ  Googleپۇى خەجلەى ئىزدەش سۈپىتىىى ئۆستۈررش « ربىمىز يېتىدۇ.تېسىمۇ لۆى ئىشالرنى قىلىشقا قۇ

رىقابەتچىلەرنىاڭ ئىاازدەش نەتىنىساىدىكى پەرقىااى چوڭايتىاادۇن بىاز يااۇقىرى ساۈپەتلىل ئىاازدەش سااۈپىتىمىزگە 

 تايىىىپ ئۆزىمىزنىڭ مارلىسىىى تىكلىيەلەيمىز. باشقا ئىزدەش شىرلەتلىرى ئوخشاش سېلىىما يالى تېسىمۇ لۆى

مەبلە  سالغاندىال ئاندىن بىزگە يېتىشاەلەيدۇ. بىاز بىار مەيادائ تەيياارلىق مۇسابىقىساىىى تەشاەببۇس قىلىاپن 

 رىقابەتچىلىرىمىزنى ۋەيرائ بولۇش گىردابىغا پاتۇرۇى قويااليمىز. 

 

ئىاازدەش تەنىەرخىىااى ئۆسااتۈررش ئەمەلىيەتااتە پاياادىىى لۆپەيتىاادۇن پاياادىىىڭ »ئۇرسااىىڭ قارىشااىچە: 

 « ۈرئىتى تەنىەرختىن خېلىال تېزن شۇڭالشقا چەت ياقا ئۈنۈمى ھەقىقەتەئ يۇقىرى. ئېشىش س

 

الررى بىلەئ سېرگې  ئۈنۈمىى ئۆستۈررشىى بە  خااليدۇن ئەمما ئۇالرنىڭ ئېىىقلىمالماقچى باولغىىىن ئەگەر 

ىىسااان لومپيۇتېربااا بولغااائ سااېلىىمىىى ئىككااى ھەسسااە لۆپەيتىااپ ئىزدەشااىىڭ سااۈپەت مەسىلىسااى ھەى قىل

Google  .با نېمە پايدىسى بارن شۇڭالشقا ئۇالر بىر تەجرىبە ئىشلىدى 
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يىلىن مەئ الررىىىڭ ئىشسانىساىدا ئولتاۇراتتىلن الررى -2000»ساننا  گېماۋات ئەسلەى مۇنداق د دى: 

غىلاى لومپياۇتېر باارن ساىلەرنىڭچە باۇ لومپياۇتېرالر بىالەئ ناېمە ئىشاالرنى قىل 3000باۇ يەردە ›مۇنداق د دى: 

بۇ لومپيۇتېرالر ھېب ئىشتىن ھېب ئىش يوق تاسادىپى  پەيدا بولۇى قالغاندە  لۆررنمىساىمۇن ئۇالرنىاڭ ‹ بوالر.

بۇ جايادا پەيادا بولاۇى قېلىشاىدا چوقاۇم بىزنىاڭ بىار قىساىل ئەھمىيەتلىال ئىشاالرنى قىلىشاىمىز الزىملىقىادىن 

 بۇ ئىش مانا مۇشۇنداق باشالنغائ. « بولغائ. 

 

الررىىىااڭ ئۇنااداق د يىشااى بىاار سااى ىاى تااارقىتىش ئۈچااۈئ ئىاادى. ئەگەر »ڭااا مۇنااداق د اادى: ئۇرساامۇ ما

لومپياۇتېرن ئانادىن يەنە  3000ئالدى بىلەئ « بىز نېمە ئىش قىالاليمىز —لومپيۇتېرنىڭ سانى يېتەرلىل بولسا

لىتىلەتتى. جى ن لومپيۇتېر لەلتۈررلدىن لومپيۇتېرنىڭ ھەممىسى ئىزدەش سۈپىتىىى ئۆستۈررشكە ئىش 10000

پۈتاۈئ لاۈچى بىالەئ ئاتلىىىاپن باارلىق ھېساابالش  Amit Singhal 25ساننا  گېماۋات ۋە ئامىە سىڭساى د

نىااڭ مۇناسااىمەتلىل ئىاازدەش  Googleئىقتىاادارىىى مەرلەزلەشااتۈررىن زور لۆلەملىاال يېڭىلىااق يارىتىااپن 

دى. جى ىىااڭ قارىشااىچەن ئىاازدەش نەتىنىسااى ە ئىىكاااس قااايتۇرۇش ئۈنااۈمىىى بااايەت زور دەرىنىاادە ئۆسااتۈر

تېسىمااۇ ئەسااتايىدىللىق بىاالەئ ئۇالنمااا لەڭاا ەر »نەتىنىسااىىىڭ ئۈنااۈمىىى ياخشىالشااىىڭ ھااالقىلىق بىاار ئااامىلى 

 «. نۇقتىسىىىڭ تېكىستىىى بىر تەرەى قىلىش

 

ۇرىمۇ بىر ئىىد كىن ئۆز ئىچى ە ئالغائ تور بەت قانچە لۆى بولسان ئۆزئارا مۇناسىمەتلىل ئۇالنمىىىڭ ئۇچ

 Googleشۇنچە لۆى بولىدۇن ئاشۇ ئۇالنما ئۇچۇرىغا مۇناسىمەتلىل ئۇچۇرالرمۇ شۇنچە لۆى بولىدۇن بۇ نۇقتا 

«. ئۇالنمااا لەڭاا ەر نۇقتااا تېكىسااتى»ئۈچۈنمااۇ ناھااايىتى مااۇھىل. ئەمەلىاا  ئۇالنمىىىااڭ چۈشەندرررشااى دەى 

لۆرسااەتكەئ تااور بەتىىااڭ مەزمااۇنىىى  ئەمەلىاايەت ئىسااپاتلىدىكىن ئۇالنمااا لەڭاا ەر نۇقتااا تېكىسااتى بىاالەئ ئااۇ

 ورنىيە ئۇنىم رساىتېتى باارلىلې  شۆبىساىىىڭ بەزى ىبىرلەشتۈررش ئۇسۇلى ناھاايىتى پايادىلىق. مەساىلەئن لاال

ئۇالنمىسااىدان شااۇ مەلتەپىىااڭ ئىسااپانچە ئىساامى يااالى باشااقا ئىساامى يېزىلغااائ. شااۇنداقتىمۇن ئۇالنمااا لەڭاا ەر 

 ەزىدە مەسىلە لېلىپ چىقىدۇ. نۇقتىسىغا بەلال تايىىىمالغاندا ب

 

بەزى ئۇالنما لەڭ ەر نۇقتىسىىىڭ تېكىستى ناھايىتى ياخشاىن ئەمماا »جى  چۈشەندرررى مۇنداق د دى: 

دەيادىغائ ‹ ساۈتلۈ  پىرەنىال-ساوبۇق لىماوئ تۇخاۇم›بەزىلىرىىىڭ ئۇنچە ياخشى ئەمەس. ئېسىمدا قېلىشاىچە 

بۇنىاڭ ساەۋەبى بىار « بېاتى ە باشاالى لېتەتتاى.  دخەرىاتە سۈررشاتۈررش  نىاڭ MapQuestئىزدەش دائىال 

باۇ  Googleنى لۆرسەتكەئ ئۇالنمىدا دەى شۇ ئاتالغۇنى ئىشلىتىپتۇن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە  MapQuestتورتۇرا 

«   دىىماۇ رەزىا Satanساتائ د»ئاتالغۇبا بەرگەئ ۋەزىن چوڭ ئىكەئ. ھەممە نەرسىىىڭ جۈپتى بولغىىىدە ن 

يىلىن بۇ ئۇالنماا مىكروساولە شاىرلىتىىىڭ بااش -1999اش مەسىلە لۆررلدى. د  ەئ سۈررشتۈررشتىمۇ ئوخش

تااور بوشاالۇقىدىكى لىمانااە تەۋرىىىشااى »نااى لۆرسااىتىپتۇ. سااېرگې  سااىىدىغان ئۇنىااڭ مۇخبىرالربااان بااۇ  26بېتااى

ىى پەيدا قىلغائ نەتىنە د يىش ھەققىدە لۆرسەتمە بېرىپتۇ. بۇ بىامەنە ئىشا« لەلتۈررى چىقاربائ نورمالسىزلىق

چۈشەندرررش ئۈچۈئن قارىغۇالرچە توقۇلغائ بۇ بىر جۈملە سۆز ئاخبارات خەۋەرلىرىدە ئەسلى پېتى بىار قاانچە 

 قېتىل نەقى  ئېلىىدى. 

 

ئالااادامچىلىق خارالتېرىااادىكى ئۇالنماااا تىلاااى بەزىااادە مەقساااەتلىل قىلىىغاااائ قىلمىاااش بولىااادۇ. تاااور 

ئ ئۇالنماا لەڭا ەر تېكىساتىدىن پايادىلىىىپ مەلاۇم تاور باشقۇربۇچىالرنىڭ بايقىشاىچەن ئاۇالر قەساتەئ ماۇئەييە

بەتىى لۆرسىتىش ئارقىلىق مۇئەييەئ ئىزدەش تۈرىىىڭ رەت تەرتىپىىىڭ نەتىنىسى ە تەسىر لۆرسىتىدۇن بۇ خى  

«. ئۇنساىز بومباا»بومبىساى  Googleدەى ئاتايدۇ. ئەڭ بېشىمىى ئابرىتىادىغائ « بومبا» Googleئويۇنىى 

ا ئەلباش سايلىمى مەزگىلىادەن باۇ خىا  تاۈر بىالەئ يولالنغاائ ئىازدەش نەتىنىساى جاورج يىلى ئامېرىك-2000

بۇشاىىڭ ئەلباااش رىقابىتىاادە ئىشالىتىدىغائ تاااۋارالرنى ساااتىدىغائ تااوردىكى دۇلانغاا باشااالى بارىاادۇ. بۇشااىى 

                                                             
25

نىاڭ ئىازدەش ساۈپىتىىى ياخشىالشاقا  Googleباا لىارگەئن ئاۇ بااش بولاۇى  Googleئايادا -12يىلاى -2000ئامىە ساىڭساى    

 مەسلۇى.
26

سااتاندىىمۇ »دبىر خى  شۇئائ پاراڭلىشاىش يۇمشااق د تاالى  ئىازدەش موتورىادا  MSNيىلىن مىكروسولتىىڭ ياخشىالنغائ -2004  

دەى « رەزىا  لارخاناا»ۋە مىكروسولە ئىككى شىرلەتىىڭ تورتۇراسىىى لۆرسىتىدۇن ئەمما ئەگەر  Googleدەى ئىزدى ەندەن « رەزى 

 ش بېتى ە بىماسىتە لىرىدۇ.ئىزدى ەندەن مىكروسولتىىڭ ئۆزىىىڭ با
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بولاۇش ساۈپىتىل قولاليدىغانالر بۇنىڭدىن قااتتىق نەپرەتلەنادىن مەئ خېرىادارالر ماۇالزىمىتى ە مەسالۇى لىشاى 

بىلەئن ئوتتۇرىغا چىقىپ چۈشەندرررشكە توبرا لەلدى. مەئ بۇش تورتۇراسىىىڭ خىزمەتچاى خاادىملىرى بىالەئ 

مەقسەتلىل قىلمىغاانلىقىىى چۈشاەندرردرم. ئانادىن ئوخشااش مەزمۇنادىكى بىار  Googleئاالقە قىلىپن بۇنى 

ن ئىشالەتكۈچى ە جااۋاب قايتۇرۇشاقا ئىشلىتىشاكە ىى تەييارالىن خېرىدار ماۇالزىمەت ۋەلىلىا ە تاپشاۇرۇىيازمى

 بەردىل. ئەمما ئەڭ ياخشى جاۋابىى بۇ خى  مەسىلى ە ئىىتايىن پىششىق بولغائ بىرى بەردى.

 

يىللىق ئەلباش سايلىمىىىڭ نەتىنىسىىى ھۆلۈم قىلىپ بىر قانچە ئايادىن -2000ئالى  سوت مەھكىمىسى 

شااىرلىتىدە نۇتااۇق سۆزلەشااكە تەللىااپ قىلاادىن  Googleى لېاايىنن ئېرىاال شااىمىە ئۇنىااڭ دوسااتى ئاااى گااورن

مەزمۇنى سايالم رىقابىتى پائالىيىتىن ئىىتېرنېەن مۇھىە مەسىلىسى شۇنداقال ئۇ قىزىقىدىغائ باشقا مەزمۇنالربا 

 چېتىالتتى. 

 

ئاااى گااور بىزنىااڭ نۇربااۇئ تااو  ۋ لىسااىپىتلىرىمىزدىن بىرنااى مىىىااپن بىزنىااڭ جااۈمە لۈنىاادىكى قەرەللىاال 

مەئ »غىىىمىزبا قاتىاشتى. ئۇ بىر تەرەپاتىن ۋ لىساىپىتتىن چۈشاۈى مىكرولاونىى ئالغااچن يەنە بىار تەرەپاتىن يى

د دىن لۆپچىلىل ئاڭالى قاقاقالى لۈلۈى لەتتى. ئۇ چاقچااق قىلىاپ مۇناداق « ۋاشىى توندىن ھەيدەى لەلدىل

ئۇنىااڭ « ونۇبااائ بااولغىيتىڭالر. دەى ئااويالى ت‹ لېيىىكااى نۆۋەتلىاال ئەلباشااى›سااىلەر بەلكىاال مېىااى »د اادى: 

نىڭ بىر خىزمەتچىسى  Googleچاقچىقى قىزبىن ئالقىشقا ئېرىشتى. سوئاى سورايدىغائ باسقۇچقا لەل ەندەن 

 بومبىسى بىلەئ تونۇشامسىز دەى سورىدىن ئۇ ھەئە د دى.  Googleئاى گوردىن بۇشىىڭ ئاشۇ 

 

 « قانداق قارايسىز  ئۇنداقتا ئۇ ئىشقا»ئۇ ئۇالپال يەنە مۇنداق سورىدى: 

 

ئاى گور سەى تۇرۇۋ لىاپن ئەتراپقاا قارىم تىاپن خاۇددى ساىىغا ئېلىماتقاائ ئاادەم ياالى ماۇخبىر بااردە . 

خىزمەتچىلىرى لىق تولغائن بەزىلەر قاتالنماا ئورۇنادۇقتا ئولتۇرباائ  ڭنى Googleئەيىى چابدا ئۆيدە گەرچە 

ن ئەممااا سااىىغا ۇۋاتقااائ بولسااىمۇىڭ ئۈسااتىدە ئااۆرە تۇربولسااان بەزىاالەر تېسىمااۇ ئېىىااق لااۆررش ئۈچااۈئ شااىرەن

 ئالىدىغائ يالى مۇخبىرالر يوق ئىدى. 

 

ئاخىرىدان لاۋاپمۇ لۆيمەيدىغائ زىسمۇ لۆيمەيدىغائ قىلىپ ئۆزىىىڭ لۆز قارىشىىى مۇنداق باياائ قىلادى: 

 « ھەن مېىىڭچە سىلەر سۇنلى  ئەقلى  ئىقتىدار تېسىىكىسىىى بايقىدىڭالر. »

 

بومبىسااى ياسااايدۇن  Googleدىن لېيىىكااى بىاار قااانچە يىلاادان ئىشاالەتكۈچىلەر تېسىمااۇ لااۆى شااۇنىڭ

لىچەن يالغۇز بۇالرال ئەمەس. « باشقۇرۇش يىراقالى لېتىش»دىن تارتىپ « بە قىلدىىلىرانسىيە ئارمىيەسى بەل»

ىرانسااىيە ل›سااىز ئىاازدى ەئ »نىااڭ ساااختا خاتااالىق بېتىىااى لۆرسااىتىدۇن ئۈسااتىدە  Googleئالدىىقىسااى 

دەى يېزىلغاائ. ساىز راساتال « د  ەن ە ماس لېلىادىغائ ھېچقاناداق ھاۆجنەت ياوق‹ بە قىلدىىئارمىيەسى بەل

پااا  چېكىىااى  Googleلېيىىكىسااى «. ى ئىزدەمسااىز كىىااىللىرانسااىيە ئارمىيەسااىىىڭ قارشااى تەرەپىااى يەڭ ەن

نىاڭ تورتۇراساىدىكى  Googleىماساىتە بازاربا سېلىشىىڭ ھارپىسىدا يۈز بەرگەئن بۇ ئىزدەش ئىشلەتكۈچىىى ب

باشااقۇربۇچىالر قوشااۇنىىى تونۇشااتۇرۇش بېااتى ە يۆتكىلىاادۇ. پەقەت مۇشااۇ نۇقتىاادىن قارىغاناادىمۇن بىااز ئاشااۇ 

Google  نى تەنقىدلەيدىغائ لىشىلەر شۇنى ئىسپاتلىيااليمىزلىنGoogle  ھېب قاچائ ئىزدەش نەتىنىساىىى

 ەر  ئەتمىدى يالى قوبدىمىدى. باشقۇرمىدىن ھەمدە ھېب لىمىى قەستەئ ت

 

 پوچتالىيوئ ئەپەندىن سەى لۈتۈى تۇرۇڭ 

 

بومبىسى پەيدا بولغانادان مەئ ناھاايىتى ئوسااى بولاۇى لېاتىمەئ. مەئ قولۇمادىكى  Googleھەر قېتىل 
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لۈچااۈم بىاالەئ مارلىمىزنىااڭ ئوبرازىغااا دا  تەگكۈزىاادىغائ ئااوتالرنى  بااارلىق ئىشااالرنى قويااۇى تااۇرۇىن بااار

رىمەئن ئەممااا مەئ ئەڭ نەس باسااقىىى ئەمەسن بىزنىااڭ بىردىىبىاار خېرىاادار مااۇالزىمەت ۋەلىلىمىااز مااالن ئۆچااۈ

 ئېردستېينن ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ تور خېتىدىن توختىما  لېلىماتقائ بومبىلىرىغا يۈزلىىىپ تۇرىدۇ. 

 

يىچە باالالۋۇرلۇقىى مالن ئېردستېين ئەمدىال سىتان ورد ئۇنىم رساىتېتىىى پۈتتاۈررىن تاارىب پەنلىارى باو

ئېھتىيااااجلىق ھەر قاناااداق خىزمەتىاااى  Googleئالغاااائ. ئاااۇ شاااىرلەتكە خىااازمەت ئىااازدەى لەل ەنااادەن 

نىاڭ شاۇئائ ئاالقىساى « دوساتى Google»قىالاليدىغانلىقىىى ئوتتۇرىغا قويغائن ئۇنىڭ ۋەزىپىسى دەسالەپتە 

ڭ تورخېتى ە جاۋاب يېازىش بولغاائ. ساىىدى د  ەندەللەرنىڭ پىالئ اليىھەسىىى يېزىشن يەنە ئىشلەتكۈچىلەرنى

بازارچىلىق قوشۇنىىى قايتا تەشكىللى ەندىن لېيىنن مالن ئېردستېين بىزنىڭ خىزمەت قوشۇنىمىزبا قوشۇلدىن 

نىڭ ئىشلەتكۈچىلەرنى قولالش بۆلۈمى ە مەسلۇىن بۇ بۆلۈم ئەيىى ۋاقىتتا ھەقىقەتەئ دەلدەڭشىپ  Googleئۇ 

يۇمشااق  Outlookۆلۈم مالن ئېردستېينن بىر يائ لومپياۇتېر ھەمادە مىكروساولە ئارائ ماڭاتتىن پۈتكۈى ب

 د تالى دبىر ئىشسانا يۈررشلۈ  د تالىىىڭ تەرلىبى قىسمى  دىن تەشكى  تاپقائ ئىدى. 

 

مااالن ئېردسااتېين خېرىاادار مۇالزىمىتىىىااڭ ئۆزىىىااڭ بااارلىق ۋاقتىىااى ئالىاادىغانلىقىىى پەقەت ئويلىمىغااائ 

ۇ ئۆزىىىااڭ خاۇددى ماشاىىا ئادەمادە ن ھەر لااۈنى دۇنيانىاڭ ھەر قايساى جايلىرىادىن لەلاا ەئ ئىادىن بىاراق ئا

كە جااۋاب قايتۇرىادىغانلىقىىى بايقىادىن ئېغىار بېساىمدان ئاۇ پەقەت قىساقىال جااۋاب ئېلسەتدىن ئارتۇق  1000

 «.نى داۋاملىق ئىشلىتىڭن Googleرەھمەتن »قايتۇراتتى: 

 

ەڭ چوڭ مەسىلى ە ئايالندىن بىاز ئىشالەتكۈچىىىڭ بىزناى ماختىغاائ ياالى ئ ئېلسەتئىى لىزچە بولمىغائ 

تەنقىااد قىلغااانلىقىىى بىلەلمىاادۇق. بىااز تورسااىز تەرجىاامە يۇمشاااق د تااالىىى سااىىاى باااقتۇق ئەممااا تەرجىاامە 

 نەتىنىسى بىزنى ئەلسىچە نېمە د مەلچى بولغانلىقىىى تېسىمۇ بىلەلمەيدىغائ ھالغا لەلتۈررى قويدى.

 

بىلەئ بىللەن سېتىشقا مەسلۇى مۇئاۋىن باش مۇدىر ئومىد ئابرىىىشقا باشلىدىن ئۇنىاڭ د يىشاىچە  شۇنىڭ

ئېالئ سودى ەرلىرى ۋە ئىزدەش مۇالزىمەت خېرىدارلىرىىى قولالشقا ئەھمىيەت بېرىشىمىز لېرە  ئىاكەئ. ماالن 

لەر بىالەئ ئوخشاىمايدۇن ئاۇالر ئېردستېين بۇ تەرەپتە ياردەم بېرەلەمادۇ  باۇ لىشاىلەر ئاادەتتىكى ئىشالەتكۈچى

Google  نىڭ تىلال تۆلىلىدىغائ دەرىسى تۇرسا. مالن ئېردستېيىىىڭ ئەيىى ۋاقىتتىكاى خىازمەت مىقادارىىىڭ

توپلىىىاپ باربانساېرى لۆپىيىاپ  ئاېلسەتلىدىن چېكى ە يەتكىلى بولمايتتىن جاۋاب قايتۇرۇى بواللمىغائ ۈلۆپل

بىاز ناېمە »اشتىن بىرنى ئوتتۇرىغاا قويادىن ئاۇ مۇناداق دەى ساورىدى: لەتتىن سېرگې  ناھايىتى ئۈنۈملۈ  قار

 « لىرى ە جاۋاب قايتۇرمىساق بولمايدۇ ئېلسەتئۈچۈئ چوقۇم بۇ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ 

 

سېرگېيىىڭ قارىشىچەن ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ مەسىلىسى ە جاۋاب قايتۇرۇش ئۈنۈمى ئىىتايىن تۆۋەئ قىلمىش 

قىممىتاى باار ئۇچاۇر  ئاېلسەتنىڭ مەسىلىسىىى لۆرسەتسەن بۇناداق  Googleپ بولۇىن ئەگەر ئۇالر خەت يېزى

ھېسابلىىىدۇن بىز مەسىلىىى خاتىرىلەىن ئاندىن ياخشىلىشىمىز لېرە . ۋاقىە ۋە لۈچ سەرى قىلىپ ئۇالرباا بىاز 

ۇ. خاتالىقىى ئوڭشاۋاتىمىز دەى چۈشەندررگەندىنن ئالدىادىكى ئۇساۇى ئىشالەتكۈچىىى تېسىماۇ خۇشااى قىلىاد

يولالى بىزنى ماختىغائ بولساان بىزنىاڭ جااۋاب قايتۇرۇشاىمىزنىڭ پەقەت ھااجىتى  ئېلسەتئەگەر ئىشلەتكۈچى 

يوقن چۈنكى ئۇالر بىزنى ناھاايىتى ياخشاى لاۆررى بولادى. شۇڭالشاقان جااۋاب قايتۇرمىسااقال تېسىماۇ ياخشاى 

ى تاۈزرىن لاۆى قىساىل ئەھمالالرنىاڭ ئەمەسمۇ  بولمىسان ئاپتوماتىل جاۋاب قايتۇرۇش پىروگراممىسىدىن بىرن

 ھەممىسى ە ماس لېلىدىغائ جاۋاب مەزمۇنىىى ئىستىيارى  ھاسى  قىلساقن بۇ ئەڭ ياخشى ئۇسۇى ئەمەسمۇ  

 

ى لااۆزدە كىىىلكە جاااۋاب قااايتۇرۇش خىاازمىتى ە ئااانچە لۆڭااۈى بۆلمەساائااېلسەتشااىرلەت قۇربۇچىسااىىىڭ 

بىر خى  مەنىساىزن ھېچقاناداق نەتىانە تۇيغاۇچى يوقلۇقىادىن  تۇتقاندان ئۇالر مالن ئېردستېيىىىڭ خىزمىتىىىڭ

لېلىپ چىققائ ئازابىغا نىسبەتەئ ھېسداشالىق قىلىشاتىن ساۆز ئااچقىلى بولمايادۇ. ئۇنادىن باشاقان شاىرلەتىىڭ 

كە جااۋاب ئېلسەتدەسلەپكى ئى ىلىل تىكلەش باسقۇچىدان الررى بىلەئ سېرگې  ئىل ىرى ئۆز قولى بىلەئ ھەممە 

ئن ئۇالر ئۆزىمۇ لود يازاتتىن شىرلەتىىڭ تۇبىىى اليىھەلەيتتى ھەمدە تاراتقۇالرنىاڭ ساوئاللىرىغا ئاۆزى قايتۇربا



209 
 

مۇ ئىل ىرىكى بىر لىچىل  Googleتاقابى  تۇراتتى. بۈگۈنكى لۈندەن شىرلەتتە تېسىمۇ لۆى مەنبە بار بولدىن 

ئايالنااادىن باااۇ خىااا  پاااارتالش قاااۇيرۇقلىرى يېاااتىل ەئ چاااوڭ شاااىرلەتكە -تاااۈردىن تەرەققىااا  قىلىاااپ قاناااات

خارالتېرىاادىكى ئااۆزگىرىش ئېلىااپ لەلاا ەئ نۇربااۇئ ئۇششاااق ۋەزىااپىلەرگە نىساابەتەئن لىاال يەنە نېمىاادىن 

 ئابرىىااليتتى  

 

مەئ ئاااخىرى شااۇنى ھااېن  قىلاادىمكىن بااۇ مەسااىلىىى ھەى قىلىشااتان يەنىااال سااانلىق مەلۇماااتتىن جاااۋاب 

 ئاااېلسەتمەئ ماااالن ئېردساااتېيىغا لۈنااادە قانچىلىااال  يىلاااى باھااااردان-2000ئىااازدەش لېااارە  ئىاااكەئ. 

تاپشۇرۇۋالىدىغانلىقىن قانچىلىككە جاۋاب قايتۇرىادىغانلىقىىى ئىستاتىساتىكا قىلىشاىى باۇيرۇدۇم. مەئ ساانلىق 

مەلۇماتتىن دىلاگرامما سىزىپن مالن ئېردستېيىىىڭ قابىلىيىتىىىڭ يۇقىرى چېكىىى مۆلچەرلەىن ئاندىن بىزنىڭ 

يىغا ئوخشاااش خىزمەتچىاادىن قااانچى ە ئېھتىياااجلىق ئىكەنلىكىمىزنااى مۆلچەرلى ەناادە ئاناادىن مااالن ئېردسااتې

سااائەت ئىچىادە ھەممىسااى ە جااۋاب قااايتۇرۇى بااوالاليمىز. ئەڭ  48ىاى تاپشااۇرۇى ئالغانادىن لېيىىكااى ئېلسەت

اش ئاااخىرىن سااانلىق مەلۇمااات شااۇنى ئېىىااق لۆرسااەتتىكىن بىااز ئاااز د  ەناادە مااالن ئېردسااتېيىغا ئوخشاا

باشاقۇرۇش قاورالى  ئاېلسەتخىزمەتچىدىن بىرى ە ئېھتىياجلىق ئىكەنمىزن ئۇنىڭدىن سىرت يەنە تېسىمۇ ياخشى 

 بولۇشى لېرە  ئىكەئ. 

 

ئادەم بايلىقى بۆلۈمى ئانچە خاالى لەتمىدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە يەنە ئومىدنىڭ بېسىمىمۇ بارن بىراق بىزنىڭ 

ش تەلىپىمىاااز تەساااتىقالندىن بىاااز يەنە بىااار ياااۈررش خېرىااادارالر يەنە بىااار خېرىااادار ماااۇالزىمەت ۋالىلاااى ياااالال

مۇناسىمىتىىى باشقۇرۇش سىستېمىسىدىن بىرنى سېتىمالىدىغائ بولدۇق. مەئ دەرھاى ئىككى تەرەپاتىن تۇتاۇش 

يىلى ياز لەل ەنادەن باۇ ۋەزىاپە تېسىماۇ جىاددىيلىققا ئاۆزگەردىن -2000قىلىپن نىشانىى لۆزلەشكە باشلىدىل. 

قىتتا مالن ئېردستېين ئۆزىىىڭ يېڭى رولىغا ئالماشاقائ بولاۇىن ئاېالئ ساودى ەرلىرى ە ياردەملىشاىپ ئەيىى ۋا

 »ئېالئ پائالىيەتلىرىدىن تېسىمۇ لۆى پايدىغا ئېرىشتۈرەتتى. سېتىش قوشۇنى ئۇنىڭغا  AdWordsئۇالرنىڭ 

Maximizer»27   .دەى لەقەم قويغائ ئىدى 

 

ىادارالر ماۇالزىمەت خىزمىتىىاى ساىرتقا ھاۆددى ە بېرىشاىى ساىىاى مەئ مالن ئايرىلىشاتىن ئىل ىارى خېر

باقماااقچى بولاادۇمن ئەممااا ھااازىر بااار خااادىمالردىن قىسااقا ۋاقىااە ئىچىاادە ئىاازدەش مۇالزىمىتىىىااڭ ھەقىقىاا  

مەنىسىىى چۈشىىىپن خەتلىرىمىزنىڭ ئىىتايىن ماۇرەلكەى ئۇسالۇبىىى ئى ىالەى بواللماايتتى. ماالن ساىتان ورد 

ېتىدىكى ئىچكى توردا خادىل تەللىپ قىلىپن بىار قاانچە ماۇنەۋۋەر ناامزاتىى تااپتىن ئۇنىاڭ ئىچىادە ئۇنىم رسىت

ئانىا لىىد رۇم ۋە روب رالوۋ بار ئىدى. ئانىا چەتلەللىل ئوقۇبۇچى بولۇىن ئۇ ئەمەلىيەتتە بىز ئۈچاۈئ ھەقساىز 

يۇقىرى مولېكۇال ئىلمى  روبېرەلمەيمىزن ئىشلەى بېرىماتىدۇن چۈنكى قانۇنغا ئاساسالنغاندا بىز ئۇنىڭغا مائاش ب

 لەسپىدە ئوقۇۋاتىدۇ. 

 

 ئۇالر ناھايىتى تېزال ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ تورخېتى ە جاۋاب قايتۇرۇش ماھارىتىىى ئى ىلىدى. 

 

ئايادا -10يىلاى -2000ئاا  توڭالتقانادىن لېايىنن  5بۇ مەزگىلدەن مەئ يېڭاى ئاادەم تەللىاپ قىلىشاىى 

خېرىدارالر مۇالزىمەت ۋەلىلى قىلىاپ تەيىىلىادىل. ئىل ىارى خاادىل تەللىاپ قىلىاش  د ىىن گرى  ىىىى مەخسۇس

جەريانىدا خىزمەت ئىزدى ۈچىلەر مىنەز ۋە يېزىقچىلىق ماھارىتى جەھەتتە خىزمەت تەلىپى ە ماس لېلىدىغانالر 

تەلەى قىلىادىغائ نىڭ سىرت بىلەئ ئاالقە قىلغانادا  Googleناھايىتى ئاز چىقاتتىن ئۇالر ھەممىسى د  ۈدە  

گاۈزەى ئەدەبىاا  ئىسااتېدات ۋە گىرامماتىكااا جەھەتااتە تەربىايەلەنمى ەئ ئىاادىن ئەممااا د ااىىن ھەماامە تەلەپىااى 

 ورنىيە ئۇنىم رسااىتېتى بېرلېلېاا  تارمىقىىىااڭ ىقاناادۇرۇپال قالمااا  يەنە ئىقتىاادارىمۇ لۆررنەرلىاال ئىاادىن لااال

ت تەجرىبىسى ە ئى ە بولۇىن سېرگې  بۇ تەرىپىدىن ئىىتايىن بالالۋۇرلۇقىىى ئالغائ بولۇىن ئىنتىمائى  مۇالزىمە

 رازى ئىدى. 

 

                                                             
27

بولساا ئەڭ چاوڭ قىممەتىاى ئالغاائ ئاادەم د ا ەئ مەنىادە بولاۇىن باۇ جايادا  Maximizerن ئەمماا Maxمالسىىڭ ئەسلى ئىسمى   

 تەرجىماندىن—گارمونىل ئاۋاز ۋە قوش بىسلىق مەنى ە ئى ە.



210 
 

بېساىلىپ قالغاائ ئىادى. ھەر خىا   ئاېلسەتپارچە  3000د ىىن ئىشلى ەئ ئاشۇ لۈندىن باشالىن بىزدە 

مەسىلىلەر ئۈزلۈلسىز لۆررلۈۋاتاتتى. بىر سېرىق مەزمۇئ ئارتىسى ھېچىېمى ە قارىماساتىن بىازدىن ئۇنىاڭ ئاۆ  

لې ونىىى ئىزدەش موتورىمىزدىن ئۆچۈررۋ تىشىى تەلەى قىلىماتاتتىن بىر توى تارىب ھەۋەساكارى ئىسارائىلىيە تې

ى جااار سااېلىماتاتتىن ئااۇالر نااارازىلىق كىىىليىلااى ئامېرىكىىىااڭ ھەربىاا  پاااراخوتىىى چۆلتااۈررۋەتكەن-1967

ە قىلىااپ قويغانلىقىمىزبااا قارشااى بىلاادرررىن بىزنىااڭ مۇناادەرىنىمىزدە ئااۇالرنى ئۆچمەنلىاال گۇرۇپپىسااىغا تەۋ

« تاۈرلىيە»تۇرۇۋاتاتتىن تۈرلىيە تۈرللىرى نارازىلىق بىلدرررۋاتاتتىن چۈنكى ئېرقى  قىربىىچىلىققا ئائىە ئېالئ 

 ئاېلسەتد  ەئ ھالقىلىق سۆزگە باشالى باراتتى. باۇالر پەقەت د ڭىزنىاڭ بىار تااى تامچىساىال خااالس. بىزنىاڭ 

قالادىن ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ مەسىلىساى باربانساېرى مۇرەلكەپلىشاىماتاتتىن جااۋاب  ساندۇقىمىز پاارتاليال دەى

 قايتۇرۇشقا باربانسېرى لۆى ۋاقىە لېتىماتاتتى. 

 

كە جااۋاب قاايتۇرۇش ساۈرئىتىمىز ساېرگېيىىڭ ئېساى دبەرەزساىز لۆپتاۈررۋەتكەئ بولۇشاى ئېلسەتبىزنىڭ 

مىىۇتتااا بىاارگە چۈشااۈى قالغااائ.  د ااىىن ۋە روب  3مااۇمكىن  دە قااالغىىى بااويىچە ھەر مىىۇتتااا بىااردىن ھەر 

كە جاااۋاب قايتۇرباناادان ئەلاامەتتە سااېرگېيدە  ئۇنااداق خالىغااانچە ئىااش لۆرمەياادۇ ئەممااا سااېرگېيىىڭ ئااېلسەت

قارىشااىچەن بااۇ تااۆۋەئ ئۈنۈمىىااڭ باھانىسااى ئەمەسااكەئ. سااىىدىىىڭ لېاايىن بايقىشااىچەن بىاار قىسااىل بېسااىلىپ 

لەر سااەلبى  ئاخبااارات خەۋەرلىاارى ە سااەۋەب ئااېلسەتېسااى جاااۋاب قايتۇرمىغااائ قالغىىىغااا بىاار ھەپااتە بولغااائ ت

 بولۇشى مۇمكىن ئىكەئ. 

 

 « ئەھمالىى تىزگىىلى ىلى بولمىدىن سەئ دەرھاى بىر تەرەى قى . »ئۇ بىزنى ئاگاھالندۇرۇى: 

 

ىدىن سااېىىڭ مۇنااداق ئااارزۇيۇڭ بولااۇى باققااانمۇ: سااەئ ئەساالىدە بىاار يامااائ ئادەمىىااڭ قااوبالى تۇتۇشاا

قېچىماتىسەئن نەتىنىدە ئىككى پۇتۇڭ پاتقاققا پېتىپ قېلىپ چىقالمىدىڭ  مەئ ئىككى پۇتۇمىىڭ قورقۇنۇچلاۇق 

يېزىق سازلىقىغا پېتىپ قالغانلىقىىى ھېن قىلدىلن شۇبىىىسى يېزىق ئىشلەتكۈچى تايىىىپ ياردەم ئىزدەيدىغائ 

 ئاساس. 

 

ئاااانچە ياخشاااى بولمىغاااائ بىردىىبىااار ھەى قىلىاااش  قايتاااا ساااىىاپمۇ-مەئ يەنە لەياااىىم ە قايتىاااپ قايتاااا

سانلىق مەلۇماتقا قاايتتىل. مەئ سااالر بىالەئ ساانلىق مەلۇماات ھەققىادە مۇناازىرە ئېلىاپ بېرىاپن —اليىھەسى

بىزنىڭ قوشاۇنغا يەنە بىار خېرىادار ماۇالزىمەت ۋەلىلاى تەللىاپ قىلىشاىمىزبا قوشاۇلۇش ھەققىادە ئاۇنى قايىا  

شاقا ئومىاد ئاېالئ خېرىادار ماۇالزىمەت خىزمەتچىساى تەللىاپ قىلىاش ھەققىادە ئاايرىل قىلىماتاتتىلن ئۇندىن با

سانى يەنە  ئېلسەتتەلەپىى ئوتتۇرىغا قويدى. يېڭىدىن ئىككى خىزمەتچى قوشۇلغاندىن لېيىنن ھېب بولمىغاندا 

دەن سېرگې  بىزنىڭ بىر بىر قاتالنغۇچە بولغائ بىر قانچە ئايدان بىز بىر ئاز تىىىمالدۇق. ساالرنىڭ ھەيدەلچىلىكى

نەپەر خېرىاادار مااۇالزىمەت ۋەلىلااى تەللىااپ قىلىشااىمىزبا قوشااۇلدى. بااۇ شااۇنى چۈشااەندررىدۇلىن بااۇ خېرىاادار 

مۇالزىمەت ۋەلىلى ھەم ئىشالەتكۈچىىى قولالشاقا مەسالۇىن ھەم ئاېالئ خېرىادارلىرىىىڭ خىزمىتىىاى بىار تەرەى 

 بولغاندىن ياخشى. قىلىدۇ. بۇ تېسى يېتەرلىل بولمىسىمۇ ئەمما يوق 

 

نىڭ باارلىق خىزمەتچىلىارى ە  Googleلەر ھەقىقەتەئ لۆى بولغانلىقتىنن مەئ ئېلسەتئىى لىزچە ئەمەس 

ئۇچااۇر تارقىتىااپن ئۇالرنىااڭ ئۆزىىىااڭ تىاا  قااابىلىيىتىىى جااارى قىلاادۇرۇىن ئىچىمىاازدىال تەرجىاامە ماھااارىتى 

 مەسىلىسىىى قېزىپ چىقىشىى ئۈمىد قىلدىل. 

 

Google ەتچىلىرى ئى ىلى ەئ تىلالردىن ئەرەبچەن خەنزۇچەن ھىىادىچەن ھىىادونېزىيەچەن يااپونچەن خىزم

ئىبرانىچەن رومىىىيەچە ۋە شىم دچىىى ئۆز ئىچى ە ئاالتتىن ئەمما ماڭا نىسبەتەئ بۇنىڭ ياردىمى يوق د يەرلىال 

لەرناى لاۆررىن ئېلسەتخالەت ئىدى. ئىىژ ىېرالرنىڭ ۋاقتى يوقن ئۇنىڭ ئۈستى ە پۈتۈئ لۈئ چەتلەى تىلىدىكى ئە

لەرناى ئېلسەتئۇنىڭ ئىچىدىن جىددى  ئۇچۇرالرنى ئىزدەشىى خالىمايتتى. بىز تېسىمۇ ياخشى تېسىىكا ئارقىلىق 

لەرگە بىر تۇتاش جاۋاب قايتۇرۇشىمىز الزىل ئىادى. ئەمماا مۇۋاپىاق بولغاائ ئېلسەتتۈرلەرگە ئايرىپن بىر قىسىل 

ىغائ يۇمشااق د تااى تالالشاتان قۇرۇلاۇش تېسىىكىساى تەرەپتىكاى ماھاارەت خېرىدارالر مۇناسىمىتىىى باشقۇرىد
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زرررر بولۇىن بىز ئورناتقائ پىروگراممىىىڭ ئىقتىدار ئۈنۈمى ۋە بىسەتەرلىكى ە قارىتا باھاالش ئېلىپ بېرىشاىمىز 

ى قىلىشاقا لېرە  ئىدى. قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ تۈر باشقۇربۇچىسى مېك ن بىلۇم ېلد ماڭا ياردەملىشاىپ باۇ ئىشاى

 ماقۇى بولدى. 

 

نىاڭ بۇنااداق ھېچىاېمى ە ئەرزىمەياادىغائ ئېھتىيااجى چااوڭ  Googleمېكا  بىاالەئ مەئ ناھاايىتى تېاازالن 

تىپتىكااى خېرىاادارالر مۇناسااىمىتىىى باشااقۇرىدىغائ شااىرلەتلەرنىڭ دىققىتىىااى تارتماياادىغانلىقىىى بايقىاادۇق. 

ۇئاامىلىلىرىىى باشقۇرۇشاقا دىقاقەت قىلىاپن مىڭلىغاائ ئۇالرنىڭ ھەممىسى د  ۈدە  زور مىقاداردىكى ساېتىش م

ئوئ مىڭلىغائ ھەقلىق ئىستېمالچىالربا مەھسۇالت جەھەتاتىن قاولالش تەمىىلەيادىغائ شاىرلەتلەر ئىاكەئ. بىاز 

ى پەرقلەندرررشىمىزنىڭ ھاجىتى ياوقن ساېتىمالغۇچىىىڭ قىساقىچە كىىىللىمىىڭ مۇھىل يوشۇرۇئ خېرىدار ئىكەن

 ئاېلسەتتى تەييارالش ئويىمىزمۇ يوق. بىاز پەقەت ئااددى  بىار قورالغاا ئېرىشامەلچىن ئاۇ تونۇشتۇرۇش ھۆجنى

سانى ۋە جاۋاب قايتۇرۇش سۈرئىتىىى باشقۇرۇشىى ئەمەل ە ئاشۇرىدۇ. بىز لاۆى پاۇى خەجلەشاىى خالىماايمىز. 

 ئەپسۇسلىىارلىقى شۇلىن بىزنىڭ بۇ لىچىل سودىمىزنى ھېچكىل ياراتمىدى. 

 

Kana خېرىدار مۇناسىمىتىىى باشقۇرۇش بىلەئ تەمىىلەيدىغائ تەمىىلى ۈچى سودى ەر  نى ۋاى شىرلىتى د

لوچىسى خېرىدار مۇناسىمىتىىى باشقۇرۇش ساھەسىدىكى يولباشچى دەى تەرىپلى ەئن ئاۇالر تېساى باايىال پاا  

ا دوللىرىغاا ئامېرىكا 1500پارچىالش اليىھەسىىى ئەمەلىيلەشتۈررىن تەڭشى ەندىن لېيىن پاا  چېكاى باھاساى 

يەتااكەئ. ۋاى لوچىسااىىىڭ قارىشااىچەن خېرىاادار مۇناسااىمىتىىى باشااقۇرۇش قااورالى تااور ئىقتىسااادىغا نىساابەتەئن 

خۇددى ئالتۇئ لولىغاندا ئىشلىتىدىغائ تۆمۈر لاۈرەلكە ئوخشااش لەم بولساا بولمايادۇن بىاراق باۇ شاىرلەتلەر 

ارالر تەسىرلىشىش مەرلىزى ھەى قىلىش اليىھەساى شىرلىتى دخېرىد eGainخالىغانچە يۇقىرى باھا قويااليدۇ. 

 100نىڭ رىقابەتچىسىن ئۇالرنىڭ ئەڭ ئەرزائ ھەى قىلىش اليىھەسىىىڭ باھاساىمۇ  Kanaبىلەئ تەمىىلى ۈچى  

كە پە  قەلەم بىاالەئ قولاادا يېزىااپ جاااۋاب قايتۇرۇشااقا ئااېلسەتمىااڭ دولالردىاان ئاشااىدۇ. الررى بىاالەئ سااېرگې  

سەرى قىلىپ باشقىالرنىڭ يۇمشاق د تالىىى سېتىم لىشىى خالىمايدۇ. ئۇنىڭ ئۈساتى ە  رازىكىن ئۇنچە لۆى پۇى

يۇمشاق د تاى تەمىىلەش سودى ەرلىرىمۇ بىزدە  بۇنداق لىچىل ئى ىلىال تىكلەۋاتقاائ شاىرلەتلەرگە ئىلتىپاات 

التىپلىق بىالەئ ئىنااد قىلىشىى خالىمايدۇ. بىز ئېھتىياجلىق ھەرقانداق ئاالھىدە ئىقتىداربا نىسابەتەئن ئاۇالر ئا

رۇنلۇق قىلىدۇن پەقەت بۇ ئىقتىدارالر باشقا مۇھىل خېرىدارالربىمۇ پايدا ئېلىپ لېلىدىغائ  بولغاندىال ۇقىلىشقا ھ

 ئاندىن ئۇالرنى قوراى يۇمشاق د تالغا توپالشتۇرىدۇ. 

 

تلەرنىڭ شۇڭالشاااقان بىاااز نەزىرىمىزناااى ئىككىىچاااى قاتااااردىكى شاااىرلەتلەرگە ئابااادۇردۇقن باااۇ شاااىرلە

تەمىىلەيدىغىىى پارچىلىغىلى بولىدىغائ يۇمشاق د تاى اليىھەسى بولۇىن بىز تېسىمۇ ئىل ىرىلەى ئۆز ئالدىمىزبا 

شىرلەتىى باھالىغاندىن لېيىنن بىز قۇرۇلغىىىغا بىر يى  بولغائ لارخانىدىن بىرنى تاللىدۇقن  6پارچىلىيااليمىز. 

د تاى شىرلىتى  دەى ئاتىغائ شىرلەتن ئۇالر بىز ئېھتىياجلىق شىرلىتى دبىر يۇمشاق  Miasmaمەئ تۆۋەندە 

باشقۇرىدىغائ ئاددى  ھەى قىلىش اليىھەسىن جااۋاب قايتۇرىادىغائ تىزىمىاى  ئېلسەتنەرسىىى تەمىىلىيەلەيدۇ: 

 Miasmaساااقاليدىغائ يۈرگااۈزگىلى بولىاادىغائ ئۇسااۇى شااۇنداقال بىاار قىسااىل چەتاالەى تىللىرىىااى قااولالش. 

لىشىلىل يەلكە ئىشلەتكۈچى ئىنازىتى بېرىدىغانلىقىىى ئوتتۇرىغا قوياۇىن ئۇنىڭادىن ساىرت  5گە شىرلىتى بىز

بىر يىللىق سېتىشتىن لېيىىكى ئاسراشىى قوشاىدىغائ بولادى. ئۇالرنىاڭ تېسىىكاا خاادىملىرى يۇمشااق د تاالىى 

باھا قويادى. مېاىىڭچە باۇ ئامېرىكا دوللىرى  35000ئورنىتىش لاماندۇرۇپكا خىراجىتىىى قوشقاندان ھەممىسى 

 باھا خېلى مۇۋاپىق ئىدى. 

 

مېىىڭچە تېسىىكىسى خېلاى »سېرگې  ئىقتىدار بۆلەللىرىىى لۆررى بولغاندىن لېيىنن ماڭا مۇنداق د دى: 

بولىدىغاندە  قىلىدۇن شۇبىىىسى بىز ئۇالرنىڭ يۇمشاق د تالىىى ئىشلەتكەندىن لېيىن ئۇالر بىازگە پاۇى بەرساە 

لىتىمىز لۈنسېرى يۈلسىلىماتىدۇن ئەمما ئۇالر خېرىدارالربا پايدىالنما تەمىىلىشى زررررن بىزنىڭ بولىدىكەئ. شىر

يۇمشاق د تالىى ئىشلىتىش ئەھمالىمىزنىاڭ مۇناساىمەتلىل ئۆزگىرىشالىرىىى لاۆزىتىش ئاارقىلىقن ئاۇالر نۇرباۇئ 

امىسااى تەمىىلىسااۇئ. ئااۇالر بىزنااى نەرسااىلەرنى ئۆگىىىمالىاادۇ. مەئ ۋە الررىغااا يەنە ئىككااى ئىشاالىتىش ئىنازەتى

كىن بىاز ناھاايىتى ېھەقسىز ئىشلەتكىلى قويسۇئن چۈنكى ئۇالر بۇنداق قىلسا ھېچقانداق تەناىەرخ لەتمەيادۇن لا
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 « ياخشى سىىاى ئىشلەتكۈچى ە ئايلىىىمىز. 

 

Miasma ىش شىرلىتى ئەلمەتتە بىزگە پۇى تۆلىشى مۇمكىن ئەمەسن شۇنداقتىمۇ بىز ئۇالرنىاڭ پايادىلىى

ئامېرىكاا دوللىارى ئوماۇمى  باھاساىدىن يېرىمىىاى  35000ئىشلەتكۈچىسى بولۇشاىى خالىغاانلىقىمىز ئۈچاۈئن 

لېمەيتىمەتتۇق دگەرچە سېرگېيىىڭ لوگىكىسى ئانچە چەلاتىن ئېشاىپ لەتمىا ەئ بولساىمۇ . بىاز ئورنىتىادىغائ 

شاتۇرىدىغائ تېسىىكىىىاڭ لېلىشاىىى ۋاقىتىى بېكىتتۇقن بىزنىڭ خىزمىتىمىزدىكى ماۇرەلكەى خىزمەتىاى ئاددىيال

 لۈتۈۋاتاتتۇق. 

 

Miasma  شىرلىتىىىڭ تېسىىكا خادىملىرى ئىشىى ناھايىتى بېرىلىپ قىلىدىكەئن ئاۇالر يۇمشااق د تاالىى

 ئاېلسەتئورنىتىپ بولۇىن يۇمشاق د تالىى قوزباتتىن شۇنىڭ بىلەئ بىللە بىزنى تەربىيەلىدىن بىزگە توى ھالدا 

ىىڭ ئۇسۇلى ھەمدە خىزمەتداشالربا تەرجىمە قىلىشقا يولاليدىغائ يالى تېسىمۇ ئىل ىارىلەى يولالش مەشغۇالتى

ىااى قانااداق يااولالش ئۇسااۇلىىى ئااۆگەتتى. ھەماامە خىاازمەتلەر ئېلسەتسااېتىش مەسىلىسااىىى مۇنااازىرە قىلىاادىغائ 

ولسىمۇ ئەمما ھاازىر پىالندىكىدە  ئېلىپ بېرىلىماتىدۇن گەرچە بىز ئالمىشىش باسقۇچىدا سۈرئەت سەى ئاستى ب

لۈنسېرى ئېغىرلىشىپ لېتىماتقائ مەساىلىىى مۇۋاپىاق ھەى قىلغانلىقىمىزباا ئىشاىىىمىز. ئاورنىتىش خاادىملىرىىى 

 لەرنى بىر تەرەى قىلىش خىزمىتى ناھايىتى تېزال يېتىشىماالاليدۇ. ئېلسەتئۇزۇتۇى قويدۇقن ئاخىرىدا قېپقالغائ 

 

لىارى « مۇتەخەسساىن»ىل مەسىلىلەر لۆررلدى. قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ يېڭى باشلىغائ ۋاقىتتان ئازراق لىچ

Linux  سىستېمىسى ئورنىتىلغائ لومپيۇتېرداRTF  پىچىل دموى تېكىسە پىچىمى  دىكى قوشۇمچە ھۆجنەتىى

ئوقۇيالمىدىن شۇڭالشقا بىزگە ياردەملىشاىپ تېسىىكىلىاق مەساىلىلەرگە جااۋاب قايتۇرالمىادى. بىار قىساىل ياوى 

ئىدىلىرىدىمۇ بەزىدە لاشىال لۆررلەتتىن بىز بىالەئ ئااالقە قىلىاپ باققاائ ئىشالەتكۈچىلەر ئۆزلۈلىادىن تالالش قا

شاىرلىتىىىڭ لارخاناا  Miasmaتاپشۇرۇۋاالتتىن لېيىن بىر لاۈنىن مەئ  ئېلسەتجاۋاب قايتۇرۇلغائ بىر قانچە 

دەپتااۇن ئەجىبااا ئۇالرنىااڭ  ەلمىاادىقااايتۇرۇۋ تىلىپتۇن ساەۋەبى ە يەتكۈز ئااېلسەتساااندۇقىغا ئەۋەتااكەئ  ئاېلسەت

 شىرلىتى ۋەيرائ بولغانمىدۇ  

 

شىرلىتىىىڭ خىزمەتچىلىرى ناھايىتى قىزبىىلىق بىالەئ  Miasmaبىز ئۇالر بىلەئ ئاالقىالشقاندىن لېيىنن 

ياااردەم بەردىن ئىقتىاادار ئېھتىياجىمىزنىااڭ ئېشىشااىغا ئەگىشااىپن داۋاملىااق ياماااق پىروگراممااا قىستۇرۇشااقا 

ىىااڭ بېسااىلىپ ئېلسەت. ئااۇالر دولااالت سىستېمىسااىىى ئوڭشااىدىن بۇنااداق بولغاناادا بىااز قانچىلىاال باشاالىدۇق

قالغانلىقىىى لۆرەلەيتتۇقن ئۇالر يەنە بىازگە ئىىتېرنېاە ئاارقىلىق يىاراقتىن سىساتېمىغا لىرىاپ زىياارەت قىلىاش 

قلىغۇچ قوشاتۇقن لومپياۇتېر ئىنازەتىامىسىىى بەردى. بىز د ىىسىىڭ شىرەسىىىڭ ئاساتىدىكى مۇالزىمېتىرباا ساا

 ئېلسەتشىرلىتى  Miasmaدائىل قېتىپ قالغانلىقتىنن سىستېمىىى قانداق قوزبىتىشىىمۇ ئۆگىىىمالدۇق. گەرچە 

سىستېمىمىزنى ياخشىلىغائ بولسىمۇ ئەمما يۇمشااق د تالىىاڭ ئىنارا قىلىىىشاى نىسابەتەئ ئاساتا ئىادىن دائىال 

لېلەتتاى. يېڭاى تېسىىكاا پۈتاۈنلە  قوللىىىلغانادىن لېايىنن بىزنىاڭ قولدا ئىش سۈرئىتىىى ئۆستۈررشاكە تاوبرا 

 كە جاۋاب قايتۇرۇش سۈرئىتىمىز ئىل ىرىدىن ئانچە تېزلىشىپ لەتمىدى. ئېلسەت

 

 10000تىزىمىىاى تەلشاۈررىن  ئاېلسەتلىرىمىز باربانسېرى لۆپەيدىن بىار لاۈنى ئېلسەتبېسىلىپ قالغائ 

قايتا -شىرلىتىىىڭ تېسىىكا خادىملىرى قايتا Miasmaقىمىزنى بايقىدىل. كە جاۋاب قايتۇرمىغانلىئېلسەتپارچە 

ئااخىرى بىاز يەنىاال —بىر  قانچە ئا  ھەپىلىشاىش ئاارقىلىق—تەڭشەىن مۇالزىمېتىرنى قايتا قوزبىتاتتىن ئەمما 

ارالىن ىاى بىار تەرەى قىلىاش خىزمىتىىىاڭ پۈتاۈنلە  قااليمىقانلىشاىپ لەتكەنلىىاى جالائېلسەتۋاز لەچتۇق. بىز 

لەرنى ئارخىپالشتۇرۇى پىچەتالەىن ھەممىىاى باشاتىن باشالىدۇق. بىار ئېلسەتئاندىن تېسى جاۋاب قايتۇرمىغائ 

قانچە ئايادىن لېايىنن سىساتېما ئااخىرى نورمااى ئىشالەيدىغائ بولادىن ئەمماا ئىزچىا  بىاز ئاارزۇ قىلغاائ تېاز 

ىىااڭ بېسااىلىپ قااېلىش سااانىىى ئېلسەتە سااۈرئەتتە جاااۋاب قااايتۇرۇش سەۋىيەسااى ە يېتەلمىاادى. مەئ ھەر ھەپاات

 دولالت قىلغائ ۋاقىتتان ھەمىشە جىددى  بېسىل ھېن قىالتتىل. 

 

شاىرلىتىىىڭ يۇمشااق د تاالىىى ئىشالەتمى ەئ ۋاقىتتاان ئەگەر ماالن  Miasmaساالر مۇنداق ساورىدىن 
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ە باشالىغاندىن لېايىنن بولساان ئۇنداقادا يېڭاى قاوراى ئىشلىتىلىشاك Xىىڭ ساانى ئېلسەتجاۋاب قايتۇرااليدىغائ 

نىڭ بىر قانچە ھەسسىسى بولمامدۇ  ئەگەر بىزنىاڭ  Xسانى  ئېلسەتد ىىن ۋە روبىىڭ جاۋاب قايتۇرااليدىغائ 

ھااازىرقى بااار خىاازمەتچىلەر ئۆزىىىااڭ قااابىلىيىتى ە يارىشااا ئىشلىيەلمىسااەن ئۇنااداقتا نااېمە ئۈچااۈئ تېسىمااۇ لااۆى 

كە جااااۋاب قاااايتۇربۇچى لىشاااىدە ئەمەس بەلكاااى ېلسەتئااامەئ مەساااىلىىىڭ  لەساااىپ ۋەلىلىىاااى ياااالاليمىز 

شۇنداقال بىز  ئېلسەتسىىىڭ ئۆرلىشى ە ئەگىشىپن چەتلەى تىلىدىكى ىسۈررشتۈررشىىڭ مۇرەلكەپلىشىش دەرىن

 ى چۈشىىەتتىل. كىىىلئىشلىتىماتقائ يۇمشاق د تالىىڭ ئىچكى چەللىمىلىكىدە ئىكەن

 

ىل. مەئ ساېتىمالغائ يۇمشااق د تااى خىازمەت ئۈناۈمىىى مەئ ئۆزەمىى خەتەرلىل ئورۇنغاا قىساتىغائ ئىاد

ئۆستۈرەلمەيال قالما ن ئەلسىچە ئىشلىتىشتىن ئىل ىرىكى سەۋىيەگە يېتەلمى ەئ ئىدى. الررى بىلەئ سېرگې  باۇ 

لىرىىااى بىاار تەرەى قىلىشااىىى ئېلسەتيۇمشاااق د تااالىى ناھااايىتى ياااقتۇراتتىن ئۇالرنىااڭ ئۆزلىرىىىااڭ شەخسااى  

ن تېسىمااۇ ئىشااەنچلىل نبااۇ نۇقتااا ئااانچە مااۇھىل ئەمەس ئىاادى؛ خااامچوت چەللىمىسااى تۈپەيلىاادىئويالشااقاندان 

يۇمشاق د تاى تەمىىلى ۈچى سودى ەرلەرنى سىرتتا قالدۇرۇشقا توبرا لېلەتتىن بۇ نۇقتا ئاانچە ماۇھىل ئەمەس؛ 

پاااتە تىرىشاااىپ يۇمشااااق د تااااى تەمىىلى اااۈچى ساااودى ەر بىااار تەرەپاااتە تەلىپىمىااازدىن ئابرىىااااتتىن بىااار تەرە

ئىااش ئۈنااۈمىمىز تۆۋەنلەۋاتاااتتىن بااۇ  ياخشااىالۋاتاتتىن بااۇ نۇقتااا ئااانچە مااۇھىل ئەمەس؛ مااۇھىل نۇقتااا بىزنىااڭ

 قااليمىقانچىلىقىى چوقۇم ئۆزەم يىغىشتۇرۇشۇم لېرە  ئىدى. 

 

 لۈنادرز ئىشالەيتتى. بىاراقن-بېسىلىپ قالغائ خىزمەتلىرىمىزنى تازىالش ئۈچۈئن د ىىن بىلەئ روب لاېچە

ئەگەر ئاااۇالر نىسااابەتەئ ئااااددى  مەساااىلىلەرگە ئااااۋۋاى جااااۋاب بەرساااەن تېسىىكىلىاااق سەۋىيەساااى ياااۇقىرىراق 

. ئەگەر ئاۇالر مەرلەزلەشاتۈررى تېسىىكاا ىادۇمەسىلىلەرگە جاۋاب قايتۇرۇش ۋاقتى تېسىمۇ ئارقىغا سۈررلۈى لېت

تاۆۋەنلەى لېتىادۇن چاۈنكى باۇ  تەرەپتىكى مەسىلىلەرگە جااۋاب بەرساەن ئومۇميۈزلاۈ  جااۋاب بېارىش نىسابىتى

لەرناى بىار ياققاا قوياۇى ئېلسەتمەسىلىلەرنىڭ جاۋابىىى تېپىشقا تېسىمۇ لۆى ۋاقىە لېتىدۇ. چەتالەى تىلىادىكى 

 قويۇشقا مەجبۇر. 

 

شىرلىتىىىڭ تېسىىكا قولالش بۆلاۈمى  Miasmaمەسىلە ئۈزلۈلسىز لۆررلىدۇن بىز بىلەئ ھىىدىستاندىكى 

قايتااا تەلرارالناادىن مانااا مۇشااۇنداق توپتااوبرا بىاار يىاا  ئااۆتتى. ئەڭ ئاخىرىاادان -قايتااالەر ئااېلسەتئارىسااىدىكى 

Miasma  شااىرلىتى ئااۇ يۇمشاااق د تالىىااڭ پۈتااۈنلە  يېڭىالنغااائ نەشاارىىى ئااېالئ قىلىااپن بىزنىااڭ ھەماامە

نادە  ھۈساەئ چىققا-تورى يامغۇردىن لېيىن ھەسەئ ئېلسەتمەسىلىلىرىمىزنى ھەى قىلىدىغانلىقىىى جالارالىن 

ھااالەتكە لېلىاادۇ د اادى. شااۇنداق بولسااىمۇن بىااز يەنىااال ئالاادى بىاالەئ ئىشاالەتكۈچىلەرگە مااۇالزىمەت قىلىااش 

 خىزمىتىىىڭ بايەت زور بىسىمىغا بەرداشلىق بېرىپ تۇرمىساق بولمايتتى.

 

 ئىلھامى  ئېلسەت

 

ماتقانلىقىىى نىااڭ يەنە بىاار شااىرلەتىى سااېتىم لى Googleئاياادان مەئ تااۇننى قېااتىل -11يىلااى -2000

نامىدىكى تاور خەۋەرلىارى  Deja Newsدەيدىغائن « د نا خەۋەرلىرى»ئاڭلىدىل. سېتىم لىىىدىغائ شىرلەت 

 ئايدا بۇ سودىىى جالارلىماقچىن -2مۇنبىرى. بىز ئىككىىچى يىلى 

 

  بااا ئااامراق بولسااىڭىزن ئۇنااداقتا مېىىااڭ تۆۋەناادە Usenet« دتااور خەۋەر گۇرۇپپىسااى»ئەگەر سااىز  

سىزنى نارازى قىلىشى مۇمكىنن لۆڭلىڭىزنىڭ يېرىل بولاۇى قىلىشاىڭىزنىڭ ئالادىىى ئاېلىش  ۇمىغائ مەزمۇندەيد

ئۈچۈئ تۆۋەندىكى ئابزاستىن ئاتالى لېتىاڭ. ئەمماا ساىزنىڭ ئااتالى لەتمەيادىغانلىقىڭىزنى بىلىامەئ. چاۈنكى 

 يېرىل بولىدۇ. ئەگەر سىز تور خەۋەر گۇرۇپپىسىىى ياقتۇرسىڭىزن سىزنىڭ لۆڭلىڭىز چوقۇم 
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قىسقارتىپ ئېيتقاندان تور خەۋەرلەر گۇرۇپپىسى ئىىتېرنېە تورىدىن ئىل ىارى دۇنياباا لەلا ەئ لومپياۇتېر 

پىكىااار  الرباااايىلاااى مەيااادانغا لەلااا ەئ بولاااۇىن تەتقىقااااتچى ۋە ئالىم-1980تاااورى. باااۇ خىااا  ماااۇالزىمەت 

تاختىساىدىكى خەۋەرلەر گۇرۇپپىساىدا ئۇچاۇرنى  ئالماشتۇرىدىغائ سۇپا تەمىىلى ەئن ئۇالر ئېلېكتىرونلۇق ئېالئ

چاپالىن ئوخشاش لەساىپتىكىلەر بىالەئ ئۇچاۇرنى ئورتاقالشاقائ. خەۋەر گۇرۇپپىساى ئوخشااش بولمىغاائ تېماا 

ئىسااتىراھەتكە .« rec»تېسىىكىغااان -پەئ.« sci»لومپيۇتېربااان .« comp»تااۈرلىرى ە بۆلااۈن ەئن مەسااىلەئن 

ىىكااى ئىسااىل ئىككىىچااى دەرىنىلىاال گااۇرۇپپىىى ئىپادىلەياادۇن مەسااىلەئ ۋەلىللىاال قىلىاادۇ. چېكىتااتىن لېي

«sci.research.AIDS» ناى ئىپادىلەيادۇ. « ئەيادىز لېساىلى—تەتقىقاات—تېسىىكا-پەئ»ن سولدىن ئوڭغا

 راقشى ە ئەگىشاىپن تاور خەۋەرلەر گۇرۇپپىساى ئۈزلۈلساىز تەرەققىا  قىلىاپن دەسالەپتىال ياۇقىرىۈۋاقىتىىڭ ئۆت

الشتىن تەرەققىياتىىڭ ئاخىرىغا لەل ەندە بىزنىڭ بۇ دەۋرىمىازدە ئومۇميۈزلاۈ  لۆڭاۈى بۆلۈۋاتقاائ نىشانىى قوب

—دئىسااتىراھەت« rec.arts.movies.slasher»ھەمبەھىاارلەش مەسااىلى ە ۋەلىللىاال قىلىاادۇن خااۇددى 

قاااتىللىق لىلىمااى  بااا ئوخشاااش ھەممىااال جاياادا ئااۇچراى تۇرىاادۇن تااوردىكى ئىككىلىاال —لىىااو—سااەنلەت

سىستېمىسىدىكى رەقەملىال ھاۆجنەتلەر ئاۈزرلمە  پەيادا بولاۇى تۇرىادۇن بۇنىاڭ ئىچىادە تورتۇراباا قويغانادا 

شى ىرلىغائ يۇمشاق د تاىن نەبمە ۋە سۈرەتلەر بارن بۇ مەزمۇنالرنى توردىن چۈشاۈرگەندە ئىىاۋەتلىال لارتاا ۋە 

دا سۆزلىشىشاىىڭ خاارالتېرى ئااددى  ياش ئىساپاتىىى تەمىاىلەش لېارە ن ئۇنىڭادىن باشاقان خەۋەر گۇرۇپپىساى

ھالاادىكى ئىلمىاا  مۇنازىرىاادىن لەسااكىن مۇنااازىرى ە ئايلىىىااپ لېتىاادۇن مەزمااۇنالر سىياسااى ن دىاان شااۇنداقال 

تور تاشاالى »ۋە « ئېلسەتئادەم تىلاليدىغائ »مۇنازىرە بولۇۋاتقائ نۇربۇنلىغائ سۆز تېمىلىرى بارن شۇنىڭدە  

 پەيدا قىلغائ.  نىش گەپلەرقا ئوخشا« بېلىق تۇتۇش قىلمىشى

 

Deja News  مىليوئ تورتاۇرا ئارخىپىىىاڭ جەم ااھىن باۇ ھاۆجنەتلەرنى  500توختىما  يېڭىلىىىماتقائ

نىااڭ قۇرۇلااۇش باياناتىامىسااى شااۇنداقال  Alta Vistaيىلىغىااچە سۈررشتۈررشااكە بولىاادۇن ئىچىاادە -1995

Google غانلىققااا ئوخشاااش لىالسسااىل مەزمااۇنالر بااارن نىااڭ تااۇننى قېااتىل باشااقىالر تەرىپىاادىن تىلغااا ئېلىى

بۇ مۇالزىمەتىى داۋاملىق قولالشقا ئامالسىز قالدى. ئەمەلىيەتاتەن ھەتتاا ئاۆزى  Deja Newsئەپسۇسلىىارلىقى 

ئارخىپالشتۇرۇى ساقلىغائ ھۆجنەتلەرنىمۇ ئومۇميۈزلاۈ  زىياارەت قىلىاش ماۇالزىمىتى بىالەئ تەمىىلىيەلمىادى. 

ناى ئىازدەىن ئاشاۇ ساانلىق مەلۇمااتالرنى سااقالى قېلىشاىىڭ يااولىىى  Googleئاۇالر ئۈمىدساىزلىل ئىچىادەن 

ئىزدەشاااىى ئۈمىاااد قىلغاااائ. الررى بىااالەئ ساااېرگې  ئۇنىاااڭ قىممىتىىاااى توناااۇىن تورتاااۇرا ئارخىپالشاااتۇربائ 

ر ماتېرىيااالالرنى قوبااۇى قىلشااقا قوشااۇلغائن رەتلى ەناادىن لېاايىنن ئىاازدەش ئاسانلىشااىپال قالمااا ن بەلكااى خەۋە

ئۆزىىىااڭ خەۋەر  دا groups.goole.comئاللىقاچااائ  Googleگۇرۇپپىسااى مۇالزىمىتىىىمااۇ قولغااا ئالىاادۇ. 

گۇرۇپپا مۇالزىمىتىىى پىالنلىغائن شۇڭالشقا بۇ ئىشىىڭ سەۋەب نەتىنە مۇناسىمىتى بار. شۇنداق بولغائ ئىكەئن 

 ممەيلەن ە ناھايىتى ئايائ. بۇنداق قىلىش يەنە ئىب ئابرىتىشتىن بولۇىن بۇنىڭغا قاتىاشقائ ھە

 

با نىسابەتەئ ئىىتاايىن تېاز  Google—تاپشۇرۇش تاپشۇرۇۋ لىش جەريانى ناھايىتى تېزال يېتىپ لەلدى

بولاادىن ھەماامە ئىشااىى قىلىشااقا يېشااىپ بواللمىاادىن مۇۋاپىااق اليىااھە سااۈپىتىدەن يااېڭىال قولغااا ئالغااائ خەۋەر 

سىدا ۋاقىتلىق مۇالزىمەتتىن بىرنى ئېالئ قىلدى. شۇنىڭ بىلەئ گۇرۇپپىسىىىڭ تارىسى  سانلىق مەلۇماتلىرى ئاسا

تورتۇراسااىىىڭ سااانلىق مەلۇماااتلىرىىى تااۈرگە ئايرىااپ رەتاالەىن تېسىمااۇ ياخشااى  Dejaبىلاالەن ئىىژ ىېرلىرىمىااز 

يىلىاادىن باشااالنغائ ھەماامە تااور -1995تااارقىتىش سىستېمىسااى قۇرۇشااقا ئاساااس سااالدى. ۋاقىتلىااق تورتااۇرا 

ئۆز ئىچى ە ئالمىغائن پەقەت ئىل ىرىكاى بىار يىللىاق تاور ياازمىلىرىىى تەمىىلىادى. ئىشالەتكۈچىلەر يازمىلىرىىى 

ئوخشاش بولمىغائ گۇرۇپپىالر ئارقىلىق تور يازمىلىرى دئەمماا ئىزدىيەلەيادۇ  ناى لۆرەلمەيادۇن يېڭاى ئۇچۇرماۇ 

چاۈررۋەتكەئ تەقادىردىمۇن ئاۇالر تارقىتالمايدۇ. ئەڭ مۇھىمىن ئىشلەتكۈچى ئىل ىارى ئاۆزى يازباائ ياازمىىى ئۆ

ئۆچاااۈررل ەئ باھااااالرنى  Dejaياااالى تەلتۆلاااۈس ئۆچۈرەلمەيااادۇ د« يوقىتىاااپ»يەنىاااال باااۇ مەزماااۇنالرنى 

نىاڭ بىار قىساىل ئىشالەتكۈچىلىرى  Deja Newsلۆرسەتمەيدۇن ئەمما بۇ باھاالر لوناا ساانداندا سااقلىىىدۇ . 

ارالتېرلىاال يااازمىلىرىىى لۆرەلەياادۇن ئۇالرنىااڭ ھەممىسااى ئااۆزىىى ناھااايىتى ئوڭايسااىزالندۇرىدىغائ تاجاااۋۇز خ

ئەيىى چابدا ئاچچىقتىن يالى مەس بولۇى قالغاندا يېزىپن ئويالنغاندىن لېايىن ئۆچاۈررل ەئ ياازمىالر. لاېكىن 

 ھازىر بۇ يازمىالر يەنە ئوتتۇرىغا چىقىپ قالدى. 
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 قىلدىل. چاپقۇنىىڭ لېلىدىغانلىقىىى ئالدىن ھېن -مەئ بىر مەيدائ بورائ

 

نىڭ لونا نەشرىدىكى بااش بېتاى ۋە لاۆى لۆررلىادىغائ مەساىلىلەرگە جااۋاب ئۈچاۈئ ماقاالە  Dejaمەئ 

نەچاچە مىاڭ مې اباياە قائىدىساىز ساانلىق مەلۇماات پاتقىقىغاا جەڭ » Googleتەييارلىدىلن چۈشاەندرررى 

ماۇالزىمەت سىستېمىساىغا  ىىساىن يېڭىالنغائ پۈتۈنلە  يېڭاى نۇساسىدىكى تاور خەۋەرلەر گۇرۇپپى«ئېالئ قىلدى

ئەلىرمەلچااى دەى چۈشااەندرردرم. مەئ تىرىشااىماتقانلىقىمىزنى ئېىىااق ئىپااادىلەىن ئىشااالردا ناھااايىتى تېاازال 

 ئىل ىرىلەش بولىدىغانلىقىىى ئېيتتىل. 

 

 Googleساەھىىدىن چېكىىادىن  Deja.comلاۈنى درشاەنبەن ئىل ىرىكاى -12ئايىىڭ -2يىلى -2001

تۇراساااى پەردازلىىىاااپ ساااەھىى ە چىقتاااى. بىااار قاااانچە ساااېكۇنە ئۆتكەنااادىن لېااايىنن نىاااڭ ۋاقىتلىاااق تور

ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ بەزىپى ۋولقاندە  پارتالىن ئىىتېرنېتتا شىددەت بىالەئ ياامراىن ناھاايىتى تېازال قوباۇلالش 

جااۋاب  ساندۇقىمىزنى لۆماۈۋەتتى. ئىشالەتكۈچىلەرنى قولاليادىغائ خاادىمالر مەئ ئىل ىارى ئاۆگەتكەئ باويىچە

تاپشااۇرۇۋالغانلىقىمىزنى ئېتىااراى قىلاادۇق ھەماادە ئاشااۇ بەزەپلەناا ەئ « نۇربااۇئ مەسااىلە ۋە باھااا»قااايتۇرۇىن 

ھەققىاادە بىزنااى چۈشىىىشااىىى ئۈمىااد قىلاادۇق. « بۇنىڭاادىن لېلىااپ چىققااائ قواليسااىزلىق»ئىشاالەتكۈچىلەرگەن 

ىڭچىماۇن ھەر ئىككىمىاز يېزىقچىلىققاا سىىدى ماڭا لاپاالەت بېرىاپن بۇناداق د ساە  ئەلامەتتە چاتااق ياوق. مېى

 ماھىر لەسپى  ئادەملەر بولغائ ئىكەنمىزن بۇ ئىشالر ناھايىتى تېزال ئۆتۈى لېتىدۇ. 

 

تورتۇراسىدىن پاخشاە ياې ەئ ئەگەشاكۈچىلەرنىڭ ئىىكاساى لۈچلاۈ   Dejaئەمەلىيەت ئۇنداق بولمىدى. 

پ ھۇجۇمغا ئۆتتى. درشەنبە چۈشتىن لېيىىىىڭ بولدىن خۇددى ھەرە ئۇۋۇسىىى چۈۋۇۋەتكەندە ن ئۇالر توپلىشى

لىرى بىزنىڭ ئاجىز خېرىدار مۇناسىمەت باشاقۇرۇش سىساتېمىمىزنى بۇلىتىامەتتىن ئېلسەتھەممىسىدەن ئۇالرنىڭ 

ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە يەنە ئۈزلۈلسااىز لېلىماتاااتتى. سىسااتېما لاشىلىسااى تۈپەيلىاادىن تااور خەۋەرلەر گۇرۇپپىسااى 

اب بېرىشكە ئامالسىز قالدۇقن ئۇنىڭ ئۈستى ە بىزنىڭ ئادەتتىكىدە  جاۋابىمىز ئۇ لەرگە جاۋئېلسەتھەققىدىكى 

 ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ بەزىپىىى ئۆرلىتەتتى. خەت ساندۇقىمىز قااليمىقانلىشىپ لەتتى. 

 

ئىشاالەتكۈچىلىرى الررى بىاالەئ سااېرگېيىى ھەياارائ قالاادۇردى. بىااز  Dejaمىىىەتاادارلىقىى بىلمەياادىغائ 

تاااوزانلىرى درۋىساااىدىن قىممىتاااى باااار ئىىتېرنېاااە باااايلىقلىرىىى -جااالەى تارىسىىاااڭ چااااڭئاااۆزىمىز پاااۇى خە

قۇتقۇزۇۋالاادۇقن شااۇنداقال ياخشااىالنغائ تااور خەۋەر گۇرۇپپااا مااۇالزىمىتىىى ئااېالئ قىلىشااقا لااۈچ چىقاااردۇقن 

ن خېلىال لۆى. ئىل ىرى تەمىىلى ەئ مەزمۇنالردى Dejaئىشلەتكۈچىلەر زىيارەت قىالاليدىغائ سانلىق مەلۇماتالر 

لىقىىى چۈشىىەلمىدىن ئۇالر ناھايىتى تېزال جاۋابقا ئېرىشىدۇ؛ بىر قانچە لۈئ « بۇ ئادەملەر نېمە بولغائ »ئۇالر 

نىاڭ چاوڭ دەرۋازىساى  Googleئۆتكەندىن لېيىنن لۆڭلىدە رازى بولمىغاائ خەۋەر گۇرۇپپاا ئىشالەتكۈچىلىرى 

 ت بىلەئ لېلىشكە باشلىدى. ئالدىغىچە لېلىپن قارشى تۇرۇش سادالىرى شىددە

 

ياخشىن ساەئ ئەبلەخالەر قەساتەئ قىلغاائ شاۇنداقمۇن »بىر ئىشلەتكۈچى ۋارقىراى تۇرۇى مۇنداق د دى: 

ئاۇ  «ئۇنداق بولسا ئوخشىتىپراق ئويىااڭالرننن ھاازىربىچەن ساىلەرنىڭ پوزىتساىيەڭالر ئىىتاايىن مەمىۇنىيەتلىال.

ئوخشاش دەى تىلغا ئالدىن بۇ شىرلەتىىڭ بالونىدا ئەجەللىل  شىرلىتى بىلەئ Firestoneئارقىسىدىن بىزنى 

لەمتۈللۈ  بولغاچقان بىسەتەرلىل مەسىلىسى سەۋەبىدىن قايتۇرۇۋ لىىغائ. ئەمماا مېىىاڭ بىلىشاىمچەن ھاېچكىل 

rec.arts.sf.starwars يى  ئىل ىرىكى  3پىالنىتالر ئارا ئۇرۇش  تىكى —لانتازىيە—سەنلەت—دئىستىراھەت

 ىيارەت قىاللمىغانلىقتىن ئۆلۈى بەرمەيدۇ. يازمىىى ز

 

ۋايىى روسىڭ قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىاڭ يېڭاى باشالىقى بولاۇىن ئاۇ باۇ خىا  ھۇجۇمالرباا پەرۋا قىلمايادۇن ئاۇ 

مۇھىمى بىزنىڭ قىلغائ ئىشىمىز تاوبران ئەگەر لىشاىلەر ھاازىر چۈشەنمىساەن ئاۇالر چوقاۇم بىار »مۇنداق د دى: 

 « لۈنى چۈشىىىدۇ. 

 

نىڭ ئاممىىىڭ پوزىتسىيەسى ە بولغاائ قارىشاىىىڭ شەلىللىىىشاىدە  Googleبىر جۈملە سۆزىن  بۇ نىڭئۇ
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نى قىلساق ئىشلەتكۈچىلەر بە  نارازى بولغائن  MentalPlexئىىتايىن مۇھىل تەسىرى بار. توبران بىز ئىل ىرى 

ساۋابلىق ئۈچاۈئ ياخشاى ئىاش  مۇالزىمىتى ئىشىدان Dejaئەمما ئۇ قېتىل ئۆزىمىز ئانچە توبرا قىلمىغائ. بىراق 

-قىلىماتقائ پەرىشتەن شۇبىىىسى ئامماا چۈشاەنمى ەنال يېارى باار. ھەتتاا بىاز يېىىمىازدىن پاۇى چىقىرىاپن جاائ

جەھلىمىااز بىاالەئ ئااۇالر ئۈچااۈئ ياخشااى ئىااش قىلىااپ بېرىماتقااائ ۋاقىتتىمااۇن ئااۇالر ئااۇ يەردە ئابرىىىااپ بەۋبااا 

ن ئىشالەتكۈچىلەر باۇنچە ئاقىا  بولمىغاائ تەقادىردەن بىاز خااتىرجەم چىقىرىپن نارازى بوالتتى ياالى زارلىىااتتى

ھالدا بۇنداق زارلىىىشقا پەرۋا قىلمىساقمۇ بولىدۇ. بۇناداق پوزىتساىيە دەى بىزنىاڭ ئىككاى قۇربۇچىمىزباا مااس 

 ا دۇچ لېلەيلىن ئۇالر ھەمىشە خالىغىىىىى قىالتتى. غمەيلى قانداق ئەھمال—لېلىدۇ

 

رى بىلەئ سېرگې  راستىىال ناھايىتى ئەقىللىقمۇ دەى ساورىغائ. مەئ ئۇالرنىاڭ ئەقلىا  بەزىلەر مەندىنن الر

لاۆررش ئىقتىادارىىىڭ ى بىلمەيمەئ ئەمما ئۆز لۆزرم بىلەئ ئۇالرنىاڭ ئالادىن كىىىلقابىلىيىتىىىڭ قانچىلىل ئىكەن

دەى قارىساىال ئۇناداقتا ن بۇ جەھەتتە تەڭدىشى يوقلۇقىىى لۆرگەئن پەقەت ئۇالر يۈزەلى تاوبرا شۇنچە لۈچلۈ 

ئۇالرنىڭ ئويىىى ئىشقا ئاشۇرۇشتان بىزنىڭ سىرتقى دۇنيانىڭ ئەيىبلەشلىرى بىالەئ لاارىمىز بولمىساىمۇ بولىادۇ. 

ئۇالر قىلىماتقائ ئىشىىڭ قىممىتى ئىىتايىن زورن لىشىلەر ئاخىرى بىر لۈنى باۇ ناۇقتىىى توناۇى يېتىادۇن توختااى 

 ق. ئۇالربا چۈشەندرررشىىڭ ھاجىتى يو

 

نىاااڭ ئاااارتۇقچىلىقى ھەم ئەجەللىااال ئااااجىزلىقىن ئەيىاااى چابااادا  Googleباااۇ خىااا  پوزىتساااىيە ھەم 

رىقااابەتچىلەر زىااب توپالنغااائ ئىاازدەش بازىرىاادا ئىقتىاادارى تېسىمااۇ ياخشااى بولغااائ ئىاازدەش موتااورىىى ئااېالئ 

تاارتىش -ىن تااالشدا سۈزرشاتىن ئۆتكاۈزرلمى ەئ تېكىساە ئاېالنغىچەن ئىىتااي AdWordsقىلىشتىن تارتىاپن 

دا مۇنداق بىر ئىشەنچىى پەيادا قىلغاائن ئاۇ  Googleتۇشتىن بەلبە قىلىشىن -پىكىرنىڭ تۇشمۇ-قىلىىغائ ئو 

 بولسىمۇ لۆپچىلىكىىڭ ئەڭ دەسلەپكى لۆز قارىشى ئادەتتە ئانچە مۇھىل ئەمەس. 

 

ماۇالزىمەت ئىقتىادارىىى  ئەيىى يىلى يى  ئاخىرىغاا باربانادان بىاز ئىشالەتكۈچىلەر قىازبىن قارشاى ئالغاائ

 20يىللىاق ئۇچاۇرنى ئىزدەشاىى تەمىىلىمەساتىن بەلكاى يەنە  5دە  ئاارائ  Deja ئوتتۇرىغا چىقىرىپال قالما ن

يى  ئىل ىرىكى تور يازمىسىىى سۈررشتۈررشىى ئىشقا ئاشۇرۇىن شۇ ئاارقىلىق بىزنىاڭ مەقساىتىمىزنىڭ ئىزچىا  

تااور خەۋەر گۇرۇپپىسااىدىكى ئەڭ بالاادۇرقى يازمىالرنىااڭ  28دۇق.ى ئىسااپاتلىكىىااىلئالىيناناااى ھەققااانى  ئىكەن

ھەممىسى ماگىىتلىق لىىتا ۋە نۇردىسكىغا ساقالنغائ بولۇىن شۇ ماگىىتلىق لىىتا ۋە نۇر دىسكا شۇنداقال سانلىق 

تېااپىش ئۈچااۈئن بااۇ مەزمااۇنالرنى پۈتااۈئ دۇنيااادا  ىىمەلۇماااتالرنى ئوقۇياالياادىغائ قاااتتىق د تاااى ئۈسااكۈنىلىرى

ىزدى ىلى بولۇشى ئۈچۈئن ئىىژ ىېر مايكوى سىمىە ئاساساەئ ئاۆزى د  اۈدە  باۇ خىزمەتىاى تاماملىادى. تاور ئ

خەۋەر گۇرۇپپىسى تۇننى قېتىل مىكروسولە شىرلىتىىىڭ يازمىسىىى تىلغا ئالدىن تىل بېرنېرس لا  ئەڭ باۇرۇئ 

 Netscapeر سساېن ئاشاكارا ھالادا چاپلىغائ ئىىتېرنېە ھەققىدىكى پايدىلىىىش ماتېرىيالىن يەنە مار  ئاند

تورلۆرگاااۈ ھەققىااادىكى ئۇچۇرالرنىاااڭ ھەممىساااى  Mosaicتورلۆرگۈنىاااڭ دەسااالەپكى نۇسسىساااى بولغاااائ 

 تورداشالرنىڭ لۆز ئالدىدا نامايائ بولدى. 

 

نىااڭ ئىشاالەتكۈچىلىرىدىن بىاارى  Dejaبااا بولغااائ ئۈمىدسااىزلىكى چااېكى ە يەتااكەئ  Googleئىل ىاارى 

ەر تەڭرىىىڭ لاۆزى بولساان ساەئ ئەبلەخالەر چوقاۇم پاۇى تېپىاپ بېيىاپ لېتەتاتىڭالرن بىا  ئەگ»مۇنداق يازدى: 

الررى بىاالەئ سااېرگېيىىڭ تااوبرا قااارارىىى باشااقىالرنىڭ  «الۋزا شااورپا ئىچەتتااى. گەيااتىن ئااۆچىرەتتە تااۇرۇى

 ىدىغاندە  قىالتتى. مۇئەييەنلەشتۈررشى ە ئېھتىياجى يوقن بىراق بۇ گەپلەر ئاڭلىماققا يەنىال ئىىتايىن نەى تې 

 

  

                                                             
28

ناى توختىتىمەتتاۇقن  BigMailBoxورخەت ماۇالزىمىتى دىن قېپقالغائ تا Dejaئايدا -6يىلى -2001گەرچە شۇنداق بولسىمۇن بىز   

ئۆتكۈنچى مەزگىلدە بۇ مۇالزىمەتىى ساقالى قالسىمۇ ئەمما تورخەت مۇالزىمىتى تەمىىلەش بىالەئ  Googleگەرچە »ئىشلەتكۈچىلەرگە: 

ن ھەن شاۇنىڭدىن لېايىنن «دۇ.ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ھەممە توردىكى ئۇچۇرالرنى زىيارەت قىاللىشىدە  يادرولۇق بۇرچ بىلەئ مااس لەلمەيا

 تورخەت مۇالزىمىتى يوق بولدى.
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 ئوئ بەشىىچى باب

 ئىسسىق سۇدا يۇيۇنۇۋاتقائ باشقۇربۇچى  

 

خىزمەتچىسااى قىسااقا مۇساااپىلىل  Googleنەپەر  140نااى سااېتىم لىپ بىاار ئااا  بولغاناادان  Dejaبىااز 

ر نىاڭ يىلادا بىا Googleساياھەت بوبچىسىىى ئېلىپن بىر قانچە ماشاىىا بىالەئ تابقاا قااراى يولغاا چىقتاۇق. 

 ئۆتكۈزرلىدىغائ قار تىيىلىش ساياھىتى باشالندى. 

 

Google  خىزمەتچى بار ۋاقىاتالردىالن باۇ ئاادەت شاەلىللەن ەئ ئىادىن ئەيىاى چابادا الررى  8دا پەقەت

ناھايىتى ئېھتىياتچانلىق بىلەئ ئىنارە ئالغائ بولكىمايىى تاخو لۆلى ە قاراى ھەيدىدىن سېرگې ن لرائىانن رە  

ىە ئۆتكۈزرش ئۈچاۈئ ماشاىىىىىڭ ئارقىساىدا لوگىكىلىاق ئوياۇئ ئويىاشاقا باشالىدىن خېساېرنى يەنە خاررى ۋاق

دولاالر  2.5قاتتىق مۈگدە  باسقائ ئىدى. بو بىر توى ئادەم الررىىى لەسپى  شوپۇرلۇققا تەيىىلەىن ھەر لاۈنى 

 يتتى. ئاساسلىق سەۋەب الررى باشقىالرنىڭ ماشىىا ھەيدىشىدىن خاتىرجەم بواللما—تېنەيتتى

 

قايتاا -ى قايتااكىىاىلگەرچە خېسېر قار تىيىلىش سااياھىتى ە ھەر بىار لىشاىىىڭ چوقاۇم قاتىىشىشاى لېرەل

يىلىاادىكى ئاشااۇ قېتىملىااق ساااياھەتكە مەئ لۆپچىلىاال بىاالەئ بىاارگە -2000ئېىىااق ئەسااكەرتكەئ بولسااىمۇن 

ت رەساامى  خىاازمەتچىلەرال بارالمىادىل. بااۇ خىا  ساااياھەت بىار خىاا  لوللېكتىااپ قاۇرۇش مەشااقى بولاۇىن پەقە

قاتىىشاتتىن ئائىلە تاۋاباتلىرىىى بىلالە ئېلىاپ بېرىشاقا بولماايتتى. بۇناداق بولۇشاى لىرساتېىىى ئىىتاايىن خاپاا 

دا لۆرگەئ ئاڭلىغانلىرى ئۇنىڭ لۆڭلىدە ئااللىبۇرۇئ گۇماائ پەيادا قىلغاائ ئىادى. بىار  Googleقىلدىن ئۇنىڭ 

ياشاالر چامىساىدىكى يااش گاۈزەى بىار قىزباا  20تاماق يەۋاتقانادان  لۈنى لىرستېن شىرلەتكە لېلىپ چۈشلۈ 

رنااۈى ئېىىااق لۆر ىىشااەلىللىل لااالتە ئىشااتى T دىكىدىن ئىچىااىئىشااتىى haremدىقااقەت قىلاادىن لىيىمالغااائ 

 با ھېچقانداق قىزبىىلىقى قالمىدى.  Googleن ئاشۇ چابدىن باشالى ئۇنىڭ تۇراتتى

 

تۈررملەر رايونىغا باربۇچەن ئاياالىل -اساسى  قورۇمىالر رايونىدىن تاتلىقئۇ قىز تاماق پەتىۇسىىى ئېلىپ ئ

 « بۇ لىل بولىدۇ »مۇنداق سورىدى:  پىچىرالىقۇلىقىمغا ئاستا 

 

ئاۇ موتوساېكلىە »دەى جاۋاب بەردىل. ئۇنى خاتىرجەم قىلىش ئۈچۈئن « ۋا ن ئادەتتىكى ئىىژ ىېر.»مەئ 

 دەى قوشۇى قويدۇم. « مىىىدۇ

 

ئ لىرستېىغا شىرلەت مەندىن ساياھەتكە بېرىشىمىى تەلەى قىلغانلىقىىىن سااياھەت ئورنىىىاڭ لېيىنن مە

ئېيتتىلن بۇ خى  ئۆز ئارا چۈشىىىشىى ئىل ىارى ساۈرىدىغائ سااياھەتكە  لىكىىىتاخو لۆلىدىكى تا  بابرى ئىكەن

مەئ ئۆياادە »لېاايىن:  پەقەت رەساامى  خىاازمەتچىلەرال قاتىىشااىدىغانلىقىىى ئېيتااتىلن ئااۇ ئاااڭالى بولغاناادىن

بالىغا قارايمەئن سىز بىر ماشىىا ھېسسىياتى ئۇربۇى تۇرباائ ياشاالر بىالەئ ئاۇدا بىار قاانچە لاۈئ  3ئولتۇرۇى 

 « ڭ ئويىايسىلەر. رخۇشاى ئويىاىن ئىچىملىل ئىچىپن د

 

نكى ئەمەلىيەتتە لىرستېىىىڭ لۆز قارىشى ئاساسەئ توبرا ئىدى. مېىىڭ لۆڭلۈمدىمۇ ساائ باار ئىادىن چاۈ

لېيىن مەئ ئۇنىڭغان ئەگەر مەئ بارمىسامن ئىشلىرىل چوڭ تەسىرگە ئۇچرايدىغانلىقىىى ئېيتتىلن شۇ چابدىال ئاۇ 

مېىىڭ ئىككىىچى يىلىدىكى قار تىيىلىش ساياھىتى ە بېرىشاىمغا قوشاۇلدى. مەئ د ادىمكىن شاىرلەت ماشاىىىغا 

ارايىىڭ خىراجىتاااى قاتارلىقالرنىاااڭ ئارام اھىاادىكى ئاااالى  مېھمانساا Squaw Creekئولتااۇرۇشن تامااااقن 
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دولاالر  50ھەممىسىىى ئۆز ئۈستى ە ئالىدۇن يەنە ھەر بىرىمىزگە قار تىيىلىش دەرساى ئاۆگەن ەنلىكىمىز ئۈچاۈئ 

تولۇقلىما پۇى تارقىتىپ بېرىدۇ. مەئ ئۆزرم بىر سىىتمۇ خەجلىمەيمەئن ئۇنىڭ ئۈستى ە بېرىپ بىار قاانچە لاۈنال 

 مدۇ  بولمامدۇ  تۇرىمەئ. قەدىرلىكىلن بوال

 

پۇى تېنەش ئۈچۈئن بىر قاانچەيلەئ بىار ئۆيادە تاۇردۇقن مەئن بە  ۋە يېڭاى تەللىاپ قىلغاائ ئادۋولاات 

لۇلپر ە رانا بىرگە تاۇردۇقن چە  تارتقانادا بە  چاڭغاا قىسقىساى چىقىاپ قالغاچقاا ئاۇ پولادا ئۇخلىادى. مەئ 

ئىكەنلىكىمىاى دەيامەئن الررىن سااالرن ئاۇرسن  تىپلونساېرۋاناھايىتى پەخىرلەن ەئ ھالدا ئۆزەمىىاڭ ئىىتاايىن 

ئەزالىرى بىرلىكتە سىرتتا ئىسسىق سۇبا چىلىىىاپ ناھاايىتى لەچ ئۇخلىغانادىن  Googleئومىد ھەمدە باشقا 

باشقان ئۆزىىى قويۇۋ تىدىغائ ھېچقانداق پائالىيەتلەرگە قاتىاشمىدىن لۆپچىلىل ئەلمەتتە ماڭاا سېلىشاتۇرباندا 

 قويۇى بەردى.  ئۆزلىرىىى خېلى

 

خېلى لۆپلىرى ئويىااى سااراڭ بولاۇى لەتتاىن ياېڭىال ئوقاۇش پۈتتاۈرگەئ ئاالى  مەلاتەى ئوقۇباۇچىلىرى 

بولۇپال قالما  يەنە يېشى خېلى چوڭن ئاۆزىىى توختاتقاائ ساالماق لىشاىلەرمۇ بەزى ئىشاالرنى قىلىاپ ساالىدۇ. 

 Charlieئاشاپەز چاارلى ئاايېرس د—قىلىادۇنى زىياارەت « چارلى ئۇۋىسى»ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئالدى بىلەئ 

Ayersبىلەئ بوبالتىر لەين د  Keithبىار ئۆيادە تۇرىادۇن ئىچىادە ماائۇنتېن ۋىيىام د  Mountain View  

شاەھىرىدىن يااۆتكەى لەلاا ەئ بىاار ماشااىىا ئىچىملىاال باار. يىغىلىشااقا قاتىاشااقائ ئااادەم سااانىىىڭ باربانسااېرى 

ېرى قىاازبىن بولااۇى لەتتااىن يىغىلىااش ئىىتااايىن چااوڭ ھەشااەمەتلىل لۆپىيىشااى ە ئەگىشااىپن چااارلىمۇ باربانساا

زىياااپىتى ئېلىااپ  ئىچىملىااليۈررشاالۈ  ئۆياادە ئېلىااپ بېرىلاادىن لېاايىن يەنە يىغىاان زالىاادا ئوچااۇق شااەلىلدىكى 

ۋە ھەر خى  ئىچىملىكلەر ئىچىلادى. ئۇنىڭادىن لىق ئىچكۈ ئامېرىكا دوللىرى 75000قىممىتى  بېرىلدىن سورۇندا

ربۇئ مەززىلىل ئۇششااق ياېمەللىكلەر باارن مەساىلەئ مەززىلىال قايمااقلىق شاالىالت پىرەنىال ۋە قاارا باشقا نۇ

شالىالت توى. بەلكىل ئۇدۇى لېلىپ قالغاندۇن بەلكىال خېساېر بىالەئ ئاادەم لاۈچى باايلىقى بۆلۈمىىىاڭ بىامەنە 

ىااالەئ قوشاااىا قىلىاااپ چااااقچىقى بولۇشاااىمۇ ماااۇمكىنن الررىىىاااڭ يااااتىقى دائىااال يىغىلىاااش قىلىااادىغائ ئاااۆ  ب

. بىر يىلاىن باارلىق ئىچىملىكىىاڭ ھەممىساى الررىىىاڭ يۈررشالۈ  ياتىقىغاا درۋىلەنادى. الررى ىدۇئورۇنالشتۇرۇل

لىااق توشااقۇزۇلغائ بىاار ئىسااتالائ پىاامىىى لۆتااۈررىن -ئىچمەيتتااىن لااېكىن بەزىاادە ئااۇ زىياااپەتتە لىپمااۇ ئىچكااۈ

 لۆپچىلىكىى ئازادە ھېن قىلدۇرىدۇ. 

 

پۈتكاۈى ئەس يادىمىىاڭ »شىشىساىىى لۆرساىتىپ تاۇرۇى چارلىغاا مۇناداق د ادى:  ئىچكاۈرى الررى ئىل ى

 « ھەممىسى پۇى تېپىشتان ئىسپىرت ئادەمىىڭ مىڭە ھۈجەيرىلىرىىى ئۆلتۈرىدۇ. 

 

 ئىچكاۈمېىىڭچە ئۇ بىر قانچە مىاڭە ھۈجەيرىساىىى قالادۇرۇى قوياۇى »چارلى لېيىن ماڭا مۇنداق د دى: 

 « ن قىلىمەئ. ئىچسە بولىدۇ دەى ھې

 

الررىغااا سېلىشااتۇرباندان باشااقا باشااقۇرۇش قاتلىمىاادىكى ئەزاالر ئۆزىىىااڭ مىااڭە ھۈجەيرىسااىىى قۇربااائ 

پائاالىيىتى ە قاتىاشمىساان چاارلى چوقاۇم ئۇالرنىاڭ « چاارلى ئۇۋىساى»قىلىشىى تېسىمۇ خااليادۇن ئەگەر ئاۇالر 

 ى قويىدۇ. ياتىقىغا ئۇالر ئۆزلىرى ياقتۇرىدىغائ ئىچىملىكلەرنى قويۇ

 

لۆپچىلىكىىااڭ ئااۆزىىى قويااۇى بەرگەنلىاال مەنزىرىسااىىى لۆرسااەن ئۇمااۇ ناھااايىتى »چارلىىىااڭ د يىشااىچە: 

ئۇنىاڭ د  ىىاى ئاازراقمۇ خاتاا « لۇقالر ئويىىسا بە  قىزىقارلىق بولۇى لېتىادۇ.  Googleخۇشاى بولىدىكەئ. 

شااتۇرىدىغائ پۇرسااەت. يۈررشتۈررشااىى ئەمەسن بااۇ ھەقىااقەتەئ خىاازمەتچىلەر ئارىسااىدا ھېسسااىياتىى چوڭقۇرال

-لۆز لىكىىىجايدا ئۆزىىىڭ ئىب لىيىل لەيمى ەن ئاسراش قوشۇنىدىكى ئاشۇ پۇزۇر لىيىى ەئ بۇرادەرلەر ھەممىال

 لىكىىىلااۆز قىلىاادۇ؛ بىاار سااېتىش ۋالالەتچىسااى يەنە بىاار خىزمەتدىشااىىىڭ درمبىسااى ە مىىىااپن ئۇنىااڭ لااۆڭ

اى ئۇنى قامچىاليدۇ؛ ھەتتا بەزى ياۇقىرى دەرىنىلىال باشاقۇربۇچىالرنىڭ سالدۇرۇۋ تىپن ئات چاپتۇربانىى دور

يەردە ياتقانلىقىىى لۆرگەنلەر بار بولۇىن لارىدوردا خۇددى ئىچىپ مەس بولۇى قالغائ ئىتتە  قاۋايدۇ. چاارلى 

 بۇنى لۆررى خۇشاى بولۇى لېتىدۇ. 
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ئېلىاپ بېرىلغاائ. الررى بىار قېتىملىاق دو ئەيىى چابدا بىر قېتىل مۇلاپاتلىق ئۇخالش لىيىمى ئولتۇرۇشاى 

ۋەتكەنلەر لەچلىال تامااقتىن ۇتىكىشتە سېرگې ن ساالر يەنە ئىىژ ىېر لورى پارلىى ئۇتۇۋالغائن نەتىنىدە ئۇتتاۇر

 لېيىن سۆڭەلتىن ئۆتىدىغائ سوبۇقتا تاخو لۆلى ە سەلرى ەئ. 

 

‹ بەيرى لارخانا›نىڭ   Googleپ بىز تىرىشچانلىق لۆرسىتى»چارلى ماڭا چۈشەندرررى مۇنداق د دى: 

دە  پوزىتسىيەسىىى قايتا قۇرۇى چىقىمىزن خۇددى ئەرلەر ئۆز ئارا قوپاى سۆزلەر بىلەئ پاراڭالشقانغا ئوخشاشن 

Google تېسىىكا لەسپى ە مۇشۇ خى  گەى قىلىش پوزىتسىيەسىىى تۇتىدۇ. -پۈتكۈى پەئ » 

 

لېلىپال لېتەلمىدىن ئاۇالر مەس بولاۇى يەردە يېتىاپ  نى زىيارەت قىلغائ بەزى لىشىلەر« چارلى ئۇۋىسى»

قالدىن شاۇ ئۇخلىغاانچە لاېچىچە ئۇخلىادىن ئەمماا بۇناداق قىلىاش ناھاايىتى خەتەرلىالن چاۈنكى تېساى مەس 

بولمىغائ بەزى لىشىلەر قىلىقسىزلىق قىلىشىمۇ مۇمكىن. يەنە بىر قىسىل لىشاىلەر ئۆزىىىاڭ قاناداق بولاۇى مەس 

بايقىدىن لېيىن ئۇ  لىكىىىسىدە يوق. بىر ئىىژ ىېر ئويغانغاندا ئۆزىىىڭ لىيىملىرىىىڭ يىتكەنبولۇى قالغانلىقى ئې

بىلىاپن ئانادىن ياېڭىال ئۇيقاۇدىن ئويغانغاائ لاۆزلىرىىى  لىكىىاىلىيىملىرىىى ئىسسىق سۇ دۇشىىىڭ يېىىدا ئىكەن

لەر لېچىچە ئاق رەڭلىل ئۇخالش ئۇۋىالى لۈتۈۋ لىش سۇپىسىدىن ئۆزىىىڭ لىيىملىرىىى ئېلىمالدى. نۇربۇئ لىشى

ئىچىادۇن ياا يىرىال  ئىچكاۈلىيىمىىى لىيىپ ھەر قايسى ياتاقالر ئاارا ئارىاليادۇن ئانادىن ياا قاۋاقسانىغاا بېرىاپ 

 شېغى  ياتقۇزۇلغائ ئارشاڭدا لۇپېرلالىيە بايرىمىىى تەبرىكلەيدۇ. 

 

ژ ىېارالردىن ساىرت نۇربااۇئ دىماۇ ئىى Googleشاىرلەت لۆلىمىىىاڭ ئۈزلۈلساىز لېڭىيىشاى ە ئەگىشاىپن 

داڭقاى چىقىاپ لەتتاىن  ىىڭنىڭ قاار تېايىلىش سااياھىتى Googleخىزمەتچىلەر بار بولدىن نۇربۇنلىرى قىزالر. 

دە  مۇزىكا ئەترىتى لۈچلۈ  « Fabulous Thunderbirds»بەزىلەر ھەمىشە چاقىرمىسىمۇ ئۆزى لېلىدۇن 

شااراىن يەنە ھېچىاېمى ە تارتىشامايدىغائ يااش -راقئۇسسۇى مۇزىكىسى ئېلىپ لەلساەن لاۆى مىقاداردىكى ھاا

بويتاقالر تەشەببۇسكارلىق بىلەئ ئولتۇرۇشقا قاتىىشىدۇن لىرىمىى  جىلغىسىدىكى تۇرمۇش ئېلىپ لەل ەئ ئېغىار 

 بېسىمالرنى چىقىرىم تىشىى ئۈمىد قىلىدۇ. بۇنداق مېھمانالر ھەممىال جايدا ئۇچرايدۇ. 

 

نىااڭ باااش ئىشااتابىدا  Googleئىككىىچااى قاتىىشااىپ باقمىاادىلن  مەئ بىاار قېااتىل بارباناادىن لېاايىن

ئالدىراشچىلىقتىن پايپىتە  بولۇى لەتتىلن يېىىمدىكى تېلې وئ بىارى توختىساان بىارى جىرىڭاليتتاىن ئېلىشاقىمۇ 

ئۈل ااۈرەلمەيتتىل. مەئ يۈزتااۇرانە ئىمتىھانغااا قاتىىشااىش ئۈچااۈئ لەل ەنلەرنااى ئەگەشااتۈررى ھااېچكىل يااوق 

لەرنى بىر ئېلسەتاڭغاچن بىر قانچىمىزبا ئالغائ پىسانى يەى ماڭاتتىل. قار تىيىلىش ھەپتىلىكى ماڭا لارىدوردا م

 تەرەى قىلىدىغائن ئىشىى ئالغا سۈررى لېچىكىپ لەتكەئ تۈرنى تاماماليدىغائ ياخشى پۇرسەت بولدى. 

 

نالشااتۇربىلى يىلااىن شااىرلەت لااۆلىمى يىللىااق قااار تىاايىلىش ساااياھىتى ئېلىااپ بېرىشااىى ئورۇ-2007

پائاالىيەتىى ئاائىلە سااياھىتى ە تېسىماۇ مااس لېلىادىغائ جايادا  Googleبولمايدىغائ دەرىنىدە چوڭايدىن 

ئېلىپ بېرىشقا ئالماشتۇردىن مەسىلەئ دىسىې  شاتلىق بابچىسى. بۇ ئاالھىزەى ياخشى ئىش بولۇشى ماۇمكىنن 

ا خىزمەتداشلىرىل بىالەئ بىارگە ئۆتكاۈزگەئ گاۈزەى شۇبىىىسى مەئ  تا  بابرى ۋە ئارام ئالىدىغائ مېھمانسانىد

چابالرنى ئىزچى  قەدىرلەيمەئ. گەرچە مەئ ئىسسىق سۇبا چېلىىىش ۋە ئوچاقىى چۆرىدەى لېچىلىال پااراڭغىال 

قاتىاشااقائ بولساااممۇن بەزى جۇشااقۇئ ھەرىكەتچااائ خىزمەتداشاالىرىمغا ئوخشاااش ھېسسااىياتلىرىمىى قويااۇى 

 ئەھمالالرنى ئۇالردىن سوراڭ. بەرمىدىل. بۇ تەرەپلەردىكى 
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 لىشىىى ھەيرائ قالدۇرىدىغائ خۇش خەۋەر 

 

دەى « ئۈساااتەىن ئۈساااتەىن ئۈساااتەىن»لىااال يىغىىااادان لۆپچىلىااال بىااارلىكتە: لجاااۈمە لۈنىااادىكى قەرە

 ۋارقىراۋاتاتتى. 

 

ۇچىساىغا سېتىش بۆلۈمىىىڭ مەسلۇلى ئومىد لورد ستانى ياتاقىىڭ ئالدىدا ھۇزۇرلىىىپ لۈلۈۋاتاتتىن ئۇ ئ

ن قولىدا مىكرالوئ بار قائقارا رەڭلىل ئامانى لاستىيۇم بۇرۇلكا لىيىپن يىغىن زالىدىكى ئۈستەل ە يامىشىپ چىق

 ئىدى. لۆپچىلىل قىزبىن ئالقىش ياڭرىتىماتاتتى. 

 

 دەى ۋارقىراۋاتاتتۇق. « ئومىدن ئومىدن ئومىدن»بىز 

 

يەنە لىشاىىى  نلاۈلكەن بىار چاقچااق اەمىشە چىرايىدھ ئومىد شىرلەتتە ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشەتتى. ئۇ

لىال يىغىىغاا قاتىىشاىش لخۇشاى قىلىدىغائ بىر درۋە سېتىش سانلىق مەلۇماتلىرى بىلەئ جاۈمە لۈنىادىكى قەرە

 ى. ېلەتتئۈچۈئ ل

 

يىلىىىڭ يى  بېشىدان بىزنىاڭ بىار لۇنۇپكىادا ئەسالى ە لەلتاۈررش پىروگراممىمىاز ئەمادى جايىغاا -2000

مىاڭ  500بولۇىن الررى بىلەئ سېرگې  ئومىدقا بىر نىشائ بەل ىلەى بەرگەئ يەناى بىرىىچاى پەساىلدە لەل ەئ 

ئامېرىكا دوللىرى ئېالئ لىرىمى تېپىشى لېرە . مەئ لۆڭلۈمادەن الررى بىالەئ ساېرگې  ئاۇنى ئاۆزرڭىى لۆيادرر 

رىمىزنىاڭ ئەمادىال دەسالەپكى د سىچۇ دەى ئويلىغاائ. قاناداقال بولمىساۇئ ئەيىاى ۋاقىتتاا دەسالەپكى ئاېالئ تۈ

ناھاايىتى ئاۇزۇئ ۋاقىتاتىن لېايىن ئانادىن ئاېالئ قىلىىادى . الررى  AdWordsئۈنۈمى لۆررلۈشكە باشالىغائ د

بىلەئ پەقەت لارى يوق ئىدىن  ىبىلەئ سېرگې  ئومىدنىڭ قانداق لىرىل يولى بىلەئ بۇ نىشانىى ئىشقا ئاشۇرۇش

ۇ لاارى ياوق ئىادىن ئۇالرباا الزىماى پاۇى ئىادىن ئومىادنىڭ ساېتىش ئىنرا قىلغىلاى بولاۇش بولماسالىقى بىلەنما

ئەيىى ۋاقىتتا پەقەتال داڭقى چىقمىغائن لىرىمىىا   Googleگە يەتمەيتتىن  6بۆلۈمىدىكى ئادەم سانى جەملى 

جىلغىسااىدىن باشااقا جاياادا ھااېچكىل بىلمەيتتااى. تېسىىكىمىاازدە مەسااىلە بااار ئىاادىن ئااېالئ قااورالىمىز تېسااى 

ەشاامى ەئن قاااتتىق د تاااى ئۈسااكۈنىلىرىمىزمۇ ئااانچە مااۇقىل ئەمەس ئىاادىن شااۇڭا رىقااابەت لااۈچىمىز مۇلەممەلل

 تەبىلىيال زور دەرىنىدە تۆۋەنلەى لېتەتتى. 

 

لىاال يىغىىاادان ئومىااد ئەڭ يېڭااى ئەھاامالىى جالارلىغاناادان لشااۇنداق بولسااىمۇن ھەر جااۈمە لۈنىاادىكى قەرە

كىنن پەساى  ېئىپاادىلەيتتى. لا لىكىىىھمالىىىاڭ ياماائ ئەمەساخى  ئەھمالالرنىاڭ ھەممىساى ساېتىش ئە-خىلمۇ

 ئاخىرالشقاندان ئاندىن لىرىمىىڭ زادى قانچىلىل دەرىنىدە ئادەمىى ھەيرائ قالدۇرىدىغانلىقىىى بىلدۇق.

 

ئومىد خۇددى ئارتىسقا ئوخشاش ئەڭ ياخشى پۇرسەتىى چىڭ تۇتۇى ئورنىادىن تاۇرۇىن ئۇالرنىاڭ يېڭاى 

مىاڭ ئامېرىكاا  500ئوتتۇرىغا چىققائ بىر قانچە ئا  ئىچىدەن قانچىلىل لۈچ سەرى قىلىپ مەھسۇالتى ئەمدىال 

ئابزىغااا تەگاامە  سااۆزلەيتتى. ئااۇ بىاار قىسااىل گىرالىكالرنااى -دوللىاارى نىشااانىى ئىشااقا ئاشااۇربانلىقىىى ئااابزى

ق جەدۋەللەرناى لۆرسەتتىن ئۈساتىدە نۇرباۇئ بەت ئاساتى ئىزاھااتى باار ئىادىن يەنە بىار قىساىل ئېلېكتىرونلاۇ

چىمىار سااانالر لىاق تولغاائ ئىاادىن خەت بە  لىچىال بولغاچقااان ھەممىمىاز ئېىىااق -لۆرساەتتىن ئۇنىڭادا ئىمىاار

لۆرەلمىدۇق. ئۇنىڭ بىزگە د يىشىچەن ئۇالرنىڭ قوشۇنى دۇچ لېلىماتقاائ ھەر خىا  قىيىىچىلىقالرناى ئويلىشاىپن 

ۇن ھەممىمىز تەڭرى ە رەھمەت ئېيتىمىز. لېيىن ئۇ لۈلاۈى ھەتتا ئازراقال لىرىل قولغا لەلتۈرىدىغائ ئىش بولسىم

مىاڭ دولاالر ئاېالئ زالااز قوباۇى  636نىاڭ ئاشاۇ پەساىلدە  Googleتۇرۇى قولىىى پۇالڭلىتىاپن لاۆپچىلىككە 

قىلغانلىقىىى ئۇقتۇردىن بۇ لىرىملەرنىڭ ھەممىسى ھېساباتقا لىرىل بولغائن سېتىش بۆلۈمى ئىككىىچى پەسىلدە 

مىليااوئ ئامېرىكااا دوللىرىاادىن ئاشااۇرىدىغائ ۋەدىىااامىىى تىكاالەىن شااۇنىڭدىن باشااالى  1ىمىااى ئومااۇمى  لىر

شىرلەتىىڭ لەل ۈسىىى تېسىمۇ پارالق قىلىدىغائ بولدى. ھاياجانلىق قايى  قىالرلىق چااۋا  ساداساى شاۇنىڭغا 
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 ئەگىشىپال ياڭرىدى. مېىىڭچە سېتىش خادىملىرىمىز ھەقىقەتەئ قالتىسكەئ. 

 

 ىن لېيىنن ئومىد قوشۇنىىى ئەگەشتۈررى نىشانىى يەنە بىر قېتىل تاماملىدى. ئۈچ ئايد

 

دەى ئاتىاادۇق.  29«قاۇم خالتاا بۇالڭچىساى»ئااالھەزەى ئاۈچىىچى پەساى  بولغاائ ۋاقىتتاان بىااز ئومىادنى 

ى گەرچە ئۇنىڭ نىشانى ھەر پەسىلدە ئۆرلەى تۇرسىمۇن سېرگې  يەنىال ئومىدنى قوشۇنىىى باشالى پۈتۈئ لۈچىى

چىقارمىدى دەى چاقچاق قىلادى. ئومىاد ھەيارائ بولاۇىن ئۆزىىىاڭ ناېمە ساەۋەنلىكى باارلىقىىى ئىىكاار قىلادى. 

شااۇنىڭ بىاالەئ لۆپچىلىاال توپلىشااىپ ھۇجااۇم قىلىااپن ئومىاادنى قەسااتەئ تەنقىتلىاادىن بىااراق بىاار قىسااىل يېڭااى 

باا ھۇجاۇم قىلىادىغانلىقىمىزنى خىزمەتچىلەر بىزنىڭ نېمە ئۈچۈئ بايەت زور خۇش خەۋەر يەتكاۈزگەئ تۆھپىكار

لىاال يىغىىىىااڭ لىالسسااىل پىروگراممىسااىغا لچۈشااىىەلمىدى. بااۇ خىاا  چاقچاااق لېاايىن جااۈمە لۈنىاادىكى قەرە

لىال لئايالندى. بىر قېتىلن ئومىد شىرلەتتە ئەمەس ئىدىن شۇڭا سېرگې  ئۇنىاڭ ئورنىادا جاۈمە لۈنىادىكى قەرە

ېلېكتىرونلااۇق جەدۋىلااى ۋە مۇناسااىمەتلىل ماتېرىيااالالرنى يىغىىاادا سااېتىش دولالتااى بەردى. ئااۇ ئومىاادنىڭ ئ

 لۆرگەندە  قىياپەتكە لىرىمالدى. 

 

مەئ »ئەڭ ئاخىرىااادان ئاااۇ ساااېتىش قوشاااۇنىغا قااااراىن ئومىااادنىڭ تەلەپپاااۇزىىى دوراى مۇناااداق د ااادى: 

 لۈى لەتتى. لۆپچىلىل ھەممىسى قاقاقالى لۈ« خۇالسىالى باقا ن بىز قۇم خالتا تەدبىرىىى يۈرگۈزرۋاتىمىز. 

 

 ئۇ شىرەنىڭمۇ لېلىپ چىقىش تارىسى بار ئىدى.

 

يىغىىىمىزبا قاتىىشىدىغائ لىشىلەرنىڭ سانى ئۈزلۈلساىز ئاشاتىن الررى  قەرەللىلبىزنىڭ جۈمە لۈنىدىكى 

بىلەئ سېرگېيىىڭ ئىشسانىسىىىڭ سىرتىدىكى لارىدوربا پاتما  قالدىن شۇڭا يىغىان ئاورنى بىىانىاڭ ئاساتىىقى 

ى چارلىىىڭ قەھمەخانىسىغا يۆتكەلدى. قەھمەخانىىىڭ ياڭراتقۇسىىىڭ ئۈنۈمى ئانچە ياخشاى ئەمەس قەۋىتىدىك

ئىدىن شۇڭا ئومىد سۆز قىلغاندا بىر ئورۇندۇقىىڭ ئۈستى ە چىقىپن ئاندىن ئۇزۇئ تاماق شىرەسىىىڭ ئۈساتى ە 

تالدىن ياسالغائ شاىرەنىڭ بىار چىقاتتى. ئۇ ئەمدىال سۆزلەى بولغاندان شىرە يانتۇ بولۇى ئۆررلۈى چۈشتى. مې

قانچە پۇتى ئۆزلۈلىدىن قاتلىىىپن ناھايىتى ياڭراق ئۇرۇلۇش ئااۋازى چىقااردىن ئومىاد دەى شاۇ چابادا ھااۋادا 

دەى ۋارقىراى لەتتىن دەى مۇشاۇ چابادان ئومىاد « ۋو ن ۋو ن ۋو »لەيلەى قالدىن لۆپچىلىل ھەيرائ بولۇى: 

ەئ قىلىاپن چىرايلىاق بۇرۇلاۇش ھەرىكىتىادىن بىرناى قىلىاپن قاارا رەڭلىال ئۆزىىىڭ ناھايىتى چاققانلىقىىى ناماي

ئىتالىيە ئايىغى لەي ەئ پۇتىىىڭ ئۇچىدا پولغاا مەزماۇت ساەلرەى چۈشاتى. ئۆيىىاڭ ئىچىادىن دەرھااى چااۋا  

 ئاۋازى لۆتۈررلدى. 

 

 دەى ئۇنلۈ  توۋلىمەتتىل. « يەرگە چۈشۈش ھەرىكىتى ە تولۇق نومۇرن»

 

دەى « شىرەن شىرەن»يىغىىدان لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى  قەرەللىلھەر جۈمە لۈنىدىكى  شۇنىڭدىن لېيىنن

ۋارقىراىن ئومىدنى قارشى ئالىدىغائ بولدىن ئۇمۇ بۇنىڭدىن ز رىكمەيتتى. ئاخىرىدان بەزىلەر چى ە تاباربا قۇم 

ۇرۇلغاا لېيىاپن ب-قاچىالى شىرەنىڭ ئۈساتى ە قوياۇى قويادىن ئومىاد ئۇچىساىغا ئاالى  دەرىنىلىال لاساتۇيۇم

پۇتىغا راھەت ساياھەت ئايىغى لېيىپن قۇم خالتىىىڭ ئۈستى ە دەسسەى تاۇرۇىن بىازگە مۇناۇالرنى ئۇقتاۇردىن 

شۇنداقن گەرچە مەبلۇى بولۇشىىڭ ئېھتىماللىقى ئىىتايىن چاوڭ بولساىمۇن ئەمماا بااتۇر جەڭا ە مااھىر ساېتىش 

نىڭ پا  چېكى بار خىزمەتچىلەرگە نىسبەتەئن  Googleقوشۇنىمىز يەنە بىر قېتىل پەسىللىل ر كورتىى بۇزدى. 

 ئۇالر بۇ ھېكايىدىن مەڭ ۈ ھوزۇرلىىىدۇ. 

 

ئىزچى  شىرلەتىىڭ مالىيە ئۇچۇرلىرىىى ئالتىپلىق بىلەئ تەمىىلەپلە قالما  يەنە جاۈمە  Googleچۈنكى 

ئىچكااى تورىاادىىمۇ يىغىىاادا ئاشااكارا مۇنااازىرە  قىلىاادۇن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە شااىرلەتىىڭ  قەرەللىااللۈنىاادىكى 

                                                             
29

  Sandbagger ن ئەسلى مەنىسى قۇم خاالتىىى قاوراى قىلىاپ باشاقىالربا ھۇجاۇم قىلغاائ «قۇم خالتا ئادەم»ن بىماسىتە تەرجىمىسى

 تەرجىماندىن—زومى ەرنى لۆرسىتىدۇ
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سۈررشتۈررى لۆرگىلى بولىدۇن توساتتىىال تەساەۋۋۇر قىلغۇساىز دەرىنىادە بايلىقىمىزنىاڭ باارلىقىىى بايقىادۇق. 

ھەر قاناداق لىشااى شاىرلەتىىڭ لىاارىل ۋە چىقىاال ئەھامالىىى لااۆرەلەيتتى ھەماادە شاۇنىڭغا ئاساسااەئ ئۆزىىىااڭ 

ىڭ ھەر بىاار پېيىىىااڭ پاياادا نىساابىتىىى تەخمىااىەئ ئارزۇسااىىى مااۆلچەرلىيەلەيتتى. بىاار لااۈنىن مەئ شااىرلەتى

نىڭ نۆۋەتتىكى بازار پايدا نىسبىتىىىڭ ھەسسىلىل سانى بويىچە شاىرلەت  Yahooمۆلچەرلەى باقتىلن ئاندىن 

پا  بازىرىغا لىرگەندىن لېيىىكى مۇۋاپىق پا  باھاسىىى ھېساابالى چىقاتىلن ئانادىن باۇ باھاباا ئەيىاى ۋاقىتتاا 

 تەرەققى  قىپتىمەئ. —ا لۆپەيتتىلقولۇمدا بار پايغ

 

دەى تەلاراراليمەئن « باۇ ھەقىقىا  پاۇى ئەمەس. باۇ ھەقىقىا  پاۇى ئەمەس. »مەئ لۆڭلۈمدە توختىماا : 

بىزنىااڭ باااش ئىناارائىيە ئەمەلاادارىمىز يااوقن مااالىيە باااش نااازارەتچىمىزمۇ يااوقن پااا  چېكىىااى بازاربااا سااېلىش 

 ەئن بىراق بەخە ناخشىسىىى بىڭشىپ بېرىپ خىزمەت قىلىمەئ. پىالنىمىزمۇ يوق. مەئ يەنە قايتىپ ئىشلەيم

 

 باش ئىنرائىيە ئەمەلدارى 

 ھازىر پا  چېكىىى بازاربا سېلىش   

 

دەى « ساامىممېرن مەسااىلە بااارمۇ »ئېىىااق بىلىااپ تااۇرۇىن يەنە:  لىكىىااىسااېرگې  قانااداق مەسااىلە ئىكەن

 سورايتتى. 

 

ئايادىكى بىار قېتىملىاق جاۈمە لۈنىاادىكى -2يىلااى -2001دەى جااۋاب بېرەتتاى. ئاۇ « ھەئە»سامىممېر: 

دىكاى  Googleيىغىن ئىدىن سمىممېر ساۆزلەۋ تىپ ئالادىغا چىقتاى. شاۇنىڭدىن ئىل ىارىن يىغىىادا  قەرەللىل

يېڭى لىشىلەر تونۇشتۇرۇلدىن الررى بىلەئ سېرگې  بىر ھەپتىلىل چاوڭ ئىشاالرنى ئەسالەى ئاۆتتىن ئومىاد تاام 

 امالى بولدى. ھازىر سوئاى سورايدىغائ ۋاقىە لەلدى. تەسمىر لۆرسىتىشىى تام

 

ئاۇ ھەر « باش ئىنرائىيە ئەمەلدارىىى ئىازدەش ئىشاى قاناداق بولادى »سمىممېر مۇنداق دەى سورىدى: 

ھەپتە بۇ مەسىلىىى بىر قېتىل سورايتتى. بىز ھەممىمىزن شاىرلەت پېيىىاى بازارباا ساېلىپن پاا  چەللىرىمىزنىاڭ 

قىقى  قىممەتكە ئى ە بولۇشاتىن ئىل ىارىن قىلىشاقا تې ىشالىل يەنە بىار تااال  ئىشاالر باار ھوقۇقى ھە قەرەللىل

شااۇالرنىڭ ئىچىاادىكى بىرسااى ئىاادىن يەنە مااالىيە باااش  شئىاادى. باااش ئىناارائىيە ئەمەلاادارىىى تەللىااپ قىلىاا

 نازارەتچىسى تەللىپ قىلىشمۇ بار. 

 

د ادى. ئاۇ ھەر « ئىزدەۋاتىمىاز. »ىللىق بىالەئ: سېرگې  قەستەئ ئازراق توختىم لىپن ناھايىتى ئەساتايىد

 ھەپتە مۇشۇنداق جاۋاب بېرەتتى. 

 

بىار يىلادىن  Googleبا لىرگەئ ۋاقىتتاان لۆپچىلىال ھەممىمىاز د  اۈدە   Googleيىلى -1999مەئ 

لېيىن چوقۇم پا  چېكى بازىرىغا لىرىدىغاندە  ھېن قىلغائ. شۇنىڭدىن بىزنىڭ پا  چېكى بازىرىغاا لىرىشاىى 

نەقەدەر ئااارزۇ قىلىاادىغانلىقىمىزنى لااۆررۋالغىلى بولىاادۇن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە ئەيىااى ۋاقىتتااا ئىىتېرنېااە لۆپااۈلى 

ئايادىن لېيىاىال پېيىىاى بازارباا سېلىشاى  6چوڭىيىماتقائ ۋاقىە بولۇىن ئى ىلىل تىكلى ەئ شىرلەتلەر قۇرۇلۇى 

ۇ ئالدىرىمايماتقاناادە  لااۆررنەتتى. گەرچە ناھااايىتى نورماااى ئىاادى. الررى بىاالەئ سااېرگې  قارىماققااا ئااازراقم

قايتا سۈيلەۋاتقائ بولسىمۇ ئەمماا ئاۇالر بااش ئىنارائىيە ئەمەلادارى تەللىاپ قىلىشاقا -مۇدىرىيەت يىغىىى قايتا

لۆڭاۈى بۆلمەيماتااتتى. ئاۇالر بەزىادە تەللىاپ قىلىىغۇچىالرباا قااراپمۇ قويماايتتىن ياا ئۇالرنىاڭ قايساى تەرىپااى 

« سااالپىتى Google»د مەيتتىن پەقەت تومتاقال تېسىىكاا قاابىلىيىتى ياوق ياالى  لىكىىىەستەلەپكە اليىق ئەم
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 يوق دەپال يولغا ساالتتى. 

 

يىغىىادان الررى بىالەئ سااېرگې   قەرەللىاللاۈنى جاۈمە لۈنىادىكى -23ئايىىاڭ -3يىلاى -2001ئااخىرىن 

تەھلىلچىسااى دىاار  ئاااگۇالر ۋە  لااۆپچىلىككە يېڭااى خىزمەتداشااتىن ئىككىىااى تونۇشااتۇردى: خەلقلااارا ئااېالئ

Google  مااۇدىرىيەت يىغىىىىىااڭ رەئىسااى ئېرىاال شااىمىە. يىغىىاادان ئېرىاال پەقەتNovell  شااىرلىتى دتااور

سىستېمىسى تەمىىلەش سودى ىرى  نىڭ باش ئىنرائىيە ئەمەلدارىلىق ۋەزىپىسىدىن ئىستېپا بەرسىالن شۇ ھامائ  

Google ىىىادىغانلىقىىى جالارلىادى. ئەيىاى چابادا لۆڭلۈمادە ئىىتاايىن نىڭ باش ئىنرائىيە ئەمەلادارىغا ئايل

خۇشااى بولغاائ ئىاادىلن ئېرىكىاى چۈشااەن ەنلىكىمدىنن ئاۇ بىزنااى باشاالى ئىاازدەش ساھەساىدىكى يېااتەلچى ە 

ئايلىىىااااادىغانلىقىمىزنى بىل ەنلىكىمااااادىن بولماساااااتىن بەلكاااااى ئاااااۇزۇئ ماااااۇددەت لۈتۈشاااااىىڭ ئااااااخىرى 

 30بىز ئۈمىدنىڭ نۇرىىى لۆردۇقن پا  چېكى ئاخىرى پۇلغا ئايلىىىدىغائ بولدى. ئايابلىشىدىغانلىقىدىن ئىدى. 

 

Google  بىاار باااش ئىناارائىيە ئەمەلاادارىىى تەللىااپ قىلغااانلىقىىى لۆرگەناادىن « شىرلەتلەشااكەئ»نىااڭ

 لېيىنن قەلبىل ئۈمىدلە تولدى. 

 

تتە ئىشلەى باققائن ئاۇ با ئوخشاش رىقابەت لۈچى بار چوڭ شىرلە Sunriseن Novellئېرىل ئىل ىرى 

بازارچىلىقىىااڭ مااۇھىل ئەھمىيىتىىاااى چوقااۇم چۈشاااىىىدۇن بەلكىاالن ئاااۇ مارلااا قۇرۇلۇشاااىىى بااازار ئۈلۈشاااى ە 

ئېرىشىشىىڭ مۇھىل بىار قاورالى دەى قارىشاى ماۇمكىن. بەلكىالن ئاۇ بىار خىا  يېڭىلىاق يارىتىادىغائ پۈتاۈنلە  

ابا سۆزلەى بېرىشى مۇمكىن. بەلكىالن ئاۇ ساىىدىىىڭ نىڭ ھېكايىسىىى پۈتۈئ دۇني Googleيېڭىچە  ئۇسۇلدا 

قوى ئاستىدىكى ئاشۇ چۈشاكۈئ خىزمەتچىلەرناى ئىلھامالنادۇرۇىن روھىىاى ئۇربۇتاۇىن مېىىاڭ ئاشاۇ لىشاىىىڭ 

ئىچىىى ئابرىتىدىغائ بازارچىلىق خامچوتۇمىى لۆپەيتىشىن بىزدە  قوبۇلغا ئېرىشەلمەيدىغائ بۆلۈمىى لۈچلۈ  

تەشااكىالتتا ئايالندۇرۇۋ تىشااى مااۇمكىن. بەلكىاالن ئااۇ ئۇدۇمىغااا قااايتۇرۇىن بىزنىااڭ  رىقااابەت لااۈچى ە ئىاا ە

قىياپىتىمىزنى يېڭىلىم تىشى مۇمكىن. لىل بىلىدۇ  مەئ بىلىمەئ. الررى بىلەئ سېرگې  مەڭ اۈ بۇناداق ئاادەمىى 

 تەللىپ قىلمايدۇ. 

 

رۇنالشتۇردىن ئاۇ ئەيىاى ۋاقىتتاا ئېرىل ۋەزىپى ە ئولتۇرۇى ئۇزۇئ ئۆتمە ن لىچىل تىپتىكى ئۇچرىشىش ئو

د اادى. يېڭااى ئەمەلاادار « مېااىىڭچە سااودا لۆرگەزمىسااى ە قاتىىشىشااىىڭ ھاااجىتى يااوق.»سااىىدى بىاالەئ ماڭااا: 

ۋەزىااپى ە ئولتۇرباناادىن لېاايىنن ئااازراق پااۇى خەجاالەش تېسىمااۇ تەسلىشااىدىكەئ دەى ئويلىاادىل. ئېرىكىىااڭ 

ىزنىڭ قۇربۇچىلىرىىىاڭ پىكارى بىار قېلىپاتىن چىققانادەلالن بازارچىلىق تەرەپتىكى لۆز قارىشاى بىالەئ شاىرلىتىم

 ھەتتا ئۇنىڭدىىمۇ ئىىچىكە ھېسابات قىالتتى. 

 

سودا لۆرگەزمىسى ە قاتىىشىشىىڭ ئاۆزى پاۇى لۆيادرررشن پاۇى خەجالەى ئامباار »ئېرىل مۇنداق د دى: 

ەنە پۇى خەجلەى ئاپتوموبىا  ئىنارە ئېلىشىڭ لېرە ن ئىچىدە لۆرگەزمە سۇپىسى ۋە ئۈسكۈنىلەر لىق تولىدۇن ي

 « ئىنارە ئېلىپ بۇ نەرسىلەرنى نەمۇ نە چېپىپ يۈرىيدىغائ گەى. بىز بۇنداق ئىش قىلساق بولمايدۇ. 

 

بىااز ئاااممىمى تاااراتقۇدا بااازارچىلىقىى قانااات يايدۇرۇشااقا پااۇى »ئااۇ داۋامالشااتۇرۇى يەنە مۇنااداق د اادى: 

چوڭ تىپتىكى ژۇرناى ئېالنى ئىشلىمەيمىز. سەئ سېتىمالماقچى خەجلىمەيمىزن تېلېمىزىيە تەشمىقات لىلىمى يالى 

 « بولغائ ھەر قانداق نەرسىىىڭ تىزىملىكى ە چوقۇم ئۆزەم قوى قويىمەئ. 

 

مەئ ئىچى ىرە  سۈررلۈى ئولتۇردۇمن ئۇنىاڭ گىپىادىن ناھاايىتى ھەيارائ قالادىلن ئاۇ تاارمىقىمىزنى بە  

ئىىتىزامىمىزنى لۈچەيتىشمىزنى تىلغاا ئېلىماتااتتىن بىاز ئەزەلادىن  لۆى پۇلىى ئىسراى قىلىمەتتىڭالر دەۋاتاتتىن
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يىغىىاادان پااا   قەرەللىاال  ھەر قېااتىل جااۈمە لۈنىاادىكى Bart Woytowiczئااېالئ تىنااارىتى باشقۇربۇچىسااى بااارت ۋويتااوۋىز د  

يىلااى پەرىشااتىلەر بااايرىمىلىق ئولتۇرۇشااتا پەقەت بىاار -2003چېكىمىزنااى بازاربااا سېلىشااىمىزبا قانچىلىاال قالاادى دەى سااورايتتى. ئااۇ 

ئۇنىڭ لەمبەبەللىكتىن لىيىادىغانغا  نىڭ تېسىچە پا  چېكىىى بازاربا سالمىغانلىقى بولۇىن Googleچىلەلىىال لىيىپتۇن بۇنىڭ مەنىسى 

 لىيىمىمۇ قالماپتۇ.
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ئايالناادۇربىلى بولىاادىغائن —بىاار قېتىممااۇ سااودا لۆرگەزمىسااى ئۆتكااۈزرى باقمىغااائ. بىزنىااڭ بىاار سااۇپىمىز بااار

ا ئاددى  ئۇزىراى قىسقىرايدىغائ قۇرۇلمىسى بارن سېھىرلىل چاپالق ئارقىلىق رەسىمىى ئۇنىڭ ئىچىدىكى تۇرۇبىغ

مۇقىمالشتۇرىمىز. توردا ئېالئ سېتىمالغاندىن باشقان بىز ئاممىمى تاراتقۇدا بىر قېتىمماۇ ئاېالئ بېرىاپ باقمىغاائ. 

مىمىز ھەققىاادە ھېچىېمىىااى بىلمەياادۇن ۋەزىااپى ە ئولتااۇرۇپال بااۆرە چىشاالىق ۈئېىىقكااى ئېرىاال بااازارچىلىق بۆلاا

ئاانچە تاساادىپى   لاېكىنمەئ سەى داڭقېتىاپ قالادىلن لالتىكىىى ئويىىتىپن بىزگە بىر پوپوزا قىلىپ قويماقچى. 

ھاااېن قىلىاااپ لەتمىااادىل. ئېرىااال بااااش ئىنااارائىيە ئەمەلااادارىمىز بولاااۇش ساااۈپىتى بىااالەئن چىقىمىمىزناااى 

تىزگىىلىمەلچىن يېڭى لوزىىىڭ سۈيى ساوبۇق د  ەنادە  يېڭاى ئەمەلادار ھوقۇققاا ئولتۇرباچقاا باۇالر يوللاۇق 

م ئۇنىڭغا د مىدىن بازارچىلىق بۆلۈمىمىز بىلەئ ئاۇ ئىل ىارى ئىشالى ەئ باشاقا ئىدى. الررى بىلەئ سېرگې  چوقۇ

شىرلەتىىڭ باازارچىلىق بۆلاۈمى ئاانچە ئوخشاىمايتتى. ئاۇالر ئۇنىڭغاا د ا ەئ تەقادىردىمۇن ئاۇ ئىشەنمەسالىكى 

 مۇمكىن. 

 

گەى  بىااز ئېاارىككە باااش لىڭشااىتىپ ھەئە دەىن گەى قىستۇرۇشااقا تې ىشاالىل جاياادا بىاار قااانچە ئېغىااز

قىستۇردۇق. بىزنىڭ لۆڭلىمىزدىكىىى د مەسلىكىمىزدىنن ئۇ بەلكىل ئازراق بىر نەرسىلەرنى ئاڭلىيالىغائ بولۇشى 

 لىكىىااىمايكىسااى بۇيرۇتااۇش ئىكەن Googleمااۇمكىن. بىااز ئۇنىڭغااا ئەڭ لااۆى پااۇى خەجلىاا ەئ جايىىااڭ  

 ئېيتقىىىمىزدان ئۇنىڭ چىرايىدا مەمىۇنىيەت لۈلكىسى پەيدا بولدى. 

 

بااۇ ناھااايىتى ياخشااى بوپتااۇن داۋامالشتۇرۇشااقا ئەرزىياادىكەئن ئەگەر بەزى لىشااىلەر مەھسااۇالتىمىزنى »

ئىىتااايىن ياقتۇرسااان مارلىمىزنىااڭ ئىساامىىى لىاايىمى ە باسااتۇرۇۋالماقچى بولسااان بىااز ئەلاامەتتە قااولاليمىز. 

ى جانالندۇرۇشاقىمۇ يااردىمى لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى شىرلەتىىڭ تۇبى بېسىلغائ مايكىىى لىيىمالسان لەيپىياتى

خاانىلىق ساېتىم لىش تىازىملىكى ە ئىمزاساىىى قوياۇىن رەخاە ساېتىم لىپ مايكاا  7ئۇ ناھاايىتى تېازال « لۆى. 

 ئىشلەشكە قوشۇلدى. 

 

سىىدى بىالەئ مەئ بىاردە  ھالادان ئېرىال خىزمىتىمىاز بىالەئ تېازرە  تونۇشاۇى چىقساا د ا ەئ قاراشاقا 

 تمە يېزىپن مارلا تەدبىرىمىز شۇنداقال يېتەلچى پىرىىسىپىمىزنى تىزىپ چىقتىل: لەلدۇق. مەئ بىر پارچە ئەسلە

 

 ئاممىمى مۇناسىمەت ۋە ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئالقىشى ئېالندىىمۇ ئۈنۈملۈ ؛  

 

  31قا دىققەتىى مەرلەزلەشتۈرىمىز؛« بايقالغائ خۇشاللىق»ھەقلىق ئېالئ مارلىمىزبا پايدىسىزن 

 

ېلىشااتۇرباندان نااۆۋەتتە بااار ئىشاالەتكۈچى ئىاازدەش مىقاادارىىى ئاشۇرسااا بىزنىااڭ ئاااممىمى بازارچىلىققااا س

ئىل ىاارىلەش سااۈرئىتىمىز تېسىمااۇ تېزلىشااىدۇ؛ ھەماامە لېڭەيااتىش پائالىيەتلىرىمىزنىااڭ ئۈنااۈمىىى ئااۆلچى ىلى 

 بولىدىغائ بولۇشى لېرە ؛ 

 

چوقااۇم داۋامالشااتۇرۇش  مەھسااۇالتتا تەسىرلىشااىش ئەڭ ئالاادىىقى قاتاااردىكى مارلااا تۇيغۇسااىىىڭ يااولىن

 لېرە ؛ 

 

ئىشلەتكۈچى ئاارايۈزى ۋە ئىشالەتكۈچىلەرنى قاولالش خىزمىتىىاى مەرلەزلەشاتۈررى ياخشاىالش ئاارقىلىق 

 لونا ئىشلەتكۈچىلەرنى ساقالى قېلىش لېرە . 
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نى بىل ەئ بولسان ئۇالرنىڭ تېسىماۇ چوڭقاۇر بىار  Googleئەگەر ئىشلەتكۈچىلەر ئاخبارات خەۋەرلىرى يالى دوستلىرىىىڭ ئابزىدىن   

دە  ھاېن قىلىادۇ. ھەقلىاق ئېالنادا باۇ  «بايقىغائ»نى  Googleخى  ئاالقىىى ھېن قىلىدىغانلىقىغا ئىشىىىمەئن شۇڭالشقا ئۇالر ئۆزى 

بىرال ۋاقىتتا نۇربۇئ لىشىلەرگە ساېتىلىدۇ. ئىل ىارى تىلغاا ئالغاائ « بۇ مەھسۇالت»خى  تۇيغۇنىڭ خاسلىقى يوقايدۇن چۈنكى روشەنكى 

تااورى لىشااىلەرگە ئىاازدەش مو»ئاياادا بااۇ خىاا  ئەھاامالىى چۈشااەندررگەئ: -7يىلااى -2000ئىاازدەش مۇتەخەسسىسااى دانىااى سااۇللىمائ 

نى تىلغا ئالدىلن بەزى لۆرررمەنلەرنىڭ ئىىكاسى ناھايىتى ئاالھىدەن ئاۇالر باشالىرىىى لىڭشاىتىپ  Googleھەققىدە سۆزلى ەندەن مەئ 

لۈلۈمسىرىدىن خۇددى سىز قېچىپ لەتكىلى بولىدىغائ مەخپىا  چىغىار يولادىن بىرناى بايقىادىڭىز ئەمماا باشاقىالر تېساى بىلمەيادىغائ 

لغا ئالغاندان باربانساېرى لاۆى ئادەمىىاڭ مۇشاۇنداق بېشاىىى لىڭشاىتىپ ىنى ت Googleا ئوخشاش. ھەر قېتىل مەئ ئاشۇ خى  تۇيغۇب

 «نى بايقىغانلىقىدىن خۇشاللىق ھېن قىلىدۇ.  Googleلۈلۈمسىرەۋاتقانلىقىىى لۆردرمن چۈنكى ئۇالر 
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 مەئ ئەسلەتمىىى ئېرىككە يولالش بىلەئ بىللە يەنەن الررى بىالەئ ساېرگېيغىمۇ لۆچاۈررى يوللىادىلن ئاۇالر

 ھېچقانداق ئىىكاس قايتۇرمىدى. 

 

مېىىڭچە بۇ ناھايىتى ياخشى بىر ساى ىاى. باازارچىلىقىى قاناداق قىلىشاتىن ئىباارەت باۇ ئىشاتان ئېارىكتىن 

ھېچقانداق يوليورۇق لەلمىدى. ئېىىقكىن ئاۇ بىزنىاڭ قىلىماتقاائ ئىشاىمىزنىڭ تاوبرىلىقىىى ھاېن قىلادى. ياالى 

باۇزۇى قويغاائ تەقادىردىمۇن شاىرلەتكە نىسابەتەئ ئاانچە چاوڭ تەساىرى  تېسىمۇ چوڭ ئېھتىماللىقن بىز ئىشىى

قىىى بايقىدى. يالى ئۇ بىزنىڭ تۇننى ۋەزىپىمىازگە دىقاقەت قىلىماتقاائ بولۇشاى ماۇمكىن: لاۆپرە  ئايااى ۇيوقل

 خىزمەتچى تەللىپ قىلىش. 

 

الررى »اڭاا د يىشاىچە: ئادەم بايلىقى بۆلۈمىىىڭ ئالى  دەرىنىلىل باشقۇربۇچىسى ستاسى سۇللىمانىىڭ م

بىلەئ سېرگې  تەتقىق قىلىپ باققائ بولۇىن ئۇالرنىڭ قارىشىچە ئىىاق بولغائ ئەرلەر ۋە ئايالالر ماسالشتۇرۇلسا 

تېسىمۇ سابالم خىزمەت مۇھىتى ياراتقىلى بولىادىكەئ. ھاازىر بىازدە ئايااى خىازمەتچىلەر ئاانچە لاۆى ئەمەسن 

 « تىپلىق تۇيغۇسىىىڭ لۈچىيىشى ە پايدىسى بار. لۆپرە  قوبۇى قىلساق ئۇالرنىڭ لوللېك

 

ئەرلەرنى ئاساس قىلىدىغائ تېسىىكا شىرلەتلىرى بەزىدە قېرىىداشالر ئۇيۇشمىساىغا ئوخشااى قالىادۇن باۇ 

ھەقىقەتەئ توبرا. شىرلەت قۇربۇچىلىرىىىڭ لۆپرە  ئايااى خىزمەتچىلەرناى تەللىاپ قىلىشاىى ئويلىشاىن ئايااى 

تېسىمۇ ياخشى ھېن قىلىشى ئۈچۈئ دەى ئوياليمەئن ئەزەلدىن گۇمانلىىىپ باقمىدىل.  خىزمەتچىلەرنىڭ ئۆزىىى

دىن ئىبارەت بۇ ئاارزۇ ئۇالرنىاڭ ئۆزلىرىىىاڭ « تېسىمۇ سابالم خىزمەت مۇھىتى»شۇنداقتىمۇن مەئ بەزىدە يەنە 

ىدىكى تۇرمۇشاىى چوڭقۇر قااتالملىق ئېھتىيااجىىى چىقىاش قىلغاانمۇ ياالى ئاۇالر پىروگرامماا لودلىرىىىاڭ ساىرت

دە بىر ئېالئ بەرگەئن ئاۇ « سائ جوس مىرلۇرى  خەۋەرلىرى»ئويالۋاتامدۇ دەى ئويالى قالىمەئ. ئۇالر ئىل ىرى 

« ئەمەس. Java32دۇنيانىااڭ بەزى جايلىرىاادان سااۆي ۈنىڭ تىلااى »ئېالناادا ئوقااۇرمەنلەرگە لاپااالەت بېرىااپ: 

Google ى تەللىااپ قىلىااش شااىرلەتىىڭ لەيپىياااتىىى ئۇنااداق جااا  ئەمەس. لااۆپرە  ئاياااى خىزمەتچىلەرناا

تەڭشااەپال قالمااا  يەنە خىزمەتچىلەرنىااڭ شەخسااى  ئىشاالىرىىى ھەى قىلىشااقا ياااردەم بېرىاادۇ. الررى بىاالەئ 

سااېرگېيىىڭ ئاساسااەئ ئىشسانىسااىدا تۇرىاادىغانلىقىىى لااۆزدە تۇتقاناادان ئااۇالر بىاالەئ شااىرلەت خىزمەتچىلىاارى 

دۇ. ئەگەر ئۇالر ھەقىقەتەئ ناھايىتى ئەقىللىق دەى قارايادىغائ قىزالرباا ئۇچراشسا ھېچكىل بەلىتە ھېن قىلماي

 با تەللىپ قىلىپ يۈز تۇرانە سۆزلەشمىسەن ئاندىن بەلىتە د سە بولىدۇ.  Googleئۇچراشسان بىراق ئۇالرنى 

 

ھەقىااقەتەئ جىااىىن تەڭپۇڭلۇقىغااا ئىىتااايىن دىقااقەت  Googleنااېمە د يىشااتىن قەتلىيااىەزەرن ئومااۇمەئ 

 لىدۇ. قى

 

سېرگې  بىر ئاياى زىيارەتچىىىاڭ ئايرىلىادىغائ ۋاقىتتاا ئۆلچەملىال چاوڭ رازمېردىكاى ئەرلەر مايكىساىىى 

مەئ تاۇننى قېاتىل ئۇنىاڭ « »نېمە ئۈچۈئ بىزنىڭ ئايالچە ماايكىمىز ياوق »لىيىپن مەندىن مۇنداق سورىدى: 

ن لەلاا ەئ بىاار ئاياااى لىشااى سااېرگېيىى بۇنااداق چېچىلغااانلىقىىى لۆررشااۈم. ئىل ىاارى بىاار قېااتىلن لىرانسااىيەدى

ئەيىاپلەىن نااېمە ئۈچااۈئ ئامېرىكىادىكى شااىرلەتلەرنىڭ ھەممىسااىدە چااوڭ رازمېرلىاق مايكااان ئەممااا لىرانسااىيە 

ئاياللىرى لىيىشكە بولىدىغائ لىيىل يوقن ئاۇ باۇ مەساىلىىى تەلتۆلاۈس ھەى قىلىادىغانلىقىمىزنى ئېيتىپتاۇ. مەئ 

ئەساالىدە ئااۇنچە لااۆى لەتمەياادۇ دەى ئويلىغااائ ئەممااا بىااز ھەممىىااى —تااۇمچىرايلىااق ئايااالچە مايكااا بۇيرۇت

ئويلىشاىپن ئىزچىا   لىكىىاىتارقىتىپ بولدۇق. شىرلىتىمىزدىكى ئاياى خىزمەتچىلەرنىڭ سانىىىڭ چەللىل ئىكەن

بااۇ مايكىالرنىااڭ نااېمە ئۈچااۈئ بااۇنچە ئالقىشااقا ئېرىشااىدىغانلىقىىى بىلمەيتااتىلن نەۋرە سااىڭلىل ماڭااا رەھاامەت 

باۇ لىايىل ئىىتاايىن ئوچاۇقكەئن مەقساەتلىل »ېيتقاندىن لېيىىال ئاندىن سەۋەبىىى بىلدىلن ئۇنىاڭ د يىشاىچە: ئ

 « ھە -غۇن  ەنمۇشۇنداق اليىھەلەن
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 تەرجىماندىن—لومپيۇتېردا پىروگرامما تۈزرشتە لۆى ئىشلىتىلىدىغائ بىر خى  تى .   
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 قولدىن لەتكەئ باشقۇرۇش 

 

ئېرىل شىرلەتكە لەلا ەئ بىار قاانچە ھەپتىادەن بىاز دائىال دوقۇرۇشاۇى تاۇردۇق. ئاۇ چاوڭ زالادا مېڭىاپ 

شى لۆرىدىغاندە  قىالتتاىن چىرايىادا گااڭ ىراش ئىپادىساىن ئۆزىىىاڭ مۇشاۇنداق بىار شاىرلەتكە يۈررشىى ياخ

لىرىپ قالغانلىقىغا ئىشەنمەيماتقاندە ن ھەممىال يەردە چوڭ توىن الۋا چىرا ن لىرىسالودا ئۇخالۋاتقاائ قاساماق 

ېلىپ لېلىپن يېىىغا قوياۇى بىلالە بەزىدە خىزمەتچىلەر ئەرمە  ھايمانلىرىىى بىللە ئ—بېسىپ لەتكەئ ھايماناتالر

 ئىشلەيدۇ. 

 

يولۇققائ ۋاقتىمدان دائىل ئۇنىڭغا بىرەرسى ھەماراھ باوالتتى. بىار قېاتىل ئاۇ ئامېرىكاا  شىمىتقا مەئ ئېرىل

د مولراتالر پارتىيەسىىىڭ رەئىسى خوۋارد د ن بىلەئ بىللە ئىدىن يەنە نۇربۇئ قېاتىل ئاۇ ئااى گاور بىالەئ بىلالە 

 قارىماققا ناھايىتى بىكاردە  قىالتتىن نەدىال بولمىسۇئ ئۇنىڭ بىلەئ دوقۇرۇشۇى تۇراتتىل.ئىدى. ئاى گور 

 

يىغىاان ئارىلىقىاادىكى دەم ئېلىشااتا تااازىلىق ئااۆيى ە باااردىلن بەسااتلىل ئاااى گااور ياناادا لىچىاال تەرەت 

ۋىن ئەلباااش چۈشااتىن لېيىىلىكىڭىااز خەيرلىاال بولسااۇئن مۇئااا»قىلىماتاااتتىن مەئ ئۇنىااڭ بىاالەئ ساالملىشااىپ: 

د دىل ئاشۇ قېتىملىاق لەچمىاش لۆڭلۈمادىكى ساابىق مۇئااۋىن ئەلباشاىدىن ھېايىقىش تۇيغۇساىىى « ئەپەندى.

 ئاللىقاياقالربىدۇ ئېلىپ لەتتى. 

 

بىر قېتىلن ئېرىل بىلەئ ئاى گور ئىشسانامىىڭ سىرتىدا ئااى گورنىاڭ مۇساتەقى  تېلېامىزىيە تاورى قاۇرۇش 

كەئن مەئ ئېھتىياتچانلىق بىلەئ بېرىپ پۇتۇمدا ئىشاىكىى يېپىاپ قويادۇم. مېىىاڭ ئويى بارلىقىىى د يىشىم تىپتى

 ئۆزەمىىڭ قىلىدىغائ خىزمىتىل بار. 

 

مەئ ئېرىكىى ئانچە چۈشىىىپ لەتمەيمەئ. لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى د  ۈدە  ئۇنىڭ نېمە قىلىماتقانلىقىىى 

سېرگې  چىقىرىادۇ. مااى ساېتىم لىش ھەققىادىكى  بىلمەيدۇن چۈنكى ھەممە قارارنى ئىل ىرىكىدەلال الررى بىلەئ

ئايغاا -8يىلاى -2001ئاشۇ بەل ىلىمىادىن ساىرتن بىاز ۋاقتىاىچە ئاانچە لاۆى يولياورۇق ئاڭلىمىادۇقن بەلكىال 

 لەل ەندە ئاندىن ئۇ رەسمى  باش ئىنرائىيە ئەمەلدارى ۋەزىپىسى ە ئولتۇربانلىقتىن بولسا لېرە . 

 

ڭ ئوچاۇق بولۇشااىىى لاۈچەيتتىن ئاشاكارا يىغىىادا مەساىلىىى مۇنااازىرە ئېرىال قاارار چىقىارىش جەريانىىىا

قىلىشتا چىڭ تۇردىن بۇنداق بولغاندا لۆپچىلىل قارارنىڭ قاناداق چىقىرىلىادىغانلىقىىى لۆرەلەيادۇن گەرچە بىاز 

 ھەمىشە قارارنىڭ نەتىنىسى ە قايى  بولۇى لەتمى ەئ تەقدىردىمۇ. 

 

ئورتاق قاراشقا »لر ل ۋوگېلستېىغا چۈشەندرررى مۇنداق د دى:  ئايدان ئېرىل مۇخبىر-11يىلى -2005

ئى ە مەدەنىيەتىى بەرپا قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىشتەن ئىشىىڭ ئېپى ھەر بىر لىشاى قاارار چىقىرىشاقا قاتىىشاىشن 

 Googleئېرىال ۋەزىاپى ە ئولتۇرۇشاتن ئىل ىارىن « ھەر بىر لىشىىىڭ پىكرىىى ئاڭالشاقا لاپالەتلىال قىلىاش. 

لىتى بۇنداق ئەمەس ئىدى. مەئ ئېرىكىىڭ تىرىشچانلىقىغا ئىىتايىن رەھمەت ئېياتىمەئن ئاۇ قاارار چىقىارىش شىر

جەريانىىى يورۇتتىن بىراق بۇ جەريانىى بىز ھەرگىز لۆرەلمەيمىز. بۇ خى  ئاشكارىلىقىى قولالش مەنادە ئۇنىڭغاا 

 نىسبەتەئ دوستانىلىق پەيدا قىلدى. 

 

لادارى ساۈپىتىدە ئۆزىىىاڭ ئىدىيەساىىى يولغاا قويۇشاتىن بىار ئاا  ئىل ىارىن ئېرىل بااش ئىنارائىيە ئەمە

Google شاۇنىڭ بىالەئ بىلالە يەنە تاۆۋەئ نۇقتاا. الررى —دا ھوقۇقىىڭ مەرلەزلىشىشى چوققىغا يەتكەئ ئىدى

ۇق ئايدا قۇرۇلۇش قوشۇنىىى قايتا تەشكىللەشىى قارار قىلغائ بولۇىن ئەمەلىيلىشىش جەريانى ئانچە ئوڭۇشل-7

بولمىاادى. ئى ىلىاال تىكلى ااۈچىلىرىمىز باشااقۇرۇش قاااتلىمىىى زور لۆلەماادە قىسقارتىشااقا باشاالىدىن خااۇددى 

 چىقىمىى تېنى ەن ە ئوخشاش. 
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الررى يېڭىاادىن تەۋسااىيە قىلغااائ مەھسااۇالت باشقۇربۇچىسااىغا بە  ئىشااىىىدۇن ئارىسااىدا ساااالرن سۇسااائ 

. 33خىزمەتچااى جااوئ پىسااىتېللو ۋە پېلااارى ر ىااالېر بااار ئاياادا ئۆسااتۈررل ەئ ئىككااى-4يىلااى -2001شااۇنداقال 

ئۇالرنىااڭ ھەممىسااى بىماسااىتە الررىغااا دولااالت قىلىاادۇ. ئەممااا ئااۇدا بىاار قااانچە ئااا  قۇرۇلااۇش تااۈرلىرى بىاالەئ 

نەپەر تااۈر باشااقۇربۇچىدىن الررى ئااانچە رازى ئەمەس ئىاادى. تااۈر باشااقۇربۇچى ۋاقىااە  6ئالاادىراش ئااۆتكەئ 

تۇرۇشن ھەر خىااا  مەنبەلەرناااى تەقساااىملەشن ئىىژ ىېرنىاااڭ تاااۈرنى ۋاقتاااى قەرەلىااادە ساااىنىللىغىىى ئورۇنالشااا

تاماملىشىىى سۈيلەشكە مەسلۇى. ئۇالر قىلغائ خىزمەتلىرىىى باھاالشىى يولغاا قويغاائ بولاۇىن ماڭاا ئوخشااش 

لېارە . پىالندىكى سۈرئەتىى ئارقىغا سۈررشاىى تەلەى قىلىادىغائ ھەر خىا  ئىلتىماساالرنىڭ ئالادىىى ئېلىشاى 

شۇنىڭ بىلەئ بىللەن ئۇالر يەنە ئىىژ ىېرالر بىلەئ باشقۇربۇچىالر ئارىسىدىكى توقۇنۇشىى ئازايتىش راياونى ياالى 

ئۆزىىىااڭ خىزمەتچىلىاارى ئۈچااۈئ يۇقىرىىىااڭ »سىسااتېما ئىىژ ىېاارى بااېن سااىمىن بايااائ قىلغانغااا ئوخشاااشن 

ش بۇناداق شاىرلەتتەن شاىرلەت قۇربۇچىساى با ئوخشا Google«. قااليمىقائ مۇداخىلىلىرىىى توسۇى تۇرىدۇ

 بىلەئ ئىىژ ىېرالر ئارىسىدا قىسىلىپ قالسا نەتىنىسى چوقۇم ياخشى بولمايدۇ. 

 

مەئ ئاشااۇ تااۈر باشااقۇربۇچىلىرىىى ئىىتااايىن ياخشااى لااۆرىمەئ. تېسىمااۇ مااۇھىل بااولغىىىن مەئ ئۇالربااا 

اناداق بىار ۋەزىاپى ە نىسابەتەئ ئېيتقانادان مەئ ئېھتىياجلىق. تېسىىكىلىق مەنبە ئىشلىتىشكە ئېھتىيااجلىق ھەر ق

ئېالنىىڭ ئۈنۈمىىى  قئۇالردىن ياردەم تەلەى قىلىمەئن مەسىلەئ تەمىىلەش سودى ەرلىرىىى باھاالش يالى تاسما

ئىز قوبالشقا ئوخشاش. تۈر باشقۇربۇچى ئىىژ ىېرنى بىز بىلەئ بىللە ئىشلەشكە ئورۇنالشتۇرىدۇن ئىىژ ىېرالرنىاڭ 

ۇقىرى بولغاائ خىازمەت بېساىمى باارن ئاادەتتە ھەممىساى د  اۈدە  باازارچىلىق ۋەزىپىساى ە ئاانچە ناھايىتى يا

 لۆڭۈى بۆلۈى لەتمەيدۇ. 

 

قۇرۇلااۇش  Googleيىلااى يىاا  ئاااخىرىن ۋايىااى روسااىڭن ئااۇرس خوئېلزىلىىااڭ ئااورنىىى ئېلىااپن -2000

بولااۇش سااۈپىتىدەن « ىرىئەگەشااكۈچىل Google»تارمىقىىىااڭ مۇئاااۋىن باااش لىااد رى بولاادىن ئااۇرس تااۇننى 

شىرلەت تېز تەرەققى  قىلىش داۋامىدا لۆررل ەئ زور لۆلەملىل تىنارەت مەسىلىساى دمەساىلەئ بااش ئاپپاارات 

تىااازگىىلەش مەرلىزىىىاااڭ ئېىېااارگىيە ساااەرپىياتى ۋە ئۈناااۈم مەسىلىساااى  ناااى ھەى قىلىااادۇ. ۋايىاااى قارىماققاااا 

بەزىادە ئۇماۇ قىيااپىتىىى ئۆزگەرتىادۇن ئالمااس ھالقاا  پىشقەدەمدە  لۆررنىدۇن قىيااپىتى بىار ئااز گومۇشاتە ن

تاقاى يالى چېچىىى ئوچۇق قىزىلغا بوياى د  ەندە . ئۇنىڭ نەچچە ئوئ يىللىق قۇرۇلۇش بۆلۈمىىى باشقۇرۇش 

شاىرلىتىىىڭ تەجرىبىسانىساىىى ئاۆز ئىچىا ە ئالىادۇ.  Sunriseتەجرىبىسى بارن ئۇنىڭ ئىچىادە ئاۆزى قۇرباائ 

ى ئىىژ ىېرالرنىڭ ئاساسەئ ھەممىسى د  ۈدە  ئۆز بېشىمچىلىق قىلىدىغانلىقىىى بايقىادىن دىك Googleۋايىى 

بەزىدە ئۇالر الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ تەلىپى بويىچە خىزمەتلەرنى ئورۇنالشتۇرىدۇن بەزىادە پۈتاۈنلە  نەزەردىان 

 ساقىە قىلىدۇن چۈنكى الررى بىلەئ سېرگېيمۇ دائىل ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. 

 

ى گەپاالەر ئااۇزۇئ ئااۆتمە  ئېغىاازدىن ئېغىزبااا تېااز تارقىلىااپن لۆپچىلىاال شااىرلەتىىڭ تەشااكىلى  ئەپقاااچت

تۇشااتىن گەى تارقاااتتىن خىاازمەتچىلەر -قۇرۇلمىسااىدا چااوڭ ئااۆزگىرىش يااۈز بېرىاادىغانلىقى ھەققىاادە تۇشاامۇ

ش شاۇنداقال لىشقا باشلىدىن لۆپچىلىل جىاددى  لەيپىياتتاا باوش ئااۋازدا خاادىل قىساقارتىسېپارالەندىچىلىل 

خادىل قىسقارتىشىىڭ تېسى بوۋاق ھاالەتتە تۇرۇۋاتقاائ شاىرلەتكە نىسابەتەئ نېمىادىن د ارە  بېرىادىغانلىقىىى 

ئايادا قۇرۇلاۇش بۆلۈمىادىكى ھەمامە -7يىلاى -2001مۇنازىرە قىالتتى. مۇشۇنداق بولغائ تەقدىردىمۇن ۋايىاى 

انادان زور لۆپچىلىال ئىىژ ىېارالر يەنىاال ئىىتاايىن خىزمەتچىلەرگە يىغىان ئېچىاپن قايتاا تەشكىللەشاىى جالارلىغ

ھەيرائ قالدى. تۈر باشقۇربۇچىلىرىمۇ ھەيرائ قالدىن ئۇالر لۆپچىلىكىىاڭ ئالدىادىال ئۆزىىىاڭ خىازمەت ۋەزىاپە 

 ئورنىىىڭ بۇندىن لېيىن مەۋجۇت بولمايدىغانلىقىىى بىلدى. 

 

ئ ئىىژ ىېرالرنىااڭ ئااابرىىىش سااادالىرىىى جالارالنغاناادىن لېاايىنن يىغىىغااا قاتىاشااقاقايتااا تەشااكىللەش 

ئاااڭلىغىلى بااوالتتى. ئااۇالر ئااادەتتە تااۈر باشااقۇربۇچىلىرىىى ئىىتااايىن ھااۆرمەتلەيتتىن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە بااۇ 

ھاېن قىالتتاى. ئاۇالر ھەر  لىكىىاىنىاڭ خىازمىتى ە يااردىمى ناھاايىتى لاۆى ئىكەنئىىژ ىېرالرباشقۇربۇچىالرنىڭ 
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 ىزمەتتىن بوشىتىشقا قارشى تۇردى. قانداق خىزمەتچىىى ئاشكارا خ

 

ئىشىى تىىنىتىش ئۈچاۈئن الررى ئوتتۇرىغاا چىقىاپن قۇرۇلاۇش باشاقۇرۇش سىستېمىساىدىكى باارلىق رازى 

بىارلەى تىزىااپ چىقتاىن تااۇننى بولاۇى ئوتتۇرىغااا قاويغىىى ئۇنىااڭ قارىشاىچە تااۈر -بولمايماتقاائ ئىشاالرنى بىاار

لەسىپىى چۈشىىىدىغائ ئىىژ ىېرالرناى ناازارەت قىلىاپ يېتەلچىلىال  باشقۇربۇچىالر تېسىىكا بىلمەيدىكەئن شۇڭا

قىلىشى مۇۋاپىق ئەمەس ئىكەئ. بۇ دەتاالش تۈر باشقۇربۇچىلىرىىىڭ بەزىپىىى لەلتۈردىن بەزىلەر بۇنى ئۆزىىىڭ 

قىممىتى ە بولغائ ھوجۇمادە  ھاېن قىلادىن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە الررى ئىل ىارى ئەزەلادىن ئاۇالر -لىشىلىل قەدىر

 ىلەئ بىللە بۇ مەسىلە ھەققىدە ئايرىل سۆزلىشىپ باقمىغائ. ب

 

ئادەمىىاڭ بە  ئااچچىغىىى لەلتاۈردىن مەئ ئاۆزەمىى »لېيىن بىر تۈر باشاقۇربۇچىىىڭ ماڭاا ئېيتىشاىچە: 

خورالنغاناادە  ھااېن قىلاادىل. بولۇپمااۇ الررى پۈتكااۈى شااىرلەتتىكىلەرنىڭ ئالدىاادا بىزنااى ئااارتۇقچە د يىشااىن 

قانااداق ياقتۇرماياادىغانلىقىىى ئېيتىشااى. ئۇنىااڭ د اا ەئ سااۆزى نۇربااۇئ لىشااىلەرنىڭ لااۆڭلىىى شااۇنداقال بىزنااى 

 « رەننىتتى. 

 

مەئ ئەيىااى »ئااابرىىىش سااادالىرى باربانسااېرى ئەۋج ئېلىااپ لەتتااى. ئىىژ ىېاار روئ دولىىىىااڭ د يىشااىچە: 

 لىكىىىشااى ئىشاالىمى ەنچاباادا الررىغااا ۋارقىرىاادىلن چااۈنكى ئۇنىااڭ تااۈر باشااقۇربۇچىلىرىىىڭ خىزمەتىااى ياخ

ئۇنااداقتا خىاازمەت نەتىنىسااىىى باھاالشااىى قانااداق ئېلىااپ باااردۇقن بااۇ  د يىشااىىى ئااويالى باقماااپتىكەنمەئ.

 « لىشىلەرنى قىسقارتىم تىش ئىىتايىن بىمەنىلىلن ئۇنىڭ بۇنداق قىلغىىى ئېىىقال قارىسىغا ئىش قىلغانلىق.

 

مەئ تااااۈر »ئ ئەساااالەى مۇنااااداق د اااادى: ئااااادەم لااااۈچى بااااايلىقى بۆلۈمىاااادىكى ستاسااااى سااااۇللىما

باشااقۇربۇچىلىرىىىڭ قىممىتااى زور ئىكەنلىكااى ھەققىاادە ئااۇالرنى قايىاا  قىلىشااقا ئۇرۇنااۇى باااقتىل. باشااقۇرۇش 

« ئاۇالر ساىىاى باقساۇئ»ئۇسۇلى ئارقىلىقن تەشاكىلى  ئاساساى  مۇقاامىى بېكىتكىلاى باوالتتى. بىاراق ئېرىالن 

د اادى. بااۇ ئىااش مېىااى ئىىتااايىن « بااۇ ئۇالرنىااڭ ئۆزىىىااڭ شااىرلىتىئااۇالر سااىىاى باقسااۇئن »د اادى. ۋايىىمااۇ 

نېمە د  ەنىىڭمۇ پايدىسى يوق د دۇق. بىراق ئاخىرىغا بېرىاپن —مەئن ئومىدن ئۇرس—بىسەرەمنائ قىلدى. بىز

 « ساۋاق ئۆگەندى. -الررى بىلەئ سېرگې  تەجرىبە

 

قىلىشااىى ئويلىغااائ ئىاادى. گەرچە بااۇ  الررى بااارلىق ئىىژ ىېرالرنىااڭ ۋايىىغااا بىماسااىتە خىاازمەت دولااالت

ئامالىىڭ چىقىش نۇقتىسى قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ تەشاكىلى  قۇرۇلمىساىىى ئاددىيالشاتۇرۇش بولساىمۇ ئەمماا بىاز 

ھەممەيلەئ ئاۆزىمىزچە الررىىىاڭ بۇناداق قىلىشاى ئەسالىدە ئاۇ ئورۇنالشاتۇربائ مۇھىملىاق دەرىنىساى ياۇقىرى 

 ن دەى ئويلىدۇق. ئىشقا يېتەرلىل لۆڭۈى بۆلمى ەنلىكتى

 

Gmail  :باۇ بەلكىال الررى بىالەئ ساېرگې  »نىڭ قۇربۇچىسى پائۇى بۇچېە چۈشەندرررى مۇنداق د دى

دائىل بىرەر ئىشىى قىلىشىى ئويلىغاانلىق ساەۋەبىدىن بولاۇىن بىاراق ئاارىلىقتىكى باشاقۇرۇش قااتلىمى ھەمىشاە 

سايىالشىى ئويلىغائن سايىالشىىڭ سانى باايەت زور  مەسىلەئن الررى لىتابالرنى« ئۇالرنىڭ گېپىىى ئاڭلىمىغائ. 

بولۇىن  ئامېرىكا درلەت مەجلىسىىىڭ لۇتۇپسانىسىدىكى ھەممە لىتابالرنىمۇ سايىالش لېرە . بىاراقن ھاېچكىل 

بۇنداق چەلسىز ئااچكۆزلۈلكە تولغاائ ئەساەبىيلەرچە تاۈرگە قىزىقمايادۇ. ئىىژ ىېارالر تاۈر باشاقۇربۇچىلىرىىىڭ 

دان ھەر قايسىسى ئۆزىىىڭ ئىشىىى قىلىدۇن شۇڭا الررى باربانسېرى ئۆزىىى يوقىتىپ قويغانادە  قوبدىشى ئاستى

 ھېن قىلغائ. 

 

بۇ ئىش شاىرلەت قۇرباۇچىلىرى بىالەئ ئىىژ ىېارالر ئارىساىدىكى ئاشاۇ »خوۋارد گوبىلوى مۇنداق قارىغائ: 

زمەتچىلەرنى بىماسىتە تىزگىىلىيەلەيتتاىن لىشىلەرگە چېتىلىدۇن شىرلەت ئىىتايىن لىچىل ۋاقىتتان قۇربۇچىالر خى

لااۆلىمى چوڭايغاناادىن لېاايىنن ئااۇالر يەنىااال ئااۆزلىرى باشقۇرۇشااىى ئويالياادۇن ئۇنااداق بولغاناادا ئااانچە ئاااقىالنە 

ئەمەس. زور لۆپچىلىااال ئىىژ ىېااارالر ئىىتاااايىن بەزەپلەنااادىن ئاساسااالىق ساااەۋەبى لۆپچىلىااال ئۆزلىرىىىاااڭ 

ۇالر تېسىىكا بىلەئ شۇبۇلالنمىغانلىقتىنن بىزگە ئىىتايىن لەمتەرلىال بىالەئ لەڭ باشقۇربۇچىلىرىىى ياقتۇرىدۇ. ئ
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 « قورساقلىق قىلىدۇ. 

 

بۇنااداق »ئۇرسااچۇن ئااۇنىڭچە بۇالرنىااڭ ھەممىسااى ئۇنىااڭ ئۆزىىىااڭ خاتااالىقى. ئااۇ ماڭااا مۇنااداق د اادى: 

ىاڭ يوقلاۇقىن بىاراق الررى ئاقىمەتىىڭ لېلىپ چىقىشىىىڭ سەۋەبىن مېىىڭ باشقۇرۇش جەھەتتە قىلچە تەجرىبەمى

ئاۇرس ئىل ىارى پىروگرامماا تۈزرشاكە « ئۇزۇئ مۇددەت توقۇنۇش پەيدا قىلىدىغانلىقىىى تونۇى يەتكەنلىكاتىن. 

ئىىژ ىېرالر بولسىال يېتەرلىل دەى قارىغاائن شۇڭالشاقا ئاۇالر تاۈر باشاقۇربۇچى تەللىاپ قىلغانادان قارايادىغىىى 

 ىتىدىغىىى باشقۇرۇش ماھارىتى بولۇى تېسىىكا بىلىملىرى ئەمەس. تەشكىللەش قابىلىيىتىن تەلشۈررى لۆز

 

ئەمما مەئ تۈر باشقۇربۇچىلىرىىىڭ ھەمىشە ئۆزىىىاڭ ھۆلاۈمى باويىچە قاارار »ئۇرس يەنە مۇنداق د دى: 

چىقىرىدىغانلىقىىى ئويلىماپتىمەئ. گەرچە ئاۇالر ئۆزىىىاڭ مەسالۇلىيىتىىى ئاادا قىلىاش ئۈچاۈئن شاۇنداق قىلماا  

بولمىسىمۇن لېكىن تېسىىكىلىاق قاارار چىقىرىشاتان ئۇالرنىاڭ ئۆزىىىاڭ تېسىىكاا سەۋىيەساى ئاانچە ياۇقىرى  ئاماى

بولمىغاااانلىقتىنن قاااارار چىقاربانااادا مەساااىلە بارلىقىااادىن سااااقالنغىلى بولمايااادۇ. مۇشاااۇنىڭغا ئاساسااالىىىپن 

باشااقۇرۇش قااابىلىيىتىىى  ئەڭ مااۇھىمى تېسىىكىلىااق—باشااقۇربۇچى تەللىااپ قىلىااش تەدبىرىمىزنااى ئۆزگەرتتااۇق

 « تەلىتلىدۇق.

 

الررى ئۇرستىن خېلىال بۇرۇئ باۇ مەساىلىىى ھاېن قىلغاائ ئەمماا ئۇالرنىاڭ ھەر ئىككىلىساى باۇنى قاناداق 

قىلىپ چىرايلىقچە ھەى قىلىشىى بىلمەيتتى. ئەلسىچەن الررى پەقەت بىر خى  ئاددى  قوپاى ئۇساۇلدا مەساىلىىى 

 ما پالەچ ھالغا چۈشۈى قالسان ئۇنداقتا ئۇ سىستېمىىى قايتا قوزبىتىدۇ. بىر تەرەى قىلغائ ئىدى. سىستې

 

خىزمەتچىلىرىىاى ئەيىاى  Googleمەئ »بىر قانچە يىلدىن لېيىنن پائۇى بۇچېە ئەسلەى مۇنداق د دى: 

ھااېب بولمىغاناادا قۇرۇلااۇش بۆلۈمىاادىكى ئىشداشاالىرىل —ۋاقىتتااا ئۇنااداق ئاچچىقلىىااار دەى ئويلىماااپتىكەنمەئ

اقن لۆپچىلىكىىاڭ ھەممىساىدە شاىرلەتكە نىسابەتەئ بىار خىا  خوجاايىىلىق تۇيغۇساى باار بولاۇىن باۇنى شۇند

بەختلىاال چااوڭ ئائىلىاادە  ھااېن قىلىاادۇ. توساااتتىنن بىاار قىسااىل دوسااتلىرى تېپىااپ چىقىرىم تىلاادى. شااۇڭا 

ممىمىاز ئىزچىا  مەئ ئەزەلادىن بۇناداق بولۇشاىىى ئاويالى باقمااپتىكەنمەئ. مەئ ھە›لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسىن 

 ‹. « بىللە تۇرىمىز دەى ھېن قىلغائ ئىكەنمەئن لىل بىلسۇئ ئۇالرنى ھازىر قوباليدىغائ بولدى

 

قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ باشقۇربۇچىسى قوى ئاستىدىكى بىر قانچە يۈز ئادەمىى بىماسىتە باشاقۇرىدۇن باۇ زور 

دىكااى ئىىژ ىېرالرنىااڭ  Googleايىااى لۆپچىلىاال شااىرلەتتە ئىىتااايىن بىاامەنە ئۇقااۇم ھېسااابلىىىدۇن ئەممااا ۋ

ھەممىسى ئاۆزىىى باشاقۇرااليدۇ دەى قارىغاچقاان ئۇنىاڭ بىالەئ ئىىژ ىېارالر ئارىساىدىكى باشاقۇرۇش قااتلىمىىى 

چىقىرىپ تاشلىغائ. ئۇ ئىىژ ىېرالرنى ئۈچ گۇرۇپپىغاا بۆلاۈىن ھەر بىار گۇرۇپپىغاا تېسىىكاا گۇرۇپپاا باشالىقىدىن 

 ىقىمۇ ئىىژ ىېرن باشقۇربۇچىلىق قىلىدىغائ ئادەم ئەمەس. بىرنى سايالىن گۇرۇپپا باشل

 

مااۇھىمى ھەر بىاار گۇرۇپپىاادا الررى يېڭىاادىن تەشااكىللى ەئ مەھسااۇالت باشااقۇرۇش بۆلااۈمى تەيىااىلى ەئ 

باشقۇربۇچىدىن يەنە بىرسى باارن مەھساۇالت باشاقۇرۇش سىستېمىساىىى ئېلىاپ لىرىشاىىڭ ھەقىقىا  مەقساىتى 

كى ئىىژ ىېرالرناى قوبدايادىغائ تاۈر باشاقۇربۇچىلىرىىىڭ ئاورنىىى الررى ئىشاىىىدىغائ ناھايىتى ئېىىقن ئەسلىدى

 ۋالالەتچى ئالدىن بۇ ۋالالەتچىلەر ئىىژ ىېرالرنىڭ خىزمىتىىى نازارەت قىلىدۇ. 

 

ئادەمىى توبرا ئىشلىتەلىساىالن »ئىزدەش سۈپىتىىىڭ مۇتەخەسسىسى بېن گومېن ئەسلەى مۇنداق د دى: 

قۇربۇچى نۇربۇئ ئىشاالرنى قىالاليادۇ. باشاقا ھەر قاناداق ئورۇنغاا قويغانادىمۇن ئاۈچ تاۆت ياۈز تېسىىكىلىق باش

ئادەم بىر ئادەم ە خىزمەت دولالت قىلىشن ئىىتايىن ئەخمىقانىلىق. ئەمما بىر مەزگى  ئىچىدەن بۇ خى  ئۇساۇى 

 « ناھايىتى ئۈنۈملۈ . لېيىن بىر مەزگىللەرگە بارباندان لاربا لەلمەيدۇ. 

 

رنىڭ ھەممىساى ئااخىرى قاۇرۇق جازىغاا ئايالنادۇرۇى قويۇلاادى. زور اشاۇ بىار قىساىل تاۈر باشاقۇربۇچىالئ

لۆپچىلىل ئادەملەرنى ئۇرس تىنارەتىى يۈررشتۈررش ئاسراش ساھەسى ە قوبۇى قىلدى ئەمما شىرلەتىىڭ قايتا 
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 تەشكىللىىىشى ئېلىپ لەل ەئ تەشمىشلىىىش لەيپىياتى تېزال تاراى لەتمىدى.. 

 

نەپەر ئىىژ ىېرنىاڭ ھەممىساى ۋايىىغاا خىزمەتىاى دولاالت قىلىادىغائ  130ئىشالر ئايابالشقاندىن لېيىنن 

بولدى. بىيۇرولرات ئورگانالر يوق بولادىن دەرىانە تاۈزرمى يوقالادىن چوڭقاۇر قاتالمادىكى نەتىانە باھاالشامۇ 

ىلىادىغائ بولادىن پەقەت ئۆزىىىاڭ مەۋجۇتلۇقىىى يوقااتتى. ئىىژ ىېارالر مۇساتەقى  گەۋدە ساۈپىتىدە خىازمەت ق

گۇرۇپپىسىدىكى باشقا ئەزاالر بىلەنال ئاالقە قىلىدۇن مەھساۇالت باشاقۇربۇچى پۈتكاۈى قوشاۇنىى باشاقۇرىدىغائ 

بولدى. ئۇالر بىلەئ الررىىىڭ بىماسىتە ئاالقىساى ئاساسالىقى مەھساۇالتىى تەلشاۈررش ھالقىساىدا لۆررلىادىغائ 

بۇياققا ماڭاتتىن ۋاقىاە -ئاچاتتىن قەرەللىل ھالدا لىچىل ئىشسانىدا ئۇياقتىنبولدى. ۋايىى ھەر ھەپتە يىغىن 

چىقىرىپ ئىىژ ىېرالر بىلەئ ئايرىل لۆررشەتتىن شاۇنىڭ بىالەئ بىلالە ئىىژ ىېرالرماۇ مۇناساىمەتلىل مەساىلىلەرنى 

 ئۇنىڭغا ئىىكاس قىالتتى. 

 

غااا ھۆلااۈم قىلىشااتا سااىىىڭ لىماادىن ئىىژ ىېرالربااا نىساابەتەئن بااۇ ياخشااى ئىشاامۇ يامااائ ئىشاامۇن بۇنىڭ

ساااورىغانلىقىڭغا قااااراش لېااارە . گەرچە باشاااقۇربۇچى ئىىژ ىېرالرباااا توساااالغۇ بولمىااادى د ساااەلمۇن ئىشاااىى 

قااليمىقانالشتۇرۇۋەتتىن ئەمما نېمىىىڭ مۇھىلن نېمىىىاڭ جىاددى ن ناېمە ھەم ماۇھىل ھەم جىاددى  ئىكەنلىكاى 

ۇلۇشىمۇ يوق. نەتىنىدە ھەر قايسى قوشۇنالر ئارىسىدا بىر تەرەپتە ھەققىدە ئېىىق بولغائ خىزمەت ئورۇنالشتۇر

مەناابە تاالشسااان يەنە بىاار تەرەپااتە ئوشااۇقچىلىقىى تااازىاليتتى. ئۆزىىىااڭ قىلىماتقااائ ئىشااىىى شااۇنداقال ئۆزىىىااڭ 

ۈش قانااداقراق قىلغااانلىقىىى بەزى ئىىژ ىېاارالر لااۆپرە  ئىىكاااس قىلىشااىى ئويلىسااىمۇن باشااقا ئىىژ ىېاارالر ئۆساا

 پۇرسىتىىى ئىزدەۋاتقائ. 

 

قايتا تەشكىللەشىىڭ ھەقىقى  مەنىسى چوقۇمال دەرھاى لۆررلمەيدۇن چۈنكى بىاز ئۆزىمىزنىاڭ دۇنياساىىى 

 قايتا قۇرۇى چىققاندىن لېيىن ئۇزۇئ ئۆتمە ن سىرتقى دۇنيا توساتتىن گۈمۈررلۈى چۈشتى. 
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 ئوئ ئالتىىچى باب

 نىيۇيور  ھاياتمۇ   

 

 Askلۈنىن مەئ ماشىىا ھەيدەى ئىشقا ماڭغااچن لۆڭلۈمادە رىقاابەتچىمىز -11ئايىىڭ -9يىلى -2001

Jeeves  ۋاى لوچىسااى »شااىرلىتى ھەققىاادە ئااويالى ماڭاادىل. تۈنۈگااۈئ يېاارىل لېچىاادەن الررى لااۆپچىلىككە

بىار  نىڭ ئىستىقبالى بار يېڭاى Ask Jeevesدىكى بىر پارچە ماقالىىى لۆچۈررى يولالپتۇن ماقالىدە « گېزىتى

درلكى ە سېلىپ قويادى. گەرچە -نى سېتىمالغانلىقىىى دەپتۇن بۇ خەۋەر مېىى دەلكە Teomaئىزدەش موتورى 

Jeeves  نىڭ ئىزدەش تېسىىكىسىىىGoogle  نىڭكى بىلەئ سېلىشاتۇربىلى بولمىساىمۇن ئەمماا ئۇنىاڭ مارلاا

ياخشىلىسان ئۇنداقتا بۇ ساھەدىكى تەسىرى خېلى لۈچلۈ  ئىدى. ئەگەر ئۇالر ھەقىقەتەئ ئىزدەش تېسىىكىسىىى 

 لۈچلۈ  رىقابەتچى ە ئايلىىاتتى. 

 

ئاڭلىادىل.  لىكىىاىبۇ چابدا مەئ رادىيودىن نىيۇيورلتا ئاايروپىالئ بىىاباا ساوقۇلۇش ۋەقەساى ياۈز بەرگەن

 ساياھەت ئايروپىالنى ئۇچۇش جەريانىادا ئاسامائ پەلە -مەئ ئەيىى ۋاقىتتان بەلكىل ئۇ لىچىل تىپتىكى سەيلە

بىىابا بە  يېقىن ئۇچقاانلىقتىن بولساا لېارە  دەى ئاويالپتىمەئ. رادىياودا ئاۇالپال يەنە بىار ئاايروپىالنىى تىلغاا 

ئېلىماتاتتىن بۇ ئايروپىالئ دۇنيا سودا بىىاسىغا سوقۇلۇپتۇن رىلالتىپ ئايروپىالئ بولۇىن ئۈستىدە لىاق يولاۇچى 

تااۇن لىشااىلەر دەرىزىاادىن سااىرتقا سااەلرەپتۇن باشااقا ئولتۇربااائ ئىااكەئ. دۇنيااا سااودا مەرلىاازى ە ئااوت لېتىپ

 ئايروپىالنالرنىڭ ھەممىسى يوقاى لېتىپتۇ. ھېچكىل نېمە ئىش بولغانلىقىىى بىلمەيدىكەئ. 

 

مەئ ئىشاسانىغا لەلا ەئ ۋاقتىمادان سااېرىق رەڭلىال ئىشاسانىدىكى تېلېامىزور ئوچااۇق بولاۇىن بىار قااانچە 

ققائ قوزۇقتە  قېتىپ قالغائ ئىدىن ئالدىدىكى شىرەدە تېسى قوشۇق ئىىژ ىېر ئۇ يەردە ئولتۇرۇىن ھەممىسى قا

 30ئارپا ئومىچى تۇراتتى. مەئ شىرەنىڭ يېىىغا لېلىپ ئولتۇرۇىن ئاۇالر بىالەئ بىلالە  اتەگمى ەئ بىر قانچە قاچ

ىادى. قاۇرۇق ئ-تەڭرىلن ئاھ تەڭرىلن بۇنىڭدىن باشاقان لاالالم قاۇى»مىىۇت تېلېمىزور لۆررپتىمەئ. لۆڭلۈمدە: 

لۆز ئالدىمدىكى مەنزىرىىى لۆررىن ئۆزەمىىڭ نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيادىغانلىقىمىى ئويلىيالمىادىل. باۇ ئااپەت 

ئىى لىز مېلى يىراقلىقتا ئىدى. مەئ ئۆزرم تۇرۇۋاتقاائ  3000—ئامېرىكىىىڭ يەنە بىر چېتىدە يۈز بەرگەئ بولۇى

ىاڭ ئاازراق بولساىمۇ يااردەم قىالاليادىغانلىقىىى ن Google—قۇدرەتلىل دۇنياۋى ئۇچاۇر ماۇالزىمەت شاىرلىتى

 قەتلى  ئويلىيالماپتىمەئ. 

 

سېرگې  لىرىپ لەلدى. ئۇ قوشۇمىسىىى تۈررىن لەيپىياتىدىن ھاياجانالنغانلىقى لۆررنۈى تۇراتتى. ئەمما 

 مېڭىسى سەگە  ئىدى. 

 

ىااز ياااردەم قااولىمىزنى ب—ئۇمااۇ بىاار نەرسااە قىلىشااىى ئويالپتااۇ ئەممااا مەناادە  بۇنااداق ئىالجىسااىز ئەمەس

بايقاااپتۇ.  لىكىىااىسااۇنالمايمىز دەى قارىماياادۇ. ئااۇ بااايىال تااور خەۋەر مۇالزىمىتىىىااڭ تااورى ئۈزرلااۈى لەتكەن

تۇشتىن توربا چىقىپ خەۋەر لۆررىن مۇالزىمېتىرنى -ھادىسىىىڭ ئەھمالىىى بىلىشكە ئالدىرىغائ لىشىلەر تۇشمۇ

ە بېرىپن لۆپچىلىل بىرلىكتە ھەرىكەتلىىىپن مەيلاى قاناداق ئۇچاۇر قىستاڭ قىلىم تىپتۇ. سېرگې  بىزگە لۆرسەتم

ھاااۆجنىتىىى  HTMLمەنبەساااى بولۇشاااىدىن قەتلىياااىەزەرن زىياااارەت قىلغىلاااى بولساااىالن دەرھااااى خەۋەرنىاااڭ 

چۈشۈررڭالر د دى. تېكىسە مەزمۇنىمۇ الزىلن رەسىممۇ الزىل. ئۇ بۇنىڭدىن ئىل ىرى تور باشقۇربۇچى لارۇئ ۋە 

خەۋەر قىلغااائ بولااۇىن لرائىاان قولاادا تورتااۇرانى ئۆزگەرتىشااكە ياااردەم قىالالياادىغائ ئىىژ ىېرالرنىااڭ لرائى قااا 

ئىچىدىكى بىرى ئىدى. مەيلى قانداق تور بەت بولۇشىدىن قەتلىيىەزەرن تاپقىلى بولسىالن بىز ھەممىساىىى ئېلىاپ 
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ى تور ئېقىل مىقادارىىى بىار تەرەى با قويۇى قويايلى. زور لۆلەمدىك Google.comلېلەيلىن ئاندىن ئۇالرنى 

  CNNياالى ساىملىق خەۋەرلەر تاورى د« نىيۇيور  ۋاقىە گېزىتاى»نىڭ ئىقتىدارى   Googleقىلىش تەرەپتەن 

 نىڭ تورتۇراسىدىن تېسىمۇ لۈچلۈ . 

 

بىز باشقىالرنىڭ مەزمۇنىىى ئىشلىتىش ھوقۇقىمىز بار يوقلۇقى ھەققىادە بىرماۇ ئاادەم ساوئاى ساورىمىدى. 

ەش نەتىنىساىىىڭ ئۇالنمىساىىى بىزنىاڭ بەملەلتىكاى خەۋەر بېاتى ە ئاۇالى قويادىن باۇ بىزنىاڭ مااارلىمىزن ئىازد

بااۇرچىمىز يااالى بىااز ئىاازدەش موتااورى بولااۇش سااۈپىتىمىز بىاالەئ ماااس لېلىاادىغائ لەلمەياادىغانلىقى ھەققىاادە 

لىكى ە تەساااىر لۆپچىلىااال مۇناااازىرە قىلىشااامىدى. ھاااېچكىل ئاااۇ ئۇالنمىالرنىاااڭ بااااش بېتىمىزنىاااڭ گاااۈزەل

يەتكۈزىاادىغانلىقى بىاالەئ لااارى بولمىاادى. لىشااىلەرگە جىااددى  ئۇچۇربااا ئېھتىياااجلىقن بىااراق ھېچاايەردىن 

ئېرىشاااەلمەيدۇن ئەمماااا بىاااز ئۇالرباااا يااااردەم بېرەلەيمىاااز. ئېىىقكاااىن بىزنىاااڭ بااااش تارتىاااپ بواللمايااادىغائ 

 مەسلۇلىيىتىمىز بار. 

 

ناھاااايىتى زور ساااالماقتا ئۆزىىىاااڭ راۋاجاااى دەى  ناااى Googleمەئ شاااۇنىڭدىن لېااايىن ساااېرگېيىىڭ 

قارايدىغانلىقىىى ھېن قىلادىلن باۇ لەساىپ ئەنلەنىساىىىڭ چەللىمىساى ە ئۇچرىمايادىغائ ئاادەتتىكى لارخاناا. 

ئەساىردىكى -20ئۇنىڭ بىلەئ الررى بۇ شىرلەتىى قۇردىن ئۇالر نېمە د ساە شاۇ ھېسااب. خاۇددى ئامېرىكىىىاڭ 

م راندول  خارساە ۋە پاۇلىتز ر مۇلاپاتىىىاڭ قۇربۇچىساى جوساې  پاۇلىتز ر ئۆزىىىاڭ تاراتقۇ پادىشاھى ۋىللىيا

ئۈچاۈئ ياازبىىى بىار قاۇر  Googleتاڭغانغا ئوخشاشن الررى بىلەئ ساېرگې   كەخاسلىقىىى ئۇالر قۇربائ گېزىت

 Googleن ئىككىساااىىىڭ ئوخشاااىمايدىغائ يېااارىن لاااېكىنبىااار قاااۇردىن يازباااائ پىروگرامماااا لاااودىال ئەمەس. 

لۈچىاادىن پاياادىلىىىپ ئىپااادىلەۋاتقىىى ئۆزىىىااڭ لااۆز قارىشااىال « تاااراتقۇ»قۇربااۇچىلىرى ئۇالرنىااڭ بااايەت زور 

 ئەمەس بەلكى ھەر خى  ھەر تۈرلۈ  لۆز قاراشالر. 

 

   بىاار Chad Lesterمەئ ئىاش ئۈساتىلىم ە قايتىااپن قوباۇلالش سااندۇقۇمىى لااۆردرم. چااد لېسااتېر د

 « نىيۇيور  ھاياتمۇ »ى: پارچە خەت يولالپتۇن ماۋزۇس

 

نىاڭ نىيۇياور  مانساتتاائ  Googleشاۇنداق ئەمەسامۇن « تەڭرىل »مەئ لۆڭلۈمدە يوشۇرۇئ ۋارقىراى: 

مەرلىزى رايونىدا بىر ئىشسانىسى بار ئەمەسمۇن ئېرىل شىمىە چۈشاتىن باۇرۇئ ئاۇ يەرگە بېرىشاىى پىالنلىغاائن 

سااالمەت ئىاكەئ. بىرىىچاى ئاايروپىالئ ساوقۇلغائ -سااق نىيۇيور  تەرەپىىڭ جاۋابىدا لۆپچىلىكىىڭ ھەممىساى

ۋاقىتتان ئۇالر ئىمپېرىيە سارىيىىىڭ يېقىن ئەتراپىدىكى ئىشسانىدىن چېكىىىپتۇ. ئۇالر ئىىتايىن قورقاۇى لېتىپتاۇن 

 ۋە دوستلىرى ئۈچۈئ ئەنسىرەپتۇ.  ىرىئۆزىىىڭ ئائىلىسىدىكىل

 

بولغاائ ئىشاى توبرىساىدا ئويلىىىشاقا باشالىدىل.  مېڭەم ئاخىرى ھوشىغا لەلادىن ساېرگېيىىڭ قىلمااقچى

شۇنى تونۇى يەتتىمكىن نوپۇزلۇق خەۋەر مەزماۇنلىرىىى تورتۇرايىمىزباا ئېلىاپ لاېلىشن خالىغاانچە چۈشاۈرگەئ 

نىيۇيااور  ۋاقىااە »پااۇرات مەزمااۇنالرنى بىاار يەرگە تااوپالى قويغاناادىن ئۈنااۈمى تېسىمااۇ ياخشااى. مەئ -پااارچە

ى ە مەساالۇى لىشااى مااارتىن نىسااېىسولتىز بىاالەئ ئاالقىلىشااىپن ئۇنىڭاادىن ئااۇالر نىااڭ تااوردىكى لەسااپ« گېزىتااى

چىقارسااا ئااۇالر خاالياادىغائ خالىماياادىغانلىقىىى سااورىدىل. مااارتىن  Googleچىقاربااائ تااوربەت مەزمااۇنىىى 

ىنن بىزنىڭ تەللىپىمىزگە رەھمەت ئېيتتىن ئەمما ئۇالرنىڭ تور باشقۇربۇچىسى بىالەئ مەسلىھەتلەشاكەندىن لېاي

بىاار ئېغىااز گەى بىاالەئ رەت قىلاادى. ئۇالرنىااڭ قارىشااىچە ئۆزىىىااڭ مااۇالزىمېتىرى ئەيىااى ۋاقىتتىكااى بېسااىمغا 

 بەرداشلىق بېرەلەيدىكەئ. 

 

ۋە سىملىق خەۋەرلەر تورىدىكى ماقالىىى تىزىاپن « ۋاشىى توئ پوچتا گېزىتى»شۇنىڭ بىلەئ بىللەن لارۇئ 

Google  نىڭgoogle.com/currentevents كى بىر بەتكە قويۇپتۇ. بىز بااش بەتاكە ئەسكەرتىشاتىن تى

بىرنى يېزىشاىمىز لېارە ن شاۇڭا مەئ ئالادىراپال بىار ئاابزاس خەت يېزىاپ ئۇنىڭغاا تاپشاۇرۇى بەردىال. باۇ بىار 

ئەگەر سىز خەۋەر ئىزدەۋاتقائ بولسىڭىزن تېلېمىزور يالى رادىيودىن ئەڭ يېڭى »ئابزاس خەت مۇنداق يېزىلغائ: 

رىشااىڭ. ئېھتىياااج ناھااايىتى لااۆى بولغااانلىقتىنن تااوردىكى نۇربااۇئ خەۋەر تورتااۇرالىرىىى ئاااچقىلى ئۇچۇربااا ئې
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بولمىاادى. تۆۋەندىكىسااى خەۋەر تورتۇرالىرىىىااڭ ئۇالنمىسااىن بۇنىااڭ ئىچىاادە بۈگااۈئ ئەتى ەنكااى خەۋەرلەرنىااڭ 

 « بەملەن ەئ تېز ساقلىمىسى بار. 

 

ن لئۇنىڭدىكى مەناالرنى ئانچە چوڭقۇر ئويلىىىپ لەتمىادىئۆزەمىىڭ يازبائ بۇ خەتلىرى ە نىسبەتەئن مەئ 

لېكىن شاۇنىڭدىن لېيىىكاى بىار قاانچە ئايادان ئاۇالر قااتتىق تەنقىاد ۋە دەھشاەت لاۈلكى ە قالادىن چاۈنكى باۇ 

يەنىااال لونااا تاراتقۇنىااڭ ئااورنىىى « يېڭااى تاااراتقۇ»مۇنااداقچە ئېيتقاناادان درلەتىىااڭ بېشااىغا باااال لېلىماتقاناادان 

تى. بۇ مېىىڭ ئەسلى لۆڭلۈمدىكى گەى بولمىساىمۇ ئەمماا بىزنىاڭ توربەتىىاڭ ئىىد كىساى ھەقىاقەتەئ ئااللمايت

تورتۇراسااىدا خەۋەر ئىزدى ەناادەن ئەڭ يېڭااى ئۇچۇرالربااا  Googleى بىلەتااتىل. كىىىلشااۇئائ خەۋەرلەر ئەمەساا

مەت قېتىپ قالمىغاائ خەۋەر ئېرىشكىلى بولمايتتىن بىز ئىشلەتكۈچىلەرگە تەمىىلىيەلەيدىغائ ئەڭ ياخشى مۇالزى

تورتۇرالىرىغا ئۇالى بېرىشن شۇنىڭ بىالەئ بىلالە ئۇالرنىاڭ خەۋەرلىرىىاى زاپاساالش. مېىىاڭ قارىشاىمچەن مۇشاۇ 

 ىۋاقىتتىكى ئەھمالغا نىسبەتەئن نىيۇيورلتىن لەل ەئ بىماساىتە تارقىتىلغاائ تېلېامىزىيە پىروگراممىلىارى ئۇچاۇر

 ئەڭ موى خەۋەر لۆزنىكى. 

 

نىاڭ ئىقتىادارىغا ئەھمىايەت بېرىادۇ. ئاۇ ئۇچاۇر تارقىتىلىاپ  Googleئاساسى  تااراتقۇالر يەنىاال  بىراقن

  خەۋەر بۆلۈمى بىازدىن ئۇالرنىاڭ تورتۇراساى ئۈچاۈئ ABCيېرىل سائەت ئۆتمەيالن ئامېرىكا رادىيو شىرلىتى د

ملىق رادىيااو شااىرلىتى بىاار ئۇالنمااا قۇرۇشااىى تەلەى قىلاادى. ئۇنىڭاادىن لېاايىن مىكروسااولە مەملىكەتلىاال سااى

نىاڭ  HTML . بىز بۇ ئىككى تورتۇرانىىىڭ ھەممىسىىى قوشاۇى قويادۇقن لاېكىن بۇناداق بولغانادا MSNBCد

تورتۇراسىىىڭ باش بېتى شۇ سەۋەبتىن توسۇلۇى قالادى.  Googleخەت سانى چەللىمىسىدىن ئېشىپ لەتتىن 

ى. ئايروپىالنىىاڭ بىىاباا ساوقۇلۇش ۋەقەساى لارۇئ بىلەئ مارىسساا دەرھااى تورتۇرانىاڭ بااش بېتىىاى ئوڭشاىد

چۈششە  ئۇچۇرالرنى ئىزدەى ساقاليدىغائ ئىش ئىىتايىن ماۇرەلكەىن -لىشىلەرنى ھەيرائ قالدۇردىن ئۇششاق

بىااز باااايەت زور بېسااىمغا بەرداشااالىق بېرىاااپ ئامالىىااڭ باااارىچە ئاممىغاااا ياااردەم بەردۇقن ماناااا مۇشاااۇنداق 

  قااليمىقانچىلىقتا بىر لۈئ ئۆتتى.

 

« دۇنيا ساودا مەرلىازى»بىز مۇناسىمەتلىل ھالقىلىق سۆزنى ئېالئ سىستېمىمىزبا قويۇىن ئىشلەتكۈچىلەر 

گە ئوخشاش تېمىالرنى ئىزدى ەئ ۋاقىتتان بىزنىاڭ خەۋەر تاور بېتىمىزدىكاى ئۇچۇرالرنىاڭ لۆررنۈشاى ە قواليلىاق 

ىىڭ زور بولۇشااى سااەۋەبىدىن قېتىااپ ياااراتتۇق. قىزىاا  لىرىسااە جەملىيىتىىىااڭ تورتۇراسااى زىيااارەت مىقاادارى

قېلىشىىڭ ئالدىدان بىاز ياامغۇر يېغىشاىىڭ ئالدىادا لۈنلاۈ  ئېلىاپ لەل ەنادە ن ئۇالرنىاڭ بېاتى ە ئۇلىىىادىغائ 

ئۇالنمىااادىن بىرناااى تەيياااارالىن لاااۆپچىلىكىى ئاااالتىپلىق بىااالەئ قاااائ تەقااادىل قىلىشاااقا ئىلھامالنااادۇردۇق. 

ەمكارلىشاااىش ئۈچاااۈئ ئىنااااد قىلغاااائ مىقااادارى ئاشاااىدىغائ بىااالەئ ھ Yahooئىىژ ىېرلىرىمىاااز مەخساااۇس 

ئىىد كىسالش يېڭى قورالىىى ئىشقا سېلىپن بىر قېتىل مەخسۇس ئۇچۇر تۇتتۇقن بۇنداق بولغاندا ئىشلەتكۈچىلەر 

 ئىزدى ەندە خەۋەر تورتۇرالىرىدىن لەل ەئ ئەڭ يېڭى نەتىنى ە ئېرىشەلەيدۇ. 

 

بىاالەئ بىاارلىكتە  Googleئارقىاادىن خەت يېزىااپن -ەر ئارقاااناھااايىتى تېاازالن ئاااقكۆڭۈى ئىشاالەتكۈچىل

بىزنىڭ مەخسۇس قۇربائ  ئېلسەتباشقىالربا ياردەم بېرىشىى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىىى بىلدرردى. زور لۆى قىسىل 

ۋاقىتلىق خەۋەر مۇندەرىنىمىز بىلەئ مۇناسىمەتلىل. بىز ھەر بىار قېاتىل ئۇالنماا تىزىمىىاى يېڭىلىغانادان تېسىماۇ 

ى لىشىلەر ئۇنىڭغا لىرىش ئۈچۈئ ئىلتىماس قىلىدۇ. بىر تور باشقۇربۇچىىىڭ بىر تورتۇراسى بولۇىن لىشىلەر لۆ

ئااۇ جاياادا ئۇچااۇر تارقىتىااپن لااۆپچىلىككە تىااىب ئامانلىقىاادىن خەۋەر بېرىاادۇ. بىاار سااېھىرگەر بىزنىااڭ ئۇنىااڭ 

تورتۇراسىدىكى  Salon.comلەى قىپتۇ. با بىر ئۇالنما تەمىىلىشىمىزنى تە« توردىكى داۋاالش بىلىل ئامبىرى»

بىر قەدىىااس ئاابىىەممۇ بىازدىن بىار ئۇالنماا قاۇرۇى بېرىشاىى ساوراپتۇ. بىار ئەن لىيەلىال ئىشالەتكۈچى بىازگە 

تەللىااپ بېرىااپ ئامېرىكىىىااڭ سااىرتىدىكى ئۇچااۇر مەنبەلىرىىااى لااۆپەيتىش تەللىپىىااى بېرىپتااۇ. مەئ ئۇالربااا 

ردىكى خەۋەر مۇالزىمىتىىىڭ ئورنىىى ئېلىش بولماساتىن بەلكاى لىشاىلەرگە تو»چۈشەندرررىن بىزنىڭ بۇرچىمىز 

گەرچە شاۇنداق بولساىمۇن «. ياردەم قىلىپ ئۇالر باشقا يولالردىن ئېرىشاەلمەيدىغائ ئۇچاۇرالرنى تېپىاپ بېارىش

ىيەنىڭ ئۇالنمىىى ئېلىاپ لىارىش تېاز ساۈرئەتتە لۆپىيىماتااتتىن نىيۇياور ن بەش بۇرجەللىال بىىاا ۋە پىىساىلىمان

 خەۋەرلىرى قوشۇلۇىن ئۇچۇر لەلكۈنى ە ئايالندى. 
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خىزمەتچىلىرىاادىن قايسااى  Googleمەئ دۇنياااۋى نەزەر قوشۇشااىى ئىىتااايىن قااولاليمەئن شۇڭالشااقا 

 درلەتلەرنىڭ تورتۇرالىرىىى ئىشلىتىدىغانلىقىىى سورىدىل. 

 

قااايتۇردىن ئۇنىااڭ ئىچىاادە  ئااۇالر ئوخشاااش بولمىغااائ تىلالردىكااى ئۇچااۇر مەنبەلىاارى ھەققىاادە جاااۋاب

گېرمانچەن گولالندىيەچەن شىم تسىيەچەن نورۋى ىيەچەن دانىيەچەن رۇمىىىيەچەن پاولەلچەن ئىساپانچەن باساكىچەن 

ئۇلرائىىچەن ياپونچە ۋە رۇساچە باار ئىادى. مەئ ھەمامە مەزماۇنالرنى ئەساتايىدى  لاۆررى چىققاائ بولسااممۇن 

شۇڭالشااقا قايسااى تېمىالرنىااڭ ئاشااقۇنلۇقىى قولالياادىغائ يااالى  نلئەپسۇساالىىارلىقى بىرنىمااۇ چۈشااىىەلمىدى

قوللىماياادىغانلىقىن ئۇنىڭاادىكى مەزمۇناادا بىاار تەرەپلىاامە قاراشااىىڭ بااار يوقلااۇقىىى جەزملەشااتۈرەلمەيتتىل. 

خىزمەتچىساىىىڭ  Googleتورتۇرانى لارۇنغا تاپشۇرۇى ئېالئ قىلىشتىن ئىل ىرىن ئااز د  ەنادە ئىككاى نەپەر 

ىقىشىىى ئويلىدىل. قۇرۇلۇش بۆلۈمى ئىزدەش لۈندىلىل خاتىرىسىدىكى ئەڭ ئالدىغا تىزىلغاائ خەۋەر شالالى چ

ى ماڭا ئەۋەتىپتۇن بۇ دۇنيادىكى ھەر قايسى درلەت خەلقلىرىىىڭ مەنابە ئىزدەشاتىكى كىىىلتورتۇرالىرىىىڭ تىزىم

شەلمىسااەمن ئۇنااداقتا مەئ خىزمەتچىلىرىاادىن لۆرسااەتمى ە ئېرى Googleنىشااائ لۆرسااەتكۈچى. ئەگەر مەئ 

 مۇشۇ تىزىملىل ئارقىلىق ھۆلۈم قىلىمەئ. 

 

ئاۇ لاۈنى ئەتى ەنادىن لەچكىااچەن ھەر خىا  ئەھامالالر توختىمااا  ئۆزگىرىاپ تاۇردىن ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ 

قايتۇربااائ ئىىكاسااىمۇ سااەلدە  لەلاادى. بەزى لىشااىلەر بىزنىااڭ مااۇھىل ئۇچااۇرالر بىاالەئ تەمىىلى ەنلىكىمىزنااى 

ەنە بەزى لىشىلەر بىزنىاڭ ئۇالرباا تېلېامىزور لۆررشاىى تەۋساىيە قىلغىىىمىازدىن ناارازى بولادى. بىار ماختىسان ي

قىسىل لىشىلەر بىزنى ئىچىدە مەسسىرە قىلىپن خەۋەر تەمىاىلەش بىزنىاڭ دائىرىمىزدىكاى ئىاش ئەمەس دەيادۇ. 

ى پاالىز رەتلىال بولغانلىقىادىن بىر قىسىل لىشىلەر ئاگاھالندۇرۇىن ئۇالرنىاڭ تاور تاۇرايىمىزنى زىياارەت قىلىشا

نى  Googleبولغانلىقىىىن ئەگەر بىز باش بەتىى پالىز تازىلىمىساقن ئاشۇ ئۇالنمىالرنى چىقىرىمەتمىسە ن ئۇالر 

 قايتا ئىشلەتمەيدىغانلىقىىى دەپتۇ. 

 

ەردىن مەئ بۇ بىر قىسىل لىشاىلەرنىڭ تاار ناۇقتىلىيىەزەرى ە ھەيارائ قالادىل. ھاازىر ئاالھىادە ئىاش ياۈز ب

بىزمۇ ئاالھىدە تەدبىر قوللىىىشىمىز الزىلن ئەجەبا بۇ بىر قىساىل لىشاىلەر چۈشاەنمەمدىغاندۇ  بىار ئېغىاز لىلاال 

گەى قىلغاناادان ئەگەر سااېرگې  چىاان دىلىاادىن ئاممىغااا ئۇچااۇر تەمىىلەشااىى ئويلىمىغااائ بولسااان مەئ بەلكىاال 

. بىز بىر لارخانان مەھسۇالت تەمىىلەيدىغائ قاانۇنى  شىرلەت ئوبرازىمىزنى بۇنداق بۇزۇشقا قىيالمىغائ بوالتتىل

ئاساسى  گەۋدەن مەقسىتىمىز پايدا تېپىشن شۇنداقتىمۇ مۇشۇ سائەت مۇشۇ جايدان مۇنداقچە ئېيتقاندا بىز بىار 

مەيااااادائ ساااااۇدا تۇننۇقاااااۇش ھادىسىساااااى ە دۇچ لېلىاااااپن بەختساااااىزلىككە ئۇچرىغاااااانالرنى ساااااۈنلى  

ىتىشااقا بولىاادۇ. ئەجىبااا باااش بەتىىااڭ رەتلىاال بولۇشااىغا لاپالەتلىاال قىلىااش نەپەساالەندرررۋاتقىىىمىزبا ئوخش

 ئۈچۈئن ئاممىىىڭ تەشمىشلىىىشى ە قوى قوشتۇرۇى تۇرساق بوالرمۇ  

 

يەنە بەزى لىشاىلەر بىزناى يېتەرلىال قىلمىغانادە  ھاېن قىپتاۇ. گېرمانىيەلىال بىار ئىشالەتكۈچى بىزنىاڭ 

 ىىى بېرىپتۇن تۇبىمىزنى قارا رەڭ ە ئۆزگەرتىش تەللىپ

 

—لەمكەئ« خاسالشتۇرۇش»لارخانا تەرەققىيات بۆلۈمىدىكى سىتېمنىڭ قارىشىچەن بىزنىڭ ئىىكاسىمىزدا 

د  ەئ خەتىى چىقىرىشىمىز لېرە  ئىكەئ. سىىدى بىالەئ مەئ ھەر « چوڭقۇر تەزىيە بىلدررىمىز»بىز باش بەتتە 

ەۋەرلەر توختىماا  چىقىماتقانادان بىاز باۇنچە تېازال ئىككىلىمىز باۇ ئىككاى پىكىرناى قوللىمايماايمىز. ھەر خىا  خ

سەلرەى چىقىپ لارخانا تەزىيە بىلدرررش ئۇچۇرىىى تارقاتساقن ئانچە ياخشى بولمايدۇن ساختا مۇھەببەتتە  

تۇيۇلىدۇ  مااس لەلمەيادۇ  ياالى ھەتتاا بىاز درلەتىىاڭ بېشاىغا ئااپەت لەل ەنادە پاۇى تېپىماتقانادە  تۇيغاۇ 

لۈنىاادىكى ھېسسااىياتىمىز ئىىتااايىن بەلىااتەن مەئ لېيىىكااى لااۈنلەردە پۇشااايمەئ قىلىااپ  بېرەماادۇ قانااداق  ئااۇ

قالماسلىق ئۈچۈئ قااراملىق بىالەئ ئالادىراپال قاارار چىقىرىشاىى خالىماايمەئن لاېكىن لىشاىىى بىازار قىلىادىغائ 

ىىى بىاازدىن خەۋەر ئەتراپىمىاازدا پەياادا بولۇشااقا باشاالىغانلىقىىى لااۆردرم. بىاار تاااراتقۇ ئااورگ پۇرسەتپەرەساالىل

ئۇلىىىشىىى تىزىملىكىىڭ ئالدىغىراق تىزىپ بېرىشىمىزنى تەلەى قىلدى ئۇنىڭ ئۈستى ە تاراتقۇ ئاورگىىى بىازدىن 
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ئەمماااا ئۇالرنىاااڭ ئىساااىمى يوقلۇقىااادىن  لىكىىىناااېمە ئۈچاااۈئ ئۇالرنىاااڭ رىقابەتچىساااى تىااازىملىكتە لاااۆررن ەن

كە قاقىادىغائن پايادىلىق ئورۇنغاا ئۆتۈشاكە ئۇرۇنىادىغائ گۇمانالنغانلىقىىى سورىدى. بۇ خىا  باشاقىالرنى چەتا

 ئىشالر قەدەمدە بىر يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. 

 

مەئ سىتېمبا ئويۇمىى ئېيتتىل: تورتۇرا تاۇبىىى قاارايتىش ياالى بااش بەتاتە بىزنىاڭ شەخساى  قاايغۇلۇق 

ىل لۆررنمەيادۇن ياارا تېساى ھېسسىياتىمىزنى ئىپادىلەىن بۇ بىر مەيدائ زور ئاپەتكە نىسبەتەئ ئانچە دەبادەبىل

ئەمادىال يااۈز بەردىن تېسااى بىااز قااايغۇمىزنى ئىپادىلەياادىغائ ۋاقىااە لەلمىاادىن مەئ ئۇنااداق قىلىشااىىڭ ئااۆزى ە 

قاراڭن بىز نېمە د  ەئ ماۇھىل.  : » Googleتەمەنىا قويۇش بولۇى قالىدىغانلىقىىى سىتېمبا د مىدىلن خۇددى 

ۇۋاتقااائ بااۇ لااۈنلەردەن بىااز ئۆزىمىزنىااڭ باااش بېتىاادە بايانااات ئااېالئ پۈتاۈئ مەملىااكەت خەلقااى ئااازاپتىن قايغۇر

 « قىلىشىمىزن بۇ بە  ئاالھىدە ئەمەسمۇ 

 

مەئ دىلىغۇى بولۇى تۇربائ ۋاقىتتان سېرگې  ئىل ىرىكى ە ئوخشاشال ياردەم قاولىىى ساۇندى. ئاۇ مۇناداق 

پن ئەھااماى سااورايدىغانلىقىمىزنى مېااىىڭچە ئەتە تورتااۇرادا تەزىاايە ئۇچۇرىاادىن بىرنااى ئااېالئ قىلىاا»د اادى: 

مانا مۇشۇنداق قىاليلى. « ئىپادىلەيلىن يەنە ئۇالنمىدىن بىرنى قوشۇى تېسىمۇ لۆى ئۇچۇرالربا ئۇالى قويايلى. 

مەئ تەزىاايە ئۇچااۇرىىى دەساالەپكى نۇسسىسااىىى يېزىااپن سااېرگېيغا ئەۋەتااتىلن شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالە بااۇ ۋاقىااە 

ىكىدىن ئەنسىرەۋاتقانلىقىمىى ئۇنىڭغا ئېيتتىل. ئۇ مېىىاڭ ئەندىشاەمىى ياوق نۇقتىسىىىڭ ئانچە مۇۋاپىق ئەمەسل

قىلاادىن ئىككىىچااى لااۈنى ماڭااا بىاار ئۇالنمااا قوشااۇىن بىزنىااڭ قااايغۇمىز ۋە قااولالش ئۇچااۇرىىى لۆرسااىتىدىغائ 

 مەخسۇس بەتكە ئۇلىشىمىى ئېيتتى. 

 

ەنلىكىمادىن لەيپىيااتىل ناھاايىتى مەئ ئۇ لۈنى لەچتە ئاۆي ە قايتقاائ ۋاقتىمادا ئىىتاايىن چارچااى لەتك

تۆۋەئ ئىدى. بىراق لۆڭلۈمدە ئازراق تەسەللى باار ئىادىن ئاۆزەم ئىزچىا  پايادىلىق ئىاش قىلىاماتىمەئن ئااپەت 

 لەل ەندە ھېب ئىش قىلما  چەتتە قاراى تۇرمىدىل. 

 

زنىڭ بۆھرانىى بىر ئۇنداقتان بۇ بى»ىى تەلشۈررى تاپشۇرۇۋالغائ ۋاقىتتان لۆڭلۈمدە: ئېلسەتيېرىل لېچىدە 

دەى ئويلىاادىل. بىاازدە ئومۇميۈزلااۈ  تەييااار پىااالئ يااوق ئەممااا لۆپچىلىاال ھەم « تەرەى قىلىااش ئۇسااۇلىمىز. 

ئاالقزادە بولۇى لەتمىدىن ھەم قااليمىقانچىلىق يۈز بەرمىدى. بۇنداق بىر ئاالھىدە مۇھىتتان لىشىلەر ھەممىسى 

قىلغاندا تېسىمۇ ياخشىن تېسىمۇ ياخشى قىلغىلى بولىدىغانلىقى تۇشتىن قانداق -ئۆزى ە يارىشا ئىشلەىن تۇشمۇ

قات قىيىىچىلىقالرنى يېڭىپن ھەى قىلىش اليىھەسى اليىاھەلەىن ساالماقلىق بىالەئ -ھەققىدە ئويالندىن بىز قاتمۇ

تاارتىش قىلىىغاائ مەساىلىلەرنى مۇناازىرە قىلادۇق. باشاقۇربۇچى ئااخىرقى قاارارنى چىقىارىش ئاارقىلىق -تاالش

 نازىرىىى ئاخىرالشتۇرۇىن داۋاملىق ئالغا ئىل ىرىلىدۇق. مۇ

 

بىزنىااڭ « ۋاشااىى توئ پوچتااا گېزىتااى»بىااراق ئىككىىچااى لااۈنى ئەھااماى ئااانچە ياخشااى ئەمەس ئىاادى. 

نىاڭ ئاۆزى توسااتتىن لاۆپەي ەئ تاور ئاېقىل  Googleئىشلەتكۈچىلەرنى تېلېمىزور لۆررشكە يېتەللىشاىمىزنىن 

ش ئىقتىدارى يوق دەى چۈشىىىپتۇن ئىشلەتكۈچىلەر بىزدىن نېمە ئۈچۈئ شاۇنداق دەى مىقدارىىى بىر تەرەى قىلى

 سورىدى. 

 

تااۇ  رەڭ ىىااى ئۆزگەرتىااپ ئااۆل ەنلەرگە تەزىاايە بىلدرررلمىاادىن ھااېب بولمىغاناادا باااش بەتااتە درلەت 

زن بىاز ئىل ىارى بايرىقىدىن بىرنى تىكلەى مەملىكەتتىكى لىشىلەرنىڭ بىاردە  ئىتتىپاقالشاقانلىقىىى بىلادررەرمى

بااۇ قېااتىل ئەلسااىچە ئۈچااۈئ ئااانچە مااۇھىل بولمىغااائ ئىااش ئۈچااۈئ تۇبىىااڭ رەڭ ىىااى ئااۆزگەرتكەئن نااېمە 

ا بولغائ لۆز قارىشىمىى چۈشەندرررى بولدۇم ئەمما باش بەتاتە قئۆزگەرتمەيمىز  مەئ خاتىرە خارالتىرىدە تۇب

لىشاىى اليىاق تااپتىل. مېىىاڭ قارىشاىمچەن تاوردا درلەت بايرىقىىى چىقىرىش ئۇسۇلىغا قارىتان مەئ پىكرىمادە قې

يۇلتۇز يوللۇق بايراق ئېسىش گەرچە ئىشلەتكۈچىلەرنى رازى قىلساىمۇ ئەمماا خاتاا ئۇچاۇر تارقىتىشاى ماۇمكىن. 

ئەلەمىى باشتىن لەچۈررۋاتقاندە  ھاېن قىلادىلن -ۋەتەنىىڭ ھۇجۇمغا ئۇچراۋاتقانلىقىىى لۆررى تۇرۇىن دەرت

ئىسپاتالش ئۈچۈئن ئويالنمايال درلەتپەرۋەرلىال  لىكىىىپەقەت درلەتكە سادىق ئىكەن نىڭ Googleئەمما مەئ 
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لۈنىادىن ئىل ىارىن شاۇنچە لاۆى ئاادەم -11ئايىىاڭ -9قىياپىتىىى ئوتتۇرىغاا چىقىرىشاىىى ئۈمىاد قىلماايمەئ. 

گەرچە —قوللىرىاادا درلەت بااايرىقىىى لۆتااۈررى ئەخالقىاا  جەھەتتىكااى ئەۋزەللىكىااى نامااايەئ قىلغااائ ئىاادى

 ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىشى ئۆزلىرىىىڭ مەنپەئەتىىى لۆزلەش بولغائ تەقدىردىمۇ. 

 

ئىككىىچى دۇنيا ئۇرۇشى مەزگىلىدەن ئاتام ئايروپىالنىى ھەيدەى گېرماانىيە ۋە ئۇنىاڭ ئىشاسالىيىتىدىكى 

ۋەزىپىسىىى ئىنرا درلەتلەرگە ئۇچۇى بېرىپن ئىستىراتې ىيەلىل ماددى  ئەشياالر ئىدارىسىىىڭ لېچىدە ئۇچۇش 

قىلغائ ئىدى. ئۇ ماڭا مۇنداق تەلىل بېرەتتىن ۋەتەنىى سۆيۈش شوئارىىى ھەممەيالەئ توۋلىساىمۇ ئەمماا ۋەتەئ 

ئېھتىياااجلىق بولغااائ ۋاقىتتااان سااەئ قانااداق ئەمەلىاا  ئىااش قىلاادىڭن بااۇ دەى ۋەتەنپەرۋەرلىكىااى ئۆلچەياادىغائ 

 Googleڭقۇر پۈلكەئ. گەرچە شۇنداق بولساىمۇن ئەمماا ھەقىقى  ئۆلچەمن مەئ ئۇنىڭ تەلىمىىى لۆڭلۈم ە چو

—زور لۆى قىسمى ئاامېرىكىلىقن بىاز درلەتىاى قولاليادىغانلىقىمىزنى بىلدرررشاىى ئاوياليمىز ىىڭخىزمەتچىلىرى

بىزنىڭ ئىشلەتكۈچىلىرىمىزن ھاېب بولمىغانادا ئامېرىكىادىكى ئىشالەتكۈچىلەرن بىزنىاڭ مۇشاۇنداق قىلىشاىمىزنى 

بۇ خى  چاقىرىق ئىىتاايىن لۈچلاۈ . شاۇنىڭ بىالەئ مەئ مۇۋاپىاق بىار ئۇساۇى تېاپىش ئۈساتىدە ئۈمىد قىلىدۇن 

 ئويالندىل. 

 

شۇنىڭ بىلەئ بىللەن نىيۇيورلتىكى سېتىش بۆلۈمىىىڭ مەسلۇلى تىل ئارمستروڭ نىيۇيور  مەرلىزى شەھەر 

ىاى لاۆپچىلىككە ئۇقتاۇردى. رايونىدىكى ئىشاسانىىىڭ ئىككىىچاى لاۈنى ئىشلىتىشاىى ئەسالى ە لەلتاۈررش پىالنى

ئاشسانا قۇرۇبدىلىپ قالدىن ئۇالر يېمەللىكلەرنى ساقچى ۋە ئوت ئۆچاۈررش خادىملىرىغاا بەردىن ئەمماا ئاۇالر 

 ئامالىىڭ بارىچە نورماى تەرتىپىى ئەسلى ە لەلتۈررشىى ئۈمىد قىالتتى. 

 

 Googleتى. شۇنىڭ بىلەئ مەئ سىرتىىڭ قااليمىقانلىقىدىن لۆڭلۈم جايىدا ئەمەسن قولۇم ئىشقا بارمايت

 لىكىىااىدىاان ئىزدەشااكە باشاالىدىلن بااۇ تېررورلااۇق ھۇجااۇملىرىىى لىماالەر قىلغااانلىقىىىن سااەۋەبىىىڭ نااېمە ئىكەن

لۈنىدىن ئىبارەت بۇ لۈنىىڭ قاناداق ئەھمىيىتاى باار  مەئ تاپااليادىغائ -11ئايىىڭ -9چۈشىىىشىى ئويلىدىل. 

  Turner Diaries« دتاۇرنېر لۈنادىلىل خاتىرىساى»يىلىادىكى -1978ئۇچۇرالر ئانچە لاۆى ئەمەس ئىادى. 

لااۈنى يااۈز بەرگەئ پااارتالش تىلغااا ئېلىىغااائ. -11ئايىىااڭ -9ناااملىق يېڭااى ناتسىسااىزملىق روماناادان ئىل ىاارى 

لااۈنى ئىمزاالنغااائ. ئەممااا بااۇ -13ئايىىااڭ -9« پىرىىسااىپاى خىتاپىامىسااى»پەلەسااتىن بىاالەئ ئىساارائىلىيەنىڭ 

 سىىىڭ ھېچقانداق ئاالقىسى يوق. ئىشالرنىڭ ھەممى

 

Google  لااۈنى يولالنغااائ يازمااا دىققىتىمىااى -4ئايىىااڭ -9نىااڭ گۇرۇپپىالربااا بۆلااۈن ەئ مۇنبىرىاادە

دەى ئاتىمالغااائ بىاار ئىشاالەتكۈچى مۇنااداق دەى « ئالاادىن بىل ااۈچى Nostradamus»قوزبىاادى. ئااۆزىىى 

لۈنادە مەئ تورباا چىقماايمەئن  7شاىل ماۇمكىن. باۇ لۈندىن لېايىنن مەئ باۇ ياازمىىى يېڭىلى 7يەنە »يېزىپتۇ: 

لاۈنى ئىادى. -11ئايىىاڭ -9لۈندىن لېايىن دەى  7« سىلەر بۇ مەزگىلدە مېىىڭ ئۇچۇرۇمىىمۇ لۆرەلمەيسىلەر. 

شاااىرلەتىىڭ ئادۋولااااتى لۇلپر تىىاااڭ ماڭاااا د يىشاااىچەن لېاااد راتىپ تەلشاااۈررش ئىدارىساااى باااۇ ئىشاااىى 

 تەلشۈررۋ تىپتۇ. 

 

دىان ئىزدەشاكە باشااليمەئ ئەمماا پەقەت بىارال  Googleى ئېالئ قىلىىسىالن دەرھااى تېررورچىىىڭ ئىسم

ئىاازدەش نەتىنىسااى دىقااقەت قىلىشااقا ئەرزىياادۇ. مەئ مااۇھەممەد ئاتااانى ئىاازدى ەئ ۋاقتىماادان باااش ئىشااتابى 

راساىدا ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق پەلەستىىىىڭ قۇتقۇزۇش تەشاكىالتى تېپىلادى. ھاالبۇلىن باۇ تەشاكىالتىىڭ تاور تۇ

ن ئاۇ بىار قاانچە لنىڭ بەملە  تېز لەسمىساىىى ئااچتى Googleئۇنىڭ ئىسمىىى پەقەت تاپقىلى بولمىدى. مەئ 

ھەپتە ئىل ىارى تاور بەتىاى تۇتقاائ ۋاقىتتاا لۆچاۈرگەئ مەزماۇئ ئىادى. لاونىراق نەشارىدىكى باۇ تاور بەتاتە باۇ 

ياشلىق  17ئۇنىڭدا مۇھەممەد ئاتا ئىسىملىل تەشكىالتىىڭ ئىل ىرى قاتىاشقائ ئىشلىرى تىلغا ئېلىىغائ بولۇىن 

بالىغا ياردەم قىلغانلىقى بار ئىدى. ئاتا ئىل ىرى ئوق يارىسى تۈپەيلىدىن بىر ئامېرىكا دوختۇرخانىسىغا لىرىاپ 

داۋاالنغائ ئىكەئ. مەئ قايتىدىن ناۆۋەتتىكى تورتاۇرا مەزماۇنىىى لاۆردرمن بايقىشاىمچە ئاتاا ھەققىادىكى باياائ 

بايقىادىل. مەئ ئاتاا  لىكىىىئۆچاۈررل ەن رۇنىڭ ئۈستى ە مەئ يەنە ئاۇ ھەققىادىكى تونۇشتۇرۇشااللۆررنمىدىن ئ

د  ەئ ئىسىمىىڭ لۆى ئۇچرايدىغائ ياالى ئۇچرىمايادىغانلىقىىى ئاانچە بىلمەيامەئن ئۇنىاڭ بىالەئ سااالھىيىتى 
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مەئن بىراق مەئ ئاازراق بىار مۇ بىلمەيلىكىىىدەلىللەن ەئ مۇھەممەد ئاتا د  ەئ لىشىىىڭ بىر ئادەم يالى ئەمەس

ئىش قىلىشىى ئوياليمەئن چۈنكى بۇ يىپ ئۇچىدىن گۇمانلىىىشقا ئەرزىيدۇ. مەئ بۇ ئۇچۇرنى قاناداق بىار تەرەى 

قىلىشااىى ئۇقمااايمەئن شااۇنىڭ بىاالەئ سااېرگېيدىن سااورىدىلن ئااۇ ماڭااا بااۇ ئۇچااۇرنى لېد راتسااىيە تەلشااۈررش 

 ئىدارىسىغا تەمىىلەى بېرىشىى ئېيتتى. 

 

نىڭ ئازراق ياردەم قىاللىشىىى ئويالۋاتااتتىن بىاراق ئاۇ  Googleرورچىىى ئىزدەش ئىشىدان سېرگېيمۇ تېر

مەندىن چوڭقۇرراق تەپەلكۇر قىلىماتاتتى. ئۇ ئالدى بىلەئ بىزگە تېررورلۇق ھەرىكىتى ئۇچۇرى باار جەدۋەلادىن 

ئىشلەتكۈچىلەر لېد راتسىيە تەلشاۈررش  بىرنى تارقىتىپن تورتۇرابا چىقىرىشىمىزنى ئېيتتىن مۇشۇنداق بولغاندا

ئىدارىسىغا يىپ ئۇچى تەمىىلەشكە قواليلىق بولىدۇن شۇنىڭدىن لېيىن ئۇ بىزنى لۈنادىلىل خااتىرە ھاۆجنىتىىى 

 Googleنىاڭ لاۆلىمى ھاازىر يېتەرلىال چاوڭن تېررورچىالرنىاڭ  Googleلۆررشكە بۇيرۇىن مۇنداق د ادى: 

تۈزرشى تاماامەئ ماۇمكىن. بىاز گاۆررگە ئاېلىش ۋەقەساى ياۈز بېرىشاىىڭ  دىن پايدىلىىىپ ھۇجۇم قىلىش پىالنى

ئالدىاادا ئېلىااپ بېرىلغااائ سۈررشااتۈررى ئىزدەشااتىن توپالنغااائ ئۇچۇرالربااا ئاساسااەئن ئااۇالرنى پەرقلەناادرررى 

لۈنىادىن لېايىنن دۇنياا ساودا مەرلىازى -11ئايىىاڭ -9ئاڭلىماققا قائىادى ە ئۇيغۇنادە  قىالتتاى. « چىقايلى. 

اقال لىااق مااا  قاچىالنغااائ رىلالتىااپ يولااۇچىالر ئااايروپىالنى پارتلىغاناادىن لېيىىكااى ئاااقىمەت قاتااارلىق شااۇند

مەسىلىلەر ھەققىدە نۇربۇئ ئىزدەش سۈررشتۈررش بار ئىكەئن بۇ لۈنىىڭ ئالدىدان بۇ خى  سۈررشتۈررش ئانچە 

 لۆى ئەمەس. 

 

ىىى ئاددى  قىلىپ چۈشەندرررى ئۆتەيلىن بىاز بۇ جايدا لۈندىلىل خاتىرە سانلىق مەلۇماتىمىزنىڭ مەزمۇن

ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ شەخسى ئۇچۇرلىرى دئىساىل لامىلىساى ۋە تۇرۇشالۇق ئاورنى  ناى سااقلىمىدۇقن ئەمماا زور 

ھەر بىااار  Googleلاااۆى قىساااىل تاااور تۇراالرباااا ئوخشااااشن ئىشااالەتكۈچىلەر تورتۇرايىمىزباااا ئۇالنغانااادان 

ە بىر تىزىق رەقەمىى قويۇى قويىدۇن بۇ بىار تىزىاق رەقەم لىشاىلەر دائىال ئىشلەتكۈچىىىڭ لومپيۇتېرىغا ئاالھىد

دلىچىل تىپتىكى تېكىساە ھاۆجنەت . لۈنادىلىل خااتىرىمىزدەن باارلىق سۈررشاتۈررى « cookie»دەيدىغائ 

ئادر سى بىر بىارى ە بابلىىىادۇ. شۇڭالشاقان بىاز  IPشۇنداقال ئىزدى ەئ لومپيۇتېرنىڭ  cookieئىزدەش بىلەئ 

 IPبىلەئ پارتالشقا ئائىاە نۇرباۇئ ئىزدەشاىىڭ مۇناساىمىتى بولساان بىاز ئىشالەتكۈچىىىڭ  cookieلۇم بىر مە

ئادر سىىى جەزملەشتۈرەلەيمىزن يالى ئۇ ئېلىپ باربائ باشقا ئىزدەشلەرنى لۆررىن يەنىمۇ ئىل ىرىلى ەئ ھالادا 

ڭ ئىسامى دباۇ دائىال بولاۇى تۇرىادىغائ نىڭ ساالھىيىتى مەسىلەئن ئەگەر بىر  ئىشالەتكۈچى ئىل ىارى ئۆزىىىاۇئ

مەزمۇنى ئارقىلىقن بۇ ئىزدەش مەزلۇر ئىشلەتكۈچىىىڭ  cookieئىش  نى ئىزدى ەئ بولسان شۇنىڭغا مۇناسىپ 

 بۇنىڭدىن سىرت قايسى ئىزدەشلەرنى ئېلىپ باربانلىقىىى لۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

 

ىن بىرناى تاوپالى رەتلەپتاۇن ئۇنىڭادا بىزنىڭ سېلىشتۇرۇى ئىزدىشىمىز ئۈچاۈئ ساېرگې  ساۆزلۈ  تىزىمىاد

بااار ئىاادى. بىرىىچااى « يېقىلغااۇ مىقاادارى»ۋە « لااوگىن ئااايرودۇرۇمى»ن «ئاۋىياتسااىيە مەلتىپااى»ن «بوئىااڭ»

قېتىملىق ئىزدەشتەن لۈندىلىل خاتىرە قوشاۇنى بىار لۈنادىال ساېرگې  بەل ىلىا ەئ ئاۆلچەم ە مااس لېلىادىغائ 

لۈنىاادىن ئىل ىاارى ئااايروپىالنىى -11ئايىىااڭ -9شااىى تېپىپتااۇ. مىڭاادە  سۈررشااتۈررى ئىزدە 100تەخمىااىەئ 

گۆررگە ئېلىمالغانالرنىڭ ئىسىل لامىلىسى لۆررن ەئ سۆز قالادۇرۇش تاختىساىدىكى ئۇچۇرالرباا ئاساساەئن بىار 

قىسىل مۇناساىمەتلىل ئىازدەش تاۈرلىرىىى جەزمالەىن ساېرگېيىىڭ ئىازدەش تىزىمىغاا قوشاتۇقن گەرچە مەئ ئاۇ 

ايروپىالنىى گاااۆررگە ئالغاااائ لىشاااىلەر بىااالەئ ئوخشااااش ئىساااىملىل بولغاااائ نەس باساااقائ ئۇچۇرالرنىاااڭ ئااا

 ئويلىغائ بولساممۇ.  لىكىىىئىشلەتكۈچىلەر تارقاتقائ ئۇچۇر ئىكەن

 

مېىىاڭ بىلىشاىمچەن سااىرتتىكىلەردىن ھاېچكىل بىاازدىن لۈنادىلىل خااتىرە ھۆجنىتىاادىن ئۇچاۇر قېزىشااىى 

خباارات خەۋەرلىرىادىن مەلاۇم بولۇشاىچەن ھۆلاۈمەت بىار قاانچە ئىىتېرنېاە تەلەى قىلمىغائ بولسىمۇن ئەمما ئا

دتاور ئاالقىساىىى ناازارەت قىلغىلاى « گاۆش يەيادىغائ ماشاىىا»مۇالزىمىتى تەمىاىلەش ساودى ەرلىرىىىڭ يېىىغاا 

يەنەن  بولىدىغائ لومپيۇتېر  ئورنىتىپن تاور ئاالقىساىىى ھەر ۋاقىاە ئىاز قوبالشاقا قواليلىاق ياارىتىپتۇ. خەۋەردە

ھۆلۈمەت ئىىتېرنېە مۇالزىمىتى تەمىىلى ۈچى سودى ەرلەرنىڭ لۈندىلىل خاتىرە ھاۆجنىتىىى تەلشاۈررۋ تىپتۇن 

ساندۇقىىىڭ تور ئاالقە ئەھمالىىى تەلشۈررش ئىكەئ. ئامېرىكا ھۆلۈمىتىىىڭ تاوردا  ئېلسەتمەقسىتى مەلۇم بىر 
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 ىلەئ ئۆرلىدى. پاراڭلىشىشقا بولغائ قىزبىىلىقى بىر لېچىدىال شىددەت ب

 

ساېرگېيغا ياردەملىشااىپ تېررورچىالرنااى ئىازدەش ئىشااىىى تامامالشااتا قىلچىماۇ ئىككىلەنمىاادىل. ھااېچكىل 

ھەرىكەت قىلىشقا پۇرسەت لۈتۈى تۇرۇۋاتقائ باشقا تېررورچىىىڭ باار يوقلاۇقىىى بىلمەيتتاىن ئەگەر باار بولساان 

يوق ئىادى. ئەگەر بىاز ھايااتلىقىى قۇتقۇزااليادىغائ ئۇچاۇر  ئۇالرنىڭ نەگە ھۇجۇم قىلىدىغانلىقىىىمۇ بىلىدىغانالر

بىلەئ تەمىىلىيەلىسە ن ئۇنداقتا ئەخالق ۋە ھەققانىيەت جەھەتتىىمۇ قوى قوشتۇرۇى قاراى تۇرمايتتۇق. بىزنىاڭ 

ت ئىزدەش پارامېتىرىغا بولغائ تەلىپىمىزنىڭ ئىىتايىن قاتتىقلىقىىى نەزەرگە ئالغاندان ئىشلەتكۈچىىىڭ شەخسىيە

ئۇچۇرلىرى ئاساسى  جەھەتتىن ئاشكارىلىىىپ لەتمەيتتى. بىز پەقەت گۇمانلىق لىشىلەرنى جەزملەشىى ساىىاى 

لۈنىاادىن ئىل ىاارى ھۇجااۇم قىلىااش سااۆز تېمىسااىغا بەلاارە  -11ئايىىااڭ -9بېقىماتاااتتۇقن مۇنااداقچە ئېيتقاناادا 

 قىزىققائ لىشىلەر. 

 

لەتكۈچىىىڭ ئىاازدەش ئەھمالىغااا ئاساسااەئ مااۇئەييەئ تې ااى تەلتىاادىن ئېيتقاناادان بىااز يەنىااال ئىشاا لااېكىن

سۈزرش ئېلىپ بېرىماتاتتۇق. ئەگەر گۇمانلىق ئىشلەتكۈچى بايقالسان بىز ئامالىىاڭ باارىچە ئۇالرنىاڭ لۈنادىلىل 

خاتىرىساااىدە قالااادۇربائ مۇناساااىمەتلىل ساااانلىق مەلۇماتالرباااا ئاساساااەئ ئۇالرنىاااڭ شەخساااى  ئۇچاااۇرىىى 

تور شەخسىيەت مەسىلىسىىى مۇناازىرە قىلىشاىماتقانلىقىىى ئاڭالۋاتقانادان مەنماۇ باۇ  جەزملەيتتۇق. باشقىالرنىڭ

يازباائن ئاۇ مېىىاڭ تاۇننى « Yada Yada»قوراى بالاداق ئۈچاۈئ  Googleمەسىلىىى ئويلىىىماتاتتىل. مەئ 

 قېااتىل ئىشاالەتكۈچىىىڭ يوشااۇرۇئ شەخسااىيەت مەسىلىسااى ە يولۇقۇشااۇمن ھازىرقىسااى ئىككىىچااى قېااتىل. بىااز

قەسااتەئ ئىشاالەتكۈچى سااانلىق مەلۇماااتى ھەققىاادە مۇنااازىرە پەياادا قىلىااش نىيىتىمىااز يااوقن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە 

ئىشلەتكۈچىلەر بىلەئ مۇنازىرە قىلغۇمىزمۇ ياوقن مەئ باۇ ئىشاىىڭ تەدرىنىا  ياۇقىرى لۆتۈررلاۈىن لارخانىىىاڭ 

لىاپ باۇ يوشاۇرۇئ خەۋپىاى ياوقىتىش سىرتقى ئوبرازىغا ئېغىر تەسىر يەتكۈزرشىدىن ئەنسىرىدىل. مەئ ئامااى قى

 تۇرمۇش نورماى ھالىتى ە ئەسلى ە لەلسىالن دەرھاى ئەمەلىيلەشتۈرمەلچى بولدۇم. —ئىرادىسى ە لەلدىل

 

ھۇجااۇم قىلىااش ۋەقەسااىدىكى تېررورچىالرنااى ئىزدىاادۇقن نەتىنىاادە « 9.11»بىااز لۈناادىلىل خاتىرىاادىن 

ن ھەم «دۇنياا ساودا مەرلىازى»ساىدان ھەم  cookieش ھېچىېمى ە ئېرىشاەلمىدۇق. ئە  گۇماانلىق بىار ئىازدە

دىان پايادىلىىىپ ھۇجاۇم قىلىشاىى  Googleدەى باار ئىادى. ئەگەر تېاررورچىالر « مىسىر ئاايروپىالئ باۇالش»

 پىالنلىغائ بولسان ئۇنداقتا ئۇالر بە  پۇختا يوشۇرۇنۇپتۇ. 

 

 تور بېتى ە يۆتكىدىل « ە مەنبەخەۋەر ۋ»مەئ دىققىتىمىى ئۆزىمىزنىڭ جۇش ئۇرۇى راۋاجلىىىماتقائ 

 

بااۇ تااور بەت خااۇددى پىاالە  بوللااۇق ئۆسااۈملۈلكە ئوخشاااش ئااۇزۇئ ئۇالنمااا تىزىمىغااا ئايالنغااائ بولااۇىن 

ئااايرىل ھالاادا ھەر خىاا  خەۋەر مەنبەلىاارى ۋە قۇتقااۇزۇش تەشااكىالتلىرىىى لۆرسااىتەتتى. تېررورلااۇق -ئااايرىل

مىڭادىن ئېشاىپ لەتتاى. مېىىاڭ ۋەزىاپەم  400ەت مىقادارى ھۇجۇمىىىڭ ئىككىىچى لۈنىن بۇ تور بەتىىڭ زىياار

بەتىىڭ راۋائ ئىنرا بولۇشىغا لاپالەتلىل قىلىش بولۇىن بۇ ۋەزىپە ناھايىتى تېزال ساى بولما  قالادى. خەتەرگە 

تەۋەلكۇى مەبلىغى سالغۇچى بىار ساودى ەر بىازدىن ئىلاانە توپاليادىغائ بىار تورتۇرانىاڭ ئۇالنمىساىىى تىزىمغاا 

ى تەلەى قىلاادىن ئااۇ تورتااۇرانى ئااۇ قوللىغااائ بىاار شااىرلەت يۈررشااتۈرەتتى. بىاار سااېتىش خادىمىىىااڭ قوشۇشااى

تۇشاتىن -خېرىدارىمۇ لىرىشىى ئويالۋاتاتتى. دۇنيانىاڭ ھەر قايساى جايلىرىادىكى ئاخباارات ئاورۇنلىرى تۇشامۇ

قايسااى تورتۇراالرنىااڭ ئااۆزلىرىىى ئۇالنمااا تىزىمىغااا قوشااۇى قويۇشااىى بىاازدىن ئۆتۈنۈۋاتاااتتى. مەئ ئىل ىاارى 

ئۇالنمىساااىىى قوشاااۇى قوياااۇشن قايساااى تورتۇراالرنىاااڭ ئۇالنمىساااىىى قوشاااۇى قويۇشاااىىڭ ئەھمىيىتاااى ياااوق 

ڭ باھاالش ئۆلچىمىىى بەل ىلىمى ەئ ئىكەنمەئن شۇ سەۋەبتىن ۋاقىتلىق تەدبىر قوللىىىشقىال بوالتتىن لىكىىىئىكەن

ىمەت مەسىلىسى لېلىپ چىقىشتىن سااقلىىىش ئۈچاۈئن ساىىدى ئۆزەم قارار قىاللمىغائ ئەھمالدان ئاممىمى مۇناس

بىاالەئ تەلشااۈررى جەزملىاادىل. ئىشاالەتكۈچىلەر بىاازدىن ئوتتااۇرا شااەرق ۋە ئالرىقىىىااڭ ئاخبااارات مەنبەلىرىىااى 

تەمىىلەشىى تەلەى قىلدى يەنە لانادامۇ بار. مەئ ئىل ىرى شىمالدىكى لانادانى ئويالشامىغائ ئىكەنامەئن ئاۇالر 

امىلە قىلدى دەى ئويالى قاپتۇ. مەئ لانادا رادىيو شاىرلىتى ۋە ئەرەب دۇنياساى بىالەئ ئالرىقىىىاڭ سوبۇق مۇئ

ئىى لىااز تىلىاادىكى ئاخبااارات مااۇالزىمەتلىرىىى قوشااتۇم. مەئ يەنە لااۆپچىلىكىىن بااۇ تااور بەت پەقەت ۋاقىتلىااق 
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ساكەرتتىل. ئەمماا ئىشالەتكۈچىلەر دەى ئە« بىزنىڭ مەڭ ۈلۈ  ئىقتىدار ئاالھىدىلىكىمىز بولمايدۇ»مۇالزىمەتن 

 ئانچە پەرۋا قىلىپ لەتمى ەندە  قىالتتى. 

 

تولۇق بىر ھەپتەن بىز بىر قاتار يېڭى مۇھىتقا يۈزلەن ەندە خۇددى بىر ئىش يۈز بېرىدىغاندە ن ھەر ۋاقىە 

مايتتۇقن ھەم لېيىىكى قەدەمدە قانداق مېڭىشتىن ئەنسىرەى تۇراتتۇق. نۇربۇئ ۋاقىتالردا ھەم ئالادىن ساىىىيال

پايدىالنغۇدە  تەجرىبە يوق ئىدى. بىز ئامالسىز تۇيغۇمىزبا تايىىىپ بىر تەرەى قىالتتاۇق. ئېرىال لاۆپچىلىكىى 

تورتۇراسااىىىڭ تارقىتىشااىى  Googleلاماناادۇرۇپكىغا چىقىشااقا يااوى قويمىاادىن بىااز بىاار گۇرۇپپااا خەلقلااارالىق 

ئىچىدە ئالغانىستانمۇ باار ئىادى. ئۇنىاڭ ئۈساتى ە ئېرىال  قوزبىتىش پائالىيىتىىى بىكار قىلدۇقن چۈنكى بۇنىڭ

بىزناااى ئاگاھالنااادۇرۇىن ئاالھىااادە ۋاقىتتاااا تۇرباااانلىقىمىزنى نەزەرگە ئالغانااادان ھاياجاااانلىق لەيپىيااااتتىكى 

ئىشاالەتكۈچىلەر بىاالەئ ئاااالقە قىلغاناادا ئاالھىاادە ئېھتىيااات قىلىشااىمىزنى جىكىلىاادى. بىااز بااۇ قېااتىل ئۇنىااڭ بااۇ 

قارىمىااادۇق. بىااار ئىشااالەتكۈچىن ئۆزىىىاااڭ ئىسااامىىى  دەى رۇشاااىىى مۇناااداقال دەى قويغاااائ گەىئاگاھالندۇ

لىرگۈزگەندىن لېيىن ئېرىشكەئ نەتىنىىى لۆرگەندىن لېيىن ئىىتايىن خاپا بولۇىن ئىشسانىمىزبا لېلىپ جىدەى 

راۋانلىق قىلمىشاى چىقىرىمەئ دەى تەھدىە سالدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە شىرلەتىىڭ چوڭ دەرۋازىسىىىڭ ئالدىدا زو

ئېلىپ باردى. ساقچىالرنىڭ بۇ ئىشلەتكۈچى بىلەئ ئاالقىلىشىشى ئۈچۈئن مەئ يەرلىل ساقچى ئىدارىسىغا مەلۇم 

قىلاادىل. يەنە بىاار ئىشاالەتكۈچى ئۇنىااڭ نەشاار ھوقااۇقى بااار رەسااىمىى بەملەلااكە ساااقلىغانلىقىمىز ئۈچااۈئ 

وختىمااا  سااۆزلەىن بىزناى ساااراڭالرچە ئەيىپلەيتتااى. بەزەپلىىىپتاۇن ئااۇ تېلې ونادا ئابزىاادا لىااق سېساىق گەىن ت

ئەمەلىيەتااتە ئااۇ رەسااىملەر ئۇنىااڭ مۈشااۈلى بولااۇىن سااۈرەتكە تااارتىش ئۇسااۇلى بە  يېڭىياااچى بولااۇىن ئااۆزى 

تېررورلۇق ھۇجۇم ۋەقەسى ياۈز « سىىتەبىر-11»رەسىملەرنى توربا چىقىرىپ قويۇپتۇ. ئەھماى مانا مۇشۇنداق. 

بىر قانچە لۈندەن بىر ساراڭىىڭ مۇنداقال ئابزىدىن چىققائ تەھدىە سۆزلىرى بولغاائ  بەرگەندىن لېيىىكى ئاشۇ

 تەقدىردىمۇن ھەممىمىز بىپەرۋالىق قىلىشقا پېتىىالمىدۇق. 

 

سااۆزلەر جەھەتااتەن مەئ -شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالەن ئىشاالەتكۈچىلەر بىاالەئ ئاااالقە قىلغااائ ۋاقىتتىكااى گەى

تېررورلۇق ھۇجۇمى ۋەقەسىدىن لېيىىكاى بىار ھەپتىادەن بوساتوئ « ەبىرسىىت-11»تەتقىقاتىى داۋامالشتۇردۇم. 

ئۇنىم رسىتېتىدىكى ئالوئ لوخىن ئىسىملىل ئوقۇش پۈتتۈرگەئ بىر ئوقۇبۇچى بىزگە بىار پاارچە لىچىال رەساىل 

نىڭ باش بېتى ە قوياۇى بېرىشاكە بولىادىغائ بولمايادىغانلىقىىى ساوراپتۇ. باۇ  Googleئەۋەتىپن بۇ رەسىمىى 

ى ن ئاقن لۆ  ئارىالشقائ ھالقا شەلىللىل يىپە  لىىتا بولۇىن دەى بىزگە الزىملىق نەرساە ئىادى. باۇ يىاپە  قىز

 ا ھەم ئاددى  ئەمەس ھەم بالىالردە  لۆپتۈررۋ تىلمى ەئ تلىى

 

د  ەنادە  ئۇناداق دەبىادەبىلىل تېسىماۇ ياوق. ئاۇ ھەم ئااددى  ھەم « قاراڭن قاراڭن بىز ۋەتەناپەرۋەرن»

نىڭ ئۈستى ە ھۆرمەتىى بىلدررگەئ. مەئ بۇ رەسىمىى لارۇنغاا ئەۋەتىاپن ئۇنىاڭ پىكرىىاى ساورىدىل. نەپىنن ئۇ

ئۇمۇ ياقتۇرۇپتۇن شۇنىڭ بىلەئ مەئ ئۇنى الررى بىلەئ سېرگېيغا يولالى بەردىل. بىاز شاۇ لاۈنىال يىاپە  لىىتىىاى 

 ىارى بىاز يازباائ تەزىايە ئۇچاۇرىىى باش بەتكە چىقاردۇقن ئۇستى ە ئۇالنمىمۇ قوشتۇقن ئۇالنماا بىار ھەپاتە ئىل

لۆرسەتتى. لۆزنى يۇمۇى ئاچقۇچەن چىشىمغا تەگدى دەى قارىغائ بىر ئىشلەتكۈچى لېلىپ ئەرز قىلدىن چۈنكى 

ناى ئىشالەتمەپتۇقن ئۇنىاڭ د يىشاىچە بىاز ئىشالەتكەئ يىاپە  لىىتىادا « ھەقىقى  ئامېرىكا درلەت بايرىقى»بىز 

باااارلەئ. زور لۆپچىلىااال ئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ ئىىكاساااى ئاااۇ « ۇراقسىياساااى  تاااوبرا دەيااادىغائ سېساااىق پااا»

ئىشااالەتكۈچىدە  ئاشاااقۇئ ئەمەسن بىاااراق بىااازدىن ۋەتەنپەرۋەرلىكىاااى تېسىماااۇ ئېىىاااق ئىپادىلەشاااىى تەلەى 

 قىلىدىغانالرنىڭ ساداسى باربانسېرى لۆپەيدى. 

 

 Googleسىدىكى نىيۇيااور  ئىااش بېنىاارىش ئورنىاادىكى بىاار ئااېالئ لەسااپى ۋالالەتچىسااى يېڭااى نۇساا

مايكىسى ئىشلەشىى تەلەى قىلىپن يۇلتۇز بالداق گۈى نۇسسىسى بىلەئ اليىھەلەن ەئ شىرلەت تاۇبى بېسىشاىى 

ئوتتۇرىغاااا قويااادى. ئاااۇ مۇشاااۇنداق ماااايكىىى ھەمااامە خېرىااادارلىرىغا ساااوۋبا قىلمااااقچى ئىاااكەئ. ئۇنىاااڭ 

ز يەنە بىار قېاتىل باشاقىالرنىڭ چىشاىغا خىزمەتداشلىرىىىڭ ھەممىسى بۇ ئىدىيەنى ياقتۇرىدىكەئن مەئ ئامالساى

 تې ىپ قويدۇم.  
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بىاز تورتۇرانىاڭ ئاۆزى ە نىسابەتەئ ئىزچىا  ئېھتىياتچاائن بىاز »تور خەتاتە مەئ ئۇنىڭغاا چۈشاەندرررى: 

دەى ئاتىلىاادىغائ شااىرلەتىىڭ بااۇ ئىشااالرنى  Googleقولالياادىغانلىقىمىزنى بىلاادررىمىزن ئەممااا ئااااليىتەئ 

اۋراڭ سېلىشىىڭ ھاجىتى يوقن بۇ ئىككىسىىىڭ ئارىسىدىكى چې راباا نىسابەتەئ بىاز ئىزچىا  قىلىماتقانلىقىىى  د

ئېىىق ئاايرىيمىزن ھالقىاپ ئۆتۈشاكە ھەرگىاز ياوى قويۇلمايادۇ. مېاىىڭچە بىماساىتە درلەت باايرىقىىى ئىشالىتىپ 

تتىن شاۇنى ھاېن مەئ توساا« ئۆزىىى پەردازالشتە  ئۇسۇى ئاشۇ چې رادىن ھالقىپ لەتكەئ بولۇشى مۇمكىن. 

قىلاادىمكىن مارلااا باشااقۇرۇش قانااداق ئىشااىى قىلماساالىقىى بىلىشااتىن باشااقا نەرسااە ئەمەس. شااىرلەت قااانچە 

تەرەققى  قىلغانسېرىن مارلا دۇچ لېلىدىغائ بېسىممۇ شۇنچە چوڭ بولىادۇن تەدبىرىمىزناى ئۆزگەرتىشاىى تەلەى 

ېھتىياتساىزلىقتىن چىاڭ تۇرساان بىزنىاڭ لۆپچىلىكىىاڭ قىلىدىغانالرنىڭ ئاۋازىمۇ شۇنچە ياڭراق چىقىدۇ. ئەگەر ئ

لۆڭلىدە تىكلى ەئ ئىشەنچىمىز زىيانغا ئۇچرايدۇ. مەئ قارار چىقارباندا تەجارىبەن بىماساىتە تۇيغاۇن خېرىادارالر 

بىلەئ ئۇچرىشىشن ئىشداشالر بىلەئ مۇناازىرە قىلىاشن ئى ىلىال تىكلى اۈچى ە ئىىكااس قىلىاشن يەنە ئۆزەمىىاڭ 

«Google نىڭ ئۈزلۈلسىز راۋاجلىىىشقا بولغائ تۇيغۇسىغا تايىىىمەئ. ئەمماا ئاساساى  جەھەتاتىن « سلۇبىئۇ

 قىياس قىلىشقا تايىىىمەئ. 

 

لۈنىىىڭ ئۆزىدەن پۈتكۈى دۇنيا قااليمىقانلىشاىپن لوناا باار بولغاائ قائىادە مااس لەلامە  -11ئايىىڭ -9

ۈز بەرگەندىن لېيىىكى تەرتىپسىز ھالىتى بىزنىڭ ئۇنداق ئەمەسن تېررورلۇق ھۇجۇمى ي Googleقالدى. ئەمما 

لۈندىلىل خىزمەتلىرىمىزنىڭ ئىستىيارىيلىقىىى تېسىمۇ ئاشكارىالى بەردى: الررى بىلەئ سېرگې  ئاۆزى بىل ەنىاى 

بۇيائ قىالاليدۇ. مەئ ئۇالربا ئەگەشاكەچكەن ھەمىشاە ئاۇالردىن بىار -مارلىسىىى ئۇالر ئۇيائ Googleقىلىدۇن 

نىال ئېلىپ بارىدۇ د  ەئن ئۇنىڭغا ئۇالپال « پەقەت ئىزەش» Googleە تۇرىمەئ. بايا تېسى ئۇالر قەدەم لەيىىد

دەى جالارلىدى. مەئ بىزنى ئىزدەشتىن ئىبارەت توبرا « ھازىر بىزمۇ ئاخباراتچىلىق بىلەئ شۇبۇللىىىمىز»يەنە 

 قىە جەدۋىلىدىن بىرنى تۈزدرم. رىلىسىغا قايتۇرۇى لەلمەلچى بولۇىن ئاخبارات لەسپىدىن چېكىىىدىغائ ۋا

 

لااۈنى درشااەنبە نورماااى باااش بەتااكە -24ئايىىااڭ -9بىااز : »ممەئ مۇنااداق تەللىپىااى ئوتتۇرىغااا قوياادۇ

قايتىشىمىز لېرە . ۋاقىتىى قانچە لەيىى ە سۈرسە ن ييپە  لىىتا ۋە ئاۇالنمىىى ئۆچۈررشاتىن ئىباارەت قىلمىاش 

كى بىز مۇشاۇنداق قىلسااقالن لىشاىلەر بىزناى باۇ ئىشاقا لۆڭاۈى شۇنچە ئوڭايسىز ئەھمالغا چۈشۈى قالىدۇن چۈن

مەئ خەۋەرنىااڭ دابدۇبىسااى ئىككىىچااى ھەپتىاادىن لېاايىن تەدرىنىاا  ئاجىزالياادۇ دەى « بۆلمىاادى دەياادۇ. 

ىىڭ داۋاملىشىش ۋاقتى ىقارىغائن بۇنداق بولۇشىىڭ سەۋەبى ئاپەتىىڭ ماھىيىتى ۋە لۆپچىلىكىىڭ دىققەت قىلىش

شاالەتكۈچىلەر بىزنىااڭ نورماااى يۈررشااۈش ھااالىتى ە ئەساالى ە قايتۇربااانلىقىمىزنى چۈشااىىىدۇ. بەل ىلىاا ەئ. ئى

بۇنىڭاادىن باشااقان بىااز ھااازىر تېسىمااۇ يااۇقىرى چاسااتوتىدا خەۋەر تورتۇرالىرىغااا يامىشااىپن ئاناادىن يامىشااىپ 

زىمىتى ە ئىزدەشااكە لىرگااۈزىمىز. بىااز لىشااىلەرنى قايتىاادىن ئىاازدەش مااۇال Googleتوپلىغااائ ئۇچااۇرالرنى 

 يېتەللىشىمىز لېرە . 

 

الررى مېىىڭ پىالنىمىى رەت قىلدى. ئۇنىاڭ د يىشاىچە بىزنىاڭ خەۋەر ئىازدەش ئىقتىادارىمىز تېساى ئاانچە 

ياخشى ئەمەسكەئن ئۇنىڭ ئارقىلىق مەخسۇس خەۋەر بېتى مۇالزىمىتىىىڭ ئورنىغا دەسسىتەلمەيمىز. سېرگېيىىڭ 

ئالغانىسااتانغا ھۇجااۇم قىلىاادىكەئن خەۋەر بېتىىىااڭ مەۋجااۇت بولااۇش قارىشااىچەن بىاار ھەپااتە ئىچىاادە ئامېرىكااا 

زررررىيىتااى بااار ئىااكەئ. مۇخبىرنىااڭ سااىىدىغا د يىشااىچەن ئۇالرمااۇ خەۋەر بېتىىااى ئىىتااايىن ياقتۇرىاادىكەئ. 

 شۇڭالشقان خەۋەر بېتى ساقالى قېلىىدىن مەئ ئۇالنما خىزمىتىىى داۋامالشتۇرىدىغائ بولدۇم. 

 

باش بەتتە تەۋسىيە قىلىدىغائ ئۇچۇرنى تارقىتىشىى ئەسلى ە لەلتۈرىادىغائ ۋاقىاە  لۈنىن-3ئايىىڭ -10

بولغاندە  قىالتتاى. تەۋساىيە ئۇچاۇر ئاېالئ ساودى ەرلىرىىى جەلاپ قىلىاپن تورتاۇرا ماۇالزىمىتىىى ئىشلىتىشاىى 

ەگەر بىز يىپە  لۈنىدەن بىز بۇ خى  ئۇچۇرنى تارقىتىشىى توختاتتۇق. ئ-11ئايىىڭ -9ئىل ىرى سۈرەتتى ئەمما 

لىىتا بىلەئ خاتىرە لۈنىى ئىپادىلەيدىغائ ئۇالنمىىى تەۋسىيە ئۇچۇرالرنىڭ يېىىغا قويغاائ بولسااقن يىاپە  لىىتاا 

بىاالەئ ئۇالنمااا قارىماققااا ئېالناادە  لااۆررنەتتى. مەئ يىااپە  لىىتااا بىاالەئ ئااۇالنمىىى بەتىىااڭ ئاسااتىغا قويااۇش 

ن بۇنىڭادىن لىشاىلەر بۇنىاڭ ۋاقىتلىاق ۇسىممىتىرىكساىز تۇيغاۇ بېرىاد تەللىپىىى بەردىلن بۇنداق بولغاندا ئازراق

ھېن قىلىپن لېيىن ئۆچۈرگەنادىمۇ ئاساانال قوباۇى قىالاليادۇ. الررىىىاڭ ھاېن  لىكىىىھەى قىلىش چارىسى ئىكەن
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قىلىشىچە بۇنداق بولغاندا بەت ئاساتىدىكى خاادىل قوباۇى قىلىاش ئۇچاۇرى ۋە لارخاناا ئۇچۇرىىىاڭ ئۇالنمىساى 

تېررورلااۇق ھۇجااۇم قىلىااش ۋەقەسااى بىاالەئ بابلىىىشاالىقتە  لۆررنىاادىكەئ. مەئ « سااىىتەبىر-11»ىماققااا قار

ئەسلىدە ئامېرىكا ئالغانىستانىى بومباردىمائ قىلغاندىن لېيىنن ئاندىن ئۇنىڭغا بولغائ بەمسورلۇقىغاا ئىىكااس 

 قايتۇرا  د  ەئ ئىدىل. 

 

تەۋسىيە ئۇچۇرنى ئەمدى ئويلىماسلىقىى ئېيتتاى. بىار خەۋەر  الررى ماڭا بۇيرۇق قىلىپن يىپە  لىىتا بىلەئ

 يولاليلى. 

 

بااۇنچە تېااز بولااۇى لەتسااە بولماياادۇ. بىااز ھااازىر خەۋەر »ئااۇرس جاااۋاب قااايتۇرۇى مۇنااداق د اادى: 

تورتۇراسىما  بىز سىملىق تېلېمىزىيە ئاخبارات تورى بىلەئ رىقابەتلىشىماتامدۇق  بىاز ناېمە ئۈچاۈئ بااش بەتاتە 

تېررورلاۇق ھۇجاۇم قىلىاش ۋەقەساىدىن ئىباارەت باۇ خىا  « ساىىتەبىر-11»ماۋزۇسىىى ئاېالئ قىلىمىاز  خەۋەر 

ئاالھىاادە ھادىسااىدە مەئ تااوبرا چۈشااىىىمەئن ئەممااا ھااازىر مەئ بىزنىااڭ بۇنااداق قىلىشااىمىزنىڭ ئەھمىيىتىىىااڭ 

 دۇ  چۈشىىەلمىدىل. لىل بۇنىڭدىكى قائىدىىى چۈشەندرررى بېرەلەي لىكىىىقەيەردە ئىكەن

 

شىرلەتىىڭ يۇقىرى تۆۋەئ ھەممە يېرىدە باۇ مەساىلى ە قارىتاا ئىساتىالى لۆررلادى. لارۇنىىاڭ قارىشاىچە 

بۇنداق قىلغاندا بىزنى دەرۋازا بېكەتتە  خەتەرلىل جايغا ئىتتىرىدۇ. مارىسسانىڭ ھېن قىلىشىچە بىاز يەنە بىار 

توماتىل خەۋەر مۇالزىمىتى توربا چىققاندىن لېيىنن ئاز لۈتۈى تۇرۇىن ئىىژ ىېر لرىشىا بارات اليىھەلەۋاتقائ ئاپ

ئاندىن شۇ چابدا بىز خەۋەرنى ياخشى قىالاليدىكەنمىز. سىىدى تاراتقۇالر بىالەئ ئۇچرىشاىش جەريانىادا خەۋەر 

 Yahooبېتى ە بېرىل ەئ نۇربۇئ ياخشى باھاالربا ئېرىشىپتۇن ئۇ قەتلى  داۋامالشتۇرۇشىى ئويالپتاۇ. مېاىىڭچە 

دەرۋازا تورتۇراالرنىڭمااۇ خەۋەرناااى باشااقۇرىدىغائ مەخساااۇس قوشااۇنى باااار تۇرسااان ئۇالرنىاااڭ  بااا ئوخشااااش

دە . سىىدى ئەڭ ياخشى لۆرردىغائ سۆز بىالەئ -باشقۇرۇشى ئەلمەتتە لارۇئ بىلەئ مەندىن ياخشىراق قىلىدۇن 

 ىغۇى قىلىدۇ. ن بۇ خى  ئاتاش ئىزچى  مېىى ئىىتايىن دىل«مىككى چاشقائ»ئېيتقاندان بىزنىڭ بېتىمىز 

 

بىااز ھەر ۋاقىااە »ساااالر بىاازدە  قارشااى تۇرۇۋاتقانالرنىااڭ سااېپىدە تااۇردىن ئااۇ مۇنااداق دەى سااورىدى: 

تېررورلۇق ھۇجۇمىغا ئۇچراش ئەھمالىىىڭ ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلىرىىى يېڭىالمدۇق  بۇ بىزنىاڭ ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ 

ساالرنىڭ گېپى « ىىى قاندۇرماق تەس ئەمەسمۇ نەپسىىى ئېسىپ قويغانلىقىمىز ئەمەسمۇن لېيىن ئۇالرنىڭ تەلىپ

ۇ ئومىدمۇ بىزنىڭ بۇ قوشاۇنىمىزبا قوشاۇلغاندىن لېايىنن مئاڭلىماققا قايى  قىلىش لۈچى باردە  قىالتتىن بولۇپ

تەرەى تەرەپتىكى ھەر خى  —چە قارار چىقىرىشىىڭ تىپىل مەيدانى ئىدى Googleتېسىمۇ شۇنداق بولدى. بۇ 

شىرلەت قۇربۇچىسى پىششىقالى ئىشلەى بىر تەرەى قىالتتى. مەئ ئويالى يېاتەلى ەئ ئەڭ پىكىرلەرنى توپالىن 

ئاخىرقى ئازراق لۆز قارىشىمىىمۇ ئوتتۇرىغا قويدۇم: خەۋەر ئۇالنمىسىىى لۆرگەئ ئادەملەرنىڭ ئااز بىار قىسامىال 

 چېكىپ لۆرىدۇن بۇ باش بەتىىڭ قىممەتلىل بوشلۇقىىى ئىسراى قىلغانغا تەڭ. 

 

ىغا بېرىپن ھەممە پىكىرلەر مۇھىل بولما  قالدىن چۈنكى بااش بەتتىكاى ئاۇالنمىىى چەلكەنلەرنىاڭ ئاخىر

 ئىچىدە سېرگېيمۇ بار ئىدى. 

 

مەئ بىر ئىشلەتكۈچى بولۇش سۈپىتىل بىلەئن پەقەت بىر قانچە ئاساسلىق چوڭ »ئۇ بىزگە مۇنداق د دى: 

لاۆررى بااقىمەئ. مېاىىڭچە ئالادىراپال خەۋەر بەتىاى  لىكىىاىنتورتۇراالر ئارقىلىقالن دۇنيادا ناېمە ئىاش ياۈز بەرگە

 « چۈشۈررۋ تىشىىڭ ھاجىتى يوقن لېيىن يەنە ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى يۈز بېرەمدۇ تېسى. 

 

دەن بۇماۇ تىپىال قاارار چىقىارىش ئۇساۇلىن خەۋەر -سېرگې  پايدىسى بار د ساەن ئەلامەتتە پايدىساى باارن

تىىىڭ ئورنى چۈشتى. شۇنىڭدىن لېيىىكى بىر قانچە لۈئن بىر قانچە ھەپتەن ئۇالنمىىىڭ ئورنى ئۆستىن يىپە  لىى

بىر قانچە ئايدان مەئ تور بەتتە ئىشلەۋاتىمەئن ئۇچۇرالرنىڭ ۋاقتىدا بولۇشاىغا لاپالەتلىال قىلىاماتىمەئن درلەت 

ۆيدررگە لېسەللىل مۇداپىلە مىىىستىرلىقىن ئاق سارايىىڭ ئۇالنمىسى قوشۇلدىن يەنە پالىستائن ئالغانىستائن ل

قاتارلىق پارتالش خارالتېرلىل خەۋەرلەرناى لۆرساىتىدىغائ ئۇالنماا باار. مەئ « قۇرئائ»بالتېرىيەسى شۇنداقال 
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ئالغانىستائن ئەرەبن ئاسىيا ۋە ياۋروپانىڭ ئاخبارات خەۋەرلىرىىى ئىازدەيمەئن يەنە لېساەللىكلەرنىڭ ئالادىىى 

ۇش ئىدارىسىن مەرلىازى ئاخباارات ئىدارىساى شاۇنداقال بىرلەشاكەئ ئېلىش مەرلىزىن يېمەللىل ۋە دورا باشقۇر

درلەتلەر تەشكىالتىىىڭ خەۋىرىىى لۆرىمەئن مېىىڭچە نەزەر دائىارەم لېڭىيىاپ قالادى. تاور بەتاتە تەھرىارلى ەئ 

 مەزمۇنالرنى ھەر لۈنى مىڭلىغائ ئوئ مىڭلىغائ ئوقۇرمەنلەرنىڭ لۆرردىغاانلىقىىى ئويلىساامن لۆڭلاۈم ناھاايىتى

ئىللىق ھېن قىلىدۇ. شۇبىىىساى مەئ تېساى خۇشااللىقتىن ئاۆزرمىى يوقىتىاپ قويمىادىلن مەئ پەقەت بىار درۋە 

 ئۇالنمىال قىلدىل. 

 

بىر لۈنىن سىىدى لېلىپ ئۇالنمىىى خىلالشىىڭ سەۋەبى نېمە دەى سورىدى. مەئ ئۇنىڭغاا چۈشاەندرررىن 

قىممىاتى ە ئاساساەئ خىلاليامەئن يېڭاى نەزەر بىالەئ  مەئ ھەر بىر تورتۇرادىكى بار خەۋەر مەزمۇنىىىڭ تەڭپاۇڭ

تەمىىلىدىمۇ يوق  ئىل ىرى مۇالزىمەت قىلىپ باقمىغانالرنى تەسىرلەندررەلەمدۇ يوق  ئىسمى قانچىلىل ئۇزۇئ  

تەقسىملەن ەئ بوشلۇققا ماس لېلەمادۇ ياوق  بىزنىاڭ رەتلىال مەخساۇس ساەھىپىمىزنى قاياليمىقانالشاتۇرامدۇ 

ىل تۇيغۇسى يوقمۇ  مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندان مېىىڭ قاارارىل پۈتاۈنلە  ساوبيېكتىم. ساىىدى يوق يالى گۈزەلل

ماڭا سەمىمى  ئاگاھالندۇرۇش بېرىپن تاسادىپى  ھالدا دىقاقەت قىلىشاقا تې ىشالىل لىشاى ە پەرۋا قىلمىسااقن 

قورساااق بولۇشااۇمن ئاااممىمى مۇناسااىمەت قوشااۇنىغا پايدىسااىز ئاااقىمەت لەلتۈرىاادۇ د اادى. مەئ تېسىمااۇ لەڭ 

تېسىمۇ تېز قارار چىقىرىشىل لېرە  ئىدىن چۈنكى بەزى مۇخبىرالر ئۇزاق ساقالى لەتساە ماېنەزى ئوساللىشاىپ 

 ئۇالرنىڭ خەۋەرلىرىدە ئەلن ئەتتۈرەتتى.  نىلېتەتتىن ئۇنىڭ ئۈستى ە بۇ ئەھمالالر

 

ئاياادان بىااز -11راش ئىاادى. بااۇ جەرياناادان لرىشااىا ئۆزىىىااڭ خەۋەر ئىاازدەش پىروگراممىسااى بىاالەئ ئالاادى

 Googleبۇ —ئۇالنمىدىن بىرنى قوشۇىن بۇ پىروگرامما ئۆزلۈلىدىن تاللىغائ بىر گۇرۇپپا ماقالىىى لۆرسەتتۇق

نىڭ ئەڭ دەسلەپكى نەشرى ئىدى. شۇنىڭدىن لېيىن بىز ئۇالنما تىزىمىىاى قولادا تاللىشاىمىزنىڭ « خەۋەرلىرى»

سى تېسىمۇ لۆى ئۇچۇرنى تاللىيااليتتىن سۈرئىتىمۇ خېلى تېاز بولاۇىن ھاجىتى قالمىدى. لرىشىانىڭ پىروگراممى

 بەزى باش بەتلەرنى لۆرسەتمە ن بەلكى ھەقىقى  مۇناسىمەتلىل خەۋەرلەرنى تارقىتااليتتى. 

 

بىراق ئۇنىڭ بۆسۈش خارالتېرلىل ئىقتىدارىىىڭمۇ سەلبى تەسىرى بولۇىن بۇنىڭ بىلەئ گېزىتلەرنى تېسىمۇ 

دىغائ بولاادى. ئاپتوماتىاال تااوردىكى خەۋەر جۇبالنمىسااى مېىىااڭ خەۋەر ئۇالنمامىىااڭ ئااورنىىى ساااتقىلى بولماياا

 يىلىىىڭ ئوتتۇرىلىرىن بىز ئىشىى پۈتتۈردۇق. -2003ئالدى. 

 

تېررورلۇق ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسىدەن يەنە بىر ئاۋاز بار ئىدى. تېررورلۇق ھۇجۇم قىلىاش « سىىتەبىر-11»

ەئ ۋاقىتتان بىز يەنە بىر قېتىل باش بەتتە خاتىرە پائالىيىتى بىلەئ بەلال ئالدىراش ۋەقەسى ە بىر يى  توشا  د  

نىڭ بىر خىزمەتچىسى مۇنداق تەللىاپ بەردى:  Googleتۇشتىن لەلدى. -بولۇى لەتتۇقن تەللىپلەرمۇ تۇشمۇ

بىار « دررەيلى. ھەرىپىىى بايراق خادىسىدە  اليىھەلەىن بايراقىى يېرىل چۈشۈررى تەزىيە بىلا« L»تۇبدىكى »

 « ھەرىپىىىڭ ئورنىغا دۇنيا سودا مەرلىزىىى ئالماشتۇرايلى.  L»ئىشلەتكۈچى خېتىدە مۇنداق يېزىپتۇ: 

 

مەئن لاااروئن مارىسسااا يەنە د ىااىىن ئااۇزاق ۋاقىااە مۇنااازىرە قىلىااپن ئاااخىرى ئاااددىيراق قىلىشااىى قااارار 

-9يىلاى -2001ئاستىغا ۋاقىە يېزىقلىق ئىدى:  قىلدۇق: بىز ئىل ىرى ئىشلەتكەئ ئاشۇ يىپە  لىىتىىى ئېسىپن

لااۈنىن مۇشااۇال ئىاادى. بىااز پەقەت مۇشااۇنىال ئامېرىكىاادىكى ئىشاالەتكۈچىلەرگە نامايااائ قىلىااپن -11ئايىىااڭ 

 چەتلەللەردىكىلەرگە نامايائ قىلمىدۇق. 

 

ەى ئاويالىن يولالى توشاتۇرۇۋ تىدۇ د ئېلسەتمەئ ئاالھەزەى يەنە نۇربۇئ رازى بولمىغائ ئىشلەتكۈچىلەر 

 ئالدىن بىر قىسىل جاۋابالرنى تەييارلىدىل. 

 

مېىااى  ئااېلسەتبىااز يىااپە  لىىتىىااى ئاسااقاندىن لېاايىن لۈتۈشااكە باشاالىدۇق. تااۇننى جاااۋاب قايتۇربااائ 

سىلەرنى تەبرىكلەيمەئن بېساىمغا بەرداشالىق بېرىاپن ئاالھىادە بىار »قورقۇتۇۋەتتى. ئۇنىڭدا مۇنداق يېزىلىپتۇ: 

ياساپساااىلەر. تېررورلاااۇق ھۇجاااۇمى ۋاقتىااادا شاااۇنداقال ھۇجۇمااادىن لېااايىنن ئىىتېرنېتتاااا  خااااتىرە لۆررنۈشاااى
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تۆۋەئ ھەممەيلەنىىاڭ دىقاقەت مەرلىازى ە -يۇقىرى كىمۇناسىمەتلىل مەزمۇنالر جاھانىى بىر ئېلىپن ئامېرىكىدى

يا نەزىرى بىالەئ روشەنكى بىر توى دۇن Googleئايالندىن شۇنىڭ بىلەئ بۇ زوراۋانلىق قىلمىشى ئاددىيالشتى. 

قاراياادىغائ لىشااىلەر تەرىپىاادىن قۇرۇلغااائن دۇنيانىااڭ نااۆۋەتتىكى سىياسااى  ۋە مەدەنىاايەت مەسىلىسااىىىڭ 

نىاڭ ئۆلچەملىال لۆررنۈشاىىى سااقالى قاېلىش ئاارقىلىقن  Googleتوپتاوبرا چۈشاىىەلەيدۇ.  لىكىىىمۇرەلكەپ

نىلىل بىلەئ ئەمەلى  ۋە ئاشاكارا پوزىتساىيەنى سىلەر ھەممە ئادەم شامالغا ئەگىشىپ ماڭىدىغائ دەۋردە ئاقىال

 « ساقلىدىڭالر. 

 

 باشقا ئىشلەتكۈچىلەرمۇ ئوخشاى لېتىدىغائ باھاالرنى ئەۋەتىپتۇن پۈتۈئ بىر لۈئ تىپتىىب ئۆتۈى لەتتى. 

 

Yahoo  باشقىچە ئۇسۇلىى تاللىدى. ئۇالر پۈتكۈى باش بەتىىڭ ھەممىسىىى ماتەم مۇراسىمىغا ئوخشااش

الماشتۇردىن ئاندىن ئوتتاۇرا قىسامىغا يوباائ قاارا رامكىادىن بىرناى قوياۇىن ئىچىا ە مۇناداق دەى لۈلرەڭ ە ئ

دىان  3000بىز بىرلىكتە ئەساتە تاۇتىمىز. ھاياتىادىن ئايرىلغاائ —لۈنى-11ئايىىڭ -9يىلى -2001»يازدى: 

مەلچااااىن بىل»ئۈسااااتىدە يەنە بىاااار ئۇالنمااااا بولااااۇىن مۇنااااداق يېزىلغااااائ: « ئااااارتۇق جااااانىى ئەساااالەيمىز.

 « ھەمبەھىرلىمەلچىن ئەستە تۇتماقچى بولسىڭىز چېكىڭ. 

 

مەئ ئۇالرنىڭ قىزىق قانلىق بىالەئن مۇشاۇنداق بىار خااتىرە پائاالىيىتىىى ئۆتكۈزرشاىى قاارار قىلغاانلىقىىى 

ياقتۇرىمەئنن ئەمما مەئ ئۇالر بىلەئ بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئوخشاش بولمىغائ خاتىرىلەش ئۇسۇلىىى لۆردرمن باۇ 

دەرۋازا تورتااۇراالر ئارىسااىدىكى پەرقىااى تېسىمااۇ جەزملىاادىل. بىااز « ئەنلەنىاامى»ارقىلىق تورتااۇرايىمىز بىاالەئ ئاا

مەزمۇئ شەلىللەندررمەلچى يالى ئەسلىمىلەرنى قوزباتماقچى ۋە يالى تەزىايە لەيپىيااتى شاەلىللەندررمەلچى 

قۇرۇلغائن بىز مۇشۇنداق بىر بۇرچتاا  نىڭ مارلىسى ئاددىيلىق ۋە قوللىىىشچانلىق ئاساسىغا Googleئەمەس. 

تېررورلااۇق ھۇجااۇم قىلىااش ۋەقەسااى ە ئىىكاااس « سااىىتەبىر-11»چوقااۇم مۇسااتەھكەم تۇرۇشااىى بىلىمىااز. بىااز 

ناى  Googleقايتۇردۇقن شۇنىڭ بىلەئ بىلالە ئادەتتىكىادە  ئىازدەش ماۇالزىمىتى تەمىىلىادۇقن ئىشالەتكۈچى 

دىيەلەيدۇ. بىز لىشىلەرگە باۇ بىار ئىشاىى قاناداق خاتىرىلەشاىى دەى ئىشلىتىپ ئۆزى ە الزىملىق ئۇچۇرالرنى ئىز

 بۇيائ قىلىشىىمۇ ئويلىمىدۇق. -بېرىشكە ئۇرۇنمىدۇقن بىزنىڭ ئارزۇيىمىز بويىچە لىشىلەرنىڭ قىلمىشىىى ئۇيائ

 

مېىىڭچە سېىىڭ ئويۇڭ ناھايىتى تاوبرا. بىار شاىرلەت بولاۇش ساۈپىتىمىز »مارىسسا ماڭا مۇنداق د دى: 

ەئن بىز بۇ بىر مەيدائ بەختسىزلىككە نىسبەتەئ خاس نەزەر بىالەئ تەمىىلىيەلمەيمىازن شۇڭالشاقا مۇشاۇنداق بىل

 « تونۇش ئاساسىدان يەنە بىرىپ مۇناسىمەتلىل مەزمۇئ تەييارالشىىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوق. 

 

نۇرباۇئ يېڭاى ئااالقە  ئىشالەتكۈچىلەر بىالەئ بىماساىتە ئااالقە قىالاليادىغائ Googleشاۇنىڭدىن لېايىنن 

يااوللىرىىى تەتقىااق قىلىااپ چىقتااى: سااانى نۇربااۇئ ئىاا ە تەرەى بىلااوگالرن خەۋەر زالاااز مااۇالزىمىتى شااۇنداقال 

Google  ئوتتۇرىغا چىقاربائYouTube  تېررورلۇق ھۇجۇم « سىىتەبىر-11»سىن تورتۇراسى. بىراق بىزنىڭ

نىاڭ ئاممىىىاڭ  Googleيوللىرىمىزدىن ئېشىپ لەتتاىن  ۋەقەسى ە بولغائ ئىىكاسىمىز ئىل ىرى قۇربائ ئاالقە 

نەزىرىدىكى ئادى  لارخانىغا ئايلىىىشىغا نىسبەتەئ باايەت زور روى ئويىىادى. ئىشالەتكۈچىلەر بىزنىاڭ ئااددى  

پااالىز باااش بېتىمىزنىااڭ ئارقىسااىدىكى ئادەم ەرچىلىاال تۇيغۇسااىىى سااېزەلەيدۇن بىزنىااڭ پەردە ئارقىسااىدا 

ىپ ئامااااى قىلىاااپ يااااردەم بېرىماتقانلىقىمىزنىاااڭ سايىساااىىى لۆرەلەيااادۇ. بىزنىاااڭ تىرىشاااچانلىق لۆرساااىت

خەيرىساھلىقىمىزدىن شۈبھىلىىىش ھاجەتسىزن گەرچە بىز ئوتتۇرىغا چىقاربائ يېڭى ماۇالزىمەت ئاانچە لەساپى  

ئەمەساااتە  لۆررنساااىمۇن ئەمماااا ئۇالرنىاااڭ ھەممىساااى درلەت ئېھتىيااااجلىق بولغانااادا قىلغاااائ ئەڭ ساااەمىمى  

 Googleتىرىشچانلىقن بىز ئىازدەش مۇالزىمىتىادىىمۇ لاۆى نەرساىلەرنى تەمىىلەشاىى ئاوياليمىزن مېاىىڭچە ئاۇ 

 شىرلىتىىىڭ ئەڭ گۈزەى پەيتلىرىىىڭ بىرىن مەئ شۇنىڭغا قاتىىشالىغانلىقىمدىن پەخىرلىىىمەئ.  
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 ئۈچىىچى بۆلۈم

 بىزنىڭ ئورنىمىز 

 

 

 

 

 

 

Google  لاااى ئاااۇزاقن باااايلىق توختىماااا  لەلمەلاااتەن خاتاااالىق ئىرادىساااى مۇساااتەھكەم مەنزىنىاااڭ

 ئۆتكۈزرشتىن ساقلىىىشمۇ تەس.
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 ئوئ يەتتىىچى باب

 ھەممەيلەئ بىردە   

 

Google  يىلى بىر مەزگى  ئىىتايىن قىيىن لۈنلەرنى باشاتىن لەچاۈردىن لۆپچىلىكىىاڭ -2001شىرلىتى

ەمما بۇ جاپالىق بەدەى تې ىشلىل جاۋابقاا ئېرىشاتى. خىزمىتى ئىىتايىن جاپالىقن بېسىل ئىىتايىن ئېغىر ئىدىن ئ

شىرلەتىىڭ تىنارەت لىرىمى ئۈزلۈلسىز ئېشىپن تورتۇرانىڭ چېكىلىش مىقدارى توختىما  ئۆرلەۋاتاتتى. بىاراقن 

تېررورلااۇق ھۇجااۇم قىلىااش ۋەقەسااىىىڭ تەسااىرى ھەر بىاار لىشااىىىڭ لەيپىياااتىغىچە سااىڭىپ « سااىىتەبىر-11»

 لىردى. 

 

زمەت پوزىتسىيەسااى ئومااۇمەئ ئالتىااپ. مەئ ئۆزەمىىااڭ ئاااجىز بولغااائ تااۆھپەمىى قانااداق ئۆزەمىىااڭ خىاا

خىا  ۋەزىاپىلەر مېىىاڭ لۆڭاۈى قوياۇى خىازمەت قىلىشاىمىى -تەقدىل قىلىشىىڭ ئۇسۇلىىى تاپقائ ئىدىل. خىلماۇ

ئۇزۇئ ئىدىن  تەلەى قىالتتىن شۇڭالشقا ئەزەلدىن قۇپقۇرۇق مەنىسىز ھېن قىلمايتتىلن خىزمەت ۋاقتى ناھايىتى

بەزىاادە ئااائىلى ە قاراشااقا چااوالم تەگمەيتتااىن ئەممااا ئۇنىڭاادىن باشااقا ھەماامە ئىااش يامااائ ئەمەس ئىاادى. 

شۇنداقتىمۇن ھەر قېتىل رەسامى  مۇناازىرە قىلغانادان توقۇنۇشاتىن ھەمىشاە سااقالنغىلى بولماايتتى. مەئ بىالەئ 

ئەمماا لۈنادىلىل زور لۆپچىلىال توقۇناۇش مەئ مۇنازىرە قىلىاپ قااالتتۇقن -الررىن سېرگې  تۇرۇى تۇرۇى بەس

 بىلەئ مارىسسا ئارىسىدىكى ئادەمىى تەتۈر قىيىايدىغائ مۇناسىمەتتىن لېلەتتى. 

 

ئۇ يىلى مارىسسا بىلەئ مېىىاڭ ئااالقەم باربانساېرى لۆپىيىاپ لەتتاى. بىاز ئىل ىارى بىارلىكتە مەھساۇالت 

دا ناھاايىتى ئوبادائ چىقىشاىپ ئاۆتكەئن مەساىلەئن ساھەسىدە  بىر قانچە ھەپتە لاۈرەش قىلغاائن ئەيىاى چابا

  با ئوخشاش چوڭ تۈرلەردەن ئاۆز ئاارا پىكرىمىاز بىاردە  ئىادىن لېيىىكاى RealNames« دھەقىقى  ئىسىل»

چۈششاە  مەساىلىلەردە ئېغىار پىكىار ئىستىالپاى لۆررلادىن -لۈنلەردەن بىز ساۆز ئىشالىتىش قاتاارلىق ئۇششااق

دائ جەڭا ە ئايالنادىن ھەتتاا شاىرلەتتىكى باارلىق تورۇساىى لۆيادرررى لاۈى لېيىن تەرەققى  قىلىاپ بىار مەيا

قىلىم تەتتى. ئىشلەتكۈچى ە قانداق ياخشى بولسا بىز شۇنداق قىلادۇقن باۇ مەئ بىالەئ مارىسساا ئىككىمىزنىاڭ 

 ئورتاق ئارزۇسىن شۇبىىىسى ئىككىمىزنىڭ ئارىسىدىكى لۆى قىسىل ئىستىالپماۇ دەى مۇشاۇ ئاارزۇ ساەۋەبىدىن.

ئىشلەتكۈچىىىڭ رازىلىقى بىزنىڭ ئورتاق ئەھمىيەت بېرىادىغائ مەسالىكىمىزن ئەمماا بىزنىاڭ ئەھمىايەت بېارىش 

شەللىمىز ئازراق پەرقلىىىدۇ. مارىسسانىڭ شىرلەتتە ئۈستى ە ئالغاائ مەسالۇلىيىتىىىڭ لېڭىيىشاى ە ئەگىشاىپن 

ى. الررى رىياسەتچىلىل قىلغائ مەھسۇالت ئارىمىزدىكى ئىستىالپىىڭ تەسىرى باربانسېرى گەۋدىلىىىشكە باشلىد

تەلشااۈررش يىغىىااى مۇناسااىمەتلىل مۇنااازىرە ئېلىااپ بېرىلىاادىغائ زرررر سااورۇئن يىغىاان لااۈنتەرتىپى ۋە يىغىاان 

قاتىاشقۇچىلىرىىىڭ تىزىمىىى مارىسساا تىزگىىلى ەنادىن لېايىنن ئاارىمىزدىكى ئىساتىالى باربانساېرى لۈچىيىاپ 

قوشااۇنىمىزنىڭ مەزمااۇئ يىغىىىاادا شااەلىللەندررگەئ قااارارلىرى باربانسااېرى  لەتتااى. ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى

مەھسااۇالت تەلشااۈررش يىغىىىاادا ئاباادۇرۇلۇى لېتىاادىغائ بولاادىن مارىسسااا دائىاال مەھسااۇالت تەلشااۈررش 

 يىغىىىدىكى ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنىدىن لەل ەئ بىردىىبىر ئەزا بوالتتى. 

 

نىڭ باشلىرىن ئىشلەتكۈچى ئاارايۈزى قوشاۇنى لۈنساېرى لېڭىيىماتقاائ يىلى باھارنىڭ ئاخىرى ياز-2001

نىاااڭ  Googleمەھساااۇالت لىىىيەمىااازگە قاناااداق رەڭ اليىھەساااى ئىشلىتىشاااتە مۇناااازىرە قىلىشاااىپ قالااادۇق. 

گۇرۇپپىالربا بۆلۈى مۇنازىرە قىلىشىىىڭ رەڭ اى يېشاىلمۇ ياالى قىزباۇچ ساېرىقمۇ  ساۈرەت ئىزدەشاىى قاناداق 

ھەر خىاا  ئەساالى شااەلىللەرنى قااۇرۇى ئەمەلىيلەشااتۈرگەندىن لېيىىكااى ئۈنااۈمىى سېلىشااتۇردۇق.  قىلىمىااز  بىااز

لۆپچىلىاال بىاار قااانچە ھەپااتە مۇنااازىرە قىلغاناادىن لېاايىنن مارىسسااا ئۆزىىىااڭ تەللىپىىااى بىماسااىتە مەھسااۇالت 
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كۈزدىن شاۇنىڭ بىالەئ نى يەت« ئاخىرقى قارارى»تەلشۈررش يىغىىىغا تاپشۇرۇپتۇ. يىغىىدىن لېيىن ئۇ الررىىىڭ 

ىڭ ئىچىادە باۇ مەساىلە توبرىساىدا يەنە بىار قېاتىل قايتىادىن مۇناازىرە نئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنىمىز بىللە

 قىلىشىمىزنى رىغبەتلەندرردى. 

 

دەى سااورىدى تورتااۇرا « ئاااخىرقى قااارار ھەر قانااداق مۇناسااىمەتلىل مۇنااازىرىىى ئىىكااار قىلمىاادىمۇ »

ەمىمچە تېزلىكتە ئاخىرقى قارار چىقىرىشاىىڭ جىاددىيلىكى تۈپەيلىادىن بولغاائن ئەمماا پ»باشقۇربۇچى لارۇئن 

ئەيىى چابدا الررىىىڭ سېلىشتۇربۇدە  باشقا اليىھەسى بولمىغانلىقتىنن ئۇ ئامالسىزلىقتىن بىر بىلەت تاشلىغائ. 

مالادىن قارىغانادا تااوبرا باۇ تېماا ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزى قوشاۇنىىىڭ نۇرباۇئ ۋاقتىىاى ئى ىلىمالادىن ھاازىر ئەھ

لاارۇئ ھەمىشاە « ئۇسۇى ئورتاق تونۇشقا لېلىش ئوخشايدۇ. ئۇناداق بولمىساان يەنە نېمىىاى مۇناازىرە قىلىادۇ 

بىتەرەى مەيداندا تاۇرۇى ئوبيېكتىاپ تەلەپپاۇزدان باۇ خىا  دادالشاىىڭ ئۇنىاڭ ئابزىادىن چىقىشاىن ھەقىاقەتەئ 

 لىشىىىڭ زىتىغا تې ەتتى. 

 

ئوچااۇق بولاۇى بولغااائن لااېلەر -يتۇرۇىن ۋاقىااە ئورۇنالشتۇرۇلۇشاى ئاااللىبۇرۇئ ئاوىمارىسساا جاااۋاب قاا

ھەپتىدىكى مەھسۇالت ئېالئ قىلىش يىغىىىىى ئۆز ۋاقتىدا ئېلىاپ بېارىش ئۈچاۈئن يەنە بىار قەدەم ئىل ىارىلى ەئ 

ىى مۇناازىرە ھالدا ھەرىكەت قىلىشاقا تاوبرا لېلىادۇ. ئاۆتكەئ بىار ئايادىن لاۆپرە  ۋاقىتتاا ئىزچىا  باۇ مەساىلى

قىلىماتقااانلىقىمىز ئۈچااۈئن ئۇنىااڭ قارىشااىچە ئورتاااق بىاار پىكىاارگە لېلىشااىمىز مااۇمكىن ئەمەسااكەئن شۇڭالشااقا 

 لېسىپال ئۆزىىىڭكىىى راسە قىپتۇ. 

 

ن مارىسساانىڭ باۇ خىا  «ھەى قىلىاش»بىرەر مەسىلى ە دىققەت قىلسىالن ئۇنى ئامالىىڭ بېرىچە تېازلىكتە 

ورتاق بولغائ ئالغا ئىتتىارىش لاۈچى. شەلساىزلىن مارىسساانىڭ ئىاش قىلىاش ئۈناۈمى ئارزۇسى ئىىژ ىېرالربا ئ

ناھايىتى يۇقىرى. ئەمما ئۇنچە جىددى  بولمىغائ ئىشالربا نىسبەتەئن ئۇرس ئىل ىرى تەلىتلى ەنادە  ۋاقتىاىچە 

ەرھاااى ھەى پەرۋا قىلمىساااقمۇ بولىاادۇن لىكىاان مارىسسااا ئۇنااداق ئەمەس. ھەر قانااداق مەسااىلە لۆررلسااەن ئااۇ د

 قىلىشىى ئوياليدۇن ھەتتا بۇ مەسىلە ئۆزىىىڭ باشقۇرۇش دائىرىسىدا بولمىغائ تەقدىردىمۇ. 

 

جاڭ بېيمۇ ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنىىىڭ بىر ئەزاسىن ئۇنىڭ دولتورلۇق دىسىرتاتسىيەسىىىڭ تەتقىق 

ڭ بايقىشاىچەن مەلاۇم مەنىادىن قىلىدىغىىى دەى ئادەم بىلەئ لومپياۇتېر تەسىرلىشاىش مەسىلىساى. ئەمماا ئۇنىا

قايتا مۇنازىرە قىلغائ ۋاقتىمىازدان ئاۇ -ئېيتقاندان ئىنادچانلىق ئوخشاشال مۇھىل. بىز مەلۇم بىر مەسىلىىى قايتا

مېاىىڭچە بەلكىال ئاابزىمىى يۇمۇشاۇم لېرەلتاۇ. چاۈنكى باۇ بەت »توساتتىن چىقىپ لېتىدۇ. ئۇنىڭ د يىشىچە: 

پىكىرلىرىدەن مەئ ئىزچى  باشقۇرىدىغائ نەرسىلەر بە  لۆى بولۇى لەتتى. خى  اليىھەلەش -ھەققىدىكى خىلمۇ

بەتتە قانداق بۆلەللەر بولۇشى لېرە ن بەتتە قانداق تېسىىكاا قاوللىىىش لېارە ن باۇ ئااالھەزەى ئىىژ ىېرلىرىمىاز 

ۇى بولۇشاى قاتىىشىشقا تې ىشلىل اليىھە مەزمۇنى. بەت جايالشتۇرۇشقا لەلسە ن ئۇنىڭغا اليىھەلى اۈچى مەسال

 « لېرە . مۇشۇنداق ئىش تەقسىل قىلغاندا ئاندىن تېسىمۇ ياخشى بولىدۇ. 

 

مەئ جاڭ بېيىىڭ ساۆزىدىن ئۇنىاڭ مېىىاڭ لاۆز قارىشاىمىى ئېتىاراى قىلىادىغانلىقىىى بىلادىل: ئىىساانىىڭ 

رياانى ھۆلۈم قىلىشى ماۇھىل روى ئويىايادۇن گەرچە ساانلىق مەلۇماات تەھلىلاى ئاساساىدىكى قاارار قىلىاش جە

بولغائ تەقدىردىمۇ يەنىال ئوخشاش. مارىسساا پەقەت ساانلىق مەلۇماتقاا ئاساسالىىىپال قاارار چىقىراتتاىن باۇنى 

لاۇقالر باۇ خىا  ئۇساۇلىى قولاليادۇ.  Googleمۇۋاپىق ئۇسۇى ئەمەس د  ىلى بولمايادۇن ئەمماا لاۆى قىساىل 

 مېىىڭچە سانلىق مەلۇمات مۇتلەق ئىشەنچلىل بولۇشىمۇ ناتايىن. 

 

ئااۆز پىكرىاادە چىااڭ تااۇرۇش ۋە ئااۆزىىىڭكىىىال راسااە  —ئەلاامەتتەن مېىىڭمااۇ ئۆزەمىىااڭ لەمچىلىكىاال بااار  

ھېسابالش قاتارلىقالرنى ئاۆز ئىچىا ە ئالىادۇ. شۇڭالشاقا مەئ ئىشداشالىرىل بىالەئ ناھاايىتى تېازال بىار قارارباا 

ەئ مۇنازىرەمىىاڭ قېاتىل ساانى قاانچە لېلەلمەيمەئن لۆپىىچە ھالالردا لەسكىن مۇنازىرە قىلىمەئ. مارىسساا بىال

دەى لۆرساىتەمدۇ « قورامىغاا يەتكەنالەر مەزماۇنى»شەھمانە مەزمۇنالرنى سۈزرش نەتىنىساىدە  —لۆى بولسا 

مەئ تېسىماۇ مۇرەسساە  —دەى لۆرسىتەمدۇق د  ەنا ە ئوخشااش لىچىال ئىشاالردا «چوڭالر مەزمۇنى »يالى 
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 قىلمايمەئ. 

 

 ى قانداق بىر تەرەى قىلىشىىڭ ئۆزى مۇھىل بىر ئىش. چاد لېستېر ھەققىدىكى مەسىلىى

 

لااۈنىن مەئ ئىشااقا چىقىااپ باااش بەتااتە يېڭااى ئىقتىااداردىن بىاارى پەياادا -1ئايىىااڭ -8يىلااى -2001

بولغااانلىقىىى بايقىاادىل. ئۈسااتىدە بىاار ئۇالنمااا بااار بولااۇىن ئۇنىڭغااا ئۇالنغااائ تااور بەت لۆپچىلىاال ئىىتااايىن 

يېيىشاااىى ياخشاااى لۆرىااادىغائ ئىىژ ىېااار چااااد لېساااتېرنىڭ خەتەرلىااال  ياقتۇرىااادىغائن ئاشاااقائ تامااااقىى

سەرگۈزەشتىسااىىى لۆرسااەتكەئن ئااۇ ۋىلىسااىپىە مىىىااپ ساااياھەت قىلغااائ بولااۇىن لااالى ورنىيەدىن مىااى ەنچە 

-لىلورىدابا باربائ. مەئ ھەقىقەتەئ چاد لېستېرنى ياقتۇرىمەئ ھەمدە ئۇنىڭ ۋىلىساىپىە مىىىاپ يولادا جەۋرى

تقااانلىقىىىمۇ بىلىاامەئن ئۇنىااڭ مۇساپىسااى رولكااى تااا  تىزمىسااىدىن ھالقىااپن ئامېرىكااا چااوڭ جاپااا چېكىما

قۇرۇقلاااۇقىىى لېساااىپ ئۆتىااادۇ. شاااۇنداقتىمۇن پەقەت لالالمااادىن ئاااۆتمى ىىى ناااېمە ئۈچاااۈئ بىزنىاااڭ ئىااازدەش 

مۇ بىرماۇچە موتورىمىزنىڭ باش بېتىدە ئۇنىڭ خەتەرلىل سەرگۈزەشتىلىرىىى باياائ قىلىادىغانلىقىمىز. ساىىدىىىڭ

قورساق لۆپۈلى بارن لارۇنىى ئۆز ئىچى ە ئالغائ پۈتكۈى ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنىدىكى ھەممەيالەئ ناېمە 

ئۈچۈئ ئىكەنلىكىىى بىلمەلچىن ئېىىق قىلىپ ئېيتقانادان بىزنىاڭ ئېىىقلىمالمااقچى باولغىىىمىز مۇشاۇنداق قىلىاش 

 توبرىمۇ ئەمەسمۇ. 

 

ئىاش مۇناداق بولغاائن تۈنۈگاۈئ چۈشالۈ  تامااق … ھە»داق د ادى: مارىسسا بىزگە چۈشاەندرررى مۇنا

ۋاقتىدان بەزىلەر بۇ  ئويىى ئوتتۇرىغا قويدىن ئۇرس ئاۇنى جاېن مەل اراس ۋە ماڭاا لۆرساەتتىن بىاز مەھساۇالت 

تەلشۈررش يىغىىىدا  مۇنازىرە قىلدۇق. الررى بۇ ئويىى ناھايىتى ياقتۇردى ھەمدە ئۇنىڭ پىكرىىاى ئىىژ ىېرالرباا 

ەتكۈزدرم. بىر قانچە سائەتتىن لېيىنن ئۇ تورتۇرادا پەيدا بولدى. ھەممەيلەن ە ئۇقتۇرۇش قىاللمىغانلىقىمدىنن ي

لۆپچىلىكتىن لەچۈررم سورايمەئ. ئەمما بۇ ئىشىى سۈررشكە بولمايتتىن چاۈنكى ئۇنىاڭ مۇساپىساى شاۇ لاۈنى 

 « ئاخىرلىشاتتىن لىكىن بىز يېرىمىىى ئۆتكۈزرۋەتكەئ ئىدۇق. 

 

 دە. -نن ئەسلىدە بۇ ئىشقا بىزنىڭ پىكرىمىزنى ئالمىسىمۇ بولىدىكەئھە

 

چادنىڭ ساياھىتى ھەقىقەتەئ قالتىنن بىز قولالشىى خااليمىزن ئۇنىڭ ئۈساتى ە »مارىسسانىڭ قارىشىچە: 

بۇ بەت چاد لېستېرنىڭ سااياھەت لىىىيەساىىى « بىز ئىشلەتكۈچىلەر بۇنىڭغا قىزىقىشى مۇمكىن دەى ئويلىدۇق.

سىتىدىغائ خەرىتىىى ئۆز ئىچى ە ئالىدۇ. لىل بولۇشىدىن قەتلىيىەزەرن چاادنى ساۈرەتكە تارتىاپن ساۈرەتىى لۆر

 نىڭ تۇبى چۈشۈررل ەئ مايكىدىن بىرنى مۇلاپات قىلىپ بېرىمىز.  Googleبىزگە يولالى بەرسەن بىز ئۇنىڭغا 

 

باش بېتى ە قوشۇشاقا نىسابەتەئن مەئ يېرىل لېچە بولغاندان ئانچە مۇھىل بولمىغائ مەزمۇنىى تورتۇرانىڭ 

رازى بولمىاادىلن بااۇ ئااانچە زرررر بولمىغااائ يەڭ ىلتەللىاال بىاالەئ ئېلىااپ بېرىلغااائ قىلمىااش. بۇنىڭاادا جاااۋاب 

ئىشاالەتكۈچى ئااارا يۈزىىىااڭ ھەر بىاار ئىااىچى ە تەڭشىلىشااىن : »مسااۈپىتىدەن مەئ مۇنااۇالرنى ئوتتۇرىغااا قوياادۇ

ەپادارى. مۇشاۇ ساەۋەپتىنن باۇ خىا  مۇنازىرىادىن ئاۆتمەيال قىلىىغاائ لۆپچىلىال ھەممىمىاز ئااۋۋاى ساىىاش تەر

ئورۇنالشتۇرۇش لىشىىى ئىىتايىن تۇيۇقسىزلىق ھېن قىلدۇرىدىكەئ. چاد لېستېربا شەرەى بېرىش يالى ئۇنىاڭ 

ساياھەت لىىىيەسىىى باش بەتكە قويۇشتە  باۇ ئىشاىى ئەساكى ئىاش دەى قارىماايمەئن شۇبىىىساى گەرچە باۇ 

مى مۇناساىمەتن خېرىاادارالر ماۇالزىمىتى ۋە مارلاا ئوبرازىغاا چېتىلغاچقااان ئالادى بىالەئ سااىىدى ۋە ئىاش ئااممى

مېىىڭ پىكرىمىى ئېلىشىىى ئۈمىد قىلىمەئ. ئەگەر بۇ خى  ئورۇنالشتۇرۇشىىڭ ئەھمىيىتى زور د يىلساەن ئۇناداقتا 

 « ەرقى يوقتە . يېرىل لېچىدە توربا قويۇش بىلەئ ئەتى ەندە توربا قويۇشىىڭ ئانچە چوڭ پ

 

مارىسسا مەسلۇلىيەتىى ئۇرسقا ئىتتىرىپن شۇنچە جىاددى  ئورۇنالشتۇرۇشاىىڭ ھەممىساى ئۇنىاڭ پىكارى 

دەى بىشااارەت بەردى. ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى قوشااۇنىغا ئۇقتااۇرۇش قىلىشااقا پەقەتااال ۋاقىااە يااوق ئىاادىن چاااد 

مۇ بۇ بەتىى ئەتى ەندە ئىشقا چىققاندا ئاندىن لېستېر   ھەققىدىكى بەت توربا چىقىپ بولدى. ئۇنىڭچە بولغاندى

توربا چىقارسىمۇ بوالتتىن ئۇنىڭ ئۈستى ەن ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنىىىڭ خىزمىتاى تەرتىاپ باويىچە ئېلىاپ 
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بېرىلىشىىى قولاليدىغانلىقى ھەققىدە مېىى ئەسكەرتتى. شۇنداقتىمۇن شىرلەتىىڭ مارلا ئوبرازىدا روشەئ تەساىر 

بااۇ خىاا  قااارار چىقىرىشااتان بااازارچىلىق بۆلۈمىىىااڭ پىكرىىااى سااىرتتا قالاادۇرۇشن مەئ بااۇ خىاا  لۆرسااىتىدىغائ 

 ئۇسۇلىى زادىال توبرا تاپمىدىل. 

 

 ھازىر لەيىى ە يېىىپ ئويالى باقسامن ئۇنىڭ قانچىلىل يامائ ئىش ئىكەنلىكىىى جەزملىيەلمىدىل. 

 

Google ئ بەلىتە ئاالھىدە ئۇسلۇبالردىن لەلا ەئن مارلىسىىىڭ لۈچىن قىسمەئ جەھەتتە ئۇ ئىپادىلى ە

خۇددى دۇنيادىكى مىليونلىغائ ئىشلەتكۈچىلەرگە مۇالزىمەت قىلىماتقائ تورتاۇرانى بىار قاانچە لىتااب خالتىساى 

باشااقۇرۇۋاتقاندە . نااېمە بولۇشااىدىن قەتلىيااىەزەرن پەقەت ئااۇالر ياخشااى دەى ھااېن قىلسااىالن ھەممىسااىىى 

رى چىقىدىغاناادە . ئۇنىڭاادىن باشااقان ئااۇالر قانااداق قىلسااا تېسىمااۇ ياخشااى تورتۇرانىااڭ باااش بېااتى ە لۆتااۈر

بولىدىغانلىقىىى چورتال بىلمەيتتى. مەئ ئۆزەمىى ئەزەلادىن باۇ لىتااب خالتىلىرىىىاڭ ئااۋازىىى ئاڭالشاقا مااھىر 

نىمۇ دەى قااارايتتىلن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە ئاااالقە قىلىااش جەريانىاادا ئەپچىللىاال بىاالەئ يېتەللەيتااتىلن ئەممااا شااۇ

بىلەتتىمكىن ئۇالرنىڭ بەلىتە ئاويلىرىىى ھەمىشاە ئاازراق ئۆزگەرتىاپن تورتاۇرايىمىزدىكى دەپتەردارنىاڭ تېسىماۇ 

رەسامى  بولۇشااىىى ئااوياليتتىل. مېىىااڭ ئااۆگەن ىىىل ئىى لىااز تىلاى لەسااپى ئەمەساامۇ. ئەممااا بۇنااداق بولغاناادان 

Google .ئانچە قىزىقارلىق بولماسلىقى مۇمكىن 

 

تااتەن ھوقۇقااۇمىى باشااقىالر قولغااا لىرگۈزرۋالماقتااان مارىسسااا بىاالەئ بولغااائ مۇناسااىمىتىل ھااازىرقى پەي

لۈنسېرى جىددىيلىشىپ لەتتىن بۇنداق بولسا قاناداقمۇ تېسىماۇ ياخشاى مارلاا يااراتقىلى بولساۇئ  بۇنىڭادىن 

رىن ئىككىاايلەئ مەئ ئىىتااايىن خاتىرجەمسااىزلەندىل. لەسااپى  بااازارچىلىق خااادىملىرى بىاالەئ تېسىىكااا تەلاامىلى

قارشااى قۇتااۇپتە  ۋەزىاايەت شااەلىللەندى: بىاار -دە. ئىككىمىااز قااارىمۇ-ياراتقااائ مارلااا ئەلاامەتتە ئوخشااىمايدۇن

تەرەى بازارچىلىققا ۋەلىللىل قىلىدۇن يەنە بىر تەرەى قۇرۇلاۇش تېسىىكىساىغا ۋەلىللىال قىلىادۇ؛ بىار تەرەپىىاڭ 

بىار تەرەپىىاڭ ئېغىزىادا لىاق ئاتاالغۇن ئەمماا چۈشاەن ىلى  سۆزلىرى توبران ئەدەبى  تاالنتى ياخشىن يەنە-گەى

بولماياادۇ؛ بىاار تەرەپىىااڭ ئىشاالەتكىىى ئەنلەنىاامى خەت نۇسسىسااىن يەنە بىاار تەرەپىىىااڭ ئىشاالەتكىىى قاتماااى 

ASCII  . لودى دئامېرىكا ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ئۆلچەملىل لودى 

 

ىچە ئەھمالاااادان ئىككااااى تەرەى شااااۇنداقن بااااۇ ئااااانچە مااااۇلەممەى بولمىغااااائ ماسالشااااتۇرۇش. لااااۆپى

مۇنازىرىلەشكەندە مەرلىزى مەسىلىىى تۇتالمايدۇن مەئ ئۆزەمىى ئېشەلىىڭ قۇلىقىغا باېنە  چالغانادە  ھاېن 

قۇرۇلاۇش تېسىىكاا  Googleئەمەستە  ھاېن قىلىادۇ. « الشتۇرۇش Google»قىلمىسامن مارىسسا يېتەرلىل 

غااائ ۋاقىااتالردان ئااادەتتە ئىىژ ىېاارالر ئەڭ ياخشااى د اا ەئ تىپىاادىكى شااىرلەتن بىزنىااڭ پىكرىمىااز بىااردە  بولمى

 ئۇسۇلدا ئىش ئېلىپ بېرىلىدۇ. 

 

دمېىىڭ چاد لېستېر ھادىسىسىغا بولغائ قارىشاىل  ئېلىاپ لەلا ەئ ئااقىمەت شاۇلىن مارىسساا  لاشىالبىر 

قن گەرچە ئەڭ ئاخىرىدا ئېىىق قوشۇلغائن تورتۇرانىڭ تېكىسە اليىھەسى مېىىڭ باشقۇرۇش دائىرەمادىكى ھوقاۇ

ئااخىرقى »مەئ اليىھەنى تاپشۇرباندىن لېيىىمۇن ئۇ قوللىىىشىى رەت قىلىدۇ يالى قايتا يازىدۇ ۋە ياالى مېىىاڭ 

مىى ئۆزگەرتىدۇ. شۇنىڭدىن لېيىىكى بىار قاانچە ئاا  ھەتتاا بىار قاانچە يىلادان بىاز دائىال توقۇنۇشاۇى « ماقالە

ەئن لاېكىن بىاز مۇناازىرە قىلغاائ ساەۋەبلەرنىڭ ھەممىساى قالىمىز. بەزىدە مەئ يېڭىمەئن بەزىدە مەئ ئۇتتاۇرىم

تارتىش قىلىشىىڭ ئەڭ ياخشى ئۇساۇلى ناېمەن قايساى -ناھايىتى ئېىىق د يىل ەئ. باش تېمىىى چۈرىدەى تاالش

ئاساسى  پىرىىسىپالربا خىالپلىق قىلىشقا بولمايدۇن مارىسسا بىلەئ مەئ بۇ مەسىلىلەردە بىاردەللىككە لەلا ەئ 

ئااارقىلىق ئىااش بېنىاارىش ئۇسااۇلىغا باربانسااېرى « الشااتۇرۇش Google»ن شااۇنىڭغا ئىشااىىىمەنكى ۋاقتىمىاازدا

 يېقىىالشقائ بولىمىز. 

 

لۈنىاادىن ئااانچە ئااۇزۇئ ئااۆتمە ن الررى مارىسسااانىڭ مەھسااۇالت باشااقۇرۇش قوشااۇنىغا -11ئايىىااڭ -9

ى تۇيغۇسااىغا مەساالۇى ىىڭ ئىشاالەتكۈچسااىتورتۇرا Google.comلىاارىش ئىلتىماسااىىى تەسااتىقلىدىن ئااۇنى 

دىغائ بولاادىن ئااۇ يەنە بىزنىااڭ مارلااا ئاساسااىمىز. ىىاائىشاالەتكۈچىلەرنىڭ لەسااپى ە بىماسااىتە يۈزلى—قىلاادى



249 
 

مارىسسانىڭ ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنىىىڭ باشقۇرۇش خىزمىتى ە مەسلۇى بولغانغىمۇ خېلى لۈنلەر بولغائن 

رۇلاۇش بۆلۈمىادىن مەھساۇالت بۆلاۈمى ە ئالماشاتىن باۇ بىراق ھازىر رەسامى  ۋەزىاپى ە قويۇلادى. مارىسساا قۇ

ئەسالىدىىال باار  Googleئىشقا بەزىلەر باشقىچە نەزەر بىالەئ قارىادىن چاۈنكى باۇ ئۇنىاڭ ئىىژ ىېار ساۈپىتىدە 

ئالااادىىلىق ھوقۇقىااادىن مەھااارۇم قالغانلىقىااادىن د ااارە  بېرەتتاااىن خاااۇددى رىااال ئىمپېرىيەساااىىىڭ پۇقرالىاااق 

ەندە  ئىش ئىدىن خۇددى مەنسىپىىى چۈشۈررى چەت ياقىدىكى بېقىىدى درلەتالەرگە ساالھىيىتىدىن ۋاز لەچك

ئەۋەتكەن ە ئوخشايتتى. بۇ ئورۇنالشتۇرۇش يەنە ئۇنىڭ خىزمەتلەرنى الررىغا دولالت قىلىدىغانلىقىادىن د ارە  

 بېرەتتى. 

 

لادى. ئۇنىاڭ شاەرەى ئېلىاپ لە-مارىسسانىڭ خىزمىتىادىكى ئاۆزگىرىش ئااخىرى ئۇنىڭغاا لەساىپتە شاائ

ئىل ىرىكى قۇرۇلۇش بۆلۈمىدىكى خىزمىتى ە سېلىشتۇرباندان مەھسۇالت باشقۇرۇش خىزمىتى ئۇنى تېسىمۇ لەڭ 

دائىرىدە ئۆزىىى ناماياائ قىلىاش بوشالۇقى بىالەئ تەمىىلىادىن ئاۇ الررىىىاڭ جارچىساىغا ئايالنادىن ئاادەتتە ئاۇ 

ىن قايسااىلىرىىىڭ الررىىىااڭ سااۆزىن قايسااىلىرىىىڭ سااۆزلەر الررىىىااڭ مارىسسااابا ئااايرىل قىلغااائ سااۆزلىرى ئىااد

مارىسسااانىڭ ئۆزىىىااڭ سااۆزى ئىكەنلىكىاا ە ھۆلااۈم قىلغىلااى بولمااايتتى. الررى مارىسسااانىڭ لۆرسااەتمىلىرىىى 

ناھااايىتى ئاااز رەت قىالتتااىن ۋاقىااە ئۇزاربانسااېرىن بىااز ئۇنىااڭ قىلغااائ ھەر بىاار جااۈملە سااۆزى ە ئىشىىىشااكە 

 مەقسىتى ئۇنداق بولمىغائ تەقدىردىمۇن خاتالىشىپ نەگىمۇ بارااليتتى. باشلىدۇقن گەرچە الررىىىڭ 

 

 مۇندەرىنە مەسىلىسى 

 

  قااليمىقاائ ئوتتۇرىغاا Project Hedwig« دخىادۋىن قۇرۇلۇشاى»نىڭ  Googleمۇنداقال قارىغاندان 

ىزدەشاكە قارىتىلغاائ چىقاربائ بەلىتە مەھسۇالتن ئۇ پوچتىدىن ساېتىمالىدىغائ تاۋارالرنىاڭ مۇندەرىنىساىىى ئ

لاۆ  »ئىزدەش قورالىن ئۇ ئىشالەتكۈچى ە تاوردىكى تەشامىقات  بېتىادىكى ئاېالئ رەساىمىى تېپىاپ بېرەلەيادۇ. 

دەى لىرگۈزگەنادەن مۇناساىمەتلىل شاىرلەت مەھساۇالتىىىڭ تەشامىقات ئاېالئ بېتاى « رەڭلىل بالىالر مايكىسى

مۇ ئەمەسن ئىشلەتكۈچى ە زرررر ئېھتىيااجلىق ئىقتىادارمۇ لۆررنىدۇ. بۇ قورالىىڭ ئانچە رولى يوقن ئانچە مۇھىم

ئەمەسن ئەمما خىدۋىن قۇرۇلۇشى بىر تۈرلۈ  سىرلىق بۇرچىى ئۆز ئۈستى ە ئالغائن الررى باۇ ئاارقىلىق باارلىق 

 باسما ماتېرىيالالرنى رەقەملەشتۈررشىىڭ مۇمكىىلىكىىى ئىسپاتلىماقچى. 

 

ن ھېچقانااداق تەنىەرخااى يااوقن بااۇ باسااما ماتېرىيااالالرنى پوچتىاادىن سااېتىم لىش مۇندەرىنىسااى تەييااار

سااايىالش ئىىتااايىن ئاسااائن چااۈنكى ھااېچكىل شااولىالش جەريانىاادا بۇزۇلااۇى لېتىشااى ە ئااانچە لۆڭااۈى بولااۇى 

لەتمەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈساتى ە ھەممىادىن ماۇھىل باولغىىىن ساودى ەرلەر ئۆزىىىاڭ ئاېالئ بېتىىىاڭ لۆچۈررلۈشاى ە 

مەيدۇن مۇناداقچە قىلىاپ ئېيتقانادا نەشار ھوقۇقىغاا دەخلاى قىلىاش مەسىلىساى. پاۇى ئانچە پىسەنە قىلىپ لەت

خەجااالەى قەبەزن ساااىياھ سېتىم لىشاااىىڭن ھۆلاااۈمەتكە تەستىقلىتىشاااىىڭ ھااااجىتى ياااوقن يوشاااۇرۇئ يېڭاااى 

ن خېرىدارالرنى جەلپ قىلغىلى بولىدۇن قانداق زاۋۇت لارخانا بۇ خى  ياخشى ئىشتىن ئابرىىىدۇ  نېمىال د مەيلى

 نەزەرىيە جەھەتتىن مۇشۇنداق. 

 

يېڭىدىن تەللىپ قىلغائ ئاممىمى مۇناسىمەت دىر كتورى پېلارى ر ىالېر  لەتئايدان شىر-10يىلى -2001

خىزمەتچىلىرىااادىن ئۆزلىرىىىاااڭ خەت سااااندۇقىدىكى باااارلىق پوچتىااادىن ساااېتىمالىدىغائ  Googleباااارلىق 

ىقىىى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇشىى تەلەى قىلدى. بىر قانچە ھەپتى ە تاۋارالرنىڭ مۇندەرىنىسى بېسىلغائ تەشمىقات ۋار

يەتمى ەئ ۋاقىتتان ئىىژ ىېرالر ئىچكى قىسىمدا سىىايدىغائ دەسلەپكى سىستېمىىى پۇتتۇردى. سىىاش نەتىنىسى 

ئالدىن ئويلىغانادە  ياخشاى بولمىادى. باالىالر ئويۇنچاۇقى دەى لىرگۈزگەنادەن ئىازدەش نەتىنىساىدە باالمغاا 

 بەرمەلچى بولغائ نەرسىلەر پەقەت لۆررنمىدى. بىراق لۆى مىقداردىكى چوڭالر ئويۇنچۇقلىرى بار ئىدى. ئېلىپ 
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مارىسسادىن مۇنداق سورىدىلن تاۋار مۇندەرىنىسى ئىازدەش ماۇالزىمىتىىى تارقاتقاائ ۋاقىتتاان شاەھمانى  

وچااۇق ھااالەتتىمۇ. بااالىالر مەزمااۇنالرنى سااۈزگۈچ بولۇشااى لېرەلمااۇن ئەگەر بولسااان لۆڭۈلاادىكى ئەھمالاادا ئ

مۇناادەرىنە ئىاازدەش مااۇالزىمىتى ئااارقىلىق روژدىسااتوۋا بااايرىمىلىق سااوۋباتالر تىزىمىىااى تىزباناادان تاسااادىپى  

ى قالسااا قانااداق قىلىمىااز د اادىل. ئااادەتتىكى تااور بەت ئىزدى ەناادەن لااۈمۇۋاپىااق بولمىغااائ مەزمااۇنالرنى لۆرر

Google  سااۈزگۈچىىى ئاپتوماتىاال ئاچماياادۇن ئەممااا رەسااىل « ىاازدەشبىااسەتەر ئ»ئااۆلچىمى قاااتتىق بولغااائ

ئىزدى ەندەن بىز ھەقىقەتەئ لۆڭۈلدىكى ئەھمالدا مۇۋاپىق سۈزرش ئىقتىدارىىى ئىشلەتتۇق. مارىسسا بىلەئ مەئ 

 ئوخشاش بولمىغائ ئىككى نۇقتىدىن بۇ مەسىلى ە بولغائ لۆز قارىشىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. 

 

قىلغىىىن مۇۋاپىق بولمىغائ مەزمۇنىى بىر تەرەى قىلغانادان شاىرلەت تەمىاىلى ەئ مارىسسانىڭ تەشەببۇس 

بارلىق ئىزدەش لەسپىدە ئۆلچەم بىردە  بولۇشى لېرە ن ئەگەر ئىشالەتكۈچى تاور بەت ئىازدەش مۇالزىمىتىادە 

ر ساااۈزگۈچىىى ئاچمىغاااائ بولساااان ئۇناااداقتا ئاااۇالر پوچتىااادىن ساااېتىمالىدىغائ تااااۋارال« بىاااسەتەر ئىااازدەش»

مۇندەرىنىسى ئىزدەش مۇالزىمىتىىى ئىشلەتكەندىمۇ ئۇنى ئاچمايدۇ. بىز ئىشلەتكۈچىىىڭ ياقتۇرۇشىغا ھۆرمەت 

 قىلىشىمىز لېرە ن ھەتتا ئۇالر تەشەببۇسكارلىق بىلەئ ھېچقانداق مەقسىتىىى ئىپادىلىمى ەئ تەقدىردىمۇ. 

 

ىن چااۈنكى بىاار قېااتىل رەسااىل مارىسسااا مېىااى ئەسااكەرتىپن رەسااىل ئىاازدەش بىاار خىاا  ئاالھىاادە مىسااا

گە يېتىادۇ. ئاۇ مۇنادەرىنە  70ئىزدى ەندە شەھمانى  مەزمۇئ لۆررناۈى قېلىشاىىڭ ئوتتاۇرىچە ئېھتىمااللىقى %

ئىزدەش جەريانىدا ئوخشاش ئۆلچەمدىكى سۈزگۈچىى ئېچىشقا قارشى تۇرمىدىن ئەمما بىز ئوتتۇرىغا قويغائ بۇ 

ئىزدى ۈچتە سۈزگۈچىى تااقىمەتكەئ بولساان  Googleئادەتتىكى يېڭى لەسىپتەن ئەگەر ئىشلەتكۈچى ئىل ىرى 

سۈزگۈچىسااىىى يۈرگۈزرشااىى ئىشااقا « بىااسەتەر ئىاازدەش»ئۇنىااڭ رەسااىل ئىزدىشااى ە تەلىپااى قاااتتىق بولغااائ 

 ئاشۇرۇشن تېسىىكا جەھەتتىن ناھايىتى قىيىن. 

 

شقىىىمۇ ساۈزگۈچىى قاناداق ئۇنىڭ لۆز قارىشى پۈتۈنلە  تېسىىكا نۇقتىسىدىن چىققائ ئىدىن ئۇنىڭ ئويال

ئېچىپ تاقاشىى پىششىق بىلىدىغائ ئىشلەتكۈچىلەر ئىدى. شۇنداق بولغائ تەقدىردىمۇن مەئ ئادەتتىكى قائىدە 

بويىچە تەھلى  قىلىپن دەرھاى ئەڭ ناچار ئەھمالىى ئويالى يەتتىل. ئەگەر بىاز بىرىىچاى ساىىىپتىكى باشاالنغۇچ 

مەت بۇيۇملىرىىىاڭ رەساىمىىى تەمىاىلى ەئ بولسااقن ئۇناداقتا قاناداق مەلتەى ئوقۇبۇچىساىغا جىىساى  مۇناساى

 ئەھماى يۈز بېرىدۇ  

 

بىاسەتەر »ئوتتۇرھاى اليىھەدىن بىرنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئەگەر ئىشلەتكۈچى تور بەت ئىزدى اۈچتە  پېلارى

ساىىى ئىزدى ەنادە باۇ سۈزگۈچىىى ئالتىپلىغائ بولسان بىز پوچتىدىن سېتىمالىدىغائ تااۋار مۇندەرىنى« ئىزدەش

سااۈزگۈچىى ئېچىشااىمىز لېاارە . مېااىىڭچە بۇنااداق قىلىااش يېتەرلىاال ئەمەسن ئەممااا قااارار قىلىااش ھوقۇقىىىااڭ 

مەھسۇالت بۆلۈمى ە تەۋە ئىكەنلىكىىى بىلىمەئن شۇڭالشقا ئۆزەمىىاڭ تەشەببۇساىدا يەنە چىاڭ تۇرمىادىل. مەئ 

باارا -ئىشداشالىرىل باارا-اى قالادىلن شاۇڭا ھەمامە گە ئوخشا« ھەممە ئىشتىن ئەنسىرەيدىغائ ئاشۇ باۇرادەر»

ماڭا سىڭايائ قارايدىغائ بولۇى قالدى. ئىزچى  ئامالىىڭ بارىچە تېزلىكتە ئالغا ئىل ىرىلەشاىى تەلىتلەيادىغائ 

Google  با نىسبەتەئن مېىىڭ باۇ خىا  ئېھتىياتچاانلىق بىالەئ ئىاش قىلىادىغائ مىنەزىما ە نىسابەتەئ ئاانچە

خىزمەتچىلىارى ە  Googleئايادان باشاقۇربۇچى ئىىژ ىېار الۋرىان باپتىساە -12يىلى -2001ياخشى ئەمەس. 

 ئۇقتۇرۇش قىلىپن لۆپچىلىكىى  دەسلەپكى سىستېمىىى سىىاتقۇزدى. 

 

ئۈسكۈنە بۆلۈمىادىكى ساىمىل مۇنادەرىنە ئىزدەيادىغائ دەسالەپكى سىساتېمىىى سىىاشاقا قاتىاشاتىن ئاۇ 

بۇ سىساتېمىىى تورباا »ۆزگەرتىشكە ئامراق ئىدى. ئۇ ماڭا مۇنداق د دى: مېىىڭ دەپتەردارلىرىمىى تەھرىرلەى ئ

 مااۇنچە لاۆررى قويغااائ-گەرچە ئااۇ تااۋار مۇندەرىنىسااىىى ئاانچە« چىقىارىش بەلااال ئالادىراش بولااۇى قالادى. 

ىىىڭ سىمۇن  يەنىال لۆى مىقداردا چوڭالر مەزمۇنىىى بايقاپتۇ. ئىىژ ىېرالرنى ئۆز ئىچىا ە ئالغاائ نۇرباۇئ لىشابول

ھەممىسى بۇ مەھسۇالتىى تارقىتىش تەييارلىقى پۈتمى ەندە  ھېن قىلىپتۇن مەئ سىىدىغان ئەسالىدە باۇ ھەپاتە 

 ئېالئ قىلىش پىالنى لېچىكتۈررلۈشى مۇمكىن د دىل. 
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ئاممىمى »سىىدى ئەسلىدە سۈزگۈچ مەسىلىسىىى بىلمەيتتىن ئەمما ئۇ دەرھالال بۇنداق بولغاندا يوشۇرۇئ 

لېلىاپ چىقىادىغانلىقىىى ھاېن قىلادى. ئاۇ مەھساۇالت گۇرۇپپىساىغان بۇناداق قىلىشاىىڭ « ەتىارىمۇناسىمەت خ

-قايتاا ىىد دى. مارىسسا تولۇق سۈزرشىى نېمە ئۈچۈئ ئىشقا ئاشۇربىلى بولمايادىغانلىقى-خەتىرى بە  چوڭن

المىقى باار ئىادىن قايتا چۈشەندرردىن ئەمما سىىدى ئۆزىىىڭ مەيدانىدا چىڭ تۇردىن ئۇنىڭ پىكرىىىڭ خېلى سا

تاااارتىش قىلىشاااتىن توختىااادىن چاااوڭالر مەزماااۇئ مۇندەرىنىساااى پۈتاااۈنلە  -شۇڭالشاااقا لۆپچىلىااال تااااالش

تاۋار مۇندەرىنىسىىى شەلىللەندررىدىغائ مەزمۇئ جەھەتتە لۆپچىلىكىىڭ « چوڭالر»چىقىرىم تىلدى. بۇنىڭدىن 

چاوڭالر »خىزمەتچىلىرىىىڭ  Googleبارلىق  تېسىمۇ چوڭقۇرالى پەلسەپىمى مۇنازىرە قىلىشىغا سەۋەب بولدىن

 با بولغائ تونۇشى لۆررنەرلىل ئاشتى. « ئويۇنچۇقى

 

بااۇ مەھسااۇالت ئاااخىرى تارقىتىلاادىن ھەماامە ئىااش جايىاادا. بااۇ خىاا  لەيپىيااات ئاااالھەزەى بىاار ھەپااتە 

تە ئاالھىدە سەتئېل»شۇنىڭدىن لېيىن ماقالە ئېالئ قىلىپن بىزنى  CNETتېسىىكا تورتۇراسى -داۋامالشتىن پەئ

لامىلىسى ۋە ئادر سىىى پارچە -ئىشلەتكۈچىلىرىىىڭ ئىسىل Googleمۇندەرىنە ئىزدەش ئىلتىماسى يوللىغائ  

پارچە سېتىش سودى ەرلىرىىىڭ تورتۇراسىدىكى بەتىى »د دىن بىز يەنە « سېتىش سودى ەرلىرى ە سېتىپ بەردى

 تەمىىلەيدىكەنمىز. « لۆرسىتىدىغائ تەۋسىيە ئۇالنما

 

تەنىەرخ باش نازارەتچىساى گېرالاد ئەي ىېار بەلاال بەزەپلەنا ەئ ئىادىن ئاۇ شاىرلەت قۇربۇچىساىغا دەرد 

ئېيتىااپن بااۇ ماقالىاادا بىزنااى ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ ماتېرىيااالىىى سااېتىماتىدۇ دەى بىشااارەت بەرگەئن تىنااارەت 

رچىلىقىىاڭ چاوڭ مەبلاۇبىيىتىن بۇ ھەقىاقەتەئ بازا»لىرىمىىى ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ پايدىسىىىڭ ئۈستى ە قويدىن 

 دەى دادالپتۇ. « بىز تۈگەشتۇق 

 

گەرچە بۇ ماقالىدا مېىىڭ سۆزرمىى نەقى  ئالغائ بولسىمۇن مەنمۇ گېرالد ئەي ىېربا ئوخشاشال بىلااراملىق 

ھااېن قىلااادىل. الررى ماڭااا ئاالھىااادە لۆرساااەتمە بېرىااپن تاااور بەتاااتە تاااۋار مۇندەرىنىساااى تارقاتقانالرنىاااڭ 

لىل ئۇچااۇرىىى لۆرسااىتىدىغائ بەت قوشااقۇزدى. مەئ يازبااائ تېكىسااتىىڭ بىاار بااۆلىكى مۇنااداق: مۇناسااىمەت

ئىشلەتكۈچى تاۋار مۇندەرىنىسىىى ئىزدى ەندە لىرگۈزگەئ ھالقىلىق سۆز د  ەئ نېمە  ئاۇالر ئاادەتتە قاانچە »

باشقا ئىزدەش  Google بەتىى لۆرىدۇ  سىلەر تارقاتقائ تاۋار مۇندەرىنىسىىى خېرىدارالر قانداق ئىشلىتىدۇ 

قوراللىرى ئەمەل ە ئاشۇرالمايدىغائ ئۆزى ە خاس ئۇسۇلدا سىلەرگە مۇناسىمەتلىل ئۇچۇرالرنى تەمىىلەيادۇن باۇ 

ئۇچۇرالرنىااڭ ھەممىسااى ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ شەخسااىيەت ئۇچااۇرلىرىىى قوبداشااىىڭ ئەڭ يااۇقىرى ئۆلچىمىاادە 

تەتقىاق قىلىماتقاائ ئاېالئ  Googleئۈساتىدە « ىىىادۇ. قاتتىق چىڭ تۇرباائ ئالادىىقى شاەرت ئاساتىدا تامامل

ئىسااتېماى مايىللىقىىىااڭ شەلىللىىىشااىىى يېااتەللەش  Googleتۈرىىىااڭ پاياادىلىىىش چۈشەندرررشااى بااارن  

پوچتىادىن ساېتىمالىدىغائ تااۋار مۇندەرىنىساىىى ئاالھىادە »تەرەپتىكى ئىقتىدارىدىمۇ تىلغا ئېلىىغائن ئۇنىڭدا 

 نى ئۆز ئىچى ە ئالىدۇ. « لامىلىسى ۋە ئادر سى-ئىشلەتكۈچىلىرىىىڭ ئىسىل Googleتەلەى قىلغائ 

 

بىز ئىل ىرى ئەزەلدىن مەھسۇالت ئېچىش پىالنىىى تارقاتمىغاائن ئىشالەتكۈچى ياوى قويغاائ تەقادىردىمۇن 

نااېمە  بىاز ئەزەلاادىن ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ ماتېرىياااللىرىىى سااتىدىغانلىقىمىزدىن بىشااارەت بەرمىا ەئ. ئۇنااداقتان

ئۈچاۈئ بااۇ قېااتىل شااۇنداق قىلىمىااز  بااۇ تامااامەئ الررىىىااڭ دانااا پىالنااى. ئەگەر بىااز سااودى ەرلەرگە مۇناادەرىنە 

ئىزدەشىىڭ بازار يوشۇرۇئ لۈچىىى نامايائ قىلساقن ئۇنداقتا بىز ئىنازەت بېرىلمى ەئ ئەھمالدا ئۇالرنىڭ نەشار 

 انۇنى  تەدبىر قولالنماسلىقى مۇمكىن. ھوقۇقى بار نەرسىلىرىىى ئىچى ە ئەلىرەلەيمىزن ئۇالر ق

 

الررى ئىزچى  ئىستراتې ىيە قاتلىمىدا مەسىلىلەرنى تەپەلكۇر قىلىدۇن تېسىمۇ مۇھىل بولغائ جەڭدە بەلىبە 

قىلىااش ئۈچااۈئن ئااۇ ئىزچىاا  ئىككىلەنمەسااتىن قىسااقا مەزگىللىاال قۇربااائ بېرىاادۇ. ئۇنىڭغااا چوقااۇم ئۆزىىىااڭ 

يىشاىى تەلەى قىلىاش ماۇمكىن بولمايادىغائ ئىاشن ئەمماا ئاۇ ئااز تاوال ئەقىا  ئىستراتې ىيەلىل ئىدىيەساىىى دى

تارقاتقااائ يااالى يااولالرنى تەپەلكااۇر قىلغااائ ۋاقىتتااان ئۇنىااڭ تەپەلكۇرىىىااڭ چوڭقۇرلااۇقىن چۈشىىىشااىىىڭ 

لەڭلىكىااادىن ئىىتاااايىن ھەيااارائ قااااالتتىل. شاااۇنداقتىمۇن ئاااۇ ئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ شەخساااىيەت مەسىلىساااىدە 

مالچىلىق قىلغااانلىقى مېىااى ئىككىلەناادرررى قوياادى. ئااۇ قەتلىاا  ھالاادان بىااز ئەزەلاادىن ھەر قانااداق سۈيىلىسااتى
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ئىشلەتكۈچىىىڭ شەخسى  ماتېرىياللىرىىى سىرتتىكى لىشىلەرگە تەمىىلىمەسلىكىمىز لېرە  دەى قارايدۇن ئەمما 

مەئ مۇشاااۇنداق —الررى ئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ شەخساااىيىتى تەرەپاااتە ئۇساااتاتلىق قىلىاااش مەقساااىتى مېىاااى

 بەم ە پاتۇردى. —د يەلەمدىل

 

 ئۈزلۈلسىز يېڭى مەھسۇالت چىقىرىش 

 

جاڭ بې  ئىشالەتكۈچى ئاارايۈزى قوشاۇنىدىكى جىمغاۇر ھەم يۇمۇرلاۇق بىار ئەزان ئۇنىاڭ باوش ئاۆررل ەئ 

  دىكاى لاارتوئ George Shrinks« دلىچىكلىاتىل ەئ جاورج شاىرىىكن»ئۇزۇئ چېچىن ئىستىيارسىز ھالدا 

سىستېمىساى  Sparrowئېلىاپ لەلادىن  ىبا نۇربۇئ ئىناادىيەت يېڭىلىقا Googleبرازىىى ئەسلىتىدۇ. ئۇ ئو

شااىرلىتى پااالو ئااالتو تەتقىقااات مەرلىزىاادە تەتقىقاااتچىلىق  Xeroxشااۇالرنىڭ ئىچىاادىكى بىاارىن بااۇ ئۇنىااڭ 

ىااى بىلمەياادىغائ تىلى HTMLقااورالىىى ئىشاالىتىپن  Sparrowقىلىماتقاناادا قۇربااائ ھەمكارلىشااىش قااورالى. 

لىشىلەرمۇ تور بەت تەھرىرلىيەلەيتتى. قوشۇندىكى مەلۇم بىر ئەزا بىر تور بەتىى قۇرسىالن باشقا ئەزاالر ئۆزىىىڭ 

 Googleتورلۆرگااۈچى ۋە تااور بەتتىكااى بىاار تىزىملىكىااى ئىشاالىتىپال تااوردا تااۇرۇى بەتىااى ئااۆزگەرتەلەيتتى. 

لىىىپ ھەر خى  ھەر تۈرلۈ  قوشاۇئ قۇرۇلۇشالىرىىى باشقۇرۇشاقا خىزمەتچىلىرى ناھايىتى تېزال ئۇنىڭدىن پايدى

 باشلىدى.

 

ناى تاالالىن ئۇنىاڭ ئاساساىدا مەھساۇالت ئاېالئ قىلىشاىى  Sparrowئايدان مارىسسا -11يىلى -2001

ئورۇنالشتۇرىدىغائ توردىكى يىلىامىىى ئوتتۇرىغا چىقاردى: بۇ بىزنىڭ تاۇننى قېاتىل شاىرلەتىىڭ ئىچكاى تاورى 

ىكى تۈر باشاقۇرۇش سىستېمىساى ئىادى. ھەر بىار تاۈر بېتىىىاڭ ھەممىساىدە ئالماشاتۇرۇش توپچىساى ئاساسىد

لە « YES»دىاان « NO»بولااۇىن مەھسااۇالت رەساامى  ئااېالئ قىلىىىشااتىن ئىل ىاارىن ئالماشااتۇرۇش توپچىسااى 

ڭ ھەمامە خېتى بار تاوپچىىى مەئ باشاقۇراتتىل. ئەگەر مەئ مەھساۇالتىى« جەزملەش»ئۆزگىرىشى لېرە  ئىدى. 

دەپتەردارلىرىغا تەستىقالش توپچىسىىى باسمىغائ بولسام ھېچقانداق مەھسۇالتىى تارقىتىشاقا بولماايتتى. مەئ 

ئۆزەمىىڭ ھوقۇقىىى قااليمىقائ ئىشلىتىپ مەھسۇالتىى توختىتىاپ قويماايتتىلن بىار ساەۋەبى مەئ يوباائ قىزىا  

لىقىىى ئااانچە جەزملىيەلمەيتااتىل. لۆپچىلىكىىااڭ تااوپچىىى باسااقاندىن لېاايىنن زادى قانااداق روى ئويىاياادىغان

ېتىىاى تاوى نىاڭ خىزمەتچىلىارى ە ئەساكەرتىش تاور خ Googleھەممىسى تەساتىقالش توپچىساىىى باسساىالن 

ئۇسۇى ھېب بولمىغاندا نەزەرىيە جەھەتتىن تېسى تامامالنمىغائ مەھسۇالتىى ئاېالئ قىلغىلاى يولاليتتى. بۇ خى  

تلىل قىالتتىن لۆپچىلىكىىڭ بىردە  قوشۇلۇشىدىن ئۆتمە  تاۇرۇى زور قاارار چىقىارىش بولمايدىغانلىقىغا لاپالە

 ئەھمالىىىڭ لېلىپ چىقىشىدىىمۇ ساقالنغىلى بوالتتى. 

 

مارىسسا ھەر ھەپتە بىر قېتىل يىغىن ئېچىپن مەھساۇالت ئاېالئ قىلىاش لۈنتەرتىپىادىكى يېقىىادا ئاشاكارا 

ىى لۈتۈۋاتقاائ مۇناساىمەتلىل تاۈرلەرنى خۇالساىالى تەلشاۈرەتتىن باۇ ئوتتۇرىغا چىقىرىدىغائ يالى تەستىقالشا

خىاا  يىغىاان تۈرلەرنىااڭ تەرەققىياتىغااا ئىىتااايىن پاياادىلىق ئۇسااۇى بولااۇىن گەرچە ئىىتېرنېااە لارخااانىلىرى 

ە ئېلېكتىرونلۇق ئاالقىىىڭ رولىىى بەلرە  تەلىتلىسىمۇن ئەمما چوقۇم ئىشداشلىرىغا ناۇقتىلىيىەزىرىىى ياۈز تاۇران

چۈشەندررىدىغائ ئادەتتىكى يىغىنن ھەقىقەتەنماۇ بىياۇرۇلرات ماۇرەلكەى ھاالقىالرنى ساۈپۈررى تاشااليدىغائ 

 ئوتكۈر شەمشەر ئىدى. 

 

ئەگەر مەھسۇالت دىر كتورى يىغىىدا مەھسۇالتىى تارقىتىشقا ھەممە ئادەمىى قايىا  قىاللمىساان مارىسساا 

كىن قايساى مەساىلە لاشاىال قىلغاانلىقىىى  ساورايدۇ. شاۇنىڭ نېمە ئۈچۈئ تەستىقالش پىكارى ە ئېرىشاەلمى ەنلى

ئۈچۈئ لىشىلەر يىغىن ئېچىلىشتىن ئىل ىرى پۈتۈئ لۈچى بىلەئ سۈرئەتىى تېزلىتىدۇن ئىاش تامامالنغاائ بولساا 

ئۇ باشقا گەى. ئەگەر سىزنىڭ تەستىقالش پىكرىڭىز مەھسۇالت ئېالئ قىلىشاىىڭ توسااق ئاامىلى بولاۇى قالساان 

ۇالتىڭىز زرررر بولغائ تەستىققا ئېرىشاەلمى ەئ بولساان يىغىىادا ئااتالى لېتىشاكە بولمايادۇ. يىغىان يالى مەھس
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خاتىرىسى ئاشكارا بولغانلىقتىنن ئااليىتەئ بىار لىمىاى ئەيىاپلەش ھاجەتساىزن لىمىىاڭ ئارقىغاا ساۆرى ەنلىكىىى 

 نەتىنىسىدىن بىر قاراپال بىل ىلى بولىدۇ. 

 

توردىكى يىلىامە چېتىلىدىغائ دائىارە لۈنساېرى لېڭەيادىن لېايىن بىار قاانچە مەھسۇالت ئېالئ قىلىدىغائ 

ئااوئ ئىىژ ىېاار ۋە مەھسااۇالت دىر كتااورىىى ئااۆز ئىچىاا ە ئالاادىن مارىسسااامۇ بااۇ يىغىىىااى ناھااايىتى ياخشااى 

-سااندا تااالش-داۋامالشتۇرۇى ماڭدىن مەئ بۇ خى  يىغىىالرنى بە  ياقتۇرىمەئن گەرچە دياالى بەلكىال  ئانادا

تارتىش بولۇى تۇرسىمۇ. بىر مەھسۇالت ھەممە ئادەمىىڭ تەستىقىغا ئېرىشەلمىسىمۇ ئېالئ قىلىىىادىغائ ئەھاماى 

بەزىااادە لۆررلۈپماااۇ قالىااادۇن ئەمماااا زور لۆپچىلىااال مەھساااۇالتقا نىسااابەتەئ ئېيتقانااادان چوقاااۇم لۆپچىلىااال 

رىشىشااى لېاارە ن يىغىىغااا ھەممەيلەنىىااڭ تەسااتىقىغا ئېرىشىشااى لېاارە ن يااالى لېچىكتااۈررش تەسااتىقىغا ئې

قاتىاشااقانالرنىڭ ھەممىسااى ە ئۆزلىرىىىااڭ تااۈرلىرى بەش قولاادە  ئايااائن مەسااىلى ە يولۇققاناادان ئااۇالر سااانلىق 

مەلۇمات ۋە قىزبىىلىق بىلەئ قايتۇرما ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ. باشقىالرنىڭ تۈرىدىكى لەمتۈلىى تاپقاندان يالى يېڭى 

لاۆرەلمى ەئ يوشاۇرۇئ مەساىلىىى بايقىساان ماۇئەييەئ ئۇتاۇق تۇيغۇساى مەھسۇالتتا ساقالنغائ باشقىالر تېساى 

ئېلىپ لېلىدۇن ئەگەر ئىىژ ىېر بىلەئ مەھسۇالت دىر كتورى پىروگرامماا لاودىىى سااپانباش تۆمۈرچىادە  قىلىاپ 

قويغائ بولسان ئۇنداقتا مەئ دەى ئۇالرنى بازباناليادىغائ ساەندەى. مەئ ھەر بىار يېڭاى مەھساۇالتىىڭ بىزنىاڭ 

مارلىمىزبا قارا سۇۋۇماستىنن رەڭ قوشۇشىغا لاپالەتلىل قىلىمەئ. مەئ بۇ خى  يىغىىغا قاتىىشىشتىن ئىل ىرىن 

 ھەمىشە قېىىق بىر ئىستالائ قەھمە دەملەى ئىچىپ روھىمىى ئۇربۇتىمەئ. 

 

ائ بۇيا-مەئ يوى توسۇقى رولىىى ئالىادىغانلىقىل ئاۆزەم ە ئاياائن لىچىال قىزىا  باايراقىى تۇتاۇى ئۇياائ

پااااۇالڭلىتىمەئن ئەممااااا ئىشداشاااالىرىمىىڭ ھەممىسااااىىى ياشاااالىقن قىزبىىلىااااق ۋە چەلسااااىز لااااۈچ قااااۇۋۋەت 

ھەرىكەتلەنادرررى تۇرىاادۇن ئااۇالر ئىشاال قىلىااپ ئاااقىمىتىىى ئويالشامايدۇ. مېااىىڭچە بىااز ناھاايىتى ياخشااى بىاار 

ىاە ئۇچقۇنادە ن مارىسساا چېك-تەڭپۇڭلۇق شەلىللەندرردۇقن خۇددى بىز بىر يولدا لىرىپ چىقىماتقائ چېكىاە

مەئ لۆڭااۈى بۆلۈۋاتقااائ مەسااىلىىىڭ ئەسااتايىدى  ئويلىشااىلىدىغانلىقىغا لاپالەتلىاال قىلىاادۇن بااۇ مەسااىلىلەرگە 

 توپچىسىىى چېكىمەئ. « قوشۇى»جاۋاب بېرىلسىالن مەئ خۇشھاللىق بىلەئ 

 

ئىىتايىن ئاز ئۇچرايدۇن  تارتىش قىلىپ يىغىشتۇربىلى بولمىغۇدە  دەرىنى ە بېرىپ لېتىش-يىغىىدا تاالش

بىراق مۇنازىرە تۈپەيلىدىن مەھساۇالت تارقىتىلمىساان ياالى مەھساۇالت لېچىكىاپ ئاېالئ قىلىىىشاىى لەلتاۈررى 

چىقىرىدىغائ بولسان جىدەلىىڭ لەسكىىلىل دەرىنىسى روشەئ ياۇقىرى لۆتۈررلىادۇ. دەپاتەردار توسااق ئاامىلى 

ىاادا تامامالشااقا لاپالەتلىاال قىلىاامەئن قۇرۇلااۇش بۆلااۈمى يااالى بولااۇى قالغاناادان مەئ ھەمىشااە ۋەزىپەمىااى ۋاقت

مەھسۇالت دىر كتورىىىڭ ئەڭ ئاخىرقى نەشارىىىڭ تەپساىلى  چۈشەندرررشاى لەم بولمىساىالن مەئ باازارچىلىق 

ن ئىشسانىدا ئىش ئۈستىلىىىڭ يېىىدا ئولتۇربائ ھەر مەئخىزمىتىىى مەھسۇالت تارقىتىشىى ئارقىغا سۆرەتكۈزمەي

ى ئۆزىىىاڭ خىزمىتىىاى سااقالى قېلىشاىى ئويلىساىالن الررى بىالەئ ساېرگې  بېكىاتكەئ ئەڭ ماۇقەددەس بىر لىشا

 تۈزرملەرگە ھېچكىل خىالپلىق قىلما  ئىشىى ۋاقتىدا تاماماليدۇ. 
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 ئوئ سەلكىزىىچى باب

 ىىڭ ئۈنۈمىىى ئۆستۈررش ۋە ئىلتىنا قىلىش ئېلسەت 

 

پااارچە خەت بىاالەئ  8000ىلااى تېسااى جاااۋاب قايتۇرمىغااائ ي-2001ئىشاالەتكۈچى مااۇالزىمىتى تەرەپااتەن 

-ناى ساېتىمالغاندىن لېايىن لېلىاپ چىققاائ بەزەى Deja Newsباشالنغائ. تور خەۋەرلىرى ئىزدەش موتورى 

نەپاارەت دولقااۇنى  پەسااەي ەندىن لېاايىنن جاااۋاب قايتۇرۇشااىى لۈتۈۋاتقااائ تااور خەتىىااڭ سااانى يەنە تااۆمەئ 

ئىزدەش لۆررنۈش تىلىغا لاتالۇنا تىلاى قوشۇشاقا  Googleسەۋەبىدىن بىرى  پارچىدىن ئېشىپ لەتتىن بۇنىڭ

 ماسالشتۇرۇى ئېلىپ بېرىلغائ بىر قېتىملىق پائالىيەت. 

 

الررى بىلەئ سېرگې  بىزنى خېرىدار مۇناسىمىتىىى باشقۇرىدىغائ شىرلەتتىن يەنە بىرنى تېپىپن بىز بىالەئ 

ىغا دەسسىتىشتىن لۈچلۈ  بىشارەت بەردىن بۇ شىرلەت بىزنىڭ شىرلىتىىىڭ ئورن Miasmaھەمكارلىشىماتقائ 

خىزمەت ئۈنۈمىمىزنى ئاشۇرماستىن ئىزچى  پۇتلىكاشاڭ بولۇى لەلادى. مەئ ئاۇالرنى ئاگاھالنادۇرۇى مۇناداق 

ئەگەر پەقەتال ئاخىرى دىتالى ئەڭ ئەرزائ خېرىدار مۇناسىمىتى باشقۇرۇش شىرلىتىىى تاپىدىغائ ئىاش »د دىل: 

نى تاپقاندىمۇ مۇشۇنداق بولغاائن  Miasmaمەئ بۇ خىزمەتىى قوزباتماسلىققا رازى. ئەيىى ۋاقىتتا بىز بولسان 

شۇڭا ھازىرقىدە  ئەھمالغا چۈشۈى قالدۇق. بۇنداق بولسا ئالماشتۇرمىغائ ياخشىن بىز تونۇيدىغائ مۇتتەھەم 

 « ەن ەندىن ياخشىراق. بىلەئ مۇناسىمەت قىلىشن يېڭىدىن باشالى بىر درۋە يېڭى مەسىلى ە يۈزل

 

Miasma  شىرلىتى يېقىىدا يۇمشاق د تالىىڭ يېڭىالنغائ نەشرىىى ئېالئ قىلادىن مەئ ئۇالرنىاڭ ساېتىش

ۋالالەتچىسى ە بىز بىر يۈررش زالاز قىلىدىغانلىقىمىزنى ئېيتتىلن ئەمما الررى بىلەئ سېرگې  تېسىىكا خادىملىرى 

 دولالر لاماندىرۇپكا خىراجىتىىى چىقىل قىلىشىى خالىمىدى.  5000ل لېلىپ يۇمشاق د تاى ئورنىتىشقا  لېرەللى

 

سىلەر بىزنىڭ بېرىپ يۇمشااق د تاالىى ئورنىتىاپ بېرىشاىمىزنى »سېتىش ۋەلىلى ئىىتايىن ھەيرائ قالدى. 

خالىمامسىلەر  شۇنى بىلىشىڭىز لېرەلكىن بۇ پۈتۈنلە  يېڭى بىر نەشرىن يۇمشاق د تالىىڭ يامىقى ئەمەس. بۇ 

 « ۇمشاق د تاى ئىىتايىن مۇرەلكەىن سىلەر ئۆزرڭالر ئورناتساڭالر چوقۇم مەسىلە لۆررلىدۇ. ي

 

شاااىرلىتىمىزدە ئىىژ ىېااار د ااا ەئ سااااماندە ن ئاااۇالر ئاااۆزلىرى »مەئ جااااۋاى بېرىاااپ مۇناااداق د ااادىل: 

ى بىازگە ياولالى ئورنىتااليدىغانلىقىغا ئىشىىىدىكەئ. پەقەت ئورنىتىش دىسكىسى ۋە مۇناسىمەتلىل ماتېرىيالالرن

 « بەرسەڭالرال بولىدۇ. 

 

بولىدۇن سىزدىن يوشۇرمايمەئن سىلەردىن باشقان پەقەت بىرال خېرىدار ئۆزى ئورنىتىشىى تەلەى قىلغاائن »

ئەمما ئۇالرمۇ يېارىل يولادا ۋاز لەچتاى. بىاز بىار قىساىل ماتېرىياالالرنى رەتالەى بىار يەرگە توپلىغانادىن لېايىن 

  «ئاندىن سىزگە بېرە . 

 

مۇشۇ لەم ىچەن مەئ بۇ ئىشقا يېتەرلىل لۆڭۈى بۆلۈى بواللمىدىل. مەئ بۇرۇنال شاۇنىڭغا ئىشاىىەتتىمكى: 

Google  ئىىژ ىېرلىرى تاماملىيالمايدىغائ ۋەزىپە يوق. ئورنىتىش دىسكىسى ئەۋەتىپ بېرىلدىن يۇمشاق د تاى

 ئورنىتىش پىالئ بويىچە ئېلىپ بېرىلمىدى. 
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لۈناادىن لېاايىن  10مەئ « ىاار مەياادائ تااور خەت ئاااپىتى ە يېقىااىالى قېلىماتاااتتۇق.بىااز تېااز سااۈرئەتتە ب»

تىزگىىىىاى يوقااتتىن  مىزلىرى ە جاۋاب قايتۇرۇش خىزمىتىئېلسەتباشقۇربۇچىالر قاتلىمىغان بىزنىڭ ئىشلەتكۈچى 

ن ئىشالەتكۈچىلەر ئەھماى ناھايىتى چاتاق دەى دولالت قىالتتىل. پىروگرامماا توختىماا  يىمىرىلىاپ لېتىماتااتتى

 Miasmaئەۋەتكەئ تور خەت ساندانى  ئىشەنمى ۈدە  سۈرئەتتە ساانلىق مەلۇمااتىى يوقىتىاپ قويۇۋاتااتتى. 

شىرلىتىىىڭ بااش ئىشاتابى بىزنىاڭ تېلې اونىمىزنى قوباۇى قىلماايتتىن ساېتىش ۋەلىلىىىاڭ تېلې ونادا قالادۇربائ 

 چوڭ ئاپىتى ئىدى.  ئېلسەتمەيدائ ئۇچۇرىدا د يىشىچە ئۇ خىزمەتتىن ئايرىلىپتۇ. بۇ بىر 

 

سىستېمىساى ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ تاور خېتىىاى قوباۇى  Miasmaئىككى لۈندىن لېيىنن بىاز ئىشالەتكەئ 

 قىلىشىى توختاتتى. 

 

ھەى قىلىش اليىھە پىالنىىى ئىزدىشىل شۇنىڭدىن لېيىن تېز ساۈرئەتتە ئىل ىرىلىادىن  ئېلسەتمېىىڭ باشقا 

 ىغىل بولمىسىمۇن قانداق تالالشىىمۇ بىلمەيتتىل. گەرچە مېىىڭ خامچوت مەبل

 

ئاانچە لااۆى ۋاقىااە سااەرى قىلمااايالن يېڭىادىن خېرىاادار مۇناسااىمىتىىى باشااقۇرۇش مااۇالزىمەت تەمىااىلەش 

سااودى ەرلىرىىىڭ تىزىمىىااى تىزىااپ چىقااتىلن مااۇقىل ئىشااەنچلىل سىسااتېمىلىق مااۇالزىمەت تەمىىلىيەلەياادىغائ 

نىڭ تېسىىكاا باھااالش قوشاۇنى  Googleدىن ئاشمايتتى.  6ۈچى سودى ەرلەر ئاساسلىق مۇالزىمەت تەمىىلى 

نى تالالشىى توسۇى قااللمىغائ بولسىمۇ  بېرىدۇن  Miasmaبىزگە ياردەملىشىپ تالالى دگەرچە ئىل ىرى ئۇالر 

ل بىااراق الررىىىااڭ بىاار ئااالى  مەلااتەى ساۋاقدىشااى داۋىااد جەسااكېمۇ سىسااتېما مااۇالزىمەتتە بولۇشااقا تې ىشاالى

ئىقتىدارالر تەرەپاتە تەللىپىاى ئوتتۇرىغاا قويادىن ئاۇ بىازگە ماۇالزىمەت ساودى ەرلىرى ە قاناداق تەلەى قوياۇش 

دەياادىغائ خېرىاادار مۇناسااىمىتىىى  Trakkenھەققىاادە تەللىااپ بەردى. ئااۇ يەنە ئۆزىىىااڭ بىاار دوسااتى بىاالەئ 

بېقىشاااىمىزنى تىلغاااا ئالااادى. باااۇ ئەگەر قىزىقسااااقن ئويلىىىاااپ —باشاااقۇرىدىغائ مەھساااۇالتىى ياسااااۋاتقانلىقى

ھااااۋارايى  Wunderground.comمەھساااۇالت ئەمەلىيەتاااتە تېساااى تامامالنمىغاااائ ئىااادىن لاااېكىن الررى 

 تورتۇراسىدا ئىشلەۋاتقائ ئالى  مەلتەپتىكى دوستى ئۇنى ئىشلىتىماتاتتى. 

 

سااى سااىىاقتىن قىاازىقىش  مۇشااۇنىڭغا ئوخشاااش تىلغااا ئااالغۇچىلىكى يااوق خېرىاادارى ئىشاالىتىماتقائن تې

ئااۆتمى ەئن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە تېسااى ئىنااادىيەت باسااقۇچىدىكى خېرىاادار مۇناسااىمىتى باشااقۇرۇش مەھسااۇالتىغا 

قىزىقىش  ئەجەبا بىز مۇشۇنداق بىر تابتۇرا شىرلەت ئىناد قىلغائ مەھسۇالتىى ئىشلىتەمدۇق  ئويلىىىشاىىڭمۇ 

ھەم تېساى پىشامىغائ يۇمشااق د تاالىى باا ئوخشااش ھەم ئىشەنچساىز  Miasmaھاجىتى يوقن مەئ ھەرگىز 

سېتىمالمايمەئ. مەئ داۋىد تەمىىلى ەئ ياردەم ە رەھمىتىمىى بىلدرردرمن چۈنكى ئۇ الررىىىڭ دوستىن مەئ يەنە 

 تەلەللۇى بىلەئ ئۇنىڭ شىرلىتىمىز ئۈچۈئ تەللىپ بېرىشىىى خااليدىغانلىقىمىى د دىل. 

 

ختىمااا  ئېلىااپ بېرىلىماتاااتتى. بىرىىچااى مااۇالزىمەت شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالەن ھەقىقىاا  دىااتالش ئىشااى تو

مااۇالزىمىتىىى قوللىماياادىكەئن يەنە بىاار مااۇالزىمەت سااودى ىرىىىڭ  ئااېلسەتسااودى ىرى ئىى لىزچىاادىن باشااقا 

ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى ناھاايىتى ناچاار ئىاكەئن چاۈنكى باۇ ئۇالرنىاڭ تاۇننى مەھساۇالتى ئىاكەئ. ئۈچىىچىساى 

ىن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە ئۇالرنىااڭ سااېتىش خادىملىرىىىااڭ لىشااىىى بىاازار قىلىاادىغائ قويغااائ باھااا بەلااال يااۇقىر

پوزىتسىيەسى لۆڭلىمىزدە ھوشيارلىق پەيدا قىلىپن ئۇالر بىلەئ سودا قىلىشىى ئانچە ياقتۇرمىدۇق. پەقەت بىارال 

ى  ماااۇالزىمەت ساااودى ىرى مۇۋاپىاااق ھەى قىلىاااش اليىھەساااىىى ئوتتۇرىغاااا قويااادىن بىاااز ئاااۇالر بىااالەئ ساااەمىم

سۆھبەتلىشىشكە باشلىدۇق. بىز تاللىغائ بۇ ماۇالزىمەت تەمىىلى اۈچى لاۈنتەرتىپلەرنى ئورۇنالشاتۇرۇى بولادىن 

شىرلىتىمىزنىڭ مالىيە بۆلاۈمىن ئۈساكۈنە بۆلاۈمى ۋە ساېتىش بۆلاۈمى ە تەشامىق قىلىاپ ناماايەئ قىلادىن مەئ 

الاليامەئ دەى ئويلىادىلن ئۇالرنىاڭ ماالىيەنى ئۆزەم ە ئىشەن ەئ ھالدا بۇ قېتىل الررى بىلەئ سېرگېيىى قايى  قى

چىڭ تۇتۇۋالما ن توبرا تاللىشىىى: ئىىاۋىتى ياخشى مۇالزىمەت سودى ىرى ە پۇى خەجالەى ياۇقىرى ساۈپەتلىل 

 مۇقىل سىستېما سېتىم لىشىىى ئۈمىد قىالتتىل. 

 

ىىى ئۈمىد قىالتاتىل. مەئ الررىىىڭ دوستىىىڭ مەقسىتىمىى چۈشىىىپن بىزنىڭ بۇ ئىشىمىزنى ئۇنتۇى لېتىش
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ئااۇ قايتىااپ لېلىااپ چاپلىشىمالمىسااىالن بىااز لونااا يولاادا مېڭىشااتىن ساااقلىىااليتتۇقن يەنە بىاار قېااتىل ئەرزانىااى 

قوبلىشىپ ئىشەنچسىز ھەى قىلىش اليىھەسى سېتىمالمايتتۇق. ئەمما تەلىيىمىاز ئاۇنچە ئاوڭ ئەمەساكەئ. داۋىاد 

تەدبىار لۆرساەتتى. ئاۇ ئۆزىىىاڭ لۆرساەتمە تاام -بىازگە چاارەجەسك  يەنە قايتىپ لېلىپن پۈتۈئ لۈچى بىلەئ 

تە بىزگە ئەۋەتتى ھەمدە بىزناى ئەساكەرتىپ بېساىپ چىقىرىاپ لۆپچىلىكىىاڭ پايدىلىىىشاىىى ئېلسەتتەسمىرىىى 

تاپىلىدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە بىاز پىرويېكتاوردىن بىرناى ئورنىتىشاىى ئوتتۇرىغاا قوياۇىن بىازگە لېكساىيە ساۆزلەى 

شاااقا قواليلىاااق بولىااادىغانلىقىىى ئېيتتاااى. مەئ ھەقىاااقەتەئ ئۇنىاااڭ باااۇ خىااا  ياااۈزى قېلىىلىقىغاااا ناماياااائ قىلى

چىدىيالمىاادىل. بۇنااداق ئىشاالەتكىلى بولماياادىغائ اليىھەنااى ئېىىااق بىلىااپ تۇرباچقااان مېىىااڭ ئۇنىڭغااا قاراشااقا 

ىل سائەت ۋاقىە بېرىشكە ھەقىقەتەئ ھەپسىلەم يوق ئىدى. ئەمما ئۇ الررىىىڭ دوستى بولغانلىقتىنن ئۇنىڭغا يېر

ئىدىن شۇبىىىسى بۇ ئو  تېسى ئىشقا ئاشمىغائ  قوشۇلدۇم. ئۇنىڭ بىزگە نامايائ قىلغائ ئويى ئىىتايىن ياخشى

ئىدى. ئۇنىڭ يۇمشاق د تالىدان بىز ئېھتىياجلىق نۇرباۇئ ھاالقىلىق ئىقتىادارالر سىساتېمىدا ياوق ئىادىن ئۇنىاڭ 

 ى لۆرگەنلىرىدىن ناچارراق ئىدى.ئۈستى ە سىستېما ئارايۈزى بىز ئىل ىر

 

ئويۇڭ ناھايىتى ياخشى ئىاكەئن ئەمماا بىازگە الزىملىقاى پىشاقائ يۇمشااق »مەئ داۋىدقا مۇنداق د دىل: 

 « د تاى. 

 

ئۇ بىر تەرەپتىن بىزگە الزىملىق سىستېما ئىقتىدارلىرىىى خاتىرىلى ەچن يەنە بىر تەرەپاتىن مۇناداق د ادى: 

قتىادارالرنى ئىشاقا ئاشاۇرااليمەئ. مەئ لېيىىكاى ھەپاتە يېڭاى لۆرساەتمە يۇمشااق خاتىرجەم بوىن مەئ باۇ ئى»

 « د تالىى ئېلىپ لېلىمەئن بوالمدۇ 

 

بىز قايتا لۆررشكەندەن ئىككى ھەپتىدىن لۆپرە  ۋاقىە ئۆتۈى لەتاكەئ ئىادى. باۇ چابادان داۋىاد بىالەئ 

ەچاچە خىا  ياخشاىالنغائ ئىقتىادارنى ئىشاقا ن 30ئۇنىڭ شېرىكى بىراندوئ لوڭ بىز ئېھتىياجلىق تىزىملىكتىكى 

ئاشااۇرۇپتۇ. ئۇالرنىااڭ خىزمىتااى ئااادەمىى قايىاا  قىالتتااىن ئەممااا مەناادە يەنىااال ئىشااەنب يااوق ئىاادى. تېسىمااۇ 

ئاۇ ئەڭ —بە قىلغانادە  ھاېن قىلىماتااتتىىائەنسىرەيدىغىىىلن توختامىمىزنى قولىغاا ئېلىشاقا قارىتاا داۋىاد بەل

بااۇنى سۆزلىشااىىى خالىمااايتتىل. ئۇالرنىااڭ توختامغااا ئېرىشااىپ -ناادا الررىغااا ئااۇنىئاااخىرقى پەيتااتە رەت قىلىىغا

 قالماسلىقى ئۈچۈئن مەئ الررى بىلەئ سۆزلىشىپ بېقىشىى قارار قىلدىل. 

 

ئەمەلىيەتااتە سااەئ بۇالرنىااڭ قىلىشااىغا قوشۇلۇشااۇڭ لېاارە . ئااۇالر راسااتىىال ئەقىللىااقن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە »

مەھسۇالت ياساى بېرىدۇن بىز ئۇالرنىڭ شىرلىتى ە مەبلە  سېلىپ پا  قوشساق  ئىىتايىن جائ لۆيدۇررى بىزگە

 مەئ ئەھمالىى چۈشەندررگەندىن لېيىنن الررى مېىى مۇشۇنداق توستى. « بولىدۇ. 

 

شااىرلىتىىىڭ  Miasmaالررىن بىااز »ئاسااتا مۇنااداق چۈشااەندرردۇم: -مەئ ئېھتىياتچااانلىق بىاالەئ ئاسااتا

تىىى ئىشلەتكەنلىكىمىز ئۈچۈئن تېسى يېقىىدىال بۇرنىمىزبا بىار قېاتىل ساۇ لىاردى. مۇلەممەى بولمىغائ مەھسۇال

يەنە بەلىتە بىر يۇمشاق د تالدىن بىرنى قىلساقن قوشۇنىى لەيىى ە داجىتىدۇن مەئ بۇ مەسلۇلىيەتىى ئۈستۈم ە 

تااى شاىرلىتى بىالەئ ئااللمايمەئ. بىز ھەقىقى  ئىشەنچلىل بولغائ خېرىدار مۇناسىمىتى باشاقۇرۇش يۇمشااق د 

 « لېلىشىل تۈزەيال دەى قالدۇقن بۇ بىر قانچە لۈندە اليىھە پۈتىدۇ. مەئ داۋىدنى چىرايلىقچە رەت قىلىمەئ. 

 

ئۇنداق قىلمان راساتال. ساەئ بۇالرنىاڭ قىلىشاىغا قوياۇى بەر. قااران »الررى بايامقى مەقسىتىىى تەلرارالى: 

گە ئىىكاسااى ئىىتااايىن تېااز. ئىشااسانىدا ئۇالربااا بىاار ئااورۇنىى ئااۇالر لىچىاال شااىرلەتن بىزنىااڭ تەلەپلىرىمىااز

جايالشتۇرۇى بەرسە ن ئۇالر مۇشاۇ يەردىاال تۇرىادۇن مەخساۇس بىزنىاڭ تەلىپىمىاز باويىچە مەھساۇالت تەتقىاق 

قىلىاادۇ. بىااز ئۇالرنىااڭ ئەڭ مااۇھىل خېرىاادارى بااولىمىزن لەل ۈسااىدە ئااۇالر تەرەققىاا  قىلىااپ زورايغاناادان بىزمااۇ 

مەنپەئەتلىىەلەيمىااز. لارخانااا تەرەققىيااات بۆلااۈمى ئااۇالر بىاالەئ سۆزلىشااىپ باقسااۇئن بىزنىااڭ پااا  بۇنىڭاادىن 

 « ئااللىشىمىزبا لاپالەتلىل قىلسۇئ. 

 

مەئ بەزەپلىىىااپن ئااابزىمىى ئېچىااپال قالاادىل د مىسااەم بولماياادۇن پەقەتااال ئىشااەن ۈم لەلمىاادىن ئەممااا 
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ئ الررىىىاڭ ئىشاەنچلىل مەھساۇالت ساېتىمالما ن يەنە بىار قېاتىل چىرايىمدا بۇنى ئىپادە قىلىشقا بولماايتتى. مە

ئەرزانغا يۈگرەيدىغانلىقىغا راستىىال ئىشىىەلمىدىل. مەئ باشقا مۇالزىمەت ساودى ەرلىرى ە ئەھامالىى ئۇقتۇرباائ 

ۋاقىتتان ئۇالرنىڭ ھەممىسى مېىاى پاارا ئالمىغاائ تەقادىردىمۇ چوقاۇم لەقاما دەى قالادى. بىار ساېتىش خاادىمى 

ياولالىن ئېرىال ۋە مااۇدىرىيەت بىالەئ بىماساتە سۆزلىشااىدىغانلىقىىى  ئاېلسەتئارقاا ساۆزلىرى ئۆتكااۈر -ئاارقىمۇ

لۈنادىال بىازنىڭكى ە  30باۇ قاارار بەلاال ئەخمىقانىلىال. ئەگەر ساىلەر »ئوتتۇرىغا قويادى. ئاۇ گەپىاى لېساىپال: 

ن بەلاال زور خاتاالشاقائ بولىساىلەر. سىستمىساى تەتقىاق قىلىاپ چىقاااليمىز دەى قارىسااڭالر ئاېلسەتئوخشاش 

خېرىاادارنىڭ تەلشۈررشااىدىن  1200يىاا  ۋاقىااە سااەرى قىلاادۇقن  4ھااازىرقى سااەۋىيەگە يېااتىش ئۈچااۈئن بىااز 

د دى. مەيلى نېمىال د مەيلىن بۇ ئەبالەخ بەلاال « ئۆتتۇق. بىزنى رەت قىلغىىىڭالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق. 

ەت قىلىشىىڭ توبرىلىقىىى ھېن قىلدىل. ئەممان ئەگەر بىر لىچىل ئىش يۈز ئالدىراڭغۇ ئىكەئن شۇڭالشقا ئۇنى ر

بەرمى ەئ بولسان مەئ بۈگۈن ە قەدەر يەنىال الررىىىڭ قارارىىى قارباى يۈرەتتىل. ئەمەلىيەتتەن الررىىىڭ پۈتۈنلە  

ىاڭ يېڭاى شاىرلىتى توبرا. گەرچە بىز بىر قانچە ھەپتە سەرى قىلغائ بولساقمۇن داۋىد بىلەئ سۆھبەتلىشىپ ئۇن

NeoTonic % پا  چېكى ە ئېرىشاەلىدۇق  ناى د يىشاتۇقن  0.1قا مەبلە  سېلىش ئىشى دبىز پەقەت ئۇالردىن

خېرىادار مۇناساىمىتىىى باشاقۇرۇش  Trakkenئايىىڭ ئاخىرىغا لەل ەندەن بىاز يېڭاى -10يىلى -2001ئەمما 

ھالاادا پاراللىاا  ئىناارا قىلاادۇق. داۋىااد سيسااتېمىىى مۇۋەپپەقىيەتلىاال  Miasmaسىستېمىسااى ۋە ئەساالىدىكى 

بىلەئ بىراندوئ ئىشسانىمىزبا لۆچۈى لىردىن شىرلەتىىڭ ئىشلەتكۈچىلەرنى قولالش دىر كتورى د ىىن گرى  ىن 

NeoTonic  شىرلەتكە ئوخشىمايدىغىىىن ئۇالرنىڭ ياۈزلەىن « ئىشەنچلىل»مەئ ئەسلىدە تاللىماقچى بولغائ

يۇمشاق د تالىىى ئىككى قېتىمال يېڭىلىمايدۇن ئۇالر ئورنىدىن تۇرسىالن ئالادى  مىڭالى خېرىدارى يوقن بىر يىلدا

بىاالەئ بىزنىااڭ مەسااىلىمىزنى ھەى قىلىاادۇ. بىاار قااانچە ئااا  ۋاقىتتااان بىااز ئېرىشىشااىى ئااارزۇ قىلغااائ بۇيرۇتااۇى 

تاايىن ماۇقىلن ياساتقائ خېرىدار مۇناسىمىتىىى باشقۇرۇش سىستېمىمىز بار بولدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە سىستېما ئىى

شىرلىتى بىلەئ ئاالقىىى پۈتۈنلە  ئۈزدۇقن شاۇنىڭدىن باشاالى  Miasmaبەلال ئاددى  ئىشلىتىش ئاسائ. بىز 

شاىرلىتىىىڭ قالغاائ  NeoTonicئۇالر بىلەئ ئاالقە قىلىشىىڭ ھاجىتى قالمىدى. بىر يېرىل يىلدىن لېيىنن بىاز 

 لۇققا ئايالندى.  Googleئۆزىدىن پېيىىى سېتىمالدۇقن شىرلەت قۇربائ ئىككىيلەئ سېپى 

 

ئۇناداقتان مەئ بااۇ ئىشااتىن نېمىىاى ئۆگەناادىل  ناھااايىتى ئېىىااق بولغاائ اليىااھە بىردىىبىاار اليىااھە ئەمەسن 

ئىشااتىن ئااۆگەن ەئ  مەزلااۇرتااالالش ھەمىشااە ئەڭ ياخشااى تااالالش بولۇشااى ناتااايىنن بااۇ مېىىااڭ « بىااسەتەر»

ىق ئەمەى قىلىىىادىغائ سېتىم لىشاىى تەلشۈررشاىى زور لۆپچىلىال تەجرىبەم. مەئ ئىل ىرى ئىزچى  ھالدان قاتت

ئادەم ئىشىىىدىغائ مەھسۇالتىى ئىزدەشن تەمىىلەش سودى ىرى ە بېسىل قىلىشن ئۇالربا ئامالىىڭ بارىچە تۆۋەئ 

باھااا قويااۇش دەى قااارايتتىل. گەرچە مەئ ئى ىلىاال تىكلەۋاتقااائ لارخانىاادا ئىشاالەۋاتقائ بولساااممۇن ئەممااا 

دىن  ئى ىلىل تىكلەۋاتقائ لارخانا بىلەئ ئاالقە قىلىشىى ئاويالى باقمااپتىكەنمەئن لاېكىن الررى ئەزەلادىن ئەزەل

بۇنااااداق قىلماساااالىقىى ئااااويالى باقماااااپتۇ. بىزنىااااڭ خەتەرگە بەرداشاااالىق بېاااارىش دەرىنىمىزمااااۇ تااااۈپتىن 

كەى تېسىىكااا ساھەسااىدە ئوخشااىمايدىكەئن الررى پەقەت ئىككااى ئەقىللىااق ئااادەم ە تايىىىااپ ئىىتااايىن مااۇرەل

مەئ ئاساسااى  ئېقىماادىكى تاااراتقۇ —مااۇۋەپپەقىيەت قازىىىشااقا ئىشااىىىدىكەئن ئەممااا مەئ ئىشااەنمەيدىكەنمەئ

يى  ئىشلىيەلەپتىمەئن الررى شېرىكتىن بىرنى تېپىپن ئۆزىىىڭ شاىرلىتىىى قۇرۇپتاۇن ساەۋەب دەى  7ساھەسىدە 

ن مااۇرەلكەى تېسىىكىلىااق مەسااىلىىى ھەى قىالالياادىغائ مۇشااۇ يەردە ئىااكەئ. ئەمەلىاايەت شااۇنى ئىسااپاتلىدىكى

 ئىككى ئەقىللىق لىشى تېسىمۇ چوڭ نەتىنىلەرنى قولغا لەلتۈرەلەيدىكەئ. 

 

 تەرجىمە مۇۋەپپەقىيتى ۋە سەھمەنلىل 

 

مەئ ئىل ىاارى ئااېالئ تااارقىتىش سىستېمىسااىىى ئىناااد قىلىااپ باققااائن يەنە باشااقىالرنى تەللىااپ قىلىااپ 

 اسىمىتىىى باشقۇرۇش سىستېمىسىىى تۈزگۈزرى باققائ. خېرىدارالر مۇن
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دىاان ئىبااارەت بااۇ ئىاادىيە الررىىىااڭ ئااالى  مەلتەپتىكااى « تەرجىاامە سۇپىسااى»بااۇ ئامالالربااا ئوخشاااشن 

دىن لەل ەئ. بۇ بىر تەرجىمە قورالىن تورتۇرانىڭ  Wundergroundساۋاقدىشى قۇربائ ھاۋارايى تورتۇراسى 

ربااا تەرجىاامە قىلغىلااى بولىاادۇن مارىسسااا بااۇ پىالنىااى يۈرگۈزرشااكە مەساالۇى باااش لۆررنۈشااىىى ھەر خىاا  تىلال

 تەشەببۇسچىن روئ گارر ە يېتەلچى ئىىژ ىېر. 

 

تاور بېتىادىكى تېكىساتلەرنى جاۈملەن ساۆز  Googleتەرجىمە سۇپىسىىىڭ خىازمەت قائىدىساى مۇناداقن 

ا ئااازراقتىن تەرجىاامە قىلىشااىغا قواليلىااق بېرىكمىسااى ھەتتااا سااۆزلەرگە پااارچىالىن پىاادائىيالرنىڭ بىاار قېتىمااد

يارىتىدۇن لۆى تەرجىامە نەتىنىساىىى چاپلىغانالرباا تەھرىارلەش ھوقاۇقى بېرىلىادۇن باشاقىالر يوللىغاائ ئاانچە 

ياخشى بولمىغائ ياالى خاتاا تەرجىامە مەزماۇنىىى ئۆزگەرتەلەيادۇ. ئەگەر باۇ تاۈر ئىشاقا ئاشساان تورتاۇرايىمىز 

 بۇ ئۆزىمىز تەرجىمە قىلغاندا سېلىشتۇرباندا لۆى ئاسانغا توختايدۇ. —ايائ بولىدۇنەچچە يۈز خى  تىلدا نام

 

بۇ تەدبىرنى ئېلىپ ئېيتقاندان ئېىىقكى ئاساسەئ باشقىالر بىز ئۈچۈئ ھەقسىز ئىش قىلىپ بېرىدۇ. بۈگۈن ە 

تەنىەرخىى »ىز ئۇنى دەۋاتىدۇن ئەمما ئەيىى ۋاقىتتا ب« ھەممەيلەن ە ھۆددە بېرىش»لەل ەندەن لۆپچىلىل بۇنى 

پىرەنىاالن قوشااۇمچە پىروگراممااان -دەى ئاتىغااائن ئااۆزى تارقىتىاادىغائ ئااېالئن شااەھمانى  پىچىااىە« تااېنەش

بۇالرنىاااڭ ھەممىساااىدە لۆپچىلىكىىاااڭ لاااۈچى ە تايىىىااادۇن پاااۇى خەجلىمەياااال —ۋىرۇسساااىمائ باااازارچىلىق

بىار -رلىق قىايىن مەساىلىلەرنى بىرماۇئاۆزى يولۇققاائ باا Google. ۇدىتەسمىرلى ۈسىز قىممەتىى ئىشقا ئاشۇر

 پارچىالىن ئاندىن بىردىن بىردىن ھەى قىلىدۇ. 

 

قوشاۇنغا ئايرىلغاائن پۈتاۈئ گەۋدە ساۈپىتىدە ماۇھىل بولغااائ  3نىاڭ ئىىژ ىىرلىارى  Googleمەساىلەئن 

 نىااڭ قاااتتىق د تاااى سىستېمىسااى ئىشاالىتىماتقىىى مىڭلىغااائ Googleيەلااكە ۋەزىپىىااى ئۈسااتى ە ئالماياادۇ. 

پاراللىل ئىنارا بولىادىغائ لىچىال تىپتىكاى لومپياۇتېر بولاۇىن لاۆلىمى چاوڭ بولغاائ زور لومپياۇتېر ئەمەس. 

Google  نىڭ ئۈستەى لومپيۇتېرلىرىغاLinux  مەشغۇالت سىستېمىسى ئورنىتىلغائن بۇنى پىدائىيالر ئاۆزلىرى

ا قارىتاا سااندانىى ھەمبەھىارلەىن ساىرتق Googleخاالى تولۇقلىما ئىناد قىلىدىغائ لودى ئوچۇق سىساتېما. 

مەھساۇالتىى ئاشاكارا تارقىتىادىغائ ۋاقىتتاان الررى بىالەئ ساېرگې   Googleئىزدەش سۈرئىتىىى ئۆساتۈرىدۇ. 

بىزگە ئالى  مەلتەى ئوقۇباۇچىلىرى اليىاھەلەش مۇسابىقىساىغا قاتىاشاقانغا ئوخشااش ئۆزىمىزنىاڭ اليىھەساىىى 

ئوقۇبۇچىسااى تااۇرۇىن نااېمە ئۈچااۈئ  100ن ئىناااد قىلىااش لااۈچى بااار ئوتتۇرىغااا قويۇشااىمىزنى تەلەى قىلىاادۇ

 اليىھەلى ۈچىلەرگىال ئورۇنالشتۇرىدۇ  « لەسپى »

 

ئىزدەشاااىىڭ ئاساساااى  ھېساااابالش ئۇساااۇلىغىچە  Googleباااۇ خىااا  پاااارچىالى باشاااقۇرۇش ئاماااالى 

ەسااتىن بەلكااى نىااڭ ئىاازدەش نەتىنىسااى يەلااكە بىاار مەناابە ئاساسااىدىال شەلىللەنم Googleسااىڭدرررل ەئ. 

مىليونلىغائ لىشىلەر قۇربائ تور ئۇلىىىشىغا قاراىن بىر تورتۇرانىڭ مۇھىملىقىغا ھۆلاۈم قىلىادۇ. ساېرگې  باۇنى 

دەيدۇن چۈنكى بىر ئۇالنما ئىشلەتكۈچى تاشلىغائ بىار ئىشاەنب بېلىتاى. باۇ خىا  ئامااى « تور د مولراتىيەسى»

Google رىنىاادە ئاشااۇرۇۋەتتى چااۈنكى تااور تەرەققىاا  قىلىااپ نىااڭ ئىپادىسااىىى رىقابەتچىلىرىاادىن زور دە

 پايدىلىىااليدىغائ ئۇالنما شۇنچە لۆپىيىدۇ.  Googleيوبانغانسېرىن 

 

بىرلەى -بىر»بۇنچە لۆى تىلغا تەرجىمە قىلىدىغائ بۇنچە چوڭ بىر ۋەزىپى ە نىسبەتەئن تەرجىمە سۇپىسى 

 Googleقااانچە قىزىقااارلىق تىلىااى تاللىاادىن ھەى قىلىااش اليىھەسااى. مارىسسااا بىاالەئ روئ بىاار « يېڭىاادىغائ

خىزمەتچىلىرى سىستېما رەسمى  ئىنرا قىلىىىشتىن ئىل ىرى بۇ خى  تىلالرنىڭ تەرجىامە نەتىنىساى ە نىسابەتەئ 

سىىاق ئېلىپ بارىدۇن بۇنىڭ ئىچىادە بالىالرنىاڭ يوشاۇرۇئ تىلاىن تاشاقى پىالنىاە تىلاى ۋە لاارتوئ تىلماۇ باارن. 

شااەللىدىكى تىلغااا تەرجىاامە قىلىااپ چىقتااىن بااۇ  Borkن Borkن Borkۈشاالەرنى مارىسسااا پۈتكااۈى لۆررن

تىكاى شىم تساىيەلىل ئاشپەشاىىڭ ئېغىاز تىلىادىن « چوڭ پاقا التا قونچاق»ئامېرىكىىىڭ التا قونچاق تىياتىرى 

دىيە ئۆزگەرگەئ تاۋۇشى. تۇننى تۈرلۈمدە رەسمى  ئېالئ قىلىىغائ لۆررناۈش تىللىارى جەناۇبى  ئالرىقاا گولالنا

لاۈنى ساىرتقا تەرجىامە سۇپىساىىى -27ئايىىاڭ -3يىلاى -2001تىلىن بۇلغارىيە تىلى ۋە لاتالونىيە تىلى. بىاز 

 Googleئايدان پىادائىيالر  5رەسمى  قوزباتقانلىقىمىز ھەققىدىكى ئۇچۇرنى جالارلىدۇق. شۇنىڭدىن لېيىىكى 
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 خى  تىلغا تەرجىمە قىلدى.  64مۇالزىمىتىىى 

 

مىاالەر تامامالنغاناادىن لېاايىنن بىزنىااڭ ئااېالئ مەھسااۇالتىمىزن ئىشاالەتكۈچىلەرنى قااولالش تەرجى قىيااۇقىرى

ئىىكاساىن ئىشالىتىش ئىناازىتى ۋە مەشاغۇالت قولالنمىسااىىىڭ ھەممىساى تەرجىامە قىلىشاىى لۈتۈۋاتااتتى. بىااز 

ىرناى قاۇرۇش شىرلەتىىڭ ئىچكى قىسمىدا بۇ تەرجىمە خىزمەتلىرىىى تامامالشقا مەسلۇى لىچىال گۇرۇپپىادىن ب

قايتا مۇالھىزە قىلدۇق. سىرتتىكى تەرجىمە ئورگانلىرىىىڭ قويغائ باھاسى ناھايىتى يۇقىرى -قۇرماسلىقىى قايتا

خەلقلاراالشااتۇرۇش مەسىلىسااىدەن  كىن ئۇالرنىااڭ تەرجىاامە سااۈپىتىىى ۋا  دەى لەتكىلااى بولمااايتتى.ېئىاادىن لاا

ڭالشاقا ئىشالەتكۈچىلەرنى قولاليادىغائ باۇ ۋەزىاپەن شىرلەتتە ھېچكىمىىڭ ئەمەلى  تەجرىبىسى ياوق ئىادى. شۇ

 تەبىلىيال بازارچىلىقىىڭ تەۋەسىدىكى ئىشقا ئايالندى. 

 

مۇ بار ئىدى. شىرلەتىىڭ يېڭاى خاادىمالرنى « سېرگې »تەلىيىمىزگە بۇ ۋەزىپە بىلەئ بىللە تەقسىملەن ەئ 

ھالقىسااىىى تىاازگىىلەش ئۈچااۈئن  قوبااۇى قىلىااش سااۈرئىتىىىڭ تېزلىشىشااى ە ئەگىشااىپن خااادىل تەللىااپ قىلىااش

شىرلەتىىڭ باشقۇرۇش قاتلىمى تارماقالر بويىچە خىزمەتچى تەللىپ قىلىش ساانىىى بېكىتتاىن ئاشاكارا تەللىاپ 

قىلىدىغائ ئىش ئورنىدىن بىرنى تەستىقلىسان ساېرگېيىىڭ رەساىمىدىن بىار پاارچە تارقىتااتتى. شاىرلەتىىڭ ھەر 

ئىچكاى قىساىمدا ئەھمالغاا قااراى بىار تەرەى قىلساا  ىىىزمەتچاى ساانىقايسى بۆلۈملىرى تەللىاپ قىلىادىغائ خ

بوالتتىن شۇبىىىسى خادىل تەللىپ قىلىش لومىتېتى يىغىىىغا يوللىىىپ ماۇزالىرە قىلىىىاپ قااراردىن ئۆتكەنادىن 

دا ئىشالەۋاتقائ خىازمەتچىلەردىن ئاۈچ لىشاىىىڭ ئىمزاساى  Googleلېيىنن ھەر بىر ئادەمىى قوبۇى قىلغاندان 

« ساېرگې »ۋە بىار پاارچە ساېرگېيىىڭ رەساىمى بىالەئ ئالماشاتۇرۇالتتى. « قىازبىن تەۋساىيە خېتاى»قويۇلغائ 

 بولمىسان يېڭى ئادەم قوبۇى قىلغىلى بولمايتتى. 

 

بىاااز خاااادىل تەللىاااپ قىلىاااش ئۇچاااۇرىىى تارقىتىاااپن تەللىاااپ قىلىىغۇچىالرباااا ياااۈز تاااۇرانە ئىمتىھاااائ 

قوبااۇى قىالتتااۇقن بااۇ جەريانغااا  بىاار ئاااز ۋاقىااە لېتەتتااى. شۇڭالشااقا ئورۇنالشااتۇراتتۇقن ئاناادىن رەساامى  

ئاا  ئىادى. -8يىلاى -2001با قوشۇلغائ ئۇ ۋاقىاە Google سىتې انى لېر بې   (Stephanie Kerebelد

سىتې انىىىڭ ئانا تىلى لىرانسۇز تىلاى بولاۇىن ئاۇ بىزنىاڭ تارماقتاا يەرشارىلىشىشاقا مەسالۇى دىر كتاور ئىادى. 

ەسااپى  تەرجىمااانالر بىاالەئ ئاااالقە قىلىااپ باققااائ لااۆى يىللىااق تەجرىبىسااى بولغاچقااان ئااۇ لېلىااپال ئىل ىاارى ل

تەنىەرخىى تېنەيدىغائ تەدبىرلەرناى قولالنادىن مەساىلەئن ۋەزىاپە باويىچە ئەمەس بەلكاى خەت ساانى باويىچە 

بىزنىاڭ تەنىەرخىمىزنىاڭ  تەرجىمە ھەققىىى چىقىل قىلىدىغائ ئۈنۈملۈ  تەدبىرناى قولالنادىن مۇشاۇ بىار تاۈردىال

 يېرىمى تىنەلدى. 

 

ۋاقىە تېنەش ئۈچۈئن بىز ئىزچى  لەساپى  تەرجىماانالردىن پىادائىيالر بىالەئ بىلالە تەرجىامە سۇپىساىىى 

ئىشااالىتىپ تەرجىااامە قىلىشاااىى تەلەى قىلااادۇق. بىااار قاااانچە ئەڭ ماااۇھىل تىلالرباااا نىسااابەتەئن بىاااز لەساااپى  

ۈنكى پىادائىيالرنىڭ تەرجىمىساىىى ساقلىسااق مەھساۇالت ئاېالئ قىلىاش تەرجىمانالربا ئېھتىيااجلىق ئىادۇقن چا

ۋاقتىىى لەيىى ە سۈررۋ تەتتى. ئۇ خى  ئەھمالادان بىاز يەنە پىادائىيالرنىڭ قەساتەئ سۈپەتساىز تەرجىامە قىلىاپ 

يوشااۇرۇئ ھىيلى ەرلىاال قىلىااش خەتىاارى ە دۇچ لېلەتتااۇق. نەچااچە مىليااوئ ئىشلەتكۈچىسااى بااار ئاساسااى  

 تىلالرنىڭ لۆررنۈشى ە نىسبەتەئن بىز بۇنداق تەۋەلكۈلچىلىل قىاللمايتتۇق.  ئېقىمدىكى

 

سااىتى ىىىىمۇ بىزنىااڭ تەرجىاامە سااۇپا سىسااتېمىمىزدا يەنە بىاار قىسااىل باشااقا چەللىمىلەرنىااڭ بااارلىقىىى 

لى بايقىدىن ئۇ بىزگە مۇشۇ لەسىپتىكىلەر دائىل ئىشالىتىدىغائ ئۆلچەملىال تەرجىامە باشاقۇرۇش يۇمشااق د تاا

Trados  ناااى تەۋساااىيە قىلىاااپن مۇشاااۇ ئاااارقىلىق بىزنىاااڭ تەرجىااامە باشاااقۇرۇش سىساااتېمىمىزنى تولاااۇقالى

نىڭ تەرجىمانالربا ناھايىتى لېرەللىال بىار قاانچە ئىقتىادارى  Tradosمۇلەممەللەشتۈررش تەللىپىىى بەردى. 

الغۇ جەدۋىلى بېكىاتىش تولاۇقالش بار بولۇىن بۇنىڭ ئىچىدە نەشر تىزگىىلەش ئىقتىدارى ۋە خالىغائ ۋاقىتتا ئات

ئىقتىدارى بار ئىادى. باۇ يۇمشااق د تالادا لاۆى خىا  تەرجىامە قۇرۇلۇشاى ئارىساىدا بىاردەللىككە لاپالەتلىال 

قىلغىلى بوالتتىن تەرجىمە تەنىەرخىىى تۆۋەنلىتىش بىلەئ بىللە تەرجىمە سۈرئىتىىى ئاشۇربىلى بوالتتى. لەسپى  

ئىشاالىتىش ناھااايىتى قااوال  بولااۇىن تەرجىاامە جەريانىاادا ئىزچىاا  تااوردا  تەرجىمانالرنىااڭ قارىشااىچە ئااۇنى
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تۇرالمايادىغائ تەرجىمانالربااا نىساابەتەئ بااۇ قاوراى تېسىمااۇ لېرەللىاال ئىاادى. ساىتى ىىىى شااىرلەت ئۈچااۈئ بىاار 

 يۇمشاق د تالى سېتىم لىشىى ئاالقىلىشىماتقانلىقىىى جالارلىدى.  Tradosيۈررش 

 

 ىشىپ لېلىشكە باشلىدى. ئاۋارىچىلىل شۇنىڭغا ئەگ

 

دمەئ بە  « I'm feeling lucky»مارىسساا ئالادى بىالەئ ئېغىاز ئااچتىن ئىتالىياائ تىلاى تەرجىماائ 

دەى تەرجىمە قىپتۇن مارىسسا ئارقىسىدىكى لۆى چىكىتىاى لاۆررى ...« Formcercavi»تەلەيلىل  د  ەنىى 

ۈررۋەتتى. مارىسسا سىتى ىىىىدىن بىز بىلەئ توختاام ئىىتايىن بىلارام بوپتۇن شۇنىڭ بىلەئ ئۇ لۆى چېكىتىى ئۆچ

نىن پىچىل مەسىلىساى لۆررلمەسالىكىى تااپىالى « لۆپرە  دىققەت قىلىش»تۈزى ەئ تەرجىمە ئورگىىىدىكىلەرگە 

قويۇشىى تەلەى قىلدى. ئىتالىيەدىكى تارماق شىرلەتىىڭ مەسلۇلى جااۋاب بېرىاپن ئاۇ لاۆى چېكىتىاى سااقالى 

نلىكىىى ئېيتتى: لۆى چېكىە بۇ ئاتالغۇنى تېسىمۇ پاساھەتلىل قىلىادۇن مەئ مارىسساادىنن قېلىشقا مايى  ئىكە

ناااېمە ئۈچاااۈئ ئىككاااى نەپەر ئاناااا تىااا  تەرجىماااائ ۋە يەرلىكلەشاااتۈررش مۇتەخەسسىساااىىىڭ پىكرىىاااى رەت 

 قىلىدىغانلىقىىى سورىدىلن نەتىنىدە بومبا پىلىكى ە ئوت تۇتاشتى. 

 

ئىىژ ىېرالرنىاڭ قارىشاىچە: ئاۇ خىا  تەرجىمىىاى ئىشالەتكەندەن بىار قااراپال  مارىسسانىڭ د يىشىچەن بەزى

بىزنىڭ باشقىالرنى يالالى قىلدۇربانلىقىمىزنى بىلىمالغىلى بولىدىكەئن چۈنكى ئۇ لۆى چېكىتىىاڭ قەتلىا  رولاى 

تىلىادىكى يوق ئىكەئ. مارىسسانىڭ ماڭا د يىشاىچەن ئاۇ تەرجىامە مەسىلىساىدىن ئەنساىرى ەنلىكتىن ئىتالىياائ 

تورتۇرانىڭ لۆررنۈشىىى لېچىكتۈررى ئېالئ قىلىدىغائ بولۇپتۇن بۇنداق بولغاندا بىز يەرلىكلەشتۈررش خىزمىتاى 

مەھسااۇالت ئااېالئ قىلىشااىى لېچىكتۈرسااە بولماياادۇ د اا ەئ لېلىشااىم ە خىالپلىااق قىلغااائ بااولىمىزن بااۇ تېمىىااى 

الشاتۇرۇش خىزمىتىادىكى بىار توقاا  مەساىلىلەرنى چۆرىدەىن مارىسسا توختىما  باازارچىلىق بۆلاۈمى خەلقلارا

ئوتتۇرىغا تاشلىدى: لەسپى  تەرجىمە سۈرئىتى ئاستان سۈپىتىىى ئۆستۈررشكە لۆى ۋاقىە لېتىادۇن باازارچىلىق 

قوشااۇنى ۋە تەرجىمااانالر تەرجىاامە سۇپىسااىىى ئىشلىتىشااىى خالىماياادۇ. ھەتتااان تەرجىاامە باشااقۇرۇش يۇمشاااق 

ىى قاارار قىپتاۇ. باۇ يۇمشااق د تااى قۇرۇلاۇش بۆلۈمىىىاڭ تەنىەرخىىاى لۆپەيتىادۇن سېتىم لىش Tradosد تالى 

قۇرۇلاۇش بۆلۈمىىىاڭ بىزنىاڭ  چۈنكى بىر ئادەم مەسلۇى بولۇى تەرجىمە مەزمۇنىىى قولادا لىرگۈزرشاى لېارە .

ساانىڭ نىڭ ئىقتىدارىىى تەرجىمە سۇپىسىغا قوشۇشقا ۋاقتاى يەتمەيادۇ. مارىس Tradosتەلىپىمىزگە ئاساسەئ 

چۈشاااەنمەيماتقىىىن بىزنىاااڭ ناااېمە ئۈچاااۈئ ھەم ياخشاااى تەرجىااامە قىالاليااادىغائن ھەم تەرجىااامە سۇپىساااىىى 

 ئىشلىتىشىى ياقتۇرىدىغائ خىزمەتچىلەرنى تاپمايدىغانلىقىمىز ئىكەئ. 

 

  ئۆزىىىااڭ لااۆز قارىشااىىى Wayne Rosingشااىرلەت قۇرۇلااۇش بۆلۈمىىىااڭ مااۇدىرى ۋايىااى روسااىڭ د

ئۇ ئارقا ئۇچ تېسىىكىسىىىڭ ئامالىىاڭ باارىچە ئااددىيلىقىى سااقالى قېلىشاىى ئۈمىاد قىلادىن  ئوتتۇرىغا قويدى.

ئىشاالەتكەئ سىسااتېما قااانچە ئاااز بولسااا شااۇنچە تېااز ئىناارا بولىاادىكەئن بىااز ھەر بىاار تۈرلااۈ  تېسىىكىىااى 

انغا ئوخشااش لىرگۈزگەندەن خۇددى چوڭ ئاق لەھەڭىىڭ سۈيۈر شەلىللىل بەدىىى ە بىر لاللە  توسالغۇ قوشاق

 بولۇىن ئالغا ئىل ىرىلەش سۈرئىتى ە تەسىر لۆرسىتىدىكەئ. 

 

تااااارتىش چىقىاااادۇ دەى پەقەت -مەئ ئىل ىاااارى سىسااااتېما ئىشاااالىتىش ئىشااااىىى چۆرىاااادەى تاااااالش

ئويلىماااپتىكەنمەئن يەرلىكلەشااتۈررش خىزمىتىىااى قانااداق بىاار تەرەى قىلىشااىىڭ بىاار مەسااىلە بولىاادىغانلىقىىىمۇ 

. مېىىڭ قارىشىمچەن بىزنىڭ ياخشىلىشىمىزنىڭ ئۈنۈمى لۆررنەرلىالن ساۈپەت ماۇقىل ئېشاىپن ئويلىماپتىكەنمەئ

تەنااىەرخ ئۈزلۈلسااىز تۆۋەنلەۋاتىاادۇ دەى ئااويالپتىمەئ. مەئ تېسىمااۇ لااۆى سااانلىق مەلۇماااتالرنى لۆرسااىتىپ 

بىلىشىمچەن مەيلى  ئۆزىمىزنىڭ لۆز قارىشىمىزنى قولالش ئۈچۈئن تەرجىماندىن بىرنى تېپىپ پاراڭالشتىل. مېىىڭ

تەرجىاامە سۇپىسااى ۋە يااالى باشااقا تااوردىكى قااورالالر بولسااۇئ  ئااۇ تېسىىكىغااا پىششااىقن ئۇنىااڭ ھەممىسااىىى 

 ئىشلىتەلىشىدە گەى يوق. 

 

  بااش بەتاكە تاۇ  اليىھەلىا ەئ لىشاى شاۇن ئاۇ ئىل ىارى تەرجىاامە  Dennis Hwangد ىاىىن خاۇاڭ د

لااور يە تىلىغااا تەرجىاامە قىلغااائ. ئۇنىااڭ قارىشااىچەن تەرجىاامە لۆررنۈشااىىى  ڭسۇپىسااىىى ئىشاالىتىپ تورتۇرانىاا
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سۇپىسىىىڭ تېسىىكا جەھەتتە ئىككى ئاساسلىق لەمچىلىكى بار ئىكەئ. ئەڭ ئەجەللىل مەسىلە ئاساتى ئۈساتى 

تېكىسە ئورامىىى سېلىشتۇربىلى بولمايدىكەئ. تەرجىمە سۇپىسىىى ئىشلەتكەئ تەرجىمانالر بىر قېتىمادا پەقەت 

يالى سۆز بېرىكمىسىىى لۆرەلەيدىكەئن بۇ سۆز يالى سۆز بېرىكمىسىىىڭ تور بەتىىاڭ قايساى يېرىادە  بىرال سۆز

باۇ ساۆزنى لۆرگەنادەن ئۇنىاڭ « Bulgarian»لۆررنىدىغانلىقىىى پەقەت بىلمەيدىكەئ. شۇڭالشاقان تەرجىماائ 

شقان بىر ئابزاس خەتىى ئوخشااش بۇلغارىيەلىل يالى بۇلغارىيە تىلى ئىكەنلىكىىى زادىال بىلمەيدۇ.  ئۇنىڭدىن با

بولمىغائ ئادەم ە تەقسىملەى تەرجىمە قىلىشى مۇمكىنن شۇنىڭ بىلەئ تەرجىمىىىڭ بىر تۇتاش راۋائ چىقىشاىغا 

لاپالەتلىل قىلغىلى بولمايدۇن بۇ مەزمۇنالرنى بىر يەرگە قويغاندان ئوقۇباندا ئىىتاايىن قامالشامىغاندە ن ھەتتاا 

 دۇ. بىمەنە خاتالىقالر لۆررلى

 

يەنە بىر مەسىلەن تەرجىمە سۇپىسى بىار ساۆزنى بېرىاپن تەرجىامە نەتىنىساى ە ئېرىشاكەندىن لېايىنن باۇ 

ئوخشااش. باۇ خىا  -نەتىنىىى ھېچقانداق ئاۆزگەرتمەيال شاۇ ساۆز تۇرۇشالۇق جايغاا قويىادۇن پىچىمىماۇ ئوپماۇ

لىشىىى لەلتۈررى چىقىرىدۇن شۇنىڭ ئۇسۇلدا تېكىستىىڭ تومن يانتۇ شۇنداقال بوش ئورۇنىىڭ نامۇۋاپىق ئىشلىتى

 بىلەئ بىر سۆز بىرىكمىسىىىڭ مەنىسىىى ئۆزگەرتىم تىدۇ. 

 

مەئ د ىااىىن خۇاڭىىااڭ ئىىكاااس قىلغااائ پىكرىىااى مارىسسااابا يەتكااۈزدرم. ئااۇنى تەرجىاامە سۇپىسااىىى 

ىغاائ يەردە ە مەساىلە باار دەى قارتئىشلىتىشكە ئەڭ ئۇستا تەرجىمائ د يىشاكە بولىادۇن ئەگەر ئۇماۇ ئىشلىتىشا

بىزمااۇ بااۇ ئىشااقا لۆڭااۈى بۆلۈشااىمىز لېرەلتااۇ. مەئ ئەزەلاادىن قۇرۇلااۇش بۆلۈمىىىااڭ يااۈلىىى ئېغىرلىتىم تىشااىى 

جەھلىمىاز بىالەئ يېڭاى -خالىمايمەئن ئەمما نۆۋەتتە بازار بۆلۈمى ئەڭ لۆڭۈى بۆلىدىغائ ماۇھىل مەساىلەن جاائ

تەرجىمىسى تامامالنغائ مەزمۇنالردا چوقۇم چاتااق  تىلدىكى لەسىپلەرنىڭ بازار ئۈلۈشى ە ئېرىشىش جەريانىدان

 چىقماسلىق. 

 

ئىىژ ىېرالرنىڭ قارىشى ئىىتايىن چۈشىىىشلىل: مەسىلە ئادەمدىن چىققائن تېسىىكىدىن ئەمەس. ئەگەر بىز 

تەرجىمانالرنىڭ ساۈپىتىىى ئۆستۈرەلىساە ن ئۇناداقتا پەقەت تەرجىامە سۇپىساى قاورالىىى ئىشالىتىپال مەساىلىىى 

قىلغىلى بوالمدۇ. شۇبىىىسى مېىىڭ قارىشىمچەن تەرجىمانالر ئىىژ ىېر ئەمەسن ئۇالر ۋاقىتىى ئىسراى قىلىاپ ھەى 

قواليسااىز يۇمشاااق د تااالىى ئۆگەنمەساالىكى لېاارە ن ھەتتااا مارىسسااامۇن تەرجىاامە سۇپىسااىدا تورتااۇرا خېتىىااى 

Bork نBork نBork ىىى ئېتىراى قىلىدۇ. تە  تىلغا تەرجىمە قىلغاندىمۇن ئىشلىتىش ئەپسىزلىك 

 

دىاان باشااقان باشااقا بااارلىق تىلالرنىااڭ  34تىاا  8تارتىشااتىن لېاايىنن بىااز لېلىشااتۇق. ئەڭ مااۇھىل -تاااالش

سىستېمىساىىى  Tradosتەرجىمە خىزمىتىىى پىدائىيالر تەرجىمە سۇپىساىدا تاماماليادۇن لەساپى  تەرجىماانالر 

قىلىىمااقچى بولغاائ قوليازماا پىروگراممىساى ئاارقىلىق  ئىشلەتسە بولىدۇ. تەرجىمە قىلىىغاائ مەزماۇنالر تەتقىاق

تەرجىمە سۇپىسىغا ئەلىرىلىدۇن ئەمما بۇ قوليازماا پىروگراممىساىىى بىار قاانچە يىا  لۈتتاۇقن لاېكىن بىارلىككە 

لەل ەئ بۇ لېلىشىل ئاارقىلىق بىزنىاڭ ئېىىاق بولغاائ ئىل ىارىلەش نىشاانىمىز باار بولادىن ئەمماا باۇ ئوتتۇرھااى 

خى  ئاساسلىق تىلدىن باشقا تىلالردىكاى  8ئاساسەئن بىز يەنىال لەسپى  بولمىغائ تەرجىمانالرنىڭ  لېلىشىم ە

تەرجىمىدىن  لېلىشى مۇمكىن بولغائ خەتەرگە بەرداشلىق بېرىشىمىز لېرە . بىر قانچە ئايدىن لېيىنن سېرگى  

توپچىساىىى « ئىازدە»دىكى نىاڭ رۇساچە بااش بېتىا Googleبىر پىادائىيىىڭ تەرجىامە سۇپىساىىى ئىشالىتىپ 

دەى ئۆزگەرتىپ قويغانلىقىغا دىققەت قىلغائ. يەنە بىر پىدائى  مالتا تىلىدىكى بەتتە « ئەبلەخن بۇ جايىى چە »

 توپچىسىىى ئادەم تىلاليدىغائ سۆزگە ئۆزگەرتىپ قويغائ. « ئىزدە»

 

  مەسااىلىىىڭ لېلىااپ ئەڭ ئاخىرىاادا قۇرۇلااۇش بۆلۈمىاادىكىلەر ئىشاالەتكۈچىلەرگە چۈشااەندرررىن بااۇ خىاا

چىقىشى سىستېمىدا بىر قانچە خاتالىق بار ئىكەئ. شۇنداقتىمۇن خەتەرگە تەۋەلكۇى قىلىش يەنە بىار قېاتىل نەى 

ئازراق لىچىل مەسىلىلەر ئېلىپ لەل ەئ ناچار تەسىرگە بەرداشلىق بېرىشىى خالىغاائ  Googleئېلىپ لەلدى. 

ر ساااانىىىڭ زور لۆلەمااادە ئېشىشاااىغا تاااۈرتكە بولااادى. ئىااادىن پۈتكاااۈى دۇنياااا دائىرىساااىدە ئىشااالەتكۈچىلە
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مااۇنچە شااەيتانلىقالربا سااەۋر قىلىشااىى خاالياادۇن ئۇالرنىااڭ -ئىشاالەتكۈچىلەر داڭقااائ پااۇتى تەرجىاامە ۋە ئااانچە

نىڭ ئىزدەش تېسىىكىسىىى ئىشلىتىشن بۇ ماڭىمۇ بىر خىا  قاوزبىتىش بولادى: مەھساۇالت  Googleمەقسىتى 

لغاندىنن لىشىلەرنى مەھسۇالتىىڭ ئارقىسىدىكى تېسىىكىىى ئىشلىتەلىشى تېسىماۇ لۈتىسىز قى-لۆررنۈشىىى لەم

مااۇھىل. ھەقىقىاا  مااۇھىل يېاارىن بىااز ئىشاالەتكۈچىلەرگە تەمىااىلى ەئ ئىاازدەش نەتىنىسااى ۋە سااۈرئىتىن شااۇالر 

Google .مارلىسىىىڭ ماھىيەتلىل يېرى 

 

 ھازىر چېكىلىش سانىغا ئاساسەئ ھەق يىغىشقا بوالمدۇ  

 

لەسااىپلىرى تااازا لۆڭۈلدىكىاادە  ئەمەس. بىزنىااڭ ئااېالئ  Googleپسۇساالىىارلىقىن يەنە بىاار قىسااىل ئە

شاىرلىتىىىڭ تېاز ساۈرئەتتە لېڭىيىشاى  GoToئىزچىا  توختىماا  ئېشاىماتىدۇ ئەمماا  AdWordsلەسپىمىز 

ئىازدەش »شاىرلىتىىىڭ  GoToباۇ ئىاش ئۈچاۈئ ئەنساىرەۋاتقانالر مەناال ئەمەس. —بىزنى ئەنساىرىتىپ قويادى

ئەمەلىيەتااتە ئااېالئن ئااۇالر تاوردا باھااا تاالشااتۇرۇى سااېتىش ئۇساۇلى ئااارقىلىقن ئەڭ يااۇقىرى باھااا « نەتىنىساى

قويغائ ئېالنىى ئەڭ چوققىسىغا چىقىرىدۇ. باۇ ئاېالنالر ئىىتېرنېاە ئاارقىلىق ھەر تەرەپاكە تارقىلىادۇن ھەر قېاتىل 

شااىرلىتى  GoToشااىرلىتى ە ھەق تۆلەياادۇن  GoToبەزىاالەر بااۇ ئېالنالرنااى چەلكەناادەن ئااېالئ خېرىاادارلىرى 

بۇ خى  باھا —بۇنىڭدىن ئاز بىر قىسىمىى ئاجرىتىپ ئېالئ مەزمۇنىىى تارقاتقائ تورتۇراالربا چىقىل قىلىپ بېرىدۇ

دەى ئاتىلىادۇ. بۇماۇ بىار خىا  ئىازدەش « چېكىلىش قېاتىل ساانىغا ئاساساەئ ھەق ئاېلىش»بەل ىلەش ئۇسۇلى 

شىرلىتىدەن مۇتلەق لۆى قىسىل لىشىلەر بۇ خى   Googleىغائ يېڭىلىق ياراتقائ ئۇسۇى. ئارقىلىق پايدا تاپىد

شااىرلىتى ئىزدەشااىى ھېسااابالش ئۇسااۇلى ئااارقىلىق ئىاازدەش  GoToئۇسااۇلىى ئىىتااايىن ناچااار دەى قاراياادۇ. 

نەتىانە « تىپئوبيېك»نەتىنىسىىىڭ مۇناسىمەتلىكلىكى ە ھۆلۈم قىلىشىىىڭ ھاجىتى يوقن ئۇالر ھەقلىق ئېالنىى 

 سۈپىتىدە لۆرسىتىپ بەرسىال بولىدۇ. 

 

GoTo  شىرلىتىىىڭ نەزەرىيە ئاساسى ناھايىتى ئاددى: مەلۇم بىر مۇئەييەئ ھالقىلىق سۆزگە نىسبەتەئن

مەلاۇم بىاار ئېالنىىااڭ قويغااائ باھاسااى قااانچە يااۇقىرى بولغانسااېرىن ئۇنىااڭ مۇناسااىمەتلىكلىكى شااۇنچە يااۇقىرى 

شاىرلىتىىىڭ بولساا پاۇى مۇساتەبىتلىكى. مېىىاڭ  GoToويغىىىمىز تور د مولراتىيەسىن بولىدۇ. بىزنىڭ يولغا ق

شاىرلىتىىىڭ باھاا تاالشاتۇرۇش ئاساساىدىكى ئىازدەش نەتىنىساى ئىىتاايىن ئىشەنچساىز.  GoToبايقىشىمچە 

ئامالىىااڭ بااارىچە لااۆى ئىاازدەش نەتىنىسااىدە ئەڭ ئالدىاادىكى ئااورۇنىى ئى ىاالەش ئۈچااۈنالن نۇربااۇئ ئااېالئ 

ېرىدارلىرى مودا بولۇشى لۈچلۈ  ئەمما ئانچە مۇناسىمەتلىل بولمىغائ ئىزدەش تۈرلىرى ىمۇ پۇى خەجلەيادۇ. خ

ئەڭ ئالدىغا تىزىلغائ ئىزدەش نەتىنىسى بولغائ تەقدىردىمۇ سېپى ئۆزىدىن ئېالئ ئەخلىتاىن پۈتكاۈى ئىازدەش 

 ئۇسۇلىمۇ خاتا يېتەللەش گۇمانىدىن خالى  ئەمەس. 

 

ئايادان نااد ر رىياساەتچىلىل -7يىلاى -2001  بۇنداق پىكىرگە قوشاۇلىدۇ. Ralph Naderالرى ناد ر د

  تەشكىالتى ئامېرىكا لېد راتسىيە سودا لومىتېتىغا Commercial Alert« دسودا ئاگاھالندۇرۇشى»قىلغائ 

دەش موتورىىى   با ئېالئ ئالدامچىلىقى ئەرزىىى تاپشۇرۇىن ئېىىق ھەم لۆررنەرلىل ھالدا ئەھماى دبۇ ئىزFTCد

ئازدۇرۇشااى مااۇمكىن ئىشاالەتكۈچىلەر ئىاازدەش نەتىنىسااىىى بااازارچىلىق تەدبىاارى ئېالنااى دەى قارىماسااتىن  

مۇناسىمەتلىكلىككىال تايىىىدۇ دەى قارىشى ماۇمكىن  ناى چۈشاەندررمە  تاۇرۇىن ئىازدەش نەتىنىساى ە ئاېالئ 

ىازدەش شاىرلىتى لۆرساىتىلدىن شاۇالرنىڭ ئ 8قىلمىشىى چەللەشىى تەلەى قىلدى. باۇ ئەرزدە  35قىستۇرىدىغائ

دئىىتېرنېااە ئويااۇئ شااىرلىتى  ۋە مىكروسااولتمۇ بااار.  iWonن ئامېرىكااا لىىىيەسااىن Alta Vistaئىچىاادە 

Google ا خىالپلىق قىلغاانالر تىزىملىكىادە ياوق ئەمماا ئاخباارات خەۋەرلىرىادە بىزناى قىلاچە غشىرلىتى قانۇن

بۇزباائ شاىرلەتلەر بىالەئ بىلالە تىلغاا ئالادىن باۇ ئىاش الررى بىالەئ  ئىككىلەنمە  يامائ ئىاش قىلىاپ قاانۇنىى
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 سېرگېيىى تولىمۇ ئاۋارە قىلدى. 

 

ئايادا ئاېالئ قىلغانادىن لېايىنن ئېالنغاا مۇناساىمەتلىل -9يىلاى -2000نى  AdWordsالررى ئىل ىرىن 

ورى قۇرۇى چىقىش ئۈچۈئ بىز ھەقىقى  ئەۋزەى بىر ئىزدەش موت—ئاخىرالشتى دەى قارىغائ. ئېالئ چوڭ ئىشالر

ئامالسىزلىقتىن تۆلى ەئ بەدەى ئىدىن لېكىن ئەيىى چابدا ئېالئ تۈرى گۇرۇپپىسىغا قاتىاشقائ بىار ئىىژ ىېرنىاڭ 

 taintedئىاكەئ د« سېساىق گاۆش»سۆزى ە ئاساساالنغاندان الررىىىاڭ قارىشاىچەن ئېالنىىاڭ ئاۆزى بىار پاارچە 

meatماا  . بىز ئېالئ لەساپىىى ئۆزگەرتتاۇقن ئەمGoTo  شاىرلىتى بىزنىاڭ باۇ مەساىلىىى تېساى تاۈپتىن ھەى

با نىسبەتەئن تەلىيىمىزگە ئېالئ لەساپى ە مەسالۇى ئىىژ ىېار  Googleقىاللمىغانلىقىمىزنى ئىسپاتلىغائ ئىدى. 

ئاېالئ  CPCنى ياخشىالشىى ئاويالىن توختىماا  يېڭىلىاق يارىتىماتااتتىن چاۈنكى  AdWordsئىزچى  ھالدا 

ى ۋەيرائ قىلىم تىش خەۋپى بارلىقىىى لاۆررى يەتاكەئ ئىادى. تەلىيىمىازگە سااالر لامان اار ن Googleشەللى 

   مۇ بۇ ئىىژ ىېرالرنىڭ ئويىىى قولاليتتى. Salar Kamangarد
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 ئوئ توققۇزىىچى باب

 يېڭى لومپيۇتېر  

 

لاۇىن ئاۇ تېساى يىلالرنىاڭ بېشاى بو-2001ساالر ھەممە تەرەپتىن قورشىلىپ قالغاندە  ھېن قىلدى. ئۇ 

ئىستېماى مەھسۇالتلىرىىىڭ يولىىى تاپالمىغائ ئىادى. سااالر الررىىىاڭ بىرىىچاى مەھساۇالت دىر كتاورى بولاۇش 

« دا گااۇرۇپپىالر مااۇنبىرى Google»نااى ئوتتۇرىغااا چىقاربااائن « خەۋەرلىاارى Google»سااۈپىتىدەن ئىل ىاارى 

ە ئااۇ ئىزچىاا  قاتىىشااىماتاتتى. شۇبىىىسااىن خەۋەر مااۇالزىمىتى  deja.comشااەللىدە قايتىاادىن تەشااكىللى ەئ 

 ئەزەلدىن پىكىر لۆى بولسا ئىش ئاقمايدۇ. 

 

ھەر قانداق ئىشقا نىسبەتەئن ھەممە لىشىىىڭ ئۆزىىىڭ لۈچلۈ  لۆز قارىشاى »ئۇ ئەسلەى مۇنداق د دى: 

لااۆز  مەئ بااۇ خىاا « بولىاادۇن چااۈنكى ئىسااتېماى مەھسااۇالتلىرى لۆپچىلىاال ھەممىمىااز بىاالەئ مۇناسااىمەتلىل. 

قاراشااىى تامااامەئ چۈشااىىىمەئن مەنمااۇ دائىاال ماقااالىلىرىمىى قايتااا ئۆزگەرتىااپ يېزىشااىى تەلەى قىلىاادىغائ 

مۇناسىمەتلىل تەرەپلەرگە يولۇقىمەئ. ساالر مۇشۇنىڭدىنن لىشىلەر ئىىتايىن ئااز دىقاقەت قىلىادىغائ سااھەدىن 

تونۇى يەتتى. شۇڭا ئۇ ئېالئ لەسپىىى تاالالىن بىرنى تاپسا ئاندىن بۇنچە لۆى ئاۋارىچىلىل بولمايدىغانلىقىىى 

 ئېالنغا مەسلۇى ئىىژ ىېرالر بىلەئ بەيرى رەسمى  ھەمكارلىشىشقا باشلىدى. 

 

الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ ئەڭ لۆڭۈى بۆلىدىغىىى ئىشلەتكۈچىلەرگە چېتىلىدىغائ »ساالرنىڭ ھېن قىلغىىى: 

ىككىساى ئاېالئ لەساپىىىڭ تەپساىالت مەسىلىساى ە ئاانچە ئىشالر. لۆپچىلىل ھەممەيلەئ بۇنى بىلىمىازن ئاۇالر ئ

يەنە بىر تەرەپتىنن ئومىد ئاېالئ لەساپى ە ئىىتاايىن لۆڭاۈى بۆلادى. ساېتىش ۋە لارخاناا « قىزىقىپ لەتمەيدۇ. 

تەرەققىياتى يۆنىلىشى ە مەسلۇى لىشى بولۇش ساۈپىتى بىالەئن ئومىاد سااالرنىڭ قاتىىشىشاىىى خااالپال قالماا  

مى  ۋەزىپى ە قوياۇش تەللىپىىاى بەردى.  الررى باۇ پىكىرناى قاولالىن سااالرنىڭ ئاېالئ لەساپى ە يەنە ئۇنى رەس

 مەسلۇى مەھسۇالت دىر كتورلۇق ۋەزىپىسىىى ئۈستى ە ئېلىشىىى بەل ىلىدى. 

 

ساالر پۈتۈئ لۈچىىى ئىشقا سېلىپن دائىل يېرىل لېچى ىچە باش قااتۇراتتى. قااراڭغۇ چۈشاكەندىن لېايىنن 

بۇيائ مېڭىاپن توختىماا  ئاېالئ -قاتار ۋ لىسىپىە تىزىلغائ چوڭ زالدا ئۇيائ-ىىڭ بىىاسىدىكى قاتارئۇ شىرلەت

لەسااپى ھەققىاادە ئويلىىىاادۇ يەنااىن قانااداق ساااتىدۇن قانااداق لااۆرگەزمە قىلىاادۇن قانااداق ياخشااىاليدۇ. ئۇنىااڭ 

  شاۇنداقال Matt Cutts ن ماتاە لااتتن دEd Karrelsئەتراپىدىكى لىچىل بۆلۈمچىلەردەن ئېاد لاارر لن د

 ئېالئ سىستېمىسىىى ئاسراشقا مەسلۇى.  AdWordsباشقا بىر قانچە ئىىژ ىېر 

 

يەنە بىاار قوشااۇئ مەخسااۇس ئېالنىااى ئەالالشااتۇرۇش بىاالەئ مەشااغۇى يەنااى ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ ئااېالئ 

ەز قىلىاش باايەت چېكىشىىى پەرەز قىلىدىغائ يېڭى سىستېما تەتقىق قىلىدۇ. ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ قىلمىشاىىى پەر

زور تېسىىكىلىق رىقابەت بولۇىن ئۇ لومپيۇتېردىن ئالدى بىلەئ ھەر ۋاقىە ئۆگىىىاپن ئانادىن مۇۋاپىاق پەرەزناى 

 Howard  ۋە خوۋارد گوبىلوى دEd Karrelsئوتتۇرىغا قويۇشىى تەلەى قىلىدۇ. چاد لېستېرن ئېد لارر لن د

Gobioff قاتارلىق  Google ن 36زمەتچىلىرى مەزلۇر قوشۇنىىڭ ئەزالىرىنىڭ بىر قانچە لونا خىGoogle  با

با قوشۇلۇى تاماملىغائ بىرىىچى تاۈرى ئىپادىساى  Googleيېڭى لەل ەئ ئېرىل باۋ رمۇ قوشۇندا بار. ئېرىل 

ئېالنى بىلەئ ئەسلىدىكى ئۈناۈمى ئەڭ ناچاار بولغاائ ئېالنىىاڭ ئاورنىىى ئاېلىشن شاۇ  AdWordsئەڭ ياخشى 

                                                             
36

ن ئادەتتە  «Smart Ad Selection Systemئىدراللىق ئېالئ تالالش سىستېمىسى د»   بۇ تۈرنى Chad Lesterچاد لېستېر د  

 د يىلىدۇ. SmartASSقىسقارتىپ 
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مىاڭ دولاالر لىارىل لاۆپەيتتى. باۇ قوشاۇنغا باشاچىلىق قىلىاماتقىىى قىزىا   100ر لاۈنى ئارقىلىق شىرلەتكە ھە

باشاالىق لانااادالىق لىشااى بولااۇىن ئىسااىمى ئېرىاال ۋ اابن ئااۇ ئىل ىاارى لومپيااۇتېر ئاالھىاادە ئۈنااۈمى بىاالەئ 

-گە ئوخشاااش لىىااوالردىكى تېاارە ۋە ئىاان« بەلىااتە مەخلااۇق ئېلېكتىاار ئېىېاارگىيە شااىرلىتى»شااۇبۇلالنغائن 

شاىرلىتى ە قوشاۇلغائ. ئاۇ  Googleتۈتەللەرنى قارىماققا تېسىماۇ ھەقىقىا  قىلىاپ ئۈناۈم بەرگەئن لېايىن ئاۇ 

 جەڭ ئېالئ قىلىشقا ئامراق. 

 

ۋە مۇناازىرە قىلىاپن ئۇالرنىاڭ ئورتااق نىشاانى  ىقايتاا پىكىار ئالماشاتۇرۇ-ئېرىل ۋ ب بىلەئ سااالر قايتاا

ئېلىشقا  ىىنىڭ ئورنى AdWordsڭى بىر ئېالئ سىستېمىسى قۇرۇى يىپيې Googleناھايىتى تېزال ئېىىقالشتى. 

ئېھتىياجلىقن يېڭى سىستېما لۆرسىتىش قېاتىل ساانىغا ئەمەس بەلكاى چاېكىلىش قېاتىل ساانىغا ئاساساەئ ھەق 

ھېسابلىىىدۇ. لۆرسىتىش قېتىل سانىغا ئاساسەئ باھا ھېساباليدىغائ ھەق ئېلىش ئۇسۇلىىى قولالنغاندان پەقەت 

قېااتىل لۆرسىتىلسااىالن بااۇ ئېالنىااى مەيلااى قانچىلىاال ئااادەم ھەقىقىاا  چەلااكەئ  1000مەزمااۇنى ھەر ئااېالئ 

 3بولساا  AdWordsبولۇشىدىن قەتلىيىەزەر خېرىدار ماۇئەييەئ ساوممىدىكى پاۇلىى چىقىال قىلىشاى لېارە . 

ولاالرن ھەر مىاڭ د 12دولاالرن ھەر مىاڭ قېاتىل چېكىلساەن  10خى  باھا تەمىىلى ەئ: ھەر مىڭ قېتىل چېكىلساە 

دولالر. چىقاربائ باھا قانچە يۇقىرى بولسان ئېالنىىڭ تور بەتتە لۆررنىدىغائ ئورنىمۇ شۇنچە  15قېتىل چېكىلسە 

ئالدىغا تىزىلىدۇن شۇنىڭ بىالەئ ئىشالەتكۈچىىىڭ لاۆررى چېكىشاىىىڭ ئېھتىمااللىقىمۇ شاۇنچە ياۇقىرى بولىادۇ. 

ئااېلىش ئۇسااۇلىىى قولالنغاناادان ئااېالئ مەزمااۇنى قااانچە قېااتىل چااېكىلىش قېااتىل سااانىغا باھااا ھېسااابلىىىپ ھەق 

لۆرسااىتىل ەنلىكىدىن قەتلىيااىەزەرن پەقەت لىشااىلەر ئېالنىااى ھەقىقىاا  چەلكەناادىال ئاناادىن ئااېالئ خېرىاادارلىرى 

 چىقىل قىلىدۇ. 

 

باشاقۇرۇش قااتلىمى باۇنى لاۆررى  Googleبا ئاالھىدە مېھرى باار ئەمماا  CPCئېالئ خېرىدارلىرىىىڭ 

شااىرلىتىىىڭ ئىل ىاارى تەمىىلى ىىىمااۇ چااېكىلىش قېااتىل سااانىغا ئاساسااەئ ھەق  Netscapeچۆچااۈى لەتتااى. 

ھېساباليدىغائ ئاېالئ ماۇالزىمىتى ئىادىن ئاۇالر خېرىادارنىڭ ماۇئەييەئ مەزگىلادە ئالادىن لېلىشاكەئ ئېالنىىاڭ 

وڭن ئەگەر ئاۇ ساانغا يېتەلمىساەن چېكىلىش قېتىل سانىغا لاپالەتلىل قىلىدۇ. بۇ سانلىق مەلۇمااتالر ئىىتاايىن چا

شىرلىتىىىڭ باشاقا تاللىشاى ياوق. ئاۇالر تارقاتقاائ ئاېالئ  Netscapeتېسىمۇ لۆى ئېالئ تارقىتىشتىن سىرتن 

قانچە لۆى بولسان ئەمەلى  چېكىلىش نىسبىتى شاۇنچە تاۆۋەئ بولىادۇن ھەتتاا ھەر بىار توربەتىىاڭ ھەممىساىدە 

ھەق ھېساابالش ئەندىزىساىىىڭ باايەت  CPCىڭ بىلەئ لاارى بولمايادۇ. ئېالئ بولغائ تەقدىردىمۇ خېرىدار ئۇن

 زور يوشۇرۇئ خەۋپى بار. 

 

شۇنداق بولغائ تەقدىردىمۇن ساالر يەنىال ئۇنىڭ لەڭ لەل ۈسى تەرەققىياتىىى لۆررى يەتتىن ئۇ ئۇنى بىر 

ىا  ئاشۇرۇشاىى ئىشاقا ساالرنىڭ قارىشاىچەن لىرىمىاى ھەقىق«. لارخانا بىرلەشمىسى»—جۈملى ە يىغىىچاقلىدى

ئاشۇرۇش ئۈچۈئن بىز باشقا تورتۇراالردا ئېالئ تارقىتىشىمىز لېرە . ئاۆزىمىز تىزگىىلىيەلمەيادىغائ تاوردا ئاېالئ 

لۆرسىتىپن ئاندىن لۆرسىتىش قېتىل سانى بويىچە ھەق بېارىشن ئاېالئ خېرىادارلىرى ئاادەتتە بۇناداق قىلىشاىى 

ى  چەلكەندە ئاندىن ئۇالرنى ھەق تاپشاۇربۇزۇشن باۇ تۇيغاۇ ئىىتاايىن خالىمايدۇ. ئەگەر لىشلەر ئېالنىى ھەقىق

شىرلىتى بىالەئ ئوخشااش بولمايادۇن بىاز چوقاۇم  GoToنى قىلساقن چوقۇم  CPCياخشى. ئەممان ئەگەر بىز 

 تېسىمۇ ياخشى قىلىشىمىز لېرە . مەسىلە قانداق قىلىش. 

 

مىىىاڭ ماۇدىرى روسان لونىڭساتېن. روسان يىلى ئېالئ قوشاۇنىىى باشاقۇرىدىغائ قۇرۇلاۇش بۆلۈ-2001

ن ئاۇ ئاېالئ سىستېمىساىىى قاناداق تەتقىاق غا ئىا ەئۇنمانى لۇقئالەم قاتىىشى ماشىىا ئادەم تېسىىىكىسى دولتور

ئەندىزىساىدە ئاېالئ ساتسااق  CPCبىر يۈررش ئامالى بار. ئۇنىڭ قارىشاىچە بىاز  قىلىش مەسىلىسىدە ئۆزىىىڭ

ەندىزىسااىدە رەتااكە تىزىلىاادۇن لۈناادىلىل خاااتىرە ھۆجنىتىاادىن سااانلىق ئ CPMبولىاادىكەئن ئەممااا ئااېالئ 

بااا قانچىلىاال ئەمەلىاا  لىاارىل ئېلىااپ لەل ەنلىكىىااى  Googleمەلۇماااتالرنى ئاجرىتىااپن ھەر بىاار ئېالنىىااڭ 

ھېسابالى چىقااليمىزن ئاندىن مۇناسىپ تەرتىپ بويىچە بۇ ئېالنالرنى لۆرسىتىمىز. روسسىىڭ ماڭا د يىشىچەن ئۇ 

ئايدىكى بىر قېتىملىق يىغىىدا الررىغا ئۆزىىىڭ ئويىىى ئوتتۇرىغا قويۇپتۇن بىراق الررى بۇ گەپكە -4يىلى -2001

 ئانچە قوشۇلماپتۇ. 
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 AdWordsروسسىىڭ سۆزى ە ئاساسالنغاندان الررى يېڭى سىستېمىدىن بىرنى ئىناد قىلماساتىن پەقەت 

ئويالپتاۇن گەرچە باشاقا ئىىژ ىېرالرنىاڭ ھەممىساى يېڭاى بىار  نىڭ ئاساسىدا ئازراق ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىشىىال

سىسااتېما لېاارە  دەى قارىاادىن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە ئااۇالر قااوى سااېلىپ تەتقىااق قىلىشااقا باشاالىغائ. روسسااىىڭ 

د يىشىچەن بۇنىڭدىن سىرتن الررى پەقەت پىروگرامما يازىدىغائ ئىىژ ىېر شۇنداقال ئاۇ لۆڭاۈى قوياۇى تاللىغاائ 

 كتااورى بىاالەئ پىكىاار ئالماشتۇرۇشااىىال ئويالياادۇ. الررى بااۇ قېتىملىااق يىغىىاادا ئااېالئ لەسااپى ە مەھسااۇالت دىر

 ساالرنى باشلىق قىلماقچى ئىكەنلىكىىى روسسغا ئۇقتۇردى. 

 

پاراساىتىىى جاارى -ساالر بىلەئ ئىىژ ىېرالر قوشۇنى چوڭقۇر مۇنازىرە ئېلىاپ بااردىن لۆپچىلىكىىاڭ ئەقىا 

پىكرىىى ئوتتۇرىغا قويدى.  ئۇ ئوتتۇرىغا قويغائ ھاالقىلىق ساۆزنى بابالشاقا ئوخشااش قىلدۇرۇىن ھەر لىل ئۆز 

يۇلاە قىلىاپ ئىلھاام -لۆى قىسىل پىكىرلەرنىڭ ھەممىسىىى ئىىژ ىېارالر رەت قىلادى. بىار لاۈنى لېچىادەن يالاە

بىزنىاڭ « سۈپەت»  تەقسىملەى بەردىن quality scoreھەر بىر ئېالنغا سۈپەت نومۇرى د Googleلەلدى. 

ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئېالئ چېكىشىىىڭ ئېھتىماللىقىىىڭ ئالدىن پەرىزى ە ئايلىىىادۇن ئەگەر باۇ ساائ بىالەئ ئاېالئ 

خېرىدارى چىقىال قىلمااقچى بولغاائ ساائ لۆپەيتكاۈچى بولساان بىاز پايادا ياارىتىش يوشاۇرۇئ لۈچىىىاڭ چاوڭ 

. بۇ خى  ئۇسۇى بىر چالمىدا ئۈچ پاختە  ئېالئ تەرتىپى تىزىلىدۇ — CPMئۈنۈملۈ  —لىچىكلىكى ە ئاساسەئ

سوقىدۇ: ئىشلەتكۈچى مۇناسىمەتلىكلىكى لۈچلۈ  بولغائ ئېالنىى لۆرەلەيادۇن ئاېالئ ساودى ىرى تېسىماۇ لاۆى 

 نىڭ تېسىمۇ لۆى لىرىمى بولىدۇن بۇ ئىىتايىن ئاقىالنە تەدبىر.  Googleچېكىلىش مىقدارىغا ئېرىشىدۇن 

 

ى ئىىتايىن ئوخشاش تەللىپىى ئوتتۇرىغا قويۇى بولغائن شۇبۇنىساى الررى روسسىىڭ قارىشىچەن ئۇ ئىل ىر

بۇنى نەزەرگە ئالمىدى. ئېرىل ۋ چىىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندان بىر قانچە لىشى لېلىشىپ قويغاندەلال ئاويلىرى 

كىىااڭ ئەممااان ئېرى« بىاار جاياادىن چىقىااپ قالاادى. ئۇنىااڭ د يىشااىچە: بااۇ ئااو  ئەمەلىيەتااتە ناھااايىتى ئاااددى . 

 CPMبولسااا  AdWords  37قارىشااىچەن ئىىتااايىن ئاااددى  بىاار قىسااىل نەرسااىلەر مېىىااڭ بېشااىمىى قاااتۇردى.

دولالر چىقارسىڭىزن ئېالنىڭىز ئەڭ ئۈساتى ە  15بويىچە ئېالنىىڭ ئالدىىلىق تەرتىپىىى جايالشتۇردى. ئەگەر سىز 

نىىااڭ تاور بەتتىكااى ئاورنى تۆۋەناادىرە  ياېقىن جايادا لۆررنىاادى. ئەگەر چىقارباائ باھاسااى تاۆۋەئ بولساان ئېال

 بولىدۇ. 

 

مېاىىڭچەن مەلاۇم مەنىادىن »رەتكە تىزىش ئىشىغا نىسبەتەئن ئېرىكىىڭ ماڭا د يىشىچە:  CPMئۈنۈملۈ  

 CMPئەگەر لىشاىلەرنىڭ ئۈنۈملاۈ  ›ن مەئ مۇناداق د ادىلن مئېيتقاندان مەنماۇ باۇ ئوياۇمىى ئوتتۇرىغاا قويادۇ

نى ئىساپاتالى بېرەلەيمىازن ‹ دە تېسىمۇ يۇقىرى بولغائ مۆلچەر لىرىمى ە ئېرىشىشبويىچە رەتكە تىزىپن نەتىنى

ماااۆلچەردىكى چاااېكىلىش نىسااابىتىىىڭ بىااار قاااانچە  CPCباااۇ تاااۈى نى ىزىااادىن ئېيتقانااادا ھەق ئېلىىىااادىغائ 

 « ھەسسىسى ە يېتىدىغانلىقىىى بىلدررىدۇ.

 

ىدۇ. ئۇنداقتان زادى لىل ئوتتۇرىغاا قويىادۇ  مۇشۇنداق بىر سودىىىڭ قىممىتى نەچچە مىليارد دولالربا يېت

بۇنى سۆزلەش ئىىتايىن قىيىنن ئۇنىڭغاا قاتىاشاقائ ھەر بىار لىشاى »ئېرىل يەنە داۋامالشتۇرۇى مۇنداق د دى: 

ئااۆزىىى تااۆھپە قوشااتۇم دەى ئويالياادۇن ئەمەلىيەتمااۇ ھەقىااقەتەئ مۇشااۇنداقن ھەر بىاار لىشااىىىڭ ئااۆزى تااۆھپە 

 « تىن چوڭ بولىدۇ.  100ارا قوشقاندان %قوشقائ پىرسەنتىىى ئۆز ئ

 

لۈتىساىز د يىشاكىمۇ بولمايادۇن -ئەممان گەرچە بۇ ئىدىيە ئىىتايىن ئاقى  بولساىمۇن ئەمماا پۈتاۈنلە  لەم

 نىسبىتىىى جەزملەش. « سۈپەت»يەنە ھەى قىلىدىغائ ئىككى مەسىلە بار. بىرىىچى مەسىلە ھەر بىر ئېالنىىڭ 
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ز تاااۇرانە ئىمتىھاااائ ئېلىماتقانااادان قارشاااى تەرەى دولتورلاااۇق ئېرىااال بىااار قېاااتىل خىااازمەت ئىااازدەى لەلااا ەئ بىرەيلەنااادىن ياااۈ  

د سىرتاتسىيەسىىىڭ يادرولۇق مەسىلىسى شۇنداقال ئۇ ئاۆزى تاپقاائ ماۇلەممەى ھەى قىلىاش ئۇساۇلىىى چۈشەندرررشاكە باشالىدى. ئاۇ 

« ئاۇ خاامىلتوئ سىستېمىساىمۇ  »ئۆزىىىڭ تېسىىكىدا بۆسۈش ھاسى  قىلغانلىقىىى چۈشەندرررشىىى لۈتمەيالن ئېرىل مۇنداق ساوراپتۇ: 

ئۇ ئىمتىھائ بەرگۈچى ئېرىككە تىكىلىپ ھاڭم قىپ تۇرۇپال قاپتۇن چىرايىادا ھەيرانلىاق ئەلان ئېتىپتاۇ. باۇ جااۋاب ئاۇنى بىار قاانچە ئاا  

 مىىۇتلۇق سۆھبەتتىىال يەلۈنلەى چىقىپتۇ. 5تەڭلىكتە قالدۇربائ ئىدىن بىراق ئېرىل ئۇالر ئارىسىدىكى 
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سااالر دەسالەپتە چاېكىلىش نىسابىتى ە لۆپەيتىشاىى تىلغاا ئالغاائن »ىچە: ئېرىكىىڭ چۈشەندرررى د يىش

قېاتىل لۆرساەتكەئ  1000ئۇنىڭ لۆزدە تۇتقىىى تارىسى  چېكىلىش نىسابىتىن ئەگەر بىاز خېرىادارنىڭ ئېالنىىاى 

ۇ ئېرىكىىڭ قارىشىچە با« بولىدۇ.  1قېتىل چەلكەئ بولسان ئۇنداقتا چېكىلىش نىسبىتى % 10بولساقن لىشىلەر 

مەسىلە شۇلىن بىز چېكىلىش نىسبىتى بويىچە ھېساباليدىغائ ئېالئ ناھايىتى قوتا. ئېالنىىڭ »خى  ئاماى خاتان 

-يۈرگۈزرلۈشى ە ئائىە ھەر قانداق قىممىتى بار ئۇچۇربا ئېرىشىش ئۈچۈئن بىر قوتا ئېالنىاى لاۆى قېاتىل قايتاا

 « قايتا لۆرسىتىشكە مەجبۇر بولىسىز.

 

چېكىلىش نىسبىتى چوقۇم پەرەز مەسىلىسى بولىادۇن ئاۇ ئەيىاى ۋاقىتتاا ئى ىلىا ەئ » ئېرىكىىڭ قارىشىچە:

كە ئائىە بارلىق ئۇچۇرالر ئاساسىدا بولىدۇ شۇنداقال بىز بىر قىسىل لىشىلەرنىڭ بۇ تۈررشمۇناسىمەتلىل سۈررش

كەى ھېسابالشقا توبرا ن بۇ خى  مۆلچەرنى لۆى مىقداردا مۇرەل«ئېالنىى چېكىدىغانلىقىىى ئالدىن پەرەز قىلىمىز

نىڭ ئاېالئ ساۈپىتىىى  Googleلېلىدۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە مەخپى  بولۇشى لېرە ن ئېرىل ئېالئ خېرىدارلىرىىىڭ 

ھېساابالش ئۇساۇلىىى ئۈزلۈلساىز  Googleقانداق جەزملەيدىغانلىقىىى بىلمەسلىكى لېرە ن بۇناداق بولغانادا 

الئ سىستېمىساىدا ھارامزادىلىال قىلىشاىىىڭ ئالادىىى ئاالغىلى ياخشىلىيااليدۇ ھەمدە ئېالئ سودى ەرلىرىىىڭ ئې

بولىدۇن ئۇ تولۇق تىزگىىلەش ھوقۇقىىى ساقالى قېلىشتا چىڭ تۇردىن رەتكە تىازىش مېساانىزمى باشاتىن ئااخىر 

بىر قارا قۇتا. بۇنداق قىلغاندا ئېالئ سودى ەرلىرىىى نارازى قىلىشىمىز ھەتتاا ئااچچىغىىى لەلتاۈررى قويۇشاىمىز 

ۇمكىنن ئەمما بۇ ئىشلەتكۈچىلەرگە پايدىلىقن ئۇالرنىڭ باارلىق بەتالەردە لاۆرگىىى مۇناساىمەتلىل دەرىنىساى م

 تېسىمۇ يۇقىرى بولغائ ئېالئ بولىدۇ. 

 

رىقااابەتچىلىرىمىز ئااېالئ پىروگراممىسااىغا تىلغااا ئااالغۇچىلىكى يااوق تەڭشااەش ئېلىااپ بارباناادان ئېرىاال 

ىالەئ دۇنياادىكى ئەڭ چاوڭ بولغاائ لومپياۇتېر ئاۆگىىىش سىستېمىساىىى لۆپچىلىكىى يېتەللەىن پۈتۈئ لۈچى ب

 قۇرۇشقا باشلىدىن ئۇنىڭ مەقسىتى پەقەت ئېالنىىڭ قاراتمىلىقى. 

 

شاىرلىتى دۇچ لەلا ەئ  GoToيېڭى سىستېمىىى مۇلەممەللەشتۈررش ئۈچۈئ قىلىدىغائ ئىككىىچى ئىش 

 مۇھىل بولغائ چوڭ بىر مەسىلىىى ھەى قىلىش. 

 

GoTo رلىتى يەلكە بىر ئېالئ شاىرلىتى ە ئاساساەئ رىقابەتلىشاىپ ساېتىمالغائ باھاانى لۆرساىتىدۇن شى

ئااېالئ سااودى ىرى توختىماسااتىن ئۆزىىىااڭ قويغااائ باھاسااىىى تۆۋەنلىتىاادۇن چااۈنكى ئااۇالر بااۇنچە يااۇقىرى باھااا 

ياۇقىرى باھاساى  قويۇشىىڭ ھاجىتى يوق دەى قارايدۇ. مىساى قىلىپ سۆزلىسە ن ئەگەر بىر چېكىلىشاىىىڭ ئەڭ

ساېىتى  4سېىە بولساان ئالدىىقىساىىىڭ زرررر بولمىغاائ  20سېىە بولسان ئىككىىچى چېكىلىشىىڭ باھاسى  25

 سېىە قويىدۇ.  21ئارتۇق چىقىپ قالدىن ئەقىللىق ئېالئ سودى ەرلىرى باھانى 

 

ۇ ساائ ئاساساىدا ساالرنىڭ مەقسىتى ئېالئ سودى ەرلىرىىى باشتىال يۇقىرى باھا قويادۇرۇش ھەمادە مۇشا

دئىازدەش موتاورى شاىرلىتى  باا ئوخشااش. ئاۇ ئاېالئ  Overtureتولۇق سومما بويىچە ھەق ئېلىشن خۇددى 

 سودى ەرلىرىىىڭ قايتا باھا تالىشىش ئارقىلىق قويغائ باھانى تۆۋەنلىتىشىىى خالىمايدۇ. 

 

ىقابەتلىشاىش باھاساى ر»ئېرىل بۇنىڭ ئۈچاۈئ ھەى قىلىاش ئۇساۇلىدىن بىرناى لۆرساەتتى. ئاۇ سااالربا: 

تىپىدىكى رىقابەتلىشىش باھا  eBayھەقىقى  چىقىل قىلىدىغائ باھا بولماسلىقى لېرە . د دى. ئېرىل بىر خى  

ئەندىزىسىدىن ئۈمىد لۈتتىن ئېالئ سودى ەرلىرى رەتكە تىزىشتىكى بىر ئورۇنغاا ئېرىشاىش ئۈچاۈئ ئەڭ تاۆۋەئ 

لىادۇ. ئېرىال ئەزەلادىن نوبېا  مۇلاپاتىىىاڭ سااھىبى ۋىللىياام سوممىدىكى زرررر خىراجەتىى چىقىل قىلساىال بو

نىمۇ بىلمەيدۇن شۇڭالشاقا ئاۇ « ئىككىىچى يۇقىرى باھا قويۇش ئۇسۇلى»ۋىكر يىى ئاڭالى باقمىغائن ئۇ قۇربائ 

پۈتۈنلە  ئۆزى بۇ ئامالىى تېپىپ چىققائ. ئۇنىڭغا نىسبەتەئن بۇ خى  ئۇسۇلىىڭ ئەھمىيىتى ئېالئ سودى ەرلىرى 

ويغائ ئەڭ يۇقىرى باھا بويىچە ھەق ئالما ن باھانى ئۆزلۈلىادىن ئېالنغاا ئېرىشاىدىغائ ئەڭ تاۆۋەئ ساوممىغا ق

چۈشۈرىدۇ. بۇنداق بولغاندان ئېالئ ساودى ەرلىرى باھاانى تۆۋەنلىتىشاىى ئويلىمايادۇن ئەمماا ئەگەر ئەسالىدىىال 

رى ئۆستۈرگەندەن ئۇالر ئۆزلىرىىىڭ قويىدىغائ ئۇالرنىڭ قويىدىغائ باھاسىدىن تۆۋەئ باھانى ئۇنىڭ رىقابەتچىلى
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 باھاسىىى ئۆستۈرىدۇ. 

 

دەسلەپتەن ساالر ئىككىىچى يۇقىرى باھادا توختامغا ئېرىشىش ئۇساۇلىغا قارشاى تاۇردىن چاۈنكى بۇناداق 

 بولغاندا ئېالئ سودى ەرلىرىىى قااليمىقانالشتۇرۇۋ تەتتى. 

 

اھاسىىى چوقۇم چۈشۈرىدىغانلىقىمىزبا ئىشىىىشاى لېارە  ئېالئ سودى ەرلىرى بىزنىڭ ئۇالرنىڭ رىقابەت ب

 ئىدىن بىراق ساالرنىڭ بۇنىڭغا ئىشەنچىسى يوق ئىدى. 

 

ئېرىل ئۆزىىىڭ ئامالى بىلەئ ساالرنىڭ ئامالى ئارىسىدا بىر تۈى پەرق باارلىقىىى لاۆردى. ئېرىكىىاڭ ماڭاا 

مىز چاوڭكەئن ئەمماا سااالر ئىزچىا  ھالادا ھەر ئىككىمىزنىڭ بۇ پىالئ اليىھەساى ە قوشاقائ تاۆھپى»د يىشىچە: 

ئېالئ سودى ەرلىرىىىڭ مەيدانىدا تاۇرۇى ئاېالئ مەھساۇالتلىرىغا مۇئاامىلە قىلىپتاۇ. ئاۇ ئاېالئ ساودى ەرلىرىىىڭ 

خېرىادارلىرىمىز ئىكەنلىكىىااى بىلىاادۇن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە ئاۇالر زور بولغااائ تىاازگىىلەش ھوقۇقىغااا ئىاا ە بولۇشااىى 

 «  ئۈچىلەر ئۈچۈئ ئويالۋاتىمەئوياليدۇ. مەئ ئىشلەتك

 

ئېرىكىىڭ قارىشىچەن بىز ئېالنىىڭ لېرىكى بار چابدىال ئۇنى لۆرسىتىمىزن بۇ قائىدى ە خىاالى ھەر قاناداق 

نەرسىىى ئۇ قوبۇى قىلىشىى رەت قىلدى. باھا تالىشىش ئەندىزىسى ۋە ئېالئ نومۇرى قىممىتىىىڭ مەخپىيەتلىكاى 

بىارى ە قايىا  -ئىككىايلەئ بىار بىارى ە ياوى قويماا ن ئاۇزاق تىرلىشاىپن بىارمەسىلىسىدەن ئېرىل بىالەئ سااالر 

بولمىاادى. ساااالرنىڭ ئاساساالىرىىىڭ قايىاا  قىلىااش لااۈچى لۈچلااۈ  ئىاادى ئەممااا ئااېالئ سىستېمىسااىىى قانااداق 

سىسااتېمىىىڭ ئەمەلىاا  »اليىااھەلەش مەسىلىسااىدەن ئېرىاال ئۈسااتۈنلۈلىى ئى ىلىاادى. ئۇنىااڭ ماڭااا د يىشااىچە: 

 « بە قىلدىل. ىتارتىشتا مەئ بەل-غا مەئ مەسلۇى شۇڭالشقا زور لۆى قىسىل تاالشقۇرۇلۇشى

 

 CPCئېرىل بىلە ساالر بىرلىكتە الررى بىلەئ سېرگېيىى قايىا  قىلىشاى لېارە ن ئاۇالر ئىككىساى تاېسىچە 

ىمۇ باھااا ھېسااابالش ئەندىزىسااىىى قوللىىىاادىغانلىقىغا ئىماازا قويمىاادىن يۈرگااۈزرش ئۇسااۇلىدىن سااۆز ئاااچقىل

بولمايتتى. ساالر لارخانىالرنىاڭ بىرلىشىشاىىىڭ پايادىلىق تەرەپلىرىىاى چۈشاەندرردىن ئېرىال باۇ خىا  باھاادا 

شىرلىتىدە لېلىپ چىققائ باھا رىقابىتىدە تۆۋەئ باھا قويۇش مەسىلىسىىى  GoToرىقابەتلىشىش ئەندىزىسىدە 

ىىىڭ پاتېىااە ھوقااۇقى باياناتىىىااڭ شااىرلىت GoToنىااڭ  Googleقانااداق ھەى قىلىااش لېرەللىكااى شااۇنداقال 

چەللىمىسى ە ئۇچراشتىن ساقلىىىشاىى ئوتتۇرىغاا قويادىن سااالرنىڭ قارىشاىچەن ئوخشااش بولمىغاائ ھاالقىلىق 

 سۆزنىڭ قىممىتى ئوخشاش ئەمەسكەئ شۇڭالشقا مۇقىل باھا ئەندىزىسىىىڭ ئەھمىيىتى يوق ئىكەئ. 

 

يەنە بىر قەدەم ئىل ىرىلەىن ئېالئ سۈپىتى بىلەئ ئىزدەش  الررى يەنىال بۇالر ئۈچۈئ تەسىرلەنمىدى. ئېرىل

سااۈپىتى زىااب مۇناسااىمەتلىلن باھااا قويااۇش ئەندىزىسااى ئۆزگەرگەناادىن لېاايىنن بىااز لۆرسااىتىدىغائ ئېالنىىااڭ 

ئىزدەش بىلەئ مۇناسىمەتلىكلىكىىى تىزگىىلىيەلەيمىزن شۇنىڭ بىلەئ ئىشالەتكۈچىىىڭ تەساىراتىىى ياخشاىلىغىلى 

الررى »قىىى لۆرسااەتتى. مۇشااۇ چاباادان الررى ئاناادىن قوشااۇلدىن خااۇددى ئېرىكىىااڭ د  ىىىاادەلال: بولىاادىغانلى

ئىزچى  ئىشلەتكۈچىلەرگە ئەڭ ياخشى ئىزدەش نەتىنىسىىى تەمىىلەشتىن ئىبارەت بۇ ئىادىيەنىڭ ئەڭ لۈچلاۈ  

ىڭ مەنپەئەتىىاى زىيانغاا ھېمايىچىسىن ئۇ ئېالئ سودى ەرلىرى ە قاتتىقراق بولغائ تەقادىردىمۇ ئىشالەتكۈچىلەرن

 « ئۇچرىتىشىى خالىمايدۇ.

 

ئەڭ ئاخىرىدان الررى بىلەئ ساېرگېيمۇ پۈتاۈنلە  قايىا  بولۇپماۇ لەتمىادىن بىاراق ئاۇالر باۇ ئىشاىى ئالغاا 

ئىل ىرىلىتىشكە قوشۇلدىن بۇ ئۇالرنىڭ باشقۇرۇش ئۇسۇلى ئىدى: ئەگەر سىزنىڭ يېتەرلىل قىزبىىلىقىڭىز بولسان 

ايىتى مۇۋاپىق بولسان ئاۇالر ساىزگە ئاۆزىڭىزنى ئىساپاتاليدىغائ بىار پۇرساەت بېرىادۇ. ئېرىكىىاڭ ئويىڭىزمۇ ناھ

ا غامۆلچەرىچەن ئەگەر بۇ ئىش مۇۋەپپەقىيەتلىل بولما  قالسان ئۇالر ئۇنى راسا بىار ئەدەپلەيادۇن لاېكىنن ئاۇ ئال

شۇنىڭ بىلەئ ئۇ دەرھاى قوشۇنىى  سىلنىتىدىغائ بۇنداق بىر پۇرسەتىى بەرگەنلىكىدىن ئىىتايىن خۇشاى بولدىن

 تەشكىللىدى. 
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 درشمەنلەر دوستلىرىمىزنى بۇالى لەتتى 

 

Google  نىڭ ھەممىدىن مۇھىل رىقابەتچىسى ئىزدەش ساھەسىىىڭ بىرىىچىسى بولۇشن ئۇنىڭدىن قالسا

ماتاتتىن ئەمما ئېالئ ئېالئ لىرىمى جېڭىدە بەلىبە قىلىش. ئېرىل بىلەئ ساالر بۇ قېتىملىق جەڭ ە تەييارلىق قىلى

 GoToقوشۇنىىىڭ سىرتىدىكى لىشىلەر بۇنىڭدىن پەقەتال بىسەۋەر ئىدى. بىزنىاڭ بىردىىبىار لۆرەلەيادىغىىىمىز 

شىرلىتىىىڭ نومۇر تاختىساىىىڭ توختىماا  ئۆررلۈشاىن قاانچە قېاتىمالى سېتىشاتا بەلىبىىاى قولغاا لەلتۈررشاى 

ىپال قالما  يەنە پۈتۈنلە  مۇۋەپپەقىيەت قازىىىپن بىر يولىال شىرلىتىىىڭ لىرىمى توختىما  لىر GoToبولدى. 

لۆپلى ەئ دەرۋازا تورتۇراالرنى قولغا لەلتۈررىن ئۇالر بىلەئ ئۇزۇئ مۇددەتلىل توختاام تاۈزدى. شاىرلىتىمىزنىڭ 

خېرىادارلىرىغا قويمااقچى بولغانادان ئاۇالر قااراپمۇ  شاىرلىتىىىڭ GoToئېالنىىى  Googleسېتىش خادىملىرى 

 قويما  بېشىىى چايقاى لېتىپ قالدى. 

 

لېارە  ساوۋبا -شىرلىتىىىڭ سېتىش قوشۇنىدىكىلەر ئىزچىا  بىازگە نەرساە GoToتېسىمۇ ئېچىىىشلىقىن 

تاپشااۇرۇۋالىمىز: « سااوۋبات»قىلىاادۇن خااۇددى بىااز ئۇالرنىااڭ يوشااۇرۇئ خېرىدارىاادە . ھەر ھەپااتە بىااز يېڭااى 

ىغائ سولياۋ بازن ئۆز قولى بىلەئ سوۋبات قىلىاپ ئېلىاپ لەلا ەئ خاتىرە دەپتەرن ئالتۇئ تۇخۇمن نۇر چىقىرىد»

قىيمىلىق بولكا. ھەر جۈمە لۈنىدىكى قەرەللىل يىغىىدان ئومىد ئەڭ يېڭى سوۋباتىى لۆرگەزمە قىلىادۇن ئانادىن 

زى بىر تېپىپ ئۇچۇرۇۋ تىدۇن ئەلمەتتەن قىيمىلىق بولكا بۇنىڭ سىرتىدا. شۇنى جەزملىيەلەيمەنكىن ئۇ چوقاۇم ئاۆ

 يەيدۇ. 

 

GoTo  .شىرلىتىىىڭ باشقۇرۇش قاتلىمى داۋاملىاق ئۆزىىىاڭ ماۇۋەپپەقىيىتىىى ماختااى لاۆلكە لۆتۈرىادۇ

سىستېمىساىىى قۇرۇشاقا رۇخساەت ئېلىاپ بىار ئايادىن  CPCئايدان يەناى ئېرىكىىاڭ قوشاۇنى -8يىلى -2001

  نىاڭ Jupiter Researchنى دشىرلىتىىىڭ بىر ئىنرائىيە ئەمەلدارى ياۇپىتىر تەتقىقاات ئاور GoToلېيىنن 

يىغىىىاادا پەياادا بولاادىن ئااۇ بۇناادىن لېيىىكااى بااارلىق ئىزدەشااكە ھەق ئالىاادىغانلىقىىى جالارلىاادى. يىغىىغااا 

ئۇ  ئەگەر ئىشلەتكۈچى ئاۆزى ە »نىڭ بىر خىزمەتچىسى قايتىپ لېلىپ دولالت قىلىشىچە:  Googleقاتىاشقائ 

لمىسەن ئۇنداقتا چېكىشاىى ئىزچىا  داۋامالشتۇرساۇئ دەپتاۇ. باۇ لېرەللىل بولغائ ئىزدەش نەتىنىسى ە ئېرىشە

 « مەسىلە ئەمەسن بەرىبىر ئۇالر ئاخىرى ئۆزى ە لېرەللىل نەرسىىى تاپااليدۇ. 

 

شاىرلىتى بىالەئ لېلىشاىل ئىمازاالىن ئىككاى  Ask Jeevesشاىرلىتى  GoToئايدان -10يىلى -2001

ۇالر پەخىاارلەن ەئ ھالاادان شااىرلەتىىڭ پاياادىىى ئىشااقا شااىرلەت ئوتتۇرىسااىدىكى مۇناسااىمەتىى لېڭەيتتااى. ئاا

 با ئۆزگەرتكەنلىكىىى جالارلىدى. Overtureئاشۇربانلىقى ھەمدە ئىسمىىى 

 

 Direct Marketing« دبىماسىتە سېتىش جەملىيىتاى»ئايىىڭ ئاخىرىن چېكاگودا ئېلىپ بېرىلغائ -10

Association لۆرگەزمىسىدەن  Overture ۆزى داڭلىادى. بىماساىتە پوچتاا يولالنمىساى داۋاملىق ئاۆزىىى ئا

سااېتىش سااودى ىرىن مۇناادەرىنە ۋاسااىتىچى سااودى ىرىن مەخسااۇس باساامىچىلىق سااودى ىرىن يەنە چاااقىرىش 

مەرلىزى ە باجدا ئېتىبار بېرىدىغائ ۋە ئەرزائ ئەم ە  لۈچى بىلەئ تەمىىلەيادىغائ چەتالەى ھۆلاۈمىتىن  ئاۇالر 

ەى قىلمۇ سىغمىغۇدە  دەرىنى ە لەلتاۈررۋەتكەئ ئىادىن بىزنىاڭ لىچىككىاىە بايەت زور لۆرگەزمە زالىىى ئى ىل

لااۆرگەزمە ئااورنىمىز چااوڭ زالىىااڭ بىاار چېتىاادە بولااۇىن مەئ ئاشااۇ لااۆرگەزمە ئورنىاادا ئىاادىل. بىااز ئۆزىمىزنىااڭ 

دىااال بااار بولغااائ تەپكۈلااۈ   Googleپن لۆپچىلىاال ىاائاالھىاادە جەلااپ قىلىااش لااۈچى ۋە مااايكىمىزنى تارقىت

بۇيانغا ئۆتۈىن پۈتۈئ لۈچىمىز بىلەئ بىر مەيادائ ھەقساىز ئېالنىىاڭ -ىغا دەسسەىن چوڭ زالدا ئۇياندىنماشىى

بۇرۇلكااا لىيىااپن گالىسااتۇ  تاقىغااائ -سېتىشااىى تېاازلىتىش مۇسابىقىسااىىى قانااات ياياادۇرۇۋاتاتتۇق. لاسااتۇم

دىلىىىاپ تۇراتتاۇقن بەزى لىشاىلەر ئېھتىياتچائ لىشىلەر ئارىسىدان بىز لۆپچىلىل بىلەئ پەرقلىىىپ ئاالھىادە گەۋ
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مە ئورنى لۆپچىلىكىىاڭ زدەيتتى. پەقەت بىرال لۆرگە« نى سۆيىمەئ Google»ئااليىتەئ يۈگرەى لېلىپ بىزگە 

تاماقسانىساىىىڭ ئايااى ماۇالزىمەتچىلىرى  Hootersقىزىقىشىىى بىزدىىماۇ بەلارە  جەلاپ قىالتتاىن ئاۇ جايادا 

چاوڭ ئېكرانلىاق تېلېامىزوردا  لىچىال ئېيىقچااق ئوياۇنى پىروگراممىساى  ھەقسىز توخاۇ قاانىتى تارقىتىماتااتتىن

 قويۇلۇۋاتاتتى. 

 

Overture   شىرلىتىىىڭ بااش ئىنارائىيە ئەمەلادارى جاايىى ساتۇد ىمۇند نۇتاۇق ساۆزلىدى. ئاۇ باۇ يىا

Overture « دەى جالارلىدىن ئۇ يەنە « تولۇق مۇۋەپپەقىيەت قازانغائ بىر يىGoogle  ر ياخشاى بىا»نىاڭ

ئىكەنلىكىىاى ئېتىاراى قىلادى.  «ئىزدەش شىرلەتلىرى قاتارىادا چوقۇم پۇى تېپىماتقائ»ئىكەنلىكىىىن « شىرلەت

نىااڭ ھەق تااۆلەى  Overtureھەق تااۆلەى جايالشااتۇرىدىغائ نەرسىسااى بااارن » Googleئااۇ لااۆپچىلىككەن 

ەش نەتىنىساىدىن لېايىن د ادى. ئۇنىاڭ لاۆزدە تاۇتقىىى بىاز ئىازد« جايالشتۇرۇشى بىلەئ ئاانچە ئوخشاىمايدۇ

 لۆرسىتىشىى جەزملەيدىغائ ئېالئ. مەئ ئاچچىغىمىى زورالى بېسىم لىپن ئالدىغا چىقىپ ئۇنىڭدىن سورىمىدىل. 

 

شاى لاۆرگەزمە ئورنىمىزنىاڭ ئالدىادا توختااىن بىاز بىالەئ ىخىزمەتد 6لېيىنن ستۇد ىمۇند بىالەئ ئۇنىاڭ 

ابەتلەشسە  ئەرزىمدۇ  نەتىنىسى مۇۋەپپەقىيەتلىل بوالمادۇ  پاراڭالشماقچى بولدى. بىزنىڭچە ئۇالر بىلەئ رىق

لااۆى ئۇچااۇرالرنى تېسىمااۇ مەئ قىلااچە ئىككىلەناامە  ئۇنىڭغااا ئامالىىااڭ بااارىچە خاتااا تەسااىر پەياادا قىلىاادىغائ 

يەتكۈزدرم. ئۇالر بىز تىزىپ قويغائ لىچىل نەرسىلەردىن ئېلىپن ئاندىن ستۇد ىمۇند ئەگەشاكۈچىلىرىىى ئېلىاپ 

ئ پېتى لېتىپ قالدى. ئۇالر بىزگە ئاانچە دىقاقەت قىلىاپ لەتمى ەنادە  قىالتتاى. ئاۇ چابادا بىاز پەقەت بادايغا

تاشاقانغا ئېرىشاىش ئۈچاۈئن بىار -ئىدۇق خااالسن ئاازراق ئاشاقائ رقورساقلىرى بورۇلداى لەتكەئ سەرگەردانال

 توى لىشى بىلەئ ئۇرۇشۇى تالىشاتتۇق. 

 

 Yahooبا بىر بومبا ئاتتى. ئۇالر  Googleشىرلىتى  Overtureلۈنىن -13ئايىىڭ -11يىلى -2001

دى ەئ ھااالقىلىق سااۆزگە ئاساسااەئ قاااراتمىلىق ئاااېالئ زئااايلىق مااۇددەتتىكى توختااام تااۈزدىن ئىااا 5بىاالەئ 

يەنە داۋاملىق ھەق تۆلەى بىزنىڭ ئىزدەش نەتىنىمىزنى ئىشالىتەتتىن ئەمماا ئاۇ  Yahooتارقىتىدىغائ بولدى. 

ىر شىرلەت قولغا ئېلىپ پۇى تاپاتتى. بىز ئېىەلىى چوڭ قىلىاپن ساۈتىى ساابقاندىن لېايىنن نەتىنىلەرنى يەنە ب

ئااۇالر قااايمىقىىى ئېلىااماالتتى. الررى بىاالەئ سااېرگې  چىااداى تااۇرۇى باشااقا گەى قىلمىاادىن ئەممااا بااۇ قېتىملىااق 

لالى ئۆتۈناۈى بەرساە نى باشقىالربا قاوش قاو Yahooمەبلۇبىيەت ئۇالرنىڭ بەلال ئاچچىغىىى لەلتۇردىن ئۇالر 

پاو ئېتىاپن  Overtureبولمايتتىن ئۇ ئىزچى  بىزنىڭ ئەڭ چوڭ ھەمكارلىق شېرىكىمىز ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستى ە 

Yahoo  نىڭ ئىل ىارىGoogle  ناى تاللىشاىىىڭ خاتاالىق ئىكەنلىكىىاى دارىتمىلىادى. بىاز تېسىىكاا ئاارقىلىق

Overture نىاڭ قايتۇرماا زەربە بېرىشاكە لاۈچىمىز يوقلۇقىادىن نى دەرھاى يېڭىشكە ئامالساىزن ئەمماا باۇ بىز

 د رە  بەرمەيدۇ.

 

 ئەمەلىيەت مۇنازىرىدىن ئۈستۈئ 

 

ن ئەمماااا ئۆزىمىزنىاااڭ تورتۇراساااىدىن ىساااىمۇگەرچە بىاااز رىقابەتچىمىزنىاااڭ ياماااائ گېپىىاااى قىلسااااق بولم

دررسااە  بولىاادۇ. مەئ قانااداق پاياادىلىىىپن ئىشاالەتكۈچىلەرگە بىزنىااڭ بىردىىبىاار ئىكەنلىكىمىزنااى بىماسااىتە بىل

 ئىپادىلەشىى ئويالى بولدۇم. 

 

مەئ يەنە الررىىىاڭ پىكرىادىن نەقىا  « پ قالما. ىىئەڭ ياخشىدىن مەڭ ۈ قانائەتلى»مەئ مۇنداق يازدىل: 

مەقسااىتىڭىزنى دەى چۈشااىىەلەيدۇن سااىزگە الزىملىااق نەرسااىىى دەى »ئالاادىلن مااۇلەممەى ئىاازدەش موتااورى 

ال ماۇلەممەى ئىازدەش ماۇالزىمىتى  Googleەئ چۈشەندرررى شاۇنداق د ادىمكىن پەقەت م«. تەمىىلىيەلەيدۇ

تەمىىلەش ئۈچۈئ توختىماستىن جاپالىق لۈرەش قىلىماتىدۇن بۇ ئۇلۇبمار بىر نىشائ بەلكىل دونكىسوتچە نىشاائ 
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زناى ئاېالئ بولۇشى مۇمكىنن باۇ نىشاائ بىزناى  قوشاۇمچە لەساپى تاورالردىن تولاۇق پەرقلەنادرررى تۇرىادۇن بى

 سودى ەرلىرىىىڭ مەنپەئەتىىى ئىشلەتكۈچىلەردىن ئۈستۈئ لۆرىدىغائ تورالردىن پەرقلەندرررى تۇرىدۇ. 

 

Google  ناملىق « بىز بايقىغائ ئوئ چوڭ ھەقىقەت»نىڭ يۈرىكىىىڭ ساپلىقىىى ئىسپاتالش ئۈچۈئن مەئ

ى ئىىژ ىېرالر قوشۇنى شۇنداقال الررى بىالەئ بىر تىزىمىى رەتلەى تىزبائ. مەئ ئامالىىڭ بېرىچە ئۆزەمىىڭ ئىل ىر

دىن ئاساساى  مەقساەتىى بىاردىن بىاردىن يەلاۈنلەى چىقاتىلن باۇ ئاساسا  ىرىسېرگېيىىڭ بارلىق تەسىرلىشىشل

شااىرلىتىىىڭ يېڭىلىااق يااارىتىش ۋەزىيىتىىااى ئورتاااق نااۇر  Googleمەقسااەتلەرنى بىاار بىاارى ە تۇتاشااتۇرۇى 

 ق تەرتىپى بويىچە تۆۋەندىكىدە  تىزىلدى: چاچقۇزىمىز.  بۇ ئىشالر ئالدىىلى

 

 ئىشلەتكۈچىلەرنى مەرلەز قىلىدۇن ھەممە بۇ مەرلەزگە بويسۇنىدۇ. -1

 

 بىر ئىشىى ۋايىغا يەتكۈزرى قىلىدۇن بۇ ئەڭ ياخشىسى. -2

 

 تېز ئاستىدىن ياخشى. -3

 

 ئېچىم تىش يېپىم لىشتىن ياخشى. -4

 

 تور د مولراتىيەسىىى جارى قىلدۇرىدۇ. -5

 

 قىيىىچىلىقىى ھەى قىلىش ئىشسانا شىرەسىىىڭ يېىىدا بولماسلىقى مۇمكىن.-6

 

 يامانلىق قىلمايمۇ پۇى تاپقىلى بولىدۇ. -7

 

 ھەمىشە تېسىمۇ لۆى ئۇچۇر بولىدۇ.-8

 

 ئۇچۇر ئېھتىياجىىىڭ چېكى يوق. -9

 

 بۇرۇلكا لېيىش ھاجەتسىز.-ئەستايىدىللىق بىلەئ لاستۇم-10

 

 غا تەڭ ئەمەس. ئۇلۇبمارلىق ياخشى-11

 

 Linuxنىاڭ  Googleنۇقتا الررىىى بەلال ئەنسىرىتىدۇ. باۇ جايادا چۈشاەندرررل ىىى -4بۇنىڭ ئىچىدە 

تۈرىدىكى ھەقسىز ئىشلىتىپن ئورتاق تەتقىق قىلىدىغائن ئەسلى لودنى ئاشكارىالش تېسىىكىساىىى ياقتۇرۇشاىن 

مەشااغۇالت سىستېمىسااىىىڭ  Windowsسىستېمىسااى باربانسااېرى مىكروسااولتىىڭ  Linuxشااۇنىڭ بىاالەئ 

 ھۆلۈمرانلىقىغا نىسبەتەئ تەھدىە دەى قارىلىماتىدۇ. 

 

 Netscapeد ااادىن الررىن يەنە « ئاااۇ گې اناااە ئاااادەم ە چېقىلماااا. »الررى مېىاااى ئاگاھالنااادۇرۇى: 

داق شىرلىتىدىن لەل ەئ ئومىدن ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇ بايەت زور مەخلۇققاا ئىغماگەرلىال قىلساا ئااقىمىتى قانا

شااىرلىتى ئىل ىاارى د ڭىزبااا لىاارگەئن ئۇالرنىااڭ تورلۆرگۈسااى  Netscapeبولىاادىغانلىقىىى ئوباادائ بىلىاادۇ. 

Windows  بااا « تۆشااۈ  بولااۇى لەتااكەئ قااوزبىتىش پىروگراممااا ئارىالشمىسااى-ھااۆتمە»سىستېمىسااىىى

ن بااۇنى «قىلغااائگى انااە ئااادەم ە چې»ئايالناادۇرۇى قويىاادىغانلىقىىى ئېيتقااائن ئااۇالر ئىل ىاارى مۇشااۇنداق 

ئۇسۇلى بويىچە جاۋاب « چېقىلىش»لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى بىلىدىغائ ئىش. مىكروسولە  ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىىىڭ 

سىستېمىساااىىى ئۆزئاااارا باااابالىن  Windowsتورلۆرگاااۈ بىااالەئ  Internet Explorerقاااايتۇردى. ئاااۇالر 

ئۈنمەيادىغائ يەرگە ئايالنادۇرۇى ناى گىياا  Netscapeئۇساۇلى ئاارقىلىق « شئولسې ىن تەمىىلەشىى ئاۈزر»
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لىدۇن مىكروساولە ېنىڭ ئولسى ېن تەمىىاتى نۆۋەتتە يەنىال ئىىتايىن تار بولغائ نەيچىدىن ل Googleقويدى. 

تورلۆرگااۈگە ئااازراق ئااۆزگەرتىش لىرگۈزسااەن يااالى لااۈچىىى مەرلەزلەشااتۈررى  Internet Explorerپەقەت 

ان ناھايىتى ئاسانال بىزنىاڭ ئولساى ېن تەمىىلەيادىغائ نەيچىمىازگە ئۆزىىىڭ ئىزدەش مۇالزىمىتىىى تەتقىق قىلس

 نۇقتىىى ئۆچۈررۋەتتىل. -4بىر قانچە تۇگۈئ تۈگۈى قويااليدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈئن مەئ 

 

ماددىىى تىزىاپ  11با قىسقاردى. مەئ دەسلەپتە مەقسەتلىل ھالدا  10بۇنداق بولغاندان ئومۇمى  سانى 

ئىشقا ئاشۇرىدىغائ نەرسە ھەمىشە مۆلچەردىكىدىن »ىر ماددىىىڭ مەقسىتى بىز چىقتىلن چۈنكى ئەڭ ئاخىرقى ب

بانلىقىىى بىلدررىدۇ. مەئ ئامالىىڭ بېارىچە  يەنە بىار مااددا قوشاۇىن ئۆچاۈررۋەتكەئ ئاشاۇ « ئېشىپ چۈشىدۇ

لسااى ماااددىىى د سااەم بااۇ تىزىملىكىااى لېيىىكااى زامانىمىيلىقىىااڭ ئە 11ماددىىىااڭ ئورنىغااا دەسسااىتىمەئ. مەئ 

 ساتىرا مودىسىغا يېتىشەلەيدۇن بىراق باشقۇرۇش قاتلىمى مۇشۇنداق بولسۇئ د دى. 

 

ئەساتايىدىللىق »ئۇالرنىڭ باشقا مەزمۇنالربا قارشى پىكرى يوقن بۇنىاڭ ئىچىادە مەئ ئەڭ ياقتۇرىادىغائ 

ە دەزماااى د ا ەئ بااۇ مااددا. گالىسااتۇق تاقاشااقا ئاۆچن لااۆيىەلك« بۇرۇلكاا لېاايىش ھاجەتسااىز-بىالەئ  لاسااتۇم

-ئادەمىى چاقىدىغائ ئىشتانغا ئۆچن پۇتىى قىستايدىغائ ئايابقا ئۆچ. ئۆزەمىىاڭ لاساتۇم ①38سېلىشقا ئۆچ. 

بۇرۇلكىىى مەنسىتمەيدىغائ ئويۇمىى لارخانىىىڭ قىممەت ئۆلچىمى يۈلسەللىكى ە لۆتۈرمەلچىن شاۈلرىلەرلىن 

Google  .دا ئۇالر مۇشۇنداق قىلىشىى خااليدۇ 

 

قىساقىلىقى ئوخشااش ئەمەس. -ىلغائ ھەر قايسى ماددىالرنىاڭ داۋامالشاقائ ۋاقتىىىاڭ ئاۇزۇئيۇقىرىدا تىز

« بىاار ئىشااىى ئەڭ ياخشااى قىلىااش»يااېڭىال تااۈزەتكەئن  Googleئەمەلىيەتااتەن بۇنىڭاادىن سااەى ئىل ىاارى 

داق ئىقتىسااد ئۇچۇرلىرىادە  مۇشاۇن-پىرىىسىپىىى لېڭەيتىشاكە قاوال  بولۇشاىن تاوردا پاراڭلىشاىش ۋە ماالىيە

نىااڭ  Googleمەھسااۇالتىىمۇ ئااۆز ئىچىاا ە ئېلىشااىى ئېىىااق ئىپااادىلەش مەقسااىتىدە مۇشااۇنداق قىلاادى. مەئ 

توختىما  زورىيىپن ئاخىرى ئىزدەشتىن ئىبارەت چەللىمىىى بۇزۇى تاشاليدىغانلىقىىى بىلىمەئن شۇبىىىساى بىاز 

شالەتكۈچىلەرنىڭ بىاازگە بەرگەئ ئەيىاى چاباادا ئىازدەش ئۈچااۈئ جەڭ قىالتتاۇقن ئۇنىااڭ ئۈساتى ە ئىزدەشاامۇ ئى

ئېىىقلىمىسااى ئىاادى. ئەگەر بىزنىااڭ ئاتاااقتىكى ئىناااد قىلغااائ مەھسااۇالتىمىزنى قوبااۇى قىلىشااىى رەت قىلساااقن 

 ئەجەبا بەبەرەزلىل بولماسمۇ  

 

باۇ بىزنىاڭ «. يامانلىق قىلمايمۇ پاۇى تااپقىلى بولىادۇ»—پەقەت بىرال ماددا مېىى ئىككىلەندرررى قويىدۇ

Overture  با قايتۇرما زەربە بېرىدىغائ يادرولۇق تەرىپىمىزن ئەمماا بىاز ۋىنادانىمىزنى ساتماسالىق بەدىلىا ە

مااۇۋەپپەقىيەتىى قوبلىشااىش ئااارزۇيىمىزنى تىلغااا ئالغاناادان مەئ سااەئ خاتىرجەمسااىزلىىىمەئ. بااۇنى باشااقىالر 

ىزنىااڭ ئەخااالق مىزانىىااى ناھااايىتى گۈدەللىاال دەى ئويلىشااى مااۇمكىنن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە بىااز ھەر قېااتىل ئۆزىم

ئەمەل ە ئاشۇرالمىغائ ۋاقتىمىزدان ھەمىشاە تەنقىادلە ئاۇچرايمىز. باۇ بىار مااددىمۇ بىزنىاڭ يەنە بىار ياادرولۇق 

قارشى. ھازىربا لەل ەندەن بىاز -بىلەئ قارىمۇ« ئازراق ۋەدە بېرىپن لۆپرە  نەقلەشتۈررش»قىممەت قارىشىمىز 

قولغااا لەلتااۈرگەئ مااۇۋەپپەقىيەتلەرنى لۆپتااۈرمە ن ھەم ئۆزىمىزنىااڭ  ئىزچىاا  ئېھتىياتچااانلىق بىاالەئ ئااۆزىمىز

 ئەمەلى  لۈچى ھەققىدە پو ئاتمايمىز. 

 

ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلەرن ئااېالئ خېرىاادارلىرى ۋە ئىاازدەش ئىشاالەتكۈچىلىرىىىڭ مەنپەئەتااى ئۈچااۈئن 

مايمىز. بىاز يەنە لەل ۈساىدە ئاۇالر لۆز قىل-ئۆزىمىزنى قۇربائ قىلىشقا رازىن ئەمما بىز ئەزەلدىن ئۆزىمىزنى لۆز

ئۈچۈئ نېمە ئىش قىلىپ بېرىدىغانلىقىمىزنى ئىىتايىن ئاز سۆزلەيمىزن ئەمما بىاز ئىزچىا  ئۇالرنىاڭ مۆلچەرىادىن 

نااى  Google.comشااىرلىتى ئۈچااۈئ  Netscapeئېشااىپ لېااتىش ئۈچااۈئ توختىمااا  لااۈرەش قىلىااماتىمىز. 

مىلياارد دەرىنىساىدىكى تاور ئادر ساى  1ئۈچاۈئ  Yahooىسااى؛ تاقىم تىشن بۇ ناھايىتى قاالتىن ئەمەلىا  م

ئىىد كىسااى تەمىااىلەشن بااۇ يەنە  بىاار ئەمەلىاا  مىساااىن گەرچە الررى بىاالەئ سااېرگې  يوشااۇرۇئ خېرىاادارالرنىڭ 

                                                             
38

نداق بولسىمۇن سېرگې  مەلۇم سورۇنالردا ساالپەتلىل بولماقچى بولغاائ ۋاقىتتاان مەئ ئۇنىڭغاا لاۆيىەلكە قاناداق دەزمااى گەرچە شۇ   

سېلىشىى ئۆگىتەتتىل. بىاز ئاۇۋىالش سۇپىساىىىڭ يېىىغاا دەزمااى ساېلىش سۇپىساىدىن بىرناى قوياۇى قويغاائن ئاۇ چاا  مەئ ياۈز تاۇرانە 

 بىر نەرسە ئۆگەتكەئ بىردىىبىر پۇرسەت ئىدى.ئىمتىھائ بەرگەندىن لېيىن ئۇنىڭغا 
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يانچۇقىدىكى ھەر بىار ساېىتىىمۇ باھاا تالىشاىپ ياۈررى ئېلىاپ لېلىشاىى ئويلىساىمۇن ئەمماا بىزنىاڭ نىشاانىمىز 

تېسىىكا شاىرلەتلىرى ئىچىادە ئىىتاايىن -ربا قوشۇمچە قىممەت قايتۇرۇش. بۇ خى  پوزىتسىيە پەئئەلسىچە ئۇال

ئاز ئۇچرايدۇ. بولۇپمۇ مىكروسولتىىڭ ئىپادىساى ئىىتاايىن ناچاارن ئاۇالر ئاادەتتە ئىاش قىلىشاتىن ئااۋۋاى چاوڭ 

ى راسا ماختاى تەشامىقات داۋراڭ سالىدۇن لەسىپ ئۆلچىمىدىكى تەسىرى بار يالى تەسىرى يوق مەھسۇالتلىرىى

كىن بۇ مەھسۇالتالرنىڭ بازاربا چىقىش ۋاقتى ئەڭ دەسلەپتە پىالنلىغاائ ۋاقىتاتىن بەلاال لېايىن ياالى ېقىلىدۇن ل

باۇ —نەتىنىسى پەقەتال يوقاى لېتىادۇ. لارخانىالرنىاڭ بۇناداق قىلىشاىدىكى ساەۋەبىى چۈشاىىىش تەس ئەمەس

 ىرادىسى بار رىقابەتچىلىرىىىڭ بۇ ساھەگە لىرىشىىىڭ ئالدىىى ئالىدۇ. يېڭى بازارنى ئالدىن ئى ىلەىن بۇ ئىشتا ئ

 

نىڭمااۇ  Googleبىااز مەھسااۇالتىى ئالاادىن ئااېالئ قىلىاادىغائ قىلمىشااالردىن قاااتتىق يىرگىىىمىااز.  گەرچە 

ىار يېقىىدا ئالدىن ئېالئ قىلىدىغائ مەھسۇالتلىرى بار بولدىن ھەتتا بىز مەقسەتلىل ھالادا ئىساالھ قىلىادىغائ ب

نىاڭ مەھساۇالت ئااېالئ  Googleقىساىل لەساىپلەرنىمۇ ئالادىن ئاشاكارىلىدۇقن ئەمماا دەسالەپكى ۋاقىاتالردان 

قىلىااش ئەھاامالى ئىزچىاا  سااىرتقا نىساابەتەئ مەخپىاا  ئىاادىن بىااز مەھسااۇالتىىڭ ئىقتىاادارى ئاالھىاادىلىكى ە 

 مۇنچە چۈشەندرررى قوياتتۇق. -نىسبەتەنمۇ يۈزەلى ھالدا ئانچە

 

ناى ئاېالئ قىلادۇقن « ھېسابلىغۇچ Google»كۈچىلەرنىڭ ئۆزى بايقىشىىى ئۈمىد قىلىمىز. بىز بىز ئىشلەت

ئاندىن ئىشلەتكۈچىلەرگە  ئۇنىڭ قولىىڭ ئۇزۇنلۇقىىى ھېسابلىيااليدىغانلىقىىى بايقاتتۇقن ئىمال تەلشاۈرگۈچتىن 

ەسااى بېاارىپال قالمااا  يەنە بىرنااى ئااېالئ قىلاادۇقن ئىشاالەتكۈچىلەر ئۇنىااڭ ئااادەتتىكى سااۆزلەرگە ئىمااال تەۋسىي

 خەۋەردىكى لىشى ئىسىملىرىىى تەلشۈرەلەيدىغانلىقىىى بايقىدى. 

 

بىالەئ « ياماانلىق قىلماسالىق« »ئازراق ۋەدە بېرىپن لۆپرە  نەقلەشاتۈررش»بىزگە نىسبەتەئ ئېيتقاندان 

 ئوخشاش مۇھىل ئەقىدى ە ئايالندى. 

 

لېيىىكاى قەدەمادە قاناداق  Googleتۇشاتىن -تۇشمۇ ئەڭ ئاخىرىدان ئىشلەتكۈچىلەر بىلەئ تەھلىلچىلەر

نەرسااىىى تەتقىااق قىلىاادىغانلىقىىى پەرەز قىلىشااقا باشاالىدى. تېلې ااوئ  ساااياھەت مااۇالزىمىتى  لاربوناااتلىق 

ھەم جەزملىمىدى ھەم ئىىكار قىلمىدىن پەقەت مۇشۇ  Googleمىش گەپلەر لەڭ تارقالدىن -ئىچىملىل  مىش

موتاورى ئەمەسن  شئەمادى پەقەتاال ئىازدە Googleمىزنى ئىككىلەنادرررى قويادى. بىر نۇقتىال رىقاابەتچىلىرى

Google تېسىىكاااا شاااىرلىتىن -قىااايىن مەساااىلىىى ھەى قىلىااادىغائ پەئGoogle  نىاااڭ نامىااادا ھەر قاناااداق

 مەھسۇالتىىڭ لۆپىيىشى مۇمكىىدە  قىلىدۇ. 

 

ويىدۇن بولۇپمۇ سېتىش خادىملىرىغاا نەتىنىمىزنى قەستەئ بېسىشىمىزن بەزىدە ئادەمىى مەيۈسلەندرررى ق

 نىسبەتەئ تېسىمۇ شۇنداق. 

 

AdWords 14 ىىڭئېالنىىىاااڭ چاااېكىلىش نىسااابىتى بەيرىااا  نىشاااانلىق ئېالنىىاااڭ چاااېكىلىش نىسااابىتى 

ھەسسىسى ە يېتىدۇن ئەمما بىز سېتىش خادىملىرىغا خېرىادارالربا چۈشاەندررگەندە باۇ خىا  ئېالنىىاڭ ئۈناۈمى 

ھەسسە ياخشى ئىكەنلىكىىى د يىشىى تاپىاليمىز. بىز يوشاۇرۇئ خېرىادارالربا ئاڭلىغانادىن  3باشقا ئېالنالردىن 

لېاايىن ھەقىقىاا  ئىشااەنچلىل ئىكەنلىكىىااى بىلدرررشااىى ئااويالپال قالمااا  يەنە رىقااابەتچىلىرىمىزگە ھەقىقىاا  

قىلغىىىمىازدىن ئىككاى  ئۈنۈمىمىزنى  بىلدررمەسلىكىى ئويلىدۇق. ئەگەر بىز ئىشقا ئاشۇرااليدىغائ نەتىانە ۋەدە

 ئۈچ ھەسسە ياخشى بولسان خېرىدار ھەيرانلىق ھېن قىلىدۇ. 

 

بۇ نىشانغا —تە  بۇ ئىشتا لۆپرە  ئىشقا ئاشۇرىدىغائ يولدىن بىرىمۇ يوق« يامانلىق قىلماسلىق»بىراقن 

ۈپىتى بىالەئ بىر خى  تىنارەت قائىدىسى بولۇش س« يامانلىق قىلىش»يېتەلمەيدىغائ جەريانالر چەلسىز لۆىن 

يىلاى يىا  ئااخىرىن ھاېب بولمىغانادا لىرىمىىا  -2001ئىشسانىدا ئورتاق مۇالھىزە قىلىدىغائ پااراڭ تېمىساى. 

جىلغىسااىدان نۇربااۇئ لىشااىلەر مىكروسااولتىى تېسىىكااا ساھەسااىدىكى بىرىىچااى قااارا قااوى دەى قااارايتتىن ئااۇالر 

ئىباااارەت تىلاااال تۆلۈلىااادىغائ دەرەخىاااى  تىااان Windowsئۆزىىىاااڭ مونوپاااوى زوراۋانلىقىااادىن پايااادىلىىىپن 
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قات چەللىمە پەيدا -ئەھمىيەتسىز قىلىپ قويىدىغائ يېڭىلىق يارىتىدىغائ ئى ىلىل تىكلەش لارخانىلىرىغا قاتمۇ

 قىلىدۇ. 

 

تە  « ياماانلىق قىلماسالىق»نى تىزىشاتىن ئىل ىارىن « بىز بايقىغائ ئوئ چوڭ ھەقىقەت»دەسلەپتە مەئ 

يىلاى ئېچىلغاائ -2000شىرلىتىدە لىشىلەرنىڭ يۈرىكى ە چوڭقۇر ئورناى لەتتى.  Googleئەقىدە ئاللىبۇرۇئ 

مۇنازىرە قىلىىىدىغائ يىغىىدان پائۇى بۇچېە باۇ قاراشاىى ئوتتۇرىغاا قويادىن باۇ قېتىملىاق « يادرولۇق قىممەت»

ىلىاپ چىقىاش. خىزمەتچىلىرىىىڭ ئۆزئارا چىقىشاىپ ئۆتاۈش پىرىىساىپىىى مااددا ق Googleيىغىىىىڭ مەقسىتى 

ئەيىى چابدا بۇ قائىدىلەر ئارقىلىق بىزنىڭ سىرتقا قارىتا ئېلىپ بېرىلىدىغائ قىلمىشلىرىمىزنى قېلىپالشتۇرۇشاىى 

 مەقسەت قىلمىغائن بىراق بۇ قىممەت ئۆلچەملىرىىى شىرلەت سىرتىغا تەشمىق قىلىشىى ئويلىمىغائ. 

 

ن «ئۆزئاارا ھاۆرمەت قىلىااش»وتتۇرىغاا قويغااائ ئامىاە ساىڭسالىىڭ ساۆزى ە ئاساسااالنغاندان ئىشداشاالر ئ

« لوللېكتىاپ»د  ەنادە  ئېتاى ئۇلاۇ  سۇپرىساى قاۇرۇق « يىغىىغاا لېچىكمەسالىل»ن «ۋەدى ە ئەمەى قىلىش»

تەللىاپلەردىن پاائۇى بۇچېاە پەقەتاال رازى ئەمەس. باۇ تەلەپاالەر لىشاىىى بىازار قىلىادۇن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە بەلااال 

بىاارلەى تىاازىل قااۇرۇى -تااۈزرشن ئەگەر ئااادەتتىكى قائىاادە ماااس لەلسااەن بىاارلونكر ااە. مەسااىلەئ پىروگراممااا 

 تەھلى  قىلىش پۈتۈنلە  ئارتۇقچە. 

 

 ھەممە مەزمۇنىى ئۆز ئىچى ە ئااللمامدۇ  دەى سورىدى پائۇى بۇچېە. « يامانلىق قىلماسلىق»

 

ياادرولۇق قىمامەت  مااددىلىق 11ئۇنىڭ پىكرى ە ھاېچكىل ئەساتايىدى  قارىمىادى. ئاۇ قېتىملىاق يىغىىادا 

قارىشى جەزملەندىن ئادەم لۈچى بايلىقى تارماقلىرى تېكىستىىى سىلىقالى بېرىشكە مېىى يااردەم ە چااقىردى. 

بۇنىڭ ئىچىدە ئەمەس. يىغىن نەتىنىسىدىن ئامىە پەقەت رازى بولمىدىن شۇنىڭ بىلەئ « يامانلىق قىلماسلىق»

گە ئىتىقاااد قىلماساالىققا « نەسااىھەتلىرى-ۇچېااە پەناادىپااائۇى ب»ئااۇ ئااۆزى ئوتتۇرىغااا چىقىااپن لااۆپچىلىكىى 

تىن ئىبارەت بۇ جۈملە سۆز خەت يازبىلى بولىدىغائ ھەممە « يامانلىق قىلماسلىق»يېتەللىدى. ناھايىتى تېزالن 

يۈزىادىكى قاارا چېكىاتلەرگە ئوخشااشن مېىىاڭ  ىىڭجايالردا لۆررلۈشكە باشلىدىن خۇددى پىشىپ لەتكەئ بانان

مدە ئۆررگىلى بولىدىغائ ئاق تاختا بولۇىن چۈشالۈ  تامااقىى يەى بولاۇى قايتىاپ لەل ەنادەن لىچىل بۆلۈمچە

رەتلىل ھالدا ئاق تاختىىىڭ بىر بۇلۇڭىادىن ئاورۇئ ئالادى. باۇ بىار جاۈملە ساۆز يىغىان « يامانلىق قىلماسلىق»

رىكەتچاائ لۆرساىتىلدى. زالىىىڭ تېمىغا يېزىلدىن خاتىرە لومپيۇتېرنىڭ ئېكرائ قوبداش پىروگراممىساىدىمۇ ھە

تەبىلىيالن باشاقا لىشاىلەرمۇ لاۆررى تۇرىادۇ. مەئ خىازمەت ئىزدى اۈچىلەرن تەمىاىلەش ساودى ەرلىرى شاۇنداقال 

قايتا لاپالەت بېرىپن بۇ بىر جۈملە بىزنىڭ رەزىا  خاھىشاىمىز بىالەئ -زىيارەت قىلىپ لەل ەئ مېھمانالربا قايتا

 غانلىقىىى چۈشەندرردرم. لۈرەش قىلىماتقانلىقىمىزنى بىلدررمەيدى

 

مەيلااى قەيەرگە بارماااڭن ھەممىااال جاياادا شااىرلەتىىڭ قائىدىسااى سااىزگە ئەگىشااىپ يۈررياادۇن سااىزنىڭ 

جىسامىڭىزدىن ھالقىااپن ھەر بىار ئىااش ھەرىكەتلىرىڭىازگە ئەخااالق جەھەتاتىن ھۆلااۈم چىقىرىادۇن بااۇ ئىىتااايىن 

بىار جاۈملە ساۆز ئىىتاايىن ئااددى ن لىشاىلەر بىار قورقۇنچلۇق ئىش. ئامىە مەقساەتلىل ئوتتۇرىغاا قويغاائن باۇ 

 قارىسىال ئۇنتۇى قالمايدۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە مۇتلەق قانۇئ ئى ە بولغائ مەجبۇرالش لۈچى ە ئى ە. 

 

يامااانلىق قىلماسااالىقىىڭ لۆرسااىتىدىغىىى باشاااقىالردىن »پااائۇى بۇچېتىىااڭ چۈشاااەندرررى د يىشااىچە: 

يتقاندا ئۇالرنى ئالداشقا بولمايدۇن ھەر قانداق ئالداشاىىڭ ھەممىساى پايدىلىىىشقا بولمايدۇ يالى مۇنداقچە ئې

رەزىللىل. شۇڭالشقان ئەگەر بىز بەزىلەر پۇى چىقاربانلىقى ئۈچاۈئ ئىازدەش نەتىنىساىىى ئۆزگەرتىاپن ئۇالرنىاڭ 

پائۇى .« تىزىلىش رەت تەرتىپىىى ئالدىغا تىزساقن ئالدامچىلىق بولىدۇن ئىشەنچىى قااليمىقائ ئىشلىتىش بولىدۇ

نىڭ يامانلىق قىلىشقا قارشى تۇرىدىغائ شاىرلەت بولۇشاىىى ئوياليادۇن ئامىاە باۇ قائىادىىى  Googleبۇچېە 

خىازمەتچىلەرگە -رەسمى  جەزملى ەئ بازارچىلىق پائالىيىتى قىلىشىى ئوتتۇرىغا قويادى ھەمادە باارلىق ئىشاچى

ى يوقىتىاامەتكىلى بولماياادۇ. بۇنىڭاادىن تەشاامىق قىلاادىن ئااۇ مەدەنىاايەت گېىىغااا ئۆزگەرسااىال ئۇنااداقتا ئااۇن

شەلىللەن ەئ ئۈنۈم شۇلىن ئامىە خۇددى مەڭ ۈلۈ  بەل ىىى بىزنىاڭ لوللېكتىاپ قارىشاىمىزبا ئوياۇۋەتكەن ە 
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 ئوخشايدۇ. 

 

ئىىتااايىن ياخشااى قىماامەت قارىشااى دەى قااارايمەئن  نىمەنمااۇ بااۇ»پااائۇى بۇچېتىىااڭ ئېتىااراى قىلىشااىچە: 

ناى چىقىرىم تىشاتەن ئاانچە ياخشاى ‹ ياماانلىق قىلماسالىق› تىش ناھاايىتى تەس. چۈنكى لىرگۈزسەلالن يوقىتىم

مىز ۇلۆررنمەيدۇن ئۇنىڭدىن باشقان مىكروسولە يامانلىق قىلىش پادىشاھىغا ئايالندىن بىزنىڭ ئۇالردىن تاالشاق

 « يوق. 

 

سۇالتن ماۇالزىمەت يامانلىق قىلماسلىق ئىدىيەسى لۈندىلىل پاراڭلىرىمىزدىن تارتىپ سىڭىپ لىرىپن مەھ

ھەتتاااا ھايااااتىمىزدىكى قارارالرنىاااڭ ئاااۆلچىمى ە ئايالنااادىن لىشاااىلەر باااۇ بىااار جاااۈملە ساااۆزنىڭ مەنىساااىىى 

 چۈشەندررگەندەن ھەممىسى ئۆزىىىڭ تەللىپلىرىىى قوشىدۇ. 

 

ئەگەر ئااېالئ قارىماققااا ئىاازدەش نەتىنىسااى ە تېسىمااۇ ئوخشىسااان ئۇنااداقتا تېسىمااۇ لااۆى لىاارىل ئېلىااپ »

 « بىراقن ئۇ يامانلىق قىلىماتامدۇ  لېلىدۇن

 

رەزىللىكااكە قارشااى تۇرۇشااتان  مىكروسااولتىى ئورۇنسااىز ئايااايمەئ دەپااال قااوراى بالااداقىىڭ ئىقتىاادارىىى »

 « ئازايتىشقا بولمايدۇ. 

 

ئەڭ ئااااخىرقى پۇرساااەتىى ساااىزگە بەرساااەن ساااىز تېساااى تاماملىمىااادىڭىز  ساااىز دەى رەزىللىكىىاااڭ »

 « نامايەندىسى. 

 

مەئ لىشىلەرنىڭ رەزىللىككە بەلىتە ئېىىقلىما بەرگەنلىكى ە دىققەت قىلدىلن »بۇچېتىىڭ د يىشىچە: پائۇى 

مېىىااڭ قارىشااىمچەن مەئ بىاارەر نەرسااىىى ياقتۇرمىسااام ‹. مەئ ياقتۇرماياادىغائ نەرسااىىىڭ ھەممىسااى رەزىاا ›

ەش نەتىنىسىدىكى رەت تەرتىپ بىراقن پائۇى بۇچېتىىڭ ئىزد« بولىدۇن ئەمما بۇ نەرسە رەزى  بولۇشى ناتايىن. 

ئورنىىى سېتىشتىن ئەنساىرەى رەزىللىكاكە ئېىىقلىماا بەرگەنلىكاى باويىچە قارىغانادىمۇن بىاز باۇ لەساىپتە يەنىاال 

بەياارى سااانىلىمىز. ئەگەر ھەق تااۆلەى رەتااكە تۇربۇزۇشااىى رەزىللىاال د سااە ن ئۇنااداقتا بااازار شااەيتانىىڭ 

ىل ىرىلەىن ئىىتايىن مۇرەلكەى بولغائ ئاېالئ تاارقىتىش تورىادىن لۈنسېرى ئالغا ئ Overtureئىتتىپاقدىشى. 

  39بىرنى قۇرۇۋاتىدۇ.

 

ناااى ئااېالئ قىلغاناادىن لېااايىنن « بىااز بايقىغااائ ئاااوئ چااوڭ ھەقىااقەت»بىااز ئۆزىمىزنىااڭ تورتۇراساااىدا 

 ڭنىا Overtureئىشلەتكۈچىلەرنىڭ بىزگە بولغائ يۈلسە  ھەققانى  ماختاشلىرىغا نائى  بولدۇق. لاېكىنن باۇ 

ئېشىش سۈرئىتىىى قىلچىمۇ ئاستىلىتالمىدىن باۇ باايەت زور مەخلاۇق تەھادىە ساېلىپ ئىازدەش ئاېالئ لەساپى 

 ساھەسىدىكى ھەممە لىرىمىى قولغا لەلتۈرىمىز د دى. 

 

 ئالتىپ نەتىنە 

 

Overture  بىلەئYahoo  نىڭ ھەمكارلىقى ئۇالرنى باارلىق رىقابەتچىلىرىىىاڭ ئالادىغا ئۆتكاۈزرۋەتتىن

بىلەئ گېرماانىيەدىكى  Overtureئايدان -12يىلى -2001شقىالرنىڭ ئۇالربا لۆزى يەتسىمۇ قولى يەتمىدى. با

ئايدان -1يىلى -2002يىللىق توختام تۈزدى؛  3ئەڭ چوڭ ئىىتېرنېە مۇالزىمەت تەمىىلەش سودى ىرى مۇددىتى 

                                                             
39

  Overture  288مىلياوئ دولالردىان     103يىلىادىكى -2000يىلىادىكى لىرىماى بىار ساەلرەپال -2001نىڭ دولالتىدان ئۇالرنىاڭ 

 مىليوئ دولالربا ئۆرلى ەئ.
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MSN  مۇOverture الر ھەممىال جايادا بولاۇپال قالماا  ئېالنىىى سىىاى ئىنرا قىلىدىغانلىقىىى جالارلىدى. ئۇ

 ھېچيەردە توسۇۋالغىلى بولمايتتى. 

 

خىزمەتچىلىارى ئااز لەم ئىككاى ئاا   Googleئاايغىچەن -1يىلاى -2002ئەمەلىيەتتە ئۇناداق ئەمەس. 

-11جاپالىق ئىشلەىن يېڭى ئېالئ سىستېمىسىىىڭ خىزمەت پىرىىسىپىىىڭ دەسلەپكى ئەندىزىسىىى پۈتتاۈردى. 

بىلەئ ھەمكارلىشىدىغانلىقىىى ئېالئ قىلىپ ئىككى لۈنادىن  Yahooئۆزىىىڭ  Overture —لۈنى-15ئايىىڭ 

يېرىل لېچىدىن ئىل ىرىن ئېرىل بۇ دەسلەپكى سىستېمىىى قوزباتتى. بۇ دەسلەپكى ئەندىزىدە نۇرباۇئ —لېيىن

ائ تاالشتۇرۇش ئارقىلىق ئۇششاق خاتالىقالر بارن ئۇنىڭ ئۈستى ە يادرولۇق ئىقتىدارى تېسى لەمن بىراق شۇ ھام

 چېكىلىش قېتىل سانىغا ئاساسەئ ھەق ھېساباليدىغائ ئېالئ مۇالزىمىتىىى ئىشقا ئاشۇربائ. 

 

ساالر ۋە لالى ورنىيە ئۇنىم رسىتېتى بېرلىلې  تارمىقىدىن لەل ەئ ئىقتىسادشۇناس خاى ۋارىيائ توختىما  

قاناداق قىلغانادا سىساتېمىىىڭ ئاۆزىىى  وياليادىغىىىلباھا تالىشىش سىستېمىسىىى ياخشىلىغائ ۋاقىتتان مېىىڭ ئ

تەۋسىيە قىلىپ سېتىپ چىقىرىش. مەئ ئېلېكتىرونلۇق جەدۋەلدىن بىرنى تۈزرىن يېڭاى سىساتېما بىالەئ بىزنىاڭ 

نىڭ ئېالئ سىستېمىسىىى ئۆز ئاارا سېلىشاتۇردۇم.  Overtureسىستېمىسى شۇنداقال  AdWordsئەسلىدىكى 

قارىماققا قايى  قىلىش لۈچى باردە  قىلغائ بىلەئ ئەمما ئەمەلىيەتتە باۇ سىساتېما  قەبەز يۈزىدە سېلىشتۇرۇش

تېسى لۆپچىلىل بىلەئ لۆررش تەييارلىقىىى قىلىپ بواللمىدى. لۆررنۈش بىر ئاز قوپاىن ئاېالئ قۇرۇشاىىڭ قەدەم 

ەھساۇالت تېساى ئااددى  قاوال  ئەمەس. يېارىل لېچىادە دۇنياباا لەلا ەئ باۇ يېڭاى م باسقۇچلىرىمۇ د  ەندە 

مۇلەممەللەشمى ەئن ناھايىتى تېزال بۇ دۇنيابا مەجبۇرى  چىقىرىامەتمەلچى. باۇ مەھساۇالت ئىشالەتكۈچىلەرگە 

نىساابەتەئ دوسااتانە بولغااائ لۆررنااۈش بىاالەئ بېزىلىشااىن شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالە يەنە ياخشااى ئىسااىمدىن بىرسااى 

 قويۇلۇشى لېرە . 

 

ە ئالغاا ساىلنىتىلدى. مەئ سااالرنى قايىا  قىلىاپن لۆپچىلىكىىاڭ بۇ قېتىلن مارلا قۇرۇلۇشى تېز ساۈرئەتت

ئۈچاۈئ سىساتېمىدا مۇساتەقى   AdWordsلونا يېڭى سىستېمىىى دەى پەرقلەندررەلىشى شۇنىڭ بىلەئ بىلالە 

 AdWords»ئىنرا بولۇش ئۈچۈئ ئەڭ ئاخىرقى باسقۇچتا پىالئ تەييارلىشىمىز الزىل. مەئ يېڭى سىستېمىىى 

Select »ن تالالش  دەى ئاتاشىى تەشەببۇس قىلدىلن چۈنكى لونا سىستېمىىى تاقىمەتكەنادەن ئاساانال دئالدى

«Select » ناى چىقىرىاامەتكىلى بولىاادۇ. ئاۇ مېىىااڭ پىكاارىم ە قوشااۇلدى ھەمادە بااۇنى الررى بىاالەئ سااېرگېيغا

 تەۋسىيە قىلماقچى بولدى. 

 

نىااڭ سىستېمىسااى پەقەت  Overtureئېلىااپ لەلاادى.  ليېڭااى لۆررنااۈش ماڭااا تېسىمااۇ لااۆى ئاۋارىچىلىاا

ئاددى  ئۈچ قەدەمدىال ئېالئ قۇرااليدۇن ئۇ خىا  تۇيغاۇ خاۇددى گولا  تاوى ماشىىىساى ھەيدى ەنادەلال راھەت 

مە  لۈرەشچى ئايروپىالئن ئۇنىڭدا ھەر خى  تېسىىكىلىق ئاتالغۇالر باارن  AdWords Selectئاددى . بىراق 

ئاېالئ رەسامى  ئاېالئ قىلىىىشاتىن ئىل ىارىن ناھاايىتى ئاۇزۇئ بىار  بەلىتە ئۆلچى ۈچ ۋە شىكاال تەخسىساى باارن

دەلىللەش تىزىمىىى تەلشۈررى دەلىللەش لېرە . مەئ ئۇالربا ئالدىن تەڭشەل ەئ تالالنمىالرنىڭ قىسقا ياولىىى 

ئورۇنالشتۇرۇشىى ئويلىدىل ئەمما ساالرنىڭ ھېن قىلىشىچە سىستېمىىىڭ نازۇللۇق دەرىنىسى دەى ئۇنىڭ لاۈچ 

 ۇدرىتى ئىكەئن ئۇنىڭ ئۈستى ە يەنە سىستېمىىىڭ يارقىن نۇقتىسى ئىكەئ. ق

 

شااېرى  ساااندبېر  ئىقتىسادشۇناساالىق ساھەسااىدە لىچىكىاادىال ئارزۇسااىغا يەتااكەئن ئامېرىكااا مااالىيە 

مىىىستىرلىقى ئىشسانىسىىىڭ مۇدىرىلىق ۋەزىپىسىىى ئۈستى ە ئالغائن ئۇ بۇ يېڭى دەسالەپكى ئەنادىزە دۇنياباا 

بااا قوشااۇلغائ. شااېرىلىىڭ لېلىشااى بىاالەئن ئااېالئ ساھەسااىدىكى بااارلىق  Googleئاچقااائ ئاشااۇ ھەپااتە  لااۆز

خېرىدارالرنى قولالش خىزمىتىىى دەرھاى قولىغا ئالدىن شۇنىڭ بىلەئ بىلالە بەش لىشاىلىل قوشاۇنىىمۇ ئۇنىڭغاا 

سااتىپا بېرىااپ ئايرىلاادى. ئۆتكاۈزرى بەردىن ئۇالرنىااڭ ھەممىسااىىى ئومىااد باشااقۇرىدۇ. شااۇ لاۈنى بىاار لىشااى ئى

شېرىلمۇ ئىشىى ئاددىيالشتۇرماقچى ئىدىن بىراق ساالرنىڭ يېىىدا ئاقمىدىن ئۇ بۇ مەھسۇالت ئۈچۈئ مۇلەممەى 

قوشۇمچە نۇسسىدىن بىرنى تەتقىق قىلىپ چىقتى. ئىشلەتكۈچى لۆررنۈشىن ئىمزا قويۇش تەرتىپىن لىال ئاارتۇق 

تىن تارتىپ سااالر ناھاايىتى لۆڭاۈى باۆلەتتى. ئاۇ ئېلسەتەتىدىغائ قىلىش مېسانىزمىن ھەتتا ئىشلەتكۈچى ە ئەۋ
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مەھسۇالت دىر كتورى بولۇش سۈپىتى بىلەئن ھەممە تەرەپلەرنى سۈررشتۈررشكە ھەقلىق ئىدىن بىراق قائىدى ە 

ە خىالپلىق قىلىشقا بولمايتتى. بىر ماشىىىىىڭ مىڭ چاقى بولغائ تەقدىردىمۇن ئالغا ئىل ىرىلەش ئەڭ تۈى مەسىل

تە ياۈز بېرەتتاى. سااالر بېلىاق ساۇبا  4ئىدى. چوقاۇم تېاز ساۈرئەتتە قاارار چىقىارىشن دائىال ئەتىا ەئ ساائەت 

ئېرىشكەندە  پۈتۈئ لاۈچى بىالەئ ئاتلىىىاپن مەھساۇالت دىر كتورىادىن ئىباارەت باۇ رولىاى يېڭاى بىار ماۇھىل 

 ئورۇنغا لۆتۈردى. 

 

ۋەدىساى « پۇى خەجلەى ئۈناۈم ساېتىم لىش»دىن تەرىپى Overtureساالر مېىى سۆزلەرنى قوراشتۇرۇىن 

نىااااڭ ئەۋزەللىكااااى نەدە د  ەنىااااى  AdWords Selectيېتەلچىلىاااال قىلىماتقااااائ ئااااېالئ ساھەسااااىدەن 

چۈشەندرررشااىى تەلەى قىلىاادى. بااۇ جۈملىىىااڭ مەزمااۇنى ئااېالئ سااودى ەرلىرىىىڭ قەلاابى ە تەسااىر قىاللىشااىن 

Overture دان ئۇالرنى بىزنىڭ يېڭى سىستېمىمىزنى سىىاى ئىشلىتىشاكە خېلى ياخشى ئىنرا قىلىماتقائ ئەھمال

 سۆزدىن ئېشىپ لەتمەسلىكى لېرە .  7جەلپ قىاللىشىن ئۇنىڭ ئۈستى ە 

 

بااۇ جااۈملە يامااائ ئەمەس تۇيغااۇ بەردىن ئااۇ بىزنىااڭ « ھەممىاادە نەتىنىاا ە قاااراش.»مېىىااڭ تەللىااپىل: 

ېلىىمىساىىىڭ ھەقىقىا  نەى قايتۇرۇشاچانلىقىىى سېلىشتۇربۇسىز دەرىنىدىكى ئىازدەش ساۈپىتى بىالەئ ئاېالئ س

تەلىتلەيدۇن بىز تارقىتىش ئۈچاۈئ تەييارالۋاتقاائ ساېتىش ماتېرىياللىرىادا چاوڭ ساۈپەت ھالادا باۇ بىار جاۈملە 

ۋە باشااقا خېرىاادارالرنىڭ ياقتۇرۇشااىغا  ئېرىشااىش  Yahooتەشاامىقات سااۆزىىى قوشااۇى قوياادۇقن ئەگەر بىااز 

پايدا ئېلىپ لېلەلەيدىغائ ئەمەلى  لۈچىمىز  دەش تەمىىلىيەلەيدىغانلىقىمىز ھەمئۈچۈئن چوقۇم بىزنىڭ ھەم ئىز

 بارلىقىىى تەشمىق قىلىشىمىز لېرە . 

 

سىستېمىساااىىى ساااىىاى ئىشااالەتكەئ  Overture ىىڭشاااىرلىتى Yahooساااىرتتىكىلەرنىڭ د يىشاااىچەن 

 Overtureشااىرلىتى  Yahooئەھاامالى ئااانچە ياخشااى بولماااپتۇ. بىاار خېرىاادارنىڭ بىاازگە دەى بېرىشااىچەن 

 Overtureئىزدەش تىزىمىىىڭ مۇناسىمەتسىزلىل دەرىنىسى بە  يۇقىرى ئىكەئ. بىار قاانچە لۈنادىن لېايىنن 

ئۆزلىرىىىڭ ئېالئ يېتەلچى يولىىى تۈزەتتىن تور ئادر سىن ئېالئ ماۋزۇسى ۋە مەزمۇئ چۈشەندرررشى جەھەتتە 

گەرچە بىااز »نىااڭ جالارلىشااىچە:  Overtureىااپ لىااردى. تېسىمااۇ قاااتتىق بولغااائ تىاازگىىلەش ئااۆلچىمىىى ئېل

دۇنيادا ئالدىىقى قاتاردىكى ئىزدەش تەسىراتى بىلەئ تەمىىلەيادىغانلىقىمىزبا ۋەدە بەرگەئ ئىكەنمىازن ئۇناداقتا 

خېرىدارلىرىمىزبا مۇناسىمەتچانلىقى ئىىتايىن يۇقىرى بولغائ ئىزدەش نەتىنىسىىى تەمىاىلەش ئىىتاايىن ماۇھىل. 

قكااىن بەزى ئىشاالەتكۈچىلەر ئاااخىرى چىقماياادىغائ بۇنااداق چېكىشااىى داۋامالشااتۇرۇىن ئەڭ ئاخىرىاادا ئېىى« 

 الزىملىق ئۇچۇربا ئېرىشىشىى خالىمايدۇ. 

 

Overture  مىڭ ئاېالئ خېرىدارىادىن لەلا ەئن ئۇالرنىاڭ ئېالناى  40نىڭ قارىغۇالرچە ئۆزى ە ئىشىىىشى

Overture ۇراساىىىڭ ھەممىاال يېرىادە لاۆرگىلى بولىادۇ. نىڭ مىڭلىغائ خېرىدارالرنىڭ تورتGoogle  پەقەت

نىڭ ئىزدەش موتورى تەرەققىا  قىلىاپ قاانچە  Googleتورتۇراسىدا  ئېالئ ساتىدۇ.  google.comئۆزىىىڭ 

 چوڭىيىپ لېتىشىدىن قەتلىيىەزەرن ئۇ مەڭ ۈ بىر ئېالئ تورى بىلەئ بەسلىشەلمەيدۇ. 

 

رەڭ قىلىااپ لەتمىاا ەئ ھالاادان ئىشااىىڭ ئۆزگىرىدىغانلىقىاادىن ئاياادان ئومىااد ئااانچە ئېاا-1يىلااى -2002

بىاز »تورتۇراسىىىڭ مۇخبىرىغا د يىشاىچە:  evolutionmagazine.comيوشۇرۇئ بىشارەت بەردى. ئۇنىڭ 

ئىزدەش مۇالزىمىتى بىلەئ تەمىىلەيدىغائ نۇربۇئ شىرلەتلەرنىڭ ھەممىسى بىز بىالەئ ئاېالئ تاارقىتىش لەساپى 

ماقچىن ئىككى تەرەى مەلۇم نىسبەت بويىچە لىرىمىى بۆلۈشىدۇ. بىز باۇ مەساىلە ھەققىادە جەھەتتە ھەمكارالش

بىلەئ يوشۇرۇئ رىقابەتلىشىش ئېھتىماالى بولغاائ سااھەن بىاراقن باۇ بىزنىاڭ  Overtureئويلىىىماتىمىزن بۇ بىز 

ىل يارىتىشااقا يااادرولۇق لەسااپىمىز ئەمەسن چااۈنكى بىااز ئااۈچىىچى تەرەپىىااڭ ئااېقىل مىقاادارى ئااارقىلىق لىاار

 « تايانمايمىز. 

 

ئومىدن چوڭقۇر يوشۇرۇنۇى ئۆزىىى لۆرسەتمەيدىغائ مااھىرن بىاز ئااللىبۇرۇئ بىرلىشاىپ ئاېالئ تاارقىتىش 

ساېتىش ئەترىتاى  Googleلەسپى توبرىسىدا تۇننى توختامىى تاۈزرى بولادۇق. تېساى بىار ھەپاتە ئىل ىارىن 
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Earthlink ى ۈچى بىر شىرلەت  بىالەئ توختاام تاۈزدۇقن ئۇالرباا بىزنىاڭ دئىىتېرنېە مۇالزىمىتى بىلەئ تەمىىل

ئااېالئ مااۇالزىمىتىمىزنى تەمىىلەياادىغائ بولاادۇق. ئۇنىڭاادىن ئىل ىاارىن ئااۇالر ئىزچىاا   AdWordsئەساالىدىكى 

Overture  نىڭ خېرىدارى ئىدى. بۇ قېتىملىق ھەمكارلىق بىز بىلەئOverture  نىڭ رىقابىتىدە تۇننى قېاتىل

 Overtureئاېالئ ئەندىزىساى تەمىىلىمىادۇقن مەئ  CPC. بىز بۇ قېتىل ھەتتا قارشى تەرەپاكە بەلىبە قىلدۇق

 نYahooئۇالرنىااڭ ئاساساالىق ھەمكااارلىق شااېرىكى —نىااڭ بااۇ ئىشااىى لااۆڭلى ە ئالماساالىقىغا ئىشااەنمەيمەئ

ا بىزنىااڭ نىااڭ ھەقىااقەتەئ تىلغااا ئااالغۇچىلىكى يااوق. ئەمماا Earthlinkئامېرىكااا لىىىيەسااى ە سېلىشااتۇرباندان 

قارىشىمىزچەن بۇ چاوڭ بىار ساودا. باۇ شاۇنى ئىساپاتاليدۇلىن بىزماۇ باشاقا لارخاانىالر بىالەئ بىرلىشاىپ ئاېالئ 

 ئارىسىدىكى يوشۇرۇئ جەڭ قىزىشقا باشلىدى.  Overtureتارقىتااليمىزن بىز بىلەئ 

 

ۇ تىرىشااىپ ئومىاادنىڭ تەباارىكلەش ئۇسااۇلى شااۇلىن شااىرلەتتىكى يااۇقىرى تااۆۋەئ ھەممەيلەنىىااڭ تېسىماا

باا  Overtureئىشلىشىىى ئېيتتى. بىز ھەر بىار ئېالنىىاڭ ئېلىاپ لېلىادىغائ پايدىساىىى ئۆساتۈررش ئاارقىلىق 

بېسااىل پەياادا قىلىمىااز. بىزنىااڭ تاااپقىىىمىز قااانچە لااۆى بولغانسااېرىن خېرىاادار چاااقىرىش جېڭىاادە يوشااۇرۇئ 

ە چوڭ بولىادۇ. بىزنىاڭ مۇناساىمەتچانلىقىى ھەمكارالشقۇچى شېرىكلىرىمىزگە تەمىىلىيەلەيدىغائ پايدىمۇ شۇنچ

دىاان تېاازن چااۈنكى ئااۇالر قولاادا باھاااالش ئۇسااۇلى بىاالەئ ئېالنىىااڭ  Overtureئۆستۈررشااىمىزنىڭ سااۈرئىتى 

 مۇناسىمەتچانلىقىغا ھۆلۈم قىلىدۇن ئادەمىىڭ ئۈنۈمى ياخشى بىر ھېسابالش ئۇسۇلى بىلەئ بەسلىشەلمەيدۇ. 

 

Earthlink لىق بىاالەئ بولغااائ ھەمكااارGoogle  بااا ئەڭ تااۆۋەئ چىقىاال قىلىااش لاپالىتىاادىن ئىبااارەت

يەنىاال  Googleبىردىىبىر خەتىارى باارن گەرچە ئاېالئ لەساپى يېتەرلىال لىارىل پەيادا قىلمىغاائ تەقادىردىمۇن 

 Netscapeئۇالربا توختامدىكى سومما بويىچە خىراجەتىى چىقىال قىلىاپ بېرىادۇن باۇ خەتەر بەلكىال خاۇددى 

ناى ۋەيارائ بولاۇش گىردابىغاا  Googleنىاڭ ئەجەللىال قۇيۇنىغاا ئۇچرىغانادە ن  CPCوخشاش شىرلىتى ە ئ

ئاپىرىپ قويىدۇ. بۇ خى  باۆھرائ دەسالەپكى ۋاقىتتاا ئىىتاايىن لىچىالن لاېكىن لەساىپ لۆلىمىىىاڭ ئۈزلۈلساىز 

ۋا بىالەئ لېڭىيىشى ە ئەگىشىپن رىقابەت لۈنسېرى لەسكىىلىشىپن ئەڭ تۆۋەئ لاپاالەت سوممىساى خاۇددى ھاا

خەتەر ئېلىپ لېلىادۇ. -لىق تولغائ گاز شارىغا ئوخشاش توختىما  لۆپۈىن شىرلەتىىڭ مالىيە ئەھمالىغا خەۋى

  بولۇىن بىزنىاڭ باارلىق ھەمكارالشاقۇچى شاېرىكلىرىمىزنىڭ overhang« دئېسىقلىق مەبلە »بۇ خى  خەتەر 

ئازايسااان يااالى ئېالنىىااڭ چااېكىلىش  ئەڭ تااۆۋەئ لاپااالەت سوممىسااىىىڭ يىغىىدىسااىغا تەڭ. ئىاازدەش سااانى

 Googleنىڭ قەرز بۆھرانى پارتالىن  Googleنىسبىتى ە تەسىر لۆرسىتىدىغائ سۈپەت مەسىلىسى لۆررلسەن 

 نى پۈتۈنلە  ۋەيرائ قىلىم تىدۇ.

 

گەرچە الررى بىلەئ سېرگې  تەۋەلكۈلچىلىل قىلىشتىن قورقمىساىمۇن ئەمماا ھاېچكىل شاىرلەت قەرز ياۈلى 

ىلىشااىىى خالىماياادۇن شااىرلەتىىڭ يېڭىاادىن تەيىااىلەن ەئ باااش ئىناارائىيە ئەمەلاادارى ئېرىاال شااىمىە بىاالەئ يىق

پۇلىىاڭ »تېسىمۇ شۇنداق. شېرى  سااندبېرگىىڭ ئەسالەى بېرىشاىچەن ئېرىال شاىمىە سااالربا مۇناداق دەپتاۇ: 

 « ھەممىىى خەجلىم تىپن مېىى ۋەيرائ قىلىمەتمەڭالر. 

 

خېرىاادارلىرىىى ئااازدۇرۇى تەنااىەرخ بىاالەئ ھېسابلىشااىپ ئولتۇرماياادۇن  ھەر بىاار ئىاازدەش ماگىاااتى ئااېالئ

شۇڭالشااقا بىرلەشاامە ئااېالئ تااارقىتىش لەسااپىدىكى بااازار ئۈلۈشااى ە ئېرىشااىش جېڭىاادەن ئەڭ تااۆۋەئ لاپااالەت 

 سوممىسى چوقۇم لۈچلۈ  بىر قورالغا ئايلىىىدۇ. 

 

 Earthlinkىاڭ تۇيدۇرماساتىن ن Googleخەۋەر تارقىتىپن  eNETلۈنىن -5ئايىىڭ -2يىلى -2002

ئۈچۈئ بىر قانچە ھەپتە ئىزدەش نەتىنىسى ۋە ئېالئ مۇالزىمىتى تەمىىلى ەنلىكىىى ئاشكارىلىدى. بۇ خەۋەر شاۇ 

لۈنى بە  لەچ تارقىتىلغاچقان بازار ئىىكااس قايتۇرۇشاقا ئۈل ۈرەلمىادىن شاۇنىڭ بىالەئ ئاانچە لاۆى دىققەتىاى 

 تارتمىدى. 

 

چۈشاتى.  بىار لۈنادىن لېايىن  41نىڭ پا  باھاسى شاىددەت بىالەئ % Overtureئەتىسى ئەتى ەندەن 

Google  بىلەئEarthlink  بىرلەشمە ئاخبارات ئاېالئ قىلىاش يىغىىاى ئېچىاپنGoogle  نىاڭEarthlink 
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نىڭ تورتۇراسىغا ئىزدەش نەتىنە مۇالزىمىتى تەمىىلەيدىغانلىقىىى جالارلىدى. ئاخبارات ئاېالئ قىلىاش يىغىىىادا 

نىڭ لەسىپ خارالتېرىىى ئۆزگەرتىدىغائ تۇننى بىرلەشمە ئېالئ تارقىتىش لەسپى توبرىسىدا ھېچىېمە تىلغاا بىز

 ئېلىىمىدى. 

 

ۋە ئۇنىاڭ لەل ۈساىىى ئىىتاايىن پاارالق دەى قارايادىغائ تەھلىلچىالەر  Overtureشۇنىڭ بىالەئ بىلالەن 

Google  مەبالە  سېلىشاىى تەھلىا  قىلىاش شاىرلىتى نىڭ يېڭى ھەرىكىتى ە ئانچە ئىتېباار بەرمىادى. داڭلىاق

Bancorp Piper Jaffrey  نىڭ تەھلىلچىسى سالا راشتچى 

 

نىااڭ پااا  چېكىىااى سېتىم لىشااىى ئويلىشااىماتقائ مەباالە  سااالغۇچىالر دۇچ  Overtureتااۆۋەئ باھااالىق 

لۈچلاۈ   دەى قارىادىن ئۇنىاڭ قارىشاىچەن لىشاىلەرنىڭ ئىىكاساى بە « مۇھىل سېتىم لىش پۇرساىتى»لەل ەئ 

پەقەتااال بەياارى سااائ بولااۇىن ئۇنىااڭ سااودا ئەندىزىسااى چااوڭ تىپتىكااى دەرۋازا  Earthlinkبولااۇى لەتااكەئن 

 تورتۇراالربا ماس لەلمەيدىكەئ. 

 

Overture  شااىرلىتىىىڭ باااش ئىناارائىيە ئەمەلاادارى تېااد مېيسااې  بىاازگە ئااوت ئېچىااپ قايتۇرمااا زەربە

ئېچىاااپن مەزلاااۇر پەساااىلدە داۋاملىاااق ئۆساااۈۋاتقائ لەساااىپ  بەردىن ئاااۇالر ئاخباااارات ئاااېالئ قىلىاااش يىغىىاااى

تە  خېرىاداردىن  Earthlinkنەتىنىسىىىڭ ئالدىن مۆلچەرىىى ماختاى لۆلكە لۆتاۈردىن شاۇنىڭ بىالەئ يەنە 

پەيدا قىاللمايدۇ د دى. ئۇ يەنەن ئۇالرنىڭ شىرلىتى ياخۇ بىالەئ « ئەمەلى  تەسىر»ئايرىلىپ قېلىش ھېچقانداق 

 يىلى ئىككىىچى پەسىلىىڭ ئاخىرىغىچە ئۇزارتقانلىقىىى جالارلىدى. -2002مىتىىى بولغائ مۇناسى

 

نىااڭ پااا  چېكااى باھاسااى ئەساالىدىكى سااەۋىيەگە  Overtureشااۇنىڭدىن لېيىىكااى بىاار قااانچە لۈناادەن 

ئەسلى ە قايتتىن بۇ شىرلەتىىڭ گۈللىىىش لەل ۈسى ە ناھايىتى ئۈمىدۋارلىق بىلەئ قارىغاائ ۋاى لوچىساىدىكى 

ەھلىلچىلەرنىاااڭ ئۈمىااادۋارلىق بىااالەئ ئالااادىن ماااۆلچەر ساااۆزلىرىدىن بولغاااائ. ساااولوموئ ساااىمىن باااارنې  ت

نىااڭ تەسااىرى ئىىتااايىن لىچىاالن چااۈنكى  Earthlink  نىااڭ مااۆلچەرىچەن Solomon Smith Barneyد

الى ئېلىاپ ئىزدەش ئېالئ ئەندىزىسى تىنارىتىىى ئېلىپ بارااليدۇ يا CPMئاساسلىق دەرۋازا تورتۇرا ئۆزىىىڭ »

ئۇنىڭاادىن باشااقان «. بىاالەئ ھەمبەھىرلىىىشااى ناتااايىن Googleئااۇ لەسااىپلەرنى … بېرىماتىاادۇن ئۇالرنىااڭ 

ئېالنىىاڭ  CPMشاىرلىتى  Googleسولوموئ سىمىن بارنې  شىرلىتىىىڭ قارىشىچەن خۇسۇسى  ئى ىلىكتىكى 

ل قىلىدىغائ بايەت زور سوممىلىق ئەندىزىسىدىكى نەتىنە ئۈنۈمى ە ئاساسەئ چىقى CPCتەسىرى ە ئۇچرايدۇن 

 لاپالەت سوممىسىىى تاپشۇرالمايدۇن شۇڭا رىقابەت لۈچى يوق ئىكەئ. 

 

ھازىر ھېچقانداق »بىر ھەپتىدىن لېيىنن راشتچى لۆرەڭلى ەئ ھالدا مەبلە  سالغۇچىالربا مۇنداق د دى: 

پەسالى شاۇنداقال ئاۇالر بىالەئ نىڭ لۈچلۈ  ئېشاىماتقائ تاۆتىىچى  Overtureئۇنىڭ قارىشىچە « ئىش يوققۇ. 

MSN  قا تەييارلىق قىلىپ بولۇپتۇ. « زور لۆلەمدە ئېشىش»نىڭ ھەمكارلىقى 

 

الررى بىاالەئ سااېرگې  بۇنىڭغااا نىساابەتەئ ئىىتااايىن سااالماق بولااۇىن ئۇالرنىااڭ قولىاادا لااوزىر لەم ئەمەس 

ېالئ بىااالەئ چوقاااۇم تېسىماااۇ ياخشاااى ئىااازدەش ساااۈپىتىن تېسىماااۇ لۈچلاااۈ  بولغاااائ ئااا Googleئىااادى. 

مۇناسىمەتلىكلىكى شۇنداقال ھەمكارالشقۇچى شاېرىكلىرى ە بەرگەئ زور ساوممىلىق لاپاالەت پاۇلى ۋەدىساىدە  

بە قىالتتااى. ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە يەنە بىاار ىااقورقماااس دئەممااا ئېھتىيااات قىلىاادىغائ  ئارزۇسااى ئااارقىلىق تولااۇق بەل

شاڭ دەى قارايتتىن ئەمەلىيەتتە بىزنىڭ بايەت سەۋەب بولۇىن لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى ئۇنى ئەڭ چوڭ پۇتلىكا

—زور ئەۋزەللىكىمىااز ئىاادى: بىزنىااڭ يوشااۇرۇئ ھەمراھلىرىمىااز بىاالەئ رىقابەتلىشااىدىغائ تورتااۇرايىمىز بولااۇى

 نىڭ بۇنداق تورتۇراسى يوق.  Overtureئىدىن  Google.comئۆزىمىزنىڭ 

 

دە « خشااى تەھلىاا  قىلغااائ ماقااالەنااى ئەڭ يا Overtureمەئ لااۆرگەئ »الررىىىااڭ د  ىىااى بااويىچە 

TheStreet.com ئىقتىساد تورتۇراسى  دىكى جورج مانىېن -تورتۇراسى دمالىيەOverture  نىڭ بىردىىبىر

ئەنلەنىااامى تاراتقۇالرنىاااڭ ئاااادىتى بىااالەئ »ئەجەللىااال ئااااجىزلىقىىى لۆرساااەتكەئ. ئاااۇ مۇناااداق يازباااائ: 
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ئااۇالر « شااۈش نىساابىتى ئااادەتتىن تاشااقىرى يااۇقىرى. نىااڭ ئااېالئ لىرىمىىااى ئۈلۈ Overtureسېلىشااتۇرباندان 

ناى ئاجرىتىمالىادۇن ئەمماا تىناارەت قىلىماتقاائ تورتۇراالرباا چىقىال  49ئىزچى  ساتقائ ئېالنىىڭ لىرىمىدىن %

قىلىدىغائ نىسبىتى پەقەت يېرىمىىىال ئى ىلەيدۇ. ئەنلەنىامى تااراتقۇالردىكى ئاېالئ ۋالاالەتچى ساودى ەرلىرىىىڭ 

 ئىدى.  15دۇرىدىغائ نىسبىتى ئىزچى  %ئۆزى ە قال

 

پۈتۈنلە  ئۆزلىرىىىڭ ئېالئ تورىدىن شەلىللەن ەئ لىارىم ە  Overtureبۇ بىزنىڭ بەلبە قىلىش يولىمىز. 

تايىىىدۇن ئەگەر پايدا چۈشۈى لەتسەن بۇ شىرلەتىىڭ ھالى ئانچە ياخشى بولماسلىقى ماۇمكىن. بىاراق بىزنىاڭ 

Google.com قىلىىىماتقائ ئېالندان بارلىق لىرىمىىڭ ھەممىسى ئۆزىمىزگە تەۋەن نەق پاۇى  تورتۇراسىدا ئىنرا

 ئېقىمى ئۈزلۈلسىز زورىيىدۇن چىقىمىى لېڭەيتىشىى تولۇقالشقا تامامەئ يېتىدۇ. 

 

بىز ھەمكارالشاقۇچى شاېرىكلىرىمىزگە تېسىماۇ ياۇقىرى نىسابەتتە لىارىل تەقساىملەى بېرەلەيمىاز. قاناداق 

لەسپىىى يۈرگۈزرش بىلەئ بىرگە ئاېالئ تىناارىتى بىالەئ شاۇبۇللىىىمىزن  Googleەرن بىز بولۇشىدىن قەتلىيىەز

باشقا تورتۇراالردا ئېالئ تارقىتىشىى لۆپەيتىش تامامەئ يېڭى پايدا لۆپەيتىش ھېسابلىىىدۇ. شۇڭالشقان بىزنىڭ 

رشاىىڭ يەنە بىار چاوڭ دىان تاۆۋەئن ئۇنىڭادىن باشاقان ئۆزىىىاڭ تورتۇراساىىى يۈرگۈز Overtureتەنىەرخىمىز 

ئەۋزەللىكى بارن  بىز ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ھالقىلىق سۆز ئاساسىدىكى مۇناسىمەتلىل ئېالنغاا بولغاائ ئىىكاساىىى 

قىممەتلىل سانلىق مەلۇماتالرنى بىر تەرەى قىلىدىغائ تېرىال  Google.comتېسىمۇ ياخشى چۈشىىەلەيمىزن 

النىىاڭ ئۈنۈملاۈ ن قاناداق ئېالنىىاڭ ئۈنۈمساىز بولىادىغانلىقىىى تەجرىبىسانان باۇ ساانلىق مەلۇمااتالر قاناداق ئې

 ئېچىپ بېرىدۇ. 

 

بىز پايدىىى ئەڭ تۆۋەئ چەلكە چۈشۈرەلەيمىز ھەمدە چۈشۈرىمىزن بۇ ھەمكارالشقۇچى شاېرىكلىرىمىزنىڭ 

م بىزنىڭ يوشاۇرۇئ رىقاابەتچى بولاۇى قېلىشاىمىزدىن ئەنسىرىشاىدىن خااالس قىلىادۇ. ھاازىر بىاز ياخشاى ئاادە

بولۇىن ھەر قايسى تەرەپلەرنىاڭ تەنىەرخىىاى چۈشاۈردۇق ھەمادە لاۆپلى ەئ تورتۇراالرنىاڭ باايلىق مەنبەساىىى 

 لۆپەيتتۇق. 

 

 ئويۇئ ئۆزگەردى 

 

شاىرلىتىىىڭ بااش ئىنارائىيە ئەمەلادارى  Overtureمانىېسىىڭ ئۇ ماقالىسى ئېالئ قىلىىغائ شاۇ لاۈنىن 

قىلدىن ئۇ ھەق تۆلەى ئىزدەشىىڭ لەل ۈسىدىن ئەنساىرىمىدىن ئاۇ نىڭ زىيارىتىىى قوبۇى  CNETتېد مېيسې  

نىڭ ھەقلىق رەتكە تىزىشىىى ئىزدەش نەتىنىسى ە قوشاقائ دەرۋازا  Overtureمۇخبىربا مۇنداق د دىن ئاشۇ 

بااېكەتلەر ئەمەلىيەتااتە ئىزچىاا  مااوى ئااېالئ ھەدىاايە بۇيااۇملىرىىى بىاازگە تەقاادىل قىلىماتىاادۇن چااۈنكى ئااۇالر 

نىاڭ لېيىىكاى يىللىاق  Overtureد يىشاىچەن  ىىڭنى لارخانىالرباا ھەقساىز ساوۋبا قىلادى. مېيساېلخېرىدارالر

تەرەققىيااات مااۆلچەرى مىكروسااولە بىاالەئ بولغااائ لەسااپى  جەھەتتىكااى ھەمكااارلىقىى لېڭەيتىشااىى ئاساااس 

ھىل بولغاائ ناى ماۇ Yahooبىاز ئەلامەتتە ئامېرىكاا لىىىيەساى ۋە »قىلغائن ئۇ يەنە تولۇقالى مۇناداق د ادى: 

 « يوشۇرۇئ ھەمكارالشقۇچى شېرىكىمىز دەى قارايمىزن ئەمما ئۇالر بولمىسىمۇ بىز يەنىال ياشىيااليمىز. 

 

مېيسې  ئۆزىىىڭ ئۈمىدۋارلىق پوزىتسىيەسىىى ئازراق ساقالى قالدىن ئۇ لېيىن بۇنىڭ ئۈچۈئ خۇشاھاللىق 

تالالنمىساىىى چاپلىادۇقن « يېڭاىن»وباائ لاۈنىن بىاز تاور بەتاتە ي-19ئايىىاڭ -2يىلاى -2002ھېن قىلىادۇ. 

 AdWords Selectئاساساىدىكى  CPCتەمىاىلى ەئ ئاېالئ مەزماۇنىىى چۈشاەندررىدۇن  Googleئىچىادە 

 رەسمى  دۇنيابا لۆز ئاچتى. 

 

Overture % ساېتىم لىش »چۈشاتى. ساالا راشاتچى قايتىادىن  10نىڭ پاا  چېكاى بۇنىڭغاا ئەگىشاىپ



281 
 

ئاساسالىق  Overture»وۋالىن بازاردىكى ئااالقزادىلىكىى توسۇشاقا ئۇرۇنادى. دە  لونا مۇقامىى ت« پۇرسىتى

نىاڭ ئۆزىىىاڭ  Googleقايتاا تەلىتلىادى. پەقەت -دەى قايتاا« دەرۋازا تورتۇراالرنى قولغا لەلتۈررى بولادى. 

راشاتچى تورتۇراسى بولسىالن چوڭ ھەمكارالشقۇچى شېرىكلەر ئۇالر بىلەئ توختام تۈزمەيدۇ. ئۇنىڭادىن باشاقان 

نىاڭ پىروگراممىساىىى ئىشالىتىدۇن لاېكىن  Googleئېالئ خېرىادارى  1000يەنە مۇنۇالرنى لۆرسەتتىن پەقەت 

Overture  ھەسسىسى ە تەڭ.  54نىڭ خېرىدار سانى ئۇالرنىڭ 

 

قا د يىشىچە:  CNET  ئالسىيەسىىىڭ تەھلىلچىسى جاستىن بالدولىىڭ Merrill Lynchمېررى  لىىب د

«Overture لىتى شااىرGoogle  دىاان خااېلىال چااوڭن ئااېالئ تارقىتىاادىغائ ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلىرى ە

ئۇ چۈشەندرررىن تېسىمۇ لۆى ئاېالئ خېرىادارى « نىسبەتەئن ئۇالر تېسىمۇ يۇقىرى باھادا پۇى چىقىل قىالاليدۇ. 

ېالئ ئاااېالئ تاااارقىتىش ياااولىىى لېڭەيتەلمەيااادۇن تاااارقىتىش ياااولىىى لېڭەيتمىساااەن ئااا Googleبولمىساااان 

 CPCئېالنىغا نىسبەتەئن بۇنداق د يىش توبرا بولۇشى ماۇمكىنن ئەمماا  CPMخېرىدارلىرىىى لۆپەيتەلمەيدۇ. 

ئېالنىىىااڭ تااۈى ئىقتىسااادى پىرىىسااىپى بۇنىڭاادىن بە  يىااراقالى لېتىاادۇ. ئااېالئ خېرىاادارلىرى پەقەت ئەمەلىاا  

دىسى مۇتلەق گۇمائ قىلىشقا بولمىغاۇدە  پاي چېكىلىشى بويىچە ھەق تاپشۇرىدۇن شۇڭالشقا مەبلە  سېلىشىىڭ

قاراتمىلىققا ئى ە ئىزدەش ئېالنى چوقۇم پايادا لىرىماى يارىتىادۇ. بۇناداق بولغانادان بىزنىاڭ ئاېالئ —دەرىنىدە

بازىرىمىز پەقەت ئېالئ خېرىدارلىرىىىڭ مەھساۇالت مۇندەرىنىساى ۋە مەھساۇالت ئىقتىادارىىىڭ چەللىمىساى ىال 

ل سانىغا ئاساسەئ ھەق تاپشۇرىدىغائ قاراتمىلىق ئىزدەش ئېالنى خۇددى مەھساۇالت ئۇچرايدۇ. چېكىلىش قېتى

ساااتقۇچىغا بىاار يېرىااق ئاچقاناادەلال ئىااشن ئااېالئ خېرىاادارلىرى باشااقا بىماسااىتە سااېتىش خامچوتىاادىن مەباالە  

 Overtureئاجرىتىپن ئامالىىڭ بارىچە تېسىمۇ لۆى مۇناسىمەتلىل ھاالقىلىق ساۆزلەرنى ساېتىمالىدۇن بىزنىاڭ 

 ۆرە بە  چوڭن ئىككى شىرلەتىىڭ يېيىشى ە يېتىدۇ. پبۇ —نىڭ خېرىدارلىرىىى تارتىم لىشىمىز ھاجەتسىز

 

بۇنىڭدىن لېيىىكى بىر قانچە ھەپتىدەن سىستېمىدىكى ئېالئ خېرىدارلىرىىىڭ ئەڭ يېڭى ئۇچۇرىىى لاۆررى 

 ەئن نى لۆررى تۇرىم MOMAتۇرۇش ئۈچۈئ ھەر لۈنى شىرلەتىىڭ ئىچكى تورى 

 

خېرىدارالرنىڭ سانى مۇقىل ئېشىپن نەتىنىساى ئاادەمىى خۇشااى قىلىادۇ. بىاراقن بىازگە ھەقىقىا  الزىماى 

ئۆزلىرىىىاڭ تورتۇراسااىدا بىزنىااڭ ئېالنىمىزنااى لۆرسىتىشااىى خاالياادىغائ ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلەر. زور لااۆى 

تۇرۇۋاتىادۇن ئەمماا بىاز باۇ خىا   قولىادا تۇتاۇى Overtureقىسىل چاوڭ تىپتىكاى تورتۇراالرنىاڭ ھەممىساىىى 

 ھادىسىىى ئۆزگەرتىشكە بەى بابلىدۇق. 

 

 چوڭ بوىن قوزامن چوڭ بوى 

 

CPC  ئېالئ لەسپىدەOverture  .بىلەئ تەڭ ئىل ىرىلەش ئۈچۈئن شىرلەت داۋاملىق لېڭىيىپ زورىيىدۇ

مەت ئورنىغا ئاشاكارا خاادىل خىز 7ھەتتا بازار بۆلۈمى ىمۇ ئادەم لۆپەيتىش رۇخسەت قىلىىدىن مەئ توساتتىن 

قوبۇى قىلىادىغانلىقىمىى بايقىادىلن نەچاچە ياۈزلى ەئ خىازمەت ئىزدى ۈچىلەرنىاڭ قىساقىچە تەرجىمىھاالى خەت 

 AdWords Selectتۇشتىن لەلدىن بىراق مېىىڭ ئۇالرنى لۆررشكە ۋاقتىل ياوق ئىادى. -ساندۇقۇمغا تۇشمۇ

مىاى ساەرى قىلادىن بىزنىاڭ قااتتىق د تااى تەرەپتىكاى يېڭاى نىڭ ئېالئ قىلىىىشى مېىىڭ زور لاۆى قىساىل ۋاقتى

مېىىااڭ قالغااائ ۋاقتىمىااى سااەرى قىلىااپ تااۈگەتتى. بىزنىااڭ —ئىاازدەش مااۇالزىمىتىرى Google—ئىشاالىرىمىز

تەقسىملەنمە ھېسابالش ئۈساكۈنىمىز مۇنادەرىنە ئىازدەش ئاۆز ئىچىا ە ئالمىغاائ سااھەدە ئاۆزىىى لۆرساەتتى. 

ھەتااتەن ھەممەيلەناا ە ئوخشاااش بىاار قېلىپتااا جاااۋاب قااايتۇرۇۋاتىمەئن تەرجىاامە ئىشاالەتكۈچىلەرنى قااولالش جە

سۇپىسى مەسىلىسىدەن مارىسسا بىلەئ مەئ شۇنداقال ۋايىى ئارىسىدىكى توقۇنۇش يەنىال داۋاملىشاىماتىدۇ. مەئ 

قتىن پەقەت قىاازىل زۇلااام بولااۇى قالغااانلى خىاازمەت ئىاازدەش قىسااقىچە تەرجىمىھااالىىى يېىىماادا ئېلىااپ يااۈررىن

قۇسۇۋەتكەئ يېمەللىل قالدۇقلىرىىى تازىالۋاتقاندا يالى چىش دوختۇرىىىڭ ئىل ىرى مۇۋەپپەقىيەتلىل بولمىغائ 
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چىااش لااۆتىكىىى داۋاالش ئوپىراتسىيەسااىىى قايتااا قىلاادۇرۇش ئۈچااۈئ لۈتۈۋاتقاناادان ئاناادىن لۆررشااكە ۋاقااتىل 

 چىقاتتى. 

 

دىن لەلا ەئ بىار پاارچە خەتىاى تاپشاۇرۇۋالدىلن ئاۇ شۇنداق بولسىمۇن مەئ يەنىال مەھساۇالت دىر كتورىا

دە ئاۇ  2مەلۇم بىر ماقالىىى قايتا يېزىشقىمۇ ۋاقتىل چىقمىغانلىقىدىن نارازى بولۇپتۇن چاۈنكى ئەتىا ەئ ساائەت 

 3ن مەئ ئەتىا ەئ ساائەت ممېىى ئىشسانىدا لۆرمەپتۇن مەئ قىلچە يۈز خاتىرە قىلما  مۇناداق جااۋاب قاايتۇردۇ

مۇناداق دە ن … سىستېمىساىىى مۇلەممەلەشتۈررشاكە پاالقشاىماتىمەئ Adwords Select لىاچە ئىشالەىن

ئااۇزۇئ ماقااالە يېزىااپ قاقشاااى قوساااقىى بوشااىتىمالدىلن يېرىمااى ئۇنىااڭ تەلىپىىىااڭ بە  جىااددى  ئىكەنلىكىىااى 

 بىلدرردرم ھەمدە بۇ ئۇنىڭ باشقۇرۇش ئۇسلۇبى بىلەئ مۇناسىمەتلىل ئىكەنلىكىىى لۆرسەتتىل. 

 

توپچىسىىى چېكىپن ئۇنىڭ جاۋابىىى لۈتتۈم. ئانچە ئۇزۇئ ۋاقىە ئۆتمەيالن جااۋاب لەلادى. « يولال»ئ مە

دەى ماڭاا تەللىاپ بېرىپتاۇن مەنماۇ ئۇنىاڭ مۇشاۇنداق دەيادىغانلىقىىى بىلەتاتىل. « بولدى بۇ خەتىى يوللىما. »

 ىاپ جااۋاب قايتۇرۇشاتن ئىل ىارى ېتماڭا خاتا مۇئامىلە قىلغائ ئاشۇ لىشىلەرگە چىرايىمىى ئۆڭدرررى قاتتىق 

ھەمىشە سىىدىىى تېپىپ ئۇنىڭ بىلەئ مۇزالىرە قىلىمەئ. ئۇ مېىىڭ بەزىپىمىى چۈشىىىدۇ ھەمدە مېىىڭ نامىمادا 

قىسقا جاۋابتىن بىرنى قايتۇرىدۇ. مەئ قېتىرقىىىپ ھەر خى  ۋەزىپىلەر ئارىسىدا تەڭپۇڭلۇقىى ساقاليمەئن مەيلى 

لاى ئىىتاايىن لىچىال ئىاش بولغاائ تەقادىردىمۇن پەقەت مۇشاۇ تەڭپۇڭلۇققاا خەۋى قايسى ۋاقىاە بولساۇئن مەي

 لىق. -ئېلىپ لەلسىالن بەزىپىمىى باسالما  قالىمەئن خۇددى ئىىژ ىېرالر ئېيتقاندە ن بەملىكىل لىپمۇ

 

ئىىژ ىېرلىاارى ئۆزلىرىىىااڭ توپىىىااڭ  Googleشااىرلەت لۆلىمىىىااڭ  ئۈزلۈلسااىز لېڭىيىشااى ە ئەگىشااىپن 

ئاياادىن باشااالى ئېلىااپ بېرىلغااائ قااۇرۇلمىىى قايتااا -7ىىىااڭ بە  چااوڭ بولااۇى لەتكەنلىكىىااى بايقىاادىن لۆلىم

ئاياادان ۋايىااى يايپاااڭ شااىرلەت قۇرۇلمىسااىىىڭ ماااس -1يىلااى -2002تەشااكىللەش ماااس لەلاامە  قالاادى. 

القە ياولى لەلمى ەنلىكىىى جالارلىادى. شاۇنداقن شاىرلەت باشاقۇرۇش قااتلىمى بىالەئ قۇرۇلاۇش بۆلۈمىىىاڭ ئاا

ئىىژ ىېاار تەللىااپ قىلماااقچىن ئۇالرنىااڭ ھەممىسااى ۋايىىغااا  100يەنە  Googleئىزچىاا  راۋائ ئىاادىن ئەممااا 

خىاازمەت دولااالت قىلىشااى مااۇمكىن ئەمەس. يېڭااى نىشااائ دولااالت قىلغااۇچى بىاالەئ دولااالت قىلىىغۇچىىىااڭ 

تەللىااپ قىلىشااتا باشااقۇرۇش  گە تااۆۋەنلىتىش. بۇناادىن لېاايىن ئااالى  دەرىنىلىاال دىر كتااور 35:1نىساابىتىىى 

ئىقتىااادارى ئەمەسن بەلكاااى ئاساسااالىقى تېسىىكىلىاااق قاااابىلىيىتى ئويلىشاااىلىدۇ. بۇناااداق ئاااالى  دەرىنىلىااال 

باشقۇربۇچىالر قايسى لىشىلەرنىڭ تېسىىكىسى قالتىن ئىكەنلىكىىى لاۆررى يېتىاپال قالماا  يەنەن تاۈرگە ئاادەم 

 شەلەيدۇن بۇرۇنقىدە  رىغبەتلەندرررشال بېرىدىغائ ئىش بولمايدۇ. يېتىشمى ەندە ئۇالر ئىىژ ىېرالربا ياردەملى

 

دىكى ۋەيرائ بولۇش خىزمىتىىى بىر  Excite@Homeبىر ئايدىن لېيىنن جوناسائ روسېىبېر  ئىل ىرى 

بااا لىرىااپ  Googleدىرلىق ساااالھىيىتىدە ىااتەرەى قىلىااپ بولااۇىن مەھسااۇالت باشااقۇرۇش مۇئاااۋىن باااش ل

تلىااق مەساالۇى بولۇۋاتقااائ خىزمەتلەرنااى ئۆتكۈزرۋالاادىن شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالە مەھسااۇالت ئەساالىدە ساااالر ۋاقى

دىر كتورىىىڭ رولىىى ئېىىق بەل ىلىدى. مەھسۇالت دىر كتورى بۇنادىن لېايىن قۇرۇلاۇش بۆلاۈمى بىالەئ بىارگەن 

كىار ئالماشتۇرۇشاىى يېڭى مەھسۇالتن يېڭى ئىقتىدارالرنى اليىھەلەى تەتقىق قىلىدۇن بۆلاۈم ھالقىغاائ ئااالقە پى

 بىر تەرەى قىلىپن مەھسۇالت لىىىيەسىىى بەل ىلەيدۇ. 

 

ناھايىتى تېزال نۇربۇئ مەھسۇالت ئىىژ ىېرلىرى پەيدا بولىدۇن ئۇالر دۇنياادىكى ئەڭ ئالادىىقى قاتااردىكى 

ئۇنمانلىرىغا سودا ئىىستىتۇتىن قانۇئ ئىىستىتۇتى شۇنداقال قۇرۇلۇش تېسىىكا ئىىستىتۇتىىىڭ يۇقىرى دەرىنىلىل 

ئىا ە. شاىرلەتىىڭ مەدەنىيىتىىىاڭ تەدرىنىا  تەرەققىا  قىلىشاىدا زور دەرىنىادە يۈلساىلىش لۆررلىادۇن يەلااكە 

ئومۇرتقىلىااق ھايمانغااا تەرەققىاا  قىلىااپن ھۆلۈمەتسااىز ھااالەتتىنن ئااۆزىىى ئااۆزى  ھۈجەيرىلىاال ئاميۇبااادىن

با نىسبەتەئ ئېيتقاندان  Googleەققى  قىلدىن  ھالەتكە تەر« تەرتىپلىل قااليمىغائ»باشقۇرىدىغائ ھالەتتىن 

 بۇ خى  ھالەت ئاللىبۇرۇئ تەرتىپلىل ھالەتكە تولىمۇ يېقىىالشتى. 

 

جوناسائ يېڭىدىن بۆلۈى چىقاربائ مەھسۇالت باشقۇرۇش بۆلۈمى خۇددى شااھمات ئۇرۇقىغاا ئوخشااشن 



283 
 

ا قىساتۇردى. مەھساۇالت غىاڭ ئارىساىسىىدى مەسالۇى بولۇۋاتقاائ باازارچىلىق بۆلاۈمى بىالەئ قۇرۇلاۇش بۆلۈمىى

باشقۇرۇش بەيرى دائىمى  ئورۇنالشتۇرۇلىدىغائ بۆلۈم بولغاندان مەئ خىزمەتداشلىرىل بىلەئ بىللە ئىىژ ىېرالربا 

ئەگىشىپ تارقىتىلىش ئالدىادىكى مەھساۇالتقا تەيياارلىق قىلىمىاز. بۈگاۈنكى لۈنادە مەھساۇالت دىر كتاورى باۇ 

ەشااكە مەساالۇىن مەھسااۇالت مۇتەخەسسىسااى ۋە مارلااا دىر كتااورى ديەنااى مەئ  پائااالىيەتلەرنى رەساامى  تەڭش

خااۇددى ئۇالرنىااڭ قااوراى ساااندۇقىدىكى باشااقا شااىرلەتلەرنىڭ مەنبەسااى ە ئوخشاااشن ھەممەياالەئ ئۇالرنىااڭ 

 چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشىمىز. 

 

رۇشتىن ئىبارەت بۇ يېڭى تەللىپ قىلىىغائ خادىمالرنىڭ ئۈزلۈلسىز لىرىشى ە ئەگىشىپن مەھسۇالت باشقۇ

شىىا توختىما  لېڭەيدىن بىزنىڭ لىچىككىىە بازار بۆلۈمىدەن ئۇنىڭ ئورنىىى ئالىدىغائ قارشىلىق لۈندىن لۈن ە 

لۈچەيدى. ئۆزەمىى ئېلىپ ئېيتسامن مەئ بىرلەشتۈررشىى خااليمەئن ئەمما چەتكە چىقىپ قېلىشىى خالىمايمەئ. 

بولااۇىن ئۈزلۈلسااىز زورىيىماتقااائ تەشااكىلدەن مەھسااۇالت  قۇرۇلااۇش تېسىىكىسااى ھەرىكەتلەناادررگۈچ لااۈچ

باشقۇرۇشىىڭ ھوقاۇقى ناھاايىتى ئاساانال قااليمىغاائ پايدىلىىىلىادۇ. مارلاا باشقۇرۇشاىى ئاۆز ئىچىا ە ئالغاائن 

سىىدىىىڭ دولالتاى قوشاۇمچە رولغاا ئايلىىىاپ قالادى. بىاز ساىپتا ئىشالەن ەئ ئاپتوموبىلغاا ئەڭ ئااخىرقى بىار 

بىاار سااۈرلەپال تۆۋەناادىكى ماشااىىا ئۈسااكۈنىلەرنى نااۇر چاااچقۇزۇى —ىااق لىيىمىااى لىياادررىمىزقەۋەت چىرايل

پارقىرىتىم تىشتىن سىرتن بىزنىڭ تىرىشچانلىقىمىزنى لۆرگىلى بولمايدۇ. مېىىڭ بۇ رولۇمىىڭ يەنە قىممىتى باارن 

اقن ئىشاالەتكۈچىىىڭ چااۈنكى مەئ يەنىااال مەھسااۇالتقا ئائىااە تېكىسااتلەرنى بىاار تەرەى قىلىشااقا مەساالۇى. بىاار

مەھسۇالتىى قانداق ھېن قىلىدىغانلىقىىى ئاويالشن پۈتكاۈى شاىرلەتىى بىار پۈتاۈئ گەۋدە ساۈپىتىدە لۆررنىادۇ 

دەى ئويالشاقاندان مېىىااڭ ئالاادىىلىق دەرىاانەم ھەقىاقەتەئ يااۇقىرى ئەمەس. مەھسااۇالتىىڭ ئااۆزى گەى قىلىاادۇن 

 ڭ ئاجايىپ ئىقتىدارى. شۇڭالشقا ئەڭ مۇھىمى يەنىال تېسىىكا ۋە مەھسۇالتىى

 

بىىاساىدىكى  Googleمالىيە بۆلۈمى بىلەئ ئاېالئ قوشاۇنىىى بىار ئىشاسانىغا تىقىاپ قويغانادىن لېايىنن 

  د اا ەئ MoneyPlex« دپااۇى درۋىسااى»ئادەملەرنىااڭ زىچلىقااى يەنىااال ئېشااىماتىدۇن بىااز ناھااايىتى تېاازال 

اساى ئىشاسانىىىڭ تاازىلىقى شاۇنداقال لىچىال . ئاادەم لاۈچى باايلىقى بۆلۈمىادىكى سىتۇقتەخەللۇسقا ئېرىشات

ئاشسانىىىڭ مەسلۇلىيىتى مەسىلىسى ە قارىتان لۆپلى ەئ ئەسلەتمە ئەسكەرتىش تارقىتىاپن بىازدىن ئىشالەتكەئ 

قاااچىالرنى ئېلىااپ لېتىشااىىن ئىچىااپ قويغااائ سااۈتىى ئېلىااپ لېتىشااىىن يېرىمىىااى يەى قويغااائ بانااانىى -چىااىە

غىلى بولىدىغائ بارلىق بۇياۇمالرنى يىغىم لىشاىىن يىغىان زالىىاى ئىشالىتىپ بولاۇى تاشلىم تىشىىن قايتا پايدىالن

تازىلىم تىشىىن خولكى توپى لالتىكىىىڭ بېشىىى ۋاقتىدا تازىالشىىن ئەرمە  ھايمانالرنى ئاشسانان تاماقسانا ۋە 

ن ئىاە ياۇڭىن ئىاە مۇنچىغا ئەلىرمەسلىكىى تەلەى قىلدى. يەنە ئىە باشاقۇرۇش ھەققىادىكى قائىادە تاۈزرملەر

 قاۋاشن ئىە ئادەم چىشلەش قاتارلىقالر تەرەپلەردىكى ئىشالرنى ئۆز ئىچى ە ئالىدۇ. 

 

ئاشپەز چارلى الررىن سېرگې  شۇنداقال ئۇزاق ۋاقىە مەنابە قىسالىقىىىڭ ئاازابىىى يەتكىاچە تارتقاائ ئارقاا 

لمىساا ئاۇ ئىشالىمەيدىغانلىقىىى سەى دىر كتورى جورج ساالخىى ئاگاھالنادۇرۇىن ئەگەر تېسىماۇ چاوڭ جاا  بو

ئېيتتى. ئوتتۇرھاى اليىھە ناھايىتى تېزال شاەلىللەندى: بىار لاۈنى چۈشاتىن باۇرۇئن سااليارلا موتورلاۇق يېارىل 

پىرىتسااېپلىق سااۆرەش ئاااپتوموبىلى پەياادا بولاادىن ئااۇ لەيااىى ە يوبااائ ئاااق رەڭلىاال لااۆچمە ئۆياادىن بىرنااى 

وچاقن قاچا يۇيۇش ماشىىىسىن ئاشسانا سايمانلىرىىى ئاسىدىغائ سۆرىمالغائ ئىدىن ئۇنىڭ ئىچىدە مەخسۇس ئ

ئىلمە  شۇنداقال پەشاسۇئ باار ئىادى. باايەت زور مەخلۇقىىاڭ ئىلمىكىىاى بوشاىتىپن ئاشاسانىغا ياېقىن ماشاىىا 

 توختىتىش ئورنىغا توختىتىلدىن خۇددى تۇتۇۋالغائ چوڭ بېلىقىى قۇياش نۇرى ئاستىدا قاقلىغاندە . 

 

چوڭ تىپتىكى داال پائالىيىتى ئۈچۈئ اليىھەلەن ەئ پۈتكۈى جابادۇقالر تەى لاۆچمە ئاشاسانا  لۆچمە ئۆيدە

بار ئىدىن ئۇ ئېھتىياجلىق بولىادىغائ ساىرتقى شاەرت پەقەتاال تاو  مەنبەساى ۋە ساۇ تۇرۇبىساى ئاۇالش ئىادى. 

 Googleچە يااۈز بىاازدە سااۇ ۋە تااو  بااارن بىااراق قااانۇنلۇق ئىشاالىتىش ئىنازەتىااامىمىز يااوق. ئەممااان بىاار قااان

خىزمەتچىسااىىىڭ بەختااى ئۈچااۈئن بىاار ۋاراق قااۇرۇق قەبەز نااېمى ە ھېساااب ئىاادى  ئارقااا سااەى خااادىملىرى بااۇ 

چىرايلىق مېتاى قېپى لۆزنى قاماشتۇرىدىغائ يازنىڭ -ئوقەتىى ئۇالىن ئوتىى يېقىپ ئىشلىتىشكە باشلىدى. چىپ

 Google« قوشۇمچە ئاشاسانا»ن لۆتۈررلەتتىن بۇ يۇلە چاقىايتتىن تۇرخۇندىن پۇرقىراى ئى-ئاپتىپىدا يالە
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تۇرۇشلۇق ئىشسانا رايونىدىكى ئۆيلەرنىڭ قىممىتىىاى شاۇ ھاماائ تۆۋەنلىتىامەتتى. شاۇنىڭ بىالەئ بېتاوئ يولادا 

قاتىايدىغائ لورد مارلىلىق قارا ماشاىىىالر يوقااى لەتتاىن يەنە زەننىار بىالەئ چىملىقتىكاى ئورۇنادۇققا باابالى 

د ڭىااز قاااراقچىلىرى »بەشااىرە ئىتمااۇ يوقاااى لەتتااىن چااارلى قااوى ئاسااتىدىكىلەرنى دەرھاااى قويۇلىاادىغائ بەت

ياساشقا بۇيرۇىن لۆچمە ئاشسانىىىڭ ئۆگزىسى ە تىكلەگلىل باايراق خادىساىغا ئېساىپن باۇ جايىىاڭ « بايرىقى

خاااتىرجەم دەخلااى قىلىشااقا بولماياادىغائ رايااوئ ئىكەنلىكىىااى ئىپادىلىاادى. چااارلى بااۇ قانۇنسااىز ئاشااسانىدا 

ئىشاالەيتتىن پەقەت بىاار قېااتىلن ئااوت ئۆچااۈررش ماشىىىسااىدىن بىاارى لەلاادىن ئااۇالر پەقەت مااائۇنتېن ۋىيىاام 

  شااەھىرىىىڭ ئاسامىىىدا قوۋۇربىىىااڭ مەززىلىاال پااۇرىقى ئارىالشااقائ ئىسااىىڭ قەيەردىاان Mountain Viewد

قولىىى پۇالڭلىتىپ لېتىاپ قالادىن  لەل ەنلىكىىى ئېىىقالش ئۈچۈئ لەل ەئن ئاخىرىدا ئوت ئۆچۈررش خادىملىرى

 ئۇالرمۇ لاۋاى زىياپىتى يېيىشكە ئامراق. —بىزنى چاقىرمىدى
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 يى ىرمىىچى باب

 ئورنىمىز نەدە  

 

 

ئىزدەشىى ئىشالەتكەندە قااڭقىش شاەللىدىكى ئاېالئ  Googleئىشلەتكۈچىلەر يەنە قاقشاشقا باشلىدى. 

شااانىغا ئايالناادىن ئااۇ ئااېالنالر يېڭااى لااۆزنە  ئېچىااپ باربانسااېرى لۆپچىلىكىىااڭ ئومۇميۈزلااۈ  ھۇجااۇم نى

ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئۈستەى ئۈساتىىى قااليمىقاائ قىلىامەتكەئن ئادەمىىاڭ تىللىغۇساى لېلىادۇ. ئىشالەتكۈچىلەرن 

ناى ئىشالەتمەيدىغانلىقىىى  Googleئەگەر بىز بۇ خى  قاڭقىش شەللىدىكى ئېالنالرنى يوقاتمىسااقن ئۇالرنىاڭ 

 . ئوتتۇرىغا قويدى

 

Google  ئەزەلدىن قاڭقىش شەللىدىكى ئېالنىى قىستۇرمىغائن باۇنى پۈتاۈنلە  باشاقىالر قىلغاائن ئەمماا

قارىماققا بىز قىلغاندە  لۆررنىدۇ. بەزى شاىرلەتلەر بىار قىساىل ھەقساىز يۇمشااق د تااى تارقىتىاپن ھاۆجنەت 

ۇش قاتااارلىقالرنى ئىشااقا كە لااۈل ەئ چىاارا  ئىپادىسااى قوشاائااېلسەتھەمبەھىاارلەشن ۋاسااىتە قويااۇش يااالى 

ئاشۇرۇشاقا ئىشاالىتىدۇ. ئىشاالەتكۈچىلەر بااۇ پىروگراممىالرناى چۈشااۈرگەندەن ئويلىمىغااائ يەردىاان لومپيۇتېرىغااا 

قاااڭقىش شاااەللىدىكى ئاااېالئ ھەتتااا ئىىاۋەتلىااال لارتاااا ئۇچااۇرلىرى ۋە شەخساااى  ئۇچاااۇرالرنى توپاليااادىغائ 

 پىروگراممىالر بىللە يۈللىىىدۇ. 

 

« رەت قىلىاااش ماااۇالزىمىتى ھۇجاااۇمى»تاااالالر ئاااوبرىلىقچە لومپياااۇتېرنى تىااازگىىلەىن بەزى يۇمشااااق د 

  يالى ئىشلەتكۈچى ە ئەخلەت ئۇچاۇرالرنى يولاليادۇن تېسىىكاا خاادىملىرى باۇ خىا  denial-of -serviceد

جاسۇساالۇق »يااالى « ئااېالئ يۇمشاااق د تااالى»ن «زەھەرخەناادە يۇمشاااق د تاااى»پارازىااە يۇمشاااق د تااالالرنى 

 دەيمىز. « يۈزسىز يۇمشاق د تاى»دەى ئاتايدۇن بىز بۇالرنىڭ ھەممىسىىى ئومۇمالشتۇرۇى « شاق د تالىيۇم

 

الردىاان قاااتتىق يىرگىىىاادۇ.  ئۇنىااڭ « يۈزسااىز يۇمشاااق د تاااى»ماتااە لاااتتن شەخسااەئ ئااۆزى بااۇ خىاا  

بەزى تورتۇراالرنىاڭ  ۋاسىتىسى ئاارقىلىق« زورالى سېتىش»ئاساسلىق خىزمىتى باشقىالرنىڭ ئالدامچىلىق يالى 

Google نەيرەڭلىرىىى -ئىزدەش نەتىنىسىدىكى ئورنىىى ئالدىغا سۈررشىىىڭ ئالدىىى ئالىدۇن ئۇالرنىڭ ھىيلە

الر بىالەئ جەڭ قىلىادۇن بىاراق يۈزساىز يۇمشااق د تاالالرنى « ئالادامچى»ئەمەل ە ئاشاۇرمايدۇ. ئاۇ ھەر لاۈنى 

ناى ئىشالىتىش تۇيغۇساى ناچاارالى  Google گەئىشلەتكەنلەر تارقاتقۇچىالر ئەڭ چوڭ ئالدامچىالرن ئىزدەشىى

يىلاى يىا  ئااخىرىن ئاۇ يۈزساىز -2001لەتكەندە  تۇيغۇ بېرىدۇن بۇنىڭدىن ماتە لاتتسىىڭ ئىچى ساىقىلدى. 

دىكاااى  Googleيۇمشااااق د تالالرنىاااڭ لۈنساااېرى لۆپىيىماتقاااانلىقىىى بايقىااادىن شاااۇنىڭغا ئەگىشاااىپال ئاااۇ 

ە بىر ئاز ئىش قىلىپ ياردەم بېرىشىى خااليادىغانالرنىڭ باار يوقلاۇقىىى ساەمىيمىيلىل ئىشداشلىرىدىن بۇ تەرەپت

 بىلەئ تەللىپ قىلدى. 

 

مەئ بىااالەئ ماتاااە لاتتساااىىڭ تەساااىراتى ئوخشااااش بولاااۇىن مەئ پەقەتاااال خالىمىغاااائ ھالااادان بەزى 

ەشاااىى قايتاااا ئىزد Googleئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ بىاااز تىزگىىلەشاااكە ئامالساااىز نەرساااىلەرنىڭ ساااەۋەبىدىن 

ئىشلەتمەيدىغانلىقى ھەققىدە تەھدىە سالدى. مەئ ماتە لاتتن بىلەئ بىللە ئەمەلى  ئەھمالىى چۈشەندرررى 

ياازدۇقن ھەمادە ئىشالەتكۈچىلەرگە باۇ مەساىلى ە قاناداق تاقابىا  تۇرۇشاىى  ئاېلسەتئۇزۇئ بىر پارچە جااۋاب 

ورايدىغانلىقىىى بىلدرردىن ھەمدە بىزنىاڭ ئاۇالر بىلدرردۇق. ئىشلەتكۈچىلەر بۇنى بىل ەندىن لېيىن لەچۈررم س

 دىققەت قىلمىغائ ئىل ىرى پەقەتال بىلمەيدىغائ مەسىلىىى ئەسكەرتكەنلىكىمىزگە رەھمەت ئېيتتى. ماتە لاتتن
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قاوراى بالاداققا قااڭقىش شاەللىدىكى ئېالنالرناى  Googleباشلىغائ ئىشىىڭ ئاخىرىىى چىقارماقچى بولدىن ئۇ 

شاااق د تااالىى سااىڭدرررش توبرىسااىدا تەللىااپ بەردىن شااۇنىڭدە  بىااز تاپشااۇرۇۋالغائ توسااااليدىغائ يۇم

ئەرزلەرناى ئامېرىكااا لېدىراتساىيە سااودا لومىتېتىغاا سااۇندى. ئاۇ يەنە شااىرلىتىمىزنىڭ بااش بېتىاادە ئۇقتااۇرۇش 

 دا مەسىلە يوقلۇقىىى چۈشەندرررش ھەققىدە تەللىپ بەردى.  Googleچىقىرىپن 

 

قوزباشاىى « جاازا ياۈررش ئۇرۇشاى»ېرىغۇچىالربا قارىتاا بىار مەيادائ ئومۇميۈزلاۈ  ۋايىى روسىڭ ئىش ت

نىڭ خەۋى ئېلىپ لېلىشىدىن ئەنسىرىدى. بىاز زەھەرخەنادە « جەڭ ئېالئ قىلىش»قولاليتتىن ھالبۇلى باشقىالر 

ە نىسابەتەئ يۇمشاق د تاى ئىنادلارالر سانىىىڭ ئااز ئەمەسالىكىن بۇناداق جەڭ ئاېالئ قىلغانادا ئۇالرنىاڭ بىازگ

لۆڭلىادە بااۇم ساااقاليدىغانلىقىىى پەرەز قىلادۇق. ئااۇالر توسااقۇنلۇققا ئۇچراشاىى ياقتۇرماياادۇن ئااۇالر ئااۆزلىرىىى 

توسقائ لىشىلەرگە ھېچىاېمى ە قارىماساتىن ھۇجاۇم قىلىادۇ. ئەگەر بىاز باشاقىالربا ھەيامە قىلىاپن ئىاز بېساىپ 

جازان مىڭغا ئاگاھ قىلىپن شۇ ئاارقىلىق ئىشالەتكۈچىلەرگە  قوبلىساقن ئۇالر تورتۇرايىمىزنى نىشائ قىلىپن بىرگە

تېسىمۇ ئېغىر ئاقىمەتلەرنى ئېلىپ لېلىادۇ. مارىسساا ئوتتۇرھااى ئامااى قاوللىىىش تەللىپىىاى بەردىن ئەگەر بىاز 

لومپيۇتېرنىڭ مەلۇم بىر لاۈلچە  يۇمشااق د تااى بىالەئ يۇقۇمالنغاانلىقىىى بايقىسااقن بىار ئۇچاۇر لۆرساىتىپن 

تكۈچى ە قانااداق بىاار تەرەى قىلىشااىى بىلاادررەيلىن بااۇ ئامااالىى قولالنغاناادان لااۈلچە  يۇمشاااق د تاااى ئىشاالە

مەسىلىسااى ە يولۇقمىغااائ ئىشاالەتكۈچىلەرگە ئاۋارىچىلىاال ئېلىااپ لەلمەياادۇن ئۆزىمىزمااۇ بە  لەڭ دائىرىلىاال 

 ھۇجۇم نىشانىغا ئايلىىىپ قالمايمىز. 

 

ئانچە ئاقمىدىن شۇڭالشقا بىز يەنە بىر خىا  ئامااى ئىشالەتتۇقن ئەمەلىيەت ئىسپاتلىدىكىن بۇ خى  چارە 

يەنى باش بەتاكە ئۇالنمىادىن بىرناى قوشاۇىن ئۇقتۇرۇشاقا ئۇلىىىادىغائ قىلادۇق. بىاز ئىشالەتكۈچىلەرگەن ئاۇالر 

دىن لەلمى ەنلىكىىىن بىزنىڭ ناھايىتى ئېھتىياتچائن ناھايىتى  Googleلۆرگەئ قاڭقىش شەللىدىكى ئېالنىىڭ 

اتمىلىققا ئى ە ھالقىلىق سۆز ئېالئ پىروگراممىمىز بارلىقىىى تىلغا ئېلىپ بىلادرردۇق. بۇناداق بولغانادان بىارال قار

 ۋاقىتتا ئىككى نىشانىى ئىشقا ئاشۇرۇىن بىر چالمىدا ئىككى پاختە  سوقتۇق. 

 

ئىشالەتكۈچى الررى لېيىىكى مەزمۇنىى ياقتۇرمىادى. بااش بېتىمىزناى زىياارەت قىلىادىغائ زور لۆپچىلىال 

ھەرگىااز بىزنااى ئىاازدەى ئااېالئ قويماياادۇ ھەتتااا بىزنىااڭ ئااېالئ لەسااپىمىزنىڭمۇ بااارلىقىىى بىلمەياادۇ. ئەگەر 

ئىشلەتكۈچىىىڭ ئېھتىياجى بولمىسان نېمە ئۈچۈئ ئۇالربا بىلدررىمىز  الررى ئەزەلادىن ئىشالەتكۈچىلەر ئۈچاۈئ 

تى. شاااۇنىڭ بىااالەئن مەئ ۋاساااىتىلىل ھالااادا لېرەلساااىز دەى قارىغاااائ ئۇچاااۇرالرنى تەمىىلەشاااىى ئويلىماااايت

AdWords  .نى تەشمىق قىلغائ مەزمۇنىى چىقىرىمەتتىل 

 

قااڭقىش شاەللىدىكى ئاېالئ  Google»ئايدان تورتۇرايىمىزبا بىر قۇر مەزمۇئ قوشاتۇق: -1يىلى -2002

ىن بېشااىدا بااۇ تېكىسااە ئۇالنمااا باشااقا بىاار بەتااكە ئۇلىىىاادىغائ بولااۇ« لۆرسااەتمەيدۇن سااەۋەبىىى لااۆررڭ. 

«Google  ھەر قانداق قاڭقىش شەللىدىكى ئېالنىىڭ تور بەتتە لۆررلۈشى ە يوى قويمايدۇن بىز بۇ خى  ئېالنىى

بۇ سۆز ئېالئ قىلىىغاندىن لېيىنن تەسىرى ناھايىتى تېزال لىشىلەرنى ھاياجانالندۇردىن بۇ ئىاش «. ياقتۇرمايمىز

ېىىڭ شەخسى  نەشارىيات ساۇپامغا ئايلىىىماتااتتى. ئىل ىارى م Googleبىلەئ گۈلقەقەلىرىل ئېچىلىپال لەتتىن 

Mentalplex  10بىز بايقىغائ »تېررورلۇق ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى مەخسۇس خەۋەرلىرىن « 9.11»ئىزدەشن 

تورتۇرانىڭ چېكىلىش نىسبىتى ئۈزلۈلسىز «. قاڭقىش شەللىدىكى ئېالئ يوق»بار ئىدىن ھازىر «  چوڭ ھەقىقەت

ئاللىبۇرۇئ دۇنياۋى ئەڭ ئالى  مۇنبەردىن بىرنى قۇرۇى بولدۇقن مېىىڭ ئاۋازىل مۇشۇ ئارقىلىق  ئۆرلەۋاتىدۇ. بىز

نىاااڭ ئوقاااۇرمەنلىرى ۋە تاااور خەۋەرلىرىىاااى لۆرىااادىغائ « نىيۇياااور  ۋاقىاااە گېزىتاااى»يىراقالرباااا تارقىلىااادۇ. 

مەئ   ئېشاىپ لەتتاىن لۆرررمەنلەرگە سېلىشتۇرباندان مېىىاڭ يازماام ۋە ئوياۇمىى لۆرردىغاائ ئادەمىىاڭ ساانى

سەھىە ئارقىسىدىكى ھەممەيلەئ بىلىدىغائ بالىالر ھېكايىلىرىىى سۆزلى ۈچى ە ئايالندىلن مەئ ئامالىىڭ بارىچە 

 ئۆزەمىى يوشۇراتتىل.

 

AdWords Select  مۇالزىمىتى تارقىتىلغاندىن لېيىنن ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېىتلىقى ئىككىىچى لاۈنى

تااوردىكى ئىاازدەش مۇتااور مااۇالزىمى بىاالەئ تەمىىلى ااۈچى سااودى ەر »ىن ئۇنىڭاادا مۇناسااىمەتلىل خەۋەر بەرد



287 
 

Google  شااىرلىتى بىاار خىاا  پىروگراممىىااى لىرگااۈزگەئ بولااۇىن ئەگەر قوللىغااۇچى سااودى ەر تېسىمااۇ لااۆى

خىراجەت چىقىل قىلىشىى خالىسا ئۇنداقتا بۇ پىروگرامما ئۇالرنىاڭ تورتۇراساىىى تېسىماۇ لۆررنەرلىال شاەلىلدە 

ساودا ئالادامچىلىقىىى ئەمەلىيلەشاتۈرىدىغائ يېڭاى چاارە دەى  ىىاىباۇ پىروگرامم امايەئ قىلىدۇ. تەنقىادچىلەرن

بىلەئ ئوخشاش بىر جاڭ الىىڭ باۆرىلىرى دەى تەسامىرلى ەئن  Overtureبۇ ماقالە بىزنى «. مەسسىرە قىلىدۇ

ر تاراتقۇلىرىىىاڭ ھەممىساى باۇ ساۆز كىن پۈتۈئ مەملىكەتتىكى ئاساسلىق خەۋەېبۇ ھەقىقەتەئ چوڭ خاتالىقن ل

 Googleد اا ەئ سااۆزنى « ئەباالەخ»ئىبااارىلەرگە ئېسااىلىم لىپ بۇنىڭغااا چۈشااەندرررش بەردى. بااۇ لااۈنىن 

 بىىاسىىىڭ ھەممە يېرىدا ئاڭلىغىلى بوالتتى. 

 

بىااز ئىزچىاا  ناھااايىتى ئېھتىياتچااانلىق بىاالەئ ئىزدەشااىىڭ سااەمىيمىيلىل پىرىىسااىپىغا ئىتااائەت قىلىااپن 

انلىق قىلىدىغانالر بىلەئ ئاۆزىمىزنى پەرقلەنادرردۇقن نەتىنىادە ھەممىساى بىكاار بولادى. ساىىدى ناھاايىتى يام

تېاازلىكتە ئامېرىكااا بىرلەشاامە ئاگېىتلىقىغااا بېرىااپ تااۈزىتىش ئۇقتۇرۇشااى تارقاااتتىن بىااراق ئۇمااۇ دەساالەپتە 

AdWords Select تماسالىق قارارىغاا نىسابەتەئن مۇالزىمىتى ھەققىدە ھېچقانداق ئاخبارات ماقالىساى تارقا

قايتا ئويالشتى. سىىدى باشتىن ئاخىر مۇخبىرالرنى مەرلەز قىلغاائ ئااممىمى مۇناساىمەت تەدبىرىىاى قولالنادىن 

ھالقىلىق ئاخبارات ماۇخبىرىلىرى بىالەئ ياېقىن ئااالقىىى سااقالى ماڭادىن شاىرلەتتە لىچىككىاىە بىار ئىاش ياۈز 

ئېچىپ يۈرمىدى. زور لۆپچىلىل ۋاقىتالردان بۇ تەدبىرنىڭ « قىلىش يىغىىىئاخبارات ئېالئ »بەرسىمۇ ھەممىسى ە 

ئۈنااۈمى ياخشااىن ئەممااا مۇخبىرنىااڭ خەۋىاارى ئەمەلىيەتااتىن ئېغىاار دەرىنىاادە چەتااىەى لەتااكەئ ۋاقىتتااان بىااز 

Google  دەن ساىىدى  2نىڭ ئىا ە تەرەى نەشارى ئاارقىلىق ئۇنىڭغاا رەددىايە بېرەلمەيمىاز. ئەتىا ەئ ساەھەر

ئاممىمى مۇناسىمەت دىر كتورى داۋىد لىرەين ئاممىمى مۇناسىمەت خەۋەر مەخسۇس لىىىيەسى ئاارقىلىق  بىلەئ

تولااۇق ئاپتوماتىاال پىروگراممااا قوللىىىاادىغائ بولااۇى ئىل ىاارىكى ە  Google»ماقااالە ئارگىىااالىىى تارقىتىاادۇن 

ىاال سااەۋەبىدىن تەسااىرگە ئوخشاشااال ئادىاا  بولغااائ ئىاازدەش نەتىنىسااى بىاالەئ تەمىىلەياادۇن ھەق تۆلى ەنل

 د يىلدى. « ئۇچرىمايدۇ

 

ئامېرىكا بىرلەشامە ئاگېىتلىقىىىاڭ ئاۇ خەۋىارى تاساادىپىيلىق بولغانادىن ساىرتن بىاز بىالەئ مۇناساىمىتى 

ياخشااى تاراتقۇالربااا نىساابەتەئ ئېيتقاناادا باشااقىچە ئەھااماى ھېسااابلىىىدۇ. بىااراقن سااىىدى ئەھمالىىااڭ دائىاال 

ئااممىمى »چۈشىىىدۇن ھېچكىممۇ مەڭ ۈ ئەتىمارالنمايدۇ. ئىككى لۈندىن لېايىنن ئاۇ ئۆزگىرىپ تۇرىدىغانلىقىىى 

ناى پىالنالشاقا باشالىدىن مەقساىتى باارلىق ئىازدەش ماۇالزىمىتى شاىرلەتلىرىىىڭ « ئۇچۇرنىڭ لۈچى ھەرىكىتى

تۇراسااىدىن پەياادا بولغاناادىن باشااالپال باپباااراۋەر بولااۇى لەتمەياادىغانلىقىىى تەلىااتلەش. بىااز ئۆزىمىزنىااڭ تور

ئوخشااش بولغاائ ساۈزگۈچتىن ئاۆتمى ەئ -پايدىلىىىپن گېزىە مەخسۇس سەھىپىسىىىڭ مەزمۇنى بىالەئ ئوپماۇ

 ئۇچۇرالنى نامايائ قىلىمىزن باشقۇرۇش قاتلىمىمۇ ئاڭلىغۇچىالربا مەخسۇس نۇتۇق سۆزلەيدۇ. 

 

ەش نەتىنىسىىى سااتىدۇ ئىزد Googleمەئ ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېىتلىقىىىڭ »ئۇ بىزگە مۇنداق د دى: 

دەيدىغائ گەپلەرنى قىلىشىغا تاقەت قىاللمايمەئ. مارلىمىز زىيانغا ئۇچرىدىن بۇنى ئوڭشاش الزىل. بىاز د ا ەئ 

Google  تۇرساقن ئاسارەتلەردىن قۇتۇلۇىن باتۇرلۇق بىلەئ ئالغا ئىل ىرىلەىن ئەسكى ئىشاىى ياخشاى ئىشاقا

 « ئۆزگەرتەيلىن

 

لااۈن ە چوڭقۇرلىشااىماتىدۇ. -ەسىلىسااىدەن لىشااىلەرنىڭ تەسااىراتى لۈناادىنھەق تااۆلەى رەتااكە تىاازىش م

«Google ماۋزۇساى « نىڭ ئىزدەش نەتىنىسىىى سېتىشىى رەت قىلىشSlashdot  مۇنبىرىادە لۆررن ەنادەن

 «. مەئ بۇ شىرلەتىى ئۆل ىدە  سۆيىمەئ»بىرىىچى ئىىكاس 

 

نچە لۆڭۈلچە  ۋە مەخپىا  بولمىادى. ئاۇ نىڭ خىزمەتچىسى دەى ئاتىمالغائ بىرى ئۇ Overtureئۆزىىى 

ئاۇالر ئاۆزى د  ەنادە  شاۇنداق پاا  بولساان ئاېالئ  Googleئەگەر »ھەسرەتلەنمە  مۇنداق دەى ساورىدى: 

ئۇنىڭ سۆزىدىن پۈتكۈى ئاېالئ لەساپىىىڭ ھەممىساى پاالىز « ئىزدەش لەسپى ە لىرىشىىىڭ زررررىيىتى بارمۇ 

مەئ بۇناداق ئويلىماايمەئ. لېرەللىال ئېالنىاى لۆرسەتساە بولىادۇن  ئەمەس د  ەئ مەنا چىقىدىغاندە  قىلىادۇ.

ئەممااا چوقااۇم بۇنىااڭ ئااېالئ ئىكەنلىكىىااى ئىاازاھالش لېاارە . پەقەت ئىشاالەتكۈچىىى ئالااداى لىاارىل قىلمىسااىال 
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 بولىدۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە بۇ نۇقتىىى قىلىش ئانچە تەس ئەمەس. 

 

ۋە بىار قىساىل دەرۋازا تورتۇراالرنىاڭ ئۇساۇلى  Overtureالررى بىلەئ سېرگې  تېسىمۇ يىراقىاى لۆرىادۇ. 

ئىشاالەتكۈچىلەرنى ئااۇالنمىىى چەلاامەس قىلىم تىشااكە باشاالىدىن چااۈنكى ئەگەر چەلسااەن ئالدانغاناادە  ھااېن 

قىلىدۇ. بىزنىڭ مەقسىتىمىز ئېالنىىڭ ھەقىقى  الزىملىق بولۇشىن ئۇنىڭ ئىزدەش نەتىنىسى ئەمەس بەلكى ئېالئ 

تەقاادىردىمۇن ئىشاالەتكۈچى ئااۆزى خاااالى چېكىاادۇ. ئى ىلىاال تىكلى ااۈچى ئىككىاايلەن ە  ئىكەنلىكىىااى بىلاا ەئ

 نىسبەتەئن يامانلىق قىلماسلىق نۇقسانسىز سودا تەدبىرى ە تەڭ. 

 

نىااڭ بىرىىچاى تۆھپىسااى بااۇ « ئاااممىمى ئۇچۇرنىاڭ لااۈچى ھەرىكىتاى»مەئ ساىىدىغا تەشااەببۇس قىلغاائ 

بىااز نااېمە ئۈچااۈئ ئىاازدەش نەتىنىسااىىى ساااتما ن ئااېالئ »نااى قائىاادىىى ناھااايىتى ياخشااى چۈشااەندرردى. يە

ن مەئ باااش بەتااتە مۇنااداق مەزمااۇنىى يېزىااپ قالاادۇردۇم. ئاناادىن ئۇالنمااا ئاياادا-3يىلااى -2002« ساااتىمىز 

ھەمامە نەرساىىى ئېلىاپ سااتقىلى »ئارقىلىق يەنە بىر بەتكە ئاتاليادۇن باۇ بەتىىاڭ بېشاىدىال مۇناداق د ايىل ەئ 

يادان ئېالئ سودى ەرلىرى نېمە ئۈچۈئ ئىزدەش نەتىنىسىدە تېسىمۇ ئالدىغا تىزىلغاائ ئاورۇنىى بولىدىغائ بۇ دۇن

ناى ئىشالىتىپ تاپقاائ ئىازدەش  Googleپۇلغا ساتمىسۇئ  جااۋابى ئىىتاايىن ئااددى: بىزنىاڭ قارىشاىمىزچەن 

 «. نەتىنىسى سىلەرنىڭ ئىشەنچىڭالربا ئېرىشىدۇ

 

بولغىىىغااا ئوخشاااشن شااۇنچە لااۆى ئىشاالەتكۈچىىىڭ « ئ يااوققاااڭقىش شااەللىدىكى ئااېال»بااۇ ماقالىاادا 

قىزىقىشىىى قوزبىدىن بىراق سېتىش قوشۇنى بە  ياقتۇرىدۇن ئۇ بىزنىڭ نېمە ئۈچۈئ ھەق تۆلەى رەتكە تىزىشىى 

رەت قىلىدىغانلىقىمىزنى خېرىدارلىرىمىز چۈشەندىن شۇنىڭ بىالەئ بىلالە بىزنىاڭ ئاۆزىمىزنى تېسىماۇ ئەخالقلىاق 

ىغانلىقىمىزنى ھەمدە تېسىماۇ ئۈنۈملاۈ  ئاېالئ ۋاسىتىساىغا ئايالنمااقچى ئىكەنلىكىمىزناى تەپساىلى  ھېن قىلىد

چۈشااەندرردۇق. شااۇنداقتىمۇن لەسااىپ تەرەققىيااات قوشااۇنى ئەڭ ئاااخىرقى قاراربااا نىساابەتەئ خاۋاتىرىلەناادىن 

نچىلىاال مااۇھىملىقىىى باشااقا تااور مااۇالزىمەت سااودى ەرلىرى پەرقلىااق ئااېالئ بىاالەئ ئىاازدەش نەتىنىسااىىىڭ قا»

« پەرقلەندرررش لېرە  دەى قارىمايدۇ. ئەمما بىز مۇشۇنداق قارىساقن سىلەرنىڭ بىلىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز. 

قانااداق ئوياليدىغاناادۇ  ئااۇالر بااۇنى ئااۆزلىرى ە  Yahooبىزنىااڭ ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلىرىمىز مەسااىلەئ 

ئن ئااۇالر بىزنىااڭ ئىاازدەش نەتىنىمىزنىااڭ ئۈسااتىدە قارىتىلغااائ ھۇجااۇم دەى قاراماادۇ  نااېمە د اا ەئ بىاالە

Overture قىلىدۇ.  ىىنىڭ ئېالئ تىنارىتى 

 

نىااڭ توختااامىى داۋامالشااتۇرۇى تۈزرشااى ە ئااانچە ياااردىمى يااوق.  Yahooئومااۇمەئن بۇنىااڭ بىااز بىاالەئ 

Inktomi توساتتىن ئادەم ە د مەيلەىن باۇ لەساىپىى تارتىم لىشاقا ئۇرۇنادى. ئۇالرنىاڭ د يىشاىچەن Yahoo 

نااى ئىشاالىتىپ  Googleبااا ئېلىااپ لەلاا ەئ ئىشاالەتكۈچىلەر بۇناادىن لېاايىن بىماسااىتە  Googleتورتۇراسااى 

باا ئۆتۈناۈى  Googleئۆزىىىاڭ ئىشالەتكۈچىلىرىىى  Yahooئىزدىسە بولىادىغانلىقىىى ئېيتتاى. ناېمە ئۈچاۈئ 

ىا ھەياادەى لااۆچمە ئااېالئ شااىرلىتىىىڭ بااابچە رايااونىىى ئايالناادۇرۇىن ماشااى Yahooبېرىاادۇ  ئااۇالر ھەتتااا 

 Googleبااااا دىقااااقەت قىلمىاااادىڭالرمۇ   Googleسااااىلەر »تاختىسااااىىى لااااۆرگەزمە قىلاااادىن ئۈسااااتى ە: 

گەرچە بىااز تۇياادۇرما  مۇنااازىرە « دوسااتانە ئەسااكەرتىدۇ.  Inktomiئىشاالەتكۈچىلىرىڭالرنى ئوبرىالۋاتىاادۇ. 

« خېرىدارلىرىڭالرنى ئوبرىاليمىز»نى چاپالىن د  ەئ خەتلەر« سىلەر ئۈچۈئ خېرىدار ئېلىپ لېلىمىز»قىلساقمۇن 

 ە ياوى ىرىانەيرەڭل-ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوق ھېايلە نىڭنى باستۇرۇى قويىمىزن ئەمما بىزمۇ رىقابەتچىلىرىمىز

 قويساق بولمايدىغانلىقىىى قارار قىلدۇق.  

 

ۇراالرنىاڭ مەناپەئەت بىالەئ دەرۋازا تورت Googleئومىد ئانچە خۇشاى ئەمەس ئىدى. ئۇنىڭ قارىشاىچەن 

توقۇنۇشى بار لىشىلەر باربانسېرى لۆپىيىدۇن بولۇپمۇ بىاز پەقەت ئىازدەش نەتىنىساى ىال ئەمەس بەلكاى ئاېالئ 

تارقىتىدىغائ ھەمكارالشقۇچى شېرىكلەرنى ئاشكارا ئىزدى ەندىن باشالىن بۇ خى  ئەھماى تېسىمۇ گەۋدىلەندىن 

لەى قىلدىن ئۇ بۇنىڭ خاتالىق ئىكەنلىكىىى ئىسپاتلىماقچى ئىدى. سېرگې  ئېالئ بۆلۈمىدىن سانلىق مەلۇمات تە

 مەئ بىر قانچە ئا  ۋاقىە سەرى قىلىپ سانلىق مەلۇمات ئىزدىدىلن نەتىنىدە ھېچىېمى ە ئېرىشەلمىدىل. 
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مااۇالزىمېتىردا ئىاازدەش ساھەسااىدىكى ئىل ىرىكااى مااۇقىل ۋەزىيەتىااى بەلىبىلىاال بااۇزۇى  Earthlinkبىااز 

اتتىىالن شەلسىز جەزملى ىلى بولىدىغائ نەرسە تەۋرىىىپ تۇرىدىغائ نەرساى ە ئايلىىىاپ قالادى. تاشلىدۇق. توس

Google   .يېڭى بىر لەسىپكە لىردىن شۇنىڭ بىلەئ بىللە ئورنى مۇقىل لاوزىر لارخاانىالردىن لەساىپ قازانادى

قا ئاشۇردۇقن بىاز يەنە بىار مۇلەممەى ئىش بىزنىڭ ئارقا ئۇچ سىستېمىمىز ماھىيەتلىل مۇرەلكەى ئىل ىرىلەشىى

د ئەندىزىسى ە ئۆتۈشىى تاماملىدۇق. بۇ نەتىنىالەر تېسىىكاا اخى  ئىقتىساد ئەدىزىسىدىن يەنە بىر خى  ئىقتىس

 Googleلۈچى لۈچلۈ  شىرلەت پۈتۈئ لۈچى بىلەئ ئاتالنسا نەچچە يى  تىرىشسا ئاندىن ئارائ يېتەلەيتتى. 

 بولۇپال قالماستىنن يەنە بۇ نۇقتىمۇ ئېىىقلىشىشقا باشلىدى.  پەقەت ئىقتىدارى بار تېسىىكا شىرلىتى

 

نىاڭ باازار  Googleيىلىىىڭ ئاخىرىن مەئ سىىدىىىڭ تەلىپى بىلەئن بىر بۆلۈ  ئادەمىى يىغىاپن -2001

 ن Sheryl Sandbergئااورنىىى ئويلىشىشااقا باشاالىدۇق. شااۇنىڭدىن لېاايىنن سۇسااائن شااېرى  ساااندبېر د

ققا مەسلۇى باشقا بىر قانچە خىزمەتداشلىرىل بارن بىر قانچە ھەپتىدە بىر قېتىل يىغىلىپن سىىدىن يەنە بازارچىلى

Google  نىااڭ لااۆى ئۆزگىرىاادىغائ جەۋھەرلىرىىااى تەتقىااق قىلىااپ ۋە جەزملىاادۇق. بىااز لۆپچىلىاال ئوتتۇرىغااا

 ىىڭدىلىادۇق. شاىرلەتدەى ئاتاىن دارۋىىغا بولغائ ھۆرمىتىمىزنى ئىپا 40«ئوۋ ئىتى بوۋاق»قويغائ اليىھەلەرنى 

ئېالئ لەسپى بار لارخانا بىرلەشامە گەۋدىساى ە قوشۇلۇشاىغا ئەگىشاىپن لارخاناا سااالھىيىتىمىزدە ئاۆزگىرىش 

بولدىن ئەمما نېمى ە ئۆزگەردى  بىز دەرۋازا تورتۇرا د  ەئ بەل ە چاپلىىىشىى خالىماايتتۇقن بىاراق بىاز يەلاكە 

 ھالقىپ لەتتۇق.  ھالدىكى ئىزدەش موتورى ئۇقۇم دائىرىسىدىن

 

بىزنىڭ بۇ لىچىل گۇرۇپپىمىز بىرلىككە لېلەلمەيتتۇق. خۇددى ئەما لىشىىىڭ پىلىى ساىلىغائ ھېكايىساىغا 

ئوخشاشن ھەر قايسىسى ئۆزلىرى تۇتۇى ھېن قىلغاائ پىلىىاڭ پاۇتىن پىلىىاڭ باۇرنى ياالى پىلىىاڭ دۇمبىساى ە 

ئ لۆرەلەيادىغائ ئاادەم بىالەئ سۆزلىشىشاىل لېارە  ئاساسلىىىپ بۇ پىلىى تەسامىرلەيتتى. مەئ باۇ پىلىاى پۈتاۈ

بولغااائ تەسااەۋۋۇرلىرىىى  Googleئىاادىن ئااۇ دەى الررى. مەئ الررى ۋە سااېرگې  بىاالەئ بىاارلىكتە ئۇالرنىااڭ 

مۇھالىمە قىلدۇقن بۇ بىر سائەتلىل چوڭقۇر مۇھالىمە ئارقىلىق ئۇالرنىڭ شىرلەتكە بولغائ يۈلسە  ئىرادىساى 

ساىىدى ئىادى. باۇ ئاخباارات « ياات لىشاى»ىىپ يەتتىلن ئۆيىىاڭ ئىچىادىكى بىردىىبىار ۋە يۈلىىى تولۇق چۈشى

زىيارىتى ئەمەسن ئۇالر ئۆزلىرىىى يوشۇرۇش يالى سۈزرشاىىىڭ ھااجىتى ياوقن ھەممەيالەئ ساەمىمىيلىل بىالەئ 

 لۆڭلىىىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى ھەقىقى  ئويىىى ئىپادىلىدى. 

 

قەدەم باساااامىغائ ھەم مەڭ ااااۈ قەدەم  Googleۇتتااااان بىااااز مىى 15سۆزلىشىشااااىىڭ باشلىىىشااااىدىكى 

لە « تاوبرا يولغاا باشااليدىغائ لاۈچ»نىڭ بىر خى   Googleباسمايدىغائ  ئىشالرنى مۇزالىرىلەشتۇق. الررى 

ئايلىىىشااىىى ئۈمىااد قىلىاادىكەئن مۇنااداقچە قىلىااپ ئېيتقاناادا بىااز مەڭ ااۈ مۇلاپااات تااارتىشن ئېتىبااار لارتىسااى 

لاپاتلىق مۇسابىقە قاتارلىق تاۈردىكى باازارچىلىق نەيرەڭلىرىىاى قىلسااق بولمايادۇ. باۇ خىا  تارقىتىش يالى مۇ

قىلمىشالر پەقەت لىشاىلەر ناادائ باوزە  ۋاقىتاتىال ئۈناۈمى لۆررلىادۇ. الررى لېساىپالن لىشاىلەرنىڭ ئەخمەقلىاق 

 قىلىشىىىڭ رەزىللىل بولۇشىىى ئارزۇ قىلدى. 

 

باا ئوخشااش ئىشالەتكۈچىلىرىمىزنى قايمۇقتۇرسااق بولمايادۇ.  Yahooبىز ھەمكارالشقۇچى شاېرىكىمىز 

پىروگراممىسىىى سىىاق قىلىماتااتتىن ئۇالرنىاڭ ئىازدەش « ھەق تولەش سىڭدررمە»  ىئۇالر ئەيىى ۋاقىتتا بىر خ

خىزمەتچىلىرىىىاڭ ئىشااىغا بۇنااداق دەخلااى قىلماياادۇن  Googleنەتىنىساىدە رەت تەرتىااپ ئااورنىىى ساااتاتتى. 

—تۆۋەئ مەھسۇالتىىمۇ ئوتتۇرىغا چىقارمايدۇ. ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ۋاقتىىى ئىسراى قىلساق بولمايادۇ ئىقتىدارى

 قايتا تەلىتلى ەئ بىر نۇقتا. -بۇ الررى قايتا

 

الررى ماڭا مۇنداق د  ەئن بىاز ئەھمىيەتلىال ئىاش قىلىمىازن تەساىر لاۈچى باار ئىاش قىلىمىازن مۇناداقچە 

                                                             
40

نااملىق «  ئاوت ئىتاى»ن يەنى Beagle« د ى بې»ساالھىيىتىدە ئۆزى پۇى چىقىرىپ « ناتۇرالىسە»ئايدان دارۋىن -12يىلى -1831  

يىلغاا ساوزۇلغائ تەلشاۈررشن دارۋىىىىاڭ نەزەر  5ھەربى  پاراخوتقاا ئولتاۇرۇى دۇنياانى ئايلىىىاپ تەلشاۈررش ئېلىاپ بارباائن تاارىسى 

ب يېزىاپ تەلىماات دائىرىسىىى ئاچقائن ئەمەلى  تەلشۈررش جەريانىدا ئېرىشكەئ بىرىىچى قاوى ماتېرىياالالرن شاۇنىڭدىن لېيىىكاى لىتاا

يارىتىشااى شااۇنداقال ئاخىرىاادا جانلىقالرنىااڭ تەدرىنىاا  تەرەققىيااات نەزىرىيەسااىىى يارىتىشااىغا ئاساااس سااالغائن يەنە مااوى ماتېرىياااى 

 تەرجىماندىن—توپلىغائ. 
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بااار ئىااش قىلىمىااز. مەئ ئۇنىڭغااا بىاار قااانچە ئەمەلىاا  مىساااى لەلتۈررشااىى قىلىااپ ئېيتقاناادا پىشاااڭلىق رولااى 

ئېيتقاندان ئۇ بېى الىىڭ ئاز سوممىلىق قەرزىن لولكىن تېغى تەتقىقات ئورنىىى تىلغا ئالدىن شۇنىڭ بىلەئ بىلالە 

سااااودا تااااۈزرمىىى ئااااۆزگەرتىشن ھەم مەباااالە  تااااېنەش ھەم مااااۇھىتىى قوبداشااااىى تەلىتلىاااادى. ئااااۇ يەنە 

الشااتۇرۇلغائ ھېسااابالش ئۇسااۇلىن دورا تەتقىقاااتى ۋە تااور سااۈرئىتىىى تېاازلىش قاتااارلىق مەسااىلىلەرنى تارقاق

 تەلىتلىدى. ئەنە ئاشۇنداق نەرسىلەرن يالغۇز بۇالرال ئەمەس. 

 

بىزنااى باشااقىالرنىڭ بىلىشااىن بىزنىااڭ لىشااىلەر ئىشاالىتەلەيدىغائ نەرسااىىى ياسااىغانلىقىمىز سااەۋەبىدىن 

ەمىىلى ەنلىكتىن ئەمەس. ئۇچۇرنىڭ چەللىمىلىكلىكى بەلال چوڭ. ئەمەلىيەتاتەن بىاز لەساىپ ت نىھەرگىزمۇ ئۇالر

تىپى بىلەئ ئەمەس بەلكى مەھسۇالتىى ئىشلىتىشىى قواليالشتۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ ئەمەلىيەت ئارقىلىق شىرلەت 

ىتااايىن گااۈزەى خااۇددى ئالمااا شااىرلىتىىىڭ مەھسااۇالتلىرىىىڭ تاشااقى  لۆررنۈشااى ئى—ئااوبرازىىى تىكلىاا ەئ

 بولغااانلىقىن سااونى شااىرلىتىىىڭ مەھسااۇالتىىى ئىشاالىتىش تېسىمااۇ قااوال ن ئەممااا باھاسااى نىساابەتەئ يااۇقىرى

نىاڭ مەھساۇالتىىى ئىشالىتىش تېسىماۇ  Google. بىز بىر تېسىىكا شاىرلىتىن بولغىىىىى بىل ىىىڭىزگە ئوخشاش

 قوال  بولۇشى لېرە . 

 

 نداقن ھېلى بۇنداق بولمايمىز. بىز ۋەدە بەرمەيمىزن ئاندىن ھېلى ئۇ

 

—ئەگەر چوقاااۇم بىزناااى مەلاااۇم بىااار سااااھەگە تەۋە د يىلساااەن ئۇناااداقتا شەخساااى  ئۇچاااۇر لەساااپى

ئىشلەتكۈچىلەرگە نىسبەتەئ ئىىتايىن مۇھىل بولغائ ئۇچاۇرالرنى بىار تەرەى قىلىادۇ. ساىز بېرىاپ باققاائ جاا ن 

لىقالرنىاااڭ ھەممىساااى مۇشاااۇنىڭ ئىچىااادە. بىاااز ساااىزنىڭ باشاااقىالر بىااالەئ ئېلىاااپ بارباااائ ئااااالقىڭىز قاتار

نااى تېسىمااۇ قوللىىىشااچائ قىلىمىااز.  Googleخاسالشااتۇرۇلغائ ئاالھىاادىلىككە ئىاا ە ئىقتىاادارنى قوشااىمىزن 

ئىشىىىشى لېرە ن چۈنكى نۆۋەتتە بىزدە نۇرباۇئ ساانلىق با  Googleشەخسى  ئۇچۇر مەسىلىسىدەن لىشىلەر 

 سانلىق مەلۇمات بولىدۇ.  مەلۇمات بارن لەل ۈسىدە تېسىمۇ لۆى

 

سۆزلەى مۇشۇ يەرگە لەل ەندەن ئۇ چىرايىدا مەھلىيالىق ئىپادە بىلەئن سۆزلەش ساۈرئىتىمۇ تېزلىشىشاكە 

باشالىدى. ساەزگۈچ ھەقىاقەتەئ ئەرزائن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە باربانساېرى ئەرزاناليادۇن سااقلىغۇچن ساىن لۆزلەرمااۇ 

 انلىق مەلۇمات ھاسى  قىلىدۇ. قىممەت ئەمەسن ئەمما لىشىلەر لۆى مىقداردا س

 

مىشااىىڭ ھەممىسااى ئىاازدەش ئااوبيېكتى بولىاادۇن چسااىز ئۇچراشااقائ ھەر قانااداق ئۇچااۇرن ھەر قانااداق لە

 پۈتكۈى تۇرمۇشىڭىزنىڭ ھەممىسىىى ئىزدى ىلى بولىدۇ. 

 

سۆزلىشااىش مۇشااۇ يەرگە لەل ەناادە ئاناادىن ئاخىرالشااتى. پااۇى تېااپىش تېمىسااى بىاار قااانچە قېااتىل تىلغااا 

 ىىدىن ئېالنمۇ تىلغا ئېلىىدى. ئېل

 

نى مەبلۇى قىلىشن چېكىلىش قېتىل سانىغا قاراى  Overtureلىرىلن لارخانا بىرلىشىپ ئېالئ تارقىتىشن 

 ھەق تاپشۇرۇش قاتارلىق مەسىلىلەرن ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئىزدەش ئەپلىرى يېڭى مەھسۇالتىمىز بار.

 

يەنىااال گااۈدە  خىيااالپەرەس بولۇشااۇم مااۇمكىنن چااۈنكى  بەلكىاال مەئ ئوتتااۇرا ياشااقا لىاارگەئ بولساااممۇ

بۈگااۈنكى لۈناادە ئۆتمۈشااكە قارىغاناادان مەئ الررى تەساامىرلى ەئ بااارلىق ئىشااالردىن ھەقىااقەتەئ ئااانچە لااۆى 

ئاالھىدە تەرەپلىرىىى بايقىمىادىل. شاۇنداقتىمۇن ئۇنىاڭ ئىشسانىساىدىن چىققاائ ۋاقتىمادان ئۆزرمىىاڭ ھاياتىادا 

يۇمىىڭ ئىشقا ئاشىدىغانلىقىغا ئىشەندىل. پەقەت ئۇ تەلپۈنىادىغائ لونكر اە باايىال ئەمەسن تۇننى قېتىل ئارزۇ

يەنە ئۇ تارقاتقائ قىزبىىلىق ۋە سىزنى ئىشەندررىدىغائ چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىدىغائ ئىرادىىى ئەلان ئەتتاۇررى 

پىالنالشاقا باشااليدۇ. ئاۇ يىلىاى  50بېرىدۇ. ھەقىقى  ئىشقا ئاشقائ ئاشۇ لاۈئ يېتىاپ لەل ەنادەن ئاۇ لېيىىكاى 

لۈنىن مەئ تۈزن لۈچلۈ ن بىلىاپ باولغىلى بولمايادىغائن بەزىادە ئاازراق سااددىلىقىى بىلادرررى قويىادىغائ باۇ 

 ئىككى ئى ىلىل تىكلى ۈچى ە نىسبەتەئ توساتتىىال ھۆرمىتىل ئاشتى.
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ڭ بىاالەئ ئېرىكىىااڭ الررىىىااڭ تەسااەۋۋۇرىدىنن مەئ يەنە بىاار قىسااىل باشااقا ئەھاامالالرنى بىلاادىل. ئۇنىاا

Google  :قوللىىىشى مۇمكىن بولغاائ تەدبىارگە نىسابەتەئ لاۆز قاراشالىرى ئوخشااى لېتىادۇن بۇنىاڭ ئىچىادە

Google  باااارلىق مەزماااۇنالرنى ئاااۆز ئىچىااا ە ئالغاااائ نەشااارىيات ساااودى ىرى بولاااۇش ساااۈپىتى بىااالەئن

—ۆزىىىاڭ خىراجىتىىاى چىقىال قىلىمىازئىشلەتكۈچىلەردىن ھەق ئېلىشقا نىسبەتەئن بىز بۇ ئارقىلىق ئەساەرنىڭ ئ

مەسىلەئ ن لىتابن لىىون نەبمە قاتارلىق؛ بىزنىڭ بۇ دۇنيانى چۈشىىىشاىمىز ئاساساىدان ئىشالەتكۈچىلەرگە باازار 

بىلەئ تور سانلىق  ئېلسەتتەلشۈررش شۇنداقال سودىدا يېتەلچىلىل قىلىش قاتارلىق  مەزمۇنالرنى تەمىىلەيمىزن 

ۇى مۇئەسسەسااە سۇپىسااى قۇرۇشااىى بىرلەشااتۈررى پىكىاار ئالماشااتۇرۇش ئۈچااۈئ مەلۇماااتى ئوتتۇرىسااىدا ئاا

تەمىىلەيمىااز؛ پۈتكااۈى دۇنيانىااڭ سااانلىق مەلۇماااتى ۋە تەڭداشسااىز ھېسااابالش ئىقتىاادارىىى تىاارە  قىلىااپن 

 . مىزلومپيۇتېر ئەقلى  ئىقتىدار ساھەسىدە سەرلە بولى

 

 ئۇنىڭ پىالنى مىسلىسىز ئۇلۇبمار. 

 

تىنن ئېرىل شاىرلەتىىڭ ئەمەلىا  مەشاغۇالتىىى ئېلىاپ بارىادىغائ ۋالاالىتەئ ساۆزلى ۈچىن يەنە بىر تەرەپ

پەقەت »دە. ئاۇ بىازگە لاپاالەت بېرىاپ: -قانداقال بولمىسۇئ بۇ زور پىالنالرنىڭ ھەممىسى ە پاۇى الزىال بولىادۇن

مەئ شاىرلەتىىڭ »ن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە «لەسپى ئەگرى سىزىق تاوبرا نىشاانىى باويالى ماۇقىل ئۆرلىساىال ياخشاى

مەئ بۇنىڭادىن بىلادىمكىن ئاۇ مەئ بىالەئ «. بانكىدا نەق پۇلىىىڭ يېتەرلىل بولۇشىىى لۆررشىى ئۈمىد قىلىمەئ

 ئوخشاشال لۆررلۈشى مۇمكىن بولغائ ھەممە مەسىلىلەرگە نىسبەتەئ قاتتىق قايغۇرىدىكەئ. 

 

ېلىادىغانلىقىىى بىلىامەئ. لونكر اە ئۇنىڭ ئەنسىرەيدىغانلىرىدىن بىرىىىڭ ئاشۇ لاالتە پەم لىشاىلەردىن ل

قىلىپ ئېيتقاندان شىرلەت تەرەققى  قىلىپ مەلۇم لۆلەم ە يەتكەندە پەيدا بولغاائ ئاشاۇ ھامااقەتلەرن ئاۇالر ياا 

بىيۇرۇلراتلىق قىلىپ شىرلەتىى قارىغۇالرچە لېڭەيتىادۇن ياا لاۆز قارىشاى ياۈزە بولغاانلىقتىن شاىرلەتىى تاقااى 

ڭ خادىل قوبۇى قىلىش يېتەلچى پىرىىسىپىدا ئېىىق قىلىپن پەقەت بىزدىن ئەقىللىق نى Googleۋەيرائ قىلىدۇ. 

 ئاشۇ لىشىلەرنىال ئەلىرىشكە بولىدۇ دەى چۈشەندرررل ەئ. 

 

دەى بىاار جاۈملە قوشاۇى قويغااائن « ئەقىللىاق بولسااىڭىزن تەللىاپ قىلىمىاز»بىاز باشاتىال باااش بېتىمىازگە 

 ۇ جۈملىىى ئىىتايىن ياقتۇرىدۇ. سەۋەبى دەى مۇشۇ يەردە. ئىىژ ىېرالر ب

 

ئااز گەى »مەئ بۇ جۈملىدىن بىزار. مېىىڭ قارىشىمچەن بۇ جۈملىدە ھالااۋۇرلۇق چىقىاپ تۇرىادۇن بىزنىاڭ 

تە  مارلا تەدبىرىمىز بىالەئ زىاە. باۇ جاۈملىىى يېزىشاتىن ئىل ىارىن مەئ قارشاى « قىلىپ لۆپرە  ئىش قىلىش

ىل بىلەئن ئىىاۋەتلىل سانلىق مەلۇمااتالردىن مەلاۇم بولۇشاىچە باۇ بىار پىكىردە بولغائن بىراق مارىسسا قەتلىيل

جۈملە سۆز جەلپ قىلىپ ئېلىاپ لەلا ەئ قىساقىچە تونۇشاتۇرۇش باشاقا خاادىل تەللىاپ قىلىاش ئۇچۇرلىرىادىن 

. مەئ ئەرزىمەس پىكرىمىى ئوتتۇرىغا قويۇىن بااش بەتتىكاى باۇ بىار جاۈملە ساۆزنى لاۆرگەئ ئىكەئ خېلىال لۆى

باا لېلىاپ ئىشالىيەلەيدىغانالرن الررى بىالەئ ئاۇرس تەللىاپ  Googleر پەقەت ئاز ساندىكى بىر قىسىل لىشىلە

نى « ئىسراى قىلىش»قىلغىلى بولىدىغائ بىر قانچە ئادەم ئۈچۈئن نەچچە مىليوئ قېتىملىق چېكىلىش تەسىرىىى 

 خااليدۇ. 

 

« ئادەتتىن تاشقىرى»جى  دىلائ يازبائ. بۇ بىر جۈملە سۆز ئۇلىىىدىغائ بەتىىڭ مەزمۇنىىىڭ ھەممىسىىى 

قېاتىل  4د ا ەئ ساۆز لېيىىكاى ئىككاى جۈملىادە « مەساىلە»قېتىل لۆررل ەئن  3د  ەئ سۆز بىرىىچى ئابزاستا 

لۆررل ەئ. مەئ تېكىستىى سىلىقالشاتۇرۇش تەللىپىىاى ئوتتۇرىغاا قويادۇمن نەتىنىادە ۋايىاى روساىڭىىڭ ياۈرە  

 قالدى. لېسىلى قوزبىلىپ قالغىلى تاسال 

 

   geekد دىن باۇ قاالتىن لىشاىلەر د« بولمايدۇن لارىڭ بولمىسۇئن قايتقىن. »ئۇ ماڭا ۋارقىراى تۇرۇى: 

لۆرردىغااائ بەت تۇرسااان ئەگەر ئۆزىمىزنىااڭ دەرىنىاادىن تاشااقىرى قااالتىن لىشااىلىرىمىزدىن جىاا  مۇشااۇنداق 
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پەقەتاال باۇ مەزماۇنالرنى پېتىقالشاال خااالس.  مىىىڭ ئۇنىڭغا قوى تىقىشىنۈيېزىشىى ياقتۇرسان ئۇنداقتا بازار بۆل

قۇرۇلااۇش بۆلااۈمى بىزنىااڭ بۆلااۈمىى مااولالق ئاتقۇزسااا بولماياادۇن شۇڭالشااقا بىااز  سااىىدى ماڭااا ئىلھااام بېرىااپن

جۈملە بىر قېتىل ئوقۇى چىقىپن بىار ماۇنچە -ئولتۇرۇىن جى  بىلەئ بىرلىكتە بۇ ماقالىدىكى سۆزلەرنى جۈملىمۇ

ئوتتۇرىغا قويدۇق. مەئ تەھرىرلەى ئۆزگەرتكەئ ۋاقتىمدان جى  مېىىاڭ زور لاۆى قىساىل لېرەللىل تەللىپلەرنى 

بىااراق مەئ يېىىاادىن ئااايرىلىپالن ئااۇ دەرھاااى ھەممىىااى —تەللىپلىرىمىااى ناھااايىتى ياقتۇربااانلىقىىى ئېيتتااى

ىىىڭ ئاۆزى ە ئابدۇرۇۋەتتى. جىق قاناداق نەرساىىىڭ ئاۇنى جەلاپ قىالاليادىغانلىقىىى بىلىادۇن ئاۇ قاناداق نەرسا

 ئوخشاش لىشىلەرنى جەلپ قىالاليدىغانلىقىىى بىلىدۇن  

 

بۇ ئىش ئارقىلىقن جى ىىڭ ئۆزىىى ناھايىتى قابىلىيەتلىال دەى ئوياليادىغانلىقىن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە ئاۆزى ە 

ناھاايىتى تەمەنىااا قويىادىغانلىقىىى قىياااس قىلغىلااى بولىادۇ. ھااالبۇلى ئەھااماى ھەرگىاز بۇنااداق ئەمەس. پااائۇى 

  نىڭ ماڭا د يىشىچەن ئەمەلىيەتتە جى  ھەممەيلەنا ە لەماتەر بولاۇش لېرەللىكىىاى Paul Bucheitبۇچېە د

سىز ھەرگىز ئۆزىڭىزنى بە  ئەقىللىق ساانىماڭن چاۈنكى جىا  ساىزدىن لاۆى ئەقىللىاقن ئاۇ ھەرگىاز »تونۇتتىن 

جى  ئەقلى  قابىلىيەتىى    مۇشۇنداق چۈشەندرررىن مېىىڭچەPaul Bucheitپائۇى بۇچېە د«. دەلتە ئەمەس

ئاشكارا ئۇسۇلدا -مىقدارالشتۇربىلى بولىدىغائ نەرسە دەى قارايدۇن مۇشۇنداق بولغائ ئىكەئن بىر خى  ئوچۇق

 ئىپادىلى ىىى ئەڭ ياخشى. 

 

مەئ يەنە تالىشىم رىشىىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوقلۇقىىى بىلىمەئن شۇڭا تاور بەت مەزماۇنى ئاشاۇنداق 

 مەئ نېمىىى تالىشىشن نېمىىى تاالشماسلىقىى ئۆگىىىمالدىل.  يېزىلدىن بىراق

 

 نەشر ھوقۇقى جېڭى 

 

« رەقەملىل مىڭ يى  نەشر ھوقۇقى قاانۇنى»چىرلاۋى  Scientologyبىر مەيدائ جەڭ بىزنى تاللىدى. 

تورتۇراساااى  Operation Clambakeباااا ئاساساااەئ ئەرز يېزىاااپن بىااازدىن ئىااازدەش نەتىنىساااىدىن 

 Operation Clambake  نى لۆرسىتىدىغائ ئۇالنمىىى چىقىرىم تىشىى تەلەى قىلدى. www.xenu.netد

چىرلاۋىاادىكى ئەخالقسااىز  Scientologyنااورۋ  ىيەدە قۇرۇلغااائ بولااۇىن نىشااانى ئۇالرنىااڭ نەزىرىاادىكى 

قاانۇنى بىار تۈرلاۈ  لېد راتساىيە « رەقەملىل مىڭ يى  نەشر ھوقۇقى قاانۇنى»قىلمىشالرنى ئاشكارىالشن بىراق 

بولۇىن لارخانىالردىن ئى ىدارالر قوبداشىى تەلەى قىلغائ ھەممە مەزمۇنىى چىقىرىم تىشاىى تەلەى قىلىادۇ. باۇ 

چىرلاۋىىىاااڭ  Scientologyتورتۇراساااىدىكى  Xenuئەرزناااامە چىقىرىم تىشاااىى تەلەى قىلغاااائ مەزماااۇنالر 

سااىزلىن ئەگەر بىااز تەلەى بااويىچە قىساامەئ ئىچكااى ھااۆجنەتلىرى ۋە رەسااىملىرىىى ئااۆز ئىچىاا ە ئالىاادۇ. شەل

«Scientology » دىن ئىبارەت بۇ تۈرنى ئىزدەش نەتىنىسىدىنxenu.net  نى لۆرسىتىدىغائ ئاۇالنمىالرنى

 نى ئەرز قىلىدۇ. Googleچىرلاۋى  Scientologyچىقىرىمەتمىسە ن 

 

تۇتقااائ نىااڭ ئىچكااى ئىشاالىرىىى مەخپىاا   Googleتېسىمااۇ لااۈلكىلىكى شااۇلىن گەرچە بىااز ئىزچىاا  

مەخپىيىتىىىاااڭ بىرىىچاااى  Scientologyئاشاااكارىلىغائ  Xenuكىن نۇرباااۇئ خىااازمەتچىلەر ېبولسااااقمۇن لااا

بېساااىل بىااالەئ »تاااۈزىتىل ەئ اليىھەساااىدىكى ھوقاااۇقىىى قولالنااادىغانلىقىىى بىلااادرردى. بۇنىڭغاااا ئوخشااااش 

بولمايادۇن مەئ نۇرباۇئ  قا باش ئې ىشكە« شەلىللەن ەئ ھەمدە تىرناق ئاستىدىن لىر ئىزدەيدىغائ تەشكىالت

قارىتاا بۇدۇڭشاۇى ناارازى بولۇۋاتقاانلىقىىى ئاڭلىادىلن ئاۇالر بە  قولاليادۇ شاۇ ئاارقىلىق  غالىشلىلەرنىڭ بۇنىڭ

Google  نااى بااايقۇت قىلىاادىغانالربا تەھاادىە سااالىدۇن بىااراقن قااانۇئ د اا ەئ قااانۇئن ئەمەلىاا  ئەھاامالالرنى

با نىسابەتەئ  Googleن ئىبارەت بۇ قانۇئ باشقۇرىدۇن لېكىنن دى« رەقەملىل مىڭ يى  نەشر ھوقۇقى قانۇنى»

ئېيتقاناادان ئەمەلىاا  ئەھااماى پەقەت ۋاقىااە يااار بەرگەئ ئالاادىىقى شااەرت ئاسااتىدا ياخشىالشااتىن ئىبااارەت 

نىاڭ چىقىرىام تىش تەلىاپى ە « رەقەملىال مىاڭ يىا  نەشار ھوقاۇقى قاانۇنى»لۆپەيادى. ئېىىقكاىن  لئاۋارىچىلى
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 پۇرسىتى لۆز ئالدىمىزدىال ئىدى. ئىىكاس قايتۇرۇش 

 

  باش بولۇى بۇ قېتىملىق ئەيىپلەشىى بىر تەرەى قىلىدۇن ئۇ تەللىپ بېرىاپن Matt Cuttsماتە لاتتن د

ئىزدەش نەتىنىسىىى قانچىلىل دەرىنىدە قوبداشتىن ئىبارەت بۇ مەسىلى ە نىسبەتەئن بىز ماۇاليىمراق باواليلىن 

خىااا  پوزىتساااىيەمىزنى لۆرساااىتىپن ئاااۇالر بىااالەئ ئااااخىرىغىچە بىلااالە بە  ئاااۆزىمىزنى لۆرساااەتمەيلىن بىااار 

تۇرىاادىغانلىقىمىزنى يوشااۇرۇئ بىلاادررەيلىن بىااراق ئەمەلىيەتااتە بىااز قولالنماااقچى بولغااائ پوزىتسااىيەمىز ئااۇنچە 

چىرلاۋىىىڭ ئاالقىالشقۇچىسى دبىز ئۇنىڭدىن ئەرز خېتىىى تاپشۇرۇۋالغائ   Scientologyقاتتىق ئەمەسن ئۇ 

قوللىىااليادىغائ بىار قاانچە خىا   Googleئىىتايىن ئەدەبلىل ھالدا جاۋاب خەت ياازدۇقن ئۇنىاڭ ئىچىادە  با

ئۇسۇلىى تىزىپ لۆرسەتتۇقن ئاۇالر تەلەى قىلىاپ ئۆچاۈرمەلچى بولغاائ ئىازدەش نەتىنىساىىى ئاشكارىالشاتىن 

 چىقتۇق.   تارتىشىى ھەى قىلىشقۇچە بولغائ ھەممە ئىشالرنى تىزىپ-تارتىپن سوتتا تاالش

 

سىىدىىىڭ بۇ ئاممىمى مۇناسىمەت مەسىلىسىىى چوڭايتقۇسى يوق ئىدى. الررى بىلەئ سېرگېي ە شۇنىساى 

ئايانكىن بىز قاانۇئ ۋاسىتىساىىى شاۇنچە ئۇساتىلىق بىالەئ ئىشالىتىپ نەشار ھوقاۇقىىى قوبدايادىغائ قوشاۇنىى 

قېتىملىاق ئىزدەشاىىڭ ئاگاھالنادۇرۇش  چىرلاۋى مەڭ ۈ يوى قويمايدۇ. ھەر Scientology»قورقۇتالمايمىز. 

ئۇقتۇرۇشاااىغا مەرلەزلەشاااتۈررى دىقاااقەت قىلىشاااىمىزن ئامااااى قىلىاااپ ئىشااالەتكۈچى ە بىزنىاااڭ بەزى ئىااازدەش 

ا مۇشاۇنداق تەللىاپ قئۇالر ماتاە لاتتسا« نەتىنىلىرىمىزنىڭ سۈزگۈچتىن ئۆتكەنلىكىىى بىلدرررشىمىز لېرە . 

 بەردى. 

 

ەل راس ئىككى ئىىژ ىېر بىر ھەپتە ئىچىدە ھەى قىلىش اليىھەسىىى ئوتتۇرىغا دانىلې  دۇلىتز بىلەئ جېين م

ئۇقتۇرۇش تارقاتقانادان ئىازدەش نەتىنىساىدىن « رەقەملىل مىڭ يى  نەشر ھوقۇقى قانۇنى»قويدى. ھەر قېتىل 

چوقاااۇم چىقىرىم تىشاااىى تەلەى قىلغانااادان بىاااز چۈشاااەندرررى نەتىنىااادىن ئۆچۈررلااادى دەيمىاااز ھەمااادە 

ChillingEffects.org  تورتۇراسااىىى لۆرسااىتىدىغائ بىاار ئەرز ھااۆجنىتى تەمىىلەيمىااز. بۇنااداق بولغاناادان

Google  ھەم قانۇناادا بەل ىلەناا ەئ مەجبااۇرىيىتىىى ئااادا قىلاادىن شااۇنىڭ بىاالەئ بىلاالە ئىشاالەتكۈچىلەرگە

 ئۆچۈررل ەئ ئۇچۇرالرنىڭ مەزمۇنىىى بىلدرردى. 

 

« نىيۇيااور  ۋاقىااە گېزىتااى»لىرىىااى ئەۋەتىپتااۇ. ئېلسەتاختاااش ئىشاالەتكۈچىلىرىمىز ناھااايىتى تېاازال م

Google بىار پاارچە ماقاالە ئاېالئ قىادىن ئۇنىڭادا لۆرسىتىلىشاىچەن  ەنىڭ يېڭىلىق يارىتىش تەدبىرى ھەققىاد

Scientology  چىرلاۋىىىڭ بىزنى ئەرز قىلغائ ئەھمالىى لاۆپچىلىككە ئاشاكارىلىدىن باۇ ئۇساۇىxenu.net 

بۇ ئۇالرنىڭ ئى ە تەرەى —ئىزدەش نەتىنىسىدىكى ئىككىىچى يۇقىرى ئورۇنغا ئۆرلەتتى« Scientology»نى 

 تور بېكىتىدىن لېيىىكىال ئورۇئ. 

 

بىزنىااڭ بۇنااداق قەتلىاا  مۇسااتەھكەمن ئەرلىىلىاالن قەتلىاا  ئىرادىىااى قەدىرلەياادىغائن سااۆز ئەرلىىلىكىىااى 

ىىى قۇرۇشااتىن ئىبااارەت نىشااانغا يېااتىش قولالياادىغائ جەڭ قوشااۇنى شااىرلەتىىڭ ئاااممىمى  ئىشااەنچلىكلىك

قا مۇناسىمەتلىل بۇ قىستۇرمىىىڭ زور پايدىساى باار. مېىىاڭ پەرەز قىلىشاىمچە بەزىالەر  xenu.netجەريانىدان 

Google  نىڭ ھەققانىيلىق تاونىىى لىيىشاىىى لۆررشاىى خااليادۇن باارلىق مەنبەلەرناى ساەرى قىلىشاتىن بااش

لەئ  ئااالى  سااوتتا يااېڭىش يېڭىلىشااىى ئايرىشااىى خاالياادۇن ئەممااا بااۇ چىرلاااۋى بىاا Scientologyتارتمااا ن 

تە  يېڭىلىاق ياارىتىش « ئۇرۇشماسالىق ئۈچاۈئ ئۇرۇشاۇش»نىاڭ  Googleلۆپتاۇر بولساىمۇ -لىشىلەر ئازدۇر

ئۇسۇلىدىن خاتىرجەم بولدى. بۇ نەتىنە يەنىماۇ ئىل ىارىلى ەئ ھالادا الررى بىالەئ ساېرگېيىىڭ ئۇمىادۋارلىقىىى 

 Googleملىدى:  بىزگە الزىملىقى بۇ ئۇسۇلالرنىڭ ز رەللىكى ۋە نەزىرىىاى بايقاشاال خااالس. ئەگەر مۇستەھكە

-خىزمەتچىلىرىىىااڭ باشااقىالردىن ئااارتۇق يېاارى بااار د يىلسااەن ئۇنااداقتا ئۇالرنىااڭ ئااادەتتىن تاشااقىرى ئەقىاا 

 اپااليمىز. پاراسىتىن شۇنداقن بىز چوقۇم ھەممە ئىشالردا يېڭىلىق يارىتىدىغائ ئۇسۇلىى ت

 

 ئەمما لېيىىكى لۈنلەردەن بۇ خى  ھالاۋۇرلۇق بىزنى بەدەى تۆلىتىدۇ.
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 يى ىرمە بىرىىچى باب

 ياخشىمۇسىزن ئامېرىكا لىىىيەسى 

 

لىقالربا ئۇچراى قالدىلن ئۇالرنىڭ ‹ ھاۋا ›مەئ بىر قىسىل »ئايدان بىز باشقۇربۇچىالربا: -3يىلى -2002

ئاادەتتىكى ئەھمالادان مەئ « ى ئەڭ ياخشى ئىازدەش تېسىىكىساى باار ئىاكەئ.دا نۆۋەتتىك Googleد يىشىچە 

بىزنىڭ « ھاۋا »مىش گەپلەرنى ۋاالقشىمايتتىلن بىراق -بازارچىلىق يىغىىىدا الررى بىلەئ سېرگېيغا بۇ خى  مىش

دىااان ئامېرىكاااا لىىىيەساااىىىڭ  Overture. بىاااز 41گە قويغاااائ شاااەرتلىل بەل ىمىاااز« ئامېرىكاااا لىىىيەساااى»

سىپلىرىىى قولغا لىرگۈزرۋالماقچىن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئامېرىكا لىىىيەسىىىڭ مۇئاۋىن باش لىادىرىمۇ بىاز بىالەئ لە

 نىڭ قويىىغا ئۆزىىى ئېتىشقا تەييارلىق قىلىماتقانلىقىىى بىلدررگەئ. Googleپاراڭالشقائن 

 

ى قىسااىل ۋاقتىىىااڭ مااۇ قاتىاشااقائ. ئۇالرنىااڭ ۋەلىللىرىىىااڭ زور لااۆ Overtureئااۇ قېتىملىااق يىغىىغااا 

ھەممىسىىى د  ۈدە  بىزنىڭ سېتىشقا مەسلۇى باش نازارەتچىمىز تىال ئارمساتروڭىى قايىا  قىلىشاقا ئۇرۇناۇىن 

 ئۇنى تەللىپ قىلىشىمىزنى لۈتكەئ. مېىىڭچە بۇمۇ بىر ياخشى باشلىىىش. 

 

ى تاااۈرى ە يېشااى  چىااارا  يېقىااپ بېرىشاااىدىن باشاااال AdWords Selectالررى بىاالەئ ساااېرگېيىىڭ 

نىڭ لەسپى ە  ھۇجۇم قىلىشاىى ئاۇدا بىار قاانچە ئاا  ماۇزالىرە قىلادۇق. ئاېالئ  Overtureھېسابلىغاندان بىز 

نىڭ يېڭى  Googleنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسىن ھەم  Googleبىرلەشمە تارقىتىش تورىىى ئوتتۇرىغا چىقىرىش 

تكە قارىتاا بىردىىبىار يېڭىلىاق يارىتىاپ نىشانى. ئومىد بۇ نىشانىى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈئن بىلىل بىلەئ ماھاارە

بىرلەشتۈررش لېرەللىكىىى ھېن قىلدى. سېتىش قوشۇنىىىڭ باشالمچىسى جوئائ بىراددى بۇ نۇقتىىى قىالاليدۇن 

ئەمما ئۇ ئىزدەش مۇالزىمىتىىى سېتىش ۋە لۈندىلىل سېتىش پائالىيەتلىرىىى باشقۇرۇش جەريانىدا قىيىىچىلىققاا 

ى ئاۇ لەساپى  زاتالرنىاڭ ھەمادەم بولۇشاىغا ساوشاۇنىىڭ بىار ئەزاساى باوالاليتتىن شۇبىىىپېتىپ قالدى. ئۇ بۇ ق

 ئېھتىياجلىقن لېكىن ئومىدلە لىمىى ئىزدەش لېرەللىكى ئىىتايىن ئېىىق.

 

شاىرلىتىدىكى خىزمەتدىشاى بولاۇىن ھاازىر  Netscapeئاالئ لاوي  ئىل ىارى جوئاائ بىالەئ ئومىادنىڭ 

قاۇۋۋىتى ئۇرباۇى تۇرىادىغائ بولاۇىن قاارا -ەئ قۇرۇلۇشى ۋىنىل ئەمما لاۈچمۇستەقى  مەسلىھەتچى. ئۇنىڭ ت

لۆزئەيىە  ۋە  سەيياھ شەپكىسى لىيىشىى ياقتۇرىدۇن لىزىكا ئىلمى بويىچە باالالۋۇرلۇق ئۇنامانى باارن لەساىپ 

ررش ئۆزگەرتىپ سېتىش خىزمىتى بىلەئ شۇبۇللىىىشتىن ئىل ىرىن پاسادىىا شەھىرى گاز پۈرلۈشىى ئىل ىرى سۈ

تەجرىبىسانىسااىىىڭ ئىىژ ىېاارى ئىاادى. ئااۇ ئااادەتتىن تاشااقىرى ئىشااالرنىال قىلىاادىغائ بولااۇىن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە 

ھەممىسى ئىشتىن سىرت. ئۇ بىماسىتە باشلىقى بولۇشىى ياقتۇرمايدۇن قوشۇنىى باشقۇرۇشىىمۇ ياقتۇرمايدۇ. ئاۇ 

باا  Googleئايادان ئاۇ توختامغاا ئاساساەئ -10يىلى -2001بىر تۈرنى قىلىدۇن تامامالى بولۇپال ئايرىلىدۇ. 

لېلىپ ئىشلەشكە باشاليدۇ. ئۇنىڭ ۋەزىپىسى ئامېرىكا لىىىيەسىدىن ئىبارەت بۇ لەسىپىى پۈتتۈررشن ئەمماا ئاۇ 

خۇددى قاتىلغا ئوخشاش ئۈندىمەستىنن خاتاسىز ھالدا جىمنىتال لىشىلەرنىڭ دىققىتىىى تارتىدىغائ بۇ نىشانغا 

 يېقىىلىشاتتى. 

 

ن ئااۇ قااانۇئ قوشااۇنىدىكى ەلاادىئ بىاالەئ جوئااائن ئومىاادتىن باشااقا يەنە مىرىيااام رىم رانىمااۇ ئېلىااپ لئاااال

شاۇ لاۈنىال باۇ قوشاۇنىىڭ  ىاپئايدا تەللىپ قىلىى-2يىلى -2002ئىككىىچى ئادۋولاتقا ئايالندى. جوئ بارابېىو 

                                                             
41

بىاالەئ « Aloha»ئامېرىكااا لىىىيەسااىىىڭ تەلەپپااۇزى ھاۋايلىقالرنىااڭ لىشااىلەرگە ساااالم بەرگەناادە ئىشاالىتىدىغائ ساااالم سااۆزى   

 ئوخشىشىپ لېتىدۇن شۇڭالشقا ئۇالربا مۇشۇ لەقەمىى قويغائ.
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لىشاىپ ئاېالئ تاارقىتىش ئىشاىىى ئەزاسىغا ئايالنادىن ئامېرىكاا لىىىيەساى تاۈرى تامامالنغانادىن لېايىنن ئاۇ بىر

 باشقۇرۇشقا باشلىدى. 

 

ئااالئ خەتەرنىااڭ مەۋجۇتلاۇقىىى تولااۇق بىلىاپال قالمااا ن يەنە قارشاى تۇربۇچىىىااڭ لىملىكىىىماۇ بىلەتتااى. 

Overture  پاسادىىادا دۇنيابا لەل ەئن دەسلەپتەGoTo  د يىلەتتىن شىرلەت باش ئىشتابى گااز پۈرلۈشاىى

ىسانىساى باار لوچىغاا جايالشاقائ ئىادى. گەرچە ئاۇالر لاالى ورنىيە ساانائەت پەنلىارى ئىل ىرى ساۈررش تەجرىب

ئىىستىتۇتىدىن خېلى لۆى ئىستىساسلىق لىشىلەرنى جەلاپ قىلىاپ ئەلەلا ەئ بولساىمۇن گەرچە ئاۇالر ئىىتاايىن 

لى بولماايتتى. ئەقىللىق بولسىمۇن بىراق ئۇالرنى سىلىتسى  جىلغىسىدىكى ئەقىللىق لىشاىلەر بىالەئ سېلىشاتۇربى

-دا لۆرگىىىدە  ئۇنداق لارخانا ئەقى  Googleئۇالر ھەقىقى  مەنىدىكى تېسىىكا شىرلىتى ئەمەسن ئاالنىىڭ 

پاراسىتى ە ئى ە ئەمەس. يەنە بىر تەرەپتىنن ئۇالرمۇ ئېالئ بىلەئ ئىزدەش نەتىنىساىىى بىرلەشاتۈررش ئاماالىىى 

 ى ئۆزگەرتىپ ئەمەلىيلەشتۈردى.نىڭ ئالدىدا شەللىى Googleئويالى تاپتى ھەمدە 

 

ئومىااد داۋىااد لولبااۇرئ باشقۇرۇشااىدىكى ئامېرىكااا لىىىيەسااىىىڭ لەسااپى  تەرەققىيااات بۆلااۈمى ە تېلې ااوئ 

بىاالەئ سۆزلىشىشااىى باشالشااقا قوشااۇلدى. بااۇ ئۇالرنىااڭ لەسااىپىى بىاازگە بەرمەلچااى  Googleئااۇردىن ئااۇالر 

نى لاوزىر  Googleتوختامىى داۋامالشتۇرۇى تۈزرشتەن  بىلەئ Overtureبولغانلىقىدىن ئەمەس بەلكى ئۇالر 

 نىڭ ئۇالربا تېسىمۇ لۆى ئېتىبار قىلىشىىى قولغا لەلتۈرمەلچى ئىدى.  Overtureقىلىپن 

 

بااۇ ئەھااماى ئاالنىىااڭ پەرەزلىرىىىااڭ دائىرىسااىدە ئىاادى. ئامېرىكااا لىىىيەسااى ئىىتېرنېااە ماگىاااتى بولااۇىن 

تورتۇرادىىمۇ لاۆى ئىادى. ئۇالرنىاڭ ھەر لاۈنى د  اۈدە  ھەمكارلىشاىش  چېكىلىش قېتىل سانى ھەر قانداق بىر

لۇىن تەسىر لۈچى ئىىتايىن چاوڭ ئىادى. ھەيامە قىلىاپن قااليمىقاائ ئاچچىقلىىىادىغائ رەھىمساىز ولەسپى بار ب

ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە بااۇ تېسااى ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلىرى ە بولغااائ مۇئامىلىسااى. —ئىاادىن بااۇ ئۇالرنىااڭ داڭقااى

Google  لىچىككىىە شىرلەت تۇرۇىنAdWords Select  تىن ئىبارەت تېسى ساىىاقتىن ئاۆتمى ەئن تېساى

 Overtureتارقىتىلمىغائن پايدىسىمۇ تېسى ئېىىاق بولمىغاائ مەھساۇالت ئاارقىلىق ئامېرىكاا لىىىيەساى بىالەئ 

مىليااوئ دولااالر نىااڭ ئېالنىاادىن  Overtureنىااڭ شااىرىن تااويىىى بۇزماااقچى بولۇۋاتاااتتى. ئامېرىكااا لىىىيەسااى 

 پايدىغا ئېرىشكەئن ئۇالرنىڭ لاپالىتى بار بۇ لىرىمدىن ۋاز لېچىش ئويى يوق. 

 

قوشۇنىىى ئەنساىرىتەلمەيدۇن ئاۇالر ئامېرىكاا لىىىيەساى ە  Googleبۇ مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسى ئاالئ ۋە 

ھاېن قىلادىن ھەرگىزماۇ  يېقىىلىشىپن خۇددى بىز ئۇالر بىلەئ تەڭ ئولتۇرۇى تەڭ قوپااليادىغائ تەڭداشاالردە 

ئۇالر ھەممە ئادەم ئى ىلىپ »باشقىالربا ھاجىتى چۈشكەئ ھاجەتمەندە  ئەمەس. ئاالنىىڭ ئەسلەى بېرىشىچە: 

بولىاادۇن سااەئ پادىشاااھ بولساااڭ بولىاادۇن بىااز پاپااا ›تااازىل قىلىاادىغائ پادىشاااھ بولماااقچىن بىزنىااڭ جاااۋابىمىز 

مەئ ھالادا ئامېرىكاا لىىىيەساى چىقىاش ياولى ياوق خالتاا قوشۇنىىىڭ ئىشەنچىساى قىسا Google‹. « بولىمىز

لوچىغااا لىرىااپ قالاادى دەى قارىغانلىقىاادىن لەلاا ەئ. ئامېرىكااا لىىىيەسااى يېپىااق بىاار گۈللااۈلكە ئوخشااايدۇن 

ئىىتېرنېتتىن ئىباارەت چېكاى  Googleئىشلەتكۈچىلەرگە سۈزگۈچتىن ئۆتكەئ مەزمۇنالرنى تەمىىلەيدۇن لېكىن 

باۇ ياشاالرنىڭ ئاۆزى ە ئاۆتە ئىشاەن ەنلىكىىى »ا ئۆزىىىڭ تاالنتىىى لۆرسىتىماتىدۇ. ئاالئ يوق ئوچۇق سىستېمىد

بىلىمىاازن ئەممااا ئەمەلىاايەت ئۇنىااڭ تااوبرىلىقىىى ئىسااپاتلىدى. بااۇ ساااھەنى چۈشااەن ەئ ھەماادە بااۇ ساااھەنىڭ 

 د دى. « الس. تەرەققىيات يۆنىلىشى بىل ەنلىل سەۋەبىدىن بولۇشقا تې ىشلىل ئۆزى ە ئىشىىىش بولۇشىال خا

 

نى ئىزدەى بۇ تۈردىكى لەسىپىى لېڭەشمىدىن شۇنىڭ ئۈچۈئ  Googleشۇنداقتىمۇن ئامېرىكا لىىىيەسى 

Google  تەشەببۇسكارلىق بىلەئ ھۇجۇمغا ئۆتتىن ئامېرىكاا لىىىيەساى شاىرلىتىىىڭ بااش ئىشاتابى ۋىارگىىىيە

دۇللاېن ئايرودۇرۇمىادىن ئاانچە يىاراق ئەمەس. ئىشتاتى ۋىيېىىا شەھىرىدىكى قااليمىقائ رەتسىز بىىاا توپىادان 

ئومىد باشلىق لىشىلەرگە نىسبەتەئ ئېيتقاندان ئۇالر پەقەت لېڭەيتىپ سېتىشتىن ئىباارەت ئاو  بىالەئن ساىرلىق 

ساائەتلىل  5ئوردىغا لىرىپ قالغائ ئامېرىكاا لىىىيەساى قەللەساىىى تاپساان ئۇالرباا يېتەرلىال باوالتتى. بىاراقن 

ئايروپىالئ سەپىرى شۇنداقال شامالداى ئېغىار زۇلاماداى قالغاانلىقتىن ھەممەيالەئ ئىىتاايىن ئۇزۇئ مۇساپىلىق 

 قولياابلىق زەئاجىزن ئاۇالر ئالادى بىالەئ بىار دورا دۇلىىىغاا لېلىاپن ئاۇ يەردىان ئاازراق زۇلاام دورىساى ۋە قەب
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 . مەلچىبىلەئ لۆررش سېتىمالدىن ئاندىن بۇرنىىى تارتىپ تۇرۇىن ئامېرىكا لىىىيەسىىىڭ سۆھبەت قوشۇنى

 

باوش ئەمەس. ئۇچىساىغا ساودا ساورۇنىدا لىيىلىادىغائ راھەت لىايىل  لەرلەل اۈچى دىنئامېرىكا لىىىيەسى

خىزمەتچىسااى ئۇچىسااىغا قىماامەت باھااالىق لاسااتىيۇم بۇرۇلكااا لىااي ەئ سااۆھبەت  Googleنەپەر  4  ەئلىااي

نەپەر ئامېرىكاا لىىىيەساىىىڭ خاادىملىرى  12ئ ۋەلىلىن مەھسۇالت دىر كتورى ۋە ئادۋولاتىى ئۆز ئىچى ە ئالغا

پۈتكۈى سۆھبەت جەريانىدان ئىككى تەرەى باشتىن ئاخىر مۇشۇ ئادەم نىسبىتىىى ساقالى —بىلەئ يۈز لۆررشتى

ئۇالر ئىزچى  خالىغانچە ئادەم ئالماشتۇردىن ئۇالر ھەمىشە بىر يەردە ئولتۇراتتىن بىاز »قالدىن ئاالئ ئەسلەى: 

 د دى. «دا نېمە ئىش قىلىدىغانلىقىىى بىلمەيتتۇقئۇالرنىڭ ئۇ جاي

 

بولااۇش پەقەتااال نۇربااۇئ سااۆھبەت تەدبىرىىىااڭ بىاارى. ئامېرىكااا « سااۆھبەت قوشااۇنى ئىىتااايىن لۈچلااۈ »

نىااڭ سااۆھبەت قوشااۇنىىى بىاار  Googleلىىىيەسااى سااۇنلى  ھالاادا جىااددى  ئەھمالاادىن بىرنااى پەياادا قىلىااپن 

امېرىكىىى بىر قېتىل لېسىپ ئۆتىدىغائ ئۇچۇش سەپىرى ە ئاتالندۇردىن مەسىلىىى ھەى قىلىش ئۈچۈئن پۈتكۈى ئ

خىزمەتچىلىارى مېھمانسانىادا  Googleبىراق بۇ مەسىلە لېيىن بىر ھەپتىدىن ئارتۇق ۋاقىتىى ئارقىغا ساوزدى. 

كىلەر تۈگۈلۈى زۇلامىى داۋاالۋاتقاندان ئامېرىكا لىىىيەساىدىكى ئاۇ بىار تاوى لىشاى ئاۆيى ە قايتىاپ ئائىلىساىدى

سااۆھبەت ۋەلىللىرىىىااڭ جىساامانى  قااۇۋۋىتى  Googleبىاالەئ گااۈزەى مىىااۇتالرنى بىلاالە ئۆتكااۈزەتتى. ئەگەر 

بەرداشلىق بېرەلمىسەن ئۇالر بىر قىسىل ھالقىلىق توختام ماددىلىرىدىن ۋاز لېچىپن ئۇدۇى ئۆيى ە قايتىپ ئاارام 

 ئاالتتى. 

 

بىاز يېتەرلىال »ئامېرىكا لىىىيەسىدىكى لەسىپداشلىرىغا: بۇ ئاماى ئانچە لاربا لەلمىدى. ئاالئ ئاخىرىدا 

دەى « لۆى ئىشالرنى قىلدۇقن بىز قايتىشقا تەييارلىىىماتىمىزن بۇندىن لېايىن تېلې ونادىال پاراڭالشسااق بولىادۇ.

ناھايىتى ياخشىن ئاۆي ە قاايتىڭالر. بىار قاانچىڭالر ھەپاتە ئااخىرى ئاارام »جالارلىدى. ئۇالر جاۋاب قايتۇرۇى: 

د ادى. ئاالنىىاڭ باۇ خىا  ئوياۇنىى يەنە قايتاا « ېلىم لىپن درشاەنبە لاۈنى يەنە قايتىاپ لەلساەڭالرال بولىادۇ. ئ

بىز ئۆي ە قايتىپ ئوبدائ ئارام ئالماقچىن ئۇنىڭ ئۈستى ە بىز »سى يوق ئىدىن شۇڭا ئۇ مۇنداق د دى: ۇئويىىغ

سىلەرنىڭ تېىىڭالر بىزدىن لۆى سابالم ئىكەئن  سىلەرنىڭ درشەنبە لۈنى لالى ورنىيەگە بېرىشىڭالرنى ئويلىدۇق.

ئۇنىڭ ئۈستى ە بىزدىن قابىلىيەتلىل ئىكەنسىلەرن شۇڭالشاقان ساىلەر لاالى ورنىيەگە بېرىشاىڭالر لېارە  ئىاكەئ. 

سااىلەر خاسااىيەتلىل ئااادەم ئىكەنسااىلەرن بىااز يارىماياادىكەنمىز. مەئ بااۇ نااۇقتىىى دەىن ئۆزەمىىااڭ لېاارەلكە 

توختااڭن »بىراقن ئامېرىكا لىىىيەسى بۇنىڭغا قوشۇلمىدىن ئۇالر ئاالنغاا: « ېتىراى قىلدىل. لەلمەيدىغانلىقىىى ئ

 د دى. « ئۇنداقتا بىز تېلې وئ يىغىىى ئارقىلىق ئاالقە قىاليلىن

 

ئەگەر ھەقىقى  سانلىق مەلۇماتالر بىلەئ بىز د  ەئ يوشۇرۇئ ئېالئ لىرىمىىى ئىسپاتلىيالمىساقن ئۇناداقتا 

بىالەئ بولغاائ لەساپى  ھەمكاارلىق  Yahooخىازمەت لۆرساەتمە  تاۇرۇپال قاايتىمىزن گەرچە بىاز بۇ لەساىپتە 

يەنىال بىزنىڭ بىرلەشامە ئاېالئ  Overtureئارقىلىق ئىزدەش تېسىىكىسىىىڭ قىممىتىىى ئىسپاتلىغائ بولساقمۇن 

لىىىيەساى شاىرلىتىىىڭ تارقىتىش لەسپى تەرەپتىكى نەتىنىمىز ياوق بولۇشاىدىن تولاۇق پايادىلىىىپن ئامېرىكاا 

نىاڭ لىشاىىى قانچىلىال خاتىرجەمساىزن گۇماائن ئېىىقساىزلىققا تولغانلىقىادە   Googleباشقۇرۇش قاتلىمىغا 

ئېىىااق سااائن ئىشااەنچلىل ھەمكارالشااقۇچى شااېرىلن ئااۇالر ئامېرىكااا  Overtureقاراشااىى لااۈچەى تارقاااتتى. 

. پېيىىاى ىغانلىقىىى بىلىادۇۇشاقا ھەرگىاز قوشاۇلمايدھەرگىزمۇ بىزنىڭ تەجارىبە مەھساۇالتىمىز بول ىىڭلىىىيەسى

 بازاربا سالغائ بىر شىرلەتكە نىسبەتەئ ئېيتقاندان بۇنداق قىلىشىىڭ خەتىرى بە  چوڭ. 

 

Google  نىااڭ بىردىىبىااار ھەى قىلىاااش ياااولى ئامېرىكااا لىىىيەساااى بىااالەئ ھەمكارلىشىشاااتىن ئىل ىااارى

شاېرىكتىن بىرناى تېاپىش. ئااالئ بىزنىاڭ ياخشاى ئىازدەش  ھەمكارلىشىپ ئېالئ تارقىتىادىغائ ھەمكارالشاقۇچى

ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكىمىز بولااۇى بولغااائن بىاازگە نىساابەتەئ دوسااتانەن ھەم تېااز سااۈرئەتتە ھەمكااارلىق 

 Earthlinkئايدا ئاالئ بىلەئ -1يىلى -2002مۇناسىمىتى قۇرااليدىغائ لارخانىدىن بىرنى تېپىشىى ئويلىدىن 

ھەقىقىا  مەنىساى مۇشاۇ جايادا بولۇشاى ماۇمكىنن ئاۇالر ئامېرىكاا لىىىيەساىىى قولغاا نىڭ سۆھبەتلىشىشاىىىڭ 

 لەلتۈررشىمىزدىكى سىىاق مەيدانى. 
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Earthlink  بىااالەئ بولغاااائ ھەمكاااارلىق مۇناساااىمىتىGoogle  نىاااڭ ئامېرىكاااا لىىىيەساااى لەساااپى

ھازىر باشالندىن باۇ ئويۇنىىاڭ  ھەمكارلىقىىى قولغا لەلتۈررش ئۈچۈئ تىككەئ دو ھېسابلىىىدۇ. ھەقىقى  ئويۇئ

« قاسساى»قائىدىسى يوقن داۋىد لولبۇرئ نامى ئانچە ياخشى ئەمەس سۆھبەت ۋەلىلىن بەزىدە لىشىلەر ئۇنى 

دەى ئاتايدۇن چۈنكى ئاۇ يوشاۇرۇئ ھەمكارالشاقۇچى شاېرىكى ە قانۇنغاا خىاالى بولمىغاائ يولساىز شاەرتلەرنى 

ەندرررلىادۇن ئاالنىىاڭ ساۆزى ە ئاساساالنغاندان داۋىاد لولباۇرئ ۋە ئوتتۇرىغا قويىدۇ ھەمدە ھەممىساى قانائەتل

دىكااى ۋاقتىاادا دۇچ لەلاا ەئ سۆھبەتلىشااىش ئەڭ قىاايىن  Googleئۇنىااڭ قوشااۇنىدىكى باشااقا ئەزالىرىمااۇ ئااۇ 

بولغائ رىقابەتچىسىن ئۇالرنىڭ ئاساسلىق ئۇستاتلىقى قارشى تەرەى تالى يىلىىغىچەن توختىما  تېسىمۇ يۇقىرى 

 ى ئوتتۇرىغا قويۇش. تەلەپى

 

ئاالنىىڭ ماڭا د يىشاىچەن داۋىاد لولباۇرئ توختىماا  قاارار قىلىىىاپ بولغاائ ساودا شاەرتىىى ئۆزگەرتىادۇن 

ئەسلىدە بىز بەزى ئىشالر توبرىسىدا لېلىشىل ھاسى  قىلىپ بولغائ بولساقمۇن لېيىن ئۇ ئالادىن تاپشاۇرىدىغائ 

چە ئۆزگەرتىدۇن ئېالئ تىنارىتىىىڭ ئەھمالىىىڭ قاناداقلىقى بىالەئ پۇىن پايدىىى ئۈلۈشۈش قاتارلىقالرنى خالىغان

ئامېرىكا لىىىيەسى ە چوقۇم مەلۇم مىقداردا پۇى چىقىل قىلىشى لېرە ن شۇنىڭ بىالەئ باۇ  Googleلارى يوقن 

 ماددىالر بۇ قېتىملىق ھەمكارلىشىشتىكى ئىىتايىن ھالقىلىق بولغائ مەزمۇنغا ئايالندى. 

 

قىلغائ لاپالەت سوممىسى ئىىتايىن چاوڭ بولساان ئۇناداقتا بىزنىاڭ ۋەيارائ بولۇشاىمىزنى ئەگەر بىز ۋەدە 

نىااڭ سااۆھبەت قوشااۇنى بۇنىااڭ لىچىاال سااائ ئەمەساالىكىىى بىلىاادۇن چااۈنكى  Googleلەلتااۈررى چىقىرىاادۇ. 

Overture  نىڭ ئامېرىكا لىىىيەسى ە ئېلىپ لېلىدىغائ لىرىمى ناھايىتى لۆررنەرلىلن ئەگەرOverture  ھەر

مىليوئ دولاالر بەرساەن ئامېرىكاا لىىىيەساى مۇشاۇ ساائ ئاساساىدا بىازگە باھاا قويىادۇ. ئاۇالر  10يىلى ئۇالربا 

لاپالەتلىل قىلىدىغائ  Googleدەيدۇن شۇڭالشقا  50ئۆزلىرىىىڭ ھەر يىللىق لىرىمىىىڭ ئېشىش نىسبىتىىى %

نىااڭ  Overtureا قايتۇربااائ ئىىكاسااىمىزن مىليااوئ دولااالر. بىزنىااڭ بۇنىڭغاا 15لىاارىل ئەمەلىيەتااتە ھەر يىلااى 

نىاڭ  Googleلەمتۈللۈلى بار سىستېمىسى ئىشاقا ئاشاۇرااليدىغائ پايدىساىىىڭ چەللىال ئىكەنلىكاىن بىاراق 

ئىىتاايىن لاۆى  ىىىڭن ئاۇ ئېلىاپ لېلىادىغائ پايادئىكەنلىكاى ئېالنىى رەتكە تىزىش ئۇسۇلى ئىىتاايىن ئۈنۈملاۈ 

نىاڭ ئۇساۇلى لىشاىلەرنى باارلىق ئېالنالرناى چەلمەساال  Overtureاخىرىادان ئىكەنلىكىىى ئېيتتۇقن بىز ئەڭ ئ

لە ئوخشاش ئۆزلۈلىدىن مۇناسىمەتساىز  AdWords Selectقىلىمەتتىن شۇڭالشقا ئۇالرنىڭ بۇ سىستېمىسى 

دەى « ساىز باشاقىالرنىڭ ئېالنىڭىازدىن قەساتەئ  ئاۆزىىى قاچۇرۇشاىىى خاالمساىز »ئېالنىى سۈزرۋ تەلمەيدۇ.  

خالىمايدىغانسىز  ئۇنداقتا سىز بىزنىڭ سىستېمىمىزنى ئېتىراى قىلما  »ېرىكا لىىىيەسىدىن سورىدى ئاالئن ئام

 « ئامالىڭىز يوق. 

 

ئۆزلىرىىىااڭ سىستېمىسااىىى ياخشااىالىن ئېالنىىااڭ  Overtureلىكىاان ئامېرىكااا لىىىيەسااى ھاااجىتى يااوقن 

نىااڭ تېسىمااۇ  Google ە نىساابەتەئ ئېيتقاناادان د اادى. ئامېرىكااا لىىىيەسااى مۇناسااىمەتلىكلىكىىى لۈچەيتىاادۇ

ياخشى ئىكەنلىكىىى ئېتىراى قىلىش ئۇالربا پايدىسىز. ئاۇالر مۇشاۇنداق ئىكەنلىكىىاى ھاېن قىلىشاقا باشالىغائ 

ناى ئېتىاراى  Googleئاۇالر ئەقلىا  جەھەتاتىن »تەقدىردىمۇن ئاشكارا ئېتىراى قىلمايدۇ. ئاالئ پەرەز قىلىاپ: 

تلەشااكەندە ئااۇالر بۇنااداق د مەياادۇ. ئااۇالر باشااتىن ئاااخىر سىسااتېمىمىزنىڭ تېسىمااۇ قىلىاادۇن ئەممااا سۆھبە

 « يۈزىىى لۆرسىتىدۇ.  <قىلچە يوى قويماسلىق>ناچارلىقىدا چىڭ تۇرىدۇن بىزگە مەڭ ۈ 

 

نىااڭ ئەڭ چااوڭ خېرىاادارىىى تارتىم لىشااقا ئۇرۇنااۇۋاتقىىىمىزدان ئۇالرمااۇ قااوى قوشااتۇرۇى  Overtureبىااز 

قاا ھۇجاۇم  AdWordsنىڭ  Google—تۇرمىدىن ئۇالرمۇ ئۆزلىرىىىڭ لارامىتىىى لۆرسەتتىئۆلۈمىى لۈتۈى 

قىلدى. ئومىد ئامېرىكا لىىىيەسىىىڭ سۆھبەت قوشاۇنى بىالەئ يىغىان ئېچىاپ بىزنىاڭ قاالتىن مەھساۇالتىمىزنى 

ساۆزلەر پەيادا دەيادىغائ « ئامېرىكاا لىىىيەساى بە  قوتاا»لۆرگەزمە قىلىماتقاندان ئېالئ ئىازدەش نەتىنىساىدە 

 Googleبولدى. ناھايىتى ئېىىقكىن بۇ ئېالنالر سۈزرۋ تىلمى ەئ. ئامېرىكا لىىىيەسىىىڭ قارىشىچەن ئېىىقكى باۇ 

نىڭ ئېالنىى تەھرىرلەشىى تىزگىىلەشتە يېتەرلىل لۈچى يوقلۇقى سەۋەبىدىن بولغاائ. ئومىاد مۇنادا بىار باھاانە 

شتابقا تېلې وئ ئۇرۇئن باۇ ئېالنالرناى بىكاار قىلىم تىشاىى تەلەى تاپتىن ئاندىن ئاچچىقتىن زەردە بولۇى باش ئى
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 قىلدى. 

 

 د دى ئامېرىكا لىىىيەسى. « بۇ راستىىال بىر مەسىلە. »

 

« بۇ ئاماالىى ئوبادائ ئىشالىتىپتۇ. مەئ بولسااممۇن ئوخشاشاال مۇشاۇنداق قىالتاتىل. Overture»ئاالئ: 

لىشاىلىل قوشاۇئ  4لەساپىىى قولاليادىغائ  AdWords د دىن نەتىنىدەن شېرى  ساندبېر  قوى ئاساتىدىكى

بىردىن قولدا ساۈزرى چىقتاى. بىاراق ئامېرىكاا لىىىيەساىمۇ يەنە -ئەزالىرى تاپشۇرۇلغائ ھەر بىر ئېالنىى بىردىن

 نىڭ تەستىقالش تەرتىپىىى بىلىشىى تەلەى قىلىدى. Googleبىر قەدەم ئىل ىرىلى ەئ ھالدا 

 

ئامېرىكاا لىىىيەساى بىار تەرەپاتىن ساۆزلى ەچ بىار تەرەپاتىن تېلې اوئ  ن«نىڭ سىياسىتى Overtureبۇ »

قايسااىلىرى تارقىتىشااقا يااوى قويۇلىاادۇن »دەپتىاارى قېلىىلىقىاادىكى ھااۆجنەتىى ئۈسااتەى ئۈسااتى ە تاشااالىن 

قايساااىلىرى تارقىتىشاااقا ياااوى قويۇلمايااادۇن باااۇ ئۇالرنىاااڭ تەھرىرلەشاااىى تەلشاااۈررش سىياساااىتىن ساااىلەرنىڭ 

 « بىزگە لۆرسىتىڭالر. ھۆجنىتىڭىالرنى 

 

بولىدۇن سىلەرگە چوقۇم لۆرسىتىمىز. ۋاقتى لەل ەندە بىز بىرلىكتە ئېالئ سىياسىتىىى مۇزالىرە قىلىمىاز. »

ئەمەلىيەتتە بىزنىاڭ ئېالنىاى تەلشاۈررش قاولالنمىمىز ياوقن ئەمماا درشاەنبە لاۈنى  دەى جاۋاب بەردى ئاالئ.« 

ساە بولۇشاى لېارە . بەش مىىاۇتتىن لېايىنن ئومىاد شاېرىلغا تېلې اوئ يىغىن ئېچىلىشتىن ئىل ىرىن بىزدە بۇ نەر

نىڭ ئېالنىى تەلشۈررش قائىدە قولالنمىسى بار ئىكەئ. بىزنىڭماۇ  Overture»ئۇرۇىن ئۇنىڭغا مۇنداق د دى: 

 « بىر قولالنمىمىز بولۇشى لېرە ن بىزنىڭمۇ بىر قولالنمىمىز بولۇشى لېرە ن

 

لەسااپىىىڭ ئېالنىىىااڭ تەھرىاارى ە مەساالۇى ئېمىلااى ۋايااە ھەپااتە  AdWordsشااېرى  ساااندبېر  بىاالەئ 

پۈتۈئ لاۈچى بىالەئ ھەمكارالشاتى. شاۇنىڭ بىالەئ بىلالەن ئاۇالر تەھرىارلەش  پئاخىرىدىكى ۋاقتىدىن پايدىلىىى

دا قانچىلىاال لىشااىىىڭ مەخسااۇس ئېالنىىااڭ  Googleقوشااۇنىدىن بىرنااى تەشااكىللىدى. ئامېرىكااا لىىىيەسااى 

ىقالش خىزمىتااى بىاالەئ شااۇبۇللىىىدىغانلىقىىى بىلمەلچااى. شااېرى  ئااېالئ لەسااپى بىاالەئ تەلشااۈررش ۋە تەساات

 4تەللىپ قىلىپ ئەلىلىپن بۇ خى  ئۇسۇى بىلەئ تەھرىر قوشۇنىىى  ىىش تەجرىبىسى بار ھەممە لىشىىشۇبۇللىى

بەلكاى  بىاز ئاۇالرنى ئالاداش ئۈچاۈئ ئەمەس»لىشى ە يەتكۈزدى. ئاۇ تەلىاتلەى مۇناداق د ادى:  15لىشىدىن 

ئەمەلىيەتتە ھەقىقەتەئ ئەڭ زور چەلتە الزىال بولۇشاى ماۇمكىن بولغاائ لىشاىلەرنىڭ ھەممىساىىى ئاۆز ئىچىا ە 

 « ئالدى. 

 

سىستېمىسااىىىڭ لەمتااۈ  جااايلىرىىى لۆرسااەتتى. ئااۇ  Overetureقايتۇرمااا ھۇجااۇم سااۈپىتىدەن ئاااالنمۇ 

ە  د  ەئ سۆزنى ئىزدەتكۈزرىن قاناداق ئاېالئ دئاۋىياتسىي« flight»ئامېرىكا لىىىيەسىىىڭ سۆھبەت ۋەلىلى ە 

لۆررنىدىغانلىقىىى لۆررى بېقىشىى ئېيتتى. نەتىنىدە بىرىىچى ئورۇنغا تىزىلغىىى ئامېرىكا ئاۋىياتسىيە شىرلىتى 

  بولماساتىنن بەلكاى باشاقا ئاۋىياتساىيە شاىرلىتىن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە ئوتتاۇرا بەربىا  American Airlineد

ى پۇى چىقىرىپ سىڭدررمە ئېالئ تارقىتىدىغائ ئۇچقاۇچى تەربىيەلەيادىغائ ئۇچقاۇچىالر قىسىمدىكى تېسىمۇ لۆ

مەلتىپى. ئۇالر بۇ ئېالنىى مىڭلىغائ ئونمىڭلىغائ لىشىىىڭ لۆرىادىغانلىقىىى بىلىادۇن ئەمماا بۇنىاڭ بىالەئ لاارى 

« ئاشاكارىالش»خى  بولماسلىقى مۇمكىن. ئەگەر بىرەرسى چەلسەن ئاندىن ھەق تاپشۇرىدۇن شۇنىڭ ئۈچۈئ بۇ 

ۋە ئامېرىكااا لىىىيەساى ە نىساابەتەئ ئېيتقاناادان  Overtureئۇساۇلىغا ئااۇالر بىار سااىىتمۇ خەجلىمەياادۇ. بىاراقن 

باااازارلىق بىااار ھاااالقىلىق ساااۆز ئى ىلىااا ەئ باااۇ رەت تەرتىپىىاااڭ بىرىىچىساااى ئاساساااەئ ھېچقاناااداق لىااارىل 

سىمۇ لۈچلۈ  بولغائ ئېالنىىڭ ئۈنۈمى تېسىمۇ تەمىىلى ەئ مۇناسىمەتچانلىقى تې Googleشەلىللەندررمى ەئ. 

 ياخشى بولىدۇ. 

 

ئاالنمۇ ئامېرىكا لىىىيەسى ەن بىزنىاڭ تېسىماۇ لاۆى خەتەرناى ئۈساتىمىزگە ئېلىشاىى خااليادىغانلىقىمىزنى 

 Overtureبىرلەشاامە ئااېالئ تارقىتىشااتىن ئىبااارەت بااۇ بازاربااا لىرىشااتىن ئىل ىاارىن  Googleبىلاادرردى. 

ى ئورۇناادا بولااۇىن ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلىرى ە بۆلااۈى بېرىاادىغائ ئۈلۈشااىدىمۇ ئۇالرنىااڭ ئاساسااەئ مونوپااو
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د  ىىااى ھېساااب. لااۆلىمى لىچىكاارە  ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلىرى يېرىماادىن بۆلۈشااىدۇن ئەممااا ئامېرىكااا 

ىادۇ. لىىىيەسى ە ئوخشاش لۆلىمى چاوڭ  بۇناداق ھەمكارالشاقۇچى شاېرىكلىرى ەن ئاۇالر تېسىماۇ ساېسىيلىق قىل

 70تەمىىلى ەئ ئېالنىاى چەلساەن ئامېرىكاا لىىىيەساى % Overtureئامېرىكا لىىىيەسى تورتۇراسىدان لىشىلەر 

لىاارىم ە ئېرىشااىدۇ. گەرچە شااۇنداق بولسااىمۇن ئەممااا خااۇددى جااورج مااانىېن ماقالىاادا تىلغااا ئالغاناادە ن 

Overture  ئارقىادىن ئاۇالرنى يەنە ئالادىغا نىڭ پايدىسى تۆۋەنلەشكە باشلىدى. بىزنىڭ سۆھبەت قوشۇنىمىز

ئۈلۈشىى بۆلاۈى بېرىشاىى خاااليمىزن باۇ ساانىى بىاز ئۈساتىمىزگە  80بىر ئىتتىردى. بىز ئامېرىكا لىىىيەسى ە %

 تورتۇراسىدىكى ھەممە ئېالنىىڭ لىرىمى بىزگە مەنسۇى بولىدۇ.  Google.comئاالاليمىزن چۈنكى 

 

نىشااانىمىز ۋە سااېسىلىقىمىزبا دىقااقەت قىلىااپن تېسىمااۇ  ئامېرىكااا لىىىيەسااى بىزنىااڭ ئىسااتراتې ىيەلىل

«  بىااز سااىلەرگە تورتااۇرا قۇرۇشااقا ياااردەم بېرەلەيمىااز.»ئۈلۈشااىى بېرىشااىى تەلەى قىلاادى.  91ئىل ىاارىلەى %

 ئامېرىكا لىىىيەسى ئاالئ باشچىلىقىدىكى قوشۇنغا شۇنداق د دى. 

 

لۆپچىلىكىىااڭ ھەممىسااى ئاالنىىااڭ تېاارە دەى جاااۋاب قااايتۇردى ئاااالئ. « ياااقن بىاازگە الزىاال ئەمەس.»

تاراقشىتىماتقانلىقىىى بىلەتتى. الررى بىالەئ ساېرگې  بىرلەشامە ئاېالئ تاارقىتىش پىالنىىاى يولغاا قويۇشاقا بەلاال 

ئالدىراۋاتاتتىن لېكىن ئامېرىكا لىىىيەسى بىلەئ بولغائ سودا بىزنى ئىىتېرنېە ساھەسىدە زور ھالقىشاىى ئىشاقا 

نلىغائ باشقا تورتۇراالرنى جەلپ قىلىدىغائ تور ئۈناۈمىىى يارىتاااليتتى. ئامېرىكاا لىىىيەساى ئاشۇربۇزۇىن مىليو

 بۇ خى  پىشاڭلىق رولىىى ئويىىيااليتتىن ئۇالر بۇ نۇقتىدىن پايدىلىىىپ بىزنى تېسىمۇ قىستاۋاتاتتى. 

 

Google رنىىىاڭ مەخساۇس با نىسبەتەئن ھاالقىلىق مەساىلە ئامېرىكاا لىىىيەساى تاور بېتىىىاڭ ئاېالئ ئو

تىنارەت ھوقۇقىغا ئېرىشىش ئىدى. بىر تور بەتتە چېكىلىدىغائ ئورۇئ قانچە لۆى بولساان ئىشالەتكۈچىىىڭ بىاز 

ئامېرىكااا  Googleتارقاتقااائ بىرلەشاامە ئېالنىااى چېكىشااىىڭ ئېھتىماااللىقى شااۇنچە تااۆۋەئ بولىاادۇ. ئەگەر 

ىل قىلىشىى ئىشقا ئاشۇرالىسان ئۇنداقتا بىز تاور بەت لىىىيەسىىىڭ ئەڭ تۆۋەئ تەلىپىدىكى زور لىرىم ە لاپالەتل

بەيارى »ئېلىپ لېلىادىغائ ھەر بىار ساىىتىىمۇ قويۇۋ تىشاىمىزگە بولمايادۇ. ئامېرىكاا لىىىيەساى ئىزچىا  ھالادا 

مەسىلى ە نىسبەتەئن  نى تەمىىلەۋاتىدۇ. پەقەت مۇشۇ بىر« مەخسۇس تىنارەتتىكى مەخسۇس تىنارەت ھوقۇقى

لىدىغائ بىر نۇسسا توختام تەييارلىدىن ئىچى ە ئاۇالر ۋە  باشاقا ھەمكارالشاقۇچى شاېرىكلىرى بەت لې 10ئۇالر 

داۋاملىااق ھەمكارلىشااىدىغائ يوچااۇق ماااددىالرنى قىسااتۇردىن سۆھبەتلىشااىپ ئاخىرىغااا بارباناادان ئامېرىكااا 

نەتىنىسااى ئىاازدەش  Googleلىىىيەساى باشااقا چاسااا ماااۋزۇلۇق ئااېالئ چىقىارىش ھوقااۇقىىى ساااقالى قالاادىن 

 تېكىسە ئۇالنمىسىىىڭ مەخسۇس تىنارەت ھوقۇقىغا ئېرىشتى. 

 

Overture  .ئېالنىاااى باھاااا »لاااۈنىن ئاااۇالر ئەرز ساااۇنۇىن -4ئايىىاااڭ -4قايتۇرماااا ھۇجۇمغاااا ئاااۆتتى

نىاڭ  Googleنىڭ ئىناد قىلىش ھوقاۇقى ئۇالرباا تەۋە ئىكەنلىكىىاى جالارلىادىن « تاالشتۇرۇى رەتكە تىزىش

AdWords Select تەرۇز قىپتااۇ. ئااۇالر بىااز بىاالەئ ساااوتتا -ۇالرنىااڭ بىلىاال مۈلااۈ  ھوقۇقىغااا دەخلااىئ

 لۆررشىدىغائ بوپتۇ. 

 

توختامىى سۆھبەتلىشىماتقاندان ساتماقچى بولغائ تېسىىكىىىڭ ئى ىدارلىق ھوقۇقى گۇماائ پەيادا قىلادىن 

تۇتۇۋ لىاپن تېسىماۇ لاۆى  بۇ ھەقىاقەتەئ چاتااق بولادى. ئامېرىكاا لىىىيەساى دەرھااى بىزنىاڭ ئااجىزلىقىمىزنى

 تەلەپىى ئوتتۇرىغا قويدى. ھازىرن ئۇالر بىزنىڭ ئېالئ تېسىىكىمىزنىڭ بىلىل مۈلۈ  ھوقۇقىىى ئالماقچى. 

 

ن ئامېرىكااا لىىىيەسااىىىڭ سااۆھبەت قوشااۇنى تەھلىاا  قىلىاااپ «ھە ن ئااۇالر سااىلەرنى ئەرز قىلىماتىاادۇ»

نااى ئىزدەيمىاازن ئۇنااداق  Overtureمالسااىز قايتىااپ ئەگەر سااىلەر ئۇتتااۇرۇى قويساااڭالرن بىااز ئا»د يىشااىچەن 

بولغاندا يۈزىمىز چۈشىدۇ. شۇڭالشقا بىاز ساىلەرنىڭ ئاېالئ سىستېمىساىغا مۇناساىمەتلىل ھەمامە بىلىال مۈلاۈ  

ھوقۇقىغا ئېرىشىشىمىز لېرە . ھەن بىز يەنە سىلەرنىڭ تېسىمۇ لۆپرە  پۇى چىقىل قىلىشىڭالرنى تەلەى قىلىمىزن 

بۇ پاۇلىى چىقىرالىشاى ئىىتاايىن تەس. ئەگەر بىزنىاڭ لەساپى لىرىمىمىزناى  Googleل قىلىش. بۇ ئالدىن چىقى

 ھېسابالش جەھەتتە خاتالىق لۆررلسەن ئۇنداقتا شىرلەت ۋەيرائ بولىدىغائ نەق پۇى لىرىزىسىغا پېتىپ قالىدۇ. 
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ېاااتىل  ن ھەر قBulldogئامېرىكاااا لىىىيەساااىىىڭ ساااۆھبەت قوشاااۇنى خاااۇددى لااااال بااااش ئىتاااتە  د

پايدىلىىىدىغائ پۇرسەتىى بايقىغائ ھاماائن ئاۇالر چىشاىىى چىاڭ چىشالەىن بىار قەدەم بىار قەدەمادىن قارشاى 

نىڭ لۆلىمى بە  لىچىال بولغاچقاان ئىزچىا  ياوى قويماا   Googleتەرەپىىڭ ئەجەللىل يېرى ە يېقىىلىشىدۇ. 

 ئامالى يوق. 

 

مېىىڭچە بىاز يااق دەيلاىن »قوشۇنىدىكى ئەزاالربا:  ئاالئ تالتىكىىى ئۆزگەرتىش زررررلۈلىىى بايقىدى. ئۇ

« ئۇالر قانداق ئىىكاس قايتۇرىدۇ لۆررى باقاايلى. ئەگەر ھەمىشاە بولىادۇ د ساە ن بىاز ئىزچىا  ياوى قاويىمىز. 

د دى. سودا شەرتىدە مۇرەسسە قىلمىساقن قارشى تەرەى قاناداق ھەرىكەتلىىىادۇ لاۆررى باقاايلى. ئەگەر ئاۇالر 

مىليوئ دولاالر چىقىرىاپ ئۇالرباا بېرىاپن  1ن بىز دەرھاى قايتىپن چۈشىىىشىىى ئۆتۈنۈىن يەنە لەتمەلچى بولسا

ئۇالربا ئەدەبساىزلىل قىلغاانلىقىمىزدىن چىان قەلبىمىازدىن لەچاۈررم ساورايدىغانلىقىمىزنى ئىپاادىلەيلى. ياالى 

 بىر تەلىپى ە ئىزچى  قوشۇاليلى. داق قىاليلىن يالى ئۇالرنىڭ بېرىچقا ئېرىشىپ بۇالچقا تىكىلىدىغائ ھەر شۇنمۇ

 

بىااراقن بااۇ قېااتىلن الررى بىاالەئ سااېرگې  بااۇ خەتەرگە تەۋەلكااۈى قىلىشااىى خالىمىاادى. ئاالنىىااڭ ئەساالەى 

شۇڭالشااقا بىااز ئىزچىاا  ماااقۇى د اادۇقن يەنااى بىزنىااڭ پەقەت تاااقىتىمىز قااالمىغۇچەن تااالى ئااۇالر »بېرىشااىچە: 

نىااڭ بااارلىق بىلىاال مۈلااۈ  ھوقۇقىغااا  Googleكااا لىىىيەسااى ئامېرى«. ھەددىاادىن زىيااادە چەلااتىن ئاشااقۇچە

—بىزنىڭ پىروگرامما لاودىمىز ۋە مەخپىا  بولغاائ ئىازدەش ھېساابالش ئۇساۇلىمىز—ئېرىشىشىى تەلەى قىلدى

 Googleخۇددى بىز راستىىال ۋەيرائ بولىدىغاندە . ئۇالر بەلال چەلتىن ئاشۇرۇۋەتتى. ئامېرىكا لىىىيەساىىىڭ 

روھىىى ئېلىپ لەتمەلچى بولغاائ تەلىاپى ە نىسابەتەئن الررىن ساېرگې  ۋە ئېرىكىىاڭ زەردىساى نىڭ يۈرىكى ۋە 

ن ئىشىىى قىلسۇئن ھېلىمۇ يارنىڭ لىمى ە لېلىپ قالادىن ئاۇالر ئااخىرى مدۇققوشۇال نىڭ تەلىپى ەقايىىدى. ئۇالر

ىىڭ ھەقىقىا  ئېرىشامەلچى بىر قەدەم يوى قويۇشىى رەت قىلدى. ئاالنىىڭ ھاېن قىلىشاىچەن ئامېرىكاا لىىىيەساى

 بولغائ نەرسىسى لەلدىن ئۇ بولسىمۇ سورۇنىى يىغىشتۇرۇش. 

 

بااۇ دەى داۋىااد لولبااۇرئ لۈتۈۋاتقااائ سااى ىاى. ئۇنىااڭ ئولنىسااى ئەڭ چااوڭ »ئاالنىىااڭ ماڭااا د يىشااىچە: 

ا بەرگەئ ھالەتكە يەتتىمۇ  ئۇ ھەممى ە ئېرىشتىمۇ  پەقەت بىز بېرىشىى خالىساقالن بىاز ئىزچىا  ئۇالرباا ساوۋب

باۇ تىپىال بولغاائ سااۆھبەت تالتىكىساى. ئەڭ تاۆۋەئ چېكىىاى تېپىشاىىڭ بىردىىبىار ئۇسااۇلى « بىالەئ بااراۋەر. 

ئۇنىڭاادىن ئاااتالى ئۆتااۈش. ئامېرىكااا لىىىيەسااى ئۆزلىرىىىااڭ ئېرىشااىدىغائ نەرسىسااى قالمىغااانلىقىىى بىلسااىالن 

لاۈئن ئاۇ ھەر لاۈنى لېچىادە  30ئ بولادى. ئاۇدا سودىىى يىغىشتۇرسا بولىدۇ. مىرىيام ئاخىرى بىر تىىىمالىدىغا

سائەتال ئۇخلىيااليدۇن چاچلىرىمۇ لۆررنەرلىال شااالڭالى لەتتاى. لارخاناا تەرەققىياتىغاا مەسالۇى  4-2پەقەت 

يېڭىدىن تەيىىلەن ەئ مۇئااۋىن باشالىق داۋىاد درامموناد ئەيىاى چابادا ئۇنىاڭ بېغىشاىدىن تۇتۇۋ لىاپن ئۇنىاڭ 

نىااڭ ئااۆلچىمى بااويىچە  Googleەسااىىىڭ بىاار ئادۋولاتىغااا ئېتىشااىغا يااوى قويمىغااائ. قەلەمىااى ئامېرىكااا لىىىي

 ئۆلچى ەئ تەقدىردىمۇن ئۇ بەرداشلىق بەرگەئ قورساق لۆپۈلى ناھايىتى چوڭ ئىدى. 

 

بىرمۇ ئېالئ چېكىلمى ەئ تەقدىردىمۇن —بىزگە يەنە ئەڭ ئاخىرقى لاپالەت سوممىسىىىڭ سانى الزىل ئىدى

ساەلرەى چۈشاىدىغائ چوڭقاۇر  Googleنى بويىچە ئامېرىكا لىىىيەسى ە بېرىدىغائ پۇى. بۇ بىز د يىشكەئ سا

بىزنااى تارتىااپ  AdWords Selectبىاار ھاااڭن لااېكىن چوڭقااۇر ھاااڭ گۈمۈررلااۈى چۈشۈشااتىن ئىل ىاارىن 

نىڭ ئامېرىكاا لىىىيەساىدە ماۆلچەردىكى لىارىل  AdWords Selectچىقىرااليتتى. بۇ خى  ئىشەنب پۈتۈنلە  

رىتااليدىغانلىقىغا ئىشەن ەنلىكىمىزگە تايىىااتتى. ئېرىال بااش ئىنارائىيە ئەمەلادارى بولاۇش ساۈپىتى بىالەئن يا

ئايرىل ھالدا مۇستەقى  يۈرگۈزرش ئەندىزىسى تەييارالشاىى تەلەى قىلادى. -سۇسائن ساالر ۋە ئاالندىن ئايرىل

سااانلىق مەلۇماااتتىن سااانالرنى  تەمىااىلى ەئ چەللىاال Earthlinkۋە  Google.comشااۇنىڭ بىاالەئن ئااۇالر 

ئاجرىتىشقا باشلىدى. شاۇنداقتىمۇن باۇ ئىككاى ساانلىق مەلۇماات مەنبەساىىىڭ  ھەممىساى ئامېرىكاا لىىىيەساى 

 بولمىغانلىقتىنن ئۇالرنىڭ نۇربۇئ پەرەزلىرىىىڭ ھەممىسى تەسەۋۋۇربا تايىىاتتى. 

 

نلىق مەلۇماااتالرنى لااۆررىن بىاار تاااى ئاالنىىااڭ شااۇبۇللىىىدىغىىى سااېتىشن مىاانەزى ئۈمىاادۋارن ئااۇ بااۇ سااا
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نىاڭ ھېچقايساى ئامېرىكاا لىىىيەساىدە  ئاۇنچە چاوڭ  Earthlikبىالەئ  Googleئاساسى  سىزىقىى تااپتى. 

ئااېقىل مىقاادارى ۋە قاااپالش دائىرىسااى يااوقن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە تورتۇرانىااڭ بىكىااتكەئ ئورنىمااۇ ماااى سااېتىم لىش 

مېاىىڭچە ئاېالئ ساودى ەرلىرى »رىكا لىىىيەسىدە ماى سېتىمالىدۇ. ئىستېماى ئەمەسن بىراق ئىشلەتكۈچىلەر ئامې

 ئاالئ ماڭا شۇنداق د دى. « پۇى تاپالىسىالن ئۇالر تېسىمۇ لۆى ئېالئ بېرىشىى خااليدۇ. 

 

سۇسااائ بىاالەئ ساااالرنىڭ قارىشااىچە نەزىاارىيە جەھەتااتىن بااۇ تااوبران ئەممااا ئەمەلىيەتااتە تېااز سااۈرئەتتە 

ئ ئااامىللىرىمۇ مەۋجااۇت. ئااۇالر پەرىزىىااى مۆلچەرلى ەناادە بىاار قىسااىل لىچىكاارە  ئېشىشااىىڭ يەنە چەللەياادىغا

 سانالرنى ئوتتۇرىغا قويدى. ساالر ئەڭ ئېھتىياتچائن سۇسائ ئوتتۇرا ئېقىمدا. 

 

ئاايرىل ھالادا ئۆزلىرىىىاڭ ماۆلچەردىكى نەتىنىساىىى ئوتتۇرىغاا قويغانادىن لېايىنن ئېرىال -ئۇالر ئاايرىل

االيدىغائ ئەڭ ياخشاى ئاۈچ ئەنادىزە ئىكەنلىكىا ە ئىشاىىىمەئ. ماڭاا نىسابەتەئ ئېيتقانادان بۇ بىز قۇر»ئۇالربا: 

لىمىىااڭ توبرىلىقىغااا ھۆلااۈم قىلىشااقا ئامالسااىزمەئ. ھەر بىاارەيلەئ ئوتتۇرىغااا قويغااائ سااانىى تەتقىااق قىلىااپ 

تتۇرىادىكى سااندىن ئولتۇرۇش نىيىتىل يوقن چۈنكى مەنمۇ تېسىمۇ ياخشى قىاللىشىل ناتايىن. شۇڭالشاقا بىاز ئو

د دىن بۇ ئىىتاايىن تېاز ساۈرئەتتە چىقارباائ قاارارن ئىساتراتې ىيە نۇقتىساىدىن ئېلىاپ « بىرنى ئالساقال بولىدۇ.

 ئېيتقاندىمۇ مەسىلە يوق. شۇنداقتىمۇن ئاخىرى بېرىپ بىر قېتىملىق قىمار. 

 

ەتىى ساوزۇىن ساودا مەبلاۇى شۇنىڭ بىلەئ بىللەن ئامېرىكا لىىىيەسى يوق يەردىن پۇتاق چىقىرىپن ساۆھب

 زھەن بىا»بولۇشىىڭ تەنىەرخىىى ئاشۇرۇۋاتاتتى. ئامېرىكا لىىىيەسى شىرلىتىىىڭ ئادىمىىىڭ ئاالنغاا د يىشاىچە: 

ئۇنىاڭ لۆرساىتىماتقىىى « مۇشۇنى د يىشەيلىن بىز ئىشلەتكەئ بىر قىسىل سۆزلەرنى ئۆزگەرتىشكە ئېھتىيااجلىق.

ەسلەپكى نۇسسىساىدا ئىشالەتكەئ ساۆزلەر ئىادى. ئااالئ ئەڭ ئااخىرىقى تۈزرى بولغائ بىر درۋە ھۆجنەتىىڭ د

تامغاا ئېرىشىشاىى ساىىاىن خوجاايىىىىى خاۇش قىلىادىغائ ئوتتاۇرا قااتالم رەھابەرلەرگە خپەيتلەردە يەنە بىر تۇ

 قانداق تاقابى  تۇرۇشىى بىلەتتى. 

 

ۈى بۆلىادىغائ بولسااڭن لەچاتە بولىدۇن ئەگەر سەئ بۇ مەسىلى ە بە  لۆڭا»ئاالئ ئۇنىڭغا مۇنداق د دى: 

ھاېچكىل ئاانچە ماۇھىل « داۋىد لولبۇرنغا تېلې وئ ئۇرۇىن ئۇنىڭ ئېرىال شاىمىتقا تېلې اوئ بېرىشاىىى ئېياتقىن. 

بولمىغائ ئىشالر ئۈچۈئ داۋىد لولبۇرنىى ئاۋارە قىلىپن ئۆزىىى لالما دەى ئەيىبلىمەيدىغانلىقىىى ئاالئ بىلەتتاى.  

 لىتىش مەسىلىسىمۇ مەۋجۇت بولمىدى. بۇنداق بولغاندان سۆز ئىش

 

بولغاائ ھۇجۇمىماۇ توختااى باا  Googleنىاڭ  Overtureسۆھبەت ئىزچى  لەياىى ە ساۈررلۈۋاتاتتىن 

شاىرلىتى بىالەئ ھەمكاارلىق ئورنااتتى.  HPباقمىدى. پاتېىە ھوقۇقى ئەرزىدىن لېيىنن ئاۇزۇئ ئاۆتمەيال ئاۇالر 

HP  شااىرلىتى يېڭىاادىن بازاربااا سااالغائPavilion  لومپيۇتېرىااداOverture  نااى لۆڭۈلاادىكى ئىىتېرنېااە

ئىشاىىىدىغانلىقىىى  گە Overtureماۇ ئىىتېرنېاە ئىزدەشاتە  HPئىزدەش ئۇالنمىسى قىلىاپ تەڭشاىدى. ئەگەر 

نااى قىسااقا مەزگىللىاال  Yahooيەنە  Overtureبااا ھاااجىتى چۈشااىدۇ   Googleبىلدررسااەن يەنە لىمىىااڭ 

ۋەتكەئ ۇگە ئۇتتااۇر Overtureلەساپىدە  Yahooلىدى. ئومىاد ئىل ىاارى ئاېالئ توختااامىىى ئۇزارتىشاىى سااۈي

با قايتۇرۇى لەلمەلچى. ئامېرىكا لىىىيەسى بىلەئ سۆھبەتلىشىماتقاندان  Googleئىدى. ھازىر ئۇ بۇ لەسىپىى 

دىاان  Yahooئومىااد باھااانە تېپىااپ سااۆھبەت ئۈسااتىلىدىن ئايرىلىااپن يااائ تېلې ااوئ بىاالەئ تېلې ااوئ ئااۇرۇى 

Google Select  .ناااى تالالشاااىى ساااەمىمىيلىل بىااالەئ تەلەى قىلااادىYahoo  بىااالەئOverture  نىاااڭ

 ئايدا توشاتتىن شۇڭالشقا ئۇ ۋاقىتىىڭ ئاز قالغانلىقىىى بىلەتتى. -6توختامىىىڭ ۋاقتى 

 

ئامېرىكا لىىىيەسى ە ئائىە خەۋەر يېڭىلىىىشىدىن بىرناى  Overtureلۈنىن -24ئايىىڭ -4يىلى -2002

 لۈنى ىچە ئۇزارتىلىپتۇ. -1ئايىىڭ -5يىلى -2002. ئەسلىدە قەرەلى توشقائ لېلىشىل ئېالئ قىلدى

 

بىالەئ توختاامىى  Yahooنىڭ جالارلىشىچەن ئۇالر ئىككاى ئاا  ئىل ىارى  Overtureئىككىىچى لۈنىن 

ەمىىاڭ يى  ئىاكەئ. ئاد 3ئا  ئەمەس بەلكى  5ئۇزارتىپتۇن توختامىى ئۇزارتقائ ۋاقتى دەسلەپكى لېلىشىمدىكى 
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چۆچەللەردە د يىلىشاىچەن -نى ھەيرائ قالدۇردى. تارقالغائ سۆز Googleقەتلىيال ئىشەن ۈسى لەلمەيدۇن بۇ 

Overture  شىرلىتىYahoo  لامارلىق  18نىڭ باشقۇربۇچى خادىملىرىىى باشالى گول  توى ئويىاپتۇن ئۇالر

رى بىلەئ سېرگېيىى تەمتىرىتىپ قويدى. يىغىپ يەنە بىر قېتىل الر Yahooتوى مەيدانىدا تولۇق بەلىبە قىلىپتۇ. 

 ئېيتقاندان ئۇالرنىڭ ئىپادىسى خېلىال سالماق بولدىن ئۇ لۈنى ھېچكىل بىىادىن ئۆزىىى تاشلىمالمىدى. 

 

Overture  بىاالەئYahoo  نىااڭ سودىسااى ۋاى لوچىسااىدىكى تەھلىلچىلەرنىااڭ روھىاا  ھااۇزۇرلىىىش

با ئۆلۈم جازاسى ھۆلۈم قىلادى. ئىزچىا  بىاز بىالەئ ئامېرىكاا  Googleلېسىلىىى قوزبىمەتتى. سالا راشتچى 

نىااڭ سودىسااىغا  Yahooلىىىيەسااىىىڭ سودىسااىىى لۈتۈۋاتقااائ مەباالە  سااالغۇچىالر تېسىمااۇ مااۇھىل بولغااائ 

نىاڭ توختاام تۈزرشاىدە ھېچقاناداق شاە  ياوق  Overtureيۆتكىلىشكە باشلىدى. ئامېرىكا لىىىيەساى بىالەئ 

 ئۆزىىىڭ يېڭىل ەنلىكىىى ئېىىق بىلىپ تۇردى.  Googleئىكەنلىكىىىن 

 

بىاالەئ بولغااائ  Overture ىىڭلۈنىىىااڭ يېقىىلىشىشااىغا ئەگىشااىپن ئامېرىكااا لىىيەسااى-1ئايىىااڭ -5

بىر قىساىل باياناتىىىڭ نېمە ئۈچۈئ ھازىربىچە ئېالئ قىلىمايدىغانلىقى ھەققىدىكى  توبرىسىدىكىپۈتۈشكەنلىل 

ئامېرىكاااا لىىىيەساااى چوقاااۇمال »ىن لىشاااىىى خاتىرجەمساااىزلەندرردى. مىاااش گەپااالەر چىقىشاااقا باشاااال-مىاااش

Overture  .بىر تور يازمىسىدا مۇشۇنداق يېزىلغائ. « نى سىىاۋاتىدۇ 

 

لۈنىن ئومىدنىڭ تېلې ونى جىرىڭشىدىن بۇ سالا راشتچى ئۇرباائ تېلې اوئ بولاۇىن ئۇنىاڭ -30ئايىىڭ -4

ولغائ توختامىى داۋامالشتۇرۇى تۈزمى ەنلىكىىى جالاارالپتۇ. ئامېرىكا لىىىيەسى بىلەئ ب Overtureد يىشىچە 

 نىڭ مەزلۇر سودىىى قولغا لەلتۈرگەنلىكىدىن د رە  بېرەمدۇ يوق   Googleبۇ 

 

 بېكىتىلمىدى.  چەد دى ئومىد. سودا تېسى« تېلې وئ قايتۇرۇشۇمىى لۈتۈڭ. »

 

نەچااچە بەتلىاال  70اق بىاار ۋاراقااتىن ئاااخىرىن ئومىاادنىڭ لالسااىىىڭ ئاااۋازى سايراشااقا باشاالىدىن بىاار ۋار

ھااۆجنەت يوللىىىااپ لەلاادى. مىرىيااام ھااۆجنەتىى بىاار قېااتىل تەلشااۈرگەندىن لېاايىن ئۆزگەرتىشااىىڭ ھاااجىتى 

. ھاۆجنەت بىار تەرەى ىيوقلۇقىىى جەزملى ەندىن لېيىنن ئاندىن تەستىقلىدى. جوئانمۇ ھۆجنەتكە ئىمزا قويد

 ىدى. قىلىىىپ بولدىن ئەمما ئىش تېسى ئاخىرالشم

 

بىاالەئ ئامېرىكااا لىىىيەسااىىىڭ توختااام ۋاقتااى  Overtureلااۈنى چارشااەنبەن -1ئايىىااڭ -5يىلااى -2002

ئىزچى  ئۆتكۈزرى بېرىش ئۆتكاۈزرى ئاېلىش ئىشالىرىغا  Googleتوشىدۇ. ئۇ لۈنىن ئامېرىكا لىىىيەسى بىلەئ 

ىكا لىىىيەسى تاور بېتىادىن ئامېر Overtureنىڭ  AdWords Selectتەييارلىق قىلىماتاتتىن يېرىل لېچىدە 

 چېكىى ەئ ۋاقىتتىكى بوشلۇقىى تولۇقاليدۇ. 

 

لاۈنى توختاام -1ئايىىاڭ -5ئەساەبىيلەرگە ئااخىرقى ھۇجۇمغاا ئاۆتتى. گەرچە ئاۇالر  Overtureبىراقن 

باۇ —ن چارشەنبە لۈنى لاېچە ئەمەس00:01ئاخىرلىشىشقا قوشۇلغائ بولسىمۇن ئەمما چارشەنبە لۈنى ئەتى ەئ 

مىىااۇت ئىل ىاارى. ئاالنىىااڭ ماڭااا دەى بېرىشااىچە:  59سااائەت  23لىىىيەسااىىىڭ مۆلچەرىدىكىاادىن  ئامېرىكااا

«Overture  يااقن يااقن يااق.  چارشاەنبە لاۈنى ئاخىرالشاقائ »ئۇتتۇرۇۋەتسە بولمايدىغائ ئەبلەخالەرن ئاۇالر

رگە ئااۆچن سااىلەر ۋاقىتتااا ئەمەسن بەلكااى چارشااەنبە باشااالنغائ ۋاقىتتااا. مەئ سااىلەردە  بىاار بۆلااۈ  لىشااىلە

تۈپەيلىاادىن  ىنىااڭ لۈچلااۈ  ئااۆچمەنلىك Overtureقوشااۇنى لااۆز ئالدىاادىكى  Googleد اادى. « ئۆلااۈڭالر.

پۈتاۈئ بىار لۈنلاۈ  ئاېالئ  Overtureقىلغائ ئىىتاايىن ئەخمەقالەرچە قىلمىشاىغا پەقەتاال ئىشاىىەلمەيماتاتتى. 

 زەپلەندرردى. لىرىمىدىن ۋاز لېچپال قالما  يەنە ئامېرىكا لىىىيەسىىىمۇ بە

 

ساىلەرنىڭ لاۆزرڭالر ھەقىاقەتەئ ئۆتكاۈرلەئن بىاز ھەرگىاز »ئاالئ ئامېرىكا لىىىيەساى ە لاپاالەت بېرىاپ: 

نىااڭ پەسااكەش قىلمىشااى ئامېرىكااا لىىىيەسااىىى سااەى  Overture« سااىلەرگە بۇنااداق مۇئااامىلە قىلمااايمىز.

 Googleئ ئالادىغا ساۈردىن ئاۇالر پەقەت گاڭ ىرىتىپ قويدىن ئۇالر ئەسلىدىكى لۈنتەرتىپىى توپتوبرا بىر لاۈ
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نىڭ ھودۇقاۇى ناېمە قىلىشاىىى بىلەلامە  قېلىاپن بەدەر قېچىشاىىى لۆررشاىى ئاارزۇ قىالتتاىن ئانادىن ئامېرىكاا 

لىىىيەسى ئاۆزىىى تاشالىمەتكەئ شاېرىكى ە قاايتۇرۇى بەرمەلچاى بولادى. بىاراقن ئۇالرنىاڭ ئارزۇساى لۆپاۈلكە 

-1ئايىىاڭ -5يىلاى -2002تىنىساى ۋە بىرلىشاىپ تارقىتىادىغائ ئېالناى نىڭ ئىزدەش نە Googleئايالندى. 

ئامېرىكااا »ئۆتكەناادە دەى ۋاقتىادا تارقىتىلىاپن دۇنيانىااڭ دىققىتىىاى تارتىادۇ.  00:01لاۈنى ئەتىا ەئ ساائەت 

نىااڭ ئاساساالىق رىقابەتچىسااى ە  Overtureنااى ھەقلىااق ئااېالئ بازىرىاادا  Googleلىىىيەسااىىىڭ توختااامى 

مۇشااۇنداق « ۋاى لوچىسااى گېزىتاى« »نىاڭ قولىاادا ئىادى. Overtureبىاراق ئىل ىاارى باۇ بااازار  ئايالنادۇردىن

چۈشااتىن ئوخشاااش بىاار سااودىدا  36نىااڭ پااا  چېكااى باھاسااى بااۇ خەۋەردىاان لېاايىن % Overtureيازبااائ. 

Google  ئىزدەش نەتىنىسىىىڭ ئورنىىى ئالغائInktomi % چۈشتى.  25شىرلىتىىىڭ پا  چېكى باھاسى 

 

Overture  بااۇ »تەھلىاا  قىلىااپ مۇنااداق د اادى:  مېيسااې  تېاادشااىرلىتىىىڭ باااش ئىناارائىيە ئەمەلاادارى

Google  ئىزدەش مارلىسىىىڭ لاپىتاللىشاىش مەقساىتى ە ۋەلىللىال قىلىادۇن ھەقلىاق ئاېالئ پەقەتاال ياناداش

ەش نەتىنىساىدە نىاڭ ئىازد Inktomiتېد مېيسېلىىڭ سۆزى ە ئاساسالنغاندان ئامېرىكا لىىىيەسى « ھاسىالت. 

لۆلادىكى ئاۇۋاى بولغاائ بېلىاق  Overtureنى ئىشلىتىشكە ئاۆزگەرتكەئن  Googleلەمتۈللۈ  بولغانلىقتىن 

 ئىكەئ. 

 

ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكىن ئېرىل شىمىە مۆلچەرلى ەئ ئوتتۇرىچە لىارىل ئىىتاايىن ئېھتىياتچاانلىق 

لېيىىكى تۇننى يىلى يى  ئاخىرىغىچەن بىزنىڭ لىرىمىمىز بىلەئ مۆلچەرلەن ەئ. توختام لۈچكە ئى ە بولغاندىن 

ئەڭ يۇقىرى مۆلچەر قىممەتتىىمۇ ئېشىپ لەتتى. مۇشۇنداق مۇۋەپپەقىيەتىى قولغا لەلتۈرەلىشىمىزنىڭ ساەۋەبى 

ئالغااا ئىل ىاارىلەش روھىغااا بااا  بىاار ئىىژ ىېرىمىزنىااڭ ئااازراق ئۆزگەرتىشااتىكى تۆھپىسااىدىن ئايرىااپ قااارىغىلى 

سودا پۈتۈشۈل ەئ لۈنىىڭ ئەتىسىن جوئ باۋ ر تولۇقلىما پىروگرامما يېزىپن ئىشلەتكۈچى ئىازدى ەئ بولمايدۇ. 

ھاالقىلىق سااۆز ئېالناادا لۆررلسااە تااوم ھااالەتتە لۆررناادىن بۇناداق بولغاناادا بااۇ ئېالنىىااڭ ھااالقىلىق سااۆز بىاالەئ 

ياخشىالشن ئۇالنمىىىڭ چاېكىلىش مۇناسىمەتلىل ئىكەنلىكىىى تېسىمۇ ئېىىق ئىپادىلەى بەردىن پەقەت مۇشۇ بىر 

 . 400ئاشۇردى. بىر ئىىژ ىېرنىڭ بىر ياخشىلىشىن % 400نىسبىتىىى %

 

بااا ئالماشااقاندىن لېاايىنن بىزنىااڭ لەسااپىمىز تېااز سااۈرئەتتە راۋاجلىااىىش  Googleئامېرىكااا لىىىيەسااى 

سودى ەرلىرىمىزنىڭ ئاالقە  باسقۇچىغا قەدەم قويدىن مېىىڭ قىلىدىغائ نۇربۇئ ئىشلىرىل بار ئىدى. ھەممە ئېالئ

سىستېمىساىىى يېڭىلىشاىمىزن تېسىمااۇ ئېھتىياتچاائ بولغاائ تەھرىاارلەش يېڭاى سىياساىتىىى تارقىتىشااىمىزن يەنە 

Google  بىلەئ ئامېرىكا لىىىيەسى بىرلەشكەنلىكىىىڭ لۈچىىى لۆرگەزمە قىلىدىغائ تاام تەسامىر تەييارلىشاىل

ى بااۇ ئىشااالرنى قىالاليتتااىن مەنمااۇ ئۇالربااا قوشااۇلۇى مەئ قىلىشااقا لېاارە  ئىاادى. ئېىىقكااىن بااازارچىلىق بۆلااۈم

تې ىشاالىل ئىشااالرنى قىلاادىلن بااۇ ئااادەمىى ناھااايىتى ھاياجانالناادۇراتتىن شااېرىلىىڭ قااولالش قوشااۇنى ئااېالئ 

سااودى ەرلىرى بىاالەئ يېقىىاادىن ئۇچرىشااىپن جوناسااانىىڭ قااوى ئاسااتىدا يېڭىاادىن تەشااكىللەن ەئ مەھسااۇالت 

بىلەئ ئامېرىكا لىىىيەسىىى بىرلەشتۈررش مەسىلىساىىى چوڭقاۇر ئويالنادىن مەئ  Googleشۇنى باشقۇرۇش  قو

ئاېالئ ۋالاالەتچى »بىلەئ شېرىكلىرىل خۇددى جوناسائ ئۆزىىىڭ قوشۇنىدىكىلەرگە چۈشاەندررگەن ە ئوخشااش 

. گەرچە شۇنداق باشقا ئىستراتې ىيەلىل تەسەۋۋۇرنى ئەمەلىيلەشتۈرىدىغائ مۇالزىمەت ئورگىىى»—«سودى ىرى

بولسىمۇن بېسىل يەنىال تۆۋەئ ئەمەس. مەھساۇالت ئاېالئ قىلىشاقا زرررر بولغاائ ھەمامە تەيياارلىقالرنى ياخشاى 

ئىازدەش ماۇالزىمېتىر قوشاۇنى بىالەئ  Googleقېلىش لېرە . بۇ مەھسۇالتىىڭ ئوتتۇرىغاا چىقىاش ۋاقتاى دەى 

Google سااوئاى جاااۋاب دGoogle Answers —اتچىالردىن پاياادىلىىىپ مااۇرەلكەى تااوردىكى تەتقىقاا

ئىككى خى  مۇالزىمەتىىاڭ ئاخىرلىشاىش ۋاقتاى —مەسىلىلەرگە جاۋاب بېرىدىغائ بىر تۈرلۈ  ھەقلىق مۇالزىمەت

 تەڭ لېلىپ قالدى. 

 

مېىىڭ ھېچقانداق ئابرىىىشىل يوقن پەقەت ئىككى يېرىل يىلدىن لېيىنن مېىىڭ رولۇم ئوتتاۇرا دەرىنىلىال 

تە ئەنلەنىمى مەنىدىكى سىرت بىلەئ ئاالقە قىلىدىغائ دىر كتورباا ئاۆزگەردىن ساىرتتىكىلەر لۆلەمدىكى شىرلەت

باش ئىشتابىدىكى تۇرمۇشۇم ئۆز قائىدىسى بويىچە ئىشالەش  Googleچۈشەنمەسلىكى مۇمكىنن بىراق مېىىڭ 

كە ئاېلسەتيەيامەئن  بولۇىن ئۆزگەرمەيدۇن ۋاقتىدا ئىشقا چىقىپن مەسىلە ھەى قىلىپن بېرىپ ئەتى ەنلىل تامااق
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جاۋاب قايتۇرىمەئن بۇزۇلغائ ئىشاالرنى بىار تەرەى قىلىامەئن ئانادىن چۈشالۈ  تامااق يەيامەئن ئىشاسانىدىكى 

كە جااااۋاب قاااايتۇرىمەئن ئاااۆي ە قايتىاااپ ئاااېلسەتئۈساااتەلىى رەتلەيااامەئن ئانااادىن لەچلىااال تامااااق يەيااامەئن 

 ئۇخاليمەئ.  كە جاۋاب قايتۇرىمەئن ئاندىنئېلسەتدەپتەردارلىق قىلىمەئن 

 

يەنە بىر تەرەپتەن شېرى  ساندبېرگىىڭ ھالى ئىىتايىن تەسن ئامېرىكا لىىىيەساى تەلەى قىلغاائ بىار قاتاار 

ئااېالئ قااولالش قوشااۇنى يېتىشااەلمە  قالاادى.  AdWordsلىشااىلىل  4جىااددى   ئىشااالربا ئۇنىااڭ پەقەتااال 

Google باويىچە ئاېالئ قىلىىىشاى لېارە ن ئۇنىاڭ  ئېالنى چوقۇم ئامېرىكا لىىىيەسىىىڭ تەھرىرلەش سىياسىتى

ئۈستى ە ئامېرىكا لىىىيەساى الررىغاا ئوخشااش خەتەرگە تەۋەلكاۈى قىلىشاىى خالىمايادۇ. ئاۇالر ھەر بىار ئاېالئ 

تارقىتىلىشتىن ئىل ىرى چوقۇم ئادەم لۆررى تەلشۈررشىى ئۈمىاد قىلىادۇن بىزنىاڭ سىساتېمىمىزدا ياۈز مىڭادىن 

ارقىتىلمىساان بىزنىاڭ ئامېرىكااا لىىىيەساى ە تاپشاۇرىدىغائ لاپاالەت پۇلىمىزنىااڭ ئاارتۇق ئاېالئ باارن بىاار لاۈئ ت

 لىرىمى ئازاليدۇ. 

 

شېرى  ئىزچى  ھالدا ئۆزىىىڭ بۆلۈمىىى بىر ھەسسە لېڭەيتىشىى پىالئ قىلىپن پۈتكاۈى قوشاۇنىىى پۈتاۈئ 

ئاادەم  47ى باقساان ئاۇ خىزمەتچىدىن تەرلىپ تاپقۇزماقچى ئىادى. بۈگاۈنكى لۈنادە قايتاا ھېساابال 8لۈنلۈ  

دىان ئاارتۇق ئاادەم ە ئېھتىيااجلىق. ساودا پاۈتكەنلىكىىى ئاېالئ  50الزىملىقىىى ھېن قىلادىن پاات ئارىادان ئاۇ 

ساائەت ۋاقىاە ئاجرىتىاپ  20قىلىدىغائ شۇ لۈنىن شېرى  پىدائى  خىزمەتچىلەردىن ھەر ھەپتىدە ئاز د  ەندە 

امالشتۇرۇشااىى ئىلتىماااس قىلاادى. ئىىژ ىېاارالر ئااانچە قااولالى ھەپااتە داۋ 2ئااېالئ تەستىقالشااىىن ئاااز د  ەناادە 

 لەتمىدى. 

 

بەزىاالەر ئالاادى بىاالەئ مۇشااۇنداق « ئەجەبااا بااۇ يەردە ئىشاالەيدىغانالردىن بىرەرسااى بىكااار قاااپتىمۇ »

سورىدىن ئۇ شۇنىڭدىن لېيىنن سىستېمىىىڭ ئەقلى  ئىقتىدارلىق دەرىنىساىىى ئۆستۈررشاىى ئوتتۇرىغاا قويادىن 

ش ئۇسااۇلى ۋە قاااتتىق د تاالىى ياخشااىالش بىاالەئ ئەمەس بەلكااى ئاادەم سااانىىى لااۆپەيتىش ئااارقىلىق ھېساابال

ئۈنۈمىى ئاشۇرۇشىىڭ ئۆزى بىر خاتالىق. ساالر ئوتتۇرىغا چىقىپ  شېرى  سااندبېرگىى ئاقلىادىن ئەلامەتتە يەنە 

ىىڭ ھەممىسااااىىى نۇربااااۇئ قااااورالالرنى تەتقىااااق قىلىشااااقا تااااوبرا لېلىاااادۇن ئەممااااا ھەر بىاااار تۈرلااااۈ  ئىشاااا

ئاپتوماتالشااتۇربىلى بولۇشااى ناتااايىنن ئۇنىڭاادىن باشااقان الررى بىاالەئ سااېرگىيمۇ پىاادائى  خىزمەتچىلەرنااى 

 ئىشلىتىش ئويىىى قولاليدۇن شۇبىىىسى ئاۋاز قوشقانالر يوق د يەرلىل.

 

نارا قىلىشاقا چۈنكى ھېچكىل پىدائى  بولۇشىى خالىمىغانلىقتىنن شېرى  ساندبېر  ئامالسىز ب پىالنىى ئى

نەپەر ۋاقىتلىااق خىزمەتچااى  50مەجبااۇر بولاادىن ئااۇ بىاار ۋاسااىتىچى شااىرلەتكە تېلې ااوئ ئااۇرۇىن ئاااز د  ەناادە 

ئەۋەتىشااىى مەلااۇم قىلاادىن توختااام لااۈچكە ئىاا ە بولغاناادىن لېيىىكااى ئىككااى لۈناادەن نەچااچە ئااوئ ۋاقىتلىااق 

ىكى ئۈساتەللەرنىڭ ئەتراپىغاا ئولتاۇردى. لىل يىغىن ئاچىدىغائ ئوچۇق رايونادلخىزمەتچى بىز جۈمە لۈنى قەرە

AdWords  ئېالئ قولالش قوشۇنىدىكى ئاالنا لار ن يىغىن زالىىىاڭ ئالدىادا ئۇيانادىن بۇيانغاا مېڭىاپن ئاېالئ

ائ ئىدى. بۇ ۋاقىتلىق خىزمەتچىلەرنىڭ قتەستىقالشىىڭ پۈتكۈى جەريانىىى لۆررۋاتاتتىن ئەھماى ئىىتايىن قااليمى

دە ھېچقانداق تەجرىبىسى يوق بولۇىن ئۇالر بىزنىڭ تەلشۈررى تەستىقالش جەريانىمىزباا توردىكى ئېالئ ھەققى

پىششىق ئەمەسن ئۇنىڭ ئۈساتى ە لومپياۇتېر بىلىملىارى ئىىتاايىن لەم ئىادى. تەلشاۈررش يۇمشااق د تالىىىاڭ 

باربانسااېرى ئاانچە رولاى بولمايماتااتتى. شااېرى  سااندبېر  باۇ ئەھمالالرنىاڭ ھەممىسااىىى لۆرگەنادىن لېايىنن 

نەپەر ئاېالئ  6ئۈمىدسىزلەندىن ئااخىرى پەقەت چىاداى بواللمىادى. ئاۇ ئۈساتۈنكى قەۋەتاكە ياۈگرەى چىقىاپن 

 يۇمشاق د تالى ئىىژ ىېرى ئىشلەيدىغائ ئورۇنغا لەلدى. 

 

شېرى  سااندبېر  ئەدەبلىال ئەمماا قەتلىيلىال بىالەئ ئۇالرباا شاۇنداق « بۇياققان مەئ بىلەئ مېڭىڭالر. »

 د دى. 

 

دەى گۇرۇپپااا « توختاااڭن سااىز ھەماامە ئىىژ ىېرنااى ئااۆزىڭىز بىاالەئ بىلاالە ئېلىااپ لەتسااىڭىز بولماياادۇ. »

 دىر كتورى ئىتىراز بىلدرردى. 
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د دى شېرى  سااندبېر  ئۇنىڭغاان ئىشالىتىماتقىىى ئاۇ ئامېرىكاا ماالىيە مىىىساتىرلىقىدا « سىزمۇ لېلىڭ.»

ۇزى بولاۇىن ئۇالرنىاڭ ھەممىساى ئۇنىڭغاا ئەگىشاىپ تاۆۋەنكى ئىشسانا ماۇدىرى بولغانادا ئاادەتلەن ەئ تەلەپپا

قەۋەتاااكە چۈشاااتىن تەربىااايەلەش ئىشسانىساااىىىڭ ئارقىااادا تاااۇرۇى ئاالنانىاااڭ شاااۇنچە تىرىشاااىپ ۋاقىتلىاااق 

 خىزمەتچىلەرگە ئۇالر ئىناد قىلغائ تەلشۈررى تەستىقالش يۇمشاق د تالىىى ئۆگىتىماتقانلىقىىى لۆردى. 

 

يۇمشااق »يىنن ئاۇالر چىقىاپ شاېرى  سااندبېر  بىالەئ سۆھبەتلەشاتى. ئاۇالر: بىر سائەت لۆرگەندىن لېا

دەى ئېتىراى قىلدى. شېرى  « د تالىى ئىشلىتىش قواليسىز ئىكەئن بۇ ھەپتە ئاخىرى ساڭا قايتا تۈزرى بېرەيلى.

ىااى ساااندبېر  ۋاقىتلىااق خىاازمەتچىلەرگەن بۈگااۈئ ئەتى ەنلىاال ۋە ئىككىىچااى لااۈنى پۈتااۈئ لۈنلااۈ  ئىااش ھەققى

 بېرىدىغانلىقىن درشەنبە لۈنىدىن ئىل ىرى لەلمىسىمۇ بولىدىغانلىقىىى ئۇقتۇردى. 

 

درشااەنبە لااۈنى ۋاقىتلىااق خىزمەتچىلەرنىااڭ ھەممىسااى لەلاادىن بىااراق خىاازمەت ئەھاامالى يەنىااال ئااانچە 

لۆڭۈلدىكىاادە  ئەمەسن ئىككااى ھەپتىاادىن لېاايىنن شااېرى  ساااندبېر  پەقەت بىاارال ئااادەمىى ئېلىااپ قېلىااپن 

 قالغانالرنىڭ ھەممىسىىى قايتۇرۇۋەتتى. 

 

 س پىالنىى ئىنرا قىلىشقا باشلىدى. 

 

شېرى  سااندبېر  ساىتان ورد ئۇنىم رساىتېتىدا تاور يايادى. بىار تۈرلاۈم ئوقۇباۇچىالر ئوقاۇش پۈتتاۈررش 

راق ئالدىدا بولۇىن ئۇالر تور شىرلەتلىرى يامراى لەتكەئ يەرلىل لەسىپ ساھەسىدىن خىازمەت ئىزدەيادۇن بىا

ئۇالربا تەمىىلەيدىغائ ئۇنچە لۆى خىازمەت ئاورنى ياوقن شاېرى  سااندبېر  ئۇالرباا ۋەدە بېرىاپن ئەگەر ئاۇالر 

تىرىشىپ ئىشلەىن تېز سۈرئەتتە خىزمەت تەلىپى ە اليىقالشسان ۋاقىتلىق خىازمەت ئورنىىىاڭ رەسامى  خىازمەت 

اليىھەسى شۇ ھامائ ئىنارا « ى  تەللىپ قىلىشۋاقىتلىق خىزمەتتىن رەسم»ئورنىغا ئۆزگىرىدىغانلىقىىى ئېيتتىن 

قىلىىىپن ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن لېيىن قىلىدىغائ ئىشى يوقن تارىبن جەملىيەتشۇناسالىق ۋە پەلساەپە لەساپىدە 

 نىڭ لەسىپ ۋەلىلى ە ئايالندى. AdWordsئوقۇش پۈتتۈرگەئ نەچچە ئوئ ئوقۇبۇچىىى جەلپ قىلدىن ئۇالر 

 

شىمىتمۇ ھەر لۈنى شېرى  ساندبېرگىى ئىزدەىن ئېالئ ئەھمالىىىاڭ ئەڭ يېڭاى شۇنىڭ بىلەئ بىللەن ئېرىل 

تەلەى قىلىماتىادۇن ئامېرىكاا لىىىيەساى ە ۋەدە قىلغاائ زور ساوممىلىق ئەڭ  ىىسانلىق مەلۇمااتلىرىىى تەمىىلەشا

زنىااڭ ئۇنااداقتان ھاازىر بى»تاۆۋەئ لاپاالەت سوممىسااى خاۇددى يارىغاا ئوخشاااش ئاۇنى بىلااارام قىلىماتىادۇ. ئاۇ 

دەى سورىدى. بىز يەنە نەچچە يۈز مىڭ ئاېالئ خېرىادارى تاپسااقن ئانادىن « قانچىلىل ئېالئ خېرىدارىمىز بار 

Overture  .بىلەئ رىقابەتلىشەلەيمىز 

 

دەى شاااېرى  سااااندبېر  بىااار تەرەپاااتىن ساااۆزلى ەچ يەنە بىااار تەرەپاااتىن ئېلېكتىرونلاااۇق « باااۇ يەردە »

 جەدۋەلدىكى بىر سانىى لۆرسەتتى.

 

 « بىزنىڭ ھازىر قانچە ئېالئ خېرىدارىمىز بار »بىر قانچە سائەتتىن لېيىنن ئۇ يەنە سورىدى: 

 

د دى شاېرى  سااندبېر ن خاۇددى بىار « ئالدىىقى قېتىل سورىغائ ۋاقتىدىكىدىن ئانچە لۆى ئاشمىدى. »

بىرىىچى لۈنى « قمۇ يەنە شۇندا»ئانىىىڭ بالىسىىىڭ سوئالىغا سەۋرىچانلىق بىلەئ جاۋاب بەرگەن ە ئوخشاش. 

دىاان ئېشااىپ لېتەلمىاادۇق. ئەممااا ئااانچە لااۆى ۋاقىااە ئااۆتمە ن  Overtureھەتتااا بىرىىچااى ھەپتىاادىمۇن بىااز 

Google  .نىڭ ئېالئ تورى خۇددى بۇ ئەڭ چوڭ رىقابەتچىمىزگە ئوخشاش بايەت زور بولىدۇ 

 

تەستىقالشاقا ئېھتىيااجلىق  ئېالئ خېرىدارى قانچە لۆى بولسان ئېالنماۇ شاۇنچە لاۆى بولىادۇن تەلشاۈررى

لەسپى ۋالالەتچىلىرىمۇ شۇنچە لۆىن شېرى  ساندبېرگىىڭ قوشۇنى ئامېرىكا لىىىيەسىىىڭ  AdWordsبولغائ 

چوڭ پارتلىشى سەۋەبىدىن ئۆزلۈلسىز لېڭەيدى. ھازىر ئۇ ئېھتىياجلىق خىزمەت سورۇنى  بىر بىىانىڭ يېرىمىىى 
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ئايادان بىاز يەنە -10يىلاى -2002ئى ىلى ەئ يېرىىى لېڭەيتىماتىادۇ. ئى ىلىدىن ئۇنىڭ ئۈستى ە يەنە داۋاملىق 

يولىادا بولغاانلىقتىنن  Saladopبىر بىىانى ئىنارە ئالدۇقن ھازىرقى بۇ بىىا بىلەئ ئوخشاش چوڭلۇقتا. بۇ بىىا 

« تاااتلىق بىىااا»دەى ئاتىاادۇق. بىااراق لۆپچىلىاال ئااۇنى يەنە « Saladoplex»بىااز ئااۇنى رەساامى  ھالاادا 

  مااۇ دەياادۇن چااۈنكى شااېرى  ساااندبېر  تەللىااپ قىلغااائ ئەماادىال ئوقااۇش پۈتتااۈرگەئ ئااالى  Honeyplexد

مەلاااتەى ئوقۇبۇچىلىرىىىاااڭ ھەممىساااى قىااازالر. بىىانىاااڭ ساااىرتىدىكى باااالكوئ ھەر لاااۈنى چۈشاااتىن لېااايىن 

سارتقا لەسپى ە مەسلۇى بىر قىسىل خىازمەتچىلەر ى AdWordsلالى ورنىيەنىڭ ئىللىق قۇياش نۇرىغا چۈمىدۇن 

مىىاۇت ۋاقىاە  10ن نۇرباۇئ ئەر ئىىژ ىېارالر «قاۇال »چىقىپ ئاپتاپقاا قاقلىىىادۇن ئەلامەتتە لىيىىىشاى ئىىتاايىن 

 لە مېڭىپ بېرىپ چۈشلۈ  تاماق يەيدۇ. Saladoplexچىقىرىپن ئااليىتەئ 

 

نىاال مااس د  ەئ بۇ ئىسىمدا گەرچە ئەرلەر ئۈستۈنلۈلى پۇرىقى چىقىپ تۇرساىمۇ ئەمماا يە «تاتلىق بىىا»

لېلىدۇ. چۈنكى بۇ بىىا خۇددى ھەرە ئۇۋىسىغا ئوخشايدۇن توختىماساتىن تىناارەت لىرىماى يارىتىادۇن ئۇنىڭغاا 

تېسىمااۇ لااۆى لومپيااۇتېر سااېتىمالىمىزن تېسىمااۇ لااۆى ئىىژ ىېاار ۋە ئااېالئ لەسااپى ۋەلىلىىااى تەللىااپ قىلىمىاازن 

نىڭ باۇ لىارىل موتاورى  Googleۈگۈنكى لۈندەن لوللېكتىپ ئەم ىكىمىزگە تايىىىپ تاتلىق نەپكە ئېرىشىمىز. ب

بااوڭ قىلىااپ ئايلىىىماتىاادۇن ھاسااى  قىلغااائ لااۈچى ئىشاالەتكۈچى تااۈى سااانىىىڭ ئاشااۇرىدىغائ ئىاازدەش -بااوڭ

 تېسىىكىسىدىن قېلىشمايدۇ. 

 

لەساااپى  AdWordsئاااېالئ خېرىااادارلىرى داڭقىمىزناااى ئااااڭالى لېلىشاااكە باشااالىدىن شاااۇنىڭ بىااالەئ 

ئېالنىى تەلشۈررى تەساتىقالش دباۇ جەريانىىاڭ ئاپتوماتلىشاىش دەرىنىساى ئۈزلۈلساىز  ۋەلىللىرىىىڭ خىزمىتى

ئاشتى  تىان ئاېالئ خېرىادارلىرىىى ساېلىىمىىى ئاشۇرۇشاقا دەۋەت قىلىشاقا يۈزلەنادى. باۇ ئاېالئ ساودى ەرلىرى 

خشاااش ئااېالئ سااودى ەرلىرىىىڭ ئو—سىسااتېمىغا لىرگۈزرلسااىالن شااېرى  ساااندبېر  مەساالۇى بولغااائ ئاپپااارات

بىاااار قىسااااىل —بولمىغااااائ خامچوتىغااااا ئاساسااااەئ ئوخشاااااش بولمىغااااائ قاتالماااادىكى ئورۇنالربااااا بۆلااااۈى

لەسااااپى ۋەلىلااااى  AdWordsئەالالشااااتۇربۇچالرنى تەقسااااىملەى سىسااااتېمىىىڭ ئۈنااااۈمىىى ياخشااااىاليدۇ. 

اش مۇناسااىمەتلىل دەرىنىسااى تېسىمااۇ يااۇقىرى بولغااائ ھااالقىلىق سااۆزنى ئوتتۇرىغااا قويۇشااقا مەساالۇىن ئوخشاا

بولمىغائ مەھسۇالتالرنى تۈرگە ئايرىپ لاۆپلى ەئ ھېساابات قاۇرۇىن ئاېالئ ساودى ەرلىرىىىڭ ئاېالئ ئۇالنمىساى 

لەساااپى ۋالاااالەتچىلىرى خېرىااادار  AdWordsلۆرساااەتكەئ تورتاااۇراالرنى ياخشىلىشاااىغا ياردەملىشاااىدۇ. 

ئۈچاۈئ  Googleنادا ئاۆزى ۋە تالىشىشىىىڭ ھاجىتى يوقن ئاۇالر پەقەت ھاازىر باار خېرىادارالربا قاناداق قىلغا

يىلىغااااا بارباناااادا شااااېرى  -2008تېسىمااااۇ لااااۆى لىاااارىل يارىتىاااادىغانلىقىىى نامايااااائ قىلسااااىال بولىاااادۇ. 

قااا بېرىااپ باااش تىنااارەت ئەمەلاادارىلىق ۋەزىپىسااىدە  Facebookد ئايرىلغااائ دىاان  Googleساااندبېر 

گە يەتتااىن زور لۆپچىلىاال ئااېالئ  4000ئادەماادىن راۋاجلىىىااپ  4قوشااۇنى  AdWordsئولتااۇردى  ۋاقىتتااان 

 تەلشۈررى تەستىقلىغۇچىالر ھىىدىستائ ۋە دۇبلىىدا تۇراتتى.

 

خاتاسىز ھالدا بىزنىاڭ ئېالنىاى رەتاكە تىازىش  Googleئامېرىكا لىىىيەسىىى قولغا لەلتۈررش ئارقىلىقن 

چې راسىىى ئېىىق -ىڭ چە تېسىىكىمىزنىڭ ئەۋزەللىكىىى ئىسپاتلىدىن شۇنداقال ئېالئ بىلەئ ئىزدەش نەتىنىسىى

ئايرىشاىىڭ قىممىتىىاى ئەلان ئەتتااۈردى. ئۇنىڭادىن لېايىن ياۈز بەرگەئ ئىشااالردىن لىشاىلەر ئىىتاايىن ھەياارائ 

 قالدىن مەنمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسىا ئەمەس. 

 

 بىز توختىما  ئالغا باستۇقن ئەمما ئەگرى يولىىمۇ ماڭدۇق 

 

  مۇنبىرىااادە Webmaster Worldۇنياساااى دتاااور باشاااقۇربۇچىالر د« باااۇ يېڭاااى تېسىىكىماااۇ »

KeyMaster .ئااادەتتىكى ئەھمالاادان ئېالنىىااڭ ھەممىسااى « ئاااتلىق يازمااا يوللىغااۇچى مۇشااۇنداق سااورىغائ

ئىزدەش نەتىنە بېتىىىڭ چوققىسى ياالى بەتىىاڭ ئاوڭ تەرىپىادە ئاېالئ رامكىساى ياساىلىدۇن بىاراق مەئ ھاازىر 
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نىاڭ د  ىىاى تاوبرا.  KeyMaster »ەتىنىلىرى ئارىلىشاىپ لېتىپتاۇ. لۆررۋاتقائ ئېالئ بىلەئ باشقا ئىزدەش ن

لااۈنىن بىاار قىسااىل ئىشاالەتكۈچىلەر ئىزدى ەناادەن ھەقلىااق ئااېالئ تىزىمااى ئەساالىدە -9ئايىىااڭ -5يىلااى -2002

ال بولۇشى لېرە  بولغائ ئورۇنغاا ساىڭدرررلۈپتۇ. گەرچە ھەقلىاق تىازىل بىار « ئوبيېكتىپ ئىزدەش نەتىنىسى»

يەنىال تۇننى قېاتىل ئاۇالرنى ئاادەتتىكى ئىازدەش  Googleبولسىمۇن ئەمما « م بېرىش ئۇالنمىسىياردە»خى  

نەتىنىسى بىلەئ بىللە لۆرسەتتى. ھەقلىق تىزىل ئەمەلىيەتتە بىر خى  ھەقلىق سىڭدررمە ئېالئ بولۇىن باۇ دەى 

Google دى. جاھانىىڭ قااليمىقائ بولۇشىدىن ئۆل ىدە  قاچىدىغائ قىلمىشالردىن ئى 

 

ئىىژ ىېرى تەخەللۇسىىى ئىشلىتىپ توربا چىقىپ جاۋاب بېرىپن  Googleتەن بىر نەپەر  4سەھەر سائەت 

بااۇ بىاار پىروگراممااا خاتااالىقى. بىزنىااڭ ئااېالئ تااارقىتىش »لااۆپچىلىكىى خاااتىرجەم قىلاادىن ئااۇ مۇنااداق د اادى: 

پ بولدىن ناھايىتى تېزال تەلتۆلاۈس سىستېمىمىزدىكى يېڭى لودتا نۇقسائ بار ئىكەئن ھازىر ئاساسەئ ئوڭشىلى

 « ھەى قىلىىىدۇ. 

 

ئاتلىق بىر يازما يوللىغۇچى مۇنداق « تۆت تاج»بىراقن ھەممەيلەنىىڭ بۇنداق سۆزلەرگە ئىشىىىشى تەس. 

ھېچقانااداق يەردىاان بۇنىڭاادىىمۇ لىشااىىى قايمۇقتۇرىاادىغائ گەپىااى لااۆرگىلى بولماساالىقى »جاااۋاب بەرگەئ: 

اتااالىقىمۇن يااالى سااىىاقمۇ  ۋە يااالى پااات ئارىاادا باشااقا بىاار ئىاازدەش موتورىغااا پىروگراممااا خ… مااۇمكىن

 « ئىشلىتىدىغائ نەرسىمۇ 

 

ئامېرىكااا لىىىيەسااى ئۈچااۈئ بىاار ئېغىزنااى  Googleبىاار قااانچە يازمااا بۇنااداق لااۆز قاراشااىى ياقلىغااائ: 

ساىغا ئۇلىىىپتاۇ. ئۇالرنىاڭ تورتۇرا Googleسىىاۋاتقائ بولۇىن نېمە سەۋەبتىىكىن تااڭن ئېغىاز تۇيدۇرماساتىن 

ئامېرىكا لىىىيەسى ئۈچاۈئ  Googleد  ىىى ئەمەلىيەتتە ئانچە تاپتىن چىقىپ لەتكەنلىل ئەمەسن شۇبىىىسى 

 ئۈچۈئ سىىاۋاتىدۇ.  Yahooسىىاق قىلماستىن بەلكى 

 

ۈئ نىڭ ئاۇالر ئۈچا Overtureبىزنىڭ ئامېرىكا لىىىيەسىدىكى ئەڭ مۇھىل جەڭ ۋەزىپىمىز ئىزچى  ھالدا 

نىاڭ ئۇالرباا ئەمەلىا  ئىازدەش  Inktomiئېالئ تەمىىلىشىىىڭ ئالدىىى ئاېلىشن شاۇنىڭ بىالەئ بىلالە بىاز يەنە 

باارلىق ئىازدەش باازىرىىى  Inktomiنەتىنىسى تەمىىلەش ساالھىيىتىدىن مەھرۇم قالدۇربۇزۇش. شۇنداقتىمۇن 

لىىىيەسىىىڭ لەسپىىى قولغا ئالادۇقن بىاراق  ۈى بېرىشىى خالىمايدۇ. بىز ئەمدىال ئۇالردىن ئامېرىكانبىزگە ئۆتۈ

ئايادا توختاامىى داۋامالشاتۇرۇى -6نى قولغا لەلتۈررى بولغائ ئىدۇق. ئاۇالر  Yahooبۇنىڭدىن ئىل ىرىن بىز 

 لەسپىىى قايتا قولغا ئېلىشىى ئويالۋاتىدۇ.  Yahooتۈزىدىغائ ۋاقىتتا 

 

رالشااقۇچى شااېرىكلەرنىڭ تااور ئېقىمىىااى ئىزدەشااىى ئىشاالەتكەندە ھەمكا Googleمەئ ئىزچىاا  ھالاادان 

ئاشۇرىدىغانلىقىغا ئائىە ئۈچىىچى تەرەپىىڭ سانلىق مەلۇمااتىىى تاپالمىادىلن بۇنىڭادىن ساېرگې  باربانساېرى 

نىاڭ ئىشالەتكۈچىلىرىىى ئوبرىالپتاۇقن بىاز ساانلىق  Yahooنىڭ د يىشاىچەن بىاز  Inktomiئۈمىدسىزلەندى. 

بېرىشكە ئامالسىزن بىز چوقۇم باشاقا ئۇساۇى تېپىاپ قىممىتىمىزناى ناماياائ  مەلۇمات ئارقىلىق بۇنىڭغا رەددىيە

ئااېالئ  Inktomiقىلىشااىمىز لېاارە . بەلكىاال بىااز بىردىىبىاار يېڭااى لىاارىل مەنبەسااى تەمىىلىيەلەيدىغاناادىمىز  

پاياادا يوشااۇرۇئ  Googleئەمەلىاا  ئىاازدەش نەتىنىسااى تەمىىلىمەياادۇن ئەممااا  Overtureن 42تەمىىلىمەياادۇ

نىاڭ  Overtureبايەت زور بولغاائ ئۇساۇلدا بىارال ۋاقىتتاا ئاېالئ ۋە ئىازدەش نەتىنىساى تەمىىلەيادۇ.  لۈچى

ئېالنى لۆررلۈشىىى چەللى ەئن ئەمما  Googleئېالنى لۆررن ەئ جايدا  Overtureدىن  Yahooتوختامىدا 

ىاش بىار ياقتاا تاۇرۇى بىزنىڭ ئىازدەش نەتىنىساىدە ھەقلىاق ئاېالئ لۆرساىتىش پۇرساىتىمىز باار. مەساسىرە قىل

با قانداق قىلىپ بۇ نۇقتىىى ئىشقا ئاشۇربانلىقىمىزنى لۆرساىتىپ قويۇشاىى پىالنلىادۇق.  Yahooتۇرسۇئن بىز 

مااۇالزىمىتىىى ئىشاالىتىدىغائ تورتااۇراالردا پااۇى خەجاالەى ئااورۇئ « ھەقسااىز ئىاازدەش»نىااڭ  Googleبىااز 

 ئېالئ سىستېمىسىىى سىىىماقچى. AdWordsسېتىمالغائ 

 

نىڭ ئىازدەش  Googleمۇالزىمىتى ئىشلىتىدىغائ تورتۇراالرنىڭ ئۇالرنىڭ بېتىدە « ھەقسىز ئىزدەش» بىز

                                                             
42  Inktomi   بولمايدۇ. پىالنى يوقن شۇڭالشقا تورتۇرا ئىزدەش نەتىنىسىدە ئېالئ لۆرسەتسە« ھەق تۆلى ەنىى قوشۇش»نىڭ ئومۇميۈزلۈ 
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نىااڭ ئىاازدەش نەتىنىسااىىى چۆرىاادى ەئ ھالاادا ئااېالئ  Googleرامكىسااىىى قويۇشااىغا يااوى قااويىمىزن بىااراق 

تەمىىلەىن ئىشلەتكۈچىدىن  تارقىتىشىغا بولمايدۇن پەقەت بىزال مۇشۇنداق قىالاليمىز. بىز ھەقسىز ئىزدەش بىلەئ

تاارتىش ياوقن ئەمماا باۇ تورتاۇراالردا -پەيدا بولغائ لىرىمىى پايدا ئاالىمىز. بۇناداق قىلغانادا ئاساساەئ تااالش

تاارتىش لۆررلۈشاى ماۇمكىنن شۇڭالشاقا الررى بىالەئ ساېرگې  يېارىل -ھەقلىق ئېالنىاى ساىىاق قىلغانادا تااالش

الئ لۆرسىتىشىى قارار قىلدىن داۋامالشاقائ باۇ ۋاقىاە دەى بىزنىاڭ ئىشلەتكۈچى ە يېرىل سائەت ئې 1لېچىدە %

 ھاسى  بولۇشى مۇمكىن بولغائ لىرىمىى ھېسابلىشىمىزبا يېتىدۇ. 

 

ن ئۇنىڭ ئۈساتى ە ناھاايىتى ئېىىقكاىن بىزماۇ قبىز ئۇ خى  سىستېمىىى ئەمەلى  ئىشلىتىشىى ۋەدە قىلمىدۇ

Google.com لىشاىمىز ماۇمكىن ئەمەسن بىاراق مارىسساانىڭ ياخشاى ئىزدەش نەتىنىسى بېتىادە بۇناداق قى

بولمىغائ تۇيغۇسى بارن ئۇنىڭ د يىشىچە تاراتقۇالر دىققەت قىلىپ ئاشكارىلىم تىشىدىن بەلاال ئەنساىرەيدىكەئ. 

دا ھەقلىاق ساىڭدررمە  Google.comئۆزىىىاڭ تورتۇراساى  Googleبىردىىبىر لۆررلىدىغائ نەتىنە شاۇلى 

 الئ بۇنداق ئەمەس. ئىش پىالئ بويىچە راۋاجالنمىدى. كىن پىېئېالئ قويۇشن ل

 

تااور  Googleنىااڭ ئۆزىىىااڭ ئىاازدەش نەتىنىسااىدە پەياادا بولاادى.  Googleھەقلىااق ئااېالئ دەساالەپتە 

مۇالزىمېتىرىىىااڭ بىاار پىروگراممااا خاتااالىقى ئېالنىىااڭ چەلاالەى قويۇلغااائ سااىىاق رايااوئ دائىرىسااىدىن ھالقىااپ 

نىڭ رەتكە تۇربۇزۇش ئىچكى ئەھاماللىرىىى بىلىشاكە  Googleلۈن ە -. لۈندىنلېتىشىىى لەلتۈررى چىقاربائ

تايىىىپ جائ باقىدىغائ ھەر قايسى تور باشقۇربۇچىالرن بۇنچە چوڭ ئۆزگىرىشىى قانداقمۇ ئۆتكۈزرۋەتسۇئ. بىر 

ە ئۆزىىىااڭ ئىاازدەش نەتىاان Googleپىروگراممااا خاتااالىقى ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلەرنىڭ سااىىاق نەتىنىسااى 

 بىز ئامالسىز مۇشۇنداق چۈشەندرررشىى تەلرارلىدۇق. —بېتىدە پەيدا بولۇشىىى لەلتۈررى چىقاربائ

 

ئىىژ ىېر خوۋارد گوبىلولىىڭ لېيىن ماڭا دەى بېرىشىچەن قۇرۇلۇش بۆلۈمى ە ئېالنىى ئىازدەش نەتىنىساى ە 

ئەزەلاااادىن لااااۆررى باقمىغااااائن  بىااااز لىرگۈزرش لۆرسەتمىسىىى بەرگەندەن يەنە بەشقا تەلەپلەرمۇ بار ئىكەئ. 

-بەزىلەر ھەمىشاە ھەددىادىن زىياادە لۆڭاۈى بۆلاۈى ۋات»چۈنكى خوۋارد گوبىلولىىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندان 

خاوۋارد گوبىلاوى تىاۇ ئاۇچىىى يېڭىادىن ۋەزىاپى ە ئولتۇرباائ مەھساۇالت دىر كتاورى ۋە «. ۋات بولۇى لېتىادۇ

د يىشىچە بىز ھەمكارالشاقۇچى شاېرىكلىرىمىزنىڭ  نىڭراتتىن ئۇالرلارخانا تەرەققىيات بۆلۈمىدىكى ئەبلەخكە قا

تور تۇراسىدا قىلغائ ئىشالر ئانچە مۇھىل ئەمەسكەئن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئېالئ ئەڭ ئاخىرى يەنىاال ھەقلىاق رەتاكە 

 تۇربۇزۇش قىلىپ نىشائ بىكىتىلىدىكەئ. 

 

ئىچىادىكى ھاۆجنەتلەرگە  اېر پىروگراممخوۋارد گوبىلولىىڭ د يىشىچەن لود يېزىش تەلەى قىلىىغائ ئىىژ ى

بۇ يامانلىق قىلغانلىقن بىراق ئۇالر مېىى »نى يوشۇرۇئ يېزىپتۇن « ئىزاھات»بىر قىسىل باھاالش خارالتېرىدىكى 

بىر ئىىژ ىېر مۇنداق يازبائن خوۋارد گوبىلولىىڭ قارىشىچەن بۇ خىا  ئۇساۇى « مەجبۇرالى مۇشۇنداق قىلدۇردى.

كەئن چۈنكى سېرگېيىىڭ لېسىپال ئېيتىشاىچەن باۇ خىا  ئۇساۇى ئاانچە ئەخالقلىاق ئەمەس ئاخىرى چۆررۋ تىلىدى

بولااۇىن تاااراتقۇالردا تەسااىرى ياخشااى ئەمەس ئىااكەئ. يااېقىن ئااارىلىقتىن رەزىللىكىااى لااۆزىتىش ئۈچااۈئن بىااز 

ى  بەزى رەزىللىكىىااڭ چې راسااىغا يېقىىلىشىشااىى خاالياادىكەنمىز. ئەممااا ئاخىرىغااا بېرىااپن الررى بىاالەئ سااېرگ

ئويالشماسااالىقن سىىىماسااالىقن رەزىللىكىاااى »ن «ياماااانلىق قىلماسااالىق»چې اااراالردىن ھالقىشاااىى خالىمىااادىن 

 قا تەڭ ئەمەس. « مۆلچەرلەى باھالىماسلىق

 

 ن Yahooئون 

 

لۈنىن جۈمەن ئامېرىكا لىىىيەسى لەسپى بىالەئ پۈتۈشاكەنلىكىمىزنى تەبارىكلەش ئۈچاۈئن -10ئايىىڭ -5

يېاايىش پائااالىيىتى ئۆتكااۈزدۇقن پائااالىيەتىى  ىىشااۇرۇپىاازمەتچىلەر قاتىاشااقائ  لاااۋاى خ-ھەماامە ئىشااچى
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ئۆتكۈزرشكە چاد لېستېر مەسلۇى بولدىن ئامېرىكا لىىىيەسى ئۇالرنىاڭ شاىرلىتىىىڭ تاۇبى چۈشاۈررل ەئ چاوڭ 

ىاڭ ئەنلەنىامى تىپتىكى لۆ  رەڭلىل الۋا چىرابدىن بىرنى سوۋبات قىلىپ ئېلىپ لەپتۇن د امىن ئىم ساتېر ھاۋايى

ئۆرنە  نەقىشى چۈشۈررل ەئ خاتىرە مايكىسى اليىھەلەپتۇن بىراق الررى اليىھەدىكى بىر ئېلېمېىتىى ئاۆزگەرتتى: 

د مىن ئىم ساتېربا دەى چېساالنى چىقىرىامەتتىن الررى ھەر قاناداق لىشاىىىڭ بىزنىاڭ قايساى ۋاقىتتاا ئامېرىكاا 

تىدىغائ لىيىمىى لىيىپ ھەممە يەردە الباايالى يۈررشاۈمىزنى لىىىيەسى بىلەئ توختام تۈزگەنلىكىمىزنى ئەسكەر

 خالىمىدى. 

 

نىاڭ  Overtureلە ئېرىشاتۇق.  Jeevesن Askنىاڭ قولىادىن  Overtureئىككى ئايدىن لېيىنن بىز 

بىز ئېرىشكەئ لەسىپلەر »باش ئىنرائىيە ئەمەلدارى تېد مېيسېلىىڭ ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېىتلىقىغا د يىشىچە: 

ھاازىرن ئاۇالر « تقانلىرىمىزدىن لۆىن مېىىڭچە بىز ئېرىشىشكە تې ىشلىكلىرىمىزنىڭ ھەممىسى ە ئېرىشىمىز. يوقا

 ا ھۇجۇمغا ئۆتۈشكە باشلىدى. بۇنى توبرا بولغائ دوسە تۇتۇش يولى د  ىلى بولمايدۇ. مقايتۇر

 

ىا ە بولاۇش نىسابىتى ۋاى لوچىسى ئانالىزچىسى سالا راشتچىىىڭ جالارلىشىچەن لاۆپچىلىككە يۈزلىىىاپ ئ

مىلياااوئ ئىشلەتكۈچىساااى  200بەلكىااال ئۆزلىرىىىاااڭ دۇنياااادا تەخمىاااىەئ  Yahoo»ئۇرۇشاااى ئاخىرالشاااتىن 

بىاااز بىااالەئ بولغاااائ لەساااپى «. بارلىقىااادە  جەڭ نەتىنىساااى بىااالەئ بەلااابە قىلغاااانلىقىىى ئېىىاااق د يەلەيااادۇ

ئايادان -11يىلاى -2002ېن قىلىادۇ. ئۆزىىىڭ يېتەلچى ئورۇندا ئىكەنلىكى لەڭتاشا ھ Yahooھەمكارلىقىدان 

چې ارادىن »نىاڭ  Googleبىلەئ بولغائ توختامىى داۋامالشتۇرۇى تۈزدى. ئەمەلىيەتتەن ئۇالر  Googleئۇالر 

ن ئۇالر ئالدى ۇقنى ئۆستۈردىن بىز ئۇالرنىڭ ئىزدەش نەتىنىسىىىڭ مۇھىل مەنبەسى ە ئايالند« چىقىش نىسبىتى

ىاازدەش نەتىنىسااىىى تەمىىلىمەياادۇ. شااۇنداقتىمۇن بۇالرنىااڭ ھەممىسااىىىڭ بىاالەئ ئۆزىىىااڭ مۇندەرىنىسااىدىن ئ

 بەدىلى بار. 

 

نىڭ ئادۋولاتىن ئىل ىرى بىز بىلەئ ئامېرىكا لىىىيەسىىىڭ سودىسىغا قاتىاشقائن  Googleمىرىيام رىم را 

د يىشاىچەن بىالەئ داۋامالشاتۇرۇى تاۈزگەئ لېلىشاىم ىمۇ قاتىاشاتى. ئۇنىاڭ ئەسالەى  Yahooئۇ بۇ قېتىملىاق 

Yahoo  نىڭGoogle  دىن مۇداپىلەلىىىشى سەپرا مىانەز بولاۇش دەرىنىساى ە يەتتاىن ئاۇالر ئىزچىا  بىزناى

-رىقابەتچىسى دەى قاراىن بىزنىڭ راۋاجلىىىپ زورىيىشىمىزبا يوى قويمايدۇ. شۇڭالشاقان ئاۇالر ھەتتاا ساەرلەى

رىلىماتىادۇ. ئاۇ ماڭاا توختاامىى تەلشاۈررى مىسقالالى سۈررشتۈررۋاتىدۇ. ساۆھبەت ئىىتاايىن تەساتە ئېلىاپ بې

مەئ بۇ سودىىى قىاللمايمەئن »باھاالش يىغىىىدا الررىن سېرگې  ۋە ئېرىككە د  ەئ گەپىى قايتا چۈشەندرررى: 

Yahoo  ىمىزنى ئويالۋاتىدۇن بىز تەتقىاق قىلىماتقاائ ھەر بىار تېسىىكىىاى ئۇالرباا  43‹لىمونونى ئېچىش›بىزدىن

ئۇالر بىز بىلەئ نەتىنىسىدىن تەڭ بەھرىمەئ بولۇشىىى ئوياليدىكەئن بىز نېمىىاى تەتقىاق  د يىشىمىز لېرەلكەئ.

مىرىيام رىم رانىڭ قارىشىچە بىزنىڭ ئومۇملۇقىى لۆزلەىن ماادارا « قىلساقن ئۇالر شۇنىڭغا ئېرىشمەلچى ئىكەئ.

كا لىىىيەسىىىڭ قىممىتاى نەچاچە قىلىپ تۇرۇشىمىز ئانچە ئاقىالنىلىل ئەمەس. بۇنىڭدىن باشقان بىز بىلەئ ئامېرى

ئېلىااپ لېلىاادىغائ نەچااچە يااۈز مىليااوئ دولااالر ئااۇالر  Yahooمىليااارد دولالرلىااق سااودىىى سېلىشااتۇرباندان 

 ئېرىشمەلچى بولغائ نەپىى تولۇقلىيالمايدۇ. 

 

دىكى ئۇدى مانبېر ياخشى دوستالردىن بولۇى قالادىن الررى بىالەئ  Yahooئەڭ ئاخىرىدان ئومىد بىلەئ 

بۇرادەرلەر -نىڭ ئارتۇقچىلىقىغا ئېرىشىش ئويى ئۈستۈنلۈلىى ئى ىلىدى. سودا قىلغاندا دوسە Yahooېرگې  س

درشامەنلەر بىالەئ راتې ىيە نۇقتىسىدىن ئېيتقاندان بىلەئ يېقىن مۇناسىمەتىى ساقالى قېلىش لېرە ن ئەمما ئىست

قويغااائ شااەرتىى قوبااۇى قىلاادۇق. شااۇ ئوتتۇرىغااا  Yahooتېسىمااۇ يااېقىن مۇناسااىمەتىى ساااقالش لېاارە . بىااز 

بااا ئۇقتااۇرۇش  Yahooۋاقىتااتىن باشااالىن بىااز ھەر قانااداق يېڭااى ئىقتىاادارنى چىقىرىشااتىن ئىل ىاارى چوقااۇم 

قىلىشااىمىز لېاارە  ئىاادى. مىرىيااام رىاام را دەم ئېلىماتقاناادان يېىىاادا توختااامىى بىلاالە ئېلىااپن ئەتى ەناادىن لەچ 

نىاڭ  Googleشاكارىالش ھەققىادىكى مەساىلىلەرنى ماۇزالىرە قىلادى. بولغۇچە تېلې وئ ئۇرۇى مەھسۇالتىى ئا

                                                             
43

ى  ناى يېشاىپ ئۆزىىىاڭ قاوراى يوشاۇرمىغانلىقىىى بىلادررەتتىن ياپونىيەنىڭ بۇرۇنقى زاماندىكى سامورايلىرى لىمونو دجانبازالر لىيىم  

  تىن ئىبارەت بۇ ئىبارە بۈگۈنكى لۈندە سودا ساھەسىدەن ئېلىپ ساتقۇچى ئىككاى Open the Kimono« دلىمونونى ئېچىش»بىراق 

 دىنتەرجىمان—تەرەى قارشى تەرەپكە ئۆزىىىڭ ئىچكى تىنارەت ئۇچۇرلىرىىى ئاشكارىالشقا ئوخشىتىلىدۇ. 
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جەرياناادىن بىاازار بولىاادىغانلىقى سااەۋەبىدىنن بۈگااۈنكى لۈناادە يېڭااى تېسىىكىىااى تەتقىااق قىلىشااتىن ئىل ىاارى 

 . لرىقابەتچىلىمىز بىلەئ لېڭىشىشكە مەجبۇر بولىمىزن بۇ ھەممە ئادەم ە نىسبەتەئ ئاۋارىچىلى

 

ىىڭ قۇرۇلۇشىىىڭ ئاساسى ئانچە پۇختا ئەمەسن بىر خى  پايدا زىيائ مۇناسىمىتىدىكى بۇ خى  مۇناسىمەت

بىرلىشااىشن ئااۇ شااېرىكلىل مۇناسااىمىتىدىكى ئىككااى لىشااىىى بىاارگە بابالياادۇن بۇنااداق بولغاناادا ھااېچكىل 

ى لەشاكەئ ئىككاى تەرەىن بىارى زاۋا« ماۇھەببەت»ھېچكىمىىڭ ئالادىغا ئۆتاۈى لېتەلمەيادۇن باۇ مەزگىلادىكى 

تېپىماتقائ بولسان يەنە بىرى تەدرىنى  ئۆرلەۋاتقائ لەل ۈسىدىكى چولپائ بولسان ئىككىايلەئ چوقاۇم ئاخىرىادا 

نااى  Inktomiبىزنىااڭ رىقااابەتچىمىز  Yahooھەر لىاال ئااۆزى خالىغااائ يولغااا ماڭىاادۇن بىاار ئاياادىن لېاايىنن 

نىاڭ  Yahooاشلىدى. بىز بىلەئ نىڭ ئىزدەش نەتىنىسىىى مەڭ ۈلۈ  ئالماشتۇرۇشقا ب Googleسېتىمالدىن 

 گۈزەى دوستلۇقى پات ئارىدا ئاخىرىلىشىدۇ. 
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 يى ىرمە ئىككىىچى باب

 بىر مىليارد دولالرلىق يەنە بىر يېڭىلىق يارىتىش  

 

سىىدى ماشىىا توختىتىش مەيادانىىى لۆرساىتىپ تاۇرۇىن جوناساائ « ئاۋۇ يەردىكىسى مېىىڭ ماشىىام. »

ئۇنىڭ د  ىىىدە ن ئۇزارتىلغائ خاممىر ئاپتوموبىا  ماشاىىا تاوختىتىش مەيادانىىىڭ  روسېىبېرگقا د دى. خۇددى

بۇلۇڭىغا توختىتىلغائ بولۇىن ماشىىا گەۋدىسىىىڭ چوڭلۇقى ئادەمىى ھەيرائ قالادۇراتتى. باۇ ماشاىىا ئەسالىدە 

ال  بىلەئ توشۇى  ئاق رەڭلىل ئىدىن بىراق ھازىر ماشىىا لەمپىسىدىن تارتىپ ماشىىا گەۋدىسى ىچە ھەممە يەر

لەتكەئ ئىدى. بۇ سىىدىىىڭ تەلىپى بويىچە قىساتۇرۇلغائ ئەڭ ئااخىرقى بىار لەلىامەن ئاۇ مېىىاڭ خىزمىتىمادىن 

تااڭ بولاۇى تاۇرۇى قالادىن ئانادىن -ئىىتايىن مىىىەتدارن ماشىىا ھازىر ئىىتايىن ۋەيرانە ئىدى. جوناساائ ھااڭ

پااارچە بۇلااۇت ئېلىااپن ال  چاپلىشااىپ لەتااكەئ ماشااىىا  قاقاااقالى لۈلااۈى لېتىااپن قولىغااا بىاار چىاالە  ۋە بىاار

 ئەيىەللىرىىى لۈچەى سۈرتۈشكە باشلىدى. دەى شۇ چابدان بىز ئۇنىڭغا لىق سۇ تولدۇرۇلغائ شارنى ئاتتۇق. 

 

بااا لەلاادىن مەقسااىتى شااىرلەتىىڭ مەھسااۇالت باشااقۇرۇش خىزمىتىىااى  Googleجوناسااائ روسااېىبېر  

يىلاى ئەتىياازدان ئاشاۇ مەھساۇالت -2002ەتەئ بالدۇرراق لەلسە بوپتىكەئ. قۇرۇلمىالشتۇرۇش ئىدى. ئۇ ھەقىق

دىر كتااورلىرى مېىااى بەزەپلەناادرررى ساااراڭ قىلىاامەتتى. ئەتى ەناادىن لەچكىااچەن مەئ ھەر لااۈنى ئااۆزەمىى 

مەھسااۇالت دىر كتااورلىرى بىاالەئ قۇرۇلااۇش بۆلااۈمىن مەھسااۇالت دىر كتااورى بىاالەئ ئااېالئ قااولالش قوشااۇنىن 

تارتىشاى ئىچىادە تۇربانادە  ھاېن -ىر كتورى بىالەئ مەھساۇالت دىر كتاورى ئارىساىدىكى تااالشمەھسۇالت د

قىلىامەئ. ئۈزلۈلساىز زورىيىماتقاائ ھەر قايساى قوشااۇنالر ئارىساىدىكى ئااالقە باربانساېرى قىيىىلىشاىپ لەتتااىن 

 . ئۇنىڭ ئۈستى ە بىزنىڭ بازارچىلىق خىزمىتىمىزنى ئاقسىتىپ باربانسېرى خارابالشتۇردى

 

جوناسائ روسېىبېر  دۇچ لەل ەئ ۋەزىپى ە ھەقىقەتەئ ھەۋەس قىلغۇچىلىكى يوقن يېڭى خىزمەتچىلەرناى 

ن ساااالر ۋە مارىسسااابا ئوخشاااش پىشااقەدەم زاتالربااا رەھبەرلىاال قىلىاادۇن ئااۇالر سۇسااائتااوپالپال قالمااا  يەنە 

ىمۇن بىاراق ئەمەلىيەتاتە ھەمىشاە ھەممىسى قارىماققا جوناسائ روسېىبېرگقا خىزمەت دولاالت قىلغانادە  تۇرسا

قائىدە بويىچە ئىش قىلىمەرمەيدۇ. پىشقەدەم زاتاالر يېڭاى قائىادى ە بويسۇنۇشاىى رەت قىلىادۇن باۇ دەسالەپكى 

ئى ىلىاال تىكلىاا ەئ شااىرلەتلەر ھەقىقىاا  چااوڭ شااىرلەتكە ئااايلىىىش جەريانىاادا لۆررلىاادىغائ تىپىاال يىغىىاادا 

مەھسۇالت باشقۇرۇش بۆلۈمىدىكى ھەر بىار خىزمەتچىىىاڭ ھەممىساى  لېسەللىل ئاالمىتى. قۇرۇلۇش بۆلۈمى ۋە

چۈششە  خىزمەت ۋەزىپىلىارى -رىلايە قىلىشقا تې ىشلىل قائىدىلەرنىڭ ئىچىدە مۇنداق بىر ماددا بار: ئۇششاق

ۋاقتىدا ئارخىپالشتۇرۇلىدۇن قولىدىكى تۈرنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھامالى شاۇنداقال ئالادىىقى ھەپتىادىن بۇياائ قولغاا 

چۈششاااە  خىااازمەت -لەلتاااۈرگەئ ئىل ىرىلەشاااىى ھەپتىلىااال دولاااالت شاااەللىدە يېزىاااپ چىقىااادۇ. ئۇششااااق

ۋەزىپىلىرىىىااڭ دولالتىىىااڭ ھەممىسااىىى يۇمشاااق د تاااى ئۆزلۈلىاادىن تەھرىرلەياادۇ ۋە تارقىتىااپ بېرىاادۇن بااۇ 

ى قىساتۇربىلى يۇمشاق د تالدا ياخشى ئارخىپالشتۇرمىغائ خىازمەتچىلەرگە نىسابەتەئ لەم ساۇندۇرۇش باھاسا

 بولىدۇ. 

 

جوناسااائ مەھسااۇالت باشااقۇرۇش بۆلۈمىىىااڭ ئىتائەتچااانلىقىىى ئۆسااتۈرمەلچىن ھەم ئۇالرنىااڭ ئىىتااايىن 

لۈچلۈ  رىقابەت لۈچى بولۇشىىى ئارزۇ قىلىدۇ. خىزمەتچىلەرنى ئىلھامالندۇرۇش ۋە ئىتتىپاقالشتۇرۇشاىىڭ ئەڭ 

لغااائ بااازارچىلىق قوشااۇنى بىاالەئ جەڭ ئااېالئ قىلىااش ياخشااى ئۇسااۇلىن ئۇالرنىااڭ سااىىدى ۋە ئااۇ باشااچىلىق قى

چۈششە  ئىشالرنى ئاخىپالشتۇرۇش نىسبىتى تۆۋەنرە  -مۇسابىقىسى ئېلىپ بېرىش. پەسى  ئاخىرىدان ئۇششاق

بولغااائ ئاشااۇ بىاار گۇرۇپپىىىااڭ مەساالۇلى چوقااۇم قارشااى تەرەى بۆلۈمىىىااڭ باشاالىقىىىڭ ماشىىىسااىىى يۇيىاادۇن 
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سۇ شارى بىلەئ ئۇتتۇربائ تەرەپكە ھۇجۇم قىلساا بولىادۇ. بىاز شاىرلەتتە بىرىىچاى بەلىبى ە ئېرىشكەئ تەرەى 

تامامالشىى ئىشقا ئاشۇربائ بۆلۈم بولۇشىى ئىشاقا ئاشاۇردۇقن باۇ نەتىنىىاى ئارخىپالشاتۇرۇش  100بولۇى %

 سىستېمىسىىى يازبائ سمىممېر پەرەز قىاللمىغائ ئىدى. 

 

ارلىق بىالەئ لەلا ەئن ئاالھىادە ساۇ تاپانچىساىن مارگارىاە ھېسابلىشىدىغائ ئاۇ لاۈئ لەلادىن بىاز تەييا

ھااارىقى تەڭشااەيدىغائ ئارىالشااتۇربۇچن يەنە ماشااىىا يۇيۇۋاتقاناادا باااش تېمااا نەبمىسااىىى قويىاادىغائ يااۇقىرى 

قۇۋۋەتلىل ياڭراتقۇنى ئېلىمالغائ ئىدۇق. جوناسائ روسېىبېرگىىڭ بەدىىى بىر دەمادىال ھاۆى بۇلاۇىن ماشاىىىىى 

قالادى. ئۆزىىىاڭ قوشاۇنىدىكى ئەزاالرماۇ ئۇنىڭغاا ھۇجاۇم قىلىادىغانالرنىڭ قاتارىغاا قوشاۇلغاندىن سۈرتەلمە  

چاقچاق تېسىمۇ قىزىقارلىق بولۇى لەتتى. سىىدى ئىشىىڭ سەى چەلتىن ئېشىپ تىزگىىلى ىلى -لېيىنن بۇ ئويۇئ

ساەى »ۇتاۇىن باۇ بىار مەيادائ بولما  قالغانلىقىىى ھېن قىلىپن دەرھاى سەپكە قوشۇلۇىن بىر پارچە بۇلۇتىى ت

 نى ئاخىرالشتۇردى. « ئاپىتى

 

بىااز بااۇرۇنال جوناسااائ روساااېىبېرگىىڭ ئااازابىمىزنى ھااېن قىلىااپ بېقىشاااىىى ئويلىغااائ. ئااۇ قولالنغاااائ 

قۇرۇلمىالشااقائ مەھسااۇالت باشااقۇرۇش ئۇسااۇلى سااەۋەبىدىنن ھەممەيلەنىىااڭ تۇرمۇشااى ئۆزگىرىااپ لەتااكەئ. 

وساااېىبېر  قايتىااادىن بۆلاااۈملەرنى ئايرىاااپن قوشاااۇمچە مەھساااۇالت ئايااادان جوناساااائ ر-7يىلاااى -2002

  دىان ئىبااارەت ئىككاى خىاازمەت PMM  ۋە مەھساۇالت بااازارچىلىق باشقۇربۇچىساى دAPMباشقۇربۇچىساى د

ن ھەمدە دەرھاى ئادەم ئېلىشقا تۇتۇش قىلدى. توساتتىىالن لۆزنى يۇمۇى ئااچقۇچە ھەر 44ئورنىىى ئېلىپ لىردى

ئىاا ە مەھسااۇالت باشااقۇربۇچىلىرى لۆپەياادىن ھااالبۇلى ئۇالرنىااڭ ھەممىسااى مەئ ۋە خىاا  ئاالھىاادىلىككە 

خىا  -بازارچىلىق قوشۇنۇمدىن تېسىمۇ لۆى نەرسىلەرنى ئېلىشقا ئېھتىيااجلىق. ئاۇالر ئوتتۇرىغاا قويغاائ خىلماۇ

ىىى ئويالشاما ن ئېھتىياجالربا نىسبەتەئ ئادەم پەقەت بەرداشلىق بېرەلمەيدۇن ئۇالر ئۆزىدە نېمە مەساىلە باارلىق

ئەلاامەتتە بىزنىااڭ خىزمىتىمىزنااى ياخشااى پىالنالنمىغااائ دەى قاراياادۇن بااۇ خىاا  قىلمىشااىى ئېااىىقال جوناسااائ 

 روسېىبېر  لەلتۈررى چىقاربائ. 

 

ئايدا بىز بىرىىچى قېاتىل پەساى  ئوتتۇرىساىدىكى تىناارەت خۇالساە يىغىىاى ئااچتۇقن ئېرىال -5ئۇ يىلى 

تىزىسااتا تىزىلغاائ چااوڭ  رەققىياات تىزىساىىى جەزملىاادىن ياۇقىرىقى ئاۆزگىرىششاىمىە يىغىىادا شااىرلەتىىڭ تە

ئۆزگىرىشلەرنىڭ بىر قىسمى. ئۇ قېتىملىق يىغىن شەھەرگە يېقىن جايدىكى گول  توى مەيادانىىىڭ ئەتراپىادىكى 

  lasagnaبىر ئاشسانىدا ئېلىپ بېرىلدىن توى مەيدانى يوى بويىدىال ئىدى. چۈشلۈ  تاماققا قاتلىماا لااۋاى د

نەپەر ئوتتۇرا قاتالم باشقۇربۇچى ۋە باشقۇرۇش خادىملىرى ھەم لونا ھەم ۋەيرانە بىر يىغىن زالىغا  40يېدۇق. 

ى ەيىغىلدۇقن يىغىن زالى ھەم ئاپتاى ھەم ئىسسىق ئىدى. گەرچە توى تۆشۈلى رايونىدىكى ئۆدەللەرنىڭ يۈگر

توتلىغائ ئاۋازى ئىزچى  ئاڭلىىىاپ -ماشىىىىىڭ توت لىرىشى مۇمكىن بولسىمۇن سىرتتا گول  توى مەيدانىدىكى

تۇرسااىمۇن بىااز ئىشااىكىى ياپمااا  ئىزچىاا  ئېچىااپ قوياادۇق. سااېرگې  ئالدىاادا ئولتۇربااائ بولااۇىن ئۇچىسااىغا 

ۋ لىسىپىە ھەيدى ەندە لىيىدىغائ مەخسۇس ئىالستىل مايكا ۋە لالتە شىل لەيا ەئ. ھەر بىار قاانچە مىىۇتتاان 

ىكرو تىپتىكى تىزگىىەللىل ئۇچار تەخسىىى قويۇى بېرىپن ئۇنى ئۆيىىڭ ئىچىدە ئۇياندىن ئۇ يېىىدا ئېلىمالغائ م

بۇيانغا ئۇچاۇرۇى ياۈرەتتى ياالى ئاۇ الررىىىاڭ بىشاىىىڭ ئۈساتى ە چۆگىلىتىشاىى ساىىايتتى. سۇساائ يىغىىىىاڭ 

ڭ لۈنتەرتىااپ ماسالشاتۇرۇش خىازمىتى ە مەسالۇىن ئاۇ ھەر قېتىملىاق ساۆز قىلىاش ۋاقتىىاى تىازگىىلەىن يىغىىىىا

 45بويىچە داۋاملىشىشىغا لاپالەتلىل قىلىدۇ. 

 

نااى ئوتتۇرىغااا قوياادىن « چااوڭ ۋەزىپىسااى 5نىااڭ  Googleچااوڭ »ئېرىاال ئالاادى بىاالەئ سااۆز قىلىااپن 

مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا بىز چوڭ شىرلەت بولاۇش ئۈچاۈئ تاوبرا بىار تەرەى قىلىشاقا تې ىشالىل ھەر قايساى 

                                                             
44

مەھسۇالت بازارچىلىق باشقۇربۇچىسىىىڭ مەرلىزى ۋەزىپىسى بىزگە لىرىل ئېلىپ لېلىدىغائ مەھساۇالتالرنى تەۋساىيە قىلىاپ ساېتىش   

ھەماادە خېرىاادارنى قولغااا لەلتااۈررشن بااازار تەھلىلااى قىلىااشن يېپىشااقاقلىقىى ساااقالش ۋە سااادىقلىق تەرەپلەردىكااى خىاازمەتلەر بىاالەئ 

ە مەھسۇالت باشقۇربۇچىسى ئادەتتە تەربىيەلەى مەھسۇالت باشقۇربۇچىسى قىلماقچى بولغاائ ئەمادىال مەلاتەى شۇبۇللىىىدۇن قوشۇمچ

 پۈتتۈرگەئ ئوقۇبۇچىالر.
45

ئاچقائ بارلىق مۇھىل يىغىىالرنىڭ ھەممىسىدە بىر رەقەملىل سائەت تەييارلىىىدۇن ئۈساتىدە  Googleبۇ قېتىملىق يىغىىدىن لېيىنن   

 ىڭ قېپ قالغائ ۋاقتى لۆررنۈى تۇرىدۇ.نۇتۇق سۆزلى ۈچىى
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لۈچلۈ  مارلا شۇنداقال  بۇ قېتىمقى يىغىىدا بىماساىتە چاوڭ تەدبىار ماۇھىل تەدبىار تەرەپلەر: دۇنياۋى سېتىشن 

بىزنىاڭ تەدرىنىا  تەرەققىيااتىمىزدىكى باساقۇچ »شەلىللەندررمىدىن ئەمما خۇددى ئېرىكىىڭ د  ىىىادە ن ئاۇ 

ىكى ئاشاۇ لە ۋەلىللىل قىلىدۇ. بىز مەقسەتلىل ھالدا ئى ىلىال تىكلەشاىىڭ دەسالەپكى مەزگىلىاد« ئۆزگەرتىش

ۋاقىتالرنى ئارقىمىزبا چۆررۋ تىپن چوڭ بىر شىرلەتكە ئايلىىىماتىمىزن بىز پىالئ تۈزرىن ئانادىن پىالنىاى ماۇھىل 

باشقۇربۇچىالربا يەتكاۈزرىن ئانادىن ئالادىن بەل ىلەنا ەئ لۈنتەرتىاپ باويىچە خۇالساىىى تەلشاۈرىدۇ. ئېرىال 

تىزىمىادىن  ئاېلسەتئااتلىق « ماۇھىل شەخسالەر»الربا بۆلۈمىىڭ ئاساسلىق باشقۇربۇچىسى ۋە مۇئاۋىن باشلىق

بىرنى قۇرۇىن بىزنىڭ ھەر ۋاقىە ئەھامالالرنى ئى ىالەىن خىازمەت تەللىپىىاى ئوتتۇرىغاا قويۇشاىمىزبا قواليلىاق 

 ياراتتى. ئۇ ئۆزىمۇ بىر قانچە لۆرسەتمە تارقاتتى. 

 

مونادبا بەرگەئ لۆرسەتمىساى. ئاۇ باۇ ئۇنىاڭ داۋىاد درام« بېرىپ بەدەئ سابالملىقىڭىزنى تەلشۈرتۇڭ. »

تېسى يېڭىال دوختۇربا لۆررن ەئن ئېرىل بىزنىڭ ھەر بىرىمىزنىڭ سابالم بەدەئ بىلەئ دۇچ لېلىماتقائ خىرىسىى 

 لۈتۈۋ لىشىمىزبا لاپالەتلىل قىلىشى لېرە . 

 

ىيەلىل يرىا  ساىممېترەدب ADSLلەڭ بەلبابلىق تور بار ئۆيدىن بىرنى ساېتىم لىپن ساىلەر ھەممىڭاالر »

رەقەملىل ئىشلەتكۈچى ھالقا يولىن بىر خى  يېڭاى تىپتىكاى ساانلىق مەلۇماات ياولالش ئۇساۇلى  ياالى لابىا  

  با بەرگەئ لۆرسەتمىساى. باارت ۋويتاوۋىز ئىل ىارى Bart Woytowiczبۇ بارت ۋويتوۋىز د« بىلەئ ئۇالڭالر.

 ئۆيىدىكى تور سۈرئىتىىىڭ ئاستىلىقىدىن ئابرىىغائ. 

 

ژ ىېاار تەللىااپ قىلىشااتىن تارتىااپ ئااېالئ خېرىاادارلىرىىىڭ ئااۆزگىرىش نىساابىتى ىچەن بااارلىق ئاياااى ئىى»

لىادۇ. ھەر ۋاقىاە پاتېىاە ئىلتىمااس قىلىشاىى ئەسااتە ۇئىشاالرنىڭ ھەممىساى ە تېسىماۇ ياۇقىرى ئاۆلچەم تۇربۇز

 بۇ ئۇنىڭ ھەر بىرىمىزگە قارىتا ئەسكەرتىشى. « تۇتۇش لېرە . 

 

لېساى  رەتالەش -ائ ۋاقىتتان بازارچىلىق بۆلۈمىىىڭ تىرىشاىش نىشاانىىى ئاۈزرىيىغىن مەيدانىدىن ئايرىلغ

ھەققىدە قەتلى  نىيەتكە لەلدىل ھەمدە خىزمەتلەرنى تېسىمۇ سىستېمىالشتۇرۇشىى ئويلىادىل. مېىىاڭ مەرلىازى 

ا لۆررلاۈش شىرلەتىىڭ ھەر خى  پايدا پائالىيىتىىى قولالش بىلەئ تەمىىلەشن يەنە بىزنىڭ خەلقلاراد—خىزمىتىل

نىساابىتىمىزنى ئۆسااتۈررش شااۇنداقال مارلااا مااۇھىل نۇقتىلىرىىىااڭ يااارقىن نااۇقتىلىرىىى تاااۋالش. مەئ بااۇ ئااۈچ 

جەھەتىىڭ ھەممىساىدە نۇرباۇئ خىزمەتلەرناى ئىشالىدىل ئەمماا ھەقىقىا  ئۈناۈم لاۆررل ىىى ئەڭ ئاخىرىادىكى 

ۈئ ئىل ىارىن مەئ باشاقۇربۇچىالربا بىار بىرى. رەسمى  شەللىىى ئۆزگەرتىش ھەرىكىتى ئېلىاپ بېرىشاتىن بىار لا

تۈرلاۈ   5نىاڭ باارلىق ئااالقە پىكىار ئالماشاتۇرۇش مەسىلىساى ھەققىادە  Googleيوللىادىلن  ئاېلسەتپارچە 

« بېرگېاار لىچىاال قااوزام»ئاياادا مەئ باااش بولغااائ  6ئاساسااى  پىكىرنااى ئوتتۇرىغااا قوياادۇمن بااۇ ئالاادىىقى 

تىىى جااارى قىلاادۇرۇى توپلىغااائ جەۋھەر مەزمااۇنالر. بىزنىااڭ پاراسااى-گۇرۇپپىسااىدىكى لۆپچىلىكىىااڭ ئەقىاا 

نىااڭ ئااورنىىى ئالىاادىغائ بىاار سااۆز ئىاازدەى لەسااپىمىزنى « دەرۋازا تورتااۇرا»مۇنااازىرىمىز بىاار سااۆز تېپىااپ 

چۈشەندرررشااتىن باشاالىىىپن بىزنىااڭ بىاار ئورگانىىااڭ يادروسااى بولااۇش ساااالھىيىتىمىزنى بېكىتىشااىى چوڭقااۇر 

 ئاخىرالشتى.تەتقىق قىلىش بىلەئ 

 

«Google  سااىزنىڭ تېسىمااۇ ياخشااى قااارار چىقىرىشااىڭىزبا ياردەملىشااەلەيدۇنGoogle  تېسىمااۇ دەى

ھەممىاااال يەردە باااارن  Googleئىاازدەش نەتىنىساااى بىااالەئ تەمىىلىيەلەيااادۇن ئىشااالىتىش تېسىماااۇ قواليلىاااق. 

Google  ئۇچۇر باازىرىىى يااراتتىنGoogle  يازباائ ئىادىل. باۇرچىى دەى « پاالىز بىار ئۇچاۇر ياولى. -پاا

تەسمىرلەشاتىن تارتىاپ شەخساىيەت سىياساىتى ىچەن بىاز ھەممىساىىى قىساقا چۈشاەندرردۇقن ھەر بىار مااۇھىل 

نۇقتىسااى بىاالەئ لارخانىىىااڭ يااادرولۇق ئېلېمېىتلىرىىىااڭ قانااداق ئاالقىسااى بااارلىقىىى چۈشااەندررىدۇ. مېىىااڭ 

  ناى Google Logicساى د «لوگىكاا»نىاڭ  Googleتەللىپىلن بىزنىڭ مەساىلە ھەى قىلىاش ئۇساۇلىمىزنى 

بىز ئىشىى قاناداق —نىڭ بارلىق بىردىىبىر خاسلىقىىىڭ ئومۇمالشتۇرۇلۇشىىىڭ بەل ىسى Googleيارىتىشن بۇ 

قىلىمىزن بىز نېمە ئۈچۈئ مۇشۇنداق قىلىمىزن باۇ مەساىلىلەرنىڭ ھەممىساى ە باۇ ساۆز ئاارقىلىق جااۋاب بەرگىلاى 

 بولىدۇ. 
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شلەتكۈچىلەرگە نىسبەتەئ چوڭقاۇر قىممىتاى دتېسىماۇ ياخشاى قاارار چىقااربىلى بولىادۇ  مەئ مارلىىىڭ ئى

سااىرتقا يېتەرلىاال « لوگىكىسااى Google»بااارلىقىىى جەزملى ەنلىكىماا ە ئىشااىىىمەئن مەئ ئوتتۇرىغااا قويغااائ 

ئاۆز ئىچىا ە لېڭىيەلەيدۇن ئىلغار تېسىىكىدىن تارتىپ خادىل تەللىپ قىلىاش تەرتىاپى ىچەن ھەمامە تەرەپلەرناى 

ئاالاليادۇ. بۇنااداق د ايىش الررىىىااڭ رەتااكە تۇرباۇزۇش ھېسااابالش ئۇسااۇلى ئەڭ دەسالەپتە ئىشاالەتكەئ ئىسااىل 

«PageRank »  ىاان زىيااادە ئېشااىپ لەتتااۇق. ددتااور بەت قاتااارىPageRank  پەقەتGoogle  ئىاازدەش

مەزلۇر سۆزنىڭمۇ ئورنىىى ئالدى.  موتورىغىال ماس لېلىدۇن ۋاقىتىىڭ ئۆتۈشى ە ئەگىشىپن گەرچە بۇ تەرەپتىىمۇن

Google «سى مەھسۇالت ۋە مۇالزىمىتىمىزگە تېسىمۇ لەڭ پائاالىيەت دائىرىساى بىالەئ تەمىىلەيادۇ. « لوگىكا

ۋە « Google»ئىككااى ھەرى ئالاادى لەيىااى ماسلىشااىپ لېلىشااىن خااۇددى « l»ۋە « g»ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە 

«logic »ىرگە ئوخشايدۇ. نىڭ ئوخشاش بىر سۆزدىن شەلىللەن ەئ تەسم 

 

جوناسائ روسېىبېر ن سۇسائ ۋە سىىدىمۇ ئالتىپ ئىىكاس قايتۇردىن بىراق الررى ۋە سېرگې  ھېچقاناداق 

ئىپادە بىلدررمىدى. بىر قانچە لۈنادىن لېايىنن مەئ ئاۇالرنى ئالادىرىتىپ قويادۇمن بىاراق يەنىاال ئىىكااس ياوق. 

ھەر قاناداق قىلىاپ بولساىمۇ »رىشكە ئالدىراتقاندان مەئ ئىككى ئايدىن لېيىنن مەئ ئاخىرى سېرگىيىى پىكىر بې

پوزىتسىيەسااىدە ئۇنىڭاادىن سااورىغائ: مېىىااڭ پەرىاازىم ە ئاساسااالنغاندان پۈتكااۈى « بىاار نەرسااى ە ئېرىشااىش

ماددىلىق باش تېمىىىڭ ئوڭۇشلۇق ھالادا روياپقاا چىقىادىغائ ئىاش ئىادىن  5شىرلەت دائىرىسىدە مەئ تىزبائ 

 رسا ئۇ باشقا گەى. بىرەر لىشى قارشى تۇ

 

سااېرگې  مەئ لااۈتكىلى ئااۇزۇئ « مەئ قارشااىن مېااىىڭچە يەنە ئويلىىىااپ بااېقىش لېاارە  دەى قااارايمەئ. »

بولغائ جاۋابىى بەردى. ئۇ مۇشۇ جۈملىىى دەپال ئاخىرالشتۇردى. مەئ ئىل ىرىمۇ مۇشۇنداق ئەھمالغا يولۇققاائن 

ئۇنىڭادىن تېسىماۇ لونكر اە يېتەلچاى پىكىار بېرىشاىى  شۇڭا ئۇنى ئىشسانىدا توسۇۋ لىپن ئۇنى ماڭغۇزمىدىلن

 تەلەى قىلدىل. 

 

دوگالسن مېىىڭچە سەئ يەنىال ئىل ىرىكى چوڭ شىرلەتتىكى لونا يولىى مېڭىماتىسەئ. مەئ سېىىڭ ناېمە »

ئۈچااۈئ مۇشااۇنداق قىلىاادىغانلىقىڭىى بىلمەياامەئن بىااراق مېااىىڭچە قىلااچە ئەھمىيىتااى يااوق. بىااز نااېمە ئۈچااۈئ 

 « نەرسى ە ئېھتىياجلىق  مۇشۇنداق

 

گۇرۇپپىمىز ئىزچى  ئۇنىڭغا يولالۋاتقاائ ئاشاۇ « بېرگېر لىچىل قوزام»ئايدىن بۇيائ  6ھىلن روشەنكى ئۇ 

 يېڭىالنغائ ماتېرىيالالر ئېسىدە يوق. 

 

« سېرگېيىى ئەدەپلى ىلاى بولمايادۇن ساېرگېيىى ئەدەپلى ىلاى بولمايادۇن»مەئ ئۆزەم ە نەسىھەت قىلىپ: 

 ەئ بىاارلىككە لەلاا ەئ ئۇچااۇر يەتكااۈزرش تەدبىرىىىااڭ ىىڭغااا تاااراتقۇ ۋە ئىشاالەتكۈچىلەر ئۈچااۈئ تااۈزمەئ ئۇن

ىى لااۆررى تااۈگەتتىل. مەئ مانااا مۇشااۇنداق بىاار مااارلىىى ىمەشااغۇالت تەرتىپااى ۋە قااوللىىىش ئەمەلىاا  مىسااال

وبرا تاپمىاادىن لېڭەيتىشااىى ئىشااقا ئاشااۇرىدىغائ سااۇپا ئېلىااپ لېلىاادىغائ پاياادىالرنى چۈشااەندرردرم. ئااۇ تاا

مەقسااىتىمىىمۇ چۈشااىىەلمىدىن بىااراق ئەگەر مەئ ئىپااادىلىمەلچى بولغااائ نەرسااە مەئ ئۈچااۈئ ئىىتااايىن مااۇھىل 

بولسان ئۇنىڭ چۈشىىىش چۈشەنمەسلىكى بەرىبىر. مەئ بۇ مەزمۇنالرنى شىرلەتىىڭ ئىچكى تورىىىاڭ باازارچىلىق 

  Marketing Computers« دازارچىلىقىلومپيااۇتېر باا»بېااتى ە چاااپالى قويااۇىن بىاار ھەپااتە ئىل ىاارى 

 بولغائ لىشىىىڭ قىزبىن قوللىشىغا ئېرىشتىل. « يىللىق بازارچىلىق ئەربابى»ژۇرنىلىىىڭ 

 

ئەلمەتتەن ئەمەلىيەت سېرگېيىىڭ مۇئەييەئ ئاساسى بارلىقىىى ئىسپاتلىدى. مەئ ئەسالىدە ئىىژ ىېرالرنىاڭ 

Google ىدىغانلىقىغا ئىشىىەتتىلن بىراق ئۇنداق بولمىدى. قارىغانادا لوگىكىسىدىن ئىبارەت بۇ ئۇقۇمىى ياقتۇر

نااى ئىشلىتىشااىى تەۋسااىيە قىلاادىن  GoogleMagicبااۇ ئىسااىل ئااانچە جەلپكااار ئەمەسااتە  قىلىاادۇ. ئااۇالر 

 سېھرىن  Googleد

ئۇالرنىااڭ د يىشااىچەن لىشااىلەرنىڭ دىققىتىىااى جەلااپ قىلىااش لېاارە  ئىااكەئن ئۇنااداقتا تېسىمااۇ جەلااپ 
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 قوللىىايلى.  قىالرلىقىىى

 

ئاممىمى مۇناسىمەتكە مەسلۇى خىزمەتداشتىن سىرتن شىرلەتتە بىرماۇ ئاادەم مېىىاڭ ئۇچاۇر يەتكاۈزرش 

ئىسااتراتې ىيەم ە قانچىلىاال دىقااقەت قىلغااانلىقىىى بىلدررمىاادى. مۇشااۇ ۋاقىااتقىچەن ئىزچىاا  يااوق. مەھسااۇالت 

بۇ خى  ئىشالر ئاانچە ماۇھىل ئەمەس. ھەتتاا ئېچىشقا دىققىتىىى مەرلەزلەشتۈرگەئ ئاشۇ لىشىلەرگە نىسبەتەئن 

ئايدا  مەھسۇالت ئىناد قىلىشقا لۆڭۈى بۆلىدىغائ لىشىلەرگە نىسبەتەئ ئېيتقاندىمۇن باۇ خىا  -9يىلى -2002

 ئىش ئۇنچە مۇھىل ئەمەس. بىراقن بۇ مەسىلى ە ھەقىقى  لۆڭۈى بۆلىدىغائ ئادەم يوق دىيەرلىل. 

 

ياۇىن ز ھىىمىاى مەرلەزلەشاتۈررى تېسىماۇ لاۆى ئاېالئ خېرىادارلىرىىى مەئ بۇ ئىشىى بىر يانغا قايرىپ قو

قولغا لەلتۈررشكە يىغدىلن مەھساۇالت ئىىژ ىېرلىرىغاا ياردەملىشاىپ بازارباا چىقمااقچى بولغاائ مەھساۇالتىىڭ 

تەييارلىق خىزمەتلىرىىاى ئىشالىدىلن تىال ئارمساتروڭ ۋە ئۇنىاڭ قاوى ئاساتىدىكى ساېتىش خاادىملىرى بىزنىاڭ 

ھەر قانداق ئىشمىزدىن ھەمىشە مىىىەتدار باوالتتىن بىاراق جوناساائ روساېىبېرگىىڭ قوشاۇنى توختىماا   قىلغائ

ئېلىشىىال بىلىدۇ. لىل نېمە ئىش قىلىشى لېرە ن قايسى ئارزۇالر مۇۋاپىقن جوناسائ روسېىبېر  بىلەئ ئىككىمىاز 

ناساائ روساېىبېر  ئىىتاايىن بىزارلىاق تارتىش ئۈزرلمىدىن بۇنىڭادىن جو-بۇ مەسىلىلەر ئۈستىدە ئىزچى  تاالش

ھااېن قىلاادى. مەئ خېرىاادارالرنىڭ قىسااقىچە تونۇشااتۇرۇش ئۇچااۇرلىرىىى لىاال يېزىشااى جەزماالەش ھەققىاادىكى 

 ىى ئۇنىڭغا لۆچۈررى يوللىغاندان ئۇ توساتتىىال بەزەپتىن يېرىلغۇدە  بولۇى قاپتۇ. ئېلسەت

 

بىلەئ قايسى ئىشالر سىىىڭ قايسى ئىشالر مېىىڭ  تئېلسەمەئ »جارقىراى: -ئۇ قوشۇندىكىلەرگە ۋارقىراى

دەيدىغائ بۇ خى  مەسىلىلەرگە پېتىپ قالغۇم يوقن مەئ ھەر ئايدا مەسالۇلىيەت دائىرىساىىى ئاايرىش ھەققىادە 

تااارتىش يااوقن پەقەتااال -بااۇ ئىشااقا نىساابەتەئ ئېيتقاناادان ھېچقانااداق تاااالش« باشااقىالر بىاالەئ تاالشااقۇم يااوق.

ىىى قايتا تەلىتلەشال خااالس. جوناساائ روساېىبېر  ئاانچە بىلىاپ لەتمەسالىكى ماۇمكىنن مەسلۇلىيەت دائىرىس

بااازارچىلىق خىزمىتااى يېاازىقچە ھااۆجنەت شەلىللەندرررشااىن قوشااۇئ ئەزالىرىىىااڭ نەتىاانە ئۈنااۈم باھاااالش 

ۋىن مۇشۇ مەساىلە ھەققىادە ئېيتىلغاائ. جوناساائ روساېىبېرگىىڭ مۇئاا ئېلسەتمەسىلىسى  بولۇشى لېرە ن ئۇ 

باش لىدىر ئىكەنلىكىىاى ئويالشاقاندان خاارالتېرى لۈنساېرى لۈچەيادىن مەئ ئەسالىدە ئۇنىڭغاا تىاز چۆلاۈررى 

خوشامەت قىلىپن ئۆزەم ھېن قىلغائ خاتالىقلىرىل ھەققىدە ئۇنىڭدىن لەچۈررم سورىشىل لېرە  ئىدى. بىراقن 

 مەنمۇ باشقىالربا باش ئې ىدىغائ ئادەم ئەمەسلىكىمىى د  ەئ. 

 

دەى ئالدى بىالەئ ئىىكااس قاايتۇردۇم. ئانادىن جوناساائ روساېىبېرگغان ئۇنىاڭ ئاشاۇ « اقىتلىق توختاۋ»

ىىڭ ئەسلى مەنىسىىى خاتا چۈشىىىمالغانلىقىن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە پەقەت ئاۇال باۇنى بىار مەيادائ مۇناازىرە ئېلسەت

ى لېچىكتاۈررش ۋەزىپىىاى ئىنارا دەى ھېن قىلغانلىقىىى ئېيتتىل. ئەگەر ئۇ مەسالۇلىيەت دائىرىساىىى ئېىىقالشاى

تىن يېىىامالىمەئ دەى ئىپاادە بىلادرردرم. ئېلسەتاقىلىشىى ئاساتىلىتىش دەى قارىغاائ بولساان ئۇناداقتا مەئ ئاۇ 

جوناسائ روسېىبېر  ياوى قويادىن گەرچە لەچاۈررڭ د مىا ەئ بولساىمۇ ئەمماا ئاۇ ئامالىىاڭ باارىچە لەچاۈررم  

ل چۈشاەندرررىن يېڭاى قوشاۇئ يەنىاال ماسلىشاىش باساقۇچىدان ئۇنىاڭ سورايدىغانلىقىىى ئىپادىلىدى. ئۇ ئاايرى

ھەقىقىااا  لېرەللىااال ۋاقىتتىىماااۇ ئاااۇزۇئن باااۇ ئەھاااماى ئاااۇنى  ئۈساااتى ە ماسلىشىشاااقا ئىشااالەتكەئ ۋاقىاااە

 ئۈمىدسىزلەندرررپتۇ. 

 

بااۇ ئىشااتىن لېاايىنن مەئ بىاالەئ جوناسااائ روسااېىبېر  سااەگەللىل بىاالەئ بىاار بىرىمىزنااى قەدىرلەشااكە 

جاارقىراىن جااھىللىق بىالەئ ئاۆز پىكرىادە -ۇق. ئۇ ئۆزىىىڭ خىزمەتچىلىرى ە مۇئامىلە قىلغاندا ۋارقىراىباشلىد

نەپرىتىىىاڭ نورمالساىزلىقىغا -چىڭ تۇرۇۋ لىپن يولسىزلىق قىلىدىغانلىقىن ھەتتا ئۇالر ئۇنىڭ خۇشااللىق بەزەى

قن ئاۇ ماڭاا نىسابەتەئ خاۇددى لۆيۈمچاائ ئېھتىيات بىلەئ مۇئامىلە قىلىدىغانلىقى خۇددى نېپىاز ماۇزدە . بىارا

بەلكىال —ياش چوڭ بولساممۇ ن ھەتتا لۆڭلىدە ھۆرمەتماۇ مەۋجاۇت 3ئاتىغا ئوخشاش دگەرچە مەئ ئۇنىڭدىن 

 مېىىڭ چىش چاققانىىڭ چىشىىى چاققانلىقىمدىن بولۇشى مۇمكىن. 

 

لىشااەنلەن ەئ » شااۇڭان جوناسااائ روسااېىبېر  قااوى ئاسااتىدىكى يېڭااى خىاازمەتچىلەردىن تەشااكىللەن ەئ
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ناى قاۇرۇى چىققانادان ئاۇ خىزمەتچىلىرىىىاڭ بىزنىاڭ  بۆلاۈمىمىزگە لېلىاپ « ئەم ە  بىلەئ ئۆزگەرتىش قوشۇنى

قىيىىلىاااق دەرىنىساااى ئاااانچە چاااوڭ بولمىغاااائ خىزمەتلەرناااى قىلىشاااىى ئوتتۇرىغاااا قويااادىن ھەمكارالشاااقۇچى 

ياالى ئەمەسالىكى ە ئوخشااش ئىشاالرنى تۇبىىى ئىشلىتىشاىىىڭ مۇۋاپىاق  Googleشىرىكلەرنىڭ تورتۇراسىدا 

مىى ئۇنىڭغااا ئەگىشااىپ ادەلىلاالەى تەلشااۈررشن مەئ بااار تاااۋىقىل يااائ تاااۋىقىل د  ەناادە ن چااوڭ ئوبلااۇم ئاااد

بولاۇىن ياازلىق تەتىلادە يااش  14مەھسۇالت باشقۇرۇشقا ئائىە خىزمەتلەرنى قىلدۇردۇم. ئادام ئەيىى ۋاقىتتاا 

دە ئولتۇرۇشىىڭ ئالدىىى ئالغائ ئىدى. جوناسائ ئادامغا ئاۇ قىالاليادىغائ ئازراق ئىش تېپىپ قىلىپن لۈندە ئۆي

بىر قىسىل ئىشالرنى تەقسىملەى بەردى. گەرچە يېشاى لىچىال بولغاچقاا مائااش بېرىشاكە ماۇمكىن بولمىساىمۇن 

ىلغائ دئالماش شىرلىتى ئېالئ ق iPodئەمما ئۇ خىزمەتىى تاماملىغاندان جوناسائ روسېىبېر  ئۇنىڭغا يېپيېڭى 

MP3  .قويغۇچ  تىن بىرنى سوۋبا قىلدى 

 

مەئ جوناسائ روساېىبېرگىىڭ ئوچاۇق قوللۇقىغاا لاۆى رەھامەت ئېياتىمەئن ئۇنىاڭ بەلىتىلىكىادىن ئاانچە 

ئاۇ شاۇنداق د  ىاىىچە ساېرگې  ۋە ئاۇنى « قاراڭن مەئ تىايىلىش ماشىىىساى ئويىااۋاتىمەئن»ھەيرائ قالمىدىل. 

ىااڭ يېىىاادىن ئۆتااۈى لەتتااى. ئۇنىااڭ لېاايىن ماڭااا دەى بېرىشااىچەن ئااۇ ئاشااۇ زىيااارەت قىلىماتقااائ بىاار مۇخبىرن

خىزمەتچىلىرىىىڭ ئادەتتى ە ئوخشاىمايدىغائ ھەرىاكەت ئۇساۇلىىى يېزىشاى الزىملىقىىاى  Googleمۇخبىرنىڭ 

ئەمما باۇ ساىىدىىىڭ ئااممىمى مۇناساىمەت پىالنىادا تىزىلغاائ ھاالقىلىق ئاساساى  مەقساىتىدە ياوق —ئويلىغائ

 ئىدى. 

 

ئۇ ۋارقىرىغائ ھالدا مېىىڭ ئالدىمادىن ئۆتاۈى « قاراڭن مەئ قاڭقىش شەللىدىكى ئادەم بەدىىى ئېالنىن»

ئوقاۇش ئالدىادىكى لاندىاداتلىرىغا نۇتاۇق  MBAلەتتىن ئەيىى چابادا مەئ ۋارتاوئ ئىىساتىتۇتىىىڭ بىار تاوى 

 سۆزلەۋاتاتتىل. 

 

خاانىمالرن »ۈى لەتكەنادەن مەئ باوش ئااۋازدا: ئۇ چوڭ زالىى بويالى چوڭ قەدەملەر بىلەئ شاپاشالى ئۆت

د اادىلن نەق مەيداناادىكى « ئەپەناادىلەرن ئااۇ مەھسااۇالت باشقۇرۇشااقا مەساالۇى مۇئاااۋىن باااش لىاادىرىمىز. 

 ھەممەيلەئ قەتلى  ئىشەنمى ەنلىل نەزەرلىرى بىلەئ ئۇنىڭ ئارقىسىدىن قاراى قېلىشتى. 

 

ىنىىى قولغا لەلتۈررش ئىستىكىدىنن ساىىدى بىالەئ دا تېسىمۇ زور نەت Googleجوناسائ روسېىبېرگىىڭ 

ئۇنىااڭ ئارىسااىدا جىااددى  مۇناسااىمەت بااارلىقىىى شەلسااىز جەزملەشااتۈردرم. ئااۇ ئىمپىرىيەسااىىى لېڭەيتىشااىى 

ئويلىسان ئالدى بىلەئ ئويلىشىدىغائ ئاماى سىىدىىىڭ قولىدىكى لىچىككىىە باازارچىلىق بۆلاۈمىىى قوشاۇۋ لىش. 

ىىدىىىڭ ئىشىغا ئارىلىشىشاتىن ئااۋۋاىن ئۇنىاڭ دىققىتىىاى يىغىاپ ئۆزىىىاڭ ئىشالىرىىى سىىدى ئوچۇق قىلىپن س

باھا بېكىتىش  ئىزدەش مۇالزىمېتىرىىىڭ Googleبىلدرردى. جوناسائ روسېىبېر   ياخشى بىر تەرەى قىلىشىىى

مەئ »د ادى: مەسىلىسىىى ھەى قىلىشقا ياردەم بېرىشىى ئوتتۇرىغا قويغانادان ساىىدى لەساكىن ھالادا مۇناداق 

سىزنىڭ لېيىىكى قەدەمدىكى پىالنىڭىزنى ماڭا ئېيتىشاىڭىزنى ئۈمىاد قىلىامەئن مەھساۇالت باشاقۇربۇچىلىرىڭىز 

بەزىدەن سىىدى د ا ەئ « بىلەئ سۆھبەتلىشەمسىز  يالى ھەى قىلغۇچ روى ئويىايدىغائ ھەرىكەت قوللىىامسىز 

خىزمەت ئورنىغا تەللىپ قىلىىىدىغائ ھەر قانداق بىر « بازارچىلىق»گەپلەر بۇنىڭدىىمۇ قىسقان قوپاى ئىدى. ئۇن 

خىزمەت ئىزدى ۈچىىى شەخسەئ ئۆزى يۈز تاۇرانە ئىمتىھاائ ئېلىشاتا چىاڭ تاۇراتتى. ئۇالرنىاڭ ئوتتۇرىساىدىكى 

شااىرلەتىىڭ ئىچكااى قىساامىدىكى ئومااۇمى  بېسااىمىىڭ ئۆزگىرىشااى ە ئەگىشااىپ ھېلااى  تجىااددى  مۇناسااىمە

راتتى. سىىدى بىلەئ جوناسائ روسېىبېر  بۈگۈئ رەقىبلەر بولغاائ بولساان ئەتىساى لۆتىرىلىپ ھېلى پەسىيىپ تۇ

 ئەڭ يېقىن ئىشداشالردىن بولۇى لېتىشى مۇمكىن. 

 

مەئ بىلەئ جوناسائ روسېىبېرگىىڭ قوشاۇنى ئارىساىدىكى مەساىلە ۋاقتىاىچە پەساكويغا چۈشاۈى قالادىن 

ئ قوشااۇنۇمدىكىلەرنى ئاگاھالناادۇرۇىن مەھسااۇالت مەئ مۇشااۇ ھالەتىىااڭ داۋاملىشىشااىىى ئااارزۇ قىالتااتىل. مە

د  ەنىااى « بىااز ۋە ئۇالرنىااڭ نىسااپى  ئااورنى»باشااقۇرۇش بۆلااۈمى ە چېتىلىاادىغائ مەسااىلىلەردەن لۆڭلااۈڭالردا 

مەئ ئۆزەمىىڭ جوناسائ روسېىبېر  قوشۇنىىى ئالماستىالشتۇرۇش مەسىلىسىدە « ھەمىشە ئويلىمالماڭالر د دىل.

تىااااراى قىلىاااامەئن مەئ لااااۆپچىلىككە دىققىتىىااااى ئىشااااىى ياخشااااى قىلىشااااقا ېى ئمەساااالۇلىيىتىل بااااارلىقىى
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مەرلەزلەشتۈررشىىن يولدا توبرىساىغا تۇرۇۋالغاائ پۇتلىكاشااڭالربا پىساەنە قىلماسالىقىىى تەۋساىيە قىلىامەئ. 

ىن لۆپچىلىككە شۇنى دەى قويا ن ئەگەر  قوى ئاستىمدىكىلەر مەلۇم بىر ئىشدىشىمىىڭ قىلمىشى ياالى تەلىپىاد

قاخشىسان مەئ ئالدى بىلەئ ئاۇالردىن بىماساىتە شاۇ ئىاش ئى ىساى بىالەئ بىار نىيەتاتە مەساىلىىى ھەى قىلغاائ 

 قىلمىغانلىقىىى سورايمەئن يەنە بىرسى ئۇالرنىڭ ھەى قىلىش اليىھەسى ە قانداق ئويى بارلىقى. 

 

ا باازارچىلىق بۆلۈمىىىاڭ شۇنداقتىمۇن بۇ قائىدە مەھسۇالت باشقۇرۇش بۆلۈمى ە ماس لەلمەيدۇ. مارىسسا

Google  ئىزدەش مۇالزىمېتىرىغاا ساالغائ مەبلىغىىىاڭ لاۆى ئىكەنلىكاى ئۇنىاڭGoogle.com  اليىھەساى ە

پەرۋا قىلمىغاندە  ھېن قىلغاندان ئۇ بىماسىتە بېرىپ سىىدىىى ئىزدىدى. ئۇنىڭ ھېن قىلىشىچەن بىاز ئوتتۇرىغاا 

ى خاتىرجەمسااىزلەندرررپتۇن بىااراق بااۇ مەھسااۇالت خېلااى خەۋەر مااۇالزىمىتى ئااۇن Googleقويماااقچى بولغااائ 

ئىزدەش مۇالزىمىتىىىڭ گەرچە لىرىمى تۆۋەئ  Googleيامائ ئەمەس پايدا ئېلىپ لەلدى. بۇنىڭ بىلەئ بىرگەن 

بولسىمۇ ئەمما بۇ قوشۇئ بىزنى لۈندە د  ۈدە  تېسىمۇ لۆى باازار پۇرساىتى ئىزدەشاىى ساۈيلەيدۇ. ئوخشااش 

ھسۇالت گۇرۇپپىساىىىڭ ئېھتىيااجىىى تىرىشاىپ تەڭپۇڭالشاتۇرۇش جەريانىادان مەئ ئىككىاال بولمىغائ ئىككى مە

نىاڭ خېرىادار  Google.comتەرپىى رازى قىاللمىدىل. مەئ سىىدىغان بۇنادىن لېايىن تېسىماۇ لاۆى ز ھىىمىاى 

ائ ھەر خىاا  بااازارچىلىق خىاازمىتى ە قارىتىغااانلىقىلن پااۇى خەجلىاامە  ئااېالئ بېرىااپ نىشااانىى ئىشااقا ئاشااۇرىدىغ

 ئامالالر توبرىسىدا ئويلىىىشقا باشاليدىغانلىقىمىى ئۇقتۇردۇم.

 

گەرچە شۇنداق بولسىمۇن جوناسائ روسېىبېرگىىڭ مەھسۇالت باشقۇرۇش قۇرۇلۇشى ئۈچاۈئ ھەم لۈچلاۈ  

ھەم ئىىتىزامچااائ تەشااكىلى  قااۇرۇلمىىى تىرىشااىپ قااۇرۇى چىقىماتقااانلىقىىى ئىىكااار قىلمااايمەئ. ئااۇ شااىرلەت 

لىقلىرىىىڭ سانلىق مەلۇماتقا ئاساسەئ قارار چىقىرىدىغائ تەپەلكۈر ئۇسۇلىىى ناھايىتى چۈشاىىەتتىن ئاۇالر باش

تەسااتىقلىغائ تااۈرنى قانااداق ئالغااا سااىلنىتىش مەسىلىسااىدەن بىاازگە مۇۋاپىااق ئىشااەنچلىل يېااتەللەش بىاالەئ 

قاوراى يۇمشااق  Googleچىلەرنىڭ تەمىىلىدى. بىز پىرويىكسىيە ئورگىىالى تەييارالىن تېسىمۇ لاۆى ئىشالەتكۈ

-ماۇدىيەت ئەزالىرىىىاڭ ئېرىشامەلچى باولغىىى خىلماۇ»د تالىىى چۈشۈرگۈزرشىى چۈشەندررگەندەن ئۇ بىازگە: 

خى  پەرەزلەرنىڭ تىزمىسى ئەمەسن ئۇالر پەقەت بىزنىڭ نېمە ئىش قىلىدىغانلىقىمىزنىن قايسى ۋاقىتتا قىلىشاىى 

قايتا لەيىى ە ياندۇرۇىن تېسىماۇ -ئۇ پىرويىكسىيە ئورگىىالىىى قايتا« يدۇ. باشاليدىغانلىقىمىزنى بىلىشىى ئويال

لااۆى سااانلىق مەلۇمااات تەمىىلەشااىى تەلەى قىلىااپن ئىچااى سااانلىق مەلۇمااات ۋە گىاارالىكالر بىاالەئ تولااۇى 

 نەتىنىسىىى بىر قاراپال بىل ىلى بولىدىغائ بولغاندىال ئاندىن بولدى قىالتتى. 

 

ن نۇربۇئ نەرسىلەرنى ئۆگىىىمالدىل. بىراقن مەئ ئۆيادىن بازۇلاا چوڭلۇقىادىكى ساۇ ئۇنىڭ سۆزىىى ئاڭالى

 تاپانچىسىىى ئېلىپ لەلدىلن ئاندىن ئۇ سىىدىغا ماشىىا يۇيۇى بېرىماتقائ ۋاقىتتا ئۇنىڭغا سۇ چاچتىل. 

 

مەھسااااۇالت باشااااقۇربۇچىن مۇئاااااۋىن مەھسااااۇالت باشااااقۇربۇچى شااااۇنداقال مەھسااااۇالت بااااازارچىلىق 

ئارقىاادىن جوناسااائ روسااېىبېرگىىڭ تەشااكىلى  قۇرۇلمااا خەرىتىسااىدىن ئااورۇئ ئېلىشااقا -ۇچىسااى ئارقاااباشقۇرب

الر باشاقۇرۇش مەدەنىيىتىىاى لاۈچەيتتى. زور لۆپچىلىال لشىرلىتىىىڭ سەرخى Googleباشلىدىن شۇ ئارقىلىق 

شى بار ئىدى. جوناسائ لىشى ئىىتايىن ياش بولۇىن ھەممىسىىىڭ ناھايىتى يۇقىرى ئوقۇش تارىسى ئارقا لۆررنۈ

روسېىبېر  خادىل تەللىپ قىلىش تەلىپى ە يېتەلمى ەئ قىسقىچە تەرجىمىھالالرنى لۆپچىلىككە تارقىتىپ بېرىاپن 

مۇشۇ ئارقىلىق ھەممەيلەنىىڭ ئۇ تىكلىا ەئ ئۆلچەمىىاڭ قانچىلىال ياۇقىرى ئىكەنلىكىىاى بىلىشاى ە لاپالەتلىال 

ىاڭ ئاۆزىىى ساەرخىلالر ئىكەنلىكىىاى ھاېن قىلدۇرساان يەنە ئېرىكىاى قىالتتى. ئۇ قوى ئاستىدىكى خىزمەتچىلەرن

خاتىرجەم قىالتتىن ئۇ ئۆتكەلىى چىڭ تۇتسان بولۇمسىزالرنى قەتلىا  تەللىاپ قىلمايادۇ. ئىىتاايىن تااالنتلىق باۇ 

ن ئانادىن بېساىپويىىادىن چىقىاپ جەملىايەتكە قەدەم يېڭى لىشىلەرنىڭ ھەممىساى د  اۈدە  ئاالى  مەلاتەى ق

ڭ بااۇ خىاازمەت مەياادانىمىزدا تاااالنتىىى نامايااائ قىلىاادۇن ئااۇالر مېىااى ھەم زوقالندۇرىاادۇن ھەم مېىااى بىزنىاا

خاتىرجەمسىزلەندررىدۇ. مەئ جوناسائ روسېىبېرگىىڭ توبرىكەئ د  ەئ خۇالسى ە ئېرىشاتىل. ھاېب بولمىغانادا 

نىڭ يېڭى تۈزىتىل ەئ  Googleيۈزە قارىغاندان خىزمەتچىىىڭ ساپاسى ئۆسۈۋاتىدۇ. بىلىشىمچەن ئەگەر چوقۇم 

خااادىل تەللىااپ قىلىااش ئااۆلچىمىىى قاناادۇرۇش ئۈچااۈئن مېىىااڭ ئااالى  مەلتەپتىكااى ئااانچە قااالتىن بولمىغااائ 

 ئوتتۇرىچە نەتىنەم شۇنداقال بالالۋۇرلۇق ئۇنمانىل ئۆلچەم ە يەتمەيدۇ. 
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مەھساۇالت تەلشاۈررش  مەئ نىكسى  باتال بىالەئ بىلالە الررى بىالەئ ساېرگېيىىڭ ئىشسانىساىدا ئېچىلغاائ

زىارە ھاازىرمۇ ئېساىمدەن نىكسىا  بااتال ئەيىاى ۋاقىتتاا مۇئااۋىن مەھساۇالت نيىغىىىغا قاتىاشاقائ ۋاقىتتىكاى مە

باشقۇربۇچى ئىدىن ئۇ ئەمدىال سىتان ورد ئۇنىم رساىتېتىىى پۈتتاۈرگەئ بولاۇىن ھەتتاا د پلومىادىكى ساىياھمۇ 

مەئ ئىزچىااا  ساااېرگېيغا ئەگىشاااىپن ئاااۇ ئىزچىااا  ئاااۆزىىى تېساااى قۇرۇمىغاااائ ئىااادى. يىغىااان ئاخىرالشاااقاندان 

قاچۇرۇۋاتقائ بازارچىلىق مەسىلىسى ە جااۋاب بېرىشاكە قىساتىدىل. باۇ خىا  پۇرساەت ئىىتاايىن ئااز ئۇچرايادۇن 

چااۈنكى بااۇ ئۇالرنىااڭ تورتۇرانىااڭ تىنااارىتى ە ئااانچە مااۇھىل بولمىغااائ ئادەتتىكىاادە  قااارار چىقاربۇزۇشااىىڭ 

  بىردىىبىر يولى ئىدى.

 

بىردىن تىزىلىپ چىقىماتقاندان مەئ سېرگېيغا مەسىلەمىى ئوتتۇرىغاا قويۇشاقا باشالىدىلن -باشقىالر بىردىن

يېقىن پاراڭلىشىش جەريانىدا ئۇنى سۆزلەى قايى  قىلىشىى ئارزۇ قىلدىل. ئۇنىڭ نەزىارى ئارقامادىكى  قامىىۇت 5

ن ئەسلىدە نىكسى  قىزىقسىىىپ تېساى ئايرىلمىغاائ غاندان مەئ ئىىتايىن ھەيرائ قالدىلۇلنىكسى  باتالبا ئابدۇر

دەى نىكسىلاادىن سااورىدىن ئاناادىن ئۇنىااڭ جاااۋابىىى « بااۇ قاراشااقا  قانااداق قارايسااەئ »ئىااكەئن سااېرگې  

ئەستايىدىللىق بىلەئ ئاڭلىدى. نىكسى  باتالنىڭ جاۋابى ئويۇمىىڭ رەسماسىىى چىقىرىامەتتىن ئەمماا دەلىللىارى 

 قىالتتى.  يېتەرلىلن لىشىىى قايى 

 

دا ئىشاالەش جەھەتااتە ھېچقانااداق  Googleئااۆزىىى جاھاناادا بىاار دەى ئويالياادىغائ بااۇ ئەبلەخىىااڭ 

تەجرىبىسى يوق ئىدىن بىراق ئۇ يەردە مېىىڭ تەللىپىمدىن قۇسۇر تاپتىن راساتىىى ئېيتقانادان باۇ مېىاى بىلاارام 

كىىااى بىلمەمدىغاناادۇن تېسااى شااىرلەتكە قىلاادى.  ئەجىبااا ئااۇ ئۆزىىىااڭ پەقەتااال ئااادەتتىكى خىزمەتچااى ئىكەنلى

ساائ جاوس »لەل ىلى ئۇزۇئ بولمايال بۇنداق ھەممە ئىشىى مۇنازىرە قىلساا قاناداق بولىادۇ  باۇ خىا  ئەھاماى 

گە ئوخشااش نوپۇزلاۇق چاوڭ شاىرلەتلەردە ھەرگىاز ياۈز بەرمەيادۇن ئاۇ يەردە يااۇقىرى « مىرلاۇرى  خەۋەرلىارى

قىلىىىاادۇن شااىرلەتىىڭ ئەڭ يااۇقىرى دەرىنىلىاال باشااقۇربۇچىلىرىىىڭ  تۆۋەنلىاال مۇناسااىمىتى ە قاااتتىق رىلااايە

يوسااۇنغا ماااس -ئالدىاادا  بىاار باشااقۇربۇچىىى ئاشااكارا ئەيىااپلەشن قاااراملىق بىاالەئ يىىىكلىاال قىلىااشن قائىاادە

 لەلمەيدىغائ بولۇىن ئۆزىىىڭ لەسپى  ھاياتىغىمۇ خەۋى يەتكۈزىدۇ. 

 

بىر قانچە قېتىل چۆگىلەى چىقىپن ئۆزەمىى تىىچالندۇردۇمن لەيىى بولۇى -مەئ شىرلەت بىىاسىىىڭ ئالدى

ئانادىن لېاايىن نىكسىلىىاڭ سااۆزلىرىىىڭ يوللااۇق ئىكەنلىكىىاى ھااېن قىلاادىل. ئۆزەمىىڭماۇ ھەياارائ قالماساالىقىل 

با لېلىپ ئىشلى ەئ ۋاقتى ئىىتايىن قىسقان باۇ ئاانچە ماۇھىل ئەمەس.  Googleلېرەللىكىىى ھېن قىلدىل. ئۇ 

 ئەقىللىق بۇرادەرن ئۇ مېىىڭ اليىھەمىى مۇۋاپىق تەھلى  قىلدىن بۇ ئۇنچە تەس ئىشمۇ ئەمەس.  ئۇ ئىىتايىن

 

بۇ ئىشىىڭ ماڭا قالدۇربائ ساۋىقى مەڭ ۈ ئىسىمدىن چىقمايدۇن بۇنى بىار يىلادىن لېايىن مەئ چاوڭ بىار 

ۆررۋالغىلى بولىادۇ.  تېسىىكا شىرلىتىىىڭ ئالى  باشقۇربۇچىسى بىلەئ سۆھبەت ئۆتكۈزگەنادىكى ئىپادەمادىن لا

ئىازدەش رامكاا توپچىساىىى ئۇالرنىاڭ تاور بەت ياساايدىغائ يۇمشااق د تالىىاڭ  Googleمەئ ئۇ شىرلەتىىڭ 

ئىچى ە سىڭدرررشى ھەققىدە سۆھبەتلەشمەلچى ئىدىل. مەئ لەسپى  ئىنادىيەت بۆلاۈمى ە يېڭىادىن تەللىاپ 

شاااى تەرەى شاااىرلەتىىڭ ئاااالى  دەرىنىلىااال قىلىىغاااائ پرىتاااى چىىاااايىى باشاااالى ساااۆھبەتكە قاتىاشاااتىل. قار

باشقۇربۇچىسااى مېىااى يېىىغااا تارتىااپ مۇنااداق د اادىن گەرچە مەقسااەتلىل ھالاادا چىشااىغا تااې ىش د  ىلااى 

بولمىسااىمۇن ئەممااا پرىتااى چىىااا  ئۇنىڭغااا نىساابەتەئ خىاازمەت ۋەزىپىسااى ئىىتااايىن تااۆۋەئن ئۇنىااڭ بىاالەئ 

مۇئاۋىن لىدىر دەرىنىلىل قارار چىقااربۇچىالر بىالەئ ئااالقە  سۆھبەتلىشىش ۋاقىە ئىسراى قىلغانلىق. ئۇ پەقەت

 قىلىدىكەئ. 

 

 Googleچىشىغا تاې ىش دەيادىغائ گەى مەۋجاۇت ئەمەسن ئەمماا ساىز »مەئ ئۇنىڭغا مۇنداق د دىل: 

ىن لىاادىر يااوقن شااىرلەت ۋنىااڭ قانااداق يۈررشااىدىغانلىقىىى چۈشىىىشااكە ئېھتىياااجلىق. بىاازدە نوپۇزلااۇق مۇئااا

بااااراۋەر. بىزنىاااڭ مۇئااااۋىن -خىزمەتچىلەرنىاااڭ ھەممىساااى بااااى-رىمىز بىااالەئ باااارلىق ئىشاااچىقۇرباااۇچىلى

لىدىرلىرىمىزنىڭ ھەممىسى قۇرۇلاۇش تاۈرلىرىىى ئەمەلىا  ئىل ىارى ساۈرىدىغائ لۇنكسايە رولىىاى ئالىادۇن مەئ 
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چىىاا  بااۇ  ساىزنىڭ ئەمەلادارلىق دەرىاانە پەرقاى ھەققىاادىكى ئاارزۇيۇڭىزنى چۈشاىىىمەئ. بىااراقن نااۋادا پرىتااى

سودىىى قىلىش تەللىپىىى ئوتتۇرىغا قويسان ئۇنداقتا ئېرىلن الررى ۋە سېرگې  ئىمزا قويۇى تەستىقاليدۇ. ئەگەر 

ئۇ قىلماسلىق تەللىپىىى بەرسەن بۇ سودا يوق بولىدۇ. ئەگەر ئۇ تېسىمۇ لۆى ئەھمالالرنى بىلىشاكە ئېھتىيااجلىق 

 15ېىىڭ بەلال ئااچچىقىل لەلادىن ئاۇ قااراى تاۇرۇى قارىساىغىالن م« بولسان لىمىى ئىزدەشىى تامامەئ بىلىدۇ. 

 مىىۇت تەييارلىق قىلغاندىن لېيىنن قوشۇنىمىزدا ئىشىى قارار قىالاليدىغائ بىرمۇ ئادەم يوقكەئ دەى قاراپتۇ. 

 

بىزنىڭ خىزمىتىمىزدە نۇربۇئ خەتەر ۋە پۇرساەتلەر مەۋجاۇتن دائىال بىياۇرۇلرات ئورگانالرنىاڭ ئوشاۇقچە 

ئارقا بۇالڭچىلىق -يىلى يازدان ئارقىمۇ-2002يوسۇنلىرى تۈپەيلىدىن بايلىق مەنبەلىرى ئىسراى بولىدۇ. -ىدەقائ

 ئادەم ئۆلتۈررشلەرگە يولۇقتۇق. 

 

  نااااملىق پىالنىاااى تاااۈزدۇقن پايااادا تاپمايااادىغائ Google Grants« دسوۋبىساااى Google»بىاااز 

ق. مەئ بىر قانچە ئا  ئىل ىارى ئااددىيال بىار جاماائەت مۇالزىمىتى تەمىىلىدۇ AdWordsئورگانالربا ھەقسىز 

كىن ېپاراۋانلىقى ئېالئ پىالنىىى ئوتتۇرىغا قويدۇمن يەنە ئىشلەتكۈچى لۆررنۈشى ە ئازراق ۋاقىە سەرى قىلدىل. ل

 ئاخىرىدا بۇ ئويىى شېرى  ساندبېر  جەزملەى ئىشقا ئاشۇردى. 

 

ىشلىتىپتۇن بىز مۇشۇ سەۋەبتىن ئۇالر بىالەئ بىار مەيادائ بىر شىرلەتىىڭ تور دۇلىىى بىزنىڭ ئىسمىمىزنى ئ

مارلا سوتىغا چۈشتۈق. مەئ سوتقا چىقىپ ئىسپات بەردىل. ئىل ىرى سوتقا چىقىپ ئىساپات بېارىش لەچمىشاىل 

بولمىغانلىقتىنن مەئ چوقۇم قانداق تاقابى  تۇرۇشىى ئۆگىىىشىل لېرە  ئىدى. مەئ بىر قانچە لۈئ سەرى قىلىپ 

رالمىغائ مەسااىلى ە جاااۋاب بېرىشااتىن قانااداق ساااقلىىىشن مەنىسااى مااۈجمەى ماااددىالرنى قانااداق ئىل ىاارى سااو

ئېىىقلىم لىشااىى ئۆگەناادىل. ئويلىمىغااائ يەردىاانن مەئ تېلېكامېرانىااڭ ئالدىاادا تەرگە چۈمااۈى قارشااى تەرەى 

 سائەتتىن ناھايىتى ھۇزۇرالندىل. 4ئادۋولاتى بىلەئ مۇنازىرىلەشكەئ 

 

 دەى سورىدى ئۇ. « سىلى ە چېتىلغانمۇ سۆزرڭالر بۇ مە»

 

د  ەنىىڭ نېمە مەنىسى بارلىقىغا ئېىىقلىماا ‹ سۆز›سىز د  ەئ »سەى تۇرۇۋ لىپن ئويلىىىمالغاندىن لېيىن. 

 « بېرىپ باقامسىز 

 

ئاۇ ئادۋولاتىىاڭ مەبلاۇبىيەت تۇيغۇساىىىمۇ « سۆزن سىز چۈشىىىسىزن سىز ئۇنىڭ بىلەئ سۆزلەشاكەنمۇ »

 بوالتتى.  ئاڭالى بىل ىلى

 

‹. سااۆز بىاالەئ ئىپااادىلەش›گە بولغااائ چۈشااەنچەم ‹ سااۆز›مېىىااڭ »مەئ سااەى تۇرۇۋ لىااپن « بولىاادۇن »

مەئ يەنە بىار توختىم لىاپن « مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا يازما ھالەتتىكى بولسىمۇن ئېغىزالى بولساىمۇ بولىادۇ. 

 « مۇ ‹ ئېغىزالى›سىزنىڭ لۆزدە تۇتۇۋاتقىىىڭىز »

 

مەيدائ دەۋادا ئۇتتۇقن ئادۋولات لۇلپر ە مېىىڭ ئىپادەمدىن ئىىتايىن مەمىۇئ بولدىن شۇنىڭ  بىز بۇ بىر

 Google—  باااا تەۋساااىيە قىلااادىpeer bonus« دساااىرتتىن قاتىاشاااقۇچى مۇلاپااااتى»بىااالەئ مېىاااى 

ۇلاپاتقاا دولاالر م 1000خىزمەتچىلىرى باشقا بۆلۈملەر ياردەم ە ئېھتىياجلىق بولغاندا ياردەم قولىىى سۇنساان 

 ئېرىشەلەيدۇ. 

 

ن Earthlinkبىزنىڭ بىرلەشمە ئېالئ تارقىتىش تورىمىزنىڭ ئۈزلۈلسىز زورىيىشىغا ئەگىشىپن دەسالەپكى 

ماۇ ئىچىا ە لىاردىن « نىيۇياور  ۋاقىاە گېزىتاى»ۋە  Ask Jeevesئامېرىكاا لىىىيەساىدىن تەرەققىا  قىلىاپ 

ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلىرىمىزگەن بىزنىااڭ ئىاازدەش  بىزنىااڭ مارلااا قااولالنمىمىز بولۇشااىن يېڭىاادىن قوشااۇلغائ

نەتىنىمىز ۋە تارقاتقائ ئېالنىمىزنى قاناداق لۆرساىتىشن شاىرلىتىمىزنىڭ تاۇبىىى نەگە قويۇشاىى بىلدرررشاىمىز 

نىاڭ قولىادىن  Overtureش ئىىتاايىن ماۇرەلكەى ۋاقىاە لاۆى لېتىادۇن بولۇپماۇ بىاز رزۈلېرە . قولالنمىىى ت



321 
 

InfoSpace  ئىاازدەش شااىرلىتى  نااى قولغااا لەلتۈرگەناادىن لېاايىنن تېسىمااۇ شااۇنداق بولاادى. دتااوردىكى

InfoSpace تورتۇرالىرىىى يۈررشاتۈرىدۇن ئۇنىاڭ ئىچىادە  46بىر قانچە مېتا ئىزدەشGoogle  ۋە باشاقا بىار

نىاڭ ئاېالئ  Overtureقانچە ئىزدەش موتورىىىڭ ئىزدەش نەتىنىسىىى ئاۆز ئىچىا ە ئالىادۇ. گەرچە باۇ ساودا 

مىدىن چوڭ بىر پارچە گۆشىى تارتىمالغائ بولسىمۇن ئەمماا بىاز ئۆزىمىزنىاڭ مارلىساىىىڭ پەقەتاال ئىازدەش لىرى

ئۇالر بىلەئ  InfoSpace. مىزنەتىنىسىدىكى داشقايىاقىىڭ ئىچىدىكى ئادەتتىكى بىر ئەزاسى بولۇشىى خالىماي

Overture ىالپلىاق قىلىاپ زور ساوممىلىق نىڭ ئېالئ توختامىدىكى مەخسۇس تىنارەت ھوقاۇقى ماددىساىغا خ

ن مەئ ئۇالرنىااڭ ئىاازدەش نەتىنىسااىدە بىزنىااڭ تااۇبىمىزنى باشااقا ئىاازدەش 47جەرىمااانە تۆلى ەناادىن لېاايىن

موتورلىرى بىلەئ بىرگە قويۇشقا يەنىال يوى قويمىدىل. شىرلەتىىڭ سېتىش قوشۇنى مېىاى قوللىادى ئەمماا مېىاى 

نىااڭ ماڭااا قەيەردە خاتاالشااقانلىقىمىى دەى  InfoSpace بىاالەئ بىلاالە لەچلىاال تاماااق يەىن« بااۇ خېرىاادار»

بېرىشكە ئاسانلىق ياراتتى. مەئ تاماق ئۈستىلىدە تامااقىى ئاانچە لاۆى يىمىادىلن قوباۇى قىلغىاىىل تېسىماۇ ئااز 

 بولدى.

 

مىلياارد دولاالر  1بىراقن ئۇ يازدا سېرگې  دىققەتىاى مەرلەزلەشاتۈررى لۆڭاۈى باۆل ىىى قاناداق قىلغانادا 

ئااېالئ لەسااپى گەرچە مۇۋەپپەقىيەتلىاال بولغااائ بولسااىمۇن  AdWordsئاساسااىدىكى  CPCش ئىاادى. بەماالە

ئەمما پايدا يەنىال يېتەرلىل ئەمەس ئىدى. نۇربۇئ ئاالمەتلەردىن مەلۇم بولۇشىچەن بۇ خى  ماۇالزىمەت نۇرباۇئ 

ىماتاتتى. بەزىالەر چوقاۇم يىلالردىن لېيىن ئاندىن پايدا ئېلىپ لېلىادىكەئ. ساېرگې  بۇنىاڭ ئۈچاۈئ تەشمىشالىى

بىاارەر جاياادا بىزنىااڭ نەق پااۇى ئېقىمىمىزنااى لۆزىتىماتىاادۇن تېسىمااۇ ياخشااى مەھسااۇالتىى ئوتتۇرىغااا چىقىرىااپن 

بىزنىڭ ئىزدەش ئېالنىمىزنى رەھىمساىزلىل بىالەئ بىارا  قىلمااقچى بولۇۋاتىادۇ. ئەگەر مۇشاۇنداق ئەھاماى ياۈز 

ادىدا پەقەت لىچىل رولال ئالىدۇ خااالس. ساېرگېيىىڭ قارىشاىچەن ئاخىرىدا ئىىتېرنېە ئىقتىس Googleبەرسەن 

بىز يەنە بىر تۈرلۈ  بىر مىلياارد دولالرلىاق ساودىدا يېڭىلىاق يارىتىشاتىن بىرناى تېپىشاقا ئېھتىيااجلىق بولاۇىن 

ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە تېااز سااۈرئەتتە شااەللىىى ئۆزگەرتىااپ ئەمەلاا ە ئاشۇرۇشااىمىز لېاارە  ئىاادى. الررى بااۇ ئويغااا 

لە  قوشااۇالتتىن ئۇنىااڭ جاااھىللىقى بااۇ ئورتاااق شااىرلەت قۇربااۇچى بىاالەئ سېلىشااتۇرباندا ئااازراقمۇ پۈتااۈن

 قېلىشمايتتى. 

 

 پائۇى بۇچېە ئۇالربا نىشانىى لۆرسىتىپ بەردى. 

 

 پاراڭلىشىشقا رايى يوق 

 

ىلىىىپن ئاۇ پائۇى بۇچېە پىروگرامما بىلەئ ھەپىلىشىشكە ئامراق. ئۇ ئىشاتىن ساىرتقى ۋاقىتلىرىادىن پاياد

بااۇ ئەمەى —سىستېمىسااىدىن بىرنااى ياساااپتۇ ئااېلسەت  دەى ئاتىمالغااائ ئېلېكتىرونلااۇق Caribou« دلااارىبو»

نىڭ ئانچە ياخشى باشاقۇرمىغائ تۈرىىىاڭ ئىسامى. لېايىن « Dilbert»سەھىىسىدىكى داڭلىق لارتوئ ئوبرازى 

ائۇى بۇچېااە ئىزچىاا  لااارىبۇ بىاالەئ دەى ئاتىاادۇق. ئااۆتكەئ بىاار قااانچە يىلاادان پاا Gmailبىااز بااۇ سىسااتېمىىى 

خىزمەتچىلىرىىىاڭ ھەممىساى باۇ  Googleھەپىلەشتى. گەرچە الررى ۋە سېرگېيىى ئۆز ئىچى ە ئالغائ نۇرباۇئ 

نىاڭ  Googleسىستېمىىى ئىشلىتىماتقائ بولسىمۇ ئەمما مەيلى شىرلەتتىكى لىل بىلەئ سۆزلەشساەن ھاېچكىل 

ولۇشااىىى ياقتۇرماياادىكەئ. بەزىلەرنىااڭ قارشااى تۇرۇشااى تېسىىكااا تەمىىلەياادىغائ سااودى ەر ب ئااېلسەتئاممىغااا 

نۇقتىسى تەرەپتىن ئويالشقائن يەنە بەزىلەر سودا نۇقتىساىدىن چىقىاش قىلغاائ. بىاراق بىار ئىاش باارن ئۇالرنىاڭ 

سىستېمىسى ھەرگىزماۇ ئاۇ ياولالى قوبۇللىغاائ مەزماۇئ  ئېلسەتقارىشى تامامەئ ئوخشاش: بىر ئېلېكتىرونلۇق 

                                                             
46

  Metasearch  مېتا ئىزدەش د  ىىىمىز سانلىق مەلۇمات باشقا ئىزدەش موتورىدىن لېلىادىغائ ئىازدەشن ئىزدەشاىى توپالشاتۇرۇش

 تەرجىماندىن—مەلۇم ئىقتىدارالرنى تەمىىلەيدۇ.  قئارقىلى
47

  Overture  شۇنىڭدىن لېيىىالInfoSpace بۇ قىلمىش  نى ئەرز قىلدىنOverture  نىڭ باشقا يوشاۇرۇئ خېرىادارلىرىغا ئىىتاايىن

 سەلبى ئۇچۇر تارقاتتى.
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دا ئېالئ لۆرسىتىشكە بولمايدۇ. مەھسۇالت نۇقتىسىدىن ئويالشقاندان بۇنداق ئېالنىى تېسىىكا جەھەتتىن ئاساسى

 يۈرگۈزگىلى بولمايدۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە قارشى ئېلىىمايدۇ. 

 

ئاۇدى  مەئ قاوى ساېلىپ لاارىبۇنى ئىنااد قىلىشاتىن ئىل ىارىن»پائۇى بۇچېتىىڭ ماڭا ئېيتىپ بېرىشاىچە: 

سااېىىڭچە بولغاناادا ›ئ سۆھبەتلەشااتىن مەئ ئۇنىڭاادىن مۇنااداق سااورىغانلىقىل ئېسااىمدەن مەئ بىاالە 48مااانبېر

ھەن يااقن يااقن بىاز مەڭ اۈ ئۇناداق ‹ تە مەزمۇنىى يېتەلچى قىلغائ ئاېالئ قىستۇرامساەئ ئېلسەتئېلېكتىرونلۇق 

باۇ مۇناداقچە ئوچاۇق قائىادى ە خىاالى ھەرىاكەت. -قىلمايمىز. مەيلى قانداق قارىمايلىن بۇنىڭ ھەممىسى ئاوى

ئېيتقاندان پەقەت مەزلۇر مەسىلىىى مۇنداقال سوراى قويساىڭىزمۇن ساىز ئىشاتىن بوشىتىلىشاىڭىز لېارە  د ا ەئ 

 « گەى. 

 

سىستېمىسااى ئاخىرىاادا تەنىەرخىىااى قايتۇرۇۋااللمىسااان  ئااېلسەتپااائۇى بۇچېتغااا ئايااانكىن ئەگەر ئۇنىااڭ 

ئاا   6ەقلىاق ماۇالزىمەت ئۇساۇلى قوللىىىشاىى ئويالشاقائن ئۇنداقتا مەڭ ۈ بازاربا لېڭەيتكىلى بولمايدۇ. ئاۇ ھ

ھەقسىز ئىشالىتىش ماۇالزىمىتى تەمىىلەشاىىمۇ ئويلىغاائ. بىاراقن ئۇنىڭغاا ئاياائ باولغىىىن باۇ خىا  ئەنادىزىلەر 

مۇالزىمىتىىى لەڭ لۆلەمدە ئىشلىتىشى ە توسقۇنلۇق قىلىدۇ. ئۇنىڭغا ياردەملىشىپ لود  ئېلسەتلىشىلەرنىڭ بۇ 

بەرگەئ ئىشداشالردىن ساننېم سىىن ئىزچىا  ھالادا مەزماۇنىى يېتەلچاى قىلغاائ ئېالنغاا قىيالمىغاائ  يېزىشىپ

 ئىدى. 

 

 ئوڭ لەل ىىىن پائۇى بۇچېە پىروگرامما بىلەئ ھەپىلىشىشكە ئامراق. 

 

بىار -لەرناى بىرماۇئېلسەتبىر لۈنى لەچقۇرۇئن ئۇ ساننېم بىالەئ قوباۇلالش سااندۇقىدىكى ئېلېكتىرونلاۇق 

بىلەئ سىستېمىدا مەۋجۇت ئېالئ بىلەئ ماسالشتۇردى.  ئېلسەتشۈردىن قولدا تەلشۈررش ئۇسۇلىدا ھەر بىر تەل

باااۇ خىااازمەت ئاااانچە تەس ئەمەسن شۇڭالشاااقا پاااائۇى بۇچېاااە ئاااۆزى ئاپتوماتىااال ھالااادا مەزماااۇئ بىااالەئ 

زىىىااڭ لااود ماسلىشااااليدىغائ ئاااددى  بولغااائ دەساالەپكى مااود لىى ئىناااد قىلىشااىى قااارار قىلاادى. ئااۇ ئۆ

مۇناسااىمەتلىل مەزمااۇنىى تونااۇى بىاار —ھااۆجنەتلىرىىى ئاااختۇرۇىن تااۈرگە ئااايرىش قورالىاادىن بىرنااى تېپىااپ

گۇرۇپپىغاا جۇباليادىغائ يۇمشااق د تاااى. ئاۇ ئىل ىارى يازباائ بااۇ پىروگرامماا ماتاە لاتتساىىڭ شااەھمانىلىقىى 

سبەتەئ ئېيتقانادان باۇ نەرساىدىن ياخشىساى سۈزگۈچ تۈرىىىڭ بىر قىسمى ئىدىن ئۇنىڭغا الزىملىق ئىقتىداربا نى

مەزماۇنىىى ماسالشاتۇردىن شاۇنىڭ بىالەئ  ئاېلسەتيوق. ئۇ تۈرگە ئايرىغۇچىى قايتىدىن سەپلەىن ئېالئ بىالەئ 

تە لارىبۇنىااڭ ھەماامە ئىشاالەتكۈچىلىرى ە بااۇ ئىقتىاادارنى ئېچىاامەتتىن ئاناادىن ئااۆي ە  3:00ئەتىاا ەئ سااائەت 

 قايتتى. 

 

مەزمۇنىغاا  ئاېلسەتبۇنى ئىشالەتكەئ ھەمامە ئىىژ ىېارالر قوباۇلالش سااندۇقىدىكى ئىككىىچى لاۈنىن لاارى

مۇناسىمەتلىل ئېالنىى لۆردىن ئۇالر ئىىتايىن خاپا بولدى. پائۇى بۇچېتىىڭ ئەسلەى بېرىشىچەن ئۇنىڭ بىلەئ بىر 

 ئىشسانىدا تۇرىدىغائ مارىسسا بۇنىڭ ئۈچۈئ قاتتىق بەزەپلەندى. 

 

 دەى تەلىتلىدى ئۇ. « وشۇلمىغائ. ئەمما سىزنىڭ لارىڭىز بولماپتۇن يەنە قىپسىز. بىز بۇنداق قىلىشقا ق»

 

مېىىڭ ماقۇى د  ەنلىكىل ئېسىمدە يوقن بەلكىال ساىز قىلماسالىقىى د ا ەئ بولۇشاىڭىز ماۇمكىنن ئەمماا »

پاائۇى  د ادى« مەئ ھەرگىزمۇ ماقۇى د مى ەئ. مېىىڭماۇ ئۆزەمىىاڭ ئاويلىغىىى باارن مەئ قىلماايمەئ د مىا ەئ. 

 بۇچېە. 

 

مەزمۇنىغااا  ئااېلسەتالررى بىاالەئ سااېرگې  قاااتتىق تېرىكىااپ لەتمىاادىن ئەممااا سااەى ئىككىلىىىااپ قالاادى. 

ئاساسەئ ئېالئ تارقىتىشتىن ئىبارەت بۇ ئۇقۇم ئوتتۇرىغا قويۇلغىىى خېلى ئۇزۇئ بولغائن بىاراق ئىزچىا  ھالادا 

ۇش بۆلۈمىىىاڭ قۇرۇلاۇش تىزىمىادا باار ئىادىن بىاراق نەزەرىيە جەھەتتىكى ئۇقۇم ئىدى. بۇ نىشائ ھەتتاا قۇرۇلا
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بەش دەرىنىلىاال ئالاادىىلىق تەرتىپىاادە بىرىىچااى دەرىنىاا ە ئورۇنالشااتۇرۇلغائن يەنااى ئەڭ تااۆۋەئ ئالاادىىلىق 

دەرىنىسى. لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى بۇ سىستېمىىى قۇرۇى چىقىش تەسن ئۇنىڭ ئۈساتى ە ئىىتايىا  دەى بولاۇى 

دى. بىراقن پائۇى بۇچېاە پەقەت بىار قاانچە ساائەت ۋاقىاە ساەرى قىلىاپن ئىل ىارى لەتمەيدۇ دەى قارىغائ ئى

دەى ئاتىمالغاائ پىروگرامماا ئاساساىدان « قاارىغۇالرچە تەلمىلىال قىلىاش»باشقا بىر تاۈر ئۈچاۈئ يازباائ ئاۆزى 

 ئىشلەتكىلى بولىدىغائ دەسلەپكى قۇرۇلمىسىىى تاماملىدى. 

 

شاىرلەتتىكى زور »دان شاىرلەتىىڭ دەسالەپكى ئىككاى قۇربۇچىساى پائۇى بۇچېتىىڭ سۆزى ە ئاساسالنغان

ئاۇالر شاۇ ھاماائ يېاتەللەش خارالتېرىادىكى ئېالنىىاڭ باايەت زور « ياورۇق.-لۆپچىلىل لىشاىلەردىىمۇ ئوچاۇق

بىلەنال چەللەنمەستىن بەلكى ھەر قانداق تېكىستىى ئۆز ئىچى ە ئالغاائ تاور  ئېلسەتيوشۇرۇئ لۈچىىى لۆردىن 

ئايادان ئاۇالر بىار تۈرلاۈم ئاادەملەرنى تاوپالىن تېسىماۇ لۈچلاۈ  بولغاائ -9يىلاى -2002ىمۇ باار. بەت مەزمۇن

ن بىر ئايادىن coneheadيېتەللەش خارالتېرىدىكى سىستېمىىى قۇرۇشقا باشلىدىن سىستېما ۋالالەت نومۇرى 

ئ ئەسالىدىكى گاۇرۇھى قوشاۇۋالغا Googleنىڭ مەزمۇئ يېاتەللەش خارالتېرىادىكى ئاېالئ  Googleلېيىنن 

Deja News  تور بېتىدىكى يازمىالرنىڭ ئەتراپىدا لۆررنۈشكە باشلىدى. يەنە بىر ئا  ئۆتكەنادىن لېايىنن بىاز

Wunderground.com  با ئوخشاش ئىزچى  گىپىمىزنى يەيدىغائ لىچىل تىپتىكى ساىىاق خارالتېرىادىكى

بااۇ بوشاالۇقالر سااېتىلمىغانلىقتىن —باشااالندىتورتااۇرادا بىاار قىسااىل ئەرزائ باھااالىق ئااېالئ بوشاالۇقى سېتىلىشااقا 

بىاز ئېالنادىن ئېرىشاكەئ لىارىل باۇ —مۈلاۈ  ئېالناى تارقىتىلىشاى لېارە  ئىادى-ئەمەس بەلكى ئەسالىدە ئاۆ 

ئېالنىى تارقاتقائ تورتۇراالربا بەرگەئ چىقىل خىراجىتىدىن ئېشىپ لېتەمادۇ ياوق شاۇنى لاۆررى باېقىش ئىادى. 

ئاشاكارا يولغاا قويۇلادىن  ىمەزماۇئ يېتەلچىلىال خارالتېرىادىكى ئېالنا نىڭ Googleئايدان -3يىلى -2003

بىزنىڭ يوشۇرۇئ ئېالئ ساھەيىمىز شۇنىڭدىن لېيىن لېڭەيدىن ئىىتېرنېتتىكى بارلىق تور بەتلەرنىڭ ھەممىسىىى 

چى دەى بىلەئ ئېالنىمىزنى تارقىتىدىغائ تورتۇرا دبىز ئاۇالرنى تارقااتقۇ Googleد  ۈدە  ئۆز ئىچى ە ئالدى. 

ئاتايمىز  الر ئېالئ لىرىمىىى ئورتاقلىشىمىز. بۇنداق بولغاندان ئېالئ سېتىشتىن بەم قىلىماتقائ لىچىل لارخاناان 

نىڭ بىر قانچە قاۇر  Googleبىلو  تور بەتلەر ھەتتا بىر قىسىل چوڭ مەزمۇئ تەمىىلەش سودى ەرلىرىن پەقەت 

ئاياادان بىااز ھەتتااا -6يىلااى -2003اسااتىن لېلىاادۇ. پىروگراممااا لااودىىى قوشااۇى قويسااىالن بااايلىق توختىم

تارقاتقۇچىالربااا ئااۆز ئالاادىغا مااۇالزىمەت قىلىاادىغائ توختااام ئىماازاالش تەرتىپااى دخااۇددى ئااېالئ خېرىاادارلىرى 

Adwords  ئىشلەتكەن ە ئوخشااش  ئىنااد قىلادىن ھەمادە باۇ خىا  يېڭاى ماۇالزىمەت«AdSense » دەى

 49ئاتالدى. 

 

AdSense  ئاااارقىلىقGoogle دىكى مەزمۇنىىاااڭ ساااانى تېسىماااۇ لۆپىيىشاااى ە مايىااا  بولااادى. ىاااتور

نىڭ يوشۇرۇئ لىرىمى شۇنچە چاوڭ بولىادۇ.  Googleئىىتېرنېتتىكى ئۇچۇر مەزمۇنى قانچە لۆى بولغانسېرىن 

ئويىىىاڭ ئالادىىلىق دەرىنىساى بىردەمادىال خاېلىال  توساتتىىالن باارلىق باساما ماتېرىياالالرنى رەقەملەشاتۈررش

  نىاڭ Project Ocean« دئولياائ قۇرۇلۇشاى»يىلىىىڭ ئااخىرىقى مەزگىللىارىن -2002ى لۆتۈررلدى. يۇقىر

دە  توربااا چىقىرىلىشااقا باشااالندى. بااۇ « ئوليااائ»تەشەببۇسااى باشاالىىىپن ئەمەلىاا  تۇرمۇشااتىكى ئۇچااۇرالر 

شاەھىرى ە  نىاڭ خىزمەتچىساى لاارى ساپىمالىى ساۇمۇر  Googleقۇرۇلۇشىىڭ دەسلەپتە قىلماقچى باولغىىى 

خىا  لىتااب ساېتىم لىپن ئىناارى ە  1200ئەۋەتىپ زور مىقداردا نىمكەش لىتاب ساېتىمالدى. ئاۇ شاۇ جايادىن 

توشاۇى لېلىاپ   ە  شاەھىرىMountain Viewئالغاائ ياۈ  ماشىىىساىغا بېساىپن ئانادىن ماائۇنتېن ۋىيىام د

ختااام ئىماازاالىن ئۇالرنىااڭ باسااما يەنە ئۇنىم رسااىتېتىىڭ لۇتۇپسانىسااى بىاالەئ تو Googleشااولىلىدى. تېاازالن 

لىتاب ماتېرىياللىرىىى شولىلىدىن ئۇنىڭدىن باشقا نەشرىيات سودى ەرلىرى ۋە يازبۇچىالر بىلەئ نەشر ھوقاۇقى 

ناى ساېتىمالدىن باۇ  Pyra Labsيەنە  Googleمەسىلىساى ساەۋەبىدىن ساوتقا چۈشاتى. ئۇنىڭادىن باشاقان 

ئىنادىيەت قورالى بىالەئ  نىتورتۇراسىدا بىلو  يازىدىغانالرد  ەئ  blogger.comلىچىل شىرلەت ئۆزىىىڭ 

 50تەمىىلىدى. 
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بىاار پااارچە خەۋەر ئااېالئ قىلىااپن بىاار قاااتىللىق د لوسااىدا « ۋاشااىى توئ پوچتااا گېزىتااى»يەنە بەزى جااايالرنى ياخشااىالش زرررر.   

يېىىادا  AdSenseشلىككە ئۇچرىغۇچى پارچىلىىىپ جەسىتى بىر چامادانىىڭ ئىچىدىن بايقالغانلىقى تىلغا ئېلىىىادۇن باۇ ۋاقىتتاا زىيانكە

 چامادانىىڭ بىر پارچە ئېالنىىى لۆرسىتىدۇ.
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  Pyra  نىڭ قۇربۇچىسى ئېمائ ۋىللىيامنن ئۇGoogle ىن ئاۇ شاىرلەت دىن ئايرىلىپن يەنە بىر ئى ىلىل تىكالەش لارخانىساى قاۇرد

   با ئايالندى.Twitterلېيىن تەرەققى  قىلىپ ئىنتىمائى  ئاالقە تور شىرلىتى تىمىتتېر د
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Google بىرىىچىسى ە قارىغانادا ئەمەلىيلەشاتۈرمە   ىىنىڭ ئىككىىچى بىر مىلياردلىق يېڭىلىق يارىتىشى

 تېسىمۇ ئوڭا . 

 

مەسااىلىىى  ا نىساابەتەئ ئېيتقاناادان بااۇ قېتىمقااى تەجاارىبە ئەمەلىاا  ھەرىااكەت ئااارقىلىققااپااائۇى بۇچېت

چۈشەندرررش نەزەرىيە جەھەتتىن مۇنازىرە قىلغاندىن تېسىماۇ تېاز بولىادىغانلىقىىى ئىساپاتلىدى. ئاۇ ئەسالەى 

ئولتۇرۇۋ لىااپ سااۆزلى ەندىن ھەرىااكەت قىلغانىىااڭ ئۈنااۈمى تېسىمااۇ ياخشااى. مەئ مەزمااۇئ »مۇنااداق د اادى: 

ىماايمەئن ئەمماا باۇ چوقاۇم قىزىقاارلىق دەى يېتەلچىلىل خارالتىرىدىكى ئېالنىى راستال لارباا لېلىادۇ دەى قار

مېىىاڭ بۇنىڭغاا ئاۇنچە  لنئويلىدىل. مەئ بىر قانچە ساائەت ۋاقىاە ساەرى قىلىاپ دەسالەپكى ئەنادىزىىى قىلادى

« لۈچلۈ  ئىشەنچىل بولغانلىقىدىن بولماستىن بەلكى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىىتايىن ئاسائ بولغانلىقىدىىال خااالس. 

ىىىڭ ئەمەلى  ئىنرا بولغانلىقىىى لۆرسىالن ئۇالر پائۇى بۇچېتىىڭ ئىشاقا ئاشاۇربائ لىشىلەر دەسلەپكى نۇسسىس

ئامالىىى ياقتۇرۇش ياقتۇرماسلىقىدىن قەتلىيىەزەرن ھەممەيلەئ مەزمۇئ يېتەلچىلىال خارالتېرىادىكى باۇ ئاويىى 

 ئىشقا ئاشۇربىلى بولىدىغانلىقىىى ھېن قىلىدۇ. 

 

Google ىشتى. پائۇى بۇچېە ئىل ىارى ئاۇ ئاۆزى مەسالۇى بولغاائ تۈرنىاڭ مۇ بۇنىڭدىن بىر ساۋاققا ئېر

مەخسۇس تەلىپى بويىچە بۇ دەسلەپكى نۇسسىىى ئىناد قىلمىغاائن ئۇنىاڭ بۇناداق قىلىشاى پەقەتاال قىزىقاارلىق 

لېتىپن دائىل پىالنىىڭ ر لىسىدىن چىقىپ « دىققىتى چېچىلىپ»ھېن قىلغانلىقىدىن بولغائ. ئۇ ئۆزىىىڭ ئاسانال 

دىغانلىقىىى ئېتىراى قىلىدۇن بىراق لاۆپىىچە ئەھمالادا ئۇنىاڭ باشقۇربۇچىساى ئاۇنى تارتىاپ ئەلىلىادۇ. ئاۇ لېتى

ئۆزى ە ياسىغائ ئىزدەش مەھساۇالتىغا ئااددى  بولغاائ ئىماال تەلشاۈرگۈچ قوشاقاندان ئاۇرس ئۇنىاڭ قوشاۇمچە 

ش بەرگەئ. پااائۇى بۇچېااە ۇناادۇرتااۈرلىرى بە  لااۆى لۆڭااۈى قويااۇى بىاار ئىااش قىلماياادۇ دەى ئۇنىڭغااا ئاگاھال

مەزمااۇئ يېتەلچىلىاال خارالتېرىاادىكى دەساالەپكى نۇسااسا سىسااتېمىىى ئىناااد قىلغاناادىن لېاايىنن بااۇ خىاا  

ا بولغائ پوزىتسىيەال بولۇى قالماساتىن قپوزىتسىيەمۇ مۇشۇنىڭغا ئەگىشىپ ئۆزگەردى. ئۆزگەرگىىى پائۇى بۇچېت

 بەلكى پۈتكۈى شىرلەتكە بولغائ پوزىتسىيە. 

 

د اا ەئ بااۇ ئۇقااۇم دەى مۇشااۇ ئىااش ‹ ۋاقىااە 20›%مېااىىڭچە »ى بۇچېتىىااڭ ماڭااا دەى بېرىشااىچە: پااائۇ

تۈپەيلىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغائ. ھېن قىلىشىمچە باۇ ئۇقاۇم مەخساۇس باياائ قىلىىمىغاائ ئەمماا مېىىاڭ مۇشاۇ 

ورۇقن قۇرۇلاۇش بىر يوليا« ۋاقىە 20»% . «ئىشىمدىن لېيىنن تېسىمۇ زور دەرىنىدە رەسمى  ئېتىراى قىلىىدى

بۆلۈمىدىكى ھەر بىر لىشى ھەر ھەپتىدە بىر ۋاقىە چىقىرىپن تەقسىملەن ەئ ۋەزىپىىىاڭ ساىرتىدىكى ئىشاالرنى 

تىكى مەزمۇئ يېتەلچىلىل تىپىدىكى ئېالندىن ئىبارەت بۇ ۋەزىپە ھېچقانداق ئادەم ە تەقسىل ئېلسەتئويلىىىدۇ. 

لاۆپچىلىكى لەساكىن قارشاى تۇرباائ. ناېمىال بولمىساۇئن پاائۇى قىلىىمىغائن بۇ چارىىى ئاڭلىغائ ئادەمىىڭ زور 

بۇچېااە ئااۇنى قىاللىاادىن نەتىنىاادە بىاار لېچىاادە شااىرلەتىىڭ تەپەلكااۇر قىلىااش ئۇسااۇلىىى ئااۆزگەرتتى. باشااقا 

ئىىژ ىېرالرمااۇ قارىماققااا لەل ۈسااى ئىسااتىقبالى خېلااى يامااائ ئەمەس قوشااۇمچە تااۈرلەرنى قىلاادىن مەسااىلەئن 

 خەۋەر مەھسۇالتى. الررى بىلەئ سېرگې  بۇ خى  ھەرىكەتىى رىغبەتلەندررىدۇ.  Googleلرىشىانىڭ 

 

ىىااڭ لۆزىتىااپ بايقىشااىچەن ئاشااۇ قوشااۇمچە مەھسااۇالت ئىىژ ىېرلىاارى دەساالىپىدە ئىىتااايىن پااائۇى بۇچېت

ىن ۋاقىتىى تەشكىللەى تولۇق پايدىالنماقچى بولىدۇ. پائۇى بۇچېە لېي 20يۈلسە  ئىرادە بىلەئ باشالىن بۇ %

پىكىر پۈتۈنلە  خاتا. ۋو ن باۇ ئىىژ ىېارالر ھېچقاناداق نىشانساىز بىار ئىشاالرنى -بۇ خى  ئو »دەى بېرىشىچە: 

قىلىدۇ. بىز بۇنى ماسالشتۇرۇى ۋە باشقۇرۇشىمىز لېرە . بىراقن ھەقىقى  قىممىتاى ھەممەيالەئ ۋاقىاە ئىساراى 

ىدان ئەڭ چااوڭ پۇرسااەت دەى مۇشااۇ يەردە. قىلىماتىاادۇ دەى قاراۋاتقااائ ئىشااىى لىشااىلەرنىڭ قىلىشااىى خالىشاا

 Google« پۇرسەت شۇنىڭ ئۈچۈئ پۇرسەتكە ئايلىىىادۇلىن باشاقىالرنىڭ ھەممىساى ئاۇنى لاۆرمى ەنلىكتىن. 

نىڭ ئۆزى بىر تىپىل مىساى. باشاقا شاىرلەتلەرنىڭ ھەممىساى ئىل ىارى ئىزدەشاىى ئاانچە ماۇھىل ئەمەس دەى 

بااۇ خىاا   Yahooەى قارىغااائ بولسااان ئۇنااداقتا مىكروسااولە ۋە قارىغااائ. ئەگەر ئااۇالر ئىزدەشااىى مااۇھىل د

ھەرگىزماۇ باۇنچە ئەۋزەللىكاى باار  Googleتېسىىكىغا چوقۇم بايەت زور مەبلە  سالغائ باوالتتىن ئاۇ چابادا 

 پۇرسەتكە ئېرىشەلمەيتتى. 
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Overture ىقاقەت بىزنىڭ مەزمۇئ يېتەلچىلىل خارالتېرىدىكى لەسىپ جەھەتاتە قىلغاائ ساىىىقىمىزبا د

قىلدى. ئۇالر بىزگە يېڭىدىن گۈللىىىماتقائ بازاردا ئالدىن ماڭغۇچىالرنىڭ ئەۋزەللىكىىى قالدۇرۇشىى خالىمىادىن 

« تىاا  مااۇھىتى ئېالنااى»ئاياادا ھەرىااكەت قوللىىىااپن ئۇالرنىااڭ ناھااايىتى تېاازال -2يىلااى -2003شۇڭالشااقا 

ئالاادىىقى قېتىملىااق مۇناسااىمەتلىل ئىاازدەش  مااۇالزىمىتىىى ئوتتۇرىغااا چىقىرىاادىغانلىقىىى جالارلىاادىن خااۇددى

ئېالنى ساھەسى ە ئوخشاشن بىزگە يەنە بىر قېاتىل ئالادىن قاوى ساالدى. بىار ھەپتىادىن لېايىنن ماۇالزىمىتىمىز 

 WebmasterWorldساااىرتقا ئاشاااكارىلىىىپن ساااودا ھەرىكىاااتى ە قەدەم قويۇشاااقا تەييارالنااادى. خاااۇددى 

ئالدىاادا جالارلىاادىن  Overture»دىغائ يازمىاادا د يىل ەناادە : تورتۇراسااىدىكى لەسااكىىلىل ھااېن قىلدۇرىاا

Google .ئاازراق ۋەدە بېرىاپن لاۆپرە  نەقلەشاتۈررش. لىشاىلەر باۇ نۇقتىغاا دىقاقەت « ئالدىدا ئېالئ قىلادى

بۇ قېتىملىق رىقابەتتە يەنە بىر قېتىل ئالدىدا تۇردىن لېكىن الررى  Googleقىلدىن مەئ ئىىتايىن ھۇزۇرالندىل. 

 لەئ سېرگې  بۇ ئورۇنىى ساقالى قالماقچى ئىدى. بى

 

Overture  نىڭContent Match  ئايىىاڭ ئاخىرىادا ئانادىن -6دمەزمۇئ ماسالشتۇرۇش  مۇالزىمىتى

دەيادىغائ بىار لىچىال شاىرلەت بولاۇىن  Applied Semanticsدۇنيابا لەلدى. سانتا مونىكاا شاەھىرىدە 

Overture ۇئ يېتەلچىلىاال خارالتىرىاادىكى يۇمشاااق د تااالى ئاساسااىدا ئەساالىدە مەزلااۇر شااىرلەتىىڭ مەزماا

ئۆزىىىڭ تېسىىكىسىىى ئىشاقا ئاشاۇرماقچى ئىادىن باۇ بەلكىال ئۇالرنىاڭ ماۇالزىمەتىى لېچىكتۈرگەنلىكىىىاڭ بىار 

بۇ شىرلەتىى سېتىمالدىن ئۆزىىىاڭ لاۈچىىى زوراياتىش  Googleئايدان -4سەۋەبى بولۇشى مۇمكىن. شۇ يىلى 

ە رىقابەتچىسى ە سوبۇق سۇ سەپتىن ئۇالر ئامالسىز باشقا جايدىن تېسىىكاا ئىزدەشاكە مەجباۇر بىلەئ بىللە يەن

 بولدىن ئۇنداق بولمىسا بىزگە ئوخشاش ئۆزى ئىناد قىلىشى لېرە . 

 

نىڭ ھازىربا لەل ۈچە بولغائ ئەڭ چاوڭ بىار قېتىملىاق سېتىم لىشاىن بىاز جاۈمە لۈنىادىكى  Googleبۇ 

ناااېمەتلەر بىااالەئ جەناااۇبى  لاااالى ورنىيەدىن لەلااا ەئ يېڭاااى -ۋە ئوسۇشاااى ناااازۇلىااال يىغىىااادا پىاااما لقەرە

نېمەتلەرنىڭ ھەممىسى دولقۇئ تىيىلىش تاختىسىدا -ئىشداشلىرىمىزنى قارشى ئالدۇق. پىما بىلەئ ئوسۇشى نازۇ

دەى يېزىلغااائ ئىاادى. بااۇ  بىاار خىاا  ئەپچىاا  « سااانتا مونىكااا Google»ئېلىااپ لېلىااى ەئ بولااۇىن ئۈسااتى ە 

ۇرۇئ مەنان مەزمۇئ يېتەلچىلىال خارالتېرىادىكى ئاېالئ لېيىىكاى تاور لىرىمىىىاڭ دولقاۇنىن بىاز ياوى باويى يوش

 چاپقۇئ دولقۇنالرنى يېرىپن ئۇنى مۇۋەپپەقىيەتلىل قارشى قىرباققا يەتكۈچە تىزگىلەيتتۇق. -بورائ
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 يى ىرمە ئۈچىىچى باب

 Froogle  سۈرلىلىشلىرى 

 

يىا  ئۆتاۈى لېاتىش ئالدىادا تاۇراتتى. شاىرلەت ئى ىلىال  3 ىلى تۇربائ با لېلىپ ئىشلى Googleمەئ 

تىكلەش شىرلىتىدىن ئەمەلى  لۈچى لۈچلۈ  دۇنياۋى شىرلەتكە ئايالندىن ھەمامە نەرساە شاۇنىڭغا ئەگىشاىپ 

بارا شەلىللەندىن شاۇنىڭدىن لېايىن ئانادىن مۇقىملىشاىپن قايتاا -ئۆزگەردى. يېڭى ھالەت ۋە يېڭى قائىدە بارا

 گەرمەيدىغاندە  قىالتتى. ئۆز

 

بىىاساىغا لۆچتاۇقن  Saladoplexقوشاۇنى  AdWordsئايدان بىزنىڭ بۆلۈمىمىز ۋە -10يىلى -2002

با لەل ەندىن لېيىن يەتتىىچى قېتىل دبەلكىل سەلكىزىىچى قېتىل    ئۆ  لۆچۈشىمىز. ھازىر  Googleبۇ مەئ 

اختىادا توساۇى چىقارباائن يەنە ئې ىازدىن بالكونغاا مېىىڭ لىچىل ئىشسانامدىن بىرى بار بولدىن ئاۇنى ئااق ت

ئىى لىاز چىساى ساىرتىدا مىكارو تىپلىاق ئاشاسانىدىن بىارى باار بولااۇىن  20قارايادىغائ دەرىزىساى باار ئىادى. 

چېىىقىش سارىيى ئەگىيدىغائ دوقمۇشتا ئىدىن ئاۇنى ساوۋۇتۇش ھااۋا تەڭشاى ۈچ ئۈسكۈنىساى قوراشاتۇرۇلغائ 

پ ياسىغائ. مەئ ئۆزەمىىڭ تار بۇلۇڭىدا مۈلچىيىاپ ئولتاۇرۇىن ھاازىر شاۇنچە لاۆى لومپيۇتېرخانىىى ئۆزگەرتى

Google  لۇقىىڭ بارلىقىىى ئويالى قالتىن ھېن قىالتتىل. ديېىىمدا يەنە چۈمۈلىمۇ بار ئىدى. ئۇالر دەرىزىدىكى

 Google ساېغىز لەمپاۈت تارقاتقۇچۇمغاا ئاۆمىلەى لىاردى.   Googleلىچىل بىر تۆشۈلىى بايقاىن مېىىاڭ 

خىزمەتچىلىاارى ئىىتااايىن لااۆى بولغااانلىقتىنن بىااز ئامالسااىزلىقتىن يېڭااى لەلاا ەئ خىزمەتچىلەرنىااڭ قەرەللىاال 

ھوقۇقى سېتىم لىشىىى توختااتتۇق ياالى لەياىى ە ساۈردۇق. ھۆلۈمەتىىاڭ بەل ىلىمىساى شاۇلىن ئەگەر بىزنىاڭ 

رلەتكە ئوخشااش ماالىيە ھېسااباتىمىزنى نەپەر پايچىمىز بولسان خۇددى پا  چېكىىى بازارباا ساالغائ شاى 500

ئاشكارىلىشااىمىز لېاارە  ئىاادى. بىااز ئىزچىاا  خااادىل قوبااۇى قىلىماتاااتتۇقن ئەممااا ئەماادى پااا  چېكااى ھەدىاايە 

قىلمىدۇق. ئالسىيە سودا لومىتېتىىىڭ بىزنىڭ قاچائ تۇننى قېتىل ئاشكارا پا  توپاليدىغانلىقىمىز ھەققىدە بىار 

 ساقالنغىلى بولمايدۇ. قىسىل گۇمانلىرى بولۇشىدىن 

 

يىلىاادىكى پىااالئ اليىھەسااى ە خااامچوت تااۈزدۇقن بااۇ -2003مەئ تااۈر باشااقۇربۇچىلىرى بىاالەئ بىاارلىكتە 

ۋەزىپىىااى ئااورۇنالش ئااۇنچە ئوڭااا  ئەمەس. بىزنىااڭ مااالىيە باااش نااازارەتچىمىزدىن بىاارى بااارن ئااۇ بااارلىق 

ئۆل اااۈرن بىاااز ئەڭ ياخشىساااى »باااۇدۇراى:  ىچە بىلىااادۇن ھەتتاااا ئېرىكمااۇغيىڭىىساااى-تەپسااىالتالرنى يىپىااادىن

چاقچااق  نىاڭئۇ« مىليارد قىممىتى باار شاىرلەتكە ئاايلىىىمىز.  1ئەستايىدى  مۇئامىلە قىاليلى. بىز پات ئارىدا 

قىلىپ د يىشىچەن بىز ئەڭ ياخشىسى مۇپەتتىش ئىز قوبالش قاتارلىق ئىشاالرنى باۇزۇى قويماايلىن بولمىساا ئاۇ 

  ۋەيرائ بولغانادىن لېايىنن نۇرباۇئ شاىرلەتىىڭ Enron Corporationشىرلىتى د تۈرمىدە ياتىدۇن ئېىروئ

باش ئىنرائىيە ئەمەلدارلىرى مۇشۇنداق قىسمەتكە دۇچار بولدى. ئۇ دائىل مۇشۇنداق دەيتتىن مەئ بۇ ئىشاىىڭ 

 چاقچاق ئەمەسلىكىىى ھېن قىلىشقا باشلىدىل. 

 

ورىيىپ لەتتىن تەدرىنىا  پاارچىالش باساقۇچىغا لېلىاپ مەئ يېتەللەۋاتقائ قوشۇئ راۋاجلىىىپ ئىىتايىن ز

قوشاااۇنىغا قوشاااۇۋەتتىن  AdWordsشاااېرى  سااااندبېر  باشاااقۇرىدىغائ  ىىقالااادى. خېرىااادارالر ماااۇالزىمىتى

بازارچىلىق تەرەپتىكى سىرت بىلەئ بولغائ ئاالقە جوناساائ روساېىبېر  باشاقۇرىدىغائ مەھساۇالت ساھەساى ە 

ەسىپلەرگە لىرىساتولېر ئېساچېر مەسالۇى ئىادىن ئېساچېرنىڭ قوشاۇنى مەخساۇس تاپشۇرۇلدىن بۇ بۆلەلتىكى ل

بىزنىڭ لىارىل ياارىتىش اليىھەمىزناى قاولالش بىالەئ تەمىاىلەىن بىزناى سېتىشاقا مۇناساىمەتلىل ماتېرىياالالرنى 

تتاىن تەييارالش ۋە تارقىتىش يىغىىىغا تەييارلىق قىلىشاقا ئوخشااش مۇشاۇنداق جاپاالىق ئىشاالردىن ئاازات قىال
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ھەقىقەتەئ خۇدابا شۈلرى. مېىىڭ يېڭى رولۇم پۈتۈئ لۈچاۈم بىالەئ ئىشالەتكۈچىلەر بىماساىتە ئۇچرىشاىدىغائ 

مەھسۇالت ۋە مۇالزىمەتلەرنى ياخشى قىلىش ئىدىن شۇڭالشقا سىىدى مېىىاڭ ئەمىلىمىاى خېرىادارالربا ساېتىش 

 ۋە مارلا باشقۇرۇش مۇدىرىغا ئۆزگەرتتى. 

 

Google ىمىتىىىڭ ۋىلااېن گرالىكىاادىن قارىغاناادان مېىىااڭ مەساالۇلىيەت دائىاارەم بىاالەئ لونكسااىيە مۇناساا

مارىسسانىڭ پۈتۈنلە  د  ۈدە  جىپىسلىشىپ لېتىدۇ. ئۇ بازاربا چىقىرىدىغائ يېڭاى ماۇالزىمەتىى باشقۇرۇشاقا 

 ىاالەش مەساالۇىن مەئ بااۇ مااۇالزىمەتلەر ئۈچااۈئ مارلااا ئااورنىىى بەل ىلەياامەئ. شااۇنداقتىمۇن مارلااا ئااورنىىى بەل

مەھسۇالت ۋە ئۇ ئۆز ئىچى ە ئالغائ يازما مەزمۇنالردىن لېلىدۇ. ئۇنداقتا بۇ يازما مەزمۇنالرنى قانداق يېزىشىى 

ئەڭ ئاخىرىدا لىل قارار قىلىدۇ  مەھسۇالت باشقۇربۇچىمۇ يالى مارلا باشقۇربۇچىمۇ  زىددىيەت مۇشۇنىڭدىن 

 پەيدا بولدى. 

 

تورتۇراساىىىڭ مەھساۇالت باازارچىلىق باشقۇربۇچىساى  Googleى مارىسسا ماڭا مۇنداق د دىن ئۇ مېىا

دەى قارايدىكەئ. شىرلەتىىڭ يېڭى قۇرۇلمىسىدان مېىىڭ لونكسىيەلىل رولۇمىىاڭ ئېىىاق ئاورنى باارن بۇنىڭادىن 

مەئ ئىىتايىن رازى؛ بىراق مەئ شۇنى تونۇى يەتتىمكىن ئۇنىڭ لوگىكىسى بويىچەن مەئ جوناسائ روسېىبېرگىىڭ 

سااتىدىكى مەھسااۇالت باشااقۇرۇش بۆلااۈمى ە تەۋە ئىكەناامەئن سااىىدى مەساالۇى بولۇۋاتقااائ شااىرلەت قااوى ئا

بازارچىلىق قوشۇنىىىڭ بىر ئەزاسى ئەمەس ئىكەنمەئن شاۇنىڭدىن لېايىن ساەى چۈشكۈنلىشاىپ لەتاتىل. مېىىاڭ 

نچە چاوڭ جوناسائ روسېىبېرگغا ھېچقانداق پىكارىل ياوقن بىاراق ساىىدى ئۈچاۈئ ئىشالەش خاۇددى لاۆلىمى ئاا

بولمىغائ ئورنى ئىىتايىن يۇقىرى بولغائ بىر ئىنتىمائى  پەئ ئىىستىتۇتىدا ئوقۇۋاتقانادە  تۇيۇلىادۇن جوناساائ 

روسااېىبېر  ئۈچااۈئ ئىشاالەش خااۇددى ماسساچۇسااتېن سااانائەت پەناالەر ئىىسااتىتۇتىغا قوبااۇى قىلىىغاناادە  

 تۇيۇلىدۇ. 

 

 وقۇبۇم يوق. مېىىڭ ماسساچۇستېن سانائەت پەنلەر ئىىستىتۇتىىى ئ

 

رەسااامى  ئاااېالئ قىلىىااادىن نەتىنىااادە ئېرىشاااكەنلىرىمۇ « خەۋەر» Googleئايااادان -9يىلاااى -2002

تارتىشااىمىزمۇ -يوقاتقااانلىرىمۇ بااارن مارىسسااا بىاالەئ مېىىااڭ ئىشاالەتكۈچى لۆررنااۈش مەسىلىسااىدىكى تاااالش

رلەنادىن ئاۇ ئۆزلۈلىادىن خەۋەردىان مارىسساا ئىىتاايىن پەخى Googleبارا پەساەيدى. -شۇنىڭدىن لېيىن بارا

مىڭلىغااائ خەۋەر مەنبەسااىىى تاااراىن ئىچىاادىن ئەڭ مااۇھىل مەزمااۇنالرنى ئاجرىتىااپ چىقاااتتى. لرىشااىا بااارات 

تېررورلۇق ھۇجاۇم ۋەقەساىدىن لېايىنن ئاۇ ئىىتاايىن « 9.11»دەسلەپتە ئۇنى قوشۇمچە تۈر سۈپىتىدە قىلغائن 

خەۋەر ئەرلە  Googleمارىسساااانىڭ بەمسورلۇقىااادان  ئەساااتايىدىللىق بىااالەئ ئىناااادىيەتىى داۋامالشاااتۇردى.

خەۋەر ھەر ۋاقىاە  Googleقانداق ياخشى نەرسىىى تەقساىل قىلمااقچى بولساۇئن  Googleبالىدە ن مەيلى 

خەۋەرنىاڭ  Googleباش بېتىدىكى ئىزدەش رامكىسىىىڭ ئۈساتىدە  GoogIe.comئەڭ ئالدىغائ تىزىلىدۇ. 

ايىتى ياخشى مىساى بوالاليدۇ. ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنى بىزنىڭ ناېمە بەل ىسىدىن بىرى قويۇلغانلىقى ناھ

ئۈچااۈئ بااۇ مااۇھىل ئۆزگىرىشااىى تەھلىاا  قىلمىغااانلىقىمىز توبرىسااىدا گۇمااانىىى سااورىغاندان مارىسسااا ئىزچىاا  

 مۇشۇنداق پىالنالنغائ د دى. 

 

پىكىاار بايااائ قىلىااش ھوقااۇقى  ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى قوشااۇنىدان يااۈزە قارىغاناادا ھەممەيلەنىىااڭ باااراۋەر

بااااردە  لۆررنىااادۇن بىاااراق مەھساااۇالت قوشاااۇنىدان مارىسساااانىڭ د  ىىاااى ھېساااابن قاااارار قىلىاااش ھوقاااۇقى 

 ئالدىىقىالردىن لېيىىكىلەرگە يۆتكىلىشىدىن ساقلىىىش ئىىتايىن تەس. 

 

ىزە قىلغانادان خەۋەرنى قانداق تەسامىرلەش ھەققىادە ماۇالھ Googleمارىسسا بىلەئ بىرلىكتە تورتۇرادا 

مەئ ئۆز لۆزرم بىلەئ بۇ خى  يۆتكىلىشىى لۆردرم. مەھسۇالت ئېالئ قىلىىىشىىڭ ئالدىىقى لېچىسىن يەنىال ئەڭ 

بااارا لااۆزگە سااىڭىپ قالغااائ ئىااش ئىاادى. مارىسسااا -ئاااخىرقى سااۆز جااۈملىلەرگە قاااراى چىقىماتاااتتۇقن بااۇ بااارا

Google باۇ »ش ئۈچاۈئن مۇناداق يېازىش تەللىپىىاى بەردى: خەۋەرنىڭ ئاپتوماتلىشىش خارالتېرىىى تەلىاتلە

بااۇ جااۈملىىى « تااوربەتىى قااۇرۇشن ھېچقانااداق لىشااى ە زەرەر يەتكۈزمەياادۇن ھەتتااا پەقەت ئااادەم لەتمەياادۇ. 
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ئىىتااايىن بەلىااتە ھااېن قىلاادىلن تېسىمااۇ يامااائ بااولغىىىن بااۇ خااۇددى قەسااتەنلىل بىاالەئ ئاشااۇ مااۇخبىر ۋە 

تۇيۇالتتىن بىز لېيىن يەنە ئۇالر يېزىاپ تەھرىارلى ەئ خەۋەرلەرناى بىار يەرگە  مۇھەررىرلەرنى زاڭلىق قىلغاندە 

ن ئااۇ سااىلەرنىڭ ققاااراڭن بىااز بىاار ماشااىىا ياسااىدۇ»توپاليتتااۇق. مەئ مۇنااداق د  ەناادە  ھااېن قىلاادىل: 

  خىزمىتىڭالرنى قىالاليدۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە سىلەردىىمۇ ياخشاى قىلىادۇن ھاازىر خەۋەر يېزىشاقا ساىلەرنى لېارە

 « قىلمايمىزن ھەممەيلەئ چەتكە ئۆتۈى سايىداى لېلىڭالرن

 

مارىسسااا ئەلاامەتتە بۇنااداق چۈشااەنمى ەئ. مەئ ئۇنىڭغااا ئەسااكەرتىپن بىاار پااارچە گېزىتىااى بېسىشاامۇ 

لىشىلەرگە زەرەر يەتكۈزمەيدۇن ئەمما ئۇنىڭغا بۇ خى  ھايماناات تەجرىبىساىىى بىرلەشاتۈررى ئاويالش قارىشاى 

ن گەرچە مەئ ھەقىقەتەئ ئۇنداق قارىمىساممۇن ئەمماا مەئ ياوى «بە  لۈلكىلىل»تۇيۇلۇپتۇ. ئىىتايىن يۇمۇرلۇق 

بۇ خى  يۇمۇر ناھاايىتى تېازال جەلاپ قىلىاش لۈچىادىن قالىادۇن نۇرباۇئ لىشاىلەر ئۇنىاڭ مەنىساىىى »قويدۇمن 

 « پەقەت چۈشەنمەيدۇ. 

 

خەۋەردە لاااۆى  Googleىىاااڭ بىاااراق ئاخىرىااادا بىاااز يەنىاااال ماااادارا قىلااادۇقن چاااۈنكى مارىسساااامۇ مې

خەۋەر ئاالھىادە ئەھمىيەتلىالن  Google»لۆررلىدىغائ مەسىلىلەرگە جاۋابقا يازبائ مەزمۇنىى ياقتۇرمايتتى: 

چۈنكى ئۇ پەقەت لومپياۇتېر ھېساابالش ئۇساۇلىغىال ئېھتىيااجلىق بولغاائن ئادەمىىاڭ ئارىلىشىشاىىىڭ ھااجىتى 

مااۇھەررىرن مااۇدىر مااۇھەررىرن باااش  Googleئ تەمىىلەياادۇ. بولمىغااائ خەۋەر تەھرىاارلەش مااۇالزىمىتى بىاالە

 « مۇھەررىر الزىل ئەمەسن پۈتۈئ بەدىىى سىياھ بولۇى لەتكەئ پااللەتمۇ يوق. 

 

يىللىق لەچمىشاىمدىن  7د يىشن گېزىتسانىدا ئىشلى ەئ « پۈتۈئ بەدىىى سىياھ بولۇى لەتكەئ پااللەت»

 يىشاىى ياقتۇرىادۇ. مارىسساا لۆرگەنادىن لېايىن پەرۋايىغىماۇ لەل ەئن ئاخبارات ساھەسىدىكىلەر مۇشاۇنداق د

بااۇ بىاار شااەرەى ئااورد ىىن »ئالمىاادى. مەئ ئااۆزەم ە ئىىتااايىن ئىشااەن ەئ ھالاادا مارىسسااابا مۇنااداق د اادىل: 

 « ئۇالر تەرەپتە تۇرىدىغانلىقىمىزنى بىلدررىدۇ.  نىڭئاخباراتچى شەخسلەرگە بولغائ ھۆرمەتىى بىلدررىدۇن بىز

 

ر لەسپى ە مەسلۇى قۇرۇلۇش ئەترىتى ە تەڭشەش ئېلىپ باردىن نەتىنىدە ئۇالرنىڭ ھەممىسى باۇ ئۇ خەۋە

 جۈملىىى ياقتۇرمىدى. 

 

يۈررشتۈررش ۋە ئاسراشقا مەسلۇى سمىممېر يېىىدا گۇپپاڭچىلىق قىلىماتااتتىن ئۇنىاڭ قارىشاىچە باۇ خىا  

خەۋەر تاۇننى  Googleچۈشاتىن باۇرۇئن  ئاتاش ئۇسۇلىىىڭ ھاقارەت خارالتېرى بار ئىكەئ. ئىككىىچى لاۈنى

« ھاېچكىل يارىالنمايادۇ»تالالنمىادىن « پۈتۈئ بەدىىى ساىياھ بولاۇى لەتاكەئ پاااللەت»قېتىل ئېالئ قىلىىدىن 

 ئۇتتى. 

 

د  ەئ بۇ جۈملە تاراتقۇالرنىڭ ئاالھىدە دىققىتىىى تارتتىن ئىناابى  تەرەپتىكاىن « ھېچكىل يارىالنمايدۇ»

كىسىمۇ بار. مەئ لۆرگەئ بارلىق خەۋەرلەرنىڭ ھەممىسىدە د  اۈدە  باۇ جاۈملىىى ئاۆزىىى يەنە سەلبى  تەرەپتى

پۈتاۈئ بەدىىاى ساىياھ بولاۇى »ئۆزى ماختاش دەى خۇالسىالپتۇن بەزى گېزىتلەر خىزمىتى تەھدىتكە ئۇچرىغاائ 

بىار قاانچە ھەپاتىال  لەرنىڭ قايغۇسىىىمۇ تىلغا ئاپتۇ. گەرچە نۇربۇئ يىلالر ئۆتكەئ بولساىمۇن« لەتكەئ پااللەت

-2010ئىشلىتىل ەئ بۇ جۈملە يەنىال ئاخبارات خىزمىتى بىالەئ شاۇبۇللىىىدىغانالرنىڭ ھازىرقىادەلال ئېساىدە. 

ساائ لىرانسىساكو »خەۋەر ئادەم تەھرىرلەش ساىىىقىىى ئېلىاپ بېرىشاقا باشالىغاندان  Googleئايدان -6يىلى 

باائ د ا ەئ « ھاېچكىل يارىالنمايادۇ»چەن بىزنىاڭ ئاشاۇ دىكاى لىا  برونساتېىىىڭ بىلدرررشاى« خاتىرە گېزىتى

سااۆزىمىزن بىاازگە ئوخشاااش مۇشااۇنداق ئىىسااائ تەھرىرلەرنىااڭ ھەممىسااىىى د  ااۈدە  بىلااارام قىلىاادىغانلىقىىى 

 ئېيتتى. 

 

لىلال گەى قىلغاندان مېىىڭ نەشارىل ساىرتتىكىلەرنىڭ ئىناابى  باھاساىغا ئېرىشاىدۇ دەپماۇ ئېيتالماايمەئن 

اى بۇنىڭدىىمۇ چاتاق بولۇشىمۇ ماۇمكىن. ئۆزلۈلىادىن خەۋەر تاالالش ئۇقاۇمى ھەر خىا  ئاخباارات بەلكىل ئەھم

خىزمەتچىلىرىىااى بىاار تەرەپااكە قىسااتاى قوياادىن گەرچە بىااز ھېچىااېمە د مىسااەلمۇن ئەھااماى مۇشااۇنداق ئىاادى. 
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اى قىلىشاىغا قايىا  شۇنداقتىمۇن مېىى قىيىن ئەھمالغا چۈشۈررى قاويغىىىن لاۆز قارىشاىمىى مارىسساانىڭ ئېتىار

قىاللمااايتتىلن مەيلااى قايسااى ۋاقىتتااا ئىسااتىالى لۆررلسااۇئن مارىسسااانىڭ لااۆز قارىشااى دائىاال ئۈسااتۈنلۈلىى 

 ئى ىلەيتتى. 

 

 ئىسىل ماجىراسى 

 

Google  خەۋەر بىز ئوتتۇرىغا چىقاربائ بىردىىبىر يېڭى مەھساۇالت ئەمەس. بىزنىاڭ يەنە بىار پىالنىمىاز

ئاخىرىاادىن ئىل ىاارى ئوتتۇرىغااا چىقىرىاادىغائ مەھسااۇالت ئىاازدەش مااۇالزىمىتىن  يىلااى يىاا -2002بولااۇى 

 دەى لود ئىسمى قويدى. « Frooggle»مەھسۇالت قوشۇنىدىكىلەر ئۇنىڭغا 

 

ئايىىڭ ئاخىرىن يېڭى مەھسۇالت تەتقىقاتىغا مەسلۇى باشقۇربۇچى پېلارى ر ىاالېر ماڭاا -8يىلى -2002

ناى ئاېالئ قىلغانادا ئىشالىتىدىغائ مارلاا شاوئارى ئويلىشاىپ  Froogle بىازگە ياردەملىشاىپ»مۇنداق د دى: 

 « بېرىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەئ. 

 

دەى ھاېن « ھەن چاتااقن»لۆڭلۈمادە ئويلىىىاپ: « بولىدۇن چاتااق ياوق. »مەئ ئۇنىڭغا مۇنداق د دىل: 

ئورنىىى ئالىدىغائ رەسمى  توردا ئېالئ قىلىىسان ئۇنىڭ  Froggleقىلدىلن ئۆزەم تېسى لۆپچىلىل بىلەئ ئەگەر 

ئىسىل نېمە بولۇشى لېرەللىكى ھەققىدە ئەزەلدىن سۆھبەتلەشمى ەئ. مەئ توساتتىن شاۇنى ھاېن قىلادىمكىن 

نى رەسمى  ئىسىل سۈپىتىدە ئىشلەتمەلچى بولغاندە  تۇرىادۇ. پېلاارى ر ىالېرنىاڭ ساۆزى باۇ  Froogleئۇالر 

 نۇقتىىى دەلىللىدى. 

 

« مارلىسىىىڭ راۋاجاى قىلمااقچى.  Googleلا ئىسمى قىلماقچىن بىراق ئۇنى نى مار‹  Froogle›بىز »

مەھسۇالتىى ئوتتۇرىغا چىقىرىشقا يەنە بىر قانچە ئا  ۋاقىە بارن ئۇالرنى بۇ ئىسىمىى ئىشلىتىشتىن ۋاز لېچىشكە 

 قايى  قىلىشقا ۋاقىە خېلى يېتەرلىل. 

 

ئاااۇ ھەم سااااالر بىااالەئ مەئ بىكىاااتكەئ  دەى ئاتاشاااقا قارشاااىن« Froogle»مەئ يېڭاااى مەھساااۇالتىى 

ئااازراق ۋەدە بېرىااپن لااۆپرە  »نىااڭ  Googleمەھسااۇالت قۇرۇلمىسااىغا ماااس لەلمەياادۇن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە 

مااۇالزىمىتىىى « مۇناادەرىنە Google»يىلااى بىااز -2000تە  ئىزچىاا  ئەنلەنىسااى ە خىااالى. « نەقلەشااتۈررش

« Google»شااۇلۇى مەھسااۇالتالرنىڭ ھەممىسااى چوقااۇم ئااېالئ قىلغااائ ۋاقىتتااان ساااالر بىاالەئ مەئ بىااردە  قو

نامىىىڭ ئاستىدا بولۇشى لېرە  د يىشكەئن پەقەت ئاخىرىغا چۈشەندرررش خارالتېرىدىكى ئىسىل قوشاۇدىغائ 

باۇ خىا   Froogleخەۋەر.  Googleرەساىل ئىازدەشن  Googleمۇنادەرىنەن  Googleبولغائن مەسىلەئ: 

التن ئۇ مۇستەقى  بىر مارلا يااراتتى. ماھىيىتىادىن ئېلىاپ ئېيتقانادان باۇ ئەندىزىىى بۇزۇۋەتكەئ تۇننى مەھسۇ

Google   نىڭ ھەر خى  ئىزدەشلەرنى ئۆزى ە توپلىمايدىغانلىقىىى بىلدررىدۇن ئىشلەتكۈچىلەر چوقۇم ھەر خى

نااى مااارلىالر ئارىسااىدىن تالالياادۇن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە بااۇ لەل ۈسااىدە مارلااا لۆپەيتىشااتە ناچااار ئۈل ىاادىن بىر

 تىكلەيدۇ. بىز ھازىردىن باشالى يېڭىدىن تەتقىق قىلغائ ھەر بىر مۇالزىمەتكە يېڭى ئاتتىن بىرنى قويامدۇق  

 

مۇستەقى  مارلىدىن بىرنى يارىتىپن سودىغا مۇناسىمەتلىل مەخسۇس مۇالزىمەتىى تەمىىلەشاتە  بۇناداق 

ىىااڭ رىقابەتچىسااى دەى بەل ىلەنسااەن ئامازون Froogleئۇسااۇلىىڭ ياخشااى تەرىپىىااى مەنمااۇ بىلىاامەئ. ئەگەر 

ئۈستىدە ماى سېتىم لىش ھارۋىسىن ساېتىمالغۇچىالرنىڭ باھاساى بولىادۇن بىار لۇنۇپكىلىاق تېسىىكاا قوللىىىاپن 

Google  نىڭ ئىچىدىن مۇستەقى  مارلا ئوبرازى يارىتىشىىڭ ئەھمىيىتاى باار. ئەمماانFroolge  ناى تەتقىاق

 ئەمەس.  قىلىشىىڭ دەسلەپكى مۇددىلاسى بۇنداق
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نااى سااىىاى ئىشاالىتىپ باققااائن ئااۇ تااوردا سااېتىلىدىغائ مەھسااۇالتالرنى ئىاازدەى تېپىااپن  Froogleمەئ 

ئوخشاااش تۇخااۇم -بااويىچە ئااۇالرنى رەتااكە تۇربۇزىاادۇ. ئەممااا ئەگەر سااىز ئوپمااۇ« ئاالقىاادارلىق پىرىىسااىپى»

ئوخشاش بولسان ئاۇ -ھاسىمۇ ئوپمۇنى تاپقائ بولسىڭىزن ئۇالرنىڭ با 30پوشكىلى قاقالش تۆمۈر جاھازىسىدىن 

تاا. « ئوبيېكتىپلىق»چابدا يۇقىرىقى ئىزدەشىىڭ ئانچە لۆى ئەھمىيىتى بولمايدۇ. بىزنىڭ ئارتۇقچىلىقىمىز دەى 

نىاااڭ مەھساااۇالت ئىااازدەش نەتىنىساااى ە لىرمەلچاااى بولغاااائ  Yahooھەمكارالشاااقۇچى شاااېرىكلىرىمىزدىن 

ىڭ ئۈستى ە ئۇالرنىڭ ئىازدەش نەتىنىساى ئىشالەتكۈچىلەرنى سودى ەرلەرنىڭ لۆى قىسمىدىن ھەق ئالىدۇن ئۇن

Yahoo  .نىڭ دۇلىىىغا ئېلىپ بارىدۇن ھەرگىزمۇ سودى ەرنىڭ تورتۇراسىغا بىماسىتە ئۇالى بەرمەيادۇYahoo 

نىڭ مەشغۇالتىىى ئادەم بېنىرىدۇن ئەمما بىزنىاڭ ئىشالەتكىىىمىز پۈتاۈنلە  ئاپتوماتىال بولغاائ بىار سىساتېمان 

ن ئىاازدەش نەتىنىمىااز سااودى ەر ھەق تاپشااۇربانلىقى يااالى «تېسىمااۇ ساااى»مۇنااداقچە ئېيتقاناادا شۇڭالشااقا 

 تاپشۇرمىغانلىقى سەۋەبىدىن تەسىرگە ئۇچرىمايدۇ. 

 

 نىڭ قىسقىچە ئەھمالى.  Froogleيۇقىرىقىسى 

 

. تورتۇراسااىدىن ئايرىلمىسااان ئۈسااتىدە نەرسااە سېتىمااللىشااى ھەرگىااز مااۇمكىن ئەمەس Froogleئەگەر 

ئۇنىڭدا مەھسۇالتىىڭ باھا سۆزى يوقن ساودى ەرنىڭ رەت تەرتىپاى ياوق. ساىز دۇلاائن مارلاا ياالى باھاساىغا 

دا  Froogleئاساسەئ تاۈرگە ئايرىيالمايساىز. ئاۇالنمىىى چېكىاپ باشاقا تورتۇراباا يۆتكىلىشاتىن باشاقان ساىز 

يەنى مەھسۇالت ئىزدەش. مېاىىڭچە  مەھسۇالت ئىزدەيدىغائ ئىزدەش قورالىن Froogleھېچىېمە قىاللمايسىز. 

دەى ئاتالساان لىشاى ە  Froogleمەھساۇالت ئىازدەش.  Googleبىز ئۇنى مۇنداق ئاتىشىمىز لېارە  يەناى: 

نىسبەتەئ يەلكە بىرال ئىقتىدارى بولماستىن بەلكاى ئۇنىم رسااى پىشاقائ ماۇالزىمەت تەمىىلەيدىغانادە  تەساىر 

نىاڭ  Froogleمەھساۇالتلىرىغا ئوخشااش ئاارزۇدا لىرىاپن  Googleبېرىدۇ.  لىشىلەر ئىل ىارى ئىشالەتكەئ 

ن بىراق ئېرىشكىىى پەقەتاال «سودا Google»تۇننى زىيارەت تۇيغۇسىىى باشاليدۇ. ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلىدىغىىى 

 مەھسۇالت ئىزدەش. 

 

ىاالەئ مەئ ساااالر ۋە ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى قوشااۇنىدىكىلەرنى ئىاازدەى سۆھبەتلىشااىپن ئۇالرنىااڭ ئااويى ب

مېىىڭ ئويۇم بىردە  يالى ئەمەسلىكىىى ئېىىقلىماقچى بولدۇم. ئۇالر ھەقىقەتەئ ماڭا ئوخشاش ئويالپتۇ. سااالر 

بىلەئ ئاھاڭداشن مەنىسى پۇى تېنەشن تېنەشلىل   Froogle (frugalبۇ ئىسىمىى ياقتۇرمايدىكەئن چۈنكى 

مايادۇ. بەلكىال ئىى لىازچە ساۆزلەيدىغائ بەزى بۇ قوش مەنىلىل سۆزنى خەلقلاراالشتۇرۇى تەرجىمە قىلغىلى بول

لىشىلەرمۇ ئۇنىڭ مەنىسىىى چۈشەنمەسلىكى مۇمكىن. ھاازىرن مەئ مەھساۇالت ئاېالئ قىلىىىشاتىن ئىل ىارىن باۇ 

نىااڭ مەھسااۇالت تەدبىاارى  Froogleئىسااىمىى ئىشلەتمەساالىككە لااۆپچىلىكىى قايىاا  قىلىشااىل لېاارە . مەئ 

 بويىچە مۇنازىرىلىشىشىل لېرە .  ھەققىدىكى سۆھبەت يىغىىىدا قائىدە

 

ھەر بىر مۇھىل مەھسۇالتىىڭ مەخسۇس سۆھبەت يىغىىى بولىدۇ. بۇ سۆھبەت يىغىىىىىڭ باشقىچە ئىسامى 

«GPS»  (Google Product Strategy ؛ يەنىGoogle  مەھسۇالت ئىستراتې ىيەسى  يىغىىاىن يىغىىغاا

ھسااۇالتىى ئااېالئ قىلىااش ۋاقتااىن ئىنااادىيەت پىالنىىااى قاتىاشااقۇچىالر مەھسااۇالتىى ئىناااد قىلىااش جەريانىاادا مە

تەڭشىيەلەيدىغائ يالى مەھسۇالتىىڭ ئاالھىدىلىكى ۋە نىشانىىى پۈتۈنلە  ئۆزگەرتەلەيدىغائ ئالى  دەرىنىلىل 

 باشقۇربۇچىالردۇر. الررىن سېرگې ن ئېرىكمۇ لەلدىن يەنە جوناسائ روسېىبېر ن ساالرن سۇسائ ۋە مارىسسا بار. 

 

ۆزلەش نااۆۋىتى لەل ەناادەن ئۆزەمىىااڭ قارشااى تااۇرۇش سااەۋەبىمىى بايااائ قىلاادىل. پىشااقائ بىاار ماڭااا ساا

مەھساۇالتقا نىسابەتەئ ئېيتقانادان لىشاىىىڭ ئېساىدىن چىقماياادىغائ ئىساىل بىار خىا  ئەۋزەللىال ئىكەنلىكىىااى 

س دەى ئوتتۇرىغاا ئېتىراى قىلدىل ئەمما مەھسۇالت ئىزدەش مۇالزىمىتىمىز تېساى ئەمادىال ئاېالئ قىلىىادى خااال

 دەى ئاتاشقا بولمايدىغانلىقى ھەققىدىكى بارلىق سەۋەبلەرنى تىزىپ چىقتىلن ساۆزلەر Froogle. مەئ مقويدۇ

نااى زاپاااس ئىسااىل قىلىااش تەللىپااى بەردىاالن  Froogleقىسااقا لۈچلااۈ  ئىاادى. سااۆزلەش ئاخىرالشااقاندان 

«Google ا تې ىشااالىل بولغانااادان ئانااادىن ھەقىاااقەتەئ ئۆزىىىاااڭ مارلىساااى بولۇشاااق« مەھساااۇالت ئىااازدەش

ئىشلىتىشىى ئوتتۇرىغا قويدۇم. مەئ ھاازىر ئەڭ ياخشىساى ئاازراق ۋەدە بېرىاپن لاۆپرە  نەقلەشاتۈرەيلى دەى 
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تەللىپ بەردىل. سۆزلەى بولغاندىن لېيىنن ئورنۇمغا قايتىپ ئولتۇردۇمن ئىشىىىمەنكى داڭقى چىققاائ نوپۇزلاۇق 

 . لغىيتىىىمۇ قايى  قىالرلىق ئاقالشىى قىلىپ باقمىغائ بوئادۋولات لىالر ىن دارروۋمۇ بۇنىڭد

 

ناى يااقتۇرىمەئ. باۇ ئىساىل ھەم ماودا ھەم  Froogleمەئ »سېرگې  ئەتراپقا قارىم تىپن مۇنداق د دى: 

 « ئاالھىدەن مېىىڭچە بە  ئوماقكەئ. 

 

مەھساۇالت  Googleئىش تېسى ئاخىرالشمىدى. ئېرىلن سااالرن سۇساائ ۋە مەنادىن لېيىىكاى قېتىملىاق 

نىڭ ئورنىغاا دەسساىتىدىغائ ئىساىمدىن بىرناى تېپىشاىى تەلەى قىلادى. بىاز  Froogleئىستراتې ىيە يىغىىىدا 

«Google دەى ئاتايلى دەى ئوتتۇرىغاا قوياۇىن ساەۋەبىىى چۈشاەندرردۇقن نەتىنىادە « مەھسۇالت ئىزدەش

 رەت قىلىىدى. 

 

ئاخىرالشتى. بىاراقن مارلاا شاوئارىىىڭ مەسىلىساى  ئىش ئاخىرالشتىن ھېب بولمىسا ئىسىمىىڭ مەسىلىسى

 ئارقىدىن ئۇلىشىپال لەلدى. 

 

Google نىااڭ باشااقا مەھسااۇالتلىرى يااالى مۇالزىمەتلىرىىىااڭ ھەممىسااىىىڭ مارلااا شااوئارى يااوق—

 Googleلىشىلەرنى مەلۇم بىار مەھساۇالتىى ئىشلىتىشاكە چاقىرىادىغائ باازارچىلىق شاوئارى. بىزنىاڭ باارلىق 

ىمىزنىاااڭ بااااش بەتاااتە قىساااقا چۈشىىىشااالىل يېااازىقچە چۈشەندرررشاااى باااارن ئەمەلىااا  ئىقتىااادارى مۇالزىمىت

ئۈزلۈلساىز يېڭىلىىىادىغائ »ياالى « توردىكى ئەڭ ئومۇميۈزلۈ  رەسىل ئىازدەش»چۈشەندرررل ەئ. مەسىلەئن 

ت ساودا دىن ئىبارەت بۇ مەھسۇال Froogleن بەلكىل «خەۋەر مەنبەسىدىن ئىزدەش ۋە زىيارەت قىلىش  4000

پائالىيىتى ە چېتىلغاچقىمىكىنن توساتتىن لىشىلەرنىڭ قىزبىىلىقىىاى قوزبااىن ھەقىقىا  باازارچىلىق شاوئارىدىن 

 بىرنى ئىناد قىلىشىى ئويلىدى. 

 

-9مۇدىرىيەت بازارچىلىق بۆلۈمى ە ياردەم قىلىاپ ئىنااد قىلىاش ئاۋارىچىلىكىادىن قۇتۇلادۇردى. ئېرىال 

پۈتكۈى دۇنيادىكى مەھسۇالتالرنى بىر › تمۇدىرىيە»ستراتې ىيەسى يىغىىىدان مەھسۇالت ئى Googleئايدىكى 

ئاۇالر بىازدىن باۇ بىار جاۈملە شاوئارنى « د  ەئ باۇ شاوئارنى بە  يااقتۇردى دەى جالارلىادى. ‹ يەرگە توپالش

رۋ تىل ەئ. پۈتكۈى تورتۇرابا چاپلىماقچى ئىدى. شوئار ئىىتايىن قالتىن ئىاكەئن بىاراق ئېاىىقال مۇبالىغىلەشاتۈر

 مەئ يەنە لۆپچىلىكىى ئۇنى ئىشلەتمەسلىككە قايى  قىلىشىى ئويلىدىل. 

 

تەلىيىم ەن مارىسسا بىلەئ ئىككىمىز مۇدىرىيەتىىڭ ئىشالەتكەئ ساۆزى پاو ئااتلىق بولىادۇ دەى قارىادۇق. 

رەلماۇ ياالى بەختكە قارشىن يېڭى شوئار ئاالقىدارلىق پىرىىسىپى دمارىسسانىڭ لۆز قارىشى  نى تەلىتلىشاى لې

ئوبيېكتىپلىق دمېىىڭ لۆز قارىشىل  نى تەلىتلىشى لېرەلمۇ د  ەئ مەساىلىدە پىكرىمىاز بىار يەردىان چىقمىادىن 

ئاارقىلىق تەلارار مۇنازىرىلەشاتۇق.  ئاېلسەتتا  توى تەنھەرىكەتچىساى ە ئوخشااشن -بىز خۇددى لەسپى  تىل

ناى تالالشاتىن قالادۇرۇۋەتكەن ە قەدەر « يېكتىپلىاقئوب»مۇنازىرە بىر قانچە ھەپتە داۋامالشاتىن ئااخىرى الررى 

خاااتىرە قىلمىغااانلىقتە  -بااا يااۈز Yahooد اا ەئ بااۇ سااۆز « ئوبيېكتىپلىااق»داۋامالشااتىن مېااىىڭچەن بەلكىاال 

 ئويلىدىلن نېمىال د  ەئ بىلەئ ئۇ بىزنىڭ ھەمكارالشقۇچى شېرىكىمىز ئەمەسمۇ. 

 

پۈتكااۈى توربااا تارقالغااائ »ردىن بىرنااى يااازدىل: نااارازىلىقىمىى ئىپااادىلەش ئۈچااۈئن مەئ جاااۋاب شااوئا

-بۇ ساى چۈشەندرررش خارالتېرىدىكى بايائ ئىدىن ئىسچاام ئااددى « سېتىلىدىغائ مەھسۇالتالرنى ئىزدەشن

ساااددان ھەماادە ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلىرىمىزنىڭ چىشااىغىمۇ تې ىشااتىن ساااقلىىااليمىز. مااۇالزىمەت ئااېالئ 

كىل باۇ شاوئاربا قارشاى تۇرمىادى. پېلارلىىاڭ ماڭاا د يىشاىچەن تورتاۇرا مېىىاڭ لۈئ قالغۇچەن ھېچ 5قىلىىىشقا 

تااارتىش ئەڭ ئاااز ئىااكەئ. مەئ -شااوئارىمىى ئىشلىتىشااقا تەييااارلىق قىلىماتقااانلىقىن چااۈنكى بااۇ شااوئاردا تاااالش

Froogle لى جېڭىدە يېڭىلدىل ئەمما بازارچىلىق شاوئارى جېڭىادە بەلىابە قىلادىلن گەرچە لىچىككىاىە تەساەل

 بولسىمۇن بىراق لۆى نەى ئالغاندە  ھېن قىلدىل. 
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پۈتكااۈى »باااش بېتىاادىكى شااوئارنى يەنە  Froogleئىككىىچااى لااۈنىن شااىرلەتىىڭ باشااقۇرۇش قاااتلىمى 

دەى ئۆزگەرتىپ ئەسلى ە قايتۇردى. ئېيتىشالربا قارىغانادا الررى « دۇنيادىكى مەھسۇالتالرنى بىر يەرگە توپالش

ياقن ئاۇالر —  ھەر ئىككىيلەئ بۇ شوئارنى ياقتۇرىدىكەئJohn Doerrسى جوئ دوئېر دبىلەئ مۇدىرىيەت ئەزا

 بۇ جۈملى ە ئۆلۈى بېرىدىكەئ. مەئ بىردىىال ئۈمىدسىزلىىىپ لەتتىل. 

 

لەمتەرلىاال بىاالەئ ئااېالئ قىلىىاادىن بىااز مۇشااۇنداق  Froogleلااۈنىن -11ئايىىااڭ -12يىلااى -2002

ۋە ئامېرىكااا لىىىيەسااى بىزنااى ئااۇالر بىاالەئ  Yahooدۇقن سااەۋەبى ھېچقانااداق شەپىسااىز ھالاادا بازاربااا سااال

قالماسالىقىدىن  ئېھتىياات قىلىاش ئىادى. شاۇنداقتىمۇن قىلىاپ رىقابەتلىشىدىغائ ساھەگە لىاردى دەى دىقاقەت 

نىااڭ يېڭااى بىاار مەھسااۇالتى ئاساسااى  بازاربااا قىسااتىلىپ  Googleئەگەر ئااازراق داباادۇبا پەياادا قىلمىسااان 

 Googleپۈتكۈى دۇنيا تاراتقۇلىرىىىڭ دىققەت مەرلىازى ە ئايالنادى:  Froogleاھايىتى تېزالن لىرەلمەيدۇ. ن

يېڭىدىن ئېالئ قىلغاائ مااى ساېتىم لىش تورتۇراساىغا تايىىىاپن ئېلېكتىرونلاۇق ساودا ساھەساىدىكى ئاساسالىق 

مااۇلەممەى بولغااائ سااودا  رىقااابەتچىلىرى ە جەڭ ئااېالئ قىلىماتىاادۇ. بىزنىااڭ ئااېالئ قىلغىىىمىااز تېسااى ئىقتىاادارى

ن ئامېرىكاا لىىىيەساى Yahooتورتۇراسىمۇ ئەمەسن گەرچە بۇ نۇقتا لۆررنۈپال تۇرسىمۇ ئەمما تااراتقۇالر بىزناى 

تورتۇراسىىىڭ زىيارەت مىقدارى ناھايىتى تېازال چوققاا نۇقتىغاا  Froogleۋە ئامازوئ بىلەئ بىللە تىلغا ئالدى. 

 65شتىن روژد ستۇۋالىق ماى ساېتىم لىش پەسالىدىن لېايىنن ئۇشاتۇمتۇت %بارا چۈ-يەتتىن ئاندىن لېيىن بارا

 چۈشۈى لەتتى. 

 

توساتتىن چۈشاۈى لەتكەنادىن يەنە بىزنىاڭ ئاشاۇ مارلاا شاوئارىمىزبا بولغاائ قىزبىىلىقماۇ باار. ساىىدى 

الشاتۇرۇۋاتقائ تاراتقۇالر تەرەپتىن ئىىكاسقا ئېرىشتىن ئۇالرنىڭ د يىشاىچە بىزنىاڭ ماختىىىشاىمىز ئىزچىا  داۋام

 نىڭلەمتەرلىل بىلەئ ئىش قىلىش ئۇسۇلىمىزدىن چەتىەى لەتكەئ بولۇىن لىشىىى بىزار قىلىدىكەئ. بىر مۇخبىر

ئىاازدەش مااۇالزىمىتى  Googleمەئ بااۇ شااوئارنى ياقتۇرمااايمەئن مېىىااڭ قارىشااىمچە »ئۇنىڭغااا د يىشااىچە: 

پ باقمىغائن ئۆزىىى دۇنيادىكى ئالدىىقى قاتاردا تەمىىلى ۈچى سودى ەر بولۇش سۈپىتى بىلەئ ئەزەلدىن پو ئېتى

لە ئوخشااش ‹ ئازراق ۋەدە بېرىاپن لاۆپرە  نەقلەشاتۈررش›تۇرىدىغائ د  ەئ سۆزلەرنىمۇ ئىشلىتىپ باقمىغائ. 

لىشااىىى ماۇتلەق خاااتىرجەم قىالتتااىن  Googleناھاايىتى ئېھتىياتچااانلىق پوزىتسىيەسااى مېىاى ئىشااەندرررىن 

بىزنىڭ بۇ يېڭى مەھساۇالت شاوئارىمىز باۇ « ىر ئىشەنچىسى ە تولۇق يۈز لېلەلەيتتى. ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ھەر ب

ھەم لىشىىى ئانچە خاتىرجەم قىلمايدىغائن ھەم ئۇنچە ئىشاىىىپ لېتىشاكە »پىرىىسىپقا خىالپلىق قىلىپن ئۇنى 

 مەھسۇالتقا ئايالندۇرۇى قويۇپتۇ. « بولمايدىغائ

 

زگە بازارچىلىق پىكرى بېرىشكە باشلىغاندان چاوڭ قااليمىقاانچىلىق بۇنداق بولسا چاتاق بوپتۇن مۇخبىر سى

ئ قىپتاۇن اچىقىدۇ. سىىدىىىڭ دەسلەپتە مېىىڭ تەللىپىمىى قەتلى  قوللىمىغانلىقى ساەۋەبىدىن ئىىتاايىن پۇشاايم

د اايىش سااەى چەلااتىن ئېشااىپ « پۈتكااۈى دۇنيااادىكى مەھسااۇالت»شااىرلەتىىڭ يااۇقىرى قاتلىمىاادىكىلەرمۇ 

ىى ئېتىراى قىلدى. پېلارى مېىى بىر تام تەسمىر تەييارالشقا بۇيرۇىن نېمە ئۈچۈئ ئۇ جۈملە شاوئاردا لەتكەنلىكى

مەساىلە بااارلىقىىى چۈشەندرررشااىى ئېيتتااى. ئىل ىاارى تىزبااائ ھەماامە سااەۋەبتىن سااىرتن مەئ يەنە بىاار تااۈرنى 

« ئااۇ يەنىااال تااوبرا ئەمەس.   مەيلااى قانااداق قارىمااايلىن يەنىااال ئەمەلىاا  پااالىتتىن لېاايىن تۇرىاادۇن: »مقوشااتۇ

مەھسااۇالت ئىستراتې يەسااى يىغىىىاادان باشااقۇرۇش قاااتلىمى مەئ ئوتتۇرىغااا  Googleئاياادان -1يىلااى -2003

ئىساىمىى ئىشلەتمەسالىكىى د ا ەئ  Froogleقويغائ مارلا شاوئارىىى ئىشلىتىشاكە قوشاۇلدى. ئېرىال ھەتتاا 

 51تىنىسى ە قوشۇۋ تىشىى ئوتتۇرىغا قويدى. نىڭ ئىزدەش نە Google.comن ئۇنى بىماسىتە ئويلىشىپ

 

بۇ خى  ئۆزگىرىشكە مەئ سەى لۆنەلمەيماتقاندە  قىالتاتىل. الررىن ساېرگې  ۋە ئېرىال بىالەئ بولغاائ باۇ 

قېتىملىاق مۇنازىرىاادەن مېىىاڭ تااوبرا ئىادى. بەزىاادەن پەقەت تەلە  ئااوڭ لېلىاپ قالىاادۇ خااالس. بىااراقن مېىىااڭ 

-  ھېن قىلدىلن مېىىڭ مەھسۇالتلىرىمىزبا بولغاائ بىماساىتە تۇيغاۇم باشاتىنئىشەنچىل ھەسسىلەى ئاشقاندە

ئاخىر توبرا ئىدى. بەلكىل بۇ ئىشتىن باشالىن لۆپچىلىال بازارچىلىقىىاڭ ئەھمىيىاتى ە تېسىماۇ دىقاقەت قىلىاپن 

دان بىاز مەھسۇالتىى تەتقىق قىلىشىىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدىال مېىىاى ئارىالشتۇرۇشاى ماۇمكىن. بۇناداق بولغانا
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 لە ئۆزگەرتتى.« مەھسۇالت ئىزدەش Google»ئىسمىىى  ڭنى Froogleشىرلىتى   Googleئايدان -4يىلى -2007 



333 
 

ئەڭ ئاخىرقى ھالقىلىق باسقۇچقا لەل ەندە قااليمىقانچىلىققا پېتىپ قېلىشتىن ساقلىىااليمىز ھەمادە مەھساۇالت 

پاراسااااىتىىى يىغىااااپ مارلااااا قۇرۇلۇشااااىىى -ئىقتىاااادارىىى ئۆسااااتۈرگەن ە ئوخشاااااشن لۆپچىلىكىىااااڭ ئەقىاااا 

ېرىدار بازارچىلىق بۆلۈمى ئارىساىدىكى ياخشىلىيااليمىز. بەلكىلن مەھسۇالت باشقۇرۇش قوشۇنى بىلەئ مېىىڭ خ

 جىددى  مۇناسىمەت شۇنىڭدىن لېيىن پەسىيىشى مۇمكىن. 

 

شىى ئارزۇ قىلىمەئن بىاراق قىيىلى بۆلۈملەر ئارىسىدىكى ھەمكارلىق ساھەلىرىىى ئىزدىىىپ بې-2003مەئ 

نىاڭ  Yahooئايادا -11دەماللىققا تېسى پۇرسەت يوق. سىىدى مېىى توليوبا بېرىشاىمىى تەلەى قىلادىن بىاز 

ياپونااادىكى ئىااازدەش لەساااپىىى قولغاااا ئالغاااائ ئىااادۇقن يەنە بىااار قەدەم ئىل ىااارىلى ەئ ھالااادا ئاااۇ جايااادا 

مەھسااۇالتىمىزنى قانااداق لېڭەيااتىش توبرىسااىدا چۈشىىىشااكە ئېھتىياااجلىق ئىاادۇق. مەئ شااىبۇيالۇدىكى يېڭااى 

ندىن ياۈز تاۇرانە ئىمتىھاائ ئالىادىكەنمەئن ئىشسانىدا ئىشلەيدىكەنمەئن خىزمەت ئىزدەى لەل ەئ بىر قانچەيلە

بىالەئ سۆھبەتلىشاىدىكەنمەئن يەنە ئىل ىارى بىاز ئۈچاۈئ ئىشالى ەئ باازارچىلىق  Dentsuئېالئ ۋالالەتچىسى 

 قوشۇنى بىلەئ لۆررشىدىكەنمەئ. بۇالرنىڭ ھەممىسى تەس ئىش ئەمەس.

 

ۋەر ئېلىشن ئۇنىڭغا ئانچە ئاساانغا مەئ ماڭغاندىن لېيىن لىرستېىىىڭ ئۆيدىكى ئۈچ بالىىىڭ ھالىدىن خە

توختىمايدۇن گەرچە شۇنداق بولسىمۇن مەئ بۇ قېتىملىق ياپونىيە سەپىرى ە ۋاقىە چىقىرىدىغانلىقىمىى ئېيتاتىلن 

ياپونىيە ماڭا نىسبەتەئ ناتونۇش ئەمەس: ئالى  مەلتەپىى پۈتتۈرگەندىن لېايىنن مەئ ناگوياادا روتاارىيە ئىلىال 

لااېكىنن تااۇننى قېااتىل خەلقلااارا سااودا ئىشاالىرى ساااياھىتىىى ئويلىسااامن  52ىاا  تۇربااائ.ئەھلااى سااۈپىتىدە بىاار ي

لە لىاارگەئ بااۇ يېشااىمدان يەنە بىاار قېااتىل ئوتتااۇرا مەلااتەپكە لىاارگەئ  44يوشااۇرۇنچە ھاياجانلىىىااپ لېااتىمەئ. 

چاۈنكى تۇننى لۈنىدىكىدە  ھاياجانلىىىشاىى باشاتىن لەچاۈردرم. شاىرلەتتىكى ئورناۇم ياۇقىرى لۆتۈررلادىن 

ئىى لىاز مېلاى يىراقلىققاا خىزمەتلەرناى قاناات  5000شىرلەت قىممىتىل بار دەى قارىدىن تولۇق ئىشەنب بىلەئ 

 يايدۇرۇشقا ئەۋەتتى. 

 

مەئ ياپونىيەدىن قايتىپ لەل ەندىن لېيىىكى بىر قانچە ھەپتەن سىىدى مېىاى يەنە بىار جايغاا بېرىشاىمىى 

خۇشاااى ھە. بااۇ قېااتىل سااېرگېيغا ياردەملىشااىپ خەلقلااارا ئاااممىمى ئېيتتااىن ئااويالى بااېقىڭالر مەئ نەقەدەر 

مۇناسىمەت قوشۇنىدىكىلەر بىلەئ بىللە مىالندا يېڭى ئىش بېنىرىش ئورنى قاۇرىمىز. مىالنغاا باربانادىن لېايىنن 

 بىز ئاخبارات ئېالئ قىلىش يىغىىى ئاچتۇق ھەمدە يېڭى پوسۇندىكى لېچىلىل لۇلۇبتا لۆڭۈى ئېچىش پائالىيىتى

تۈرلى  Macy'sخى  ئوخشاش بولمىغائ ئىرىمچىل يېدىلن ئۈستۈمدىكى  12ئۆتكۈزدۇقن بىر ۋاقلىق تامىقىمغا 

  قەھمەساااىىى دەمااالەى Cappuccinoبۇرۇلكاااان لاااابۇچچىىو د-ماااالالر دۇلىىىااادىن ساااېتىمالغائ لاساااتۇم

  Cappuccinoچچىىو دتوشۇيدىغائ لىشىىىڭ لىيىمالغىىىدىىمۇ لوناا مودىادىن قالغاانلىقىىى بايقىادىل. لاابۇ

  تااا ئىچكەناادىن تااۈپتىن پەرقلىىەتتااىن ئىچكەناادە لۆپااۈللىرى لۆپااۈى Starbucksبىاالەئ مەئ سااىتاربالن د

تۇراتتىن خاۇددى قەھامە قوشاۇلغائ مەززىلىال ئىچىملىكاكە ئوخشاايتتى. مەئ ئۇساتۇرا بىالەئ لونادوئ تۇماانى 

ئىتااالىيەدە ھااېچكىل پاااگونى بااار لىاايىل  مااارلىلىق پىالشااىىڭ مۈرىسااىدىكى پاااگونىى لېسااىمەتتىلن چااۈنكى

لىيمەياادىكەئن يەنە ھېلىقااى ئۆل ااۈر ئاسااتى تااۈز ئايااا ن ئايابىىااڭ ئاسااتى بە  سااىلىقن يااامغۇر سااۈيى ھااۆى 

قىلىمەتكەئ لوچىادا مەئ بىمااالى ئۆرىماۇ تۇرالمىادىل. مەئ يېلاى ياوق چېاىىقىش تاوپىىى قۇچااقالى شاەھەرنىڭ 

مەقسااىتىل ناسااۇس بااار جاياادىن بىرنااى تېپىااپن توپقااا يەى ئااۇرۇى بىااز يېرىمىىااى د  ااۈدە  ئايلىىىااپ چىقااتىلن 

قاتىاشماقچى بولغائ لۆڭۈى ئېچىشاتا ئىشالىتىش ئىادى. بۇالرنىاڭ ھەممىساى ھەقىاقەتەئ مەنىلىال ئىادى. مەئ 

ئۆي ە قايتىپ لەل ەئ ۋاقتىمدان ئۆزرمىى قايى  قىلىپن پۈتۈئ لۈچۈم بىلەئ خەلقلارالىق ماارلىمىزنى يارىتىشاقا 

تاقلىرىمىى ئىش ئۈستىلىمىىڭ ئاستىغا قويۇىن ھەر ۋاقىە تېزلىكتە يولغا چىقىشقا قواليلىق -ى بابلىدىلن يۈ بە

 ياراتتىل. 

 

تااۇرۇم توبرىسااىدىكى قىزىقااارلىق -لااېچە  ۋە قايماااقلىق تاااتلىق-مەئ لىرسااتېىغا ئىتااالىيەدىكى لىاايىل

تىن لااويىىكىم ە دەزماااى سااالغاچن يەنە بىاار ھېكااايىىى سااۆزلەى بەردىاال ئااۇ ئىىتااايىن ھەۋەساالىىىپن بىاار تەرەپاا
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 « بەلكىل لېيىىكى قېتىل مېىى بىرگە ئېلىماالرسىز. »تەرەپتىن تەللىپ بەردى: 

 

ھاو ن »مەئ ئويالنماستىىالن قوپاى قىزىق دەزمالادا لىيىمىىاڭ ياقىساىغا دەزمااى ساېلىماتقائ لىرساتېىغا: 

نېمە ئىش قىلىسىز  سىز لۆڭۈلساىزلىل ھاېن قىلىشاىڭىز مەئ پۈتۈئ لۈئ يىغىن ئاچىمەئ. سىز ئۆزىڭىز مىالندا 

 « مۇمكىن. 

 

-گەرچە مەئ شۇنداق د  ەئ بولساممۇن ئەمما لىرستېن يەنىال ئىىتايىن قىزىققاائ ھالادا مېىىاڭ ئاجايىاپ

 بارايىپ ھېكايەمىى ئاڭالۋاتاتتىن بەزەپلىىىپ مېىى ئۆلتۈررۋ تىشىى ئويلىمىغائ ئىدى. 

 

ىيەگە قايتىمەئن يەنە جۇڭ وبىمۇ بارىمەئ. بىراقن ئۈزلۈلسىز داۋاملىشىماتقائ ئۈچۈئ ياپون Googleمەئ 

  شاەھىرىدە Mountain Viewخەلقلارالىق ئۇچۇشىىڭ ئەمەل ە ئېشىشىغا ئەگىشاىپن مەئ ماائۇنتېن ۋىيىام د

نۇربااۇئ ئىشااالرنى قىلىشااىل لېاارە . مەئ يېڭااى ھەمكارالشااقۇچى شااېرىكلەرگە مارلااا قۇرۇلۇشااى يېتەلچااى 

ىسىپىىى بېكىتىشىل لېرە ن يېڭى مەھسۇالتن بېكەت دەرسى شۇنداقال قىسقا خەۋەرلەرگە قەلەم تەۋرىتىشىل پىرى

تۈرىاادە ئېرىشااكەئ ئىىاۋىتىماادىن ئوباادائ پايدىلىىىشااىى ئويلىاادىل. ئالاادى بىاالەئ بىااز  Froogleلېاارە . مەئ 

 ىيەمىى لېڭەيتىشىى قارار قىلدىل. قۇرۇۋاتقائ ئىشلەتكۈچى مارلىسى ۋە مارلا قۇرۇلۇشى ئۇسۇلىغا قارىتا ئىد
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 يى ىرمە تۆتىىچى باب

 بازارچىلىقىى ئىتتىرىپ ماڭمايلى 

 

ن دادامىىڭ لومپيۇتېرىىىڭ ئېكرانىىىڭ ھەممە يېرىدە د  ۈدە  قاڭقىش شەللىدىكى «توبرا ئەمەسن دادا»

ھەرگىاز بۇنااداق  Google»بااش بېتىىاى توساۇۋاال  دەى قالغاانلىقىىى لاۆررىن دادامغاا:  Googleئېالنىىاڭ 

ئانادىن مەئ دەم ئالغاائ « قىلمايدۇن سەئ چوقۇم چۈشۈررشكە تې ىشالىل بولمىغاائ نەرساىىى چۈشۈررپساەئ.

 ۋاقتىمدا ئىككى سائەت ۋاقىە سەرى قىلىپ ئۇنىڭ لومپيۇتېرىدىكى پارازىە پىروگراممىالرنى تازىلىدىل.

 

ىڭالرچە قااڭقىش شاەللىدىكى ئېالنىاى قاويغىلى يۈزى قېلىن يۇمشاق د تاى يەنە قايتىپ لەلدى. بۇ خى  م

-2003بولىاادىغائ زەھەرخەناادە يۇمشاااق د تااالىى ئەزەلاادىن تااۈى يىلتىزىاادىن تااۈگەتكىلى بولماياادۇن ئەممااا 

قااېلىن يۇمشاااق د تالالرنىااڭ بااارلىقىىى  ىيېڭااى تىپتىكااى يااۈز ەيىلىاادىن باشااالىن ئىىتېرنېتىىااڭ ھەممىااال يېرىااد

لەندرردى. ماتااە لاااتتن ھەر لااۈنى بااۇ خىاا  تااور قااارا سااېھرى ە تاقابىاا  نااى تەشمىشاا Googleلااۆردۇقن بااۇ 

ىىڭ جېڭى ئەۋجى ە چىققاائ ئىادى. بىار قېاتىلن ماتاە ئېلسەتتۇراتتىن ئۇنىڭ بىلەئ شەھمانى ئېالئ ۋە ئەخلەت 

لاتتن ئوماخا شەھىرى ە بېرىپن پۈتۈئ بىر لۈئ ۋاقىە سەرى قىلىپ قېيىن ئانىساىىىڭ لومپيۇتېرىادىكى ياۈزى 

ېلىن يۇمشاااق د تااالىى تازىلىغااائ. قايتقاناادىن لېاايىنن ئۇنىااڭ ئۆزىىىااڭ لومپيۇتېرىمااۇ ۋىرۇسااالندى. ئەڭ قاا

يېڭىاادىن قۇربااائ ئېالنىااى بىرلىشااىپ تااارقىتىش تااور  Googleيىرگىىچلىكااىن ئۇنىڭغااا ۋىاارۇس تارقاااتقىىى 

ئۇنى ھېچكىممۇ ئويالى  نمەرلىزىدىكى بىر ھەمكارالشقۇچى شېرىل شىرلەت ئىكەنلىكى لېيىن بايقالغائ بولۇى

باقمىغائ. بىز ئۇالربا ئېالئ تارقىتىمىزن ئۇالرنىڭ تورتۇراسىدا لۆررنىدۇن لىشىلەر بىر قېتىل چەلسەن بىاز ئۇالرباا 

بىر قېتىل ھەق بېرىمىز. ئەسلىدە بىز پۇى چىقىرىپ ئاۇالرنى لۈلچەللىال قىلادۇرۇپتۇق.  مەئ ۋە ماتاە لاتتساال 

 نىڭدىن بەزەپلەندى.ن يەنە نۇربۇئ لىشى بۇئەمەس

 

ماتااە لاتتسااىىڭ ئەسلىشااىچەن الررى يااۈزى قااېلىن يۇمشاااق د تااالالرنى ياسااايدىغانالرنى تىلغااا ئالغاناادا 

 ماتااە لاااتتن« مەئ ئااۇالرنى راسااتىىال سااوتقا ئەرز قىلىااپن پوپااوزا قىلىااپ قويااا  دەياامەئ. »مۇنااداق دەپتااۇ: 

Google.com ئ قىلىشىى ئوتتۇرىغا قويادىن خاۇددى ئىل ىارى دا ئۇزۇئ ئەسكەرتىش ماقالىسىدىن بىرنى ئېال

قاااڭقىش خارالتىرىاادىكى ئېالنغااا ئۇقتااۇرۇش چىقارباناادە ن ئەممااا مەرلىاازى نۇقتىسااى يااۈزى قااېلىن يۇمشاااق 

د تالالرنى قانداق تونۇش ۋە ئۆچۈررش. بۇ قېتىلن مەئ پۈتۈنلە  قوشۇلدۇمن بىاراق باشاقىالرنىڭ تەشمىشاى باار 

ىلەئ ياۈزى قاېلىن يۇمشااق د تااى تورتۇرالىرىىىاڭ لەساپى  مۇناساىمىتى باارن بۇناداق ئىدى: ئالدى بىلەئن بىز ب

بولغاچقا ئادى  بولماق تەس. يەنە بىر قەدەم ئىل ىارىلەى ھەرىاكەت ئېلىاپ بېرىشاتىن باۇرۇئن بىاز ئاۇالر بىالەئ 

بىاز ئاشاكارا بولغائ ھەمكارلىق مۇناسىمىتىمىزنى ئاخىرالشتۇرۇشاىمىز لېارە . ئىككىىچاىن درشامەئ يوشاۇرۇئ 

 نىڭ ھۇجۇمغا ئۇچرىشىدىن ئەنسىرەيتتى. Googleبولغانلىقتىنن بىر قانچە ئىىژ ىېر 

 

قاوراى  Googleمارىسسا ئوتتۇرھاى اليىھەدىن بىرناى ئوتتۇرىغاا قويادى. بىار ئىككاى ئاا  ئىچىادەن بىاز 

ەللىدىكى ئېالنىىااڭ بالااداقتا قاااڭقىش شااەللىدىكى ئااېالئ توسااقۇچتىن بىرنااى ئااېالئ قىالاليمىاازن ئااۇ قاااڭقىش شاا

يۈزى  چىقىشىىى چەللەيدۇن ئەمما ئېالئ تارقىتىدىغائ پىروگراممىىى چىقىرىمەتمەيدۇ. ئۇنداقتا بىز ماتە لاتتن

قېلىن يۇمشاق د تالىى  ئەيىپلەى يازبائ ماقالىىى چىقىرىاپن باۇ يېڭاى ئىقتىادارنى تونۇشاتۇرامدۇق  مارىسساا 

ەر ئىىتايىن لەمتەرلىل بىلەئ يۈزى قېلىن يۇمشاق د تالالربا قارشاى بۇنىڭغا قوشۇلمىدىن ئۇنىڭ قارىشىچەن ئەگ

تۇرىاادىغائ مەياادانىمىزنى ئىپادىلىسااە ن ئااۇ تورتااۇراالر ئااۆزلىرى ە قارىتىااپ دەۋاتىاادۇ دەى قارىماياادۇن ئۇنىااڭ 

لماسالىق ئۈستى ە بىزنىڭ پەقەت ئاشۇ پىروگراممىالر گۆررگە ئېلىمالغائ باشقا تورتۇراالرنىڭ لىرىمىغا زىياائ سا
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 ئۈچۈئ دەى قارىشى مۇمكىن.

 

مېىىڭ مادارا قىلغۇم يوق. يۈزى قېلىن يۇمشاق د تالالرنىڭ پەيدا قىلغىىى لىرىل مەسىلىسى ئەمەس بەلكى 

شەخسىيەت مەسىلىساى. مېىىاڭ پارازىاە يۇمشااق د تالالرنىاڭ زەھەرخەنادە قىلمىشاىغا قارىتاا ئاۆز بېشاىمدىن 

لومپيۇتېرىىى پارازىە يۇمشاق د تاى پالەچ ھالەتكە لەلتۈررى قويغاچقا  ئۆتكەئ لەچمىشىل بارن مەئ دادامىىڭ

ئۇ ئىپاادىلى ەئ مەبلاۇبىيەت تايانچساىزلىق تۇيغۇساىىى ئاۆز لاۈزرم بىالەئ لاۆردرم. ئاۇ ئىاش مېىاى بەزەپاتىن 

 يېرىلغۇدە  قىلىمەتتىن بەلكىل ئەمدى مېىى تەمكىن قىاللماسالىقى ماۇمكىن. مەئ ماتاە لاتتساقان مەئ چوقاۇم

لەساااكىن  داۋەسااالىىى قويماااائ ياااوقىتىمەئ د ااادىل. ھاااېب بولمىغانااا-ئاشاااۇ بااااش جىىايەتچىلەرنىاااڭ ئەسااالى

ھەرگىز ئۇنداق پەساكەش قىلمىشاالر ئاارقىلىق ئىشالەتكۈچىلەرگە لاشاىال قىلمايادۇ.  Googleجالاراليمىزلى: 

Google تۇرۇشاااى تاااوبران مەئ پۈتكاااۈى دۇنياباااا -نىاااڭ ياااۇرۇشGoogle  لىرىىى مەڭ اااۈ خېرىااادار»نىاااڭ

 نى بىلدررىمەئ.« ئالدىمايدىغانلىقى

 

دەى بېكىتىشاااىى « ئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ جالارچىساااى»ناااى  Googleماتاااە لاتتساااىىڭ د يىشاااىچە 

قولاليدىكەئن بىازگە بىماساىتە تەساىرى بولمىغاائ مەساىلىلەر بولغاائ تەقادىردىمۇن بىاز ئىشالەتكۈچىلەر ئۈچاۈئ 

با تېسىمۇ « ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ جالارچىسى»دۇردىن ئويلىغانسېرى لۈرەش قىلىمىز. بۇ مېىى ئىىتايىن ئىلھامالن

مارلىسىىىڭ لېيىىكى باسقۇچتىكى تەرەققىيات ئورنىغا ئايلىىىدۇ. بىز پات ئارىادا  Googleئىشەنچەم ئېشىپن 

ئىزدەشتىن باشقا يېڭى ساھەلەرگە يۈررش قىلىمىزن باۇ ئاجايىاپ يېڭاى دۇنياادان بىاز ئۇچاۇر مەنبەساىال بولاۇپال 

قالما  بەلكى يەنە بۇ جايغا لېلىپ جاۋابىىى ئىزدەيدىغائ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئىتتىپاقدىشى ۋە قوبدىغۇچىسى. 

 بولۇپال قالما  يەنە ئىشىىىشكە بولىدىغائ دوسە.« تېزن دەىن ئىشلىتىش ئوڭا »بىز 

 

Google ئۆزىىىاااڭ شەخساااىيەت سىياساااىتى ناااېمە  ئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ ئىزدەشااالىرىدىن توپلىغاااائ 

ئايدان بىز يۇقىرىقى مەساىلىلەر ھەققىادە مۇھاالىمە -1يىلى -2003ئۇچۇرالرنى بىز قانداق بىر تەرەى قىلىمىز  

دەى « بىااز تولااۇق ئۆزلەشتۈررشااكە ئېھتىياااجلىق. »قىلىشااقا باشاالىدۇق. شااۇ چاباادان ماڭااا ئىلھااام لەلاادى. 

قوراى بالداقن بۇالرنىڭ ھەممىساى  Googleئويلىدىل. يۈزى قېلىن يۇمشاق د تاىن ئىشلەتكۈچى شەخسىيىتىن 

 ن بىردىىال لۆڭلۈم پاللىدە يورۇى لەتتى.«پاھ»مۇناسىمەتلىل. 

 

 Googleد ا ەئ باۇ ئۇچاۇرن ئىشالەتكۈچىلەرنى « ئوخشىمىغائ ياادا ياادا»بىز ئالدىىقى قېتىل تارقاتقائ 

ن خەۋەردار قىلىاااپن قاااوراى بالاااداقىىڭ ئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ تاااوردىكى پائاااالىيىتىىى ئىاااز قوباليدىغانلىقىااادى

ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ قااليمىقانچىلىق پەيدا قىلىشىىىڭ ئالدىىى ئالغائ. ھازىرن بىز بۇ تەدبىرنى قايتا ئىشلەتسە  

شەخساىيىتى ە مۇناساىمەتلىل ئااممىمى مۇناساىمەت چاوڭ ئاپىتىادىن  ىىڭبولىدۇن بۇنداق بولغاندا ئىشلەتكۈچى

زى قېلىن يۇمشاق د تالالربا تاقابى  تۇربىلى بولىدۇ. بىلىشاىمچە بىار ساقالنغىلى بولىدۇن شۇنىڭ بىلەئ بىللە يۈ

چاپقۇئ لېلىش ئالدىدان بىزنىڭ شەخسىيەت سىياسىتىمىز چوقۇم ئوخشاش بولمىغاائ دەرىنىادە -مەيدائ بورائ

گۇمائ قوزبايدۇ. لۈندىلىل خاتىرە ھۆجنىتىمىزدە ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئەڭ يوشاۇرۇئ ئىادىيەلىرىىىڭ مەزماۇنى 

ارن لۆى ئۆتمە  لىشىلەر بۇ نۇقتىىى ھېن قىلىدۇ. بىز لىمىىڭ نېمە مەزمۇئ ئىزدى ەنلىكىىى بىلمەيمىازن ئەمماا ب

كىن پەقەت قىلىشااىى ئويلىسااىالن ئااۇ ۇقتېررورلااۇق ھۇجااۇم ۋەقەسااىدىن لېاايىن شااۇنى لااۆررى يەتتاا« 9.11»

 ئۇچۇرالرنى ئاجرىتىپ ئېلىشقا ئاماى بار.

 

Google پۇرسەتىى ياراتتى. ھەممە ئادەم د  ۈدە  ئۆزىىىڭ ئىسمىىى ئىزدەى  ئىزدەش ئۆزى مۇشۇنداق

ئااۇلىىىش  ئادر سااىڭىزنى لۆرەلەياادۇن بااۇ لومپيااۇتېر ئىىتېرنېتتااا IPسااىزنىڭ  Googleباققااائن بااۇ چاباادان 

نۇقتىسىىىڭ ماس لېلىدىغائ رەقەملىل لودىن ئەگەر سودا خارالتېرىدىكى چوڭ تىپتىكاى ئىىتېرنېاە ماۇالزىمەت 

لى ۈچى سودى ەرلەر ئىىتېرنېتقا ئۇلىغائ بولسان نەزەرىيە جەھەتتىن ھەر قېتىل تورباا چىققانادا بىار يېڭاى تەمىى

IP  ئادر سااىى تەقسااىملەى بېرىاادۇن لومپيااۇتېرنى تاقىمەتكەناادىن لېاايىنن بااۇ ئااادر ن قايتىاادىن باشااقىالرنىڭ

 ئىشلىتىشى ئۈچۈئ تەقسىملەى بېرىلىدۇ.
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ساى  cookieنىاڭ  Googleئىشلەتكەئ بولسىڭىزن لومپياۇتېرىڭىزدا نى  Googleئەگەر سىز ئىل ىرى 

لومپيۇتېربااا قالاادۇرۇى قويغااائ بىردىىبىاار رەقەملىاال ھەرى تىزمىسااىن سااىز  Googleبولۇشااى مااۇمكىنن بااۇ 

Google  بىااسەتەر ئىاازدەش سااۈزگۈچى »نااى قايتااا ئىشاالەتكەندەن ئااۇ سااىزنىڭ مااايىللىقىڭىز دمەسااىلەئن

قاتااارلىقالرنى ئەسااتە تۇتاالياادۇ. ئەگەر ئىىتېرنېااە «  لۆرسااىتىش قايسااى تىلااداى نەتىنىىاا»يااالى « ئىشاالىتىش

مۇالزىمەت تەمىىلى ۈچى سودى ەر سىز تۇرۇشلۇق جۇبراپىيەلىل دائىرى ە لوچا نومۇرىىى تەقساىملى ەئ بولساان 

نىڭ سااىز Googleئادر سااىڭىز سااىز تۇرۇشاالۇق شااەھەرنى ئاشااكارىالى قويىاادۇن ئەممااا  IPئۇنااداقتا سااىزنىڭ 

 لامىلىڭىز ۋە ھەقىقى  ئورنىڭىزنى بىلمەيدۇ.-ئىسىل

 

cookie  ساقالنغائ لومپيۇتېرنىڭ بىر مەزگى  ۋاقىتتا بىرIP  ئاادر ن ئاارقىلىق ئېلىاپ بېرىلغاائ باارلىق

ئىزدەشاالەرنى لااۆرگىلى بولىاادۇن ئىاازدەش موتااورى ئىشاالەتكۈچى ە ئائىااە قىلمىااش سااانلىق مەلۇماتلىرىغااا 

رالر ئىزدەش نەتىنىسىىىڭ مۇناسىمەتلىكلىكى ۋە ئېالئ تارقىتىشاىىڭ قااراتمىلىقى ئۈچاۈئ ئېرىشەلەيدۇن بۇ ئۇچۇ

 مۆلچەرلى ىلى بولمايدىغائ قىممەتكە ئى ە.

 

ساائەتلىل ۋاقىااە  24ناېمە ئۈچاۈئ بااۇ ئۇچاۇرالر ئىىتاايىن پاياادىلىق د يىلىادۇ  مىسااى قىلىااپ ئېيتقانادا 

گااۈزگەئ ئىاازدەش شااەرتىىىڭ ھەممىسااىىى بىاار ساااقالش ئااادر ن بېرىكمىسااى لىر cookie/IPبۆلىكىاادەن بىاار 

بۆلىكى ە ساقالىن ئاندىن ئۇنى تەھلى  قىلىاپ سېلىشاتۇرۇىن ئۇالرنىاڭ ئارىساىدىكى بابلىىىشاچانلىقىى قاۇرۇى 

بااار لومپيااۇتېردا ئېلىااپ بېرىلغااائ ئىزدەشااىى  cookieچىقىاادۇ. ئاناادىن بااۇ بابلىىىشااچانلىق بىاالەئ باشااقا 

نااېمەتلەر -تەملىاال ئوسۇشااى نااازۇ»ىق مود اا  شااەلىللىىىدۇ. شۇڭالشااقان ئەگەر سېلىشااتۇرۇىن مۇشااۇ ئااارقىل

  شاەھىرىدىكى ئەڭ Mountain Viewماائۇنتېن ۋىيىام د»د  ەئ باۇ ئىازدەش شاەرتى دائىال « تاماقسانىسى

د  ەئ ئىزدەش شەرتىدىن لېيىن لېلىدىغانلىقىىى بايقىساان ئۇناداقتا تەملىال « نېمەتلەر-ياخشى ئوسۇشى نازۇ

-  شەھىرىدىكى ئەڭ ياخشى ئوسۇشى نازۇMountain Viewنېمەتلەر بىلەئ مائۇنتېن ۋىيىم د-شى نازۇئوسۇ

نېمەتلەرنى باباليدۇ. چوڭ تىپتىكى ئىزدەش موتورى نەچچە ئوئ مىليونلىغاائ سااقالش باۆلىكىىى سېلىشاتۇرۇى 

مەلۇمااات بولغاناادىن ۇنچە لااۆى سااانلىق باائىاازدەش شااەرتلىرى ئارىسااىدىكى مۇناسااىمەتچانلىقىى جەزملەياادۇ. 

 لېيىنن بىر قىسىل ئاساسەئ جەزملەشتۈرەلەيدىغائ تەھلى  قىلىش نەتىنىسى ە ئېرىشەلەيسىز.

 

شااۇنداقتىمۇن ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ سااانلىق مەلۇماااتىىى ئىشاالىتىش جەھەتااتە تااۈى نى ىزىاادىن ئالغاناادا 

مەلۇماتالرنىااڭ ئەڭ يااۇقىرى تەڭلىكااتە قالماقتااا. ئىاازدەش موتورىىىااڭ ئۈنااۈمىىى ياخشااىالش ئۈچااۈئ سااانلىق 

قىممىتىىى ساقالى قېلىش لېرە ن شۇنىڭ بىلەئ بىللە يەنە ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ شەخساىيىتىىى قوباداش لېارە ن 

بااۇ چااوڭ مەسااىلىىى نىكسىاا   Googleقانااداق قىلغاناادا ھەر ئىككااى تەرەپااكە تەڭ ئېتىبااار بەرگىلااى بولىاادۇ  

 ئالدى بىلەئ ئوتتۇرىغا قويغائ بىار مەساىلە شاۇلى بىار باۆلە  باتالنىڭ ھەى قىلىشىغا تاپشۇردى. نىكسى  باتال

سۈررشتۈررش ئېقىمىدىن مۇنتىزىل ھالدا قانداق قىلىپ مەلۇم ئىشلەتكۈچىىى پەرق ئېتىش.  cookieۋاقىتتىكى 

ئۇ ئىىژ ىېر جى  دىلانىىڭ قىزىقارلىق بىار ئىشاىىى ساۆزلىدى. جىا  ئىزچىا  ئىشالەتكۈچىىىڭ ئىازدەش ساانلىق 

 cookieلىرىىىااڭ لۈناادىلىق خاتىرىسااىىى خاتىرىلەياادىغائ سىسااتېمىىىڭ ئىشااىىى قىلىماتىاادۇن ئااۇ بىاار مەلۇمات

ئىزچى  ھالدا تېسىىكىلىق تېمىالربا ئىىتايىن قىزىقارلىق بولغائ سىستېمىلىق سۈررشاتۈررش ئېلىاپ بېرىماتىادۇن 

ىكاى ئۇنىڭادا ئىىتاايىن چوڭقاۇر ئىشلەتكەئ ئىزدەش تېسىىكىسى ئىىتايىن مۇرەلكەىن ئۇ ئىزدى ۈچىىىاڭ ز رەلل

تەسىر قالدۇرۇپتۇ. سانلىق مەلۇماتقا يەنە بىر قەدەم ئىل ىارىلى ەئ ھالادا تەتقىقاات ئېلىاپ باربانادىن لېايىنن 

 لۆررۋاتقائ سۈررشتۈررش ئېقىمىىىڭ ئەسلىدە ئۆزىىىڭ لومپيۇتېرىدىن لېلىماتقانلىقىىى ئاندىن ھېن قىپتۇ.

 

دا بىاار قااانچە ھەپااتە شەخسااىيەت مەسىلىسااى ە ئائىااە چااوڭ  Googleنىكسىاا  باتالنىااڭ مەسىلىسااى 

مۇنازىرىىى پەيدا قىلدى. ھېچكىمىىڭ ئىشلەتكۈچىىى تونۇش ياالى ئىازدەى توپلىغاائ ئۇچاۇرالردىن قااليمىغاائ 

پايدىلىىىش ئويى يوق. بىراقن لۈندىلىل خاتىرە سانلىق مەلۇماتلىرىمىزنى لۆرەلەيدىغانالر پەقەت بىز ئۆزىمىزال 

ماقۇلالنغانلىقىغا بىر يىلادىن « ئامېرىكا ۋەتەنپەرۋەرلەر تەللىپى»يىلى ئىدىن -2003ەسلىكىىى بىلىمىز. ئۇ ئەم

ۋە باشاااقا ئېلېكتىرونلاااۇق ئااااالقە خااااتىرىلىرىىى لاااۆررش  ئاااېلسەتئاشاااقاندىن لېااايىنن قاااانۇئ ھۆلۈمەتىىاااڭ 

ۇمااات تەمىىلەشااىى تەلەى دىاان سااانلىق مەل Googleچەللىمىسااىىى بوشاشااتۇردى. ئەدلىاايە مىىىسااتىرلىقى 
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قىالاليدۇن بىراق قانۇنغا ئاساسەئ بىز ئىشلەتكۈچىلەرگە ئۇالرنىاڭ ئۇچاۇرلىرىىى ئەدلىايە ئورۇنلىرىغاا تەمىاىلەى 

بەرگەنلىكىمىزنى د يىشكە بولمايدۇ. بەلكىال ئەدلىايە مىىىساتىرلىقىىىڭ مىىىساتىرى جاوئ ئاشاكرولە ناھاايىتى 

 مكىن.تېزال ئىشىكىمىزگە ئىزدەى لېلىشى مۇ

 

بىار -بۇ تالىشىماتقائ پىكىرلەر ئىىتاايىن ماۇرەلكەىن تېسىىكىلىاق خاارالتېرىمۇ لۈچلاۈ  باۇ جايادا بىرماۇ

بىااراقن بىاار قااانچە مااۇھىل مەسااىلە بااار ئۇنىڭاادىن ئااۆزىمىزنى  53تەپسااىلى  چۈشااەندرررى بااولغىلى بولماياادۇ.

قىلىااش ھوقااۇقىىى تىاازگىىلەشن خىزمەتچىلىرىىىااڭ لۈناادىلىل خاااتىرىىى زىيااارەت  Googleقاچۇرالمااايمىز: 

Google  نىااڭ ئىشاالەتكۈچى سااانلىق مەلۇمااات ھااۆجنىتىىى ساقالشااىىڭ ۋاقىااە ئااارىلىقىن ئىشاالەتكۈچىىىڭ

ئىزدەش ئۇچۇرلىرىىى ساقلىغاندا ئىشالەتكۈچىىى خەۋەرلەندررەمادۇق ياوقن بىاز توپلىغاائ ساانلىق مەلۇمااتىى 

ەساااىلىلەرنىڭ ئىچىااادەن ئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ ئىشااالەتكۈچى ە ئۆچاااۈررش ھوقاااۇقى بېااارىش قاتاااارلىق. باااۇ م

نىڭ لۈندىلىل خاتىرە سانلىق مەلۇماتلىرىىى قېزىشن شۇنىڭ  Googleشەخسىيىتى ە قانچە مادارا قىلغانسېرى 

 بىلەئ ئىشلەتكۈچىلەرگە تېسىمۇ ياخشى مەھسۇالتالرنى تەتقىق قىلىش ئىقتىدارىىى ئاجىزلىتىدۇ.

 

قىلىش ۋە ساقالى قېلىش مەسىلىسىدە ئاقىالنەن ئەخالققا ئۇيغاۇئ  ئىشداشلىرىل سانلىق مەلۇمات زىيارەت

ئەڭ لۆڭۈى بۆلىدىغائ مەساىلە ئىشالەتكۈچىلەرگە قاناداق بىلادرررش.  ەئقارار چىقىرىدىغانلىقىغا ئىشىىىمەئ. م

مەئ شەخسااىيەت مۇنازىرىسااىىى قانااداق يېااتەللەشن ساااھە ئااۆلچىمىىى قانااداق بېكىااتىش ھەققىاادە بىاار نۇسااسا 

ىامە يازدىلن يىغىىچاقالى بىز قىالاليدىغائن قىلىشقا تې ىشلىل بولغاائ ھەمامە ئىشاالرنى تىزىاپ چىقاتىل. تەللىپ

ئىشاالەتكۈچى سااانلىق مەلۇماااتلىرىىى يىغىشااتىن لېلىااپ چىققااائ مەسااىلى ە تااوبرا قاراشااىىن ئەلسااىچە ئااۆزىىى 

ز يوقن بىز ساىرتقى شەخساىيەتىى قاچۇرماسلىقىى تەشەببۇس قىلدىل. بىزنىڭ يوشۇرىدىغائ ھېچقانداق نەرسىمى

دا گۇرۇپپىالربااا بۆلااۈن ەئ  Googleتەشااەببۇس قىلىاادىغائ مەساالىھەتچىلىل گۇرۇپپىسااى قۇرساااق بولىاادۇن 

مۇنبەردە ئاممىمى مۇناازىرە گۇرۇپپىساىدىن بىرناى تەساىن قىلىشاقا بولىادۇن تورتاۇرايىمىزدا ساانلىق مەلۇماات 

نى قانداق ئۆچۈررش ئىز قوبالشتىن قانداق ساقلىىىش  cookieيىغىشىىڭ چۈشەندرررشىىى چىقارساق بولىدۇن 

 ھەققىدە يېتەلچى خارالتېرىدىكى چۈشەندرررش بەرسە  بولىدۇ.

 

ماتااە لاااتتن بىاالەئ ئىىژ ىېاارالر مۇئاااۋىن باااش لىااد رى ۋايىااى روسااىڭ بااۇ پىالنىااى زور لااۈچ بىاالەئ 

لەتكۈچىلەر ھوقۇقىىى قوبداش رايونىدىن بىرناى قولاليدىغانلىقىىى بىلدرردى. مەئ دەسلەپتە تورتۇرايىمىزدا ئىش

ئېچىشىى ئويالشقائ. لېيىن سىىدى ماڭا ئاايرىل جايادان مارىسساانىڭ مېىىاڭ تەللىپىمادىن خاپاا بولغاانلىقىىى 

دەى بەردى. ساااىىدىىىڭ د يىشاااىچەن مارىسساااانىڭ جالارلىشاااىچە مەسااالىھەتچىلىل گۇرۇپپىساااى ھەققىااادىكى 

ۇىن مەئ ئۇنىڭغا تۆھپە يازماپتىمەئ. بۇنداق د يىشىى ئاانچە پەرۋايىمغاا ئېلىاپ تەدبىرنى ئۇ ئويالى تاپقائ بول

ساائ جاوس مىرلاۇرى  »لەتمىدىل.  مەسالىھەتچىلىل گۇرۇپپىساى قاۇرۇش تەللىپاى بېرىشاىمىىڭ ساەۋەبىن بىاز 

 دە مۇشۇنداق گۇرۇپپىدىن بىرى بار ئىدىن مەئ ئەزەلادىن مارىسساا مەسالىھەتچىلىل گۇرۇپپىساى« خەۋەرلىرى

 قۇرۇش تەللىپى بەرگەئ يىغىىغا قاتىىشىپ باقمىغائن ھەم ئۇنىڭ بۇنداق تەللىپ بەرگەنلىكى ئېسىمدە يوق.

 

تىن بىرنى ياولالى رەددىايە بېرىشاىى ئويلىغاائ بولسااممۇن ئەمماا بىار قاانچە ھەپاتە ئىل ىارى ئېلسەتمەئ 

ئۇرۇشاىىى توختىتىشاىى  ئاېلسەتداق نەتىنە ئۈنۈم باھاالش يىغىىىدان سىىدى مەندىن ئايىغى چىقمايدىغائ بۇن

تەلەى قىلاادى. شۇڭالشااقان تااوردا مارىسسااابا رەددىاايە بەرمەسااتىن بەلكااى يااۈز تااۇرانە سۆزلىشىشااقا تەييااارلىق 

قىلدىل. بىر ھەپتە لۈتكەندىن لېيىنن ئاندىن ئۇ مەئ بىلەئ لۆررشۈشىى ئورۇنالشتۇردىن ئۇنىڭ ئۈستى ە ۋاقتى 

چۈشكەندەن مارىسسا بىلەئ مەئ شاىرلەتىىڭ ياېقىن ئەتراپىادىكى بىار پاارچە  لەچلىل تاماقتىن لېيىن. قاراڭغۇ

 بوش يەردە ماڭغاچ پاراڭلىشىپن ئۇقۇشماسلىقالرنى ئايدىڭالشتۇرۇشىى سىىىدۇق.

 

                                                             
53

 لۈناادىلىل خاااتىرە ھۆجنىتىاادىكى ئااۇ شااەلىللەندررگەئ ھەماامە سااانلىق مەلۇماااتىى Googleمەسااىلەئ: ئەگەر بىاار ئىشاالەتكۈچى  

ئادر ساى بىارال  IPچىقىرىمەتمەلچى بولسان بۇ سانلىق مەلۇماتالرباا ئۇنىاڭ مەشاغۇالت قىلغاانلىقىىى قاناداق ئىساپاتلىيااليمىز  ئۇنىاڭ 

بولماسلىقى مۇمكىنن ئائىلە ئەزالىارى ئۇنىاڭ بىالەئ بىار لومپياۇتېرنى ئورتااق ئىشلىتىشاى ماۇمكىنن مۇناداقچە قىلىاپ ئېيتقانادا ئاائىلە 

 دا ساقلىىىدۇ. cookieزدى ەئ سانلىق مەلۇماتلىرى ئوخشاش بىر ئەزالىرىىىڭ ئى
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لىشاى ئەمەس  مارىسسا ماڭا جەزملى ەئ ھالدان مەئ ئۇ ياراتقائ يېڭىلىقىى ئۆزىىىڭ قىلىمالغائ بىردىىبىار

ىقى بىرسى ئىكەنمەئ. ئۇنىڭدىن باشاقان ئاۇ يەنە ناېمە ئۈچاۈئ بااش بەتتىكاى تەشامىقات ئىكەنمەئن پەقەت يېقى

سۆزى ە قوشقائ تۆھپىسىىى ماختىمىغاانلىقىن ئەمەلىيەتاتە باۇ ھاېب بولمىساا ئۇنىاڭ مەسالۇلىيىتى ئىكەنلىكاىن 

 بازارچىلىق بۆلۈمىىىڭ ئەمەسلىكىىى بىلىشىى خااليدىغانلىقى ئېيتتى.

 

باش بېتىدىكى بىار قاۇر خەتىىاڭ ماختىغىادە  قاناداق يېارى باارلىقىىى  Google.comمەئ ھەقىقەتەئ 

بىلمەيدىكەنمەئن شىرلەتتە يەنە لىل بۇنىڭغا پەرۋا قىلىدىغانلىقىىى بىلمەيدىكەنمەئ. بىراقن مەئ يەنىاال مەيلاى 

اش بەتتىكاى قاچائ بولسۇئن ئۇنىڭ تۆھپىسى بولساىالن ئاشاكارا رەھمىتىمىاى بىلادررىمەئ. شاۇنداقتىمۇن مەئ با

بااش بېتىادىكى تېكىساە مەزماۇنى  Googleمەزمۇنالربا بولغائ تىزگىىلەش ھوقۇقىىى ئۆتۈنۈى بەرگۈم ياوق. 

بىزنىڭ ئەڭ قىممەتلىال تەشامىقات ۋاساىتىمىزن ئاممىغاا لېڭىايىش ساانى مىليونغاا يېتىادۇ. چاۈنكى تەشامىقات 

ۇش لاتې ورىيەسى ە تەۋە ئەمەسن شۇڭالشقا لېڭەيتىش بازارچىلىق بۆلۈمىىىڭ مەسلۇلىيىتىن مەھسۇالت باشقۇر

 بۇنىڭغا بازارچىلىق قوشۇنى بۇ تۈردىكى خىزمەتلەرگە مەسلۇى بولۇشتا چىڭ تۇرىمەئ.

 

بىز شىرلەت بىىاساىغا قايتىاپ لەل ەنادەن مەئ ساەمىمىيلىل بىالەئ مارىسساابان ئۇنىاڭ قاابىلىيىتىن لاۆز 

ت زور تۆھپىسى ە ھۆرمەت قىلىادىغانلىقىمىى د ادىل. ئۈچۈئ چىقاربائ بايە Googleقارىشى شۇنداقال ئۇنىڭ 

بۇندىن لېيىىكاى خىازمەتلەردەن مەئ ئاۇنى ئۆزەمىىاڭ ماۇھىل ھەمكارالشاقۇچى شاېرىكىل دەى قاارايمەئ. ئاۇنى 

يىلاادىن لااۆپرە  ئىشاالىدىل.  3نىااڭ تەرەققىياااتى ۋە ئالغااا ئىل ىاارىلىتىش يولىاادا  Googleئەسااكەرتىپن مەئ 

ئەمماا بىاز —بەلكىال لەل ۈساىدە يەنە بولۇشاى ماۇمكىن—رىمىزدا ئىستىالى بولساىمۇگەرچە ئىل ىرى بىزنىڭ ئا

باشتىن ئاخىرى بىماسىتە پىكىر ئالماشاتۇرااليمىزن باۇ ھەممىادىن ماۇھىل. مەئ ئاۇنى بۇنادىن لېايىن لاۆررل ەئ 

 لەت بەردىل.مەسىلىىى ماڭا ئېيتىشقا ئىلھامالندۇردۇمن ئۇنىڭ ئۈستى ە مەنمۇ شۇنداق قىلىدىغانلىقىمغا لاپا

 

شاااۇ ئىشاااتىن لېااايىن مەئ ساااىىدىغان مارىسساااا بىااالەئ بولغاااائ ساااۆھبىتىل ئاااارىمىزدىكى ئىستىالپىىاااڭ 

 بېسىققانلىقىىى ئېيتتىل. بىراق مەئ تولۇقالىن مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆھبەت بەلكىل يەنە يۈز بېرىشى مۇمكىن.

 

ئااۋۇىن بىار يەرگە لاېلەلمە ن تاارتىش -بۇنىڭ بىالەئ بىلالەن شەخساىيەت مەسىلىساى ھەققىادىكى تااالش

ناى  Googleئىىژ ىېرالر ۋە مەھسۇالت قوشۇنىىىڭ لۆى ۋاقتى ۋە ز ھىىىى ئىساراى قىلادى. بىزنىاڭ نىشاانىمىز 

دۇنيادىكى ئەڭ ئىشەنچلىل تەشكىالتقا ئايالندۇرۇش  يالى دۇنيادىكى ئەڭ ياخشى ئىزدەش موتاورى  ئىككاى 

پەئەتى ئەڭ ئۈستۈئن ئەمما بۇ ئىككى نىشاائ بىار بىرىىاى چەتاكە نىشانىىڭ ھەممىسىدە ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ مەن

 قاقىدۇ.

 

دەى باۇ بىار مەيادائ شەخساىيەت جېڭىادىكى ئىككاى « لەپاتەرچىلەر»ۋە « قۇرباۇيچىالر» ماتاە لااتتن

تەرەپىااى سااۈپەتلىدىن قۇربااۇيچىالر ئامالىىااڭ بااارىچە بىااز توپلىياالياادىغائ ئىشاالەتكۈچىلەر ئۇچااۇرىىى ساااقالى 

تېاز ساۈرئەتتە ئىازدى ەئ ساانلىق مەلۇمااتىى  ويلىدىن بىاراق لەپاتەرچىلەر بىزنىاڭ ئامالىىاڭ باارىچەقېلىشىى ئ

ئۆچۈررۋ تىشىى ئۈمىد قىلدى. الررى بىلەئ سېرگې  قۇرباۇيچى ئىادىن ماتاە لااتتن ئۆزىىىماۇ قۇرباۇيچى دەى 

 قارايتتى.

 

-سىز. ئاۇ باۇ دۇنياادىكى ئاو بۇ سانلىق مەلۇماتالرنىڭ ئىشلىتىلىشى چەل»ماتە لاتتن چۈشەندرررى: 

ئىااازدەش  Googleماتاااە لااااتتن « پىكىرلەرنىاااڭ ئىىكاساااىن شۇڭالشاااقا قانداقساااى ە لېرىكاااى بولمايااادۇ 

نەتىنىسىىىڭ سۈپىتىىى ياخشىالشقا لۈچ چىقىرىدىغائ خاادىل بولاۇش ساۈپىتى بىالەئن چەلساىز ئېھتىمااللىقىى 

ن ئۇنىڭادىن يېازىش ۋە تۈزىتىشاىى ئۆگىىەلەيساىز. چۈشەنمەيدىغائ تى  بولغائ تەقدىردىمۇ»لۆردى. مەسىلەئن 

سىز ئىشلەتكۈچىىىڭ مەسىلە سۈررشتۈرگەئ ۋاقىتتىكى ھەرىكىتىىاى لاۆررى بېقىاڭن يەنە مەساىلەئن ئەگەر ساىز 

 «با تۈزىتەلەيسىز. Yنى لىرگۈزگەنلىكىىى لۆرگەئ بولسىڭىزن ئىمال قائىدىسى بويىچە ئۇنى  Xبىرسىىىڭ 

 

 cookieق سااورىدىن بىااز نااېمە ئۈچااۈئ ئىشاالەتكۈچىلەرگە ئېيتمااايمىزن بىزنىااڭ بەزى ئىىژ ىېاارالر مۇناادا
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ئارقىلىق سانلىق مەلۇمات توپلىشىمىز مەھسۇالتىمىزنى ياخشىالش ئۈچۈئ ئەمەسمۇ  بىز ماتە لاتتسىىڭ ئىمال 

دبىرىتىېا  « Britney Spears»تەلشۈرگۈچ ھەققىدىكى مىسالى ئارقىلىق چۈشەندررساە  بولىادۇن خاۇددى 

پېرس  بااا ئوخشاااش دائىاال ئىمااال خاتااالىقى يااۈز بېرىاادىغائ ئىسااىمالربا نىساابەتەئن ئىمااال تەلشااۈرگۈچمۇ سااى

 ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا تايىىىپ تۈزىتىش پىكرىىى تەمىىلەيدۇ.

 

الررىىىاااڭ چۈشەندرررشاااىچەن بىزنىاااڭ ئىشااالەتكۈچىلەرگە د مەسااالىكىمىزنىڭ ساااەۋەبىن بىزنىاااڭ ئىماااال 

ۈچىمىزنىڭ قانداق ئىشلەيدىغانلىقىىى رىقابەتچىلىرىمىزگە بىلدررمەسلىل. تېسىىكىلىق مەخپىيەتلىكىاى تەلشۈرگ

ئاشكارىاليدىغائ يالى شەخسىيەت مەسىلىسىىى لەلتۈررى چىقىرىپ سانلىق مەلۇماات تاوپالش ئىقتىادارىمىزنى 

قانچىلىاال سااانلىق مەلۇمااات  ئاجىزلىتىاادىغائ ئۇسااۇلىىڭ ھەممىسااى ە الررى قارشااى تۇرىاادۇ. لىشااىلەر بىزنىااڭ

توپلىغانلىقىمىزنى بىلمەيدۇ ئەمما بىز ئۇنىڭدىن پايدىلىىىپ ھېچقاناداق ياماائ ئىاش قىلمىادۇقن ئۇناداقتان بىاز 

قايغۇسىىى لۆپەيتىمىز  ئىشالەتكۈچىلەر -نېمە ئۈچۈئ يەنە سايىمىزدىن قورقىمىزن لۆپچىلىكىىڭ گۇمانى ۋە بەم

باا  Googleدىن سانلىق مەلۇماات توپلىشاىمىزنى بىاراقال رەت قىلىادۇ. باۇ چۈشەنمى ەنلىكتىن قايغۇرىدۇن ئان

نسىبەتەئ بىر مەيدائ ئاپەتن چۈنكى بىزنىڭ بايقاش ئىقتىادارىمىز تۇيۇقساىز ئاجىزاليادۇن نېمىىىاڭ لېرەللىالن 

 نېمىىىڭ لېرەلسىز ئىكەنلىكىىى لۆرەلمەيمىز. توبرا ئىشقا نىسبەتەئن قىلىپال د مى ەئ ياخشى.

 

خىزمەتداشالر ئوتتۇرھاى ئامااى قوللىىىاپن  Googleلاتتن الررىىىڭ مەيدانىىى چۈشىىىدۇ. بەزى  ماتە

سااانلىق مەلۇماتالربااا نىساابەتەئ ئاتسىزالشااتۇرۇى بىاار تەرەى قىلىشااىى يااالى لۈناادىلىل خاااتىرە ھااۆجنىتىىى 

لاتتسااامۇ  ئوتتۇرىغاااا قويااادىن ماتاااە ىىشاااى ىرالىن ئانااادىن ھەر ئايااادا شاااى ىرلىق ئااااچقۇچىى يېڭىالشااا

. مۇشاۇنداق بولغانادان بىار قىساىل ئۇچاۇرالرنى ئىزچىا  زىياارەت قىلغىلاى بولىادۇ دىقوشۇلىدىغانلىقىىى بىلدرر

 ئەمما بىردىىبىر بەل ە يوقالغائ.

 

ماتە لاتتن مۇشۇنداق قىلىشاقا قوشاۇلغائن لاېكىن بۇنىاڭ لۆپچىلىكىىاڭ قايغۇساىىى يوقىتىشاقا قاناداق 

بۇ شۇنىڭ ئۈچۈئ مەسىلە بولدىكىن قىسمەئ »مىغائ. مەئ ئۇنىڭغا مۇنداق د دىل: ياردىمى بارلىقىىى ھېن قىالل

سەۋەبى بىزنىڭ ئۇنى قاناداق چۈشەندرررشاىمىز. پەقەت ساىمېترىل شاى ىرالش ۋە ئايالنماا شاى ىرلىق ئااچقۇچ 

لى بااۇ ئىااش بە  مااۇرەلكەىن ئاااددى  يۈرگااۈزگى« تىلغااا ئېلىىسااىالن لىشااىلەر ئۇنىااڭ بىاالەئ لااارى بولماياادۇ. 

بولىدىغائ ھەى قىلىش ئۇسۇلىدىن بىرنى تاپقىلى بولمايدۇ. بىز سانلىق مەلۇمااتىى ئۆچۈررۋ تىشاكە قوشاۇلغائ 

تەقدىردىمۇن ھەممىسىىى ئۆچۈررۋ تىشكە لاپاالەت بېرەلمەيمىازن چاۈنكى ئاېالئ ساودى ەرلىرىدىن پاۇى ئاالىمىز 

ىغائ سااانلىق مەلۇماااتالر نۇربااۇئ جايالربااا يااالى مااالىيە مۇپەتتىشااىىى ئىااز قااوباليمىزن ئۆزلۈلىاادىن زاپاساااليد

ساقلىىىدۇ. ئىشالەتكۈچىلەر بىالەئ ماۇزالىرە قىلمىغانادىمۇ لۆپچىلىال ئىككىلىىىماتساان مەئ ھاازىردىن باشاالى 

 چۈشەندىل.

 

نى قوبۇى قىلىش قىلماسلىقىى ئىشلەتكۈچىىىڭ تاللىشىغا قالدۇرساقن ئەھماى قاناداق  cookieئەگەر بىز 

بااۇ ئىاادىيە يامااائ ئەمەسن ئەممااا مارىسسااا قىزىقااارلىق ئىاادىيەدىن بىرنااى ئوتتۇرىغااا قوياادى.  بااوالر  مېااىىڭچە

نااى لۆڭۈلاادىكى تالالنمااا قىلىااپ تەڭشااەيمىز. « سااىىى قوبااۇى قىلىااش cookieنىااڭ  Google»ئېىىقكااىن بىااز 

ۈچى ە شۇبىىىسااىن ئەگەر بىااز بۇنااداق قىلىشااىىڭ نېمىاادىن د اارە  بېرىاادىغانلىقىىى زور لۆپچىلىاال ئىشاالەتك

نااى رەت قىلىشاقا مايىاا  بولۇشاى مااۇمكىنن ئۇناداقتا بىزنىااڭ  cookieچۈشەندررساە ن ئاۇالر بەلكىاال بىزنىاڭ 

لۆڭۈلادىكى تەڭشاىكىمىز ئىشاالەتكۈچىىىڭ ئارزۇساىغا خىااالى بولىادۇ. بەزىاالەر باۇنى يامااانلىق قىلىاش د يىشااى 

تالالنمىساى لۆڭۈلادىكى  cookieنىاڭ مۇمكىنن يامانلىق قىلىش مارىسسانى خېلى بىلارام قىلادى. ناۆۋەتتە بىز

ھااالەتتە شااۇنداقن مارىسسااا ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ ئەيىپلىشااىدىن بەلااال ئەنسااىرەيتتى. ئۇنىااڭ قارىشااىچەن ھااېب 

ناى قاناداق ئۆچۈررشاىى مەخساۇس  cookieبولمىغاندا بىزنىڭ بىر بەتتەن ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ لومپيۇتېردىكى 

يااالى باشااقا تورتااۇرا تەڭشااى ەئ بولۇشااىدىن  Google نااى cookieچۈشااەندرررش بولۇشااىن مەيلااى بااۇ 

 قەتلىيىەزەر.

 

cookie  نى قانداق ئۆچۈررش چۈشەندرررشىن بۇ مەئ ئىزچى  قىلىماتقاائ مارلاا ئاورنى تەھلىلاى بىالەئ
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ئىزدەشاال »دەى ماس لېلىدۇ. مەئ مارلا تەھلىلىدە ئۆزەمىىڭ لۆز قارىشىىى ئوتتۇرىغاا قويادۇمن يەناى بىزنىاڭ 

ساالھىيەت ئورنىمىزنى بېكىتىشكە قارىتا تەڭشەش ئېلىپ بېرىپن توردىكى ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ ھەر « قىلىدىغائ

خىا  مەساىلىلىرىىى ھەى قىلىادىغائ تاور باشالمچىسااىغا ئاۆزگەرتىش. ماۆلچەرىمچەن ئىشالەتكۈچى شەخسااىيەت 

ھۆلااۈمەتلىرى مەسىلىسااىن ئىاازدەش ساھەسااىدىكى مونوپوللااۇق ئورنىغااا يېقىىلىشااىشن شااۇنداقال چەت ئەى 

ئوتتۇرىغا قويغائ تەلشۈررش تەلىپاى لەل ۈساىدە بىاز دۇچ لېلىادىغائ ئاۇچ ساىىاق. بىاز ساۇ لەل اۈچە توباائ 

سېلىشىمىزن لۆلرە  لېرىپ ئالدىغا چىقىشىمىزن باتۇرلۇق بىلەئ دەۋر دولقۇنىىى تىكلىشىمىز لېارە ن ھەرگىزماۇ 

ىڭ تەھلىلىمىى بەلال ماختىادىن ئەمماا مېىىاڭ ئوتتۇرىغاا بۇ سىىاقالر بىزنى يىقىتىمەتسە بولمايدۇ. مارىسسا مېى

ناى « يامانلىق قىلماسلىق»قويغائ تەللىپىم ە قارىتا ئۆزىىىڭ پىكرىدە قالىدىغانلىقىىى بىلدرردى. خۇددى مەئ 

ئۆتە ۋەدە دەى قارىغاندە ن ئۇ ئاممىىىڭ مەيدانىدا تۇرۇى ئەخالق ئوبرازىىىاڭ ئاورنىىى بېكىتكەنادە ئارزۇنىاڭ 

 يااۇقىرى بولااۇى لېتىشااىىى لەلتااۈررى چىقىرىشااىدىن ئەنسااىرى ەئن ئەگەر بىااز ئاممىىىااڭ مااۆلچەرى ە بەلااال

يېتەلمىسە ن ئۇ چابدا سەلبى  تەسىر شەلىللەندررىدۇ. مەئ ئۇنىڭ لۆز قارىشىىى چۈشىىىمەئن ئەمما مېاىىڭچە 

پەقەت ھەرىكىتىمىز ئاارقىلىق ئۆزىىى ئۇنچە ئەخالقلىق دەى تەشمىق قىلىشىىڭ ھاجىتى يوق دەى قارايمەئن بىز 

 بۇ نۇقتىىى ئىسپاتلىساقال بولدىن ئىشلەتكۈچىلەر ئۆزلىرى ھۆلۈم چىقىرىدۇ.

 

سااېرگېيىىڭ مېىىااڭ تەھلىاا  ۋە پىكاارىم ە بولغااائ ئىىكاسااى سۇسااراق بولاادى. ئۇنىااڭ ماڭااا د يىشااىچە: 

ۈشەنساە بولۇۋ رىادۇن بۇنداق ساۆزلەر لىشاىىى ئەساىرىتىدىكەئن مەزماۇنى ماۈجمەى ئېىىاق ئەمەسن قاناداق چ»

مەنااال ئۇنىااڭ سااۈلۈت قىلىشااىىى خاتااا « لىشااى لونكر ااە قايتۇرمااا ئىىكاااس پىكاارى بېرىشااكە ئامالسااىز. 

چۈشااىىىمالغائ بولۇشااۇم مااۇمكىنن ئااۇ مەناادىن تەپسااىلى  پىااالئ باسااقۇچىىى ئېلىااپ چىقىشااىى تەلەى قىلاادى. 

ى بەتىاى لاۆرمە  ئااتالى ئۆتاۈى لېتىپتاۇ. مەئ ئەمەلىيەتتەن مەئ لونكر ە پىالنىى يازبائن ئېىىقكىن ئۇ بىرىىچ

مۇنداق ئويالۋاتىمەئن ئەگەر مەئ ئۇنى بىر تەرەپتىن پىيادە ماڭغاچ بىر تەرەپتىن پاراڭلىشىشقا تەللىپ قىلسامن 

خااۇددى مارىسسااا بىاالەئ پاراڭالشااقانغا ئوخشاااشن پىكىاار ئالماشااتۇرۇش ئۈنااۈمى ياخشااىراق بوالرمااۇ  بەلكىاال 

 دىن د ڭىزبا قارايدىغائ تىل قىيانى تاللىشىل لېرەلتۇ.ئورۇنىى تا  چوققىسى

 

شۇنىڭ بىلەئ بىللەن شەخسىيەت مەسىلىسى ھەققىدىكى مۇنازىرە قىزبىن لەيپىياتتا ئېلىپ بېرىلىماتااتتىن 

شىرلەت بىر قېتىل يىغىن ئېچىشىى ئورۇنالشتۇرۇى مۇنازىرى ە مۇناسىمەتلىل ھەممە سىياسەتلەرنى تەلتۆلاۈس 

قاارار قىلادىن باۇ مەساىلىلەر خىزمەتچىلەرنىاڭ ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ ساانلىق مەلۇمااتىىى زىياارەت  ھەى قىلىشىى

قىلىشن سانلىق مەلۇماتالرنىڭ سااقلىىىش ۋاقتاى شاۇنداقال شەخساىيەت مەسىلىساى ە قارىتاا ئىشالەتكۈچىلەرگە 

 ئېلىپ بارىدىغائ يېتەللەش قاتارلىقالربا چېتىلىدۇ.

 

ۇربااۇئ باشااقا مەسااىلىلەر ئوتتۇرىغااا قويۇلاادىن بىااراق بىرسااىمۇ جاۋابقااا ئااۇ قېتىملىااق يىغىىاادا يەنە ن

ئېرىشەلمىدى. ئېرىل شىمىە چاقچاق قىلغاندە  تەللىاپ بېرىاپن بىزنىاڭ شەخساىيەت سىياساىتىمىز بېشاىدىال 

پىكارىچەن  نىڭ تولۇق تېكىستى بويىچە باشلىىىشى لېارە  ئىاكەئ. الررىىىاڭ« ئامېرىكا ۋەتەنپەرۋەرلەر قانۇنى»

ىز بارلىق سانلىق مەلۇماتالرنى ئۆچۈررۋ تىشىمىز زرررر بولغانغا قەدەر ساقلىشاىمىز لېارە  ئىاكەئ. ئەگەر بىاز ب

ھۆلۈمەتىىڭ ئارىلىشىشى بە  لۆى بولۇى لەتتى دەى قارىسااقن ھەمامە ساانلىق مەلۇمااتىى شاى ىرالىن ئاۇنى 

ھەممىادىن باۇرۇئ ئىىتېرنېاە  Ashcroft زىيارەت قىلغىلى بولمايدىغائ قىلىمەتسە  بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقان

مااااۇالزىمەت تەمىىلى ااااۈچى سااااودى ەرلىرىىىڭ ئىزىاااادىن مېڭىشااااى مااااۇمكىنن چااااۈنكى ئااااۇالر ساااااقلىغائ 

يىغىان ئاخىرالشاتى  54ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ توردىكى پائالىيەت سانلىق مەلۇمااتى بىزنىڭكىادىن لاۆى ھەم ماوى.

 بىراق مۇنازىرە يەنە بىر قانچە ئا  داۋامالشتى.

 

مەئ ئوتتۇرىغا قويغائ ئىشالەتكۈچىلەرگە ئائىاە شەخساىيەت چۈشەندرررشاى ھەققىادىكى لاۆز قاراشاىى 

الررى بىلەئ سېرگې  پەقەتال قوللىمىدىن شۇڭالشقا ئەمەلىيلەشتۈررلمىدى. ئۇالرنىڭ د يىشىچەن بۇنداق بولغاندا 

ەخساىيەت مەسىلىساى مەڭ ۈلاۈ  پاندورا سېھىر قۇتىساى ئېچىلىاپ لېتىادىكەئن بەلكىال ئۇالرنىاڭ توبرىادۇ. ش
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توپلىغائ تارىسى  سانلىق مەلۇماتالرنى ساقالى قالمىسىمۇن ئەمما  Googleگەرچە ئىىتېرنېە مۇالزىمىتى تەمىىلى ۈچى سودى ەرلەر   

 ئۆز ئىچى ە ئالىدۇ.نىمۇ  Googleئۇالر ئىشلەتكۈچىلەر زىيارەت قىلغائ ھەر بىر تورتۇرانى بىلىدۇ يەنى 
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مەسىلەن قانچە چۈشەندررگەنسېرى شۇنچە قااليمىقانلىشىدۇ. مەسىلە ھەقىقىا  لۆررل ەنادە ئانادىن ئاۇنى ھەى 

قىلغىىىمىز تېسىمۇ ياخشى. ئىشلەتكۈچى بىلەئ بىز سانلىق مەلۇمااتتىن ئورتااق بەھىرلەنساە  قانچىلىال پايادا 

خالىمااايمىزن چااۈنكى بىااز باشااقىالرنىڭ سااانلىق مەلۇماااتتىن قانااداق ئېلىااپ لېلىاادىغانلىقىىى تىلغااا ئېلىشااىى 

 پايدىلىىىماتقانلىقىمىزنى بىلىشىىى خالىمايمىز. شۇنداق ئىكەئن ئۇنداقتا ئەڭ ياخشىسى سۈلۈت قىلىش.

 

گەرچە شااۇنداق بولسااىمۇن ھەر قېااتىل يېڭااى مەھسااۇالت ئااېالئ قىلىىغاناادان مەئ شەخسااىيەت مەسىلىسااى 

چىلەر بىاالەئ چوڭقااۇر پىكىاار ئالماشااتۇرۇىن ئااۇالرنى خاااتىرجەم قىلىاامەئ. مەئ ئاڭالشااىى ھەققىاادە ئىشاالەتكۈ

نىاڭ ھېكايىساىىى ئېيتىاپ بېارىمەئن « ياادا ياادا»خىزمەتچىلىرى ە تەلرار تەلرار قىلىاپ  Googleخااليدىغائ 

لالشاااقا گەرچە ھېچكىمىىاااڭ لاااۆز قارىشاااىىى ئاااۆزگەرتمى ەنلىكىىى بايقىغاااائ بولسااااممۇن مېىىاااڭ پەرىااازىل قو

ئىشلەتكۈچىلەر تولۇق خەۋەردار ئەھمالدا بىز بىلەئ سانلىق مەلۇماتالردىن ئورتاق بەھرىمائ بولۇش —ئۆزگەردى

يااالى بولماساالىق ھەققىاادە قااارار چىقىرىشااى لېاارە . زور لۆپچىلىاال ئىىژ ىېاارالر بااۇ تەڭپۇڭلۇقىىااڭ قىيىىلىااق 

دىان تاور شەخساىيىتى  Googleئىشالەتكۈچى دەرىنىسى بە  چوڭ دەى قارىدى. ئۇالرنىڭ قارىشاىچەن ئەگەر 

—ھەققىدىكى ئۇچۇرنى ئىزدىسەن ئۇنداقتا بىز ئىشالەتكۈچى ە ھەر قېتىملىاق ئىازدەش تەمىاىلى ەن ە ئوخشااش

 ئۇالرنى باشقا تورتۇرابا باشالى ئاپىرىپ جاۋابىىى ئىزدىتەمدۇق.

 

 گۈزەى دەقىقىلەر دولقۇنالى ئالغا ئىل ىرىلىمەلتە

 

ۋە لۈندىلىل خاتىرە ھۆجنىتى ھەققىدە بىماسىتە تىلغا ئېلىشىى  cookieىلەرگە قارىتا الررى ئىشلەتكۈچ

رەت قىلدىن ئاممىىىڭ قىزىقىپ قېلىشىىى چەللەشكە ئۇرۇندىن تەدبىر شۇلى ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ بىاز توپلىغاائ 

 مەرمەيدۇ.ئۇچۇرالر بىلەئ ئۇچرىشىشىىى ئامالىىڭ بارىچە ئازايتىش. بۇ ئامالمۇ دائىل لاربا لېلى

 

مەسااىلەئن زالىمىزنىااڭ ئالاادى سەھىىسااىىىڭ ئۈسااتىدە سااىىلىق لااۆزىتىش ئاپپاااراتى بولااۇىن ئۈسااتىدە 

Google  ئىزدەش سۈررشتۈررش ئەھمالىىى دومىلىتىپ لۆرسىتىپ تۇرىدۇ. بەزىدەن مەئ قىزىا  « شۇئائ»نىڭ

نلىقىىى لاۆررى بااقىمەئ. ئىازدەش رەڭلىل لىرىسلودا ئولتۇرۇى لاۆزىتىمەئن لىشاىلەرنىڭ نېمىلەرناى ئىزدەۋاتقاا

 تىىسىزن ئۈزلۈلسىز:-ھالقىلىق سۆزى دۇمىلىما ئېكرانىدا تۆۋەندىكىدە  ئۇچۇرالر لۆررنىدۇن ئۈئ

 

 مونتانا ئەڭ يېڭى خىزمەت ئىزدەش ئۇچۇرى

 

 ئالدىن بەل ىلەن ەئ پىرىسالى زاپاسالش

 

 ھەقسىز ئاتكىر تكا

 

 نىرۋا سىستېمىسى

 

   خور ئۆمىكى پىلانىىو نوتىسى سەيشەنبەLynyrd Skynyrdلىىىرد سكىىىرد د

 

 ئاق گۈللۈ  ئىتياڭىغى

 

 Tamron lens 500mmدتامروئ لىىزا   

 

 ئويۇنچۇق ھالىتى ئۆزىكى
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 ئادەم سۆڭىكى رەسىل جىپىسالش ئويۇنى

 

 بويتاقالر سۆھبىتى

 

Google ھاالەتلەرنى با زىيارەتكە لەل ەئ مۇخبىرالر چاوڭ زالادا تاۇرۇىن دۇنياادىكى ھەرخىا  روھىا  

نىڭ خەلقلارا تەساىرى  Googleلۆزىتىپ مەستسۇش بولۇى قالىدۇن ئاندىن قايتىپ بېرىپ شائىرانە تى  بىلەئ 

شاااۇنداقال ئىزدەشاااىىڭ تۇرمۇشاااىمىزنىڭ ھەمااامە تەرەپلىااارى ە چوڭقاااۇرالى ساااىڭىپ لىرىماتقاااانلىق رولىىاااى 

ھالاادان ۋاقىتلىااق تىاازىمالش لارتىسااىىى گەۋدىلەناادرررى تەساامىرلەيدۇ. شۇڭالشااقان زىيااارەتچىلەر ھېيىققااائ 

ئالغاندان بېشىىى لۆتۈررى ئۇ ئېكرانغا قارايدۇن ئۇالر قوشاۇلغائ قااتتىق مەخپىيەتلىال لېلىشاىمىىى ئوقۇشاقىمۇ 

 ئۈل ۈرەلمەيدۇ.

 

شااىرلەتىىڭ ياخشااى ئااوبرازىىى قوبااداش ئۈچااۈئن ئېكراناادا دۇمىااالى لۆرسااىتىدىغائ ئىاازدەش ھااالقىلىق 

ئەلاامەتتەن سااەت تۇرىاادىغائ  ئىاازدەش تۈرلىرىىىااڭ ھەممىسااى  55ئىااىچىكە سااۈزرل ەئ. سااۆزلىرىىىڭ ھەممىسااى

ئىى لىزچە يېزىلغائ. ئېسىمدە قېلىشىچە بىر توى ياپونىيەلىال زىياارەتچىلەر ئېكرانادىن ئۆتۈۋاتقاائ بىار قىساىل 

گەئ. چەتاالەى لاتالانااا ھەرپلىرىىااى لۆرسااىتىپن باشااقا بىاار جايغااا لېلىااپ قالغاناادە  لۈلۈشااۈۋاتقانلىقىىى لااۆر

تىلىدىكى شەھمانى مەزمۇنالرنى تونۇيالماسلىق بىزنىڭ زور لۆلەمدە ئىزدەش سۈررشاتۈررش ئېكراناى ئاارقىلىق 

تەشااامىقات ئېلىاااپ بارماسااالىقىمىزنىڭ ساااەۋەپلىرىدىن بىااارىن گەرچە ئاااۇ چوڭقاااۇر تېسىىكىىاااى باشاااقىالرنىڭ 

ش پائاااالىيىتى ە ئايالنااادۇرالىغائ شەخساااىيىتىىى لۆررۋ لىشاااتە  ئارزۇساااىىى قاندۇرىااادىغائ لۆڭاااۈى ئاااېچى

 تەقدىردىمۇ.

 

الررى ئەزەلاادىن سۈررشااتۈررش دۇمىلىمااا ئېكرانىغااا لۆڭااۈى بۆلمەياادۇ. ئااۇ ئىزچىاا  ئاممىىىااڭ ئۇچۇرنىااڭ 

ئاشكارىلىىىشااىغا بولغااائ ئىىكاسااى ۋە تەسااەۋۋۇرىغا دىقااقەت قىلىاادۇن سۈررشتۈررشااىى دومىلىتىااپ لۆرسااىتىش 

شەخساى  ئۇچاۇرنى ئاشاكارىالى  ئاۇ لۆرساىتىش ئېكرانىىىاڭ مەقسەتساىزال ئۇنىڭ ھۇشيارلىقىىى جەلپ قىلادى.

تەگلااات يااالى ئىشاالەتكۈچىلەر -قويىاادىغانلىقىىى ھااېن قىلاادىن چااۈنكى سۈررشااتۈررش مەزمۇنىاادا ئىسااىل

جاااوئ شاااىمىن ھااااراق ئىچىاااپ ئاپتوموبىااا  ھەيااادەى »ئاشكارىالشاااىى خالىمايااادىغائ ئۇچاااۇر دمەساااىلەئن 

ئۇنىڭادىن باشاقان « . ماارى جونساىىڭ ئىشاتىن ساىرتقى شاەھمانى لىلىملىارى»ن «ىسىپرىڭ ىلدتا قولغا ئېلىىاد

لۆرسىتىش ئېكرانى لىشىلەرنى ئۆزىىىڭ سۈررشتۈررش مەزمۇنىغا نىسبەتەئ ھەددىدىن زىياادە ئاويالى لېتىشاى 

تۈپەيلىااادىنن ئاااۇالر ھەر قېاااتىل ئىااازدى ەئ ئۇچاااۇرى تارقاتقاااائ ئۇچۇرباااا نىسااابەتەئ چۈشىىىكساااىز ھالااادا 

 ىشلىىىدۇ.تەشم

 

 Zeitgeistدەۋر خىياالى  ناى توختىتىامەتمەلچى بولغاائ.  Googleد    Google zeitgeistالررى 

يىاا  ئاخىرىاادا ئىشاالىتىدىغائ ئىقتىاادار پىروگراممىسااىن ئاااممىمى مۇناسااىمەت قوشااۇنىىىڭ بىاار يىلاادىن بۇيااائ 

اتقۇ ساھەساااىدىكىلەرنىڭ ئىااازدەل ەئ تۈرلەرنىاااڭ ئوماااۇمى  ۋەزىيىاااتى ە بولغاااائ قىساااقىچە خۇالسىساااى. تاااار

Zeitgeist  با ئاالھىدە قىزىقىشى بارن چۈنكى ئۇالر بۇ ئاارقىلىق باشاقىچە بىار خىا  ئۇساۇلدا يىللىاق خۇالساە

 Googleئاممىىىااڭ لااۆپلى ەئ گۇمااانلىرىىى قوزباياادۇ:  Zeigeistچىقىراالياادۇ. بىااراقن الررىىىااڭ قارىشااىچەن 

ل بىلىادۇ  ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ ساانلىق مەلۇمااتىىى قانچىلىال ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئىزدەش ئەھامالىىى قانچىلىا

دا ئاېالئ قىلىىىادۇن شۇڭالشااقا ساىىدى مېىاى بااۇ  Google.comيەنە  Zeitgeistۋاقىاە سااقاليدۇ  چااۈنكى 

ئەنلەنىىى ساقالى قېلىشىىڭ سەۋەب تىزىملىكىدىن بىرنى رەتلەى چىقىشىى تەلەى قىلدىن لۈچلۈ  ئىسپاتالرنى 

 ررىىىڭ ئۇ خەتەرلەرنى قوبۇى قىلغىلى بولىدىغانلىقىغا ئىشەندررىدىكەنمىز.تىزىپ چىقىپن ال
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دەسلەپتەن الررى جىل رىستىن سۈزگۈچىى ئېلىم تىشىى تەلەى قىلغائ جىل رەت قىلغائن بىراق الررى مۇشۇنداق قىلىشتا چىڭ تۇرباائ.   

خىزمەتچىساى ئەسالى سۈررشاتۈررش ئېقىمىىاى لاۆررى ئاابزى ئېچىلىاپال  24نىڭ ئەيىى چابدىكى  Googleچىقىرىمەتكەندىن لېيىنن 

ۋو ن ناېمە لاارامەت باۇن »ن نۇربۇئ سۆزلەر شەھمانى مەزمۇنالربا چېتىلىدۇن بۇالرنىاڭ ئىچىادىكى بىار خىزمەتچىىىاڭ د يىشاىچە: قالغائ

مىىۇتتىن لېيىنن الررى سۈزگۈچىى قايتىدىن قوزبىتىشىى ئوتتۇرىغا  15« نى ئىشلىتىپ مۇشۇ ئىشىى قىلىدىكەئ ھە  Googleلىشىلەر 

 ۈچ ئاخىرى ساقالى قېلىىدى.قويدىن مانا مۇشۇنداقن سۈزگ
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مۇناازىرە قىلىشاتۇقن -ئىشلەتكۈچىلەرگە قانداق ئۇچاۇرنى بىلادرررش د ا ەئ باۇ مەساىلىدە ئىزچىا  بەس

ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە بىزنىااڭ ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ سااانلىق مەلۇماااتىىى قېزىااپ چىقىااش ئىقتىاادارىمىز باربانسااېرى 

يىماتاااتتى. ئامىااە پاتېاا  تااۇننى ئاساسااى  تەھلىاا  سىستېمىسااىىى قااۇرۇى چىقىااپن ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ لۈچى

Google  تورتۇراسىدىكى پائالىيەت ئەھمالىىىڭ لۈندىلىل خاتىرىسىىى تەھلى  قىلدىن بۇ ئۇنىڭGoogle  دا

ياماانلىق »دا  Googleتاماملىغائ تاۇننى چاوڭ تاۈرى ئىادى. لىىايىلىال يېارى شاۇلىن دەى مۇشاۇ ئىىژ ىېارن 

ئىدىيەساىىى زور لاۈچ بىالەئ تەشامىق قىلىادۇن شۇبىىىساى ھاازىر ياماانلىق قىلىاش شۈبھىساى باار « قىلماسلىق

 سىستېما ئۈچۈئ لۈچ چىقىرىماتىدۇ.

 

  Rob Pikeئامىە ئىناد قىلغائ سىستېما ۋاقىتلىق اليىھە بولۇىن ئەپساانىمى پىروگراممىار روب پايال د

يى  ۋاقىە ۋە ز ھىن سەرى قىلىپ بۇ تېسىىكىىى مۇلەممەللەشتۈردى. بۇ  3قوشۇنى  Googleيېتەللەۋاتقائ بىر 

يابااچ ھەرىادەش »سىستېمىىىڭ بىر تەرەى قىلىدىغىىى لۈندىلىل خاتىرە ھۆجنىتى بولغاانلىقتىنن باۇ تېسىىكاا 

نىااڭ ئىشلەشااكە باشاالىغاندان ئۇ« ياباااچ ھەرىاادەش ماشىىىسااى»يىلااىن -2003دەى ئاتالاادى.  56«ماشىىىسااى

بااا ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ قىلمىشااىىى چۈشااىىىش ئىمكااانىيىتى ياااراتتىن ئەلسااىچە  Googleلۈچلااۈ  ئىقتىاادارى 

دىىمۇ ئۈنۈملۈ  ھالدا ئېالئ ئۈچۈئ مۇالزىمەت قولالش بىالەئ تەمىىلىادى:  Yahooقىلىپ ئېيتقاندا ئىىژ ىېرالر 

ق د تاالىن لىارىل ئەھامالىىى دەى تاوبرا ئىزدەش ھالقىلىق سۆزىىى تونۇى ۋە توسىدىغائ ماشىىا ئاادەم يۇمشاا

دولااالت قىلىاادىغائ ھەماادە قايسااى ئىشاالەتكۈچى ئااارايۈزى ئىقتىاادار ئاالھىاادىلىكى تورتۇرانىااڭ ئۈنااۈمىىى 

ئۆسااتۈرگەنلىكىىى جەزملەياادىغائن قايسااىالرنىڭ ئىشاالەتكۈچىلەرنى قايمۇقتۇرىاادىغانلىقىىى  بىلەلەياادۇ. ئەگەر 

بولۇشاااتىن ئىل ىااارىن ئىىژ ىېااارالر لۈنااادىلىل خااااتىرە ھاااۆجنىتىىى پەيااادا « يابااااچ ھەرىااادەش ماشىىىساااى»

بولغانادىن لېايىنن ئاۇالر باۇ ساانلىق « ياباچ ھەرىادەش ماشىىىساى»ئۆچۈررۋ تىشكە ئازراقال قىيمىغائ بولسان 

 مەلۇماتالرنى ساقالى قېلىشتا قەتلى  چىڭ تۇردى.

 

بااۇ نۇقتااا ئىزچىاا  قورسااىقىمىى  الررى ئاممىىىااڭ شەخسااىيەت سااۆھبىتى ە قاتىىشىشااىىى رەت قىلاادىن

ئاخىر شۇنىڭغا ئىشاىىەتتىمكىن باشاالنغائ ۋاقىتتاان بىاز ئاازراق ئاساساى  ئۇچاۇرالرنى -لۆپتۈردىن مەئ باشتىن

يالى باشقا ئىزدەش موتورىدا سۈررشتۈررش  Googleتەمىىلەىن ئاندىن بىر ئۇچۇر مەرلىزى قۇرۇىن لىشىلەر 

ستە ھالدا ئۆزى بىرىىى تاللىماالتتىن نۇرباۇئ لىشاىلەرنىڭ ھەمامە بەتىاى مەسىلىسىىى لىرگۈزگەندەن ئېىىقن بىما

تولۇق لۆررى چىقمايدىغانلىقىن ئۈستىدە لونكر ە نېمە يېزىلغانلىقىغا ئانچە دىققەت قىلىپ لەتمەيادىغانلىقىغا 

ىن بىزنىاڭ ئىشىىەتتىل. ئەمەلىيەتتەن مەنمۇ لىشىلەرنىڭ تولۇق لاۆررى بولۇشاىىى ئۈمىاد قىلماايتتىل. شۇبىىىسا

چۈشەندرررشىمىز لىشىلەرنىڭ ئەندىشىسىىى يېىىكلىتەتتىن ھەقىقى  لۆڭۈى بۆلىادىغائ ئاشاۇ لىشاىلەر بىزنىاڭ 

ئاشكارا ئېىىق ئىكەنلىكىمىزنى لاۆرەلەيتتى. ئەگەر ئاۇالر باشاقا جايادا ئىزدىساەن رىقابەتچىلىرىمىزنىاڭ -ئوچۇق

 قىلغىىى بىزگە يەتمەيدىغانلىقىىى بايقايتتى.

 

ىڭ قارىشىچەن بۇنىڭ خەتىرى بە  چوڭ ئىكەئ. چىش پاستىسى سىقىپ چىقىرىلغاندىن لېيىنن ئاۇنى الررىى

 قايتۇرۇى لىرگۈزرۋ تىشىى ئويلىغىلى بولمايدۇ.

 

گااۈزەى ئەممااا ئااورنىىى باسااقىلى »بۇنااداق قىلساااق بىااز بەدەى تااۆلەيمىزن ۋايىااى روسااىڭ ئېيتقاناادە  

رىىىاڭ زىياارەت ھوقۇقىادىن تەلتۆلاۈس ئايرىلىاپ قاالىمىزن الررى ئىشلەتكۈچى سانلىق مەلۇماتلى« بولمايدىغائ

 مەڭ ۈ بۇنداق خەتەرگە تەۋەلكۈى قىلمايدۇ.

  

                                                             
56

بولاۇىن باۇ جايادا قاوش مەنىساىىى ئىشالىتىپن  logئىى لىز تىلىدان لۈندىلىل خاتىرە بىلەئ ياباچىى ئىپادىلەيدىغائ سۆز ئوخشاشال   

 تەرجىماندىن—دەى ئىشلەتكەئ« ياباچ ھەرىدەش ماشىىىسى»
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 ئەجەبا بىز تىىچلىقتا بىللە تۇرالماسمىزمۇ 

 

يىلى قېپقالغائ ۋاقىتتان جوناسائ روسېىبېر  يېتەلچىلىل قىلغاائ -2003قۇرۇس. -قۇرۇسن قاراس-قاراس

پپىسااى بىاالەئ قۇرۇلااۇش بۆلااۈمى بىاارلىكتە ھەمكارلىشااىپن بىاار يااۈررش ئىقتىاادارن مەھسااۇالت تەتقىقااات گۇرۇ

 مۇالزىمەت ۋە ئاساسى  قۇرۇلمىالرنىڭ يېڭىلىىىشىىى چىقىرىمەتتى.

 

قااۇرۇس. قااوراى بالااداق تەقسااىملەش ۋە ئااېالئ ھەمكااارلىقى تەرەپااتەن لەسااپى  -قااۇرۇسن قاااراس-قاااراس

 چە ھەمكارلىق لەسپىىى قولغا لەلتۈردى.ئارقا بىر قان-تەتقىقات گۇرۇپپىسى ئارقىمۇ

 

مەنمۇ بار لۈچۈم بىلەئ تىرىشتىل. مەھسۇالت ئېالئ قىلىش ۋە تەشمىقات پائالىيىتى ئۈچۈئ ماقالە يېزىش 

مېىىڭ ئەڭ مۇھىل ۋەزىپەمن بىراق ۋەزىپە تىزىمىدا يەنە باشقا تۈرلەرمۇ باارن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە باۇ تىازىل مەڭ اۈ 

 ئۈزلۈلسىز لېڭىيىدۇ.

 

ىنازەت ئالمىغائ ئەھمالدا بىزنىڭ تاۇبىمىزنى ئىشلىتىشاكە ئۇرۇنغاائ ھەمكارالشاقۇچى شاېرىكلىرىمىزگە ئ

 مارلا ئورنىىى بېكىتىش قولالنمىسى تۈزرش.

 

دىاان پاياادىلىىىپ گېرمااانىيە  Googleسااىڭدررمە مەھسااۇالت ئېالنااى ئورۇنالشااتۇرۇش. مەسااىلەئن مەئ 

 ئااېلسەتجاباادۇق مەساالۇلىىىڭ -نىااڭ قااوراى« ئااارزۇ پااايتەختى»رى تورتۇراسااىدىن ئامېرىكااا تېلېاامىزىيە تىياااتى

نىاااڭ لىلىااال « چااااپقۇنلىرى-ئااااق ساااارا  باااورائ»ئادر ساااىىى تااااپتىلن يەنە ئامېرىكاااا تېلېااامىزىيە تىيااااتىرى 

 Googleئىشلى ۈچىسىىىڭ لوس ئانژ لىستىكى بىار قېرىىدىشاىىى تااپتىل. نەتىنىادە بىار ساېىتمۇ خەجلىامە ن 

 تىياتىرىدا لۆررندى.ئىككى تېلېم زىيە 

 

لىتاابچىلىق شاىرلىتى  DKمارلا ھەمكارلىقى ساۆھبىتى. باۇ ھەمكاارلىق مۇناساىمەتلىرى: مەئ ئەن لىايە 

ژۇرنىلاى « دەۋر»مارلىسىدىكى بالىالر قوراى لىتاابالرنى تارقااتتۇقن  Googleبىر يۈررش  بىلەئ ھەمكارلىشىپ

يېتەلچىلىاال پائااالىيىتى ئېلىااپ باااردۇق ھەماادە دۇنيااا بىاالەئ ھەمكارلىشااىپ دەرسااسانىدا ئىىتېرنېتتااا ئىاازدەش 

سۈرەت جىپىسالش بىرلەشمىسى بىلەئ ھەمكارلىشىپن ئۇالر ئۆتكۈزگەئ خەلقلارا لەۋھە تالىشىش مۇسابىقىسىىى 

 ياردەم بىلەئ تەمىىلىدۇق.

 

ئېالئ لەسپىمىز ئۈچاۈئ مارلاا تىكالەش ئۈچاۈئن  AdSenseمەھسۇالت بەل ىسى ئىناد قىلىش. بىزنىڭ 

نى تەشمىقات سۆزى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويادۇمن باۇ لاۆز « قولاليدىغائ ئېالئ GOOOOOOOGLE»مەئ 

 يىلى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ىچىقاراش دەسلەپتە قارشىلىققا ئۇچرىغائن ئىككى

 

شۇنداقتىمۇن خىزمەت ئۈنۈمۈم قانچە يۇقىرىن خىزمەت نەتىنىسى قانچە ياخشى بولۇشىدىن قەتلىياىەزەرن 

ارقىغا سۆرەۋاتقاندە  ھاېن قىالتاتىل. گەرچە مېىىاڭ مەھساۇالت باشاقۇرۇش گۇرۇپپىساىدىكى باشاقا بىر ئىش ئ

لىشىلەر بىلەئ بولغائ ئاالقەم راۋائ بولسىمۇ بىراق ھەر قېتىل بىر يېڭى مەھسۇالت چىقارباندان مېىىڭ مارىسساا 

ىزنىااڭ بىاارلىكتە قىلىاادىغائ بىاالەئ بولغااائ مۇناسااىمىتىل تېسىمااۇ جىددىيلىشااىپ لېتەتتااى. ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە ب

 تۈرلىرىمىز باربانسېرى لۆپىيىماتاتتى.

 

«Google ۋ ببااى مۇلاپاااتى د« خەۋەرWebby Award بااا ئېرىشااتىن قانااداق تەشاامىقات قىلىااش  

لېرە ن بۇ مەسىلە ئۈستىدە ئىككىمىزنىڭ پىكرى بىار يەردىان چىقمىادى. مېاىىڭچە باۇ مۇلاپاتقاا ئېرىشاكىىىمىز 
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مەھساۇالتىىڭ ئېرىشاكەئ ۋ بباى مۇلاپاتىغاا سېلىشاتۇرباندا ئاانچە ئاالھىادە ئەمەسن  4ا قالتىنن ئەمما باشاق

ۋ بباى مۇلاپاتىغاا نىسابەت ئاشاكارا رەھامەت ئېيتىاپ باقمىغاائ. مارىسساا ئاالھىادە  4ئۇنىڭ ئۈستى ە بىز ئاۇ 

ۇندىكىلەرنىڭ غائ تور بەتتىن بىرنى تەساىن قىلىاپن قوشادىتۇبدىن بىرنى اليىھەلەىن مەخسۇس رەھمەت ئېيتى

رەسىمىىى تورتۇرابا قوياۇى قويمااقچى بولادىن ئاخىرىادا ئاۇ ئارزۇساىغا يەتتاى. ساىىدى بىالەئ مېىىاڭ پىكارىل 

بىردە  ئىدىن ئۇنىڭ ۋ ببى مۇلاپاتىىى لۆى لۆررلىدىغائ مەسىلىلەرنىڭ توردىكى سوئاى جاۋاب ساەھىپىمىزگە 

 قويۇشىغا قوشۇلمىغائ.

 

  دىمۇ پىكىار ئىستىالپىمىاز لۆررلادى. ئاۇ مارىسساانىڭ باازارچىلىق Project Miles« دمۇساپە پىالنى»

خىراجىتى يوق ئەھمالدا ئىناد قىلغائ لۆى ئىشالىتىلىدىغائ ئىشالەتكۈچىلەر ئىازدەش تاۈرلىرى بولاۇىن ئۇنىاڭ 

د يىشااىچە الررى ھەر قانااداق مەنبەنااى بااۇ تااۈرگە ئىشلىتىشااكە قوشااۇلماپتۇ. سااىىاى ئىشاالىتىش جەريانىاادان بااۇ 

گرامما قىسمەئ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئىزدەش رامكىسىىىڭ ئاستىغا بىر سانىغۇچ قويۇلدىن ئۇ ئىشلەتكۈچىلەر پىرو

ئىزدەشىى ئىشلەتكەندەن سانىغۇچتىكى سائ لۆپىيىادۇن باۇ پىروگرامماا ئاېالئ قىلىىغانادان  Googleھەر قېتىل 

نىاڭ مۇخبىرىادىن « ىاە گېزىتاىنىيۇياور  ۋاق»تىن لەل ەئ بىر لىشاى  EPICشەخسىيەت ھوقۇقى تەشكىالتى 

« نىڭ ئۇالرنىاڭ شەخساىيىتىىى تىاڭ تىڭالۋاتقاانلىقىىى بىلەمادۇ  Googleئىشلەتكۈچىلەر »مۇنداق سوراپتۇ: 

الررىىىااڭ دائىملىااق خېرىاادارالر ئۇچااۇش مۇساااپە جااۇبالش پىالنىىااى ياقتۇرماساالىقى تۈپەيلىاادىنن ھەم بۇنااداق 

بولغائ ئەندىشىسىىى پەيدا قىلىدىغانلىقى سەۋەبىدىنن بۇ سىىاق قىلغاندا لىشىلەرنىڭ شەخسىيەت مەسىلىسى ە 

 پىروگرامما ناھايىتى تېزال توردىن چۈشۈررۋ تىلدى. 

 

قەلىماى ساوۋبا  Googleدانە  5000خىزمەتچىلەرنىڭ توليونىڭ چوڭ لوچىلىرىادا -مەئ ئۇنىڭ ئىشچى

رلەت ۋە ئۇنىاڭ قوشاۇنىدىكى ئەزاالرماۇ قىلىش پىالنىغا باشاقىچە پىكرىمىاى بەردىالن يااپونىيەدىكى تارمااق شاى

قوللىمىدى. لېكىنن بۇ تەشمىقات پائالىيىتى يەنىال ئېلىپ بېرىلدى. نەتىنىدەن ئىىتاايىن ئااز سااندىكى نااتونۇش 

 Googleلىشىلەرنىڭ سوۋبىسىىى قوبۇى قىلىشىى خااليدىغائ ئايالالردىن ساىرتن زور لاۆى قىساىل پىياادىلەر 

 بولمىدى.خىزمەتچىلىرى بىلەئ لارى 

 

مېىىڭ قاتىاشتۇربائ پىكرىل يا ئېتىباربا ئېلىىمىدىن ياا قوپااللىق بىالەئ رەت قىلىىادىن باۇ قىلمىشاالرنىڭ 

بااازارچىلىقتىكى قااارار چىقىاارىش نوپااۇزۇمىى ئاجىزلىتىماتاااتتى. تېسىمااۇ يااامىىى شااۇلىن مەئ  ھەممىسااى مېىىااڭ

ەساىلىىى ئالادىن لۆرەلىادىلن ئەمماا ھاېچكىل مەئ م—ھېچكىل ئىشەنمەيدىغائ ئالدىن بىل ۈچى بولۇى قالدىل

ئىشااى مەبلااۇى بولغاناادىن لېاايىنن مېىىااڭ ئىىاااۋىتىل ئۆسمەسااتىن ئەلسااىچە  Froogleماڭااا ئىشااەنمىدىن 

تۆۋەنلىدى. ئاخىرى مەئ الررىىى ئىزدەىن بىز قانداق قىلسااق ئانادىن مارلاا باشاقۇرۇش خىزمىتاى شاىرلەتىىڭ 

ىى سورىدىل. ئۇنىڭ ماڭا بەرگەئ تەللىپىن مەھساۇالت باشاقۇرۇش قوشاۇنى نىشانىغا تېسىمۇ يېقىىلىشىدىغانلىقى

بىلەئ تېسىمۇ زىب ھەمكارلىشىش بولدى. مەئ ئۇنىڭغان تېسىمۇ تىرىشاىپن ئۇنىاڭ د  ىىىادە  قىلىادىغانلىقىمغا 

 لاپالەت بەردىل.

 

ئەسلىدە مەئ بۇ  ئىككى ھەپتىدىن لېيىنن مارىسسا مەئ پايدىلىىااليدىغائ ئەڭ ياخشى لۆزنەلىى ياپتىن

لاااۆزنە  ئاااارقىلىق الررىن ساااېرگې  بىااالەئ ئۇچرىشاااىپن ئۇالرنىاااڭ مەھساااۇالت ئىستراتې ىيەساااى ۋە تەتقىاااق 

قىلىىىماتقائ مەھساۇالتالر ھەققىادىكى ئاويلىرىىى بىلەلەيتاتىل. ئۇنىاڭ جالارلىشاىچەن بۇنادىن لېايىن الررى ھەر 

ررى بىاالەئ مەھسااۇالت تەتقىقااات گۇرۇپپىسااىىىڭ ھەپااتە ئاچىاادىغائ مەھسااۇالت تەلشااۈررش يىغىىىغااا پەقەت ال

 ئەزالىرىال قاتىىشىدىكەئ.

 

مەئ مەھسۇالت تەلشۈررش يىغىىىدىن شەلىللىىىماتقائ چاوڭ تەدبىرلەرناى بىلەلەيتاتىلن خاۇددى تەي ىاڭ 

بااورىىى قۇرۇقلۇققااا چىقىشااتىن ئىل ىاارى تىااىب ئولياناادا شااەلىللەن ەئ لااۈچ توپالۋاتقااائ ئىسسااىق بەلبااا  ھاااۋا 

ىىمىغا ئوخشاش. تەلشاۈررش يىغىىىادان مارلاا ئاورنى خىزمىتىىىاڭ نىشاانىىى قايتىادىن تەڭشەشاىىڭ ئاازراق قاي

ئۈنۈمى بولۇشى مۇمكىن. بىراق بۈگۈنكى لۈندەن مەئ مەھسۇالتقا پەقەت ئارىلىشاالمايمەئن پاات ئارىادا يېتىاپ 

باشقا يوتقىىىمدا تۈگۈلۈىن ئەھمالىىڭ لېلىدىغائ تەي ىڭ بورىىىغا نىسبەتەئن ياباچ بىلەئ د رىزىىى توسۇشتىن 
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 تېسىمۇ يامائ بولۇى لەتمەسلىكى ئۈچۈئ دۇئا قىلىشتىن باشقا ھېچقانداق ئاماى قالمىغاندە  قىالتتى.

 

مارىسسانىڭ مېىى زررررىيىتى بولمىغاائ يىغىىغاا قاتىىشىشاتىن سااقالى قالغانلىقىغاا رەھامەت ئېياتىمەئن 

لەيمەنكااىن مەئ يەنىااال مەھسااۇالت تەتقىقااات يىغىىىىىااڭ ئەمەلىاا  ئەممااا ئۇنىڭغااا جەزماالەى شااۇنداق د يە

ئەھمالىاادىن خەۋەردار بولۇشااىى ئااارزۇ قىلىاامەئ. سااىىدى مارىسسااانى ئەسااكەرتىپن مەھسااۇالت بااازارچىلىق 

پائالىيىتىىىااڭ سۇپىسااى بولغااانلىقتىنن بااازارچىلىق بۆلااۈمى مەھسااۇالت تەلشااۈررش يىغىىىاادىكى مااۇزالىرى ە 

تارتىش ئۇدا بىر ئايدىن لۆپرە  داۋامالشتىن لېكىن پايدىساى بولمىادىن -قىىى ئېيتتى. تاالشقاتىىشىش الزىملى

 بازارچىلىق بۆلۈمى ئاخىرى سىرتتا قالدۇرۇلدى.

 

مارىسسااانىڭ ماڭااا د يىشااىچەن ئەمەلىيەتااتە الررى بىاالەئ جوناسااائ روسااېىبېر  مەھسااۇالت تەلشااۈررش 

ش تەللىپىىى بېرىپتۇ. ئۇنىڭ د  ىىى بەلكىل توبرىدۇن ئەمما باۇ يىغىىىىى مەھسۇالت قوشۇنى دائىرىسىدە چەللە

ئاخىرى پەقەت ئاۇنىڭال ساۆزىن ئەمەلىا  ئەھمالىىاڭ زادى قاناداق ئىكەنلىكىا ە ھۆلاۈم قىلىاش قىايىن. -باشتىن

الررى ئادەمىىڭ لۆى بولۇشىىى ياقتۇرمايدىغانلىقىىى بىلىمەئن بىراق ھازىر مەھسۇالت قوشۇنى بىلەئ قۇرۇلاۇش 

شۇنى بىللە ئىشلى ەچكەن بەلكىل ئۇ مارلا باشقۇرۇش بۆلۈمىىىڭ قاتىىشىشى ھاجەتسىز دەى قارىغائ بولۇشى قو

مااۇمكىن. مەيلااى لىمىىااڭ قااارارى بولۇشااىدىن قەتلىيااىەزەرن ھەممىسااى خىزمىتىمىىااڭ قىيىىلىااق دەرىنىسااىىى 

شقا قىلچىلىل ياردىمى بولمايدۇ. ئاشۇرۇۋ تىدۇن مېىىڭ مارىسسا بىلەئ بولغائ خىزمەت مۇناسىمىتىمىى ياخشىال

ئايىىڭ ئوتتۇرىدان مارىسساا خېرىادارالر تاور مەھساۇالتى بااش ناازارەتچىلىكى ە ئۆساتۈررلدىن -7يىلى -2003

ھەماادە ئىككااى تەرەپىىااڭ خىزمەتلىرىىااى ماسالشتۇرۇشااقا قواليلىااق يااارىتىش ئۈچااۈئن  لمەئ ئااۇنى تەبرىكلىاادى

تەللىپىىااى بەردىاالن بىااراق بۇنااداق يىغىاان ئەزەلاادىن ئېچىلىااپ قەرەللىاال ھالاادا ئۇچرىشااىش يىغىىااى ئااېچىش 

 باقمىغائ.

 

ئەلسىچەن بىزنىڭ پىكىر ئالماشتۇرۇش يولىمىز باربانسېرى خارابالشتى. بىر لۈنىن مەھسۇالت باشاقۇرۇش 

بۆلۈمىادىكى بىرەيلەنادىن ئاڭلىشاىمچە سااېرگې  باازارچىلىق بۆلۈمىىىاڭ خىزمەتلىرىادىن پەقەت رازى بولماااپتۇن 

يېڭى قورالىىىاڭ تارقىتىلىشاىغا پۇتلىكاشااڭ بولاۇۋ تىپتىمىزن باۇ قاوراى بالاداقتا  Googleۇنىڭ قارىشىچە بىز ئ

ئىشلەتكۈچى ئىزدەش تارىسىىى ئۆچۈرەلى ەن ە قەدەر ئاندىن ئۇنى ئاېالئ قىلىادىكەئ. بىاز ئىشالەتكۈچىلەردىن 

تورلۆرگۈسااىدىن ئىل ىرىكااى  IEلتىىڭ تاپشااۇرۇۋالغائ ئەڭ لااۆى لۆررلىاادىغائ مەسااىلىلەرنىڭ بىاارىن مىكروسااو

ئىزدەش سۈررشتۈررشىىى قانداق تازىالشن بۇ مەسىلىىىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىىىڭ سەۋەبىن ئىشلەتكۈچى ئىزدەش 

ئىل ىاارى سۈررشااتۈرگەئ ئىاازدەش شااەرتلىرىىىڭ ھەممىسااى ئېكرانىىااڭ ئاسااتىدا  شااەرتىىى لىرگۈزرۋاتقاناادا

تورلۆرگاۈ باۇ ئۇچاۇرالرنى سااقلىغائ  IEلۆررشىى خالىمايادۇ. گەرچە لۆررنىدۇ. ئىشلەتكۈچىلەر بۇ ئۇچۇرالرنى 

بولسااىمۇن ئەممااا قااوراى بالااداققا مەساالۇى ئىىژ ىېرالرنىااڭ قارىشااىچە ئااۇالر بااۇ مەسااىلىىى ھەى قىلىااپن ئىل ىاارى 

 قىالاليدىغانلىقىىى ئېيتتى.  ئئىزدى ەئ شەرتلەر قايتا لۆررنمەيدىغا

 

ەمما مەيلى مەئ يالى باازارچىلىق بۆلۈمىادىكى باشاقىالر بولساۇئن مەئ بۇنى ياخشى ئىش دەى قارىدىل ئ

-بۇ ئىقتىدارنى ئۆز ئىچى ە ئېلىشىى تەلەى قىلمىغائ. قوراى بالداقىى تەتقىق قىلىشقا مەسلۇى ئىىژ ىېار باۇ ئاو 

ارچىلىق پىكىرنى ئىىتايىن ياقتۇردىن پۈتكۈى ھەپتە ئاخىرىدا لود يېزىلدىن بەزىلەرنىڭ سېرگېيغا د يىشىچەن باز

بۆلۈمىمىز تارىب خاتىرىسىىى تازىالش ئىقتىدارىىى قوشۇش ئۈچۈئ مەھسۇالتىى ئېالئ قىلىشقا توسقۇنلۇق قىلىپال 

 سىىىمۇ ئۆچۈررۋ تىشتە چىڭ تۇرۇپتۇق. cookieنىڭ  Googleقالما  يەنە بۇ يېڭى مەھسۇالتتا 

 

ە ئۈچااۈئ بااازارچىلىق بۆلااۈمى نااېمە ئىااش قىلغىااىىڭالر بااۇن مەھسااۇالت تەتقىقااات بۆلۈمااۈڭالرنى  نااېم»

 12:30سېرگې  مۇئاۋىن مەھساۇالت باشاقۇربۇچىدىن ساوراپتۇ. يېارىل لاېچە « بۇرنۇڭالردىن يىتىلەى ماڭىدۇ 

گىچە بۇ باشقۇربۇچى ئاماى قىلىپ ئۇنى تىىچالندۇرۇش ئۈچۈئ تىرىشاىپتۇ ھەمادە ئۇنىڭغاا ئەمەلىا  ئەھامالىى 

 چۈشەندرررپتۇ. 

 

ئاۇ چابادان »ۇچى شۇ ئىشتىن لېيىن ئەپسۇسالنغائ ھالادا ماڭاا د يىشاىچەن مۇئاۋىن مەھسۇالت باشقۇرب
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Google  ال لىشاااى قالااادىن الررىن ساااېرگې  يەنە ساااىز بىلىااادىغائ شاااۇ لىشاااى. ئاااۇ ئەھمالىىاااڭ  3دا پەقەت

 « تتى. ەھەقىقىتىىى بايقىدىن ئاندىن جىدەللىشىپ ئالەمىى مالەم قىلىم

 

ت تەتقىقاات جەريانىغاا قاتىىشاىش ھوقاۇقىىى سااقالى قېلىشاقا ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنىمۇ مەھساۇال

خەۋەرنىااڭ اليىااھەلەش مەسىلىسااىدىمۇ  Googleتىرىشااقائن بىااراق ئۇالرمااۇ چەتااكە قېقىلغااانلىقىىى بايقىغااائن 

خەۋەرنااى مارىسسااا تولااۇق تىزگىىلىاادى. مارىسسااانىڭ قااوى ئاسااتىدىكى بىاار  Googleئەھااماى يۇقىرىقىاادە . 

اشاالىقى خەۋەر ئىاازدەش نەتىنىسااى ھەققىاادە زادىااال ئوخشااىمايدىغائ اليىااھە پىكرىىااى مۇئاااۋىن مەھسااۇالت ب

ئوتتۇرىغا قويدى ھەمدە ئىشلەتكۈچى ئارايۈزى قوشۇنى لود توڭلىتىلىش دئادەتتە لود توڭلىتىلغانادىن لېايىنن 

ئىىكااس بېرىادۇ.  ساائەت ئىچىادە قايتۇرماا  48پىروگراممىرالر يېڭى اليىھەنى ئەمەل ە ئاشۇرىدۇ  تىن ئىل ىرى 

ئااادەتتىكى ئەھمالاادان بۇنااداق چااوڭ ئااۆزگىرىش بىاار قااانچە ھەپتىلىاال باھاااالش ۋە سااىىاقتىن ئۆتىاادۇ. ئەممااا 

بىاازگە د يىشااىچەن الررى قۇرۇلااۇش سااۈرئىتىىى ئارقىاادا قالاادى دەپتااۇن شۇڭالشااقا ئااۇ زەربىاادارالر  نىڭمارىسسااا

 ىكەئ. ئەترىتىدىن بىرنى تەشكىللەى قۇرۇلۇشىى ئالغا سىلنىتىد

 

ماڭا نىسبەتەئن سەبىر تاقىتىمىىڭ ئەڭ ئاخىرقى چېكىىى بۆسۈى ئۆتىدىغىىى ئۇنداق چاوڭ ئۆزگەرتىشالەر 

 Googleئاياادان -9يىلااى -2003ئەمەسن بەلكااى بىاار لىچىاال ئۆزگەرتىشااىى بىاار تەرەى قىلىااش ئۇسااۇلى. 

—كى سۆزلەرنى قايتا يازدىنىڭ يىللىق تەبرىكلەش بەل ىسىدى Googleيى  توشىدۇن مارىسسا  5قۇرۇلغىىىغا 

د ىىىن ئىناد قىلغائ باش بەتتىكى بەدىلى  سىىبەل ىىىڭ ئۈستى ە چاشقىىەلىى دومىالتقاندان بىار جاۈملە ساۆز 

دەى يېزىااپن « ياشااقا لىاارگەئ تۇبۇلغااائ لااۈنىىى تەبرىكلەيمىااز 5نىااڭ  Google»لۆررنىاادۇ. مەئ ئىل ىاارى 

 5»پكىسى ە ماسالشتۇربائ. مارىسسانىڭ يازماقچى بولغىىى: ئۈستى ە زىىىەت قىلىىغائ تورت ۋە ئولتۇرۇش شە

ن مېىىڭ قارىشىمچەن ئۆزىىىڭ تۇبۇلغائ لاۈنىىى ئاۆزى مۇباارەللەش ن«Googleياشقا تولغائ لۇنۈڭ مۇبارە ن 

سەى بەلىتەن شۇڭالشقا مەئ د ىىىسقا ئۆزگەرتمەسلىكىى ئېيتتىل. يېرىل لېچە بولغاندان مارىسسا پىكرىمىى رەت 

ئۇنىڭ يازباائ ئاۇ جۈملىساىىى شاىرلەت ئىل ىارى ئىزچىا  ئىشالىتىماتقائ ئىاكەئ. ئەمەلىيەتاتەن مېىىاڭ  قىلدىن

 يازبىىىل شۇنداق ئىدى. 

 

دىكااى تېكىسااتلەرنىڭ  Google.comتىن بىاار پااارچە يېزىااپن الررىاادىن ئېلسەتاائىككىىچااى لااۈنىن مەئ 

انلىقىىى ئايدىڭالشتۇرۇشىى تەلەى قىلادىل. ئاۇ مەزمۇنىغا لىل قارار خارالتىرلىل ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ بارىدىغ

مەنادە ئىادىن ئەمماا ھاازىر  تئىل ىرى ماڭا ئايرىل لاپاالەت بەرگەئن ساۆز ئىشالىتىش جەھەتتىكاى مەسالۇلىيە

ىااى ئېلسەتئۇنىااڭ بااۇ لاپااالىتىىى يازمااا ھااۆجنەت شااەللىدە قارارالشتۇرۇشااىى ئويلىاادىل. سااىىدى مېىااى ئااۇ 

نىااڭ ئاااقىالنە نەسااىھىتى ە بويسااۇندۇم. مەئ سااىىدىىىڭ الررىغااا بىاارەر ئىشااىى يوللىماساالىققا ئۈندىاادىن مەئ ئۇ

 د  ەئ يالى د مى ەنلىكىىى بىلمەيمەئن ئەمما شۇنىڭدىن لېيىن بۇنداق ئىش يۈز بەرمىدى.

 

مارىسسا بىالەئ مېىىاڭ ئوتتۇرامادا بەزى ساورۇنالردا خەت مەسىلىساى تۈپەيلىادىن پىكرىمىاز بىار يەردىان 

ھااېب بولمىغاناادا قىسااقا مااۇددەت ئىچىاادەن بىااز مەلااۇم خىاا  شااەلىلدەن دوسااتانە ھالاادا  چىقماياادۇن بىااراق

ئىستىالپالرنااى ھەى قىلىااش ئۇسااۇلىىى تاپااااليمىز. بەلكىاالن مارىسسااا ئۆزىىىااڭ ھەقىااقەتەئ چې اارادىن ئۆتااۈى 

ە لەتكەنلىكىىااى ھااېن قىلغاناادۇن بەلكىاال مەئ مەھسااۇالت باشااقۇرۇش بۆلۈمىىىااڭ مارلااا قۇرۇلااۇش خىاازمىتى 

قاتىىشىشىغا ماسالشقاندىمەئ. يالى تېسىمۇ مۇمكىن بولغائ ساەۋەبن مەڭ اۈ قىلىاپ تۈگىتەلمەيادىغائ تاۈرلەر 

بىزنى ئۈستىدىكى خەتلەر ھەققىدىكى خىازمەت مەسىلىساى ە ز ھىىمىزناى ئىساراى قىلمايادىغائ قىلىمەتكەنادۇ. 

ھەر قانداق بىر خىزمەتلىرىمدىىمۇ لاۆى يىلى يى  ئاخىرىغا بارباندان خىزمەت نەتىنەم ئىل ىرى قىلغائ -2003

 بولۇىن ئۇنىڭ ئۈستى ە ھەم تېز ھەم يۇقىرى ئۈنۈملۈ .
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 مىكروسولە ئويغاندى

 

مېىىڭ يېڭى مەسلۇلىيىتىمىىڭ بىرى ھەر ھەپتىدە بىر قېتىل ئېلىپ بېرىلىدىغائ جۈمە لۈنىدىكى قەرەللىال 

دىان ئاشاتىن  1000خىزمەتچىلىرىمىاز -دان ئىشاچىئايغا باربان-4يىلى -2003يىغىىغا رىياسەتچىلىل قىلىش. 

نىاڭ يېىىادىكى   Saladoplexجۈمە لۈندىكى قەرەللىل يىغىن چوڭ تىپتىكى يىغىلىش بولۇى لەتتىن ئاادەتتە 

بىر بىىانىڭ بىرىىچى قەۋىتىدە ئېلىپ بېرىلىدۇ. ھەر جۈمە لۈنىن مايكوى لوپېز ئىسىملىل توختاملىق خىزمەتچى 

تااام تەساامىر ھااۆجنىتى تەييااارالى بېرىاادۇن ئااۇنى يېڭااى لەلاا ەئ  Apple Keynoteماڭااا ياردەملىشااىپ 

خىزمەتچىلەرنى تونۇشتۇرۇشن بۆلۈملەر قولغا لەلتۈرگەئ نەتىنىلەرناى تەقادىرلەشن يەنە ماالىيە ئەھامالىمىزنى 

 چوڭقۇر تەھلى  قىلىش قاتارلىقالربا ئىشلىتىمىز.

 

ىپن شۇنداقال بىر لۆز يۈگۈرتۈىن ئاندىن دۇلادۇى ساامادا الررى بىلەئ سېرگې  مەئ يازبائ ئارگىىالىى ئېل

ئۈزگەندە ن بىار ھەپتىادە ياۈز بەرگەئ ئىشاالرنى يۇمۇرلاۇق قىلىاپ بىار قېاتىل تىلغاا ئالىادۇ. ساېرگې  قەساتەئ 

لۆزىىى قىسىپ ئومىدنىڭ ئېلېكتىرونلۇق جەدۋەلىىڭ تام تەسمىردە لۆررن ەئ لىرىل ساانلىق مەلۇماتىغاا قااراى 

ئ ئېىىااق لۆرەلمەيااماتىمەئ يااان بىااراق قارىماققااا لىچىاال سااائ ئەمەسااتە  قىلىاادۇن چااۈنكى ئااۇزۇئ مە»قويااۇى: 

دەيدۇ. مەئ ئۇنىڭ ئارقىسىدىكى تام شولىلىغۇچقا سۇس قاوش مەنىلىال ساۆزلەرن ياشاالر لاارتوئ « تۇرمامدۇ. 

ۆزلەۋاتقاندان لىلىمااى شااۇنداقال لۈلكىلىاال رەسااىملەرنى چىقىرىااپن لااۆپچىلىكىى خۇشاااى قىلىاامەئن ئااۇالر ساا

 ۈلدررىمەئ.للۆپچىلىكىى ئىسقىرتقۇزۇى ۋە 

 

چۈنكى پۈتكۈى چۈشتىن لېيىىلىل قەرەللىل يىغىىدا يەتكۈزرلىدىغىىى شىرلەتىىڭ ھەممە تەرەپلىرىادىكى 

 20ئۇچااۇرالرن شۇڭالشااقا تەييااارلىق خىزمەتلىاارى ە توپتااوبرا بىاار لااۈئ لېتىاادۇن ئااۇ مېىىااڭ بىاار ھەپتىاادىكى %

ئاااخىرى قىزىقااارلىق لۆڭۈللااۈ  -باشااتىن ڭەئ لۈچۈمىىااڭ بااارىچەن بااۇ قەرەللىاال يىغىىىىااخىاازمەت ۋاقااتىل. م

ن لۆپچىلىل چاوڭ ئاشاپەز چاارلى تەييارلىغاائ تااتلىق تاۈررملەرنى يەۋاتقانادان لاپالەتلىل قىلىمەئ اىغشلىئېچى

قىلىاش يىغىىىادىن يېڭى خىزمەتچىلەرگە بېىى شەپكىسى تارقىتىپن خادىل تەۋساىيە  مودا مۇزىكىالرنى قويىمەئن

لېيىىكى ئىنتىمائى  يىغىلىش سورۇنىدا ئۇالرنى تېسىمۇ ئالتىپ تەشەببۇساكار بولۇشاقا رىغبەتلەنادررىمەئ. بىار 

قانچە ھەپتەن بىز لۈلدررگە ئىپادىسى ئورۇنالشتۇردۇقن مەسىلەئن چۈشەندرررش ئۇسسۇلى دبىر خى  مەنىلىال 

داقال مۇبالىغىلەشتۇرۇۋ تىل ەئ خاتىرە لومپيۇتېر قاتاارلىقالرن ئۇسۇى ن يىپىىچا ئارتقائ خاسىيەتلىل ئادەم شۇن

 بۇالر قەرەللىل يىغىلىشىمىزنى تېسىمۇ ئاالھىدە قىلىدۇ.

 

قەرەللىل يىغىىغا قاتىىشىدىغائ لونا خىزمەتچىلەر باربانسېرى ئازالى لەتتاى. ئىىژ ىېارالر ئاۇالر بىلىشاكە 

ئاۇالر ئۈچاۈئ جاۈمە لۈنىادىكى قەرەللىال يىغىان ۋاقىاە  تې ىشلىل نەرساىلەرنى بىلىاپ بولادىن شاۇ ساەۋەبتىن

ئىسراى قىلغانلىق. قەرەللىل يىغىن ئۇالرنى يېتەرلىل جەلپ قىاللمىادىن باۇ الررى بىالەئ ساېرگېيىىڭ دىققىتىىاى 

تاااارتتى. جاااۈمە لۈنىااادىكى قەرەللىااال يىغىىىىاااڭ مەقساااىتى پۈتكاااۈى شاااىرلەتىىڭ تېسىماااۇ ئىتتىپاقلىشاااىپ 

ىراق شىرلەتىىڭ مەدەنىيىتى ئەلسىچە چارلى پىشۇربائ تورتقا ئوخشاشن بىار قەۋەت ھەمكارلىشىشى ئۈچۈئن ب

 بىر قەۋەت ھالدا ئۆز ئالدىغا باشباشتاقلىق قىلماقتا.

 

ئىككااى قۇربااۇچى نوپۇزلااۇق ئىىژ ىېرالرنىااڭ قەرەللىاال يىغىىغااا قاتىىشىشااى ئۈچااۈئ ئۇالربااا خوشااامەت 

-گې  جاۈمە لۈنىادىكى قەرەللىال يىغىلىشاتا باارلىق ئىشاچىئايادان الررى بىالەئ ساېر-12قىلمىدى. ھەر يىلاى 

يىللىااق نەق پااۇى مۇلاپااات تارقىتىاادۇ.  دولااالر 1000قالدۇرىاادۇن ھەر بىاارەيلەن ە « ھەياارائ»خىزمەتچىلەرنااى 

لااۈئ ئىل ىارىن الررى بىاالەئ ساېرگې  مەناادىن قاناداق ياخشااى ئامااالىل  3يىلاى مۇلاپااات تارقىتىشاتىن -2003

مۇسابىقىساىىىڭ تېلېامىزىيە « دەرىنىادىن تاشاقىرى لوڭقىساى»ەئ ئامېرىكا زەيتاۇئ تاوى بارلىقىىى سورىدى. م
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ئېالئ لىلىمى ئىشلەش تەللىپىىى بەردىلن ئەلمەتتە ساختان بىز ئەلمەتتە بۇنداق قىممەت ئېالنىى بەرمەيمىاز. بىاز 

لىرىىاااى مەساااسىرە دائىااال تاااور شاااىرلەتلىرىىىڭ بەتسەجلىااال قىلمىشااالىرى شاااۇنداقال ئۇالرنىاااڭ ئااااممىمى ئېالن

قىلىاادىغانلىقىمىزنى ئويالشااقاندان بااۇ ئېالنغااا ئىشااىىىدىغائ لىشااىلەر ئااانچە لااۆى بولماساالىقى مااۇمكىنن بىااراق 

 لۆپچىلىكىىڭ ئىىكاسىىى لۆررى باقساقمۇ بولىدۇ.

 

مەئ ئېالئ لىلىمىىىڭ سەھىە ئەسىرىدىن بىرنى يېزىپن ئاۇنى باازارچىلىق بۆلۈمىادىكى بىار خىزمەتدىشاىل 

ساائەتتىن لېايىنن ئاۇ پۈتتاۈرگەئ  48ىيا خېيمۇدقا تاپشۇرۇى بېرىپن ئۇنى ئىشلەشاكە مەسالۇى قىلادىل. د لىش

ئااېالئ لىلىمىىااى ئېلىااپ لەلاادىن بىااز ئىككىىچااى لااۈنىال ئىشاالىتەتتۇق. بىاار ئااابزاس قىسااقا دومىلىمااا خەتلىاال 

  ساەھىى ە Al Goreد چۈشەندرررشتىن لېيىنن ماۇدىرىيەت ئەزالىرىىىاڭ ئىسامى لۆررنادىن ئانادىن ئااى گاور

ساىز جااۋابىىى »چىقىدۇن چىراياى ساەمىيمىيلىل بىالەئ تولغاائ بولاۇىن قۇتراتقۇلاۇق بىالەئ مۇناداق ساورىدى: 

سەى تۇرۇۋالغانادىن لېايىنن گاور يەنە « سىزگە ياردەملىشىپ تېپىپ بېرىدۇ.  Google.comئىزدەۋاتامسىز  

خىزمەتچىلىارى پەرداز بىالەئ ساەھىى ە  Googleقا باشا« باۇ بەلاال لۆپتۈررۋەتكەنلىكماۇ »مۇنداق سورىدى: 

چىقتىن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئاشپەز ئۇستام چاارلى ۋە لىشاىىى جەلاپ قىلىادىغائ ئالادى ساۇپا مۇالزىمەتچىساى 

سىز بىرەر نەرسە ئىزدەۋاتامسىز  ياخشى ئىزدى اۈچ »مې انمۇ بار. مې ائ ئالدىغا سەى ئى ىلىپن بوش ئاۋازدا: 

نىڭ جىلىتكىساىىى لىاي ەئ يەنە بىار مېھماانمۇ بىارلىكتە ساەھىى ە چىقتاى.  Pets.comا ئۇچىسىغ« الزىممۇ 

خىزمەتچىلىرى لۈلۈى تېلېقىپ لەتتى. قويۇى بولغاندىن لېيىنن سېرگې  بىاز قاارار  Googleسىن قويۇلغاندان 

ئارىساىدا پاۇى خىزمەتچىلىرىىىاڭ  Googleقىلىپ بولدۇقن تېلېمىزىيە ئېالنى ئۈچۈئ پۇى خەجلىمەيمىز لاېكىن 

 تارقىتىمىز دەى جالارلىدى. بۇ گەى چىققاندىن لېيىنن تۆۋەندە خۇشاللىق سادالىرى ياڭرىدى.

 

لېيىىكااى يىلىىااڭ يىاا  ئاخىرىاادان لااۆپچىلىككە تارقىتىاادىغائ نەق پااۇى بە  لااۆى بولااۇى لەتكەنلىكااتىنن 

 پن تارقىتىپ بولغۇچە تۇردى.بىرونېمىل ۋە تولۇق قورالالنغائ ساقچىالر توشۇش ۋە قوبداشقا ياردەملىشى

 

يىلااىن مااالىيە نەتىنىسااىدە خااۇش خەۋەرلەر ئۈزرلمىاادى. جااۈمە لۈنىاادىكى قەرەللىاال يىغىىاادا -2003

-6شىرلەتىىڭ مالىيە ئەھمالىىى نامايائ قىلىدىغائ تام تەسمىردەن ھەر تۈرلۈ  لۆرسەتكۈچلەر ئاۇدا ئۆرلىادى. 

 پا  تارقىتىشىى قارار قىلدى. ەن مۇدىرىيەتدولالربا يەتكەند 10ئايدان ھەر بىر پا  باھاسى 

 

  Overtureئەلمەتتەن بىز يەنىال رىقابەتكە دۇچ لېلىمىزن ئەمما بىزنىڭ يېتەرلىل بەيرىتىمىز بار. گەرچە 

ناى ساېتىم لىپ بىاز بىالەئ رىقابەتلەشاكەئ بولساىمۇن ئەمماا ئاۇالر  FASTئايدا ئىزدەش موتورى شاىرلىتى -2

مىليااارد ئامېرىكااا دوللىاارى باھااا بىاالەئ  1.3ئاياادا -7شااىرلىتى  Yahooە قالاادى. يەنىااال بىاار قەدەم لەيىىااد

Overture  .نى سېتىمالدىن گەرچە بىز ئانچە خۇشاى بولمىساقمۇن ئەمما ئانچە تاسادىپىيلىق ھېن قىلمىادۇق

Overture ھوقاۇقى تەرۇز قىلادى دەى ئەرز قىلغاائ پاتېىاە -ئىل ىرى بىزنى ئېالئ تارقىتىش پاتېىتىغا دەخلاى

Yahoo  بااااا تەۋە بولاااادىن بااااۇ ئااااۇزۇئ ئااااۆتمە  ئەڭ چااااوڭ خېرىاااادارىمىزدىن بىاااارى بىاااالەئ سااااوتتا

تەرەققى  قىلىپ  Googleلۆررشىدىغانلىقىمىزدىن د رە  بېرىدۇ. ئىشالرنىڭ ئەھمالى باربانسېرى ئېىىقالشتىن 

ولۇشااااىى نىاااڭ تەمىاااىلەش ساااودى ىرى ب Yahooبەلاااال زورىيىاااپ لەتتاااىن تەھااادىە لااااۈچى بەلاااال زورن 

داۋامالشااتۇرالمايدۇ. ئااۇالر چوقااۇم بىااز بىاالەئ رىقابەتلىشااىدۇن رىقابەتلىشىشااتەن ئۇالرنىااڭ ئۆزىىىااڭ ئىاازدەش 

 تېسىىكىسى بولۇشى لېرە .

 

-2يىلااى -2003ئاادەمىى تېسىماۇ ئەنساىرىتىدىغىىىن مىكروساولە ئىزدەشااىىڭ لاۈچىىى توناۇى يەتتاى. 

نىااڭ « سااىياتى  ۋاقىااە گېزىتااى»لىاادىرى جىاال ئااالچىن بۆلۈمىىىااڭ مۇئاااۋىن  Windowsئاياادان مىكروسااولە 

 زىيارىتىىى قوبۇى قىلغاندا د يىشىچە: 

 

«Google بىر سىستېمان ئەمما بىزنىڭ تەسەۋۋۇرىمىز بىلەئ سېلىشتۇرباندان ئۇنى تىلغا  نئىىتايىن قالتى

 «ئېلىشقا ئەرزىمەيدۇ. 
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ى. ئەگەر جىال ئاالچىن يېقىىادا ئاېالئ با ئېلىپ لەل ەئ تەھدىتى ھەقىقى  ئىاد Googleمىكروسولتىىڭ 

سىستېمىسااىدا ئىاازدەش ئىقتىاادارىىى سىڭدرررۋەتسااەن ئۇنااداقتا  Windowsقىلىاادىغائ يېڭااى نەشاارىدىكى 

ئىشاالەتكۈچىلىرىىىڭ دۇنيانىااڭ  Wonfowsدىاان ئىزدىشااى ھاجەتسااىز.  Googleلىشااىلەر تورلۆرگااۈدىكى 

تور ئېقىمىمىز ناھايىتى تېزال تۆۋەنلەى لېتىدۇ. تور ئېقىمى  ھەممىال يېرى ە تارقالغانلىقىىى ئويالشقاندان بىزنىڭ

 نىڭ لىرىمىمۇ تەھدىتكە ئۇچرايدۇ. Googleبولمىسان ئېالئ سانى ئازاليدۇن 

 

بااۇ مىكروسااولتىىڭ ئۇالربااا تەھاادىە « بىااز يااا سااىلەرنى سااېتىمالىمىزن يااا سااىلەرنى يوقىتىاام تىمىزن»

ساااېتىلمايدۇن  Googleە تاقابىاا  تۇرىااادىغائ تەدبىاارى. شااەلىللەندررگەئ ئى ىلىاال تىكااالەش شااىرلەتلىرى 

درتلىشىپ مىكروساولە بىالەئ ھەمكارلىشاىدىغائ ھاالغىمۇ چۈشاۈى قالمايادۇن ئاۇالر بىالەئ ھەمكارالشاقانلىق 

تېسىىكىمىزنااى ئاشااكارىالش بىاالەئ باااراۋەرن ئاناادىن ئااۇالر تەيياربااا ھەييااار بولااۇى ئاخىرىاادا بىاازگە تاقابىاا  

ەرەققىياتىغاااا مەسااالۇى بىااار خىزمەتدىشاااىمىىڭ ماڭاااا دەى بېرىشاااىچەن مىكروساااولتىىڭ لارخاناااا ت 57تۇرىااادۇ.

ئادەتلەن ەئ نەيرىڭى شۇلىن ئالادى بىالەئ يېڭىادىن ئى ىلىال تىكلىا ەئ شاىرلەتلەرگە يېقىىلىشاىپن ئۇالرنىاڭ 

ئالادى بىالەئ  يېغىىى سىقىدۇ ئاندىن بىر تەرەپكە تاشلىم تىدۇ. ئۇالر بۇنداق ئىشاالرنى قىلىشاقا بەلاال پىشاقائن

ئەۋزەى شەرتلەرنى تەمىىلەى بۇ شىرلەتلەرنى تەرەققىا  قىلدۇرىادۇن ئەمماا ئەمەلىيەتاتە ئاۇالر تىزگىىلىىىادىغائ 

تەتقىقات مەرلىزى ە ئايلىىىپ قالىدۇ. مىكروسولە ئاشۇ ئى ىلىل تىكلەۋاتقائ شىرلەتىىڭ ئەڭ چوڭ خېرىدارىغا 

يۆنىلىشىىى ئى ىلەيدۇن بەلكىل يەنە بەيارى رەسامى  تېسىىكىلىاق  ئايلىىىدۇن شۇنىڭ بىلەئ ئۇالرنىڭ تەرەققىيات

ياردەم بىلەئ تەمىىلىشىمۇ مۇمكىنن ئاندىن ھەر ئىشىىڭ يولى بىلەئ مەزلۇر شىرلەرنىڭ بىلىل مۈلۈ  ھوقۇقىغاا 

 ئى ە پىروگرامما لودلىرىىى لۆررشىى تەلەى قىلىدۇ.

 

ەئ سېرگې  ماۇدىرىيەتتىكىلەر بىالەئ سۆھبەتلىشاىپن مىكروسولە بىزگە لۆزىىى تىككەئ ۋاقىتتان الررى بىل

ئاااخىرىغىچە تىرلىشااىدىغانلىقىىى قااارار قىلغااائ. گەرچە بىااز ئااازراق ئەنسىرىسااەلمۇن ئەممااا ھۇدۇقااۇى  ئاناادىن

شااىرلىتى دمااالىيە باشااقۇرۇش يۇمشاااق د تااالى تىنااارىتى بىاالەئ  Intuitلەتمىاادۇق. ھايااات قااېلىش ئۈچااۈئن 

  شاىرلىتى ە ئوخشااش گى اناە ئاادەم Oracleئامېرىكاا لىىىيەساى ۋە ئورىكاوى دشۇبۇللىىىدىغائ شىرلەت ن 

ياۈز  تۇتۇشاۇش ئۈچاۈئن بىاز ياادرولۇق لاۈچىمىزگە مەرلەزلەشتۈررشاىمىز لېاارە : -مىكروساولە بىالەئ يۈزماۇ

ئىزدەش سۈپىتىن ئۇنىم رساى ئاېالئ تاورى شاۇنداقال مەزماۇئ يېتەلچىلىال خارالتېرىادىكى تېسىىكاا. بىاراق باۇ 

ەدبىرنى ئەمەلىيلەشتۈرىدىغائ ھالقىلىق ئاماىن بىز ئى ىلىل تىكلى ەئ دەسلەپكى مەزگىلدە ئىزچىا  قوللىىىاپ ت

 لېلىماتقائ: داڭلىق ئىىژ ىېرالرنى تەللىپ قىلىپ قالتىن ۋەزىپىلەرنى تامامالش. 

 

تىساسالىقالرنى ئالدى بىلەئن بىز مىكروسولتىىڭ ئۇلىمىزنى لولىشاىن ئۇالرنىاڭ بىاز تاپقاائ ماۇنەۋۋەر ئىس

جەلپ قىلىپ لېتىشىدىن ساقلىىىشاىمىز لېارە . باۇ ناۇقتىىى قىلىاش ساەى تەسن چاۈنكى پاا  چېكاى قەرەللىال 

نىاڭ ھاازىرقى  Googleھوقۇقىىى ئەڭ دەسلەپكى بىر تۈرلۈم ئىىژ ىېرالربا تارقىتىپ بەردۇقن ئۇنىڭ ئۈستى ە 

راقن لىشىىى خااتىرجەم قىلىادىغىىىن زور لۆپچىلىال ئاپپاراتى بە  چوڭن بىيۇرۇلرات تەرەپبازلىق گەۋدىلىلن بى

ئىىژ ىېاارالر مىكروسااولتقا بېرىااپ ئىشلەشااىىڭ ئااۇنچە پايدىسااى بااار دەى قارىماياادۇ. سااىىدى مەناادىن قانااداق 

قىلغاندا قۇرۇلۇش بۆلۈمى ە تېسىمۇ لۆى ئىستىساسلىق خادىمالرنى تەللىپ قىلغىلى بولىادىغانلىقىىى ساورىدىن 

چى ئوبرازىمىزنى ياۇقىرى لۆتاۈررش ئۇساۇلى ئاارقىلىق تەللىاپ قىاللىشاىمىز ماۇمكىن دەى ئۇ بىزنىڭ ئىشلەتكۈ

ئويالپتۇ. بىز ئىىژ ىېر قوباۇى قىلىادىغائ ئېالنىاى تارقااتتۇقن ئەمماا ئىشالەتكۈچىلەر باۇ ئېالنىاى لۆرەلەيادۇن ئاۇ 

قىلىااادۇن ئەگەر ئىشااالەتكۈچىلەر ئۆزىىىاااڭ باشاااقىالرنىڭ سۆزلىشىشاااىىى ئاااوبرىلىقچە ئاڭالۋاتقانااادە  ھاااېن 

نااى بايقاااش جەريانىاادىن خۇشاااللىق تاپسااان ئۇنااداقتا بااۇ خىاا  ۋاسااىتىلىل  Googleئىشاالەتكۈچى ئااۆزى 

قاتىىشااىدىغائ تۇيغۇنىااڭ مارلىغااا شااەلىللەندررىدىغائ تەسااىر لااۈچى بىماسااىتە ئىشاالەتكۈچى ە قارىتىلغاناادىن 

ۇنى لىمىاى ئىازدەى ئەمەلا ە ئاشۇرۇشاىى تېسىمۇ چوڭقۇر بولىدۇ. بۇ ئىدىيە قالتىن ئىكەئن ئۇنىڭ ئۈساتى ە با

  بىلىمەئ. 
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تېسىىكاا »ناى  Googleبەل ىسىىى ئۆزگەرتىشىى د  ەئ بولاۇىن ئاۇ  الررى ئىل ىرى ماڭا ئاممىمى ئاڭلىتىشتا پا  چېكى سېتىم لىش  

د مەساالىكىى ئەسااكەرتكەئ. ئااۇ مىكروسااولتقا بىزنىااڭ ئىزدەشااتىن باشااقا تېسىمااۇ ئۇلۇباامار پىالنىمىزنىااڭ بااارلىقىىى ھااېن « شااىرلىتى

 قىلدۇرماسلىقىى ئويلىغائ.
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 ئىىژ ىېر قوبۇى قىلىدىغائ يېڭى ئىدىيە 

 

تە يولالنغائ بىر تەشمىقات ۋارىقىىى تاپشۇرۇۋالدىلن ئۇنىڭدا ئاېالئ ئېلسەتيىلى يى  ئاخىرىن مەئ -2002

شىرلىتىىىڭ مىىى  BMWۋە ئاممىمى مۇناسىمەت تەشمىقاتى بىرلەشتۈررل ەئ لەسمە رەسىل بولۇىن مەقسىتى 

  ئاااپتوموبىلىىى لااۈچەى سااېتىش ئىااكەئن بااۇ تەشاامىقات ۋارىقااى ئىىتااايىن يۇمۇرلااۇق mini cooperلااۇپېر د

 ئااېلسەتئىشالەن ەئ ئىاكەئ. مەئ باۇ تەشاامىقات ۋارىقىىاى ئەۋەتاكەئ ئاېالئ ۋالااالەتچى شاىرلىتى ە بىار پاارچە 

ق ئەگەر ئااۇالر سااائ لىرانسىسااكونىڭ د ڭىااز ساااھىلى يېزىااپن بىااز ئاپتوموبىاا  سااېتىمالمايدىغانلىقىمىزنىن بىاارا

رايونىدا بولسان مەئ ئۇالر بىلەئ سۆھبەتلىشىشىى خااليدىغانلىقىمىى ئېيتتىل. ئاالھەزەى ئىككى يىلادىن لېايىنن 

  ناى Crispin Porter+Boguskyمەئ الررى بىلەئ سېرگېيىى قايى  قىلىپن بۇ ئېالئ شىرلىتى لىرىساپىن د

Google  مەخپى  پىالنىمىى ئىنرا قىلادۇردۇمن ئىىژ ىېار قوباۇى قىلىاش باايرىقى بىالەئ ئىشالەتكۈچى با لېلىپ

مارلاااا قۇرۇلاااۇش پائاااالىيىتى ئېلىاااپ بارىااادۇ. مەئ الررى بىااالەئ ساااېرگېيغا مەخپىااا  پىالنىىاااڭ مەزماااۇنىىى 

ر بىااازگە ن پەقەت ئۇالرباااا بىااار ئاااېالئ شاااىرلىتىىى تەللىاااپ قىلىااادىغانلىقىمىى ئېيتاااتىلن ئاااۇاللئاشاااكارىلىمىدى

ھەمكارلىشااىپ تېسىمااۇ لااۆى تېسىىاال ئىستىساااس ئى ىسااى تېپىشااقا ياردەملىشااىدۇن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە بااۇ دەى 

 ئۇالرنىڭ ئىىتىزار بولۇۋاتقىىى ئىدى. 

 

ئىىژ ىېرالربااا قارىتااا ئااېالئ ئىشاالەش سااەى قااوى تۇتىاادىغائ ئىااش. ئااۇالر ئااۆزلىرىىى تەشاامىق قىلىشااىى 

ىدىكىلەرگە مۇنااداق د اادىلن ھەر قانااداق لىشااى سااىلەرنىڭ بىااز ئۈچااۈئ ياقتۇرماياادۇن مەئ لىرىسااپىن شااىرلىت

د ااا ەئ « مارلاااا قۇرۇلۇشاااى»خىزمەتچىلىااارى ە  Googleئىشااالەۋاتقانلىقىڭالرنى بىلساااە بولمايااادۇن ھەمااادە 

نىااڭ دۇنيااادىكى ئەڭ ياخشااى  Googleسااۆزلەرنى تىلغااا ئېلىشااقا بولماياادۇ. لااېكىنن مەئ ئۇالربااا يەنەن ماڭااا 

ۇق ئورنىىى مۇستەھكەملەيدىغائ پىالئ لېرەللىكىن چۈنكى بىزدە بۇ سااھەدىكى ئەڭ ماۇنەۋۋەر ئىزدەش موتورل

 ئىىژ ىېرالر ئىناد قىلغائ ئەڭ ياخشى تېسىىكىمىز بارلىقىىى ئېيتتىل.

 

لىرىسپىن شىرلىتى بىر لىچىل گۇرۇپپا ئەۋەتىپن بىار لاۈئ ۋاقىاە ساەرى قىلىاپ شاىرلەتىىڭ ھويلىساىدا 

ر بىلەئ سۆھبەتلەشتى. بىر قانچە ھەپتىدىن لېيىنن ئۇالر قايتىپ لەلدىن بىز ئۈچۈئ قالتىن نوپۇزلۇق ئىىژ ىېرال

بەل ە ئىزنىكى ياساپتۇن ئالدى يۈزىادە  Googleئىنادى  پىالئ اليىھەسىدىن بىرنى لۆرسەتتى. ئۇالر ھەقىقى  

Google يىىچىلىقىن ۋاقتى لەل ەنادە ئىىژ ىېرىىىڭ رەسىمىن ئارقا يۈزىدە ھەى قىلىشىى لۈتۈى تۇربائ لود قى

بۇ ئىزنالالر تاپشۇرۇۋالغائ تەرجىمىھالالر بىلەئ بىللە ئادەم لاۈچى باايلىقى بۆلاۈمى ە يەتكۈزرلىادۇ. ئاۇالر ئەڭ 

 ئالى  تەبىلى  پەئ ئىىىستىتۇتلىرىغا بۇ ئىزنالىى تارقىتىشىى پىالنلىغائ.

 

 58ىلىمدە چىقىرىشىى پىالنالپتۇ.د  ەئ لارتوئ ل« سىمپىسوئ ئائىلىسى»نى  Googleئۇالر يەنە 

 

بىاالەئ ئاخىرالشااقائ ماتېماااتېكىلىق  comئااۇالر يەنە بىاار ئااېالئ تاختىسااى ياساااپتۇن ئۇسااتىدە پەقەت .

تەڭلىاامە بااار بولااۇىن تااۇ ن بەلاا ە يااوق. تەڭلىمىىىااڭ جاااۋابىىى يېشااىپن تااور ئادر سااى سااۈپىتىدە تورلۆرگااۈگە 

خاادىل قوباۇى قىلىاش بېاتى ە  Googleدۇن باۇ ئىاش تاالى لىرگۈزگەئ لىشاى يەنە بىار ئەقىا  سىىاشاىى لۆرىا

 لىرگۈچە داۋاملىشىدۇ.
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ىپ الررى بىالەئ ساېرگېيىىڭ لىلىمادىكى پېرساۇناژالربا ئااۋاز نىاڭ ئىنادىيەتچىساى بىالەئ سۆھبەتلىشا« سىمپىسوئ ئائىلىساى»مەئ   

بېرىش ئىشلىرىىى مەسلىھەتلەشتىلن بىراق ئۇ بۇنىڭدىن سەى ئەنسىرەى قالادى. مىكروساولتمۇ ئىل ىارى مۇشاۇنىڭغا ئوخشااش تەلەپىاى 

تىكالەش ئارزۇساىىى دەپساەندە قىلغاائ ئوتتۇرىغا قويغائن شۇنداقتىمۇن بى  گەيتىن لارتوئ لىلىمدىكى ئەر باش قەھرىمانىىڭ ئى ىلىل 

دەياادىغائ پىرسااوناژ بولسااان « بىاار درۋە چە  يېزىااپ بەرگەئ تەقاادىردىمۇ مېىااى بااا  قىلىم تەلمەياادۇ»قىلىااپ تەسمىرلەنسااە ھەماادە 

 مىكروسولە پەقەت خۇش بولمايدۇ.
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 Googleئااۇالر بىاار يااۈررش باسااما ئااېالئ ياساااىن ئۈسااتى ە ئوخشاااش بولمىغااائ لىچىاال رەسااىمدىن 

-شىرلىتىىىڭ بىىاسىىى شەلىللەندرررپتۇن ئۇ يەردە ئاپتوموبى  توختىتىشن لالن تارقىتىشن ئاپتوماتىل نەرسە

سااېتىم لىش ماشىىىساااىدىن يېمەللىاال ساااېتىم لىش قاتارلىقالرنىااڭ ھەممىساااىدە مااۇرەلكەى ئەقلىااا  لېاارە  

مەسااىلىلەرنى ھەى قىلىاادىكەئ. ئااۇالر ئېالنىااى لااۆرگەئ لىشااى ە جاااۋابى بىاالەئ قوشااۇى خىاازمەت ئىاازدەش 

 ئىلتىماسىىى بىللە ئەۋەتىش تەللىپىىى بېرىپتۇ.

 

باۇى قىلىاش خىزمىتىمىزنىاڭ يېڭاى مارلىساى قىلىشاىى ناى خاادىل قو« تەجرىبىسانىساى Google»ئۇالر 

پىالنالپتۇن مەقسىتى بىزنىڭ قىلىماتقاائ ئىشامىزنىڭ پەقەتاال ئىازدەش ئەمەسالىكىىى تەلىاتلەش ئىاكەئن چاۈنكى 

بىزنىااڭ نىشااانلىق خېرىاادارلىرىمىزدىن نۇربااۇئ لىشااى ئىاازدەش تېسىىكىسااى ئاااللىبۇرۇئ پىشااىپ يېتىلاادى دەى 

ناى لۆرساەتكۈچ قىلىاپن  Labsتېسىمۇ گەۋدىلىل بولۇشى ئۈچۈئن ئۇالر قولدا يېزىلغاائ قارايدىكەئ. قارىماققا 

Google .ئىزنىكىىىڭ ئوڭ ئۈستى ە جايالشتۇرۇپتۇ 

 

 Google Labs Aptitude« دتەجرىبىسانىساى ئىقتىادار ساىىاش Google»ئاۇالر تەللىاپ بېرىاپ 

Test قاتاارلىق « ىىساتىتوتى تېسىىكاا ئەسلىمىساىماسسا چوستېن تەبىلىا  پەنالەر ئى»ن «تېسىىكا-پەئ»  نى

 قىستۇرۇش تەللىپىىى بەردى. بائىلمى  ژۇرنالالر

 

الررى بىلەئ سېرگې  قارشاى تۇرمىادى. ئەمەلىيەتاتەن ئاۇالر ئىىتاايىن قىزىقاارلىق ھاېن قىلادى. ئاۇالر بىار 

باااش تېمىسااى قااانچە اليىھەنااى رەت قىلاادىن ئۇنىااڭ ئىچىاادە بىاار بااۆلە  تەشاامىقات سااىىى بااار. بااۇ سااىىىىڭ 

نىڭ خاادىل تەللىاپ قىلغاۇچىلىرى نەيازە ۋە تاور خالتىساىىى ئېلىاپ  Googleبولۇىن « ئارقىسىدىن قوبالش»

توختىما  قوبالى قاتتىق ياۈگرەىن باشاقا شاىرلەتلەردىن قۇرۇلاۇش تېسىىكاا خاادىملىرىىى ئوۋاليادۇ. باۇ خىا  

 ئوبراز ئانچە شەرەپلىل ئەمەس.

 

بىاز ئاخىرىادا تەللىاپ »ايتۇرما ئىىكاسىىىڭ ئاساسى  مەقساىتى شاۇلى: ئىككى ئى ىلىل تىكلى ۈچىىىڭ ق

قىلمىغائ لىشىلەرگە زەربە بولاۇى قالىادىغائ ئىشاالربا دىقاقەت قىلىشاىمىز لېارە ن ئەگەر ئاۇالر ئەقىا  ساىىاش 

رى قېپقالغاائ قىسامىغا نىسابەتەئن الر« سوئاللىرىىى يېشەلمى ەئ بولساىمۇن ئاۇالرنى ھاقارەتلىساە  بولمايادۇ. 

سېرگې  مېىىڭ داۋامالشتۇرۇشۇمغا قوشۇلدىن بۇ مېىى يوشۇرۇنچە خۇش قىلىامەتتىن مەئ مەملىكەتتىكاى  بىلەئ

دىمىغااى ئۈسااتۈئ ئااېالئ سااودى ىرى بىاالەئ ئېلىااپ باربااائ مارلااا قۇرۇلااۇش اليىااھە پىالنىىااى بااارلىق بااازارچىلىق 

 4چى ە تەۋسىيە قىلادىلن ئەلامەتتە بۇنىڭغاا پائالىيەتلىرىدىن بىزارلىق ھېن قىلىدىغائ ئىككى ئى ىلىل تىكلى ۈ

دا بااازارچىلىقىى قانااداق ئېلىااپ بېاارىش يااولىىى  Googleيىاا  ۋاقىااە سااەرى قىلاادىلن ئەممااا مەئ ئاااخىرى 

 تېپىمالدىل.

 

پۈتكااۈى اليىھەنىااڭ ئەمەلىيلەشتۈررلۈشااى ئاساسااەئ مااۇلەممەى ئىاادىن ئااېالئ شااىرلىتىدىكى لەسااپى  

نمى ەچكەن بىااز ئىشاالەتكەئ زور لااۆى قىسااىل ئەقىاا  سااىىاش سااوئاللىرىىىڭ خااادىمالر تېسىىكااا بىلىمىىااى چۈشااە

  دئااۇ دۇنيااا سااۈرەت جىپسااىالش لەۋھە تالىشااىش 黄炜华ھەممىسااىىى لااۇرتىن چااېن ۋە خااۇاڭ ۋ يسااۇا د

ئىىژ ىېارى يازباائ. مەنماۇ بىار لىشاىلىل لاۈچ  Googleقېتىل چىمپىيوئ بولغاائ  باۇ ئىككاى  4مۇسابىقىسىدا 

 قوشتۇم.

 

ىە قىسقا شېلىر يېزىاپن ئىازدەش ئېقىمىىىاڭ پەساىللىل ئۆزگىرىشاىىى مۆلچەرلەشاىىڭ ماۇمكىن بىر لۇپل»

 بۇ مېىىڭ بىر تەللىپىل.« بولغائ سەۋەبىىى تەسمىرلەڭ. 

 

باۇ مېىىاڭ يەنە بىار « مەقسەتلىل قالدۇرۇلغائ بوش ئورۇنالرنى نېمە ئارقىلىق گەۋدىلەندرررش لېارە . »

 تەللىپىل.
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يۈزلاۈ  جىساىمغا رەڭ بەرگەنادەن  12خىا  رەڭ ئاارقىلىق  3غا قويغائ بىر مەسىلە: خۇاڭ ۋ يسۇا ئوتتۇرى

ھەر بىر يۈزى ە بىر خى  رەڭ ئىشلىتىلساەن جەملىا  قاانچە خىا  ئوخشاىمىغائ ئۇساۇى باار  مەئ باۇ مەساىلى ە 

لىن ئۇنىڭاادىن باشااقان مېىىااڭ تەللىااپىل ئاشااپەز چااار« سااىز قايسااى رەڭىااى تالاليسااىز »مۇنااداق تولۇقلىاادىل: 

شۇنداقال مېىىڭ لىچىل ۋاقتىمدا ئويىاى باققائ بىر خى  لومپيۇتېر ئويۇنىغا چېتىلىادۇن « يامانلىق قىلماسلىق»

 بۈگرى يولالر بار.-ئۇنىڭ ئىچىدە نۇربۇئ ئەگرى

 

يىلىن بىز ئوتتۇرىغا چىقاربائ بۇ يېڭى پىاالئن تاراتقۇالرنىاڭ زور قىزىقىشاىىى قوزبىادى. ئامېرىكاا -2004

ۋاى »ئاممىمى رادىيو ئىستانسىسىن ئامېرىكا رادىيو ئىستانسىسىن ئامېرىكا سىملىق خەۋەرلەر تاورىن درلەتلىل 

خەۋەر پىروگراممىسى شۇنداقال ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېىتلىقى قاتارلىقالرنىاڭ « مىىۇت 60»ن «لوچىسى گېزىتى

ائىرىمىزنى زور دەرىنىدە لېڭەيتتى. ھەممىسى بىزنى دابدۇبىلىق ھالدا ئىنابى  خەۋەر قىلىپن بىزنىڭ تەسىر د

ھەتتا ئۆزىمىزنىڭ ئىىژ ىېرلىرىمۇ خىزمىتىمىزنىڭ ئىىتايىن قىزىقاارلىق ئىكەنلىكىىاى ماختىادىن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە 

Google  پارچىادىن ئاارتۇق  4000سااندۇقى  ئاېلسەتنىڭ ئۇسلۇبىغا ئىا ەن بىاز تەساىن قىلغاائ مەخساۇس

شااۇرۇۋالدى. لىچىككىااىە بىاار تاسااادىپىيلىقتىن سااىرتن ھەماامە ئىااش خااادىل تەللىااپ قىلىااش ئىلتىماسااىىى تاپ

 ئارزۇيۇمىزدىكىدە  ئېلىپ بېرىلىماتاتتى.

 

 بىز خادىل تەللىپ قىلىش ئېالنى ئارقىلىق قوبۇى قىلغائ ئىىژ ىېر پەقەت بىر نەپەر.

 

ىلتىمااس جەدۋىلىىاى تاپشاۇربائ ئ« تەجرىبىسانىسى ئىقتىدار ساىىاش Google»قەبەزنى ۋاسىتە قىلىپ 

 jobs@google.comقىلغۇچىالرنىڭ سانىىى ئىز قوبالشاقا ئامالساىزن ئاېالئ جەلاپ قىلىاپ نورمااى بولغاائ 

ياولالى خىازمەت ئىزدى ەنلەرنىماۇ بىلىشاكە ئامالساىز. ئەڭ ئااخىرى تەللىاپ قىلىىغاائ  ئاېلسەتيولى ئاارقىلىق 

ئىسپاتاليدىغائ سانلىق مەلۇمات ياوق.  ئادەم سانى ئەسلىدە تېسىمۇ لۆى بولۇشى مۇمكىنن بىراق مەندە ئۇنى

 مارلا قۇرۇلۇشى ئاالھىدە ئۈنۈملۈ  بولدىن خادىل تەللىپ قىلىش خىزمىتى ئانچە ياخشى ئىشلەنمىدى.

 

خادىل تەللىپ قىلىش خىزمىتى ە مەسلۇى بولغائ قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭ باش نازارەتچىسى ئاالئ ئىلۇستاس 

ىىچاى يىلاى يېڭىالنغاائ نەشارىدىكى پائاالىيەتىى قاناات يايدۇرۇشاىى ئانچە لۆڭلى ە ئېلىپ لەتمىدىن ئاۇ ئىكك

ئويالپتااۇن ئۇرساامۇ بااۇ پىكىرنااى ياخشااى دەى ھااېن قىپتااۇ. شۇبىىىسااىن لارخانااا تىنااارىتى ە مەساالۇى يېڭااى 

باشااقۇربۇچى بۇنااداق قارىمىاادى. خااامچوت ئۇنىااڭ بۆلۈمىاادىن چىقىاادۇن بىااراق ئااۇ پەقەت پااۇى چىقىرىشااىى 

دەيدىغانلىقىىى چۈشىىىمەئن ئەمما شۇنداق « پۈتۈنلە  پۇى ئىسراى قىلغانلىق»ېمە ئۈچۈئ خالىمايدۇ. ئۇنىڭ ن

 دەى ھېن قىلمايمەئ.

 

ئااۇ يىلااى قېپقالغااائ ۋاقىتتااان گەرچە مەئ ئىزچىاا  لىرىسااپىن  ئااېالئ شااىرلىتىىىڭ يەنە بىاار قېااتىل مارلااا 

دا يەنە بىار قېاتىل  Googleئەمماا  ئوبرازىمىزنى ئۆستۈررش ئىشاىىى قىلساىكەئ دەى ئاارزۇ قىلغاائ بولسااممۇ

ئۆزگىرىش يۈز بەردى. بۈگۈنكى لۈندەن ئادەم بايلىقى بۆلۈمى لەساپى  خاادىمالرنى تەللىاپ قىلىشاقا مەسالۇىن 

جوناسااائ روسااېىبېرگىىڭ قااوى ئاسااتىدىكى مەھسااۇالت بااازارچىلىق باشااقۇربۇچىلىرى مەھسااۇالتىىڭ تەشاامىقات 

مەسىلىسىدە تەللىپ پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويسام بولىادۇ ئەمماا ئاۇالر  لېڭەيتىش ئىشلىرىغا مەسلۇى. مەئ مارلا

ئاخىرىاااادا ئەمەلىيلەشتۈررشااااكە مەساااالۇى. مەھسااااۇالت بااااازارچىلىق باشااااقۇربۇچىلىرى ئااااېالئ ۋالااااالەتچى 

سودى ەرلىرىىى تالاليدۇن ئاساسلىقى خەلقلارا لەسىپلەرنى لېڭەيتىش ئۈچۈئن ئۇنىڭ ئۈستى ە خەلقلارا لەسىپ 

 سپىىىىڭ ئاجىز تەرىپى. دەى لىرى

جوناسائ روسېىبېرگىىڭ قاوى ئاساتىدىكى باشاقۇربۇچىالر ئەلامەتتەن بىاز توپلىغاائ ئىشالەتكۈچى ساانلىق 

مەلۇماتلىرىمىزنى ئېالئ ۋالالەتچى سودى ەرلەرگە تەمىىلەى ئالماشتۇرۇش ساۈپىتىدەن ۋالاالەتچى ساودى ەرلەر 

ئىچكااى ئۇچۇرالربااا ئېرىشااتىن بىااراق بىااز ئەرزائ ئېالنغااا  لۈنسااېرى گۈللىىىماتقااائ ئىاازدەش ئااېالئ بازىرىاادىكى

 ئېرىشتۇقن ھەتتا ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزرى ئورتاق پايدا ئېلىش د يىشكىمۇ بولىدۇ.

 

مەئ بۇ تەللىپىى ئانچە ياخشى دەى قارىمىدىل. مېىىڭ قارىشىمچەن ئىشلەتكۈچى ساانلىق مەلۇمااتلىرىىى 
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تىش ئاقىالنە تەدبىر ئەمەسن ئەمما ئەڭ لەسكىن قارشى تۇربىىى مارىسسا. سېتىش ئارقىلىق تەنىەرخىى تۆۋەنلى

لەم تېپىلىادۇ. ئىل ىارىن -بۇ قېتىل مەئ بىلەئ مارىسسا ئىككىمىزنىڭ مەيدانىىىڭ بىر يەردىن چىقىشاى لەمادىن

الى بىز ئۇسلۇب مەسىلىسى سەۋەبىدىن گەى تەگىشىپ قىلىشىمىز ئاۈزرلمەيتتىن ئەمماا بىازدە ئەزەلادىن ئىساتى

تەرۇز -بىاالەئ ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ مۇناسااىمىتى مااۇقەددەس بولااۇى دەخلااى Googleلااۆررلمى ەئ بىاار نۇقتااان 

قىلىشااقا بولماياادۇ دەى قااارايتتۇقن ھەر قانااداق ئىااش ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ بىاازگە بولغااائ ئىشەنچىسااى ە زىيااائ 

قۇربۇچىالرنى تەللىاپ قىلىشاقا تەرەققى  قىلىش ئۈچۈئ بىر تۈرلاۈم يېڭاى باشا Googleيەتكۈزسە بولمايتتى. 

ئېھتىيااجلىقن گەرچە ئااۇالر ئەقىللىاق بولسااىمۇ بىاراق بىزنىااڭ ياادرولۇق قىماامەت قارىشاىمىزنى ھەقىقىاا  قوبااۇى 

قىلمىاادى. مەھسااۇالت باشااقۇربۇچىالرنى لاسااتىيۇمىى قاااتۇرۇى لىيىمالغااائن نااامى ئۇلااۇ  خەلقلااارا ۋالااالەتچى 

ئۇنداق بولمايمەئ. لىرىسپىن بىاز ئۈچاۈئ ساىىاق خارالتېرىادىكى بىار  سودى ەرلەر جەلپ قىلىماپتۇن ئەمما مەئ

ئااۇنى  Googleقىسااىل پائااالىيەتلەرنى قىلاادىن بىااراق خەلقلااارا تەجرىبىسااى يېتەرسااىز بولغااانلىقتىن ئاخىرىاادا 

 ن مەنمۇ ئوخشاش.59ئىشلەتمىدى. ئۇالر داۋاملىق ئالغا ئىل ىرىلەيدۇ

 

  

                                                             
59

« مەئ بىر لومپيۇتېر»ى قولغا لەلتۈردىن مىليوئ ئامېرىكا دوللىرىلىق لەسپىى 300يىلىن لىرىسپىن شىرلىتى مىكروسولتىىڭ -2008  

 دەيدىغائ ئېالئ پائالىيىتىىى پىالنلىدى.
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 يى ىرمە بەشىىچى باب

 كۈزرشخاتالىق ئۆت 

 

نااۆۋەتتە بىااز دۇنيااا دىققىتىىىااڭ ئەڭ ئالدىاادا »ئاياادان سااېرگې  مۇنااداق جالارلىاادى: -10يىلااى -2003

تۇرۇۋاتىمىزن مۇنداقچە ئېيتقاندا ياخشى پۇرسەتلەر چەلسىز. بۇ ئەلمەتتە لىشى ھەۋەس قىلىدىغائ بىار ئاورۇئن 

 «ئەمما بايەت زور بەدەى ۋە خەتەرمۇ ئۇنىڭغا سوڭدىشىپال تۇرىدۇ. 

 

تەرەپلەردىاان لەلاا ەئ تەلەى ۋە مەسااىلىلەرگە نىساابەتەئن بىاازدە تااا  بېسااىپ تۇرباناادە  تۇيغااۇ -تەرەى

بولۇشااى مااۇمكىنن سااېرگې  ئۆزىىىااڭ بااۇ قائىاادىىى چۈشااىىىدىغانلىقىىى بىزنىااڭ چۈشىىىشااىمىزنى ئويالياادۇ. ئااۇ 

قتىاادارىمىزنى يوقىتىااپ بىزنىااڭ ھااۇرۇئ بولااۇى قالماساالىقىمىزنىن ئىزچىاا  ساااقالى لېلىماتقااائ ئەۋزەللىاال ئى

قويماساالىقىمىزنى ئويالياادۇ. ئااۇ بىاازگە مۇنااداق دەياادۇن ئىااش قىلغاناادا ئىشااىىڭ مۇھىملىااق ۋە جىااددىيلىل 

دەرىنىسى بويىچە ئايرىڭالرن تۈرنى ئېلىپ بارباندا سۆرەلمىلىل قىلمااڭالرن ئاقمايادىغائ تاۈرنى چوقاۇم ئىىكاار 

 ئاېلسەتىن سااقلىىىڭالرن بىار قېاتىل ئوقۇشاقىمۇ ئەرزىمەيادىغائ ىدقىلىڭالرن باشقىالرنىڭ نەتىنىسىز ئىش قىلىش

يوللىماڭالر. ئۇ يەنە ئۆزىمىزنىڭ ساالمەتلىكى ۋە ئائىلىساىدىن ياخشاى خەۋەر ئېلىشاىمىزبا دەۋەت قىلىادۇ. ئاۇ 

بىزنىڭ ھەم ياۇقىرى ئۈنۈمادە ئىشالەش ھەم بەختلىال خۇشااى بولۇشاىمىزنى  Googleبىزگە لاپالەت بېرىپن 

 ىلىدۇ.ئارزۇ  ق

 

ئايىىااڭ ئاااخىرىن مېىىااڭ نامىماادىكى يېڭىاادىن لااۆپەي ەئ پااا  چېكىمىىااڭ ھەممىسااى ھېساااباتىمغا -11

لىردىن ئىىتايىن خۇشاى بولدۇم. گەرچە مەئ پەقەت توردىكى ھېساب خاتىرىلەش سىستېمىساىدىال پاا  چېكاى 

بىلەتتىل. ئااھن خاۇدان باۇ راساتىىال سانىىىڭ قىممىتىدىن ھۇزۇرالنساممۇن ئەمما ئۇالرنىڭ ماڭا تەۋە ئىكەنلىكىىى 

دىاان ئااايرىلىش ئويااۇم يااوقن ئەممااا ماڭااا ئايااانكىن ئەگەر ھەقىااقەتەئ  Googleچەلسااىز ھااۇزۇرن مېىىااڭ 

پااا  بازىرىغااا چىققاناادىن لېاايىن ئاااز بولمىغااائ پاياادىغا  Googleئايرىلىاادىغائ تەقاادىردىمۇن ئوخشاشااال 

ىى خاېلىال يېىىكلەتتاىن ھەر لاۈنى باابچە راياونىىى ئايلىىىاپ ئېرىشەلەيمەئن بۇ نۇقتا مەندە ئىزچىا  باار بېساىم

 پىيادە سەيلە قىلغاندان خۇددى پۇتۇمىىڭ ئاستىغا پۇرژۇئ ئورنىتىمالغاندە  قەدەملىرىل يىىىكلەى قالىدۇ.

 

دولالرباا ئۆسساەن مېىىاڭ باايلىقىل ماانچە ماانچە بولىادۇن  30ئەگەر ھەر بىار پاا  »مەئ ئويلىىىماتىمەئ: 

نىاڭ پاا   Yahooدولالرباا ئۆساەرمۇ   50دولالربا ئۆسسەن ئۇنداقتا مانچە مانچە بولىادۇ. راساتال  40ئەگەر 

دولالرباا چىقساان ئاۇ چابادا قاناداق باوالر  بىاراق ئاۇ  100باھاسى نەچچە پۇلدۇ  ئاھن خۇدان ئەگەر بىار پاا  

غا قاايتىش يولىادان مەئ باار باۇ ئىىتاايىن قىزىقاارلىق بىار ئوياۇئن ئىشاسانى« مەڭ ۈ يۈز بەرمەسلىكى ماۇمكىن. 

تاۇرۇىن -لۈچۈم بىلەئ چىرايىمدىكى ئەخمەقلەرچە لۈلۈمسىرى ەئ چىرا  ئىپادىسىىى يوشۇردۇمن ئەمما تاۇرۇى

 ئۆزەمىى تۇتۇۋااللمىغائ ھالدا چىرايىمدا ئاشۇ ھاڭماقتىالرچە تۇرقۇم لۆررنۈى قالىدۇ.

 

شاااىرلىتىىىڭ بااااش ئىشاااتابىىى  SGIنىاااڭ  Googleئايااادان -7يىلاااى -2003ئىشاااسانىمۇ ئاااۆزگەردى. 

 سېتىم لىش ئىشىىىڭ تامامالنغانلىقى جالارلىىىدۇ.

 

ئايدان بازارچىلىق بۆلۈمى قۇرۇلۇش بۆلۈمىدىن لېيىن يېڭى بىىابا لۆچۈى لىرىدۇ. جاۈمە -1يىلى -2004

رلاۇق نومۇ-42نومۇرلۇق بىىاادا ئىشاقا چىقىامەئن -41لېرەللىرىمىى يىغىشتۇرۇىن درشەنبە لۈنى -لۈنى نەرسە

بىىا قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىڭن ئەمما يېىىمىزدىكى ئاسما لۆۋرر  ۋە پىياادىالر يولىادىن ئۆتساەلال لىرگىلاى بولىادۇن 
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 بۇياققا چېپىپ يۈرگەن ە ئوخشاش.-خۇددى ئامبار چاشقىىى ئۆيدە ئۇياقتىن

 

شاااىرلەتىىڭ باااازارچىلىق بۆلۈمىااادىن تېساااى لاااۆچمى ەئ خاااادىمالرمۇ ئاااانچە لاااۆى ئەمەس. جوناساااائ 

وسااېىبېرگىىڭ مەھسااۇالت باشااقۇرۇش بۆلااۈمى خەلقلاراالشااتۇرۇش لەسااپى گۇرۇپپىسااى ۋە بااازار تەلشااۈررش ر

گۇرۇپپىسااىىى بىرلەشااتۈردىن ئاااللې را ۋە دىااالئ لەيسااې  يەنىااال قااوى ئاسااتىمدان ئاااللې را ھااازىر ئاالھىاادە 

بىلەئ بىارلىكتە ئامېرىكاا  ھادىسىلەرنى ماسالشتۇربۇچىن دىالئ ئىل ىرى ۋ لىسىپىتچى بولۇى لەنن ئارمستروڭ

 پوچتىسىغا ۋالالەتەئ مۇسابىقى ە قاتىاشقائن ھازىر بىزنىڭ بازارچىلىق ماسالشتۇربۇچىمىز.

 

داۋىاااد لىرەيىىىاااڭ ئااااممىمى مۇناساااىمەت گۇرۇپپىساااىىىڭ لاااۆلىمى زورايااادىن دۇنيانىاااڭ ھەر قايساااى 

ۋەلىلالەر باارن تاور باشاقۇربۇچى  تارماق شىرلەتلىرىىىڭ ھەممىساىدە ئاۇالر ئەۋەتاكەئ Googleجايلىرىدىكى 

لارۇئ ۋايتىىڭ قوى ئاستىدىكى خادىمالرنىڭ سانىمۇ ئىىتايىن لاۆى. مارلاا قۇرۇلۇشاى گۇرۇپپىساى تەرەققىياات 

قەدىمى ە يېتىشەلەمدۇ يوق مەئ ئانچە پىسەنە قىلىاپ لەتمەيامەئن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە ئاادەم باشاقۇرۇش ئاۆزى 

ۇ ئىشااسانىدا ئولتااۇرۇىن تىڭشااىغۇچىى تاقاااىن مارلااامىى ئويالشااىى ئىااش قىلغاناادىن خااېلىال تەس. مەئ قاااراڭغ

ئاۇنى تېسىماۇ لۆزنىاڭ يېغىىاى يەيادىغائ قىلىشاىى ئاوياليمەئن مەھساۇالت  ياخشى لاۆرىمەئن قاناداق قىلغانادا

باشقۇرۇش قوشۇنى تېز سۈرئەتتە مەھسۇالت بازارچىلىق باشقۇربۇچىلىرىىى تولۇقالۋاتىدۇن ئۇالرنىڭ مەھساۇالت 

ىدە قىلىدىغائ ئىشى بىلەئ مېىىڭ ئىل ىرى قىلغائ ئىشىل چوڭ جەھەتاتىن ئوخشااشن مېىىاڭ تەقادىرىممۇ بۆلۈم

تۇقلۇق سااەۋەبىدىن رئوخشاااش سااۈرئەتتە ئۆزگىرىماتقااانلىقىىى بىلىاامەئن يااا بااۇ قوشااۇنغا قوشااۇلىمەئن يااا ئااا

گىرىماتىادۇن مېىىاڭ ئاارتۇقچە قىسقارتىلىمەئن شىرلەتىىڭ ھەر قايسى بۆلۈملىرى تەرەققىا  قىلىماتىادۇن ھەم ئۆز

ئەندىشە قىلىشىل ھاجەتسىزن مەئ ئۆزەمىىڭ خىزمىتىىى ياخشى لۆرىمەئن بىراق مېىىڭ قەرەللىل ھوقۇقۇم باارن 

 ئۇنىڭ ئۈستى ە ھەممىسى ھېساباتىمغا لىردى.

 

ىڭىزناى ئاۆي ە قايتىاپ لەل ىى»يېڭى ئىشسانا رايونىدا ئۈسكۈنىلەر تەى. مەئ لىرگەئ ۋاقىتتان ئورۇندۇقتا 

دەى خەت يېزىلغائ ياستۇق ھۆرمەت بىالەئ لۈتاۈى تۇرباانلىقىىى لاۆردرم. باۇ يەردە قۇملاۇق « قارشى ئالىمىز

لااېچە  قويااۇش ئااۆيىن بااايەت زور تااالال -ۋالىبااوى مەياادانىن دومىلىمااا تااوى پائااالىيەت رايااونىن پااالىز لىاايىل

چىشاقا ئىشالىتىدىغائ يىغىان مەيدانىادىن تاماقسانىسىن تاماقسانىىىڭ لۆلىمى جۈمە لاۈنى قەرەللىال يىغىان ئې

ئىككى ھەسسە چوڭن ئىچىدە زاى ئىچى بالكونى ۋە سىرتتا لاۋاى پىشۇرىدىغائ ھويلىسى بارن ئۇنىڭدىن باشاقا 

يەنە گۈللااۈ  بااارن يااائ تەرەپتىكااى چىملىقتااان ئۇچااار تەخسااە ئااويىىغىلىن پۇتبااوى تەپكىلااى بولىاادۇ ھەتتااا يەنە 

ئۆگزىسااى يااانتۇن د رىزىلىرىىىااڭ شااەللى بەلىااتەن بااۇ ئااۇ جاياادىكى ئادۋولااات  سااىرلىق بىاار قەۋەت بىىااا بااارن

بۆلۈمىااادىكى خىزمەتچىلەرناااى زادى سىغىشاااالمىغاندە  تەساااىر بېرىااادۇ. شۇڭالشاااقان ئاااۇالر دەرھااااى لاااۆچمە 

قاۋاقسانىدىن بىرنى ياسىدىن ھەمدە قەرەللىل ھالدا لولتې  ھارىقى زىياپىتى ئېچىپن لۆپچىلىكىىڭ دىققىتىىاى 

 بۇراى تۇرىدۇ.

 

تاا  تاوى تاختىساى ۋە -تۇرۇم ئاۆيىن ئۈساتەى ئۈساتى پۇتباوى تاختىساىن تىال-ھەر بىر قەۋەتتە تاتلىق

ئېلېكتىرونلۇق ئويۇنچۇقسانا بار. خىزمەتچىلەر قۇش قەپىزى ئېلىپ لەلادى ھەمادە نىقاباليادىغائ تاوردا يېپىاپ 

بىدىكى قىزىاا  رەڭلىاال تېلې ااوئ بوتكىسااىىى تورىاادىن سااېتىمالغائ ئەنلەنىاامى ئەن لىاايە ئۇساالۇ eBayقوياادىن 

ئالاادى »ئورناااتتىن يەنە ئااۇۋۇالش ئورۇناادۇقىن ئااۇۋۇالش ئااۆيى ۋە تولتااا ئىسسااىيدىغائ ھاااجەت ئورۇناادۇقىن 

ۋە ئىچى ە ئورنىتىلغائ قۇرۇتاۇش ئىقتىادارى باار يااپونىيە نۇسسىساىدىكى مىاىمە ھاجەتساناا « پىشاپىى يۇيۇش

ھەمىشە نۇرباۇئ ئىككاى چااقلىق تاو  ۋىلىساىپىە تىزىقلىاق تۇرىادۇن ئامىاە سەپلەندى. يېڭى بىىانىڭ ئىچىدە 

پاتې  ياسىغائ سىىمۇ قويۇلۇى تۇرىدۇ: ئايلىىىماتقاائ يەرشاارىن شاۇئائ سۈررشاتۈررش رامكىساى يەرشاارىدىن 

لەيلەى چىقىدۇن ھەر بىر سۈررشتۈررشىىڭ ھەممىسى لومپياۇتېر پىروگرامماا تاۈزرش تىلاى ئاارقىلىق ئوخشااش 

ىغائ رەڭدە بەل ە قويۇلغائن بىز يەنە ناھاايىتى چاوڭ بىار ئااق دوساكا تەساىن قىلادۇقن ئااق دوساكىىىڭ بولم

ناى « مەخپىا  پىالناى Google»خىزمەتچساى دۇنياانى تىزگىىلەيادىغائ  Googleئالدىدىن ئۆتكەئ ھەممە 

مى  رەساىلن قاوش يېڭىلىيااليدۇن ئۈستىدىكىىىڭ ھەممىسى لوچا خەۋەرلىرىن ساختا مەھساۇالتن لاارتوئ ھەجا

 مۇخبىرالر بەزىدە بۇ ئىشالرنىڭ راسە يالى يالغانلىقىىى سورايدۇ. بىسلىق گەپلەر.
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بۇ ھەقىقەتەئ ئادەمىىڭ لۈلكىسىىى لەلتۈرىدۇ. ئەگەر ئاۇ مەزماۇنالر راساە بولساان ئۇناداقتا بىاز ھەرگىاز 

بازارباا سېلىشاقا تەيياارلىق  يىلاى لاېلە  د  ەنادەن بىاز پاا  چېكىىاى-2004ئۇالربا لۆرساەتمەيمىز. بولۇپماۇ 

 Googleقىلىماتقاندا. مەخپىيەتلىال شەخساىيەتكە بېرىلىاپ لېاتىش لىشاىلەردە دائىال لۆررلاۈى تۇرىادۇن بىاز 

خىزمەتچىلىرىىىااڭ سااىرتىدىكى ھەر قانااداق لىشااى ە ئاشااكارىالنمىغائ ئىچكااى ئىشااالرنى تىلغااا ئالمااايمىز. 

ىلەرنىااڭ ھەممىسااى ھەتتااا مەخپىيەتلىكااى بااار مەزمااۇنالرنى راۋاجلىىىااپ ئاخىرىغااا بارباناادان ئىچكااى خىزمەتچ

سۆھبەتلەشمەيدۇ. قۇرۇلۇش بۆلۈمىىىاڭ  بىار قەۋىاتى ە توسااتتىىال مەخساۇس ئىشاىل لارتىساى باار لىشاىلەرال 

-2004لىرەلەيدىغائ قىلىپ قويۇلدىن خىزمەتچىلەر ھەزى  قىلىاپ ئاۇالر قىپيالىڭااچ ئىشالەيدۇ دەى قويىادۇ. 

خىزمەتچىلىارى ە ئاشااكارا بولىادىغائ ئۇسااۇى ئااادەتتىكى  Googleباارلىق ئۇچااۇرالر ھەماامە  يىلىغاا بارباناادان

 ھالەت بولما  قالدى.

 

ئەسلىدە لۆپچىلىل ئەرلىن زىياارەت قىالاليادىغائ شاىرلەتىىڭ ئىچكاى تورىىىماۇ چىاڭ تۇتۇشاقا باشاالش 

 ىېرالر ھەمىشە ئىىتايىن قىزىققائ ھالدا يۈزلىىىشى لۆررلدى. مۇالزىمېتىردا يۈز بەرگەئ ئىشالربا نىسبەتەئن ئىىژ

« تەمىىاى تەڭشاەى»پۇرات ئۇچۇرالرنىمۇ يىغىدۇن ئاندىن تەھلى  قىلىاپن -ئۇالر تاپااليدىغائ ھەر قانداق پارچە

 Googleبا ئايالندۇرۇىن قايتىادىن شاىرلەتىىڭ ئىچكاى تورىغاا قوياۇىن باارلىق « لىچىل قورۇما»مەززىلىل 

ى ئۈچاۈئ تەمىىلەيادۇ. سااانلىق مەلۇماتالرنىاڭ ھەممىساى ئاتسىزالشاتۇرۇلۇى بىاار خىزمەتچىلىرىىىاڭ ئىشلىتىشا

ئەمماان —ئادر ساىىى لاۆرگىلى بولمايادۇ IPمەسىلەئن يەلكە سۈررشتۈررش نەتىنىسى يالى —تەرەى قىلىىىدۇ

 ئىزدەش مىقدارى قانچىلىلن ئىزدەش مەنبەسى قايسى درلەتن ئەڭ قىزىق ئىزدەش تاۈرى ناېمە شاۇنداقال باشاقا

 ھالقىلىق ئىستاتىستىكا سانلىق مەلۇماتلىرىىىڭ ھەممىسىىى لۆرگىلى بولىدۇ.

 

چىمىار ئىادىن ھەممىساى -ئەڭ دەسلەپتەن شىرلەت ئىچكى تورىدا پۈتكۈى باش بەتىىاڭ ھەممىساى ئىمىار

قااليمىقااائ سااائ ئىاادى. بەتىىااڭ ئوتتۇرىسااىدان چااوڭ ئەگاارى سااىزىقلىق گىرالىاالن گىرالىكتىكااى سااىزىقالرنىڭ 

سى رەڭلىل بولۇىن يابااچ قونچااق تىياتىرىادىكى رولچىالرنىاڭ ئىسامى بىالەئ بەلا ە قويۇلغاائ. ئەگارى ھەممى

سىزىقلىق گىرالىل ئوخشاش بولمىغائ ئىزدەش موتورىىىاڭ ئىازدەش نەتىنىساىىىڭ ساۈپىتىىى لۆرساىتىدۇن ئەڭ 

ىق بىزگە يېقىىلىشىشاقا دەى بەل ە قويۇلغائن يەنە بىر سىز Google« چوڭ تەلمە»يۇقىرى ئورۇندىكى سىزىق 

بۇربااا ئاااۋازى ئاڭلىاادۇن پۈتااۈئ لااۈچ بىاالەئ ئاتلىىىااپن بىاار نىاايەت بىاار  باشاالىغاندان قۇالققااا خۇشااياقمايدىغائ

مەقسەتتە ئىزدەش نەتىنىسىىىڭ مۇناسىمەتلىل بولۇشچانلىقىىى يۇقىرى لۆتۈررشىىڭ باۇيرۇقىىى بېرىادۇ. الررى 

ۈپىتى بىزناى ماۇۋەپپەقىيەت يولىغاا باشااليدۇن ئاۇالر ئەزەلادىن بىلەئ سېرگېيغا شۇنىسى ئېىىقكاىن ئىازدەش سا

باشقىالرنىڭ بىزدىن ئېشىپ لېتەلمەيدىغانلىقىىى ئويالى باقمىغائ. مەسسىرىلىل يېرى شۇلىن شىرلەت ئىچكاى 

تورىاادا دەساالەپتە ياخشااى ئىاازدەش ئۇسااۇلى يااوق ئىاادىن ئىشلىتىشاامۇ قواليسااىزن ئاخىرىاادا بىاار ئىاازدەش 

 ئۇالنغاندىن لېيىن بۇ مەسىلە ھەى قىلىىدى.غا ىمۇالزىمىتىر

 

ماڭا نىسبەتەئ ئېيتقاندان شىرلەت ئىچكى تورىىىڭ ئەڭ چوڭ ئىشلىتىش ئورنى تېلې اوئ دەپاتەرن ئۇنىڭادا 

ئادر سااى شااۇنداقال رەسااىمى بااارن مېىىااڭ  ئااېلسەتخىزمەتچىىىااڭ ۋەزىپىسااىن -رويسەتتىكااى ھەر بىاار ئىشااچى

ىغاااائ ساااۈرەتتە بەش ئەزا قىسااامەئ نۇرلىىىاااپ لەتاااكەئن شۇڭالشاااقا رەساااىمىممۇ باااار. مەئ دەسااالەپتە تالل

ئاخبارات رەسىمى ە  نىڭد  ەئ لىىودىكى ۋالالەتچى ئىدارە باشلىقى سىكىىىېر« ئارخىپ X»ئالماشتۇرۇۋ تىپن 

يەڭ ۈشلىمەتكەئ. ئارىمىزدىكى ئوخشاشلىق سەى بەلىتەن سىكىىىېرنىڭ سۈرىتى مېىىڭ سۈرىتىمدە لەم بولغاائ 

ۋە تەمكىىلىكىااى يەتكۈزىاادۇ. شااىرلەتىىڭ ئىچكااى تورىاادا باشااقا سااۈرەتلەرنىمۇ لااۆرگەزمە قىلغااائن  ساااالپەت

  ئىتاى Leonbergerمەسىلەئن ياپونىيە سامورايلىرىن نىقاپلىق لىشى قاتارلىق. ئۇرسىىڭ ئااۋۇ لېلاونبېرگېر د

Google  مېىاى لاۆرگەئ د يىلىدۇ. تۇننى قېتىل شىرلەتىىڭ ئىچكى تورىدىن « بىرىىچى ئىتى»نىڭGoogle 

يولاليدۇن مەندىن نېمە ئۈچۈئ مەئ بىلەئ مۇدىىىڭ  ئېلسەتنىڭ يېڭى خىزمەتچىلىرىن ھەممىسى د  ۈدە  ماڭا 

خوجايىىىىىڭ بۇنچە ئوخشايدىغانلىقىىى سورايدۇ. مەئ ئەلمەتتە ئۇالربا ھەقىقى  ئەھاماى شاۇ يەردە تۇرمامادۇ 

 دەيمەئ.
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ەتىىڭ ئىچكاااى تورىاادا باااار. مېاااىىڭچەن مەھساااۇالت ئىناااادىيەت ئەمەلىيەتااتەن ھەقىقىااا  ئەھاااماى شاااىرل

با مۇناسىمەتلىل  Googleئەھمالىدىن تارتىپ شىرلەتىىڭ ھەر قانداق ۋاقىە نۇقتىسىدىكى خىزمەتچى سانىن 

قن شاۇڭا بارلىق ئۇچۇرالرنى شىرلەتىىڭ ئىچكى تورىدىن تاپقىلى بولىادۇن ئاۇ ئۇچاۇردىن ئورتاقلىشاىدىغائ باۇال

Google ەتچىلىرى بۇ يەردىن سۇ ئېلىپن شۇ ئارقىلىق پەرەزلەرنى دەلىلالەىن ئەسالى قاۇرۇلمىىى قاۇرۇى خىزم

 چىقىپن مۇنازىرىدە بەلىبە قىلىدۇ.

 

يىلىدان سۇسائ شىرلەتىىڭ ئىچكى تورىدىكى مەلۇم مەھسۇالت پىالنى ۋە تەدبىار ھاۆجنەتلىرى ە -2003

ەقسەتساىز ھالادا خېرىادارالربا بە  لاۆى ئۇچاۇرنى ئىل بەل ىالەى قوبدىادىن ئاۇ ساېتىش بۆلۈمىادىكىلەرنىڭ م

ئاشكارىلىم تىشىدىن ئەنسىرەيدۇ. مەھسۇالت باشقۇرىدىغائ مەسلۇى لىشاى بولاۇش ساۈپىتى بىالەئن جوناساائ 

روسااېىبېر  ئۇنىڭغااا مۇنااداق د اادىن بااۇ ھااۆجنەتلەرنى ئەرلىاان زىيااارەت قىلىاادىغائ قىلىااش لېاارە ن چااۈنكى 

Google سىدا ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشقا ئىىتاايىن ئەھمىايەت بېرىادۇن ئەلامەتتە نەتىانە خىزمەتچى خادىمالر ئارى

ئۈنۈم باھاالش ۋە مائاش تەمىىاتى بۇنىڭ سىرتىدا. ئېرىل شىمىە دائىل ھەپتە ئاخىرىادىكى قەرەللىال يىغىىادا 

 نىساابەتەئ ئېيتقاناادان ئۇچااۇرنى ئەرلىاان ئالماشااتۇرۇش بىاارەر مەسااىلە كەبىاار شااىرلەت»بىزنااى ئەسااكەرتىپ: 

چىقمىسىالن دائىل بولۇى تۇرىدۇن ئۇناداق بولمىغانادا بىاز ئىزچىا  مەخپىا  ئۇچاۇرنى ھەر بىار ئاادەم ە بەرگەئ 

 «بولىمىز. 

 

ئايدان مەسىلە لۆررلدى. بىزنىڭ تىنارەت لىرىمىمىز ۋە الررىن سېرگېيىىڭ پا  ئى ىالەش -9يىلى -2003

قا باشالىدى. ئېرىال دەرھااى چەللىامە قويادىن ئومىاد ئەھمالى ھەققىدىكى ئۇچۇرالر تاراتقۇالردا خەۋەر قىلىىىش

بىلەئ مېىى ھەپتە ئاخىرىدىكى قەرەللىل يىغىىدا لىرىل سانلىق مەلۇمااتىىى ئاېالئ قىلماسالىقىى تەلەى قىلادىن 

ھەمدە شىرلەتىىڭ ئىچكاى تورىغاا شاى ىر بەل ىلەشاىى چەللىمەيادىغائ بولادى. ئېرىكىىاڭ د يىشاىچەن بۇناداق 

لېيىن دەلىللىىىشىچە تۆۋەئ قاتالمادىكى بىار  دا يۈز بەردىن راستال بىر خى  نومۇس. Googleئەھماى ئاخىرى 

 مەمۇرى  خادىل ئۇچۇرنى سىرتتىكى لىشىلەرگە ئاشكارىلىغائن شۇڭالشقا ئۇ خىزمەتتىن بوشىتىلدى.

 

لاى ئايدان گەرچە بىرىىچى قېتىملىق مەخپىيەتلىكىاى ئاشاكارىالش يوچاۇقىىى ئەتكىلاى خې-1يىلى -2004

ئۇزۇئ ۋاقىە بولغائ بولسىمۇن ئەمما مەخپىيەتلىكىى ساقالش تېمىمىزدان تېسىمۇ چوڭ يېرىق پەيدا بولادى. دەى 

دىكى جاوئ « نىيۇيور  ۋاقىە گېزىتى»شۇ ئايدان بىز تۇننى بىسەتەرلىل باشقۇربۇچىىى تەللىپ قىلدۇقن بىراق 

ۇالت تەتقىقاتىىىاڭ تەپساىلى  ئەھامالى شاۇنداقال مارلوى بىر يۈررش ماقالە ئېالئ قىلدىن ئۇ ماقالىسىدە مەھسا

بىزنىڭ پا  چېكىىى بازاربا سېلىش ئۈچۈئ تەييارلىق قىلىپ ئىچكى قىسىمدا مۇپەتتىش ئېلىپ باربانلىقىمىزنىڭ 

نەتىنىساىىى خەۋەر قىلاادى. بااۇ ئۇچااۇرالر ئىزچىاا  ھالادا يااۇقىرى دەرىنىاادە مەخپىاا  تۇتۇلااۇىن ئاشااكارىلىىىپ 

ىىاتتى. ئەڭ ئااخىرى ئېىىقلىىىشاىچەن شاەپە بېرىاپ قاويغىىى ماارلوى بىالەئ ئاۇزۇئ يىللىاق لېتىشىىڭ ئالدى ئېل

 تونۇشالردىن بولغائ بىر يۇقىرى دەرىنىلىل باشقۇربۇچى ئىكەئ.

 

شاۇ ۋاقىتاتىن باشاالىن مەئ خىاازمەت ساەۋەبىدىن تاۈر ئۇچۇرىغاا ئېھتىياااجلىق بولساامن چوقاۇم زىيااارەت 

ۇم. بااۇ ئااادەم ە بەلىااتە تۇيۇلىاادۇن خااۇددى ئورنىتىلغااائ ھەر بىاار قەۋەت ھوقااۇقى ئىلتىماااس قىلىاادىغائ بولااد

نىڭ ئەڭ دەسلەپكى  Googleقوبدىىىشن ھەر بىر ئىل بىلەئ قوبدالغائ تور ئۆتكىلىىىڭ ھەممىسى ئاز ئازدىن 

 شىرلەت مەدەنىيتىىى ئىشىل سىرتىغا قۇلۇپالى قويۇۋاتقاندە .

 

ئومۇميۈزلۈ  چەللەش يۈرگۈزدى. ئامېرىكا ئالسىيە  Googleان پا  چېكىىى بازاربا سېلىشقا ئاز قالغاند

لومىتېتىىىڭ بەل ىلىمىسى ە ئاساسالنغاندان لەسىپ ئەھمالىىىڭ مەخپى  ئۇچۇرلىرى بىلەئ ئۇچراشاقائ ھەر بىار 

خىزمەتچااى شااىرلەتىىڭ پااا  چېكىىااى ئەرلىاان ئېلىااپ سېتىشااقا بولماياادۇ. شااۇڭا مەئ ۋە زور لااۆى ساااندىكى 

Google تچىلىرىىىڭ ھەممىسى خالىغائ ۋاقىتتا پا  چېكىىى نەقلەشتۈررشتە  بۇناداق ياخشاى ئىشاىى خىزمە

تاللىدۇقن بىراق ئۇنىڭ بەدىلى شىرلەتىىڭ ئەڭ تۆۋەئ چېكى ە نىسبەتەئ ھاڭم قىپ قالدۇق. ساانلىق مەلۇماات 

 لىقىدىن د رە  بېرىدۇ.لۈنلەرنىڭ رەسمى  ئاخىرالشقان ئاددى گۈللۈلىدە سەيلە قىلىدىغائ رەزىللىكتىن خالى  
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 ئىنتىمائى  ئاالقىدە چولتا تور

 

نىڭ ئىزدەش نەتىنىسى  Inktomiدىن ۋاز لەچتىن ئۇالر  Googleمۇ  Yahooئايدان -2يىلى -2004

ئاساسىدىكى ئۇچۇرالرنى ئىشلىتىشكە باشلىدى. بىز ئاساسەئ بۇ ئىشاقا ئاانچە دىقاقەت قىلىاپ لەتمىادۇق. بىاز 

تابىدا ئەماادىال ئورۇنلىشااىپ بولااۇىن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە دەرىنىاادىن تاشااقىرى شااىرلەتىىڭ يېڭااى باااش ئىشاا

ئىشلەپچىقىرىش لۈچى ە ئى ە يېڭى يۇقىرى پەللى ە يەتتىن ھەممە نەرساە دەرھااى تاماملىىىشاىن ھەمامە ئىاش 

 ئېلىاپ بېرىماتقاائ تاۈرلەرنى Googleئىىتايىن مۇھىل ئىدى. ھەر ھەپتىدە يېڭى ئادەملەر قوشۇلۇى تاۇراتتىن 

 باشقۇرۇۋاتاتتى.

 

ئاخىرى بىزگە پايدىسىز ھەر قانداق بىر تاراتقۇ ئۇچۇرلىرىغا دىقاقەت قىلىاپ تاۇراتتى. ئاۇ -سىىدى باشتىن

نىااڭ پااارالى چاقىاۋاتقااائ ئاااممىمى مۇناسااىمەت ئوبرازىغااا ھەر قانااداق دا   Googleبىزنااى ئاگاھالناادۇرۇىن 

خىزمەتچىلىرىىاى ئەساكەرتىدۇن  Googleېاتىل باارلىق تەلكۈزمەسلىكىى تاپىلىدى. ئاۇ بىار قاانچە ئايادا بىار ق

ئەگەر تاراتقۇالر تېلې وئ ئۇرۇى زىيارەت قىلىدىغائ بولساان ھەممىساىىى ئااممىمى مۇناساىمەت بۆلاۈمى ە ئاۇالى 

دەيادىغائ بۇناداق ئىاش پەقەتاال ‹ مايادۇىئاشكارا خەۋەر قىلى»› زنى ئاگاھالندۇرۇى:بىبېرىشىى جىكىلەيدۇ. ئۇ 

ن مۇخبىرلىقتىن ئىبارەت بۇ لەسىپتە رىقابەت لەسكىنن مۇستەقى  تاراتقۇ خەۋىرى ئۈچۈئن سىز مەۋجۇت ئەمەس

ئۇنىڭ ئەڭ لۆررشىى خالىمايدىغىىى شۇلى يېڭى مەھسۇالت « نېمە ئاڭالشىى خالىسىڭىزن سىزگە شۇنى دەيدۇ.

بەزىدە ئىشالر ئويلىغاندە   ئېالئ قىلىشتە  بۇنداق مۇھىل ئىشىى تاراتقۇالرنىڭ ئاشكارىلىم تىشى. شۇنداقتىمۇن

 چىقمايدۇ.

 

باا لەلادى. ئاۇ  Googleيىلى لۈزدەن سىتان وردنى پۈتتاۈرگەئ ئىىژ ىېار ئورلاۇت بۇيۇلكاولتېن -2002

سىتان وردتىكى ۋاقىتتا ئۇ ئىنتىمائى  ئاالقە تورىدىكى يېڭىلىققا بەلال مەپتۇئ بولۇى قالغائن ئىنتىمائى  ئاالقە 

تونۇشالرنى باباليدىغائ بىار خىا  ئۇساۇى. تېساى ئوقۇۋاتقاائ ۋاقىتتاان ئورلاۇت بىار تورى توردىكى دوستالر ۋە 

دەياادىغائ تااور پىروگراممىسااىدىن بىرنااى يېزىااپ بەرگەئن « ئاااالقە لۇلااۇبى»سااىىىپتىكى ساۋاقدىشااى ئۈچااۈئ 

ىى ۋاقتىىى باۇ پىروگراممىىىاڭ يۈلساەل ەئ نەشارى 20جايلىشىمالغاندىن لېيىنن ئۇ %با  Googleشۇڭالشقان 

« Eden»ئايدان ئورلۇتىىڭ لاود ناامى -12يىلى -2003يېزىش ئۈچۈئ سەرى قىلىدىغانلىقىىى تەلەى قىلدى. 

 Googleقااااا ئااااۆزگەرتكەئ  بولغااااائ تااااۈرنى پۈتتااااۈردىن  orkut»60»دھەرەمبااااا ن لېاااايىن ئىساااامىىى 

دىن شاۇنىڭ بىالەئ خىزمەتچىلىرىىىڭ سىرتىدىكى تېسىمۇ لەڭ ئاممىىىڭ ئارىسىدا سىىاق قىلىشقا تەييارلىق قىلا

 قىزىق ئويۇنمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ باشالندى.

 

ئورلۇت ئۆز قولى بىلەئ ئۆزىىىڭ ئىسمى بىلەئ ئاتالغاائ ماۇالزىمەت پىروگراممىساىىى قاۇرۇى چىقتاىن باۇ 

سانلىق مەلۇمات توپاليدىغائن ئۇچۇر ئاجرىتىپ ئالىدىغائن تەجرىبە قىلىدىغائ پىروگراممىىىاڭ ئەسالى شاەللى 

 Googleئاۇنى پىشاقائ  نىاڭلودنى يېزىپن ئىشلەتكۈچى ئارايۈزىىى اليىھەلەىن ساندانىى قۇردى. ئۇئىدى. ئۇ 

ئىشالەتكىىى  مەھسۇالتى قىلىپ چىقىش ئويى ياوق ئىادىن شۇڭالشاقا ئىناادىيەت ساۈرئىتىىى تېازلىتىش ئۈچاۈئ

Google مىكروسااولتىىڭ قااورالى. ھەتتااا  —نىااڭ سااىرتىدىكى لااۆى ئىشاالىتىلىدىغائ قااوراىorkut  ئىناارا

 wunderground.comساااانلىق مەلۇماااات مەرلىزىااادە ئەمەسن  Googleقىلىىىااادىغائ مۇالزىمېتىرماااۇ 

دە  ئۇناااداق  Googleھااااۋارايى تورتۇراساااىىىڭ بااااش بېتىااادە. ئورلاااۇت ئۆزىىىاااڭ سىستېمىساااىىىڭ مەڭ اااۈ 

ئوتتاااۇز مىاااڭ  لۆلەمااادىكى ئىشااالەتكۈچى توپىغاااا بەرداشااالىق بېرەلمەيااادىغانلىقىىى بىلىااادۇن ئەمماااا يى ىااارمە

نىڭ ئەزالىاق سااالھىيىتى ە تەللىاپ ئاارقىلىق ئېرىشاكىلى  orkutئىشلەتكۈچى ە تاقابى  تۇرۇشتا چاتاق يوق. 

بولىدۇن شۇڭالشاقا ئاۇ  سىساتېما تارقىتىادىغائ تەللىاپ ساانىىى تىازگىىلەش ئاارقىلىق تورتۇرانىاڭ تەرەققىياات 

                                                             
60

قاا ئااۆزگەرتكەئ. ئۇنىااڭ بااش ھەرىپااى مەقسااەتلىل چااوڭ  orkutدائىاارە ناامى سااېتىلمىغانلىقتىنن ئىساامىىى  Eden.comچااۈنكى   

 رش.نى پەرقلەندرر Orkutمۇالزىمىتى بىلەئ ئىىژ ىېر  orkutيېزىلمىغائن مەقسىتى 
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 سۈرئىتىىى تەڭشىيەلەيدۇ.

 

نىااڭ ئىچكااى قىساامىدا  Googleنااى  orkutىرىىى باشااقۇربۇچىن ئااۇ مارىسسااا خېرىاادار مەھسااۇالتل

 Googleمۇستەقى  يۈرگۈزرلىدىغائ لىچىل تىپتىكاى ئى ىلىال تىكالەش تاۈرى دەى قارىادىن مۇشاۇ ئاارقىلىق 

نىڭ لۈنسېرى بىيۇرۇلراتلىشىماتقائ ئىنادىيەت تەرتىپىىىڭ لەياىى ە ساۆرەى لېچىكىشاىىڭ تەساىرى ە ئاۇچراش 

ىكىىى ئىسپاتلىماقچى بولدىن يىپيېڭى ئىنادىيىتى بار ئىىژ ىېرباا ئوخشااش ياالغۇز ئاۆزى بىار ھاجەتسىز ئىكەنل

نااى مۇسااتەقى   orkutمەھسااۇالتىى قااۇرۇى سىىاشااقا باشاالىدىن الررى بىاالەئ سااېرگې  ئااۇنى ئىلھامالناادۇرۇى 

 لەسىپ سۈپىتىدە باشقۇرۇشىى ئېيتتى.

 

مەخسۇس رايوئ بولۇىن ئۇنىڭدا ساپال ئىىژ ىېرالر  دەيدىغائ« تەجرىبىسانىسى Google»تورتۇرايىمىزدا 

يالغۇز ئىنااد قىلغاائ دەسالەپكى تاۈرلەر ئىادىن ئەمماا مارىسساا باۇ دائىارى ە تەۋە ئەمەس دەى قاارايتتى. ئاۇ 

مارلىسى ساىرتىدىكى مۇساتەقى  ھالادا تېاز ساۈرئەتتە ئوتتۇرىغاا چىقىرىلغاائ  Googleئاالھىدە بىر مىساىن 

ر مەسىلە بولغائ تەقدىردىمۇن ئانچە لۆى ئاادەم دىقاقەت قىلىاپ لەتمەيادۇن مۇشاۇنداق مەھسۇالت ئىدى. ئەگە

نىااڭ مەھسااۇالتىمۇ دەى  Googleنااى  orkutبولغاناادا بىاار تەرەى قىلىشااقا ۋاقىااە چىقىاادۇ. ئەگەر بىرەرسااى 

ئىىكاار  ھەم ئېتىاراى قىلماايمىزن ھەم»نىڭ مۇناساىمىتىىى  Googleبىلەئ  orkutبىز  تاسوراى قالسان ئۇنداق

 «.قىلمايمىز

 

سىىدى بۇنداق ئىشىى لۆررى تۇرۇى لۆرمەسكە سالسا بولمايدۇن ئۇ لۆى يىلالردىن بۇيائ لۆڭۈى قوياۇى 

يۈرگۈزرۋاتقائ تاراتقۇ ئاممىمى مۇناسىمىتى بىلەئ بۇنداق مۈجمەى گەى قىلىدىغائ ئويۇئ ئويىاشىى خالىمايدۇ. 

مۇخبىرالر يا لالما بولمىسان بىز ئۇنداق دەيادىغائ بولسااق » ئۇ شىرلەت باشقۇرۇش قاتلىمىىى ئاگاھالندۇرۇى:

د دى. توردىن ئىزدىسىال تاپقىلى بولىدىغائ مۇناساىمەتىى تااراتقۇالر بايقىساىالن « ئۆزىمىز لالما بولۇى قالىمىز. 

ەئ نىاڭ مەھساۇالتى دەى قارايادۇ. م Googleنى  orkutمەيلى بىز ئېتىراى قىاليلى يالى ئېتىراى قىلمايلىن 

دىكاى بىار ئىىژ ىېرنىاڭ ئىنااد  Googleناى  orkutبىر ئاماى ئويلىدىلن بىر پارچە باياناتىاامە ئاېالئ قىلىاپن 

نىڭ رەسمى  تۈرى ئەمەسلىكى ئېيتايلى. مارىسساا بۇناداق ئوتتۇرھااى ئاماالىى  Googleقىلغانلىقى ئەمما بۇ 

بىالەئ مۇناساىمىتى  Googleىڭ ئۆزىادە تورتۇراساىى orkutقوبۇى قىلىشىى رەت قىلدى. ئاۇ جااھىللىق بىالەئ 

 بارلىقى ھەققىدە ھېچقانداق ئېىىق ئۇچۇر لۆررنمەيدۇ.

 

ساېرگې ن الررىن ئېرىال بىلالە شىم تساارىيە داۋوس ماۇنبىرى ە بېارىش ئۈچاۈئ يولغاا چىقىشاتىن ئىل ىاارى 

ىرتقا تەشامىق قىلغانادا بىز ئۇنى سىىاق قىلىمىز. بىز سا»ئارىمىزدىكى قاتماللىققا ئارىالشتى. ئۇ مۇنداق د دى: 

باا تەۋە ئەمەسالىكىىى دەيمىازن ئارىساىدىكى مۇناساىمەتىى ھەم جەزملىمەيمىازن ھەم  Googleباۇ لەساىپىىڭ 

ئىىكار قىلمايمىز. ئەگەر ئەھمالىى تىزگىىلى ىلى بولمىسان مەئ بىلەئ ئاالقىلىشىڭالرن بىز داۋوستا يېڭى اليىھەناى 

 «مەسىلە بارمۇ  ئوتتۇرىغا چىقىرىمىز. بۇ خى  ئۇسۇلدا

 

ھەن راسااە. سااىىدىىىڭ قارىشااىچە بۇنااداق بولغاناادا مەسااىلە بە  چااوڭ. ئۇنىااڭ سااېرگېيغا د يىشااىچەن بااۇ 

نىااڭ مارلااا ئااوبرازىىى ۋەياارائ قىلىااپال قالمااا  يەنە ئۇنىااڭ لەسااپى  ئىىاااۋىتىىىمۇ ۋەياارائ  Googleتەجاارىبە 

ارقاتماساالىققا قوشااۇلدى ئەممااا ئەگەر مارلىسااىدا ت Googleنااى  orkutقىلىاادىكەئ. سااېرگې  يااوى قويااۇىن 

 دا ئىناد قىلىىغانلىقىىى ئېتىراى قىلساق بولىدۇ. Googleنىڭ  orkutباشقىالر سوراى قالسان بىز 

 

ئااېالئ قىلىااىىش بەل ىلەناا ەئ لۇناادىن بىاار لااۈئ ئىل ىاارىن  orkutلااۈنىن -21ئايىىااڭ -1يىلااى -2004

ى قىلاادى. ئااۇ ئېرىاال شااىمىتقا تەللىااپ بېرىااپن بىااز جوناسااائ روسااېىبېر  لېچىكتااۈررى ئااېالئ قىلىشااىى تەلە

Google  يەرشارى سېتىش يىغىىى ۋە شىرلەتىىڭ قار تىايىلىش سااياھىتى ئايابالشاقاندىن لېايىنorkut  ناى

ئااېالئ قىاليلااىن يەنااى ئىككااى ھەپااتە لېچىكتااۈرەيلى. سااىىدىىىڭ جوناسااائ روسااېىبېرگقا د يىشااىچەن ئۇنىااڭ 

زىيدىكەئن بىراق تىلغا ئالغۇچىلىكى ياوق ئىاكەئن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە لېچىكىپتاۇ. پلەشكە ئەرىتىرىشچانلىقىىى تەر

بىااز ھېلىمااۇ بىاار قااانچە ھەپتىىااى ئىسااراى قىلاادۇقن بىاار تەرەپااتىن مارىسسااا بەل ىلىاا ەئ شااەرت ئاسااتىدا جااائ 
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ەيتتاى. ساقلىساقن يەنە بىر تەرەپتىن بەزىالەر تاراتقۇالرباا يالغاائ سۆزلەشاىىڭ خاتاا ئىكەنلىكىىاى توختىماا  د

orkut .نىڭ مەھسۇالت باشقۇرۇشى بەلكىل بىرىىچى لۈنىدىن باشالپال يوچۇقلىرى لۆى ئىدى 

 

دىن ئۇرس ئېالئ قىلىش ۋاقتىغا بولغائ گۇمانىىى ئوتتۇرىغا قويدى. « ئەگەشكۈچىلىرى Google»بىزنىڭ 

بىار  orkutقىىى ئااڭاليتتى: ئۇ پۈتۈئ لۈئ ئىىژ ىېرالرنىڭ تېسى ھەى قىلىىمىغاائ مەساىلىلىرىىى د يىشاىماتقانلى

لومپيۇتېردا مۇستەقى  ئىنرا قىلىىىدۇن ئەى لۆلىمىىى لېڭەيتىش بە  تەسن ئۇنىڭدا مۇۋاپىق يۈ  سىىىقى يوقن 

بىسەتەرلىاال تەلشۈررشااى يااوقن شەخسااىيەت سىياسااەت لېلىشااىمى يااوق قاتااارلىق. ئېىىقكااىن ئۇچااۇر سااىرتقا 

شااىددەت بىاالەئ لەلاا ەئ تااور  orkutتارقالسااان  تااا 61slashdotئاشااكارىلىىىپ قىزىقااارلىق خەۋەرلەر تااورى 

مىىاۇتال لېتىادۇ. ئەڭ ياخشىساى بىار  15ئېقىمىغا بەرداشلىق بېرەلمەيدۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە باۇ جەريانغاا پەقەت 

قانچە لاۈئ توختااى تاۇرايلىن ياۇقىرى قاتالمادىكىلەرنىڭ شىم تساارىيەدىن قايتىاپ لېلىشاىىى لاۈتەيلىن ئېغىار 

 زرشتىن ساقلىىايلى.خاتالىق ئۆتكۈ

 

جوناسااائ روسااېىبېر  باشااقۇربۇچىالر قاتلىمىاادىكى زور لۆپچىلىاال لىشااى بىاالەئ تېلې وناادا ئاالقىالشااتىن 

نى لېچىكتۈررى يولالش تېسىماۇ ياخشاى  orkutئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇرسىىڭ پىكرى ە قوشۇلدىن ھەممەيلەئ 

 لېيىنن لۆپچىلىل ھەممەيلەئ ئارامىغا چۈشتۇق. بولۇشى مۇمكىن دەى قارىدىن ئۇ بۇ ئۇچۇرنى دەلىللى ەندىن

 

يېڭى مەھسۇالتىىڭ ئېالئ قىلىش ۋاقتىىى تېزلىتىش ئويىىى ماختاشقا ئەرزىيادۇن ئەمماا ئەگەر ھەممەيالەئ 

ھەر تەرەپااتىن ئااېالئ قىلىااش ياخشااى ئەمەس دەى ئاگاھالندۇرسااان شااامالغا قارشااى ماڭغاناادان خەتەرگە بەلااال 

 Googleمۇالزىمېتىرىدىن ئۆلچەملىال  Microsft.Netنى  orkut پبىز قوى سېلى تەۋەلكۈى قىلغائ بولىدۇ.

 Google»تېسىىكاااا سۇپىساااىغا يۆتكىااادۇقن بۇناااداق بولغانااادا لاااۆلىمىىى لېڭەياااتىش تېسىماااۇ ئوڭاااا ن ھەم 

دا رەسامى  ئاېالئ قىلىاىىش ئېھتىمااللىقىمۇ ياۇقىرى بولىادۇ. باۇ دەى مەئ ئىل ىارى ئوتتۇرىغاا « تەجرىبىسانىسى

—ويغااائ تەللىااپ ئىاادى. مېااىىڭچە بااۇ تەدبىاار ئىشاالەتكۈچىلەرنى مۇۋاپىااق بولغااائ مااۆلچەرگە ئىاا ە قىلىاادۇق

تەجرىبىسانىادىكى نەرساىىىڭ ئااۆزىال بىار تەجارىبەن زور ئااۆزگىرىش بولاۇش ياالى تاقىلىااپ قىلىاش ئەھامالى يااۈز 

ئاااېالئ قىلىىساااا  تەجرىبىسانىساااىدا Googleبېرىشاااتىن سااااقالنغىلى بولمايااادۇ. مارىسساااانىڭ قارىشاااىچە 

ناى لۆرەلەيادۇن ئەمماا ئەگەر ئەزا بولغانالرنىاڭ  orkutئىشلەتكۈچىلەرنى بەزىپىىاى لەلتۈرىادۇن چاۈنكى ئاۇالر 

تەللىپىىااى تاپشااۇرۇى ئااللمىسااان ئااۇالر ئىشاالىتەلمەيدۇ. بۇنىڭغااا سېلىشااتۇرباندان بىااز ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ 

Froogle  بااا ئوخشاااشن تېسااى پىشاامىغائorkut  نااىGoogle  نىااڭ يىپيېڭااى ئىىتېرنېااە ساھەسااىدىكى

 بايراقدار مەھسۇالتى دەى مۇئامىلە قىلىشىدىن تېسىمۇ ئەنسىرەيمىز.

 

جوناسائ روسېىبېر  ئۇالرنىڭ لېچىكتۈررى ئېالئ قىلىشقا قوشۇلغانلىقىىى جەزملىا ەئ ئىككىىچاى لاۈنىن 

قىلىشااىى قااارار قىپتااۇن مەئ  نااى ئااېالئ orkutسااېرگې  داۋوسااتىن گەى ئەۋەتىپتااۇن شااۇ لااۈنى چۈشااتىن لېاايىن 

نىڭ لۆررنۈش بېتىن ئىشلەتكۈچى ئۇقتۇرۇش ۋە ئىنتىمائى  رايوئ چۈشاەندرررش ھەققىادىكى  orkutئىزچى  

يېزىقچىلىااق خىزمىتىىااى ئااۈزرى قويمىغااائن شااۇ سااەۋەبتىن مەئ تەييارلىىىااپ بولاادۇم. سااېرگې  تۈرنىااڭ تېااز 

بەرگەئن ئۇنىاڭ مەيادانى ئاۆزگەرگىىى ياوق. بىاز باۇ ئىشاىى  سۈرئەتتە ئەمەلىيلىشىشىىى قولاليدىغانلىقىغا ۋەدە

دەى « بااا تەۋە Google»تورتۇراسااىغا بىاار بەتكااۈچ قوشااۇىن  orkut.comئوتتۇرھاااى بىاار تەرەى قىلىااپن 

 يېزىلدى.

 

باش بەتتىكى يېزىق پۈتۈلىىى ئورلۇتقا ئەۋەتتىل:  orkut.comسائەت ئىل ىرىن مەئ  1ئېالئ قىلىشتىن 

«orkut مەھەلاالەن دوسااتالر ئارىسااىدىكى تااور ئااارقىلىق لىشااىلەرنى ئۆزئااارا بابالياادۇ.  تااوردىكىorkut  قااا

مەئ يەنە جاۋابكاااارلىقتىن لەچاااۈررم قىلىاااش « قوشاااۇلۇى ئىنتىماااائى  ئااااالقە چەمبىرىكىڭىزناااى لېڭەيتىاااڭن

كە شاۇنى ياخشى مۇناسىمەت ئىزچى  ھەقىقىا  بولىادۇن شۇڭالشاقا بىاز لاۆپچىلىك: »مبىرنى قوشتۇ دىنباياناتى

                                                             
61

  «slashdotting » لۆپچىلىل ھەممەيلەئ بىلىدىغائ بىر خىا  تاور ھادىسىساى: بىار تورتاۇرانىslashdot.com  تىلغاا ئالساىالن

slashdot.com  با توپالنغائ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ھەممىسى شۇ تورتۇرابا يۆتكىلىدۇن ئۇ يەرگە بېرىپ ئەھامالىى دەلىللەيادۇن شاۇنىڭ

 زىمىتىرى توساتتىن لەل ەئ تور ئېقىمى يۈلى ە بەرداشلىق بېرەلمە  پالەچ ھالغا چۈشۈى قالىدۇ.بىلەئ شۇ تورتۇرانىڭ مۇال
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يەنىال سىىاق باسقۇچىدا تۇرۇۋاتىدۇن دەسلەپتە ئانچە ماۇقىل بولماسالىقى ماۇمكىنن بىاز  orkutئۇقتۇرۇمىزلىن 

تىرىشىپ ئۆزىىى مۇلەممەللەشتۈررۋاتقاندان  orkutئازراق ۋاقىە لېتىدۇ.  قابىر قىسىل مەسىلىلەرنى ھەى قىلىش

ۈشااىىى ئۈمىااد قىلىمىااز. قانااداقال بولمىسااۇئن ياخشااى لۆپچىلىكىىااڭ ئەپااۇ قىلىشااىىىن سااەۋرىچانلىق بىاالەئ لۈت

نۇسسا  1200دەن بىرىىچى تۈرلۈمدىكى  1چۈشتىن لېيىن سائەت « دوستالرنىڭ ھەممىسى مۇشۇنداق قىلىدۇ. 

orkut  ئارقىلىق تارقىتىلدى. ئېلسەتقا قوشۇلۇش تەللىپى 

 

دا بولغااانلىقىىى لااۆزدە تۇتقاناادان ئورلااۇت ئۆزىمااۇ سااىتان ورد ئۇنىم رسااىتېتىىىڭ ئىنتىمااائى  ئاااالقە تورىاا

ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ ھەممىسااى د  ااۈدە  تەربىاايە لااۆرگەئن ئۆزئااارا ھااۆرمەت قىلىشااىپن ئەدەبلىاال ئۆتىاادۇ. 

نىاڭ ئىشاالەتكۈچىلىرى ئۇناداق ئەمەسن ئااۇالر ناھاايىتى تېاازال سىساتېمىغا ھۇجااۇم  orkut.comشاۇنداقتىمۇن 

بىااالەئ  ئاااېلسەتەمااادە ساااېرىق مەزماااۇئ ۋە ئەخااالەت قىلىاااپ لىرىااادىغائ ئۇساااۇلىى ئىزدەشاااكە باشااالىدى ھ

تولدۇرۇۋەتتى. ئۇالر ئارزۇيىغا يەتتاى. سىساتېمىدا ھەر بىار ئىشالەتكۈچىىى ئىازدەش ئىىتاايىن ئوڭاا ن ئانادىن 

يولالىن يالى قوليازما پىروگراممىادىن  ئېلسەتئىشلەتكۈچى ە نەچچە يۈز مې ابايتلىق قوشۇمچە ھۆجنىتى بار 

ئىشاالەتكۈچىىى دوسااتالر قاتارىغااا قوشااااليدۇ. سىسااتېما قۇربۇچىسااى ئورلااۇت ئىل ىاارى  بىرنااى يېزىااپ ھەر بىاار

ئەزەلدىن مۇنداق مەسىلى ە يولۇقۇى باقمىغائن ئامالسىزلىقتىن تورتاۇرانى دەرھااى تاقااى ئوڭشاىما  ماۇمكىن 

ۇئن باۇ پەقەتاال بىار بولمىدى. مەئ خاتالىق ئۇچۇرىدىن بىرنى تارقىتىپن ياخشىالۋاتىمىز د دىل. قانداقال بولمىس

 تەجرىبە.

 

Google ئىىژ ىېرلىرى بۇنداق باھانىالرنى قوبۇى قىاللمايدۇ. ئۇالر بوزىدىن يىاپ چىقاربانادە ن بىرماۇ-

بىر تەھلى  قىلدى. ئورلۇت نېمە ئۈچۈئ ئومۇميۈزلۈ  بىسەتەرلىل تەلشۈررشىى قوبۇى قىلمايدۇ  ناېمە ئۈچاۈئ 

زنىااڭ مەھسااۇالت ئااېالئ قىلىااش ئېھتىياااجىمىزنى ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ بااۇنچە ئالاادىراى ئااۇنى ئااېالئ قىلىاادۇ  بى

نىاااڭ  Googleبىسەتەرلىكاااى ئۈساااتى ە قويىااادۇن ئەجىباااا باااۇ ياماااانلىق قىلىاااش ئەمەسااامۇ  ناااېمە ئۈچاااۈئ 

ئى ىلىااال تىكلەۋاتقاااائ »قاتىىشىشاااىدىن يوشاااۇرىدۇ  گۇماااائ ساااادالىرى ئۈزلۈلساااىز داۋامالشاااتى. مارىسساااا 

دەياادىغائ بااۇ ئۇقااۇمىى قوللىىىااپن داۋاملىااق ئالغااا « ل تىكاالەش شااىرلىتىشااىرلەتىىڭ ئىچىاادىكى ئى ىلىاا

ئىل ىااارىلىتىش قاااارارىىى ئىزچىااا  قوبدىااادىن مۇناااداقچە قىلىاااپ ئېيتقانااادان خەتەرگە تەۋەلكاااۈى قىلىاااشن 

داۋامالشتۇرۇش جەريانىدا مۇلەممەللەشتۈررشىى ئىشاقا ئاشاۇرىدۇ. ئاۇ يەنە دارىاتمىالى مۇناداق د ادىن ئەگەر 

 Googleقااا  orkutمۇشااۇنداق ئۇسااۇلىى قولالنمىغااائ بولسااان ئەڭ ئاااخىرقى بىاار مىىااۇت قالغاناادا ھااازىرقى 

 بەل ىسىىى چاپلىمىغائ بولسان ئۇنداقتا بارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىالتتى.

 

 ياماااانلىق»ئىىژ ىېااار خاااوۋارد گوبىلاااوى مارىسساااانىڭ ساااۆزىىى ئېتىاااراى قىلمىااادى. ئۇنىاااڭ د يىشاااىچەن 

يااادرولۇق قىماامەت قارىشااىن بىااز ئااۆزىمىز چىقاربااائ ھەر قانااداق بىاار مۇالزىمەتىىااڭ ھەممىسااىدە « قىلماساالىق

ئىشاااالەتكۈچىلەرنىڭ شەخسااااىيىتىىى قوبداياااادىغانلىقىمىزدىن د اااارە  بېرىاااادۇن ئىساااامىمىزنى ئىشاااالىتىش 

 ئارقىسىدا تۇرۇى Googleئىشلەتكۈچىلەرگە  orkutئىشلەتمەسلىكىمىز بىلەئ قىلچە مۇناسىمىتى يوق. ئەگەر 

ئۇالرنىڭ شەخسى  ئۇچۇرلىرىىى ئاشكارىلىم تىدىغائ  بۇ خى  ماۇالزىمەتىى بىلدررمەسالىككە ئۇرۇنساان ئەھاماى 

 تېسىمۇ ناچارلىشىدۇ خاالس.

 

بىر بۆلۈ  لىشىلەر ئالدى بىلەئ دەسلەپكى شەلىلىى تەتقىق قىلىشىى ئىزچى  قولاليدۇن ئاندىن لېيىن تېز 

ئالادى بىالەئ تەجارىبە قىلىاپن ئانادىن ئۈزلۈلساىز ياخشاىالش. بىاراقن ئۇالرنىاڭ —لغائ قاارارسۈرئەتتە چىقىرى

نەپاارەت سااادالىرى بېسااىپ لەتتااى: نااېمە ئۈچااۈئ بۇنااداق تېسىىكىسااى تېسااى -ئاااۋازىىى ناھااايىتى تېاازال بەزەى

ى بولمىغاائ بىالەئ ئاازراقمۇ مۇناساىمىت Googleپىشمىغائن ئەزەلدىن ھېچقانداق مەساىلىىى يوشاۇرمايدىغائ 

orkut  نااى ئااېالئ قىلىاادۇ  لىشااىلەر چۈشەندرررشااىى تەلەى قىلاادى. تەنقىااد ئورلااۇت د اا ەئ بااۇ ئىىژ ىېربااان

نەپاارەت ئاساساالىقى -ئۇالرنىااڭ يېڭااى نەرسااىلەرنى سىىاشااتە  باااتۇرانە ئارزۇسااىغىمۇ قارىتىلمىغااائ. بەزەى

 Google»ى بېرىشااىچەن ئااۇالر مېىىااڭ تااارقىتىش تەرتىااپى ە مەرلەزلەشااتى. بىاار قااانچە ئىىژ ىېرنىااڭ ماڭااا دە

ناى ئاېالئ قىلىاش تەللىپىمىاى قولاليادىكەئ. ئۇالرنىاڭ بۇناداق د يىشاىىى ئااڭالىن  orkutدا « تەجرىبىسانىسى

 .ئىىتايىن خۇشاى بولدۇمن شۇبىىىسى ئۇالرنىڭ جەزملىشى ماڭا بەلىتە بىر خى  تۇيغۇنى قالدۇردى
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ىسبەتەئ ئوپلوچاۇق تۇيغاۇم باار ئىادىن ئەمماا دائىال خاتاا با لەل ەندەن ئىشقا ن Googleمەئ ئەمدىال 

تۇيغۇ ئىدى. تەلىيىم ە الررى بىلەئ سېرگې  مېىىڭ ئويۇمغا پەرۋا قىلمايتتى. مەئ بۇ خى  لەچمىشاتىن نۇرباۇئ 

نەرسىلەرنى ئۆگەندىل. ئەمما ھازىرن ئىشىىڭ تەرەققىياتىغا نىسبەتەئ يەنىال ئوپلوچۇق تۇيغۇم بارن بىاراق دائىال 

وبرا چىقىدۇ. بەختكە قارشىن ئويۇمىى يەنىال ھېچكىل مۇھىل دەى قارىمايدۇ. قايساى خىا  تۇيغۇنىاڭ تېسىماۇ ت

 ئازابلىق ئىكەنلىكىىى بىلمەيمەئ ئەمما مېىىڭچە لېيىىكىسى دەى ئوياليمەئ.

 

قااا پايدىسااىز بولسااىمۇ ئەممااا ئىسااتونىيەن ھىىدىسااتائ ۋە بىاارازىلىيەدە چااوڭ  orkutگەرچە باشلىىىشااى 

ئورلۇتىىڭ ماڭا دەى بېرىشىچەن بولۇپمۇ بىرازىلىيەدىكى ئۈچتىن بىر قىسىل تورباا  62مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتى.

چىقىدىغائ ئاېقىل مىقادارى ئۇنىاڭ ئىسامىىى ئاۆز ئىچىا ە ئالغاائ تورتاۇرانى زىياارەت قىلىم تىپتاۇ. ئاۇ رىلاو دى 

دى تولغىمااا ئۇسسااۇى ناخشااا چولپىىىغااا ژانېرونااى زىيااارەت قىلغاناادان ئااۇنى دەرھاااى تونۇۋالاادى ھەماادە خااۇد

قااات ئورۇۋالاادى. بىرازىلىيەلىكلەرنىااڭ لومپيااۇتېر سېتىم لىشااىىىڭ مەقسااىتى باشااقا نەرسااە -ئوخشاااش قاااتمۇ

 بولماستىن دەى ئورلۇت د  ەئ بۇ مۇالزىمەتىى ئىشلىتىش.

 

خاااارۋارد  ئارقىااادا قالااادى. ئاااۇ ئاااېالئ قىلىىىاااپ ئىككاااى ھەپتىااادىن لېااايىنن orkutبىاااراق ئامېرىكىااادان 

ئۇنىم رسىتېتىدىكى بىر ئوقۇباۇچى ساۋاقداشالىرى ئارىساىدا ئىنتىماائى  ئااالقە تورىادىن بىرناى قاۇردىن ئاۇنى 

Facebook  يى  ۋاقىە ئىچىدەن  6دەى ئاتىدىن شۇنىڭدىن لېيىىكىFacebook  500نى ئىشالىتىدىغانالر 

ققۇدە  بىر جايىى ساقالى قېلىشقا تىرىشاتىن مىليونغا يەتتىن ئورلۇت داۋاملىق زارلىىىپ جائ تالىشىپن پۇت تى

نىاڭ مەسىلىساى لاۆلىمىىى  orkutمەئ بىلەئ پاراڭالشقائ زور لۆى قىسىل ئىىژ ىېرالرنىڭ ھەممىسى د  ۈدە ن 

نىااڭ ئۇنااداق لۆلەماادىكى ئىشاالەتكۈچى تااوپى شااەلىللەندررگەئ بېسااىق  Googleلېڭەيااتىش لااۈچى يااوقن 

ىاللمايدۇن بۇ ئۇنى اليىھەلەشتە ئەزەلادىن ئاويالى باقمىغاائ مەساىلە دەى مەزگىلدىكى ئاالقە مىقدارىغا ئاماى ق

 قارىدى.

 

Gmail بۇنااداق د يىشااكە قوشااۇلمايدۇ. پااائۇى بۇچېتىىااڭ د يىشااىچەن  نىااڭ قۇربۇچىسااى پااائۇى بۇچېااە

تېسىىكا جەھەتتە ئۆزى ە تەمەنىا قويۇشى ئۇنىڭ ماۇۋەپپەقىيەت يولىغاا توساالغۇ  Google»ھەقىقى  سەۋەب 

ئەممااا باااش «. قوزبىتىلاادىن نۇربااۇئ لىشااىلەر قوشااۇلدىن ئۇنىڭاادىن لېاايىن يۈگرەلمىاادى» orkutن «لاادىبو

مااۇ  Facebookن ھەتتااا MySpaceيولۇققااائن مەسااىلەئ  ئىنتىمااائى  ئاااالقە تورلىرىمااۇ بۇنااداق مەسااىلى ە

ە ئاساسااالنغاندان باشلىىىشاتىال بىاار تەرەى قىلىااش ئىقتىاادارى مەسىلىسااى ە يولۇققااائ. پااائۇى بۇچېتىىااڭ سااۆزى 

ماڭغائ يولىدىن قايتما  قىلىشىى داۋامالشاتۇردىن پەقەت تاور يۈررشساىالن  Facebookن MySpaceپەرقى 

پەقەتال بىر تاوى ئاالى  مەلاتەى ئوقۇبۇچىلىرىغاا تايىىىاپن ئاۇالردا جىا   Facebookنېمە قىلسا بولۇۋ رىدۇ. 

وق؛ بىاراق نەچاچە ياۈز مىلياوئ ئىشالەتكۈچى ە ئىا ە ا ئوخشاش پىروگراممىارالر ياقدىلائ يالى ساننا  گېماۋات

MySpace مۇ ىىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى قۇرۇلمىسىorkut  دەسلەپتە ئىشلەتكەندىكىدىن ئاۇنچە لاۆى ئىلغاار دەى

 لەتكىلى بولمايدۇ.

 

نااى  orkutچااۈنكى « دان ئىشااىى بۇنااداق قىلماياادۇ.  Googleئەممااا »پااائۇى بۇچېتىىااڭ د يىشااىچەن 

دەى قارىدى. « لېڭەيتكىلى بولمايدۇ»ئىىژ ىېرلىرى ئۇنى  Googleىدا يازبائن شۇڭالشقا مىكروسولتىىڭ قورال

نىااڭ يىقىلىشااىىى  orkutقااا دىمىغىىااى قاااقتىن ئااۇنى ئۇتااۇقى يااوق دەى قارىاادىن ئااۇالر  orkutئىىژ ىېاارالر »

ماا تاۈزمەلچى. ئىىژ ىېرلىرى قوبۇى قىالاليادىغائ ئۇساۇلدا قايتىادىن پىروگرام Googleلۆرمەلچىن شۇ چابدا 

نىااڭ  orkutنىااڭ بااازىرى يااوق. لىاال بىلىاادۇن ناااۋادا ئااۇالر  orkutبىاارازىلىيەدىن باشااقا جايىىااڭ ھەممىسااىدە 

 «ررر خىزمەتلەرنى ئىشلىسە بەلكىل مۇۋەپپەقىيەت قازىىىشىمۇ مۇمكىن. ريۈررشۈشى ھەققىدە بىر قىسىل ز

 

رلۈى باقمىغائ يىپيېڭى مەھسۇالتتىن بىرناى پائۇى بۇچېتىىڭ قارىشىچەن داڭلىق بىر شىرلەت ئىل ىرى لۆر
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د ا ەئ مەنىادە ئىاكەئ. «. لۆى قارشىلىق يۇقىرى دولقاۇئ»لىن تىلىدىكى مەنىسى  orkutلىىالندىيەدە بىر مەزگى  قىزىغائن چۈنكى   

 لىكىىى تونۇى يەتكەندەن تور ئېقىمى تېز سۈرئەتتە تۆۋەنلەيدۇ.ئەمما لىشىلەر بۇ تورتۇرانىڭ قىز ئوۋالش ئورنى ئەمەس
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ئوتتۇرىغا چىقارماقچىن بۇ مەھسۇالتقا ئىشىىىدىغائ ئادەم بولۇپال قالماستىن يەنە بۇ ئادەم پۈتكۈى قوشاۇنىىڭ 

ئاېالئ قىلىىىاپ ئىككاى ئايادىن لېايىن شەخساەئ ئاۆزى باۇ  orkutباا ئېھتىيااجلىق. ئاۇ « توبرا ئىش قىلىشى»

 دۇچار قىلدى. ئىدىيەنى ئېغىر سىىاققا

 

 يامائ خەۋەر ئېلىپ لەلدى ئېلسەت

 

 G 2نىڭ  Outlookئەزەلدىن ماڭا ھېچقانداق تەلە  ئېلىپ لەلمى ەئ. مەسىلەئن مىكروسولە  ئېلسەت

لىق ئۇچۇر ساقالش چەللىمىسى بارلىقىىى بىلمەيدىكەنمەئن تەبىلىيال ئەگەر سىغىمدىن ئېشىپ لەتسە قوبۇلالش 

يىللىق خىزمەت نەتىنىسى مانا مۇشاۇنداق  2ىلىپ لېتىدىغانلىقىىى بىلمەيمەئن ئاندىن خەت ساندۇقىىىڭ يىمىر

 Webيىلى ئااخىرى بىلادىل. لېايىن پاائۇى بۇچېتىىاڭ ماڭاا دەى بېرىشاىچە ئاۇ -2002بىكاربا لەتتى. لېكىنن 

ەھساۇالت نىاڭ ئاورنىىى ئالىادىغائ م Outlookسىستېمىسىىى ئىناد قىلىماتقائ بولۇىن  ئېلسەتئاساسىدىكى 

دەى ئاتىلىدىكەئن ئۇ مەندىن سىىاى ئىشلىتىشىى خااليادىغائ ياالى  Caribouقىلغىلى بولىدىكەئن بۇ نەرسە 

خالىمايدىغانلىقىمىى سورىدىن مەئ خۇشاللىق بىلەئ قوبۇى قىلدىل. بىراق بۇ سىستېما بەلاال قااليمىقاائ ئىادىن 

لەرناى تەرتىاپ باويىچە تىزالماايتتىلن ئېلسەتونا يېڭاى خاتىرە لومپيۇتېردا لۆرگەندە مەسىلە لۆررلەتتىن مەئ ل

لەرناى ئېلسەتئىشەن ۈسى لەلمەيدىغىىى شاۇلىن ھەتتاا  ڭىى تاللىيالمايتتىل. لىشىىىئېلسەتبىر قېتىمدا ھەممە 

ا قااتااۈرگە ئايرىياادىغائ ھااۆجنەت قىسااقۇچالرمۇ يااوق ئىاادىن بىاار قااانچە ھەپتىاادىن لېاايىنن مەئ پااائۇى بۇچېت

نااى  Outlookد اادىلن ئاناادىن يەنە مىكروسااولە « ەھاامەتن مەئ يەنىااال ئىشاالەتمە ياخشااى لۆڭلااۈڭ ە ر»

 داۋاملىق ئىشلەتتىل.

 

 Googleدا ئازراق ياخشىلىىىش بولغانلىقىىى ئاڭلىادىلن بىار قىساىل  Caribouبىر يىلدىن لېيىنن مەئ 

ۇن شۇڭالشاقا مەئ قايتاا خىزمەتچىلىرى ئۇنى ئىشلىتىم تىپتۇن ئۇنىڭ ئۈستى ە خېلى ياماائ ئەمەس ھاېن قىلىپتا

بىالەئ سېلىشاتۇرۇى ئىقتىادارىىىڭ ئاازراق ناچاارلىقىىى  Outlookبىر سىىاى بېقىشىى قارار قىلدىل. مەئ ئۇنى 

ھااېن قىلاادىلن ئەممااا قوبااۇى قىلىشااقا بولىاادىغائ تەرەپلىاارى بااار ئىااكەئ. مەيلااى قاچااائ بولسااۇئن بااارلىق 

لەرنى ئېلسەتەنمەئن ئۇنىڭ ئۈستى ە ئۇ بارلىق مۇناسىمەتلىل لەردىن الزىملىق نەرسىلەرنى ئىزدىيەلەيدىكئېلسەت

ن لبىربىاارى ە بااابالىن لۆررشااىى ئاسانالشااتۇرىدىغائ ئاساسااى  لىىىاايەدىن بىرنااى شااەلىللەندرررپتۇ. بااۇ قېااتى

نىااڭ  Googleنااى  Caribouئىشلىتىشااىى داۋامالشااتۇردۇمن چااۈنكى پااائۇى بۇچېااە ۋە بىاار قااانچە ئىىژ ىېاار 

 دە بازاربا سېلىشقا تەييارلىق قىلىماتىدۇ.مەھسۇالتى سۈپىتى

 

ن ئامېرىكااا لىىىيەسااى ۋە مىكروسااولە تااور ئاااالقە ساھەسااىدىكى Yahooيىلااى يىاا  بېشااىدان -2004

ىااى تاۋارالشااتۇرىدىغائ تەڭپااۇڭ ئېكولااوگىيە ئېلسەتماگىاااتالر ئىاادى. ئااۇالر ئۈمىااد قىممىتااى نىساابەتەئ تااۆۋەئن 

ىىڭ ئېلسەتىڭ ھەممىسى ە ئايانكىن تور بەت تىپىدىكى ئېلېكتىرونلۇق سىستېمىسىدىن بىرنى قۇردىن لۆپچىلىكى

نەچچە مې ابايە ساقالش بوشلۇقى بارن قوبۇلالش ساندۇقىىىڭ ھەممىاال يېرىادە لەۋھە ئاېالئن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە 

ئادر ساىىى ئىشالىتىپ  ئاېلسەتمىىاۇتتىن ئېشاىپ لەتساە تېاپىش تەس.  10 ئاېلسەتيوللىغائ يالى قوبۇللىغائ 

غاندىن لېيىىال يوقاى لېتىدۇن نۇربۇئ ئىسىمالرنى باشاقىالر ئىشالىتىماتقائن مۇشاۇنداق بولغانادان يېڭاى بىار بول

ھېسااابات قااۇرۇش ئۈچااۈئن ھەممىااال ئااادەم د  ااۈدە  ئۆزلىرىىىااڭ ئىساامىىىڭ لەيااىى ە بىاار تىزىااق ھېچقانااداق 

لىى ياقتۇرىدۇن ئۇالر ھەر قانداق مەناسى يوق سانالرنى قوشىدۇ. چوڭ تەمىىلەش سودى ەرلىرى مۇشۇنداق ئۇسۇ

لىشااىىىڭ ھااازىرقى تەرتىپىااى بۇزۇشااىىى خالىماياادۇ. ئامېرىكااا لىىىيەسااىىىڭ توختامىغااا ئېرىشااىش سااۆھبىتى 

سىستېمىساى لەساپى ە لىرمەسالىكىى ساودا  ئاېلسەتنىاڭ ئېلېكتىرونلاۇق  Googleجەريانىدان ئۇالر ئىل ىارى 

نىااڭ بۇنااداق قىلىااش مەسىلىسااىىى ئوتتۇرىغااا  Googleېسااى قىلىااش شااەرتى سااۈپىتىدە ئوتتۇرىغااا قويغااائ. ت

قويۇشىى لۈتمى ەئن ئامېرىكاا لىىىيەساىىىڭ ئادۋولااتلىرى ئۆزىىىاڭ ساۆھبەت قوشاۇنىغا يەتكاۈزگەئن باۇ خىا  

 سۆزلەر مونوپوى قىلىش سىياسىتى ە خىالىن شۇڭالشقا ئۇالر بۇ گېپىىى قايتۇرۇۋالغائ.-گەى



366 
 

 

سىستېمىساىدىن ۋەھىامە ھاېن  ئاېلسەتنغاندان يىپيېڭى ئېلېكتىرونلاۇق پائۇى بۇچېتىىڭ سۆزى ە ئاساسال

با يۈزلەن ەنادە  Caribouبابچىسى سىرتىدىكى ئاشۇ ئادەملەرال ئەمەس. مىكروسولە  Googleقىلىدىغىىى 

خىزمەتچىلىرىماۇ بۇنىڭادىن تەشمىشالىىىدۇن ئاۇالر مىكروساولتىىڭ  Googleقانداق ئىىكااس قايتۇرىادۇن بەزى 

ماڭاا  ىىاڭدەلىللەش سىستېمىسىىى بىزنىڭ پىروگراممىغا سىڭدرررش تەللىپىىى بەردى. پائۇى بۇچېت ساالھىيەت

نى تەنقىتلى ەئ پىكىرلىرى ئىىتايىن لۆى بولغاچقان بىز ئامالساىز  Caribouباشقا ئىىژ ىېرالرنىڭ »د يىشىچە: 

لىادۇق. ئاۇالرنى بىلاارام قىلغىىاى بىر قېاتىل مەخساۇس يىغىان ئېچىاپن ئاۇالر ئوتتۇرىغاا قويغاائ پىكىرلەرناى رەت

قوليازما تىلى ئىشلەتكىىىمىزن بۇ ھەقىقەتەئ ئىىتاايىن چاوڭ خاتاالىقن بىاز ئاۇنى پەقەت  JavaScriptبىزنىڭ 

قىلىشىىڭ ئۆزىمۇ ئانچە ياخشى بولمىدىن چۈنكى بىز ئەخالەت  ئېلسەتخىزمەت قىلدۇرالمىدۇق. ئېلېكتىرونلۇق 

شەخسى  ئۇچۇر شۇنداقال بىسەتەرلىل مەسىلىسىىى بىار تەرەى قىلمىسااق  ن ھەر خى  سانلىق مەلۇماتنئېلسەت

نىڭ ھەممە تەرەپلىرى ئىىتايىن  Caribouسىز ئويلىغانال ئىش بولسان بىرسىمۇ قېچىپ لېتەلمەيدۇ. —بولمايدۇ

نە ناچارن ئاۇ ھەتتاا مەۋجاۇت بولماسالىقى لېارە . ھەتتاا ئاېالئ قىلىىاايال دەى قالغاائ بولساىمۇن لۆپچىلىال يە

 «جارقىراىن پۈتكۈى اليىھەنى بىماسىتە بىكار قىلىم تەيلى د دى. -ۋارقىراى

 

Caribou بااا تەۋە ھەقىقىاا  ئىنااابى بااايلىق جااورج خارىاال دGeorges Harik پااائۇى بۇچېتىىااڭ . 

ن ئۇنىڭ ئالغىىى لومپيۇتېر ئىلماى دولتورلاۇق «تەسەۋۋۇربا ئى ە لىشى»سۆزى ە ئاساسالنغاندان جورج خارىل 

انىن لومپيۇتېر ئۆگىىىش ساھەسىدىكى لەساپى  ئارقاا لۆررنۈشاى ە ئىا ەن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە لاۈچ قاۇۋۋىتى ئۇنم

ئۇربااۇى تۇرىاادۇن دائىاال ئالدىراشااال يۈررياادۇ. ئااۇ قۇرۇلااۇش بۆلۈمىىىااڭ ھااۆرمىتى ە سااازاۋەر بولاادىن بولۇپمااۇ 

بىار تاۈرگە نىسابەتەئن »شاىچە: الررىىىڭ ھۆرمىتى ە ئېرىشىپ بىباھا گۆھەرگە ئايالنادى. پاائۇى بۇچېتىىاڭ د يى

الررىىىڭ پوزىتسىيەسى ھەقىقى  بىر ئەۋزەللىككە ئايلىىىاپن باۇ تاۈر لاپاالەتكە ئىا ە بولادى. الررىىىاڭ قارىشاى 

  «ئىىتايىن مۇھىل.

 

جورج بىر مەزگى  مەھسۇالت باشقۇرۇش خىزمىتى بىالەئ شۇبۇللىىىشاىى قاارار قىلادىن شاۇنىڭ بىالەئ ئاۇ 

Caribou الت باشقۇربۇچىسىغا ئايالندىن گەرچە ئۇنىڭ بىلەئ پائۇى بۇچېتىىڭ قارىشى دائىال تۈرىىىڭ مەھسۇ

بىردە  بولۇى لەتمىسىمۇن ئەمما پائۇى بۇچېە جورجىىڭ ھەقىقى  قىزىقىشىىىڭ بىر مەھساۇالتقا ئايالنادۇرۇشن 

سىىكىغااا ئەمەساالىكى ە ئىشااىىەتتى. مۇشااۇنداق بولغاناادا دىققەتىااى تې« ھوقااۇق ئويااۇنى ئويىاااش»ھەرگىزمااۇ 

مەرلەزلەشاااتۈرگىلى بولىااادۇن شاااۇنىڭ بىااالەئ پۈتكاااۈى قوشاااۇنىى يېاااتەللەى مەھساااۇالت ئاااېالئ قىلىشاااىى 

 لېچىكتۈررشتە  سىياسى  پاتقاقتىن ئايرىلىدۇ.

 

مەئ يېڭى مۇالزىمەتىىڭ ئىسمىن مۇالزىمەتىى چۈشاەندرررش ئۇساۇلى شاۇنداقال مۇالزىمەتىىاڭ ئوتتۇرىغاا 

مارلىسااىىىڭ  Googleىمەئن بىااز ھەم بااۇ مۇالزىمەتىىااڭ ئىساامى بىاالەئ قويۇلااۇش ۋاقتىغااا ئەڭ لۆڭااۈى بااۆل

ياليمىزن ودىن تېز بولۇشىىى ئا« Yahoo»مۇناسىمەتلىل بولۇشىىى ئوياليمىزن ھەم ئۇنىڭ لىرگۈزرش سۈرئىتى 

ن بىاااراق Gmailشۇڭالشاااقا ئاااات قوياااۇش مۇرەلكەپلىشاااىپ لەتتاااى. ئەڭ ئىساااتىقبالى باااار دەى قاااارالغىىى 

gmail.com رە نامىىىڭ ئى ىسى بارن ئەسلى ئى ىسى بىلەئ ئاالقىلىشىدىغائ ۋاقىتتا بىز نۇرباۇئ ئەگارىدائى-

نىاڭ بىار  Googleتوقايلىقالرنى باشتىن لەچۈردۇقن بۇ مەھسۇالت ئېالئ قىلىىىشتىن ئىككاى ھەپاتە ئىل ىارىن 

ۇ باھاانى ئاانچە ياۇقىرى ئامېرىكا دوللىرى بەردى. بىاز با 6500ئادۋولاتى روس خاگائ ئۇالرنى تېپىپن ئۇالربا 

 بىزگە تەۋە بولدى. Gmail.comئەمەس دەى قارىدۇقن بىراق ئۇالرنىڭ مۆلچەرىدىن يۇقىرى ئىدىن شۇڭالشقا 

 

ساااۆزلىرىىىڭ -نىاااڭ گەى Googleجاااۈملە تەلشاااۈررى -خەتن جۈملىماااۇ-گەرچە مەئ ئىزچىااا  خەتماااۇ

ت ئااېالئ قىلىىغاناادان قانااداق تېكىسااە بىااردەللىكى ە لاپالەتلىاال قىلىماتقااائ بولساااممۇ ئەممااا يېڭااى مەھسااۇال

مەزمۇنىىى ئىشلىتىش مەئ بىر ئادەمىىڭ قارارى بولما  قالدى. جوناسائ روسېىبېرگىىڭ مەھساۇالت باشاقۇرۇش 

بۆلااۈمى ە يېڭااى خىاازمەت ئورنىاادىن بىاارى تەسااىن قىلىىاادىن ئۇنىااڭ ئىساامى مەھسااۇالت بااازارچىلىق مۇئاااۋىن 

ھسۇالت بازارچىلىق مۇئاۋىن باشقۇربۇچىسى ھاياتى  لۈچى ئۇربۇى گە تەيىىلەن ەئ مە Gmailباشقۇربۇچى. 

تۇربائن ئىىتايىن لۆڭۈى بۆلىدىغائ خارۋاردنى پۈتتۈرگەئ ئانا ياڭ. ئۇ يېزىقچە ماتېرىياالىى يېزىشاقا مەسالۇىن 
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بىااراق يەنە ئىسااتراتې ىيە نۇقتىسااىدىن مەھسااۇالت ئوربىتىسااىىى بەل ىاالەشن ئىشاالەتكۈچى ئىىكاسااى شااۇنداقال 

پىكرىىى ئويلىشىدۇ. ھەر خى  مەسىلىلەرنى ھەى قىلىش ئۈچۈئن -اراتقۇ ۋە ھەمكارالشقۇچى شېرىكلەرنىڭ ئو ت

ئۇ يىغىن ئېچىاپن ھەر خىا  ۋەزىپىلەرناى ماسالشاتۇردى ھەمادە جاورج بىالەئ زىاب ھەمكارالشاتىن مەئ ئۇنىاڭ 

قېاتىل  3لەردە  4:00ن 3:00ن 2:00قەدىمى ە يېتېشەلمەيال قالدىل. پەقەت بىر ئاخشامدىالن ئۇ سەھەر سائەت 

ھەر قانچە مۇھىل بولسىمۇن مەئ بىر ھەپتىدە  Gmail نيېڭىالش ئېالئ قىلدىن بىر قېتىلن مەئ ئامالسىز ئۇنىڭغا

قېااااتىل يىغىىغااااا قاتىىشااااالمايدىغانلىقىمىىن شااااۇنىڭ بىاااالەئ بىلاااالە يەنە قولۇماااادىكى باشااااقا تااااۈرلەرنى  7

 تاماملىيالمايدىغانلىقىمىى  ئېيتتىل.

 

 رمىى بۇۋا لۆرگەندە  بولدۇم.« ئاخىرقى لۈئ»ئانابا قاراىن ئۆزەمىىڭ 

 

مەھسااۇالت باشااقۇرۇش ئوڭۇشاالۇق ھالاادا مارلااا باشااقۇرۇش رولىىااى ئااۆز ئۈسااتى ە ئالاادىن جوناسااائ 

روسااېىبېر  ئىمپىرىيەسااىىىڭ ز مىىااى مىسلىسااىز زور دەرىناادە لېڭەياادىن ئىىتااايىن تېااز سااۈرئەتتەن ئاااالھىزەى 

نىاڭ ئەھامالى  Googleيولى سىستېمىسىىىڭ ھەممىسى د  اۈدە  ئۇنىڭغاا تەۋە بولادى. مەئ  پۈتكۈى سامائ

دە  بۇنداق شاىرلەتتەن ئەھاماى  P&Gتەبىلى  ھالدا مۇشۇنداق تەرتىپىى شەلىللەندررگەنلىكىىى چۈشىىىمەئن 

شاىرلەتىىڭ ئاالھەزەى ئاانچە ئوخشااش بولماسالىقى ماۇمكىن. ئاۇالر يانادىكى لۆزەتكاۈچى ساۈپىتىدە مەزلاۇر 

لەسپىىى تەپسىلى  قاراى چىقىدۇن ئۇالر ئىستېمالچىالرنىڭ ئېھتىياجى بىلەئ مەھساۇالتىىڭ ئەمەلىا  ئىقتىادارى 

نىااڭ دۇنيابااا نەزەر سېلىشااى ئىچىاادىن سااىرتىغان  Googleئارىسااىدىكى پەرقااقە قارىتااا بااازارنى لېڭەيتىاادۇ. 

كاااى ئۆزىىىاااڭ ئاااۆلچىمى باااويىچە مەھساااۇالتىى ئىىژ ىېااارالر ئىشااالەتكۈچىلەرنىڭ ئاااۆلچىمى باااويىچە ئەمەس بەل

اليىھەلەياادۇ. ئەگەر بىزنىااڭ تېسىىكىمىزنااى بااازار قوبااۇى قىلسااان ئۇنااداقتا ئىااش پااۈتكەئ بولىاادۇن ئەگەر ئۇنااداق 

بولمىسان ئۇنداقتا ئۇ تېسىىكا تۈى نى ىزىدىن ئېيتقاندا تەتقىق قىلىشىىڭ قىممىتى يوق.  بىر مەھسۇالتىى مارلا 

ىرلەتتەن مارلا باشقۇرۇش مەھساۇالت بازارچىلىقىغاا ئايلىىىاپ لېتىادۇ. مەئ بۇنىاڭ تەبىلىا  دەى قارايدىغائ ش

 قانۇنىيەت ئىكەنلىكىىى بىلىمەئ.

 

بىراقن مېىىڭ يەنىال قىلىدىغائ ئىشىل بارن ئۇنىڭ ئۈستى ە مەئ ئاۇنى پۈتاۈئ لۈچاۈم بىالەئ تامااماليمەئ. 

 Yahooەللى دەى ئوربىتااا بېكىتااتىلن ھەرگىزمااۇ نااى ئااويالى پىكىاار ئالماشتۇرۇشااىىڭ يېڭااى شاا Gmailمەئ 

پەقەت ئىشاالەتكۈچى ە نەچااچە يااۈز  Gmailى دەى قارىمىاادىل. چبىاالەئ رىقابەتلىشااىدىغائ رىقااابەت ئااېلسەت

ھەسسااە ھەقسااىز ساااقالش بوشاالۇقى تەمىااىلەپال قالماسااتىنن بىااز يەنە ئىاازدەش ئىقتىاادارىىى قوشااتۇقن بۇنااداق 

ىى قولدا قىسقۇچقا ئارخىپالشتۇرۇشىىڭ ھاجىتى ياوق بولاۇىن بىماساىتە ئېلسەتبولغاندا لىشىلەر ھەر بىر پارچە 

بىر قورباندا توى ئۇرۇى نومۇر ئاالغۇچى  Gmailسىستېمىلىرىغا سېلىشتۇرباندان  ئېلسەتئىزدىيەلەيدۇ. باشقا 

 بولماستىن بەلكى يېڭى توى تۈرىدىكى تەنھەرىكەت.

 

-1ئايىىاڭ -4ئايادان ساېرگې  -2يىلاى -2004ا چىقىارىش. قېپقالغائ بىردىىبىر مەسىلە قاچائ ئوتتۇرىغا

لۈنى ئالداش بايرىمى لاۈنى ئاېالئ قىلىاش تەللىپىىاى بەردى. تاراتقۇالرنىاڭ بىزنىاڭ چاقچااق قىلىماتقاائ ياالى 

رەسمى  ئېالئ قىلغانلىقىمىز توبرىسىدا بىرلىككە لېلەلمەسلىكىىى لۆرسە ن ئاۇ چابادا ناېمە د ا ەئ قىزىقاارلىق 

ئەڭ مااۇھىل يېڭااى مەھسااۇالتىمىزنى ئااېالئ قىلىشااىى لىچىاال بالىىىااڭ ئويۇنىاادە  لااۆررشن ماڭااا  ھە. بىزنىااڭ

قوشۇنىىىڭ ئەزالىرى ۋە ئالى   Gmailئايدا ئېچىلغائ -3يۇمۇردە  تۇيۇلمىدىن مەئ سېرگېيغا مۇنداق د دىل. 

قايتااا -ەئ قايتااادەرىنىلىاال باشااقۇربۇچىالر قاتىاشااقائ مەھسااۇالت ئااېالئ قىلىشااىى تەلشااۈررش يىغىىىاادان م

ئۆزەمىىڭ ئەنسىرىشىىى تەلىتلىدىل. ئېرىل بىلەئ مېىىڭ لۆز قارىشىل ئوخشاشن ئۇ بااش ئىنارائىيە ئەمەلادارى 

نى قاۇرۇى چىقىاش  Gmail  ساالھىيىتى بىلەئ يۇقىرىدىن تۆۋەن ە چۈشكەئ قارارنى چىقاردى. بىزنىڭ CEOد

نىاڭ يېڭىادىن ماۇھىل باازار ئاېچىش  Googleئۇنىاڭ ئۈچۈئ سەرى قىلغائ بارلىق تىرىشچانلىقىمىز شاۇنداقال 

تەرەپتىكى يوشۇرۇئ لۈچكە ئى ە ئىكەنلىكىىى لۆزدە تۇتقاندان بىز ئۇنى ئېالئ قىلىشىى چاقچاققا ئايالندۇرساق 

نىاڭ ئۇسالۇبى  Googleبولمايدىغانلىقىىى ئېيتتىن الررى بىلەئ سېرگې  ئااقالىن مۇشاۇنداق قىلسااق ئانادىن 

ناى ئاېالئ قىلسااق  Gmailلاۈنى -1ئايىىاڭ -4ما ئېرىل بۇنىڭلىق بىالەئ تەۋرەنمىادى. بىاز بولىدۇ د دىن ئەم

 بولىدۇ ئەمما بۇنىڭ چاقچاق ئەمەسلىكىىى چوقۇم چۈشەندرررشىمىز لېرە .



368 
 

 

يىغىن ئاخىرالشقاندان مەئ يىغىن زالىدا ئايلىىىاپ بااقتىلن ئانادىن ئېارىككە ئەگىشاىپ پەشاتاققا لەلادىل. 

سااېىىڭ تااوبرا قااارار »ەۋەتتىكااى ئىشسانىسااىغا ماڭغاناادان مەئ ئۇنىڭغااا مۇنااداق د اادىل: ئېرىاال ئۈسااتىىكى ق

ئىشاىى يەنە الررى ۋە ساېرگې  بىالەئ مۇناازىرە قىلىاشن بىار چىقاربانلىقىڭغا رەھمەت. بۇنداق ئۆزىادىن مەلاۇم 

 چوقۇم لىشىىى بىلارام قىلىدۇ ھەن

 

مەنمااۇ ھېچىېمىىااى زىيااائ تارتمىاادىلن »رۇى: ئېرىاال قەدىمىىااى توختىتىااپ ماڭااا قاااراىن لۈلۈمسااىرەى تااۇ

ئاېالئ قىلىىىشاتىن  Gmailد ادى.  «خىنىلمەئن ھازىر مەئ بىىانى ئايلىىىپ بىر قانچە قېتىل چاۆگىلەى چىقاا .

ئىل ىرىكى بىر قانچە ھەپتىىى ئەسلى ەندەن بىز زادى قانچىلىل ئىش قىلدۇقن مەئ بۇ مەسىلە ئۈچۈئ گاڭ ىراپال 

تۇتاۇۋاتقىىىل پۈتاۈئ ز ھىاى بىالەئ تېسىىكىلىاق قىايىن مەساىلىىى ياېڭىش ياالى ئىىتاايىن  قالدىل. مېىىڭ لاۆزدە

مۇرەلكەى قانۇئ مەسىلىسى ۋە يالى ئىىتايىن نازۇ  قاوى تۇتىادىغائ ھەمكارلىشىشاىى باشاقۇرۇش مەسىلىساى 

ئاشاۇ بىار قاانچە  بولماستىنن مېىىڭ لۆزدە تۇتقىىىل بىر تەرەپكە قايرىپ قويۇلغاائ بازارچىلىققاا مۇناساىمەتلىل

 ئىش خاالس.

 

ئەگەر بىز بىار مەھساۇالتىى ئاېالئ قىلىشاقا لۆڭاۈى بۆلىادىغائ دەسالەپكى ئى ىلىال تىكلەۋاتقاائ لارخاناا 

بولغائ بولساقن بۇ بىر قانچە ئىشىى بىر تەرەى قىلىش بىزنى ئالدىراش قىلىپ ھاردۇرۇۋ تەتتىن ئەمما ئەمەلىا  

چاپقۇندە  چاقماق -الئ قىلىش تەرتىپى خۇددى شىددەتلىل بورائنىڭ مەھسۇالت ئې Googleئەھماى شۇلىن 

تېزلىكىدە يۈرگۈزرلۈىن بىرى يەنە بىرى ە ئۇلىشىپن ھەر قېتىملىق تەۋرەشاىىڭ لاۈچى بىارى بىرىادىن لۈچلاۈ . 

Gmail زالاز ئىزدەشن تور بەت ئاگاھالندۇرۇشن يەرلىل ئىزدەش قاتاارلىق  دىن لېيىنن يەنە خاسالشتۇرۇلغائ

« بىر قاراپال ھەممىىى لۆررش»التالرن شۇنداقال مەخسۇس شەخسى  لومپيۇتېردا ھۆجنەت ئىزدەيدىغائ مەھسۇ

ئاېالئ  Gmail  پىروگراممىسى بار. بۇ مەھسۇالتالرنىڭ ھەممىسى ە تەييارلىق قىلىش لېارە ن TotalRecallد

 قىلىىىپ بولغاندىن لېيىن ئاندىن قوى سېلىشىى لۈتۈشكە بولمايدۇ.

 

ۆزەمىىڭ تۈرى بارن ئۇنىڭ ئىچىدە پۈتۈئ مەملىكەتتىكى ئىىژ ىېرالربا يۈزلەن ەئ خادىل تەللىاپ مېىىڭمۇ ئ

يېڭى ئىقتىدارىىى توردا سەيلە  Googleقىلىش پائالىيىتىن ياپونىيە ئۇنىم رسىتېتىدىكى لېڭەيتىش پائالىيىتىن 

ېمىتالربا قارشى ئۆچمەنلىال مەسىلىسى ە جاۋابن ئۇ س JewWatchقىلىشن ئىشلەتكۈچىلەرگە مۇناسىمەتلىل 

ديەھۇدىيالر  ئىزدەش نەتىنىساىىىڭ ئەڭ ئۈساتى ە قويادۇق. « Jew»تن بىز ئۇنى ەسۆزلىرى بار تور بېك-گەى

لىىوسىدىكى ئاالھىدە ئۈنۈمىى سۈرەتكە ئېلىش ئۈنۈمى ە لىرگەنلىكىىى ھېن « ئوق ۋاقتى»ىىڭ ۇممەئ تۇرمۇش

ىالى ئاۆمىلەش ساۈرئىتى ە ئۆزگىرىادۇن بىاراق بااش پېرساۇناژنىڭ قىلدىلن بۇنداق ئۈنۈمدەن ھەممە نەرساە ئاسات

ۋاقىتقا بولغائ ھېن تۇيغۇسى لۈچىيىدۇن بۇنداق بولغاندا ئۇ ھەممە نەرسىىىڭ خۇددى ئوققا ئوخشااش ئاۆزى ە 

ن ئېتىلىپ لېلىماتقانلىقىىى لۆرىدۇ. يۇقىرى پەللە ھالىتىدە ئىش قىلغائ ۋاقىتتان ھەر قېتىملىق ھەرپتاختا بېساىش

ھەر بىاار جااۈملەن ھەر قېتىملىااق ئىاادىيەنىڭ ھەممىسااى مېىااى نىشااانغا تېسىمااۇ يېقىىالشااتۇرىدۇ. مەئ نەچااچە 

ئىستالائ قېىىاق قەھامە ئىچكەنلىكىمىاى ئۇنتاۇى قالادىل ئەمماا بىزنىاڭ بىار قاانچە قەھامە ماشاىىىمىز باارلىقى 

 ەھمە تەييارلىيااليدۇ.ئېسىمدەن ئۇنىڭ ئۈستى ە ھەر بىر ماشىىا بىر قېتىمدا ئىككى ئىستالائ ق

 

Gmail  لااۈئ ئىل ىاارىن مەئ ئاڭالشااىى ئەڭ خالىماياادىغائ ئۇچااۇرنى ئاڭلىاادىلن  5ئااېالئ قىلىىىشااتىن

Gmail  ئاخىرىاادا يەنىااال چاقچاااق قىلىشااقا ئىشاالىتىلىدىكەئن ئەلاامەتتەن ئالااداش بايرىمىاادا لىشااىىى ئەخاامەق

نىڭ ئايدىكى ئىشاسانا تاۇبى  Googleيىھەلى ەئ قىلىدىغائ چاقچاق ئەمەسن بەلكى مەئ ئالداش بايرىمىغا ال

بىلەئ بىللە يۈرگۈزرلىادىكەئن بىاراق ياۇقىرى دەرىنىلىال باشاقۇرۇش قااتلىمى يولياورۇق بېرىاپن بىزنىاڭ ئاېالئ 

 يالغائ يېرىمدىن ئارىلىشىدىغائ بوپتۇ.-قىلىش ئۇقتۇرۇشىمىزبا راسە

 

ەرلىاال لااۆى يۇمۇرلااۇق ئېلېمېىااتالر ئااارقىلىق رەساامى  ئاخبااارات ئارگىىالىاادىن بىرنااى يااازىمىزن ئەممااا يېت

نىڭ زادى راسە يالى يالغانلىقى ھەققىدە ئويالندۇرىمىزن بىز مۇخبىرالرباا ئالادىن ئەھاماى  Gmailلىشىلەرنى 

نىاڭ ئاېالئ قىلىىىشاى ھەققىادە  Gmailچۈشەندرررش ئېلىپ بارىمىزن ئالدىىقى شەرتى ئۇالر چوقاۇم باۇ قېاتىل 
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دىن بىرنى يېزىشقا قوشۇلۇشى لېرە . ئۇنىڭادىن باشاقان يەنە الررى ئوتتۇرىغاا قويغاائ قىسقا قىزىقارلىق خەۋەر

 «نېمە د  ەئ ياخشى. Gmail»بىر جۈملە شوئارنى قوشۇشى الزىل: 

 

ساااىىدى گېرماااانىيەدەن زور لاااۆى قىساااىل ۋاقىتتاااا تاااوردا ياااوقن شۇڭالشاااقا ئااااممىمى مۇناساااىمەت بااااش 

مېىىاڭ بىلىشاىمچەن ئەگەر ئاۇ »ىى ئالدى. ئۇ ئەسالەى مۇناداق د ادى: نازارەتچىسى داۋىد لىرەين ئۇنىڭ ئورنى

خى  ئۇساۇلدا چۈشاەندرررل ەئ بىار ئااالقە ئااپتوموبىلى يولغاا چىقساان باۇ لاۆپچىلىكىى ئويىاتقاانلىق بولىادۇن 

لۆپچىلىكىىااڭ ئارىسااىدىكى مۇناسااىمەتكە جەڭ ئااېالئ قىلغااانلىق. سااېرگې  مۇشااۇنداق قىلىااش پىكرىاادە چىااڭ 

.  مېاااىىڭچە بىااز پااااش قىلىشاااقا تەييااارلىق قىلىشاااىمىزن يولغاااا قااويغىلى بولىااادىغائ تەدبىرلەرناااى تۇرۇۋالاادى

 «ئورۇنالشتۇرۇىن تاسادىپى  بىزنىڭ يۇمۇرىمىز خاتا چۈشىىىلىپ قااليمىقانچىلىق چىقسا قانداق قىلىمىز 

 

ۇناداق خەۋەر ئاېالئ داۋىد لىرەين بىر قىسىل ئىشەنچلىل مۇخبىر ۋە تەھلىلچىلەرنى سېپىمىزگە قوشاۇىن ب

نىااڭ لەساااىپكە لۆرسااىتىدىغائ يوشاااۇرۇئ تەساااىرىىى  Gmailقىلىىغااائ لاااۈنىن بىااز لىشاااىلەرنىڭ ئاااۇالردىن 

سوراتقۇزۇشااىى ئوتتۇرىغااا قوياادىن داۋىااد لىرەيىىىااڭ ئېسااىدە قېلىشااىچە سااېرگې  ئۇنىڭغااا مۇنااداق د اا ەئ: 

لدۇرايلىن بولمايدۇن قەتلى  بولمايدۇن نېمە بولمايدۇن چاقچاق د  ەئ چاقچاقن بىز لۆپچىلىكىى بىر ھەيرائ قا»

  «د سەڭالرمۇ بولمايدۇن

 

  بىار لاۈئ Dennis Hwangشۇنىڭ بىلەئ بىللەن ئاېالئ قىلىشاتىن بىار لاۈئ ئىل ىارىن د ىاىىن خاماڭ د

 Googleتاۇبى بىالەئ رەڭ اارەڭ  Gmailۋاقىە سەرى قىلىاپ تاۇبىى قاناداق ياساشاىى ئاويالى چىقتاىن ئاۇ 

بەل ىسااىىى  Gmailخېتىىااى لااۈلرەڭ قىلىااپن  Googleيغااا قويماااقچى. مەئ ئۇنىڭغااا مارلىسااىىى بىاار جا

يى  ئىشلى ەئ بولسىمۇن يى ىرمە نەچچە  4دا  Googleشىرلەتىىڭ رەڭ ىدە ياساش تەللىپىىى بەردىل. گەرچە 

نى ياشلىق بىر شاورلىىىڭن ئىشلەتكۈچىساى مىليونادىن ئاشاىدىغائ مەھساۇالتىى ئاېالئ قىلىشاىىڭ ئالادىقى لاۈ

لېچىدەن ئۆزى يالغۇز ئىشسانىدىكى ئۈستەى يېىىدا ئولتۇرۇىن بىر تەرەپتىن چاا  ئىچاكەچن يەنە بىار تەرەپاتىن 

 مەھسۇالتىىڭ ئاساسلىق مارلا ئېلېمىىتلىرىىى ئويالۋاتقانلىقىن مېىى ھەقىقەتەئ ھەيرائ قالدۇردى.

 

ا دچاقچاااق قىلىااش ئۇسااۇلىبااۇ چاباادان سااېرگې  لىرىااپ لەلاادىن ئااۇ توختاااى مۇنااداق سااورىدىن بىزنىااڭ 

Gmail  نى ئېالئ قىلىشىمىز خاتا بولۇى قىلىشى مۇمكىىماۇ ئەمەسامۇ. بۇنىڭادىن ئىل ىارىن مەئ ئۇنىڭغاا لاۆى

قېتىل ئېيتقائن بۇنداق قىلىش خاتان ئەمما بۈگۈنكى لاۈن ە لەل ەنادەن شاۇنچە لاۆى بەدەى تۆلى ەنادىن لېايىن 

 خاتا يالى ئەمەسلىكىىى جەزملىيەلمىدىل.ئىىتايىن تەستە سەھىى ە چىقتىن مەئ ئەلسىچە 

 

خاتا ئەمەسن ئىىتايىن قىزىقارلىقن بىراق مېىىڭچە پۇرسىتىىى تۇتۇش سەى »مەئ ئۇنىڭغان  دىلن د «ياق»

قىيىنن ئەگەر لىشىلەر بۇنى چاقچاق دەى قارىساان بىاز ئۇالرباا ئەمەلىيەتاتە راس د ساە ن ئاۇالر بەلكىال راساە 

پەرىزىماادە  چىقسااان بااۇ ئااۇنى قايىاا  قىاللماياادۇن يەنە بىاار قااانچە مىىااۇت مېىىااڭ « د مەساالىكى مااۇمكىن.

 پاراڭالشتۇقن سېرگې  ھېب ئىش بولمىغاندە  لېتىپ قالدى.

 

ئېالئ قىلىشقا بىر قانچە سائەت قالغاندان باشقا مەسىلە لۆررلدىن ئۇچۇر يەتكۈزرشتە خاتالىق لۆررلادىن 

ە ھاۆجنەت نەشارىىى باشقۇرۇشاتا لۆررلادى. گەرچە ئالادىراش بەزى باسقۇچالردا زەننىار تاشالىمەتتى: مەساىل

تااۈزىتىل ەئ بولسااىمۇ ئەممااا ئوتتۇرىغااا قويۇلغااائ پەرەزمااۇ لۆڭۈلدىكىاادە  ئەمەس ئىاادى. مەئ لومپيااۇتېر 

سەۋەبىدىن ھۆجنەتىى يازماقچى بولغائ لىشىدىن ئەپۇ سورىدىل ھەمدە ئاۇالر خىزمەتىاى ئىىتاايىن  سىلاشىلى

ىىى جەزملىاادىل. ئااادەمىى تېسىمااۇ ئەنسااىرىتىدىغىىى شااۇلىن ئىىژ ىېرالرنىااڭ ھەممىسااى ياخشااى قىلىاادىغانلىق

مۇالزىمىتىىىڭ ئۆزىال تېسى پىشامىغائن پاائۇى بۇچېاە ماۇالزىمېتىرنى لۆپەيتىاپ بىار تەرەى  Gmailد  ۈدە ن 

 ئىلتىماس قىلدى. ىىقىلىش ئىقتىدارىىى ئاشۇرۇش

 

ئىككاى ئاۈچ ياۈز ماۇالزىمېتىر ئىشالەتتۇقن ئاساساەئ قااتتىق بىاز پەقەتاال »ئۇنىڭ لېيىن ماڭا د يىشىچە: 

خىزمەتچىلىاارى ۋە ئاااز بىاار قىسااىل ئىشاالەتكۈچىلەرنىڭ ئىشلىتىشااىىى  Googleد تاااى يااوقتەلالن بااۇ پەقەت 
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 «شەلىل ە تىزىپ قويغاندەلال.  Gmailقولالشقا يېتىدۇ. بىز ئوتتۇرىغا چىقاربائ 

 

ن ئاخبارات ئورگىىالى ئېالئ قىلىىدىن ئەمدى قايتىشقا ياوى تە 4:00لۈنى چۈشتىن لېيىن -31ئايىىڭ -3

 قالمىدى.

 

ئاممىمى مۇناسىمەت بۆلۈمىىىڭ تېلې ونى شۇنىڭغا ئەگىشىپ جىرىڭالشقا باشلىدى. خەيرىيەتن ماۇخبىرالر 

مىكى ئاخبارات ئورگىىالىىى ئانچە زىغىرالى لەتمىدى. ئىككىىچاى لاۈنىن ئاۇالر ئىناابى  خەۋەرلەرناى -بۇ مىكى

يااازدىن بىااز ئااوق يېيىشااتىن دالاادىلىىىپ قالاادۇق. ئاخبااارات ئورگىىااالى قىزىقااارلىقن شااوخ ئاھاااڭ ۋە ئۇساالۇبتا 

ساااااىىدىىى ئىىتاااااايىن ھاياجانالنااااادۇرۇۋەتتىن گەرچە ئاااااۇ ئالاااااداش بايرىمىااااادىن ئىباااااارەت باااااۇ ۋاقىتقاااااا 

 ئورۇنالشتۇرۇلغانلىقىىى ئانچە ياقتۇرۇى لەتمى ەئ بولسىمۇ.

 

Gmail مىڭ لىشى تىزىمالى  250ئ تۇننى لۈنىن ئىلتىماس قىلغانالر تىزىملىكىدە ئېالئ قىلىىغاGmail 

 ھېساباتىىى ئىلتىماس قىلدى. ئۇنىڭدىن لېيىنن ئەھمالدا بۇرۇلۇش يۈز بەردى.

 

مااۇخبىرالر سااىىدىدىن ئابرىىىشااقا باشاالىدىن ئۇالرنىااڭ د يىشااىچە بىزنىااڭ مەھسااۇالت ئااېالئ قىلىااش 

ئ.  ئۇنىااڭ بىاار مااۇخبىر دوسااتى لىشااىلەرگە بۇنىااڭ بىاار چاقچاااق ئىكەنلىكىىااى ئۇقتۇرۇشااىمىز بىشااەملىل ئىااكە

ئېيتىپتااۇن نەتىنىاادە خەۋەردە سااەھمەنلىل لۆررل ەنلىاال ئوڭايسااىزلىقى يااۈز بېرىپتااۇ. ئەمەلىاايەت ئۆزىىىااڭ 

 خاتاالشقانلىقىىى ئىساپاتالىن ماۇخبىر باۇ خىا  ئەھمالادىن زور لۆپچىلىال لىشاىلەردىىمۇ بەلارە  بىازار بوپتاۇ.

 سىىدى لۆى مىقداردا قاتتىق ئەيىبلەشلەرنى تاپشۇرۇۋاپتۇن بىراقن ئەڭ ئوساى ئەھماى ئەمەس.

 

Gmail  .نىڭ قوبۇلالش ساندۇقىدىكى مەزمۇنغاا قارىتاا لۆرساەتكەئ ئېالناى لىشاىلەرنى بەزەپلەنادرردى

شىىى خالىمايدىكەئن نىڭ ئۇالرنىڭ تورخېتىىى ئوقۇش ئارقىلىق نىشانلىق ئېالئ تەمىىلى Gmailئىشلەتكۈچىلەر 

نىڭ لىشاىلەرنى  Googleبۇ شەخسىيەتكە تاجاۋۇز قىلغانلىقن لىشىلەرنى سەسكەندرررى تەشمىشلەندررىدۇ. 

سىستېمىساى ھەققىادىكى خەۋەرلەر تېلېامىزور ۋە ئىىتېرنېتتاا پەيادا  ئېلسەتقورقۇتىدىغائ يېڭى ئېلېكتىرونلۇق 

بەت پىروگراممىسااىىىڭ رىياسەتچىسااى  ئۆزىىىااڭ يااالغۇز بولاادى. لونااائ ئااوبرىلېن دئامېرىكىىىااڭ داڭلىااق سااۆھ

ن بىار ئىازدەش Googleلىشىلىل روى ئالىدىغائ ئويۇنىدا باۇ ئىشاىى تىلغاا ئېلىاپ ھەزىا  قىلىشاقا باشالىدى: 

 DoubleClickلەساپى ە لىرىشاىى تالىشاىدۇ  ئاېالئ شاىرلىتى  ئېلسەتموتورىن نېمە ئۈچۈئ ئېلېكتىرونلۇق 

وردىكى قىلمىشااىىى ئىاز قااوبالش قىلمىشاىىى ھۆلااۈمەتتىن قااتتىق جازاالشااىى تەلەى تە  ئىشالەتكۈچىلەرنىڭ تا

تېسىماۇ  63ناى ئوخشااش بىار ساوراق سەھىىساى ە ئىتتىرىاپ چىقااردى. Gmailقىلغائ ئاشۇ لىشاىلەر ئەمادى 

 ئوساى بولغىىىن بىز باشقىالرنىڭ تورخېتىىى ئوقۇۋاتىمىز.

 

پارالمېىە ئەزاسى لىز لى ۇروئا قانۇئ تۇربۇزۇش تەرتىپى ە لۈنىن لالى ورنىيە ئىشتاتىىىڭ -12ئايىىڭ -4

 Gmailھېسااباتى ياوقن ئاۇ  Gmailناى ئەرز قىلىادىغانلىقىىى جالارلىادى. ئۇنىاڭ  Gmailمۇراجەت قىلىپن 

باا  Googleھېساباتىىىمۇ لۆررى باقمىغائ. ئەمەلىيەتتەن ھېچكىل لاۆررى باقمىغاائ. ئاۇ بىار پاارچە خەۋەردە 

مەئ ساىلەرنى مەجباۇرالى باۇ رەزىا  ئىناادىيىتىڭالردىن ۋاز »تىكاى مەزماۇنىى نەقىا  ئالغاائ: ئەۋەتىل ەئ خەت

 «لەچكۈزەلمەيمەئ. مېىىڭچەن سىلەر دوۋزاخقا تۇتىشىدىغائ يولدا مېڭىماتىسىلەر.

 

دىكااى ئېالنىااى لومپيااۇتېر ئاپتوماتىاال ئااېالئ  Gmailسااېرگې  بااۇ پارالمېىااە ئەزاسااىغا تېلې ااوئ ئااۇرۇىن 

ىاااى ئاپتوماتىااال ساااىكانىېراليدىغائ ۋىااارۇس بىااالەئ ئوخشااااش ئىكەنلىكىىاااى ئېلسەتلىقىن بۇنىاااڭ قىلىااادىغان

ىاااى ئېلسەتچۈشاااەندرردى. ئەمماااا ئاااۇ تەپساااىلى  چۈشەندرررشاااىى ئاڭالشاااىى خالىمىااادى. ئەمەلىيەتاااتەن ئاااۇ 

 نىڭ ئۇنىڭ تورخېتىىى سىكانىېرلىشىىى خالىمايتتى. Googleياقتۇرمايتتىن ئەلمەتتە 

 

ن لىز لى ۇروئانى ئاڭالى باقمىغائ ئىكەنمەئن بىراق توردىن ئىزدەى لۆرسەمن ۋەزىاپە ۋاقتاى مەئ ئەزەلدى

                                                             
63

 نى سېتىمالدى. DoubleClickمىليارد ئامېرىكا دوللىرى باھا بىلەئ  3.1شىرلىتى  Googleيىلىن -2007  
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توشۇشااقا ئاااز قالغااائ بولااۇىن پااات ئارىاادا ئااۇ ۋەزىپىسااىدىن ئايرىلىاادىكەئ. ئەگەر ئۇنىااڭ ئىساامىىىڭ ئالاادىغا 

تلىاال سااايالم د اا ەئ بىاار قااانچە سااۆزنى قوشااۇى قويسااا ئۇنىااڭ لېيىىكااى نۆۋە« ئىسااتېمالچىالرنى قااولالش»

 64دەى ئويلىىىپ قالدىل.-رىقابىتى ە پايدىلىق بوالمدۇ يوقن 

 

Gmail  گە قارىتاااا قاااانۇئ تۇرباااۇزۇش ئەلااامەتتە بىااار مەساااىلەن ئەمماااا ئەگەر بىزناااى شەخساااىيەتىى

 Gmailقوبداياادىغانالر ۋە تاااراتقۇالر مۇشااۇنداق سۆلىمەرسااەن  بااۇ مەسااىلىىىڭ لااارايىتى چااابلىق. بەرىبىاارن 

 ى ئىشلىتىدىغائ ئادەم قالمايدۇ.مۇالزىمىتىى

 

لىااز لى ۇروئااا قااانۇئ تااۈزرش تەرتىااپى ە مااۇراجەت قىلىاادىغانلىقىىى ئااېالئ قىلغااائ ئىككىىچااى لااۈنىن بىااز 

بىاالەئ قىلااچە  Gmailۋاشااىى توئ ئاالھىاادە رايونىغااا قاااراى يولغااا چىقتااۇق. بااۇ قېتىملىااق لاماناادىروپكىىىڭ 

قاات بېساىل -ۇنىاڭ دەپاىە مۇراساىمىغا قاتىىشىشاقا باارىمەئ. قااتمۇئاالقىسى ياوق. ھامماا ئاچاام قاازا قىپتاۇن ئ

ئاستىدىكى ئاشۇ لۈنلەردەن دەپىە مۇراسىمىغا قاتىىشىش مېىى تېسىمۇ مەيۈسالەندرردى. قەبارە يېىىادا تاۇرۇىن 

ئاخىرى مەئ بەرداشلىق بېرىماتقائ بارلىق بېسىمىى يېىىكلىتىدىغائ چۈشۈرگە ئېغىزىادىن بىرناى تااپتىل. ھامماا 

ئاچامىىڭ تاۋۇتىىى دەپىە قىلىشقا باشلىغاندان مەئ ئۇنىڭ ئۈستى ە توپا چېچىپن ئۆزرمىى تۇتۇۋااللما  قالدىلن 

شۇنىڭ بىلەئ ئاۋازىمىى قويۇى بېرىپ ھۆلۈرەى يىغالى لەتتىل. مەئ ئانامن ئاچاام بىالەئ قۇچاقلىشاىپن خېلاى 

ئىشالرن مېىاى تىىاالمىغۇدە  ھالغاا لەلتاۈررى  ئۇزۇئ ۋاقىە تۇرباندە  قىلىمەئ. لۆز ئالدىمدىكى خىزمەتتىكى

خىاا  پۇرسااەتلەردىن سااۆز ئاااچقىلى بولمااايتتىن باربانسااېرى ئااۆزرمىى -قويغااائ بولااۇىن ئىل ىرىكىاادە  خىلمااۇ

 بولساممۇ بولمىساممۇ بولىدىغاندە  ھېن قىلىدىغائ بولۇى قالدىل.

 

نىىىڭ ئىىكار قىلىىىشى ھەممەيلەنىى ئېال Gmailمەئ شىرلەتكە قايتىپ لەل ەندەن لەيپىيات ئۆزگىرىپتۇ. 

چۈشااكۈنلۈ ن سەۋرسااىزلىل ۋە ئۆزئااارا ئەيىاابلەش پاتقىقىغااا پاااتۇرۇپتۇ. سااېرگې  خااۇددى قاپسااىلىپ قالغااائ 

يىرتقۇچتە  ئىشسانىسىدا ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىپن بىزگە ۋەقەناى بىار تەرەى قىلىاش قومانادانلىق ئىشسانىساى 

بۇيرۇقى چۈشۈردىن بىزدىن تورتۇرابا تېسىمۇ لۆى ئۇچۇرالرنى چىقىرىاپن  تەسىن قىلىپ بۇ ۋەقەنى ھەى قىلىش

ئىكەنلىكىىى قەتلىيلىل بىالەئ ئۇقتۇرۇشاىى تەلەى « شەخسىيەت مەسىلىسى مەۋجۇت ئەمەس»ھەر بىر لىشى ە 

 «قىلدى.

 

پيۇتېر پائۇى بۇچېە بىلەئ باشقا ئىىژ ىېرالرمۇ مۇشۇنداق قىلىش لېرە  دەى قارىدىن سىكانىېرالشىى لوم

ئېلىااپ بارىاادۇن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە لومپيااۇتېر مەخپىيەتلىكىااى ساقالشااقا ئەڭ ئۇسااتا. بااۇ بىاار يېپىااق سىسااتېمان 

شەخسااىيەت سااىرتقا ئاشااكارىالنمىغاچقان شەخسااىيەت مەسىلىسااى مەۋجااۇت ئەمەس. لىشااىلەر نااېمە ئۈچااۈئ 

 چۈشەنمەيدىغاندۇ 

 

سااۈزرش ۋە ۋىاارۇس  ئااېلسەتلالن ئەخاالەت ئۇالربااا ئااۇدۇ»سااېرگې  داۋىااد لىاارەيى ە يوليااورۇق بېرىااپ: 

لېيىن ئۇنىڭ ماڭا ئېيتىپ بېرىشىچەن « دەيلى.-بايقىغۇچ شۇنچە يىلالردىن بۇيائ ئىزچى  مۇشۇنداق قىلىماتىدۇن

تەنقىد پىكىرگە نىسبەتەئن شىرلەت قۇربۇچى ئىككەيلەئ لىشىلەرنىڭ چۈشىىىشى يېتەرلىل ئەمەس دەى ئىشىى 

«. لىشىلەر بىزگە ئىشىىىشى لېرە ن بىزنىڭ ناچار خاتىرىمىز ياوق»ر ئېىىق قىلىپ بولدى قىلماقچى بولغائن ئۇال

بولۇپمۇ سېرگې ن قارىماققا بارلىق مەسلۇليەتىى ئۆز ئۈستى ە ئالماقچى بولۇۋاتاتتى. جورج بىلەئ ئانا بىر پارچە 

ئىرادىسااى تەدرىنىاا  نااى ئاقالشااقا ئالدىراۋاتقاناادان سااېرگېيىىڭ  Gmailبايانااات يېزىااپ تورتۇرابااا چاااپالى 

پەسااكويغا چۈشااتى. ئۇنىااڭ ئىشاالەتكۈچىلەرگە تېسىمااۇ دوسااتانە بولۇشااى ئۈچااۈئن بااۇ باياناتىااامىىى قايتىاادىن 

ئۆزگەرتىپ ياازدىلن باۇ چابادا ساېرگې  ئەسالىدىكىدە  تۇرۇۋەرساۇئ دەى قەتلىا  چىاڭ تاۇردى. ئۇنىاڭ ماڭاا 

ۇن ئەممااا ئىشاالەتكۈچىلەر بىزنىااڭ نىشااانىمىز د يىشااىچەن گەرچە خەت مەزمۇنىاادا ياخشااىلىىىش بولغااائ بولسااىم

ئەمەس. ئۇ شەخسىيەت تەشەببۇسچىلىرى ئوتتۇرىغا قويغائ مەسىلى ە بىماسىتە ئىىكااس قايتۇرۇشاىى ئويالپتاۇن 

يەنە بىار قېاتىل  Googleئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئوقاۇش ئوقۇماسالىقىغا لۆڭاۈى بۆلمەيادىكەئ. جىاددى  پەيتاتەن 

                                                             
64

ۈچ نامزاتىىاڭ يىلى مۇئااۋىن ئىشاتات باشالىقى ئاورنى ئۈچاۈئ ساايالم رىقاابىتى ە قاتىىشاىپن د ماولراتالر پارتىيەساىدىكى ئا-2006 

 ئىچىدە ئۈچىىچى ئورۇندا تۇردى.
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 ىپادىلەيدىغائ سۇپىغا ئايالندى.سېرگېيىىڭ شەخسى  پىكرىىى ئ

 

سىىدىىىڭ لەيپىياتىمۇ لۈنسېرى چۈشكۈنلىشىپ لېتىماتقاندە  قىالتتى. لەسىپداشاالرنىڭ تەنقىادى ئاۇنى 

رەننىتتااىن بىااراق ئااۆزىمىز قويغااائ ئااوتىى ئۆچااۈررش تەدبىرلىرىمىااز ئااۇنى پەقەتااال رازى قىاللمىاادىن باشااقا 

مىش گەپلەرگە نېمە ئۈچاۈئ -تىن ھەممە يەردە تارقىلىپ يۈرگەئ مىشبۆلۈمدىكى خىزمەتچىلەرمۇ گۇمانلىىىماتات

 ئىىكاس قايتۇرمايمىز  بىزنىڭ ئاممىمى مۇناسىمەت تەدبىرىمىز نەگە لەتتى 

 

ھېساباتىىى زورالى ئاشۇ ماۇخبىر ۋە تەھلىلچىالەرگە بەردىن بۇناداق  Gmailداۋىد بىلەئ ئۇنىڭ قوشۇنى 

زىمەتىى ھېن قىالاليدۇ. ئۇالر ساىىاى باقساىالن لاۆى قىساىل لىشاىلەر ئېغىار بولغاندا ئۇالر ئۆزلىرى بۇ خى  مۇال

يىىىكلىكااى بىاالەئ ھېسابلىشااىپ ئولتۇرمااا  شەخسااىيەت ئاشااكارىلىىىش ھەققىاادە قااليمىقااائ ئاگاھالناادۇرۇش 

 كىن بۇنىڭغاا ۋاقىااە لېتىادۇن ھااازىر بىاز ئاممىىىااڭ نەزىرىادە يامااائ ئاادەم. سااىىدى يىىىشااالىېمايادۇ. لااتتارقا

تارتىشالربا تېسىمۇ تېز سۈرئەتتە ئىىكاس قايتۇرۇش ئۈچاۈئن بىاز قاچاائ شاىرلەتىىڭ -مۇنداق سورىدىن تاالش

 ئۇ مەئ بىر قانچە ھەپتە قىلغائ تۈر ئىدى.—بىلوگىىى ئېالئ قىالاليمىزن 

 

سااىىدىىىڭ مىاانەزى چۇسلىشااىپ يېرىلىااپ لېااتەيال دەى قالاادىن بىااراقن مەئ ۋە باشااقا لۆپچىلىكىىااڭ 

ناى ئاقاليادىغائ  Gmailبۆلاۈمى  تئاممىمى مۇناسىمە مىش گەپلەردىن قارىغاندا-ىمۇ ئوخشاش. مىشھەممىس

مىاش گەپلەرناى -ياخشى پۇرسەتىى ئۆتكۈزرۋەتتى د  ەئ گەپلەردىن بىشاارەت بېرىماتااتتىن ساېرگې  باۇ مىاش

 قايتىلىغاندان ئۇ لۆپچىلىكىىڭ زەربە بېرىش نىشانىغا ئايالندى.

 

ئەۋەتىشىدىن قورقاتتىلن مېىاى قايساى تاۈرلەرگە يەنىماۇ  ئېلسەتىىىڭ يېرىل لېچىدە مەئ دەسلەپتە سىىد

لۈچەىن ئەڭ يېڭى تەرەققىيات ئەھمالىىى مەلۇم قىلىشىى ئەسكەرتەتتى. مەئ قوباۇلالش سااندۇقىىى تەڭشاەىن 

ەت خەتالەر ىى لۆزگە چېلىقارلىق قىزى  رەڭدە لۆررنىادىغائ قىلىاپ ئەساكەرتىپن ئەخالئېلسەتسىىدى يوللىغائ 

د ڭىزىدا چۆلۈى لەتمەسالىكى ە لاپالەتلىال قىلادىل. لېايىنن مەئ رەڭىاى يېقىملىقاراق قىزباۇچ جىا ەر رەڭا ە 

ىى ئوقۇشتىن ئىل ىارى چوڭقاۇر بىار نەپەس ئېلىمالادىل. نەتىنىادەن يەنىاال شاەنبە ئېلسەتئالماشتۇرۇىن ھەر بىر 

ن پۈتكاۈى ماقاالە لئاالقىىى ئۆتكاۈزرۋەتتى-ىلغائ خەتتە يولالنغائ ماڭا قارىتا يېز 3:00لۈنى ئەتى ەئ سائەت 

شەخسىيەت مەسىلىسىدە ئاساساى  روى  Gmailماڭا شۇنى ئۇقتۇرۇۋاتاتتىكىن مەھسۇالت باشقۇرۇش قوشۇنى 

لىشىىىڭ ئاساسى يوق ئىدى. ئىشلەتكۈچىلەر بىلەئ ئاالقە قىلىش مېىىڭ خىزمىتىلن بىز تىزگىىلەش ھوقۇقىدىن ېئ

ئۇنى قاايتۇرۇى لېلىشاىى ئويلىمىسااقمۇ بولىادۇ. ئاۇ يەنە نۇرباۇئ نۇرباۇئ گەپلەرناى دەپتاۇن مەھرۇم قالساقالن 

ئوقۇبانسېرى ئادەمىىڭ ئىچى پۇشىدۇ. مەئ ئۆزەمىى باشلىىىش نۇقتىساىغا قايتىاپ لەل ەنادە  ھاېن قىلادىلن 

 ئەمما ئازراق ئوخشىمايتتى.

 

تىىى قايتا يېزىماتاتتىلن نۇربۇئ بىرىىچاى ئىلتىماس ھۆجنى S-1قولۇم يەرگە تەگمە  -بۇ مەزگىلدەن پۇت

ئاااخىرى پااا   Googleقااوى باشاالىقالر ئۈسااتى ە ئېلىشااقا تې ىشاالىل ۋەزىپىلەرگىمااۇ قارىيالمايماتاااتتى. بىااراق 

چېكىىى بازاربا سېلىش تەيياارلىقىىى پۈتتاۈردىن مەئ ھەمامە ئىشاالرنىڭ مۇشاۇ ساەۋەبتىن ئۆزگىرىادىغانلىقىىى 

 بىلەتتىل.
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 ۆلۈمتۆتىىچى ب

 مەئ ئىىتايىن تەلەيلىل 

 

 

 

 

 

 

Google گۈلدە  پورەللەى ئېچىلدى 

 

 بىز بىرلىكتە يېتىلىپن لېيىن ھەر قايسىمىز ئۆز يولىمىزبا ماڭىمىز

 

 مەئ شۇ قەدەر تەلەيلىل

 

  



374 
 

 

 يى ىرمە ئالتىىچى باب

 مەئ ئىىتايىن تەلەيلىل 

 

« لۇى لۆپلۈ  شەللىدە ئەمەس   د  ەئ سۆز نېمە ئۈچۈئ بىرلىل شەللىدە بوtechnologyتېسىىكا د»

بىز تېسىىكا د  ەئ سۆزنى تىلغاا ئالغانادا ئۇنىڭغاا بىرلىال شاەللىىى ئىشالىتىپن لوللېكتىاپ ئىساىل ساۈپىتىدە 

مەئ بەدىىىمىى ئالدىغا ئې ىپ جاۋاب بەردىلن مۇشۇنداق قىلغانادا ئانادىن ئاۇالرنى لاۆرەلەيتتىل. »ئىشلىتىمىز. 

دىن ئارتۇق ئادۋولاتن باانكىر  30ار يوقلۇقىىى بىلمەيمەئ. ئۆيىىڭ ئىچىدە مەئ بۇنداق د يىشىىڭ ئەھمىيىتى ب

ۋە خەتەرگە تەۋەلكااۇى مەباالە  سااالغۇچى سااودى ەر بااارن ئااۇالر باشاالىرىىى تااۆۋەئ قىلىااپ بىزنىااڭ ئىلتىماااس 

جااۈملە -سااۆز جۈملىمااۇ-بايااانىمىزنى لۆررۋاتىاادۇن يەنە مىسانىاال قېرىىااداش ۋە نۇرلااۇق قەلەم بىاالەئ سااۆزمۇ

ىشااتۇرۇۋاتىدۇن مەئ ئۇالرنىااڭ ئارىسااىدا ئىى لىااز تىلااى لەسااپىدە ئوقۇبااائ لەسااپى  خادىمىىااڭ بولااۇى سېل

قالماسلىقى ھەققىدە دۇئا قىلىماتىمەئ. بولغائ تەقدىردىمۇن ئەمدى ئېغىز ئاچمىسىمۇ بولىدۇ. شۇنىڭدىن لېايىن 

 بىز يەنە ئاخىرىىى لۆررشىى داۋامالشتۇردۇق.

 

سائ »  نىڭ باسمىچىلىق لەسپى بىلەئ شۇبۇللىىىماتقائ تارىسى R.R.Donnelleyدونىېللې  شىرلىتى د

گە ئوخشاش ئۇزۇئ. شۇنداقتىمۇن ئۇالرنىاڭ پاالو ئاالتودىكى ئەسالىھەلىرى بىالەئ « جوس مىرلۇرى  خەۋەرلىرى

مەئ ئىل ىرى ئىشلى ەئ جايدىكىسىىىڭ ئانچە لۆى ئوخشاشلىقى يوق. يىغىن زالىغاا خەۋەرلىشاىش ئېلېكتىاروئ 

ساااپى ە ئائىاااە ئەڭ يېڭاااى لىتاااابالر لىاااق تىزىلغاااائن بېااازەش ئۇسااالۇبى يېقىملىاااق ھەم زاماااانىمى. زاپااااس لە

تەييارلىقلىرى يېتەرلىل بولغائ ئاشسانا چوڭ زالىىڭ قارشىسىدان چاوڭ زالادا يېتىاپ ئاارام ئاېلىش ئورۇنادۇقىن 

مات بااار. ئەگەر تەھرىرلىاال بىلياارت ئۈسااتىلىن چېااىىقىش ئااۆيىن يۇيۇنااۇش ئااۆيى ۋە دومىالياادىغائ ياباااچ لااارى

خىاازمىتى ە بەرداشاالىق بېرەلمى ەناادەن بىاار ئااۇۋىالى داۋاالش ئۇستىسااى مااۇالزىمەت تەمىىلەياادۇ.  دونىېللېاا  

شىرلىتى لىرىمىى  جىلغىسىدا ئەڭ داڭقى چىققائ ئادۋولاتلىق ئىش بىنىرىش ئورنىىىڭ ئارقا تەرىپىدەن پېيىىاى 

 شىرلەتىىڭ ھەممىسى لېلىدىغائ جا . بازاربا سېلىشقا تەييارلىق قىلىماتقائ

 

لااۈنىن سەيشااەنبەن بااۇ لااۈنى يېاارىل لااېچە ۋاقتىاادا مەئ دونىېللېاا  شااىرلىتى ە لەلاادىلن -27ئايىىااڭ -4

يوليورۇققااا ئاساسااەئ ئاااپتوموبىلىى ياخشااى توختاااتتىل. لااورد مااارلىلىق ئاپتوموبىلىمىىااڭ نومااۇر تاختىسااىدا 

Google  د  ەئ خەتلەر بار ئىدى. ئەگەر دونىېللېا  شاىرلىتىىىڭ « ەيلىلمەئ ئىىتايىن تەل»نىڭ بەل ىسى ۋە

يااېقىن ئەتراپىاادا باشااقىالر لااۆررى قالسااان بىزنىااڭ باشااقىالرنىڭ بىلىااپ قېلىشااىىى خالىماياادىغائ سااىرىمىز 

 ئېلىپ بېرىلىماتىدۇ.—بىزنىڭ پا  چېكىىى بازاربا سېلىش ئىلتىماسىمىز—ئاشكارىلىىىپ لېتىدۇ: د ىىىن پىالنى

 

ۆزەمىىڭ بۇنىڭغا قاتىىشىدىغانلىقىمىى ئويالى باقمىغائ. لىكىن دەسلەپكى لۈنى ئاخشىمىن ساىىدى مەئ ئ

نىڭ لەل ۈسى پايچىلىرىغا يازبائ خېتىىىڭ دەسلەپكى  Googleيوللىدىن ئۇ الررىىىڭ  ئېلسەتماڭا بىر پارچە 

ۇن سااېرگې  ۋە ئېرىكىىااڭ نۇسسىسااى ئىاادى. الررى خېتىاادە شااىرلەتىىڭ پېيااى بازاربااا سااېلىىغاندىن لېاايىنن ئاا

Google  نىااڭ ئاساسااى  پىرىىسااىپلىرىىى باشااقۇرماقچى بولغااانلىقىىى يېزىپتااۇ. لااۆز قارىشااىىىڭ ھەممىسااىدە

مەسىلە يوقن شۇبىىىسى جۈملىلەر خۇددى درۋىلەى قويغائ لومپيۇتېر بۇيرۇقلىرىغا ئوخشاايتتى. ساىىدى مېىاى 

با ماس « ئاۋازى»نىڭ  Googleنلىقىمىى سوراىن بۇنىڭ تەلشۈررى تۈزىتىشىى خااليدىغائ يالى خالىمايدىغا

لېلىشاى لېرەللىكىىااى ئېيتتااى. مەئ تېاز سااۈرئەتتە بىاار قاانچە جااايىى تااۈزەتتىلن ئانادىن ئاساسااى  مەقسااەتىى 

دان  11:30چۈشەن ەئ يالى چۈشەنمى ەنلىكىمىى لۆررى باقسۇئ دەى قايتۇرۇى يولالى بەردىل. لېچە سائەت 

چۇردىن بىرنى يولالىن مېىى داۋامالشتۇربۇزدى. ئۇنىڭ بىلەئ سااالرن سۇساائن مارىسسااالر الررى ماڭا شۇئائ ئۇ
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قايتاا ئويلىىىماتاااتتىن مەنماۇ ئۆزگەرتىشاىى داۋامالشااتۇرۇۋاتاتتىلن ساەھەر سااائەت -ئۇنىاڭ ئىشسانىساىدا قايتااا

 دىن ئۇخلىدىل.نىڭ ئالدى لەيىىدەن تاماملىغائ دەسلەپكى نۇسسىىى الررىغا يولالى بەردىل ئان 1:30

 

دان مەئ الررى تۈزەتكەئ دەسالەپكى نۇساسىىى تاپشاۇرۇۋالدىل.  10:30ئىككىىچى لۈنى ئەتى ەئ سائەت 

ئۆزگەرتىش ئانچە لۆى ئەمەس بولۇىن ئۇسلۇبى يەنىال الررىىىڭ ئىدى. شۇنىڭ بىلەئ بىللەن مەئ لەسپى  بۆلۈم 

بەت بولاۇىن  16قىساىمىىڭ مەزماۇنى جەملىا   قىسمىىىڭ ھۆجنەتلىرىىى تەلشۈررى تۈزىتىشاىى باشالىدىلن باۇ

Google  تەمىىلەيدىغائ ھەر خى  مەھسۇالتالرنى چۈشاەندررەتتى: ھەمكارالشاقۇچى شاېرىكلىرىمىزن تېسىىكاا

ۋە لارخانااا مەدەنىيىتىمىااز. مەئ بااۇ ھۆجنەتىىااڭ نۇربااۇئ جااايلىرىىى ئااۆزگەرتتىل. الررى مېىىااڭ بااۇ تەرەپااتە 

جنىتى ە لىرگۈزرشااىى خااليدىغاناادە  قىالتتااىن شۇڭالشااقا مەئ ھااۆجنەتىى ئاۆزگەرتكەنلىرىمىى ئىلتىماااس ھااۆ

ئىشلەى بېكىتىش گۇرۇپپىسىغا تەللىپ بىلەئ قاتىاشتىلن ئىلتىماس ھاۆجنەت مەزماۇنىىى ئەڭ ئااخىرىقى قېاتىل 

يىىاڭ تىىساىز ئولتاۇراتتىل. ئۆ-جەزملەش ئۈچۈئ  باسما زاۋۇتىغا باردىل. يېتىپ بارباندىن لېيىنن ئۇ جايدا ئۈئ

ئىچىادىكى لەيپىياات ئادەمىىاڭ تېىىىاى شاۈرلەندررەتتىن ماۇھىل ئەربابالرنىاڭ ھەممىساى د  اۈدە  يىغىلغاائ 

ئىدى.  جوناسائ روسېىبېر  مېىىاڭ ساوى تەرىپىمادىكى ئورۇنادۇقتا ئولتۇرباائ بولاۇىن ئۇنىاڭ لەل ىاىى ە بىار 

ق بىالەئ ماڭاا سااالم قىلادى ھەمادە قانچە سائەت بولغائ ئىادى. مەئ يېتىاپ لەل ەنادىن لېايىنن ئاۇ قىزبىىلىا

 د دى.« ئاۋازى Google»لۆپچىلىككە تونۇشتۇرۇىن 

 

« نىااڭ ئەھمالىغااا ئۇيغااۇئ ئەمەس دەى قارىسااان بىااز ئۆزگەرتىشااىمىز لېاارە . Googleئەگەر دوگااالس »

ىن د دى جوناسائ روسېىبېر  يۇقىرى ئاۋازدا. لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى لىتابىى لەساپى  بۆلاۈم قىسامىغا ئاۆررد

 بەزىلەر ئۈنلۈ  ئوقۇشقا باشلىدى.

 

«Google تاور ئېالنچىلىقىادا يېڭىلىاق »ن ئۇ ئوقۇىن «توردىن ئىزدەش ساھەسىدىكى باشالمچى دادۇنيا

 «ياراتقۇچىن ئىىتېرنېتىىڭ يۇقىرى نۇقتىسىدان دۇنيادىكى ئەڭ داڭلىق مارلىالرنىڭ بىرى.

 

مۇناداق د يىشاىمىز لېارە ن »تىاپ مۇناداق د ادىلن ن مەئ تاامىقىمىى قېقىم «بۇنى قايتا يېزىشىل لېرە »

Google  لىشااىلەر بىااالەئ ئۇچااۇر ئاااۇلىىىش ئۇسااۇلىىى ياخشىالشاااقا لۆڭااۈى بۆلىااادىغائ دۇنياااۋى تېسىىكاااا

 «باشالمچىسى.

 

دەى تەنتەربىيە لىيىمىىى قاتۇرۇى لىيىمالغائ « نېمە ئۈچۈئ  بىزنىڭ بۇنداق يېزىشىمىزنىڭ نەرى خاتا »

 زلەى قوپتىن مەئ ئۇنى ئەزەلدىن لۆررى باقماپتىكەنمەئ.ئاداشتىن بىرسى سۆ

 

«Google   نىڭ ۋەزىپىسى ئىزدەش بىلەناال چەللەنمەيادۇن تېساى ئالادىىقى ھەپتىادىالن بىاز بىار تۈرلاۈ

 نىڭغاائۇمەئ « مۇالزىمىتىىى ئوتتۇرىغا چىقاردۇق. بىز پەقەت ئىازدەش موتاورىال ئەمەس. ئېلسەتئېلېكتىرونلۇق 

 .لشۇنداق د دى

 

مۇشۇنداق بىر قانچە سائەت داۋامالشتى. ئەگەر بۇ لىشاىلەرنىڭ بىار ساائەتلىل ئەڭ تاۆۋەئ ئىاش ھەققاى 

ئامېرىكا دوللىرى بولسان بۇ ئۆيدىكى بۇنچە لۆى ئادەم پەقەت بىر مىىۇتال ئىشلىسە قانچىلىل پۇى لېتەر   500

ھېساابلىغاندان مېىىاڭ نۇتۇقۇمىىاڭ مەئ ۋاقىە چىقىرىپن ھېسابالى سىىاى بااقتىل. مۇشاۇ باويىچە ماۆلچەرلەى 

باھاسااى ئااانچە ئەرزائ ئەمەس ئىااكەئ. بىااراقن ھەر قېااتىل جوناسااائ روسااېىبېر  مېىىااڭ سااەى جىمغااۇر بولااۇى 

بولغاائ  2قالغانلىقىمىى ھېن قىلسا مېىى سۈيلەىن گەى قىلىشقا ئۈندەيتتى. ئۆي ە قايتقاندان ئەتى ەئ سائەت 

ئەۋەتىاپن ئۇنىاڭ مېىاى رىغبەتلەنادررگەنلىكى ە ئاايرىل  ئاېلسەتپاارچە ئىدىن مەئ جوناسائ روساېىبېرگقا بىار 

 دەن ئاۇ ماڭاا 7رەھمەت ئېيتتىلن ئاندىن ئۆزرمىى تاشالپال ئۇيقۇبا لەتتىل. ئىككىىچاى لاۈنى ئەتىا ەئ ساائەت 

 جاۋاب قايتۇردىن ئۇنىڭ بۇ ۋاقىتتا زادى ئۇخلىغائ يالى ئۇخلىمىغانلىقىىى بىل ىلى بولمايتتى.

 

سەئ ناھايىتى ياخشى قىلدىڭ. ئۆزگەرتىشاىڭىىڭ قەلەم قاۇۋۋىتى ۋە ئىدىيەساى : »ەپتۇمۇنداق د ئۇ ماڭا
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يىلادا مۇشاۇ خىا   5بان شىرلەت قۇربۇچىلىرى شۇنداقال ئۆتكەئ  Googleبار. ئۆزگەرتىش پىكرىڭ ئۆزەڭىىڭ 

ەندە  روى ھااۆجنەتلەرنى بىاار تەرەى قىلىااش تااارىسىىى چۈشااىىىش ئاساسااىغا قۇرۇلغااائ. بااۇ شااىرلەتتەن ساا

ئااۇ بااۇ « ئويىىياالياادىغائ يەنە بىرسااى يااوق. تۈنۈگااۈئ ئاخشااامن سااېىىڭ بااۇ ئىشااتىكى تااۆھپەڭ ناھااايىتى زور.

 ىى پۈتكۈى باشقۇرۇش قۇشۇنىغا لۆچۈررى ئەۋەتىپتۇ.ئېلسەت

 

 تۇيۇقسىزالن ھەممە ئىش مېىى ئىىتايىن ئوڭايسىزالندۇردى.

 

 سىلەرنى تۇننى بولۇى بىلسۇئ دەى ئويلىدىل

 

مىىۇت ئۆتكەندە ھەپتە ئاخىرى قەرەللىل يىغىن ئاچىدىغائ يىغىن مەيدانىدا شىرلەتىىڭ  11:30گۈئ بۈ»

چوڭ يىغىىىغا قاتىىشىڭن پەقەت رەسمى  خىزمەتچىلەرال قاتىىشىدۇ. سااالھىيەت لاارتىڭىزنى تەيياارالڭن ۋاقتاى 

لىارى ە ئەۋەتىلا ەئ بىار خىزمەتچى Googleدە باارلىق  11:00لاۈنى -29ئايىىاڭ -4« لەل ەندە لۆرسىتىڭ.

 تە مۇشۇنداق يېزىلغائ.ئېلسەتپارچە 

 

ئۆتكەنادە يېتىاپ  11:15ھەپتە ئاخىرىدىكى قەرەللىل يىغىن زالى چارلىىىڭ ئاشسانىسىدا. مەئ ساائەت 

خىزمەتچىلىارىن ياا  Googleلەل ەئن بىىانىڭ ھەممىال يېرىادە ئاادەمن مەئ لاۆرگەئ ياالى لاۆررى باقمىغاائ 

 قاتالنما ئورۇندۇقتا ئولتۇربائن يا بالكوندىكى رىشاتكىغا يۆلەن ەئ ئىدى. رەت تىزىلغائ-رەت

 

تىىب لۈتۈۋاتقائ بولۇىن ھەر بىار -مىكرولوئ ئۇ يەردە تىپ 4ئۆيىىڭ ئالدىدان پالار سەھىى ە تىكلەن ەئ 

 Googleئاايرىل ھالادا -مىكرولونغا شامالدىن مۇداپىلەلىىىش قاپقىقى لەيادرررل ەئ بولاۇىن رەڭ اى ئاايرىل

بەل ىسى تۇبىادىكى رەڭلەرنىاڭ بىارى ئىادىن مىكرولاوئ الررى ياقتۇرىادىغائ سىمساىز تىپتىكاى ئەمەس ئىادىن 

چااۈنكى بىزنىااڭ بىسەتەرلىكااكە مەساالۇى دىر كتااور بىىانىااڭ سااىرتىدىكى لىشااىلەرنىڭ سىمسااىز مىكرولوناادىن 

ئ بولۇىن يېارىل چەمابەر شاەللىدە ئۇچۇربا ئېرىشىشىدىن ئەنسىرەيتتى. ئارقىدىكى تام مېتاى تاختىدا ياسالغا

تەشاتەلكە ئۆساتۈررل ەئ ئۆساۈملۈ  قويۇلغاائ بولاۇىن  غابولۇى ئۇدۇى تورۇسقا تۇتىشاتتى؛ سەھىىىىڭ ئالادى

نىڭ قولسىزما تۇبى چۈشۈررل ەئ چوڭ لوزۇنكىدىن ئىككىسى ئېسىلغائ ئىدى.  Googleسەھىىىىڭ ئارقىسىغا 

ىچىاادە تىكىلىااپ تۇربااائ ھااالىتى؛ يەنە بىرسااىدەن ئىككااى تاشااقى نىااڭ ئ« O»بىاار لوزۇنكىغااان ئېيىىشااتىيىىىىڭ 

 ھەرپىىىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇىن ئايدىن لۆتۈررلۈۋاتقائ يەرشارىىى لۆررۋاتاتتى. Gپىالنىە ئادىمى 

 

Google  نىڭ تۇننى خىزمەتچىسى لرائىن سىلم رساتېين ساەھىىىىڭ ئۇدۇلىادىكى رايونادا ئولتاۇراتتىن

ۇدۇلىدا ئولتۇربائ بولۇىن ئاڭالش ساېزىمى زەخىملەنا ەئ ئىىژ ىېرىمىزباا ئىشاارەت قوى ئىشارىتى تەرجىمانى ئ

 سۆزى قىالتتى.

 

الررىن سااېرگې ن ئېرىاال ۋە ئومىااد بىاارلىكتە لىرىااپ لەلاادى. سااېرگې  سااەھىى ە چىقتااىن الررى تۆۋەناادە 

ېكرولونىىاڭ ئالادىغا ر شاتكىغا يۆلىىىپ ئۆرە تۇردى. سېرگې  لۈلۈمسىرى ەئ ھالدا ياپيېشاى  قااى ئورالغاائ م

 لەلدىن ئۇ ئۇچىسىغا ئۇزۇئ يەڭ قارا مايكان ئاستىغا لۈلرەڭ پادىچىالر ئىشتىىى لەي ەئ ئىدى.

 

جىل د مە  تۇربائ يىغىان ئىشاتىرالچىلىرىغا. -د دى ئۇ الم« لۆپچىلىكىىڭ لەل ەئ قەدىمى ە رەھمەت.»

سااىلەرنى تااۇننى بولااۇى بىلسااۇئ دەى  مەئ پەقەت»بىاار دەم تۇرۇۋالغاناادىن لېاايىنن ئااۇالى مۇنااداق د اادى: 

لۆپچىلىكىىڭ ئارىسىدىن خىرىلداى لاۈل ەئ ئااۋاز لەلادى. بىار دەم تۇربانادىن لېايىنن ئاۇ يەنە …« ئويلىدىل
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لۆپچىلىال قاقااقالى  65«مەئ زور سوممىدىكى ئاپتوموبى  سۇبۇرتا ھەققىىاى تاېنەى قالادىلن»مۇنداق د دى: 

ئۈچاۈئ باۇ جايغاا لېلىاپ يىغىان ئاچىادىغانلىقىمىزنى بىلىمىاز. يىغىان لۈلۈى لەتتى. لۆپچىلىل ھەممىمىز نېمە 

ئېچىش ئۇقتۇرۇشىىى تاپشۇرۇۋالغاندىن لېيىىكى يېرىل سائەت ئىچىدەن بىزنىڭ خەۋەر ئۇقتۇرۇشاىمىز ئۇچاۇرنى 

 پا  چېكىىى بازاربا سالىدۇ. Googleتارقاتتى: 

 

تىزىلغائن مىكرو ئانتىىاسى چىقىرىلغائن ئۇالى  ئاخبارات ئاپتوموبىلى سىرتتىكى لوچىىى بويالى بىر قاتار

تارقىتىش سۈنلى  ھەمراھى قىياپىتىىى توبرىلىغائن تەسمىر چۈشۈررش رەختى ھازىرلىىىپ تېلېامىزىيە زىياارىتى 

ئۈچۈئ تەييارالنغائن ئاسماندا يەنە گۈرلىرەى ئۇچۇۋاتقائ تىل ئۇچار بارن ئاماانلىق سااقلىغۇچىالر ئاپتوموبىا  

 ەيدانىىىڭ لىرىش ئېغىزىدا ئامانلىق ساقالش ۋەزىپىسىىى ئىنرا قىلىماتاتتى.توختىتىش م

 

ئومىد ھەپتە ئاخىرى ئورۇنالشقا ئەڭ ئۇستا بولغائ ئويۇنىىى قايتا قويدىن تام تەسمىر ئاارقىلىق بىاز بىار 

ئىزچىاا  قااانچە ئااا  لااۆرمى ەئ مەزمااۇنالرنى نامايااائ قىلاادى. تااالى ھااازىربىچەن بىزنىااڭ تىنااارەت لىرىمىمىااز 

 ئېشىماتقائ بولۇىن لىرىل سانىىى لۆرسىتىدىغائ ئاۋۇ ھالرەڭ تۈۋرر  ئېكراندىن چىقىپ لەتكەئ ئىدى.

 

ئېرىل سۆز قىلدىن ئۇ بىزنى ئەسكەرتىپ پاا  چېكىىاى بازارباا ساالىدىغائ باۇ ئىشاىىال ئويلىمااڭالرن ناېمە 

ى ئااۆزگەرتمەڭالرن لۆپتۈرمىچىلىاال قىلىااش لېاارە  بولسااا شااۇنى قىلىڭااالر. شااىرلەتىىڭ لارخانااا مەدەنىيىتىىاا

تۈپەيلىدىن ھاياجانالنماڭالر. سوئاى سوراش ۋاقتىدان يۈرگۈزرش بۆلۈمىىىڭ لوناا خىزمەتچىساى لاېن لىلېيىېار 

 مېكرولونىىڭ ئالدىغا لەلدى.

 

مەئ پەقەتن ساىلەرگە رەھامەت دەيامەئ. ساىلەر »ئۇ الررى بىلەئ سېرگېيغا قاراى تۇرۇى مۇنداق د ادى: 

ئورۇنادۇقتىنن زالادىنن بالكونادىنن پۈتكاۈى « قالتىن ئىشتىن بىرنى قىلىپن بۇ شىرلەتىى قۇردۇڭالر. ئىككىڭالر

بىىادىن لەل ەئ گۈلدىراس ئاالقىش ساداساى زالىاى بىار ئالادى. بىار قاانچە ساېكۇنە ئىچىادەن باارلىق ئىشاچى 

ى تۇرۇىن لۆپچىلىككە قااراىن خىزمەتچىلەر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇىن خۇشاللىققا چۈمدىن سېرگې  الررىىى قۇچاقال

خۇشاللىقتا ئاۆزىىى تۇتالمىادىن ساېرگېيمۇ ئىستىيارساىز ھالادا الررىىاى قۇچاقلىادى. توپتاوبرا ئىككاى مىىاۇتن 

ئىككىيلەئ بىر بىرى ە يۈرە  سۆزلىرىىى تۆلۈىن بىر بىرى ە بولغائ رەھمىتى ۋە تۇيغۇلىرىىى ئىپادىلىدىن ئېرىل 

يەتىى ئى ىلەىن خۇددى ماھارىتى قالتىن ئىككى ئىسكىرىپكىچىغا دىرىژورلاۇق بىر چەتتە تۇرۇىن ئومۇمى  ۋەزى

 قىلىماتقانغا ئوخشايتتى.

 

يىغىاان ئاخىرىالشااتىن بىااز ئىشااسانىمىزدىكى ئۈسااتىلىمىزگە قايتىااپن خىاازمەتكە چۈشااتۈق. مەئ چۈشااتىن 

 ىلىشاتىكى رىشااتكىلىق دە ئىشتىن چۈشىمەئن ئاندىن خاتىرە لومپيۇتېرىمىى يىغىشاتۇرۇىن بۇلاۇڭ ئى 6لېيىن 

قاۇمىالق »خىزمەتچىلىرىىىڭ ھەممىسى ئۇنى يېقىملىق قىلىاپ  Googleلىچىل ھويلىغا قاراى يولغا چىقىمەئ. 

دەيدۇن ئۇ ياباچ تاختا ۋە گەج بىلەئ قوپۇرۇلغائ لىچىل ئاۆ  بولاۇىن ئۇنىاڭ چاوڭ ئارقاا ھويلىساى « ئازگىلى

دىكاى  Googleى ئېلىاپ بېرىشاتىكى لۆڭۈلدىكىادە  جاا . بارن بۇ جا  بەيرى رەسمى  تەبرىكلەش پائاالىيىت

نىااڭ  Googleئەڭ دەساالەپكى بىاار تۈرلااۈم ئىىژ ىېاارالردىن لااورى پااار  بااۇ جااايىى ئىنااارى ە ئالغااائ بولااۇىن 

 پىشااقەدەم خىزمەتچىلىرىىىااڭ يىغىلىشااىىى ئۆتكۈزرشااكە ئىشاالىتىدۇ. ساااالرمۇ لەلاادىن سۇسااانمۇ بااارن يەنە

 Bartد ئىاادى. ئۇنىڭاادىن باشااقا ئااېالئ تىنااارەت بۆلۈمىاادىكى بااارت ۋويتااوۋىز بااالىلىرىىىمۇ ئېلىااپ لەلاا ەئ

Woytowicz  نNetscape  شاااىرلىتىدىن ئەگىشاااىپ زىياااارەتكە لەلااا ەئ ساااودا لېڭەياااتىش بۆلۈمىىىاااڭ

  ماۇ لەلادى. Ben Gomes ن باېن گاومېن دBen Smithخىزمەتچىسىمۇ بار ئىدى. ئورلۇتن بېن سىمىن د

ان ئېد لارر لنن ۋايىىن لرائىن سىلم رستېينن جورجن يەنە ئۇۋىالى داۋاالش ئۇستىساى بىلو  بۆلۈمىدىكى رادىك

يىا  ۋاقىتىاى ئەسالەىن خىزمەتداشالىرىل بىالەئ  4يىلى يىا  بېشاىدىن ھاازىربىچە بولغاائ -2000بابېەن مەئ 

تاال مۇشاۇ بىار داۋانالردىان ئېشاىپن پەقە-پەقەت يېقىىلىشىپ باقمىغاانلىقىمىى ھاېن قىلادىل. بىاز بىارلىكتە تاا 

                                                             
65

ئامېرىكا ھۆلۈمەت خاادىمى ساۇبۇرتا شاىرلىتىىىڭ ئەيىاى ۋاقىتتاا ئىىتاايىن لەڭ تارقالغاائ ساۇبۇرتا ئاېالئ ساۆزى  GEICOبۇ سۆز  

ىىى ئىازدەش شاىرلىتىىىڭ رىقاابەتچىلىرى ئۇنىاڭ ئىسام GEICOپا  چېكىىاى بازارباا ساېلىپ بىار ھەپتىادىن لېايىنن  Googleئىدى. 

 نى ئەرز قىلدى. Googleيوى قويغانلىقى ئۈچۈئ  Googleشەرتى قىلغائ ئىزدەش نەتىنىسىدە ئېالئ بېرىشكە 
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بىزنااى مۇشااۇ پەيااتلەرگە ئۇالشااتۇربائ ئاشااۇ سااەپەرنى بىاارلىكتە ئەساالەش  پەيتااتە ئااازراقال توختاااش ئۈچااۈئ

 ئۈچۈنمىدۇ. 

 

نەشرىيات سودى ەرلىرى پۈتۈئ —ھۆجنىتى دلۆى ساندىكى شىرلەتلەرگە ئوخشاش S-1مەئ بىر نۇسسا 

بۇياققاا مېڭىاپن -بەل ە قەلىمىىاى ئېلىاپ ئۇيااق لۈئ ئالدىراش ئىدى  نى بېسىپ چىقاردىل. مەئ قىزى  رەڭلىل

ھاۆجنىتى ە توپالۋاتااتتىل.  S-1الررىن سېرگې  ۋە باش قانۇئ مەسلىھەتچىسى داۋىد درامموندنىڭ ئىمزاسىىى 

باااا تەۋە ئىكەنلىكىمىاااى  Googleمەئ مەلاااۇم خىااا  شاااەلىلدىكى نەرساااىلەر ئاااارقىلىق ئۆزرمىىاااڭ ئىل ىااارى 

ققاااا ئايالنغاااائ لىرىمىىااا  جىلغىساااى ئارزۇساااىىى جاااۇبالى ئەبەدىااايلىككە ئىساااپاتالىن ئااااللىبۇرۇئ رىلاللى

 ئايالندۇرماقچى ئىدىل. 

 

 پىمىىى ئىچىپ بولۇىن ئۆي ە قايتتىل. 

 

 قۇرۇق قوى ئى ىلىل تىكلەش 

 

 Gmailشۇنىڭدىن لېيىىكى بىر قانچە ئا  بىلەئ ئىل ىرىكى بىر قانچە ئايىىڭ ئاانچە چاوڭ پەرقاى ياوق. 

ىلىسى ئاخىرى ھەى قىلىىدىن لىز لى ۇروئا ئەرز قىلىشتىن ۋاز لەچتى. ساىىدى بىالەئ مەئ نىڭ شەخسىيەت مەس

تە د اا ەئ مەسااىلىلەرنى تەپسااىلى  مۇنااازىرە ئېلسەتاالااۆڭلىمىزنى ئااازادە تۇتااۇىن ئااۇ يېاارىل لېچىاادە ئەۋەتااكەئ 

يۈزساىز يۇمشااق قىلىشتۇق. جىددى  ۋەزىيەت پەسكويغا چۈشتىن ئەمما بېسىل يەنىال مەۋجاۇت. مەئ ۋاقتىمىاى 

د تالالربااا بولغااائ پىرىىسااىپىى بەل ىلەشااكە داۋاملىااق سااەرى قىلاادىلن ئۇنىڭاادىن باشااقا يەنە ئىناارا قىلىااش 

 نى تەستىقتىن ئۆتكۈزرشىى توسۇش ئۈچۈئ تىرىشتىل. « ئىشلەتكۈچى ھوقۇقى قانۇنى»لومىتېتىىىڭ 

 

 S-1  مەجبااۇرى  سااۈلۈت مەزگىلىاا ە ھااۆجنىتى باياناااتى چىقىرىلغاناادىن لېاايىنن دەرھاااى ھۆلۈمەتىىااڭ

لىردۇق. بۇ ئەمەلىيەتىاى لاۆزنى تۇتقانادان بىزنىاڭ شاىرلەت بىلاوگىىى ئوتتۇرىغاا چىقىرىشاىمىزدە  ئۇساۇلىىڭ 

خەتىرى بار ئىدىن بىراق بىز يەنىال شۇنداق قىلدۇق. بىز پا  چېكىىاى بازارباا سېلىشاىى تېزلىتىاپ ساېتىش دەى 

مەزمااۇنىى چىقارساااق بولمااايتتى. مېىىااڭ بىرىىچااى يازمااام ياۋروپااا قااارىلىش مااۇمكىىچىلىكى بااار ھەر قانااداق 

شىرلىتىمىز ئۈچۈئ خادىل قوبۇى قىلىشن ئىككىىچى يازمام ئېالئ قىلىىىپ بولغائ بىرىىچاى ياازمىىى تەھرىارلەى 

 لەچۈررم سوراش. مەئ يەنە بىلو  ئادەتلىرىدە  بۇنداق يېڭى نەرسىلەرنى ئۆگىىىشىل لېرە  ئىدى. 

 

بۇيااائ -داۋاملىااق بااازارچىلىق بۆلااۈمى بىاالەئ مەھسااۇالت باشااقۇرۇش بۆلااۈمى ئارىسااىدا ئۇيااائمەئ يەنە 

دەلكەمىااى يەى يااۈردرمن بېشااىمىىڭ يېرىمااى ئابرىغاناادىن باشااقان تااۆلى ەئ بەدىلىاال ۋە تىرىشااچانلىقىل ماڭااا 

ھساۇالت ئاېالئ ھېچقانداق ياخشىلىق ئېلىپ لەلمى ەندە  قىالتتى. مەئ مارىسسا ئاچىدىغائ ھەر ھەپتىلىل مە

 قىلىش يىغىىىغا قاتىىشىمەئ. 

 

ئەمما پەقەت تاسادىپى  ھالدا تېسى ئىنادىيەت باسقۇچىدىكى دەسلەپكى مەھسۇالتالربا لۆزرم چۈشۈى 

« تۈللااااۈ  توشااااقائ»قالىاااادۇ. ئۈسااااتەى ئۈسااااتى ئىاااازدەش بۇالرنىااااڭ ئىچىاااادىكى بىاااارى بولااااۇىن ھااااازىر 

« بىار قااراپال ھەممىىاى لاۆررش»ڭ دەسالەپكى ئىسامى   دەى ئاتىلىدۇن چۈنكى ئۇنىاڭ ئەFluffyBunniesد

ئىااادىن شەخساااىيەت نۇقتىساااىدىن قارىغانااادا ئاااادەمىى ساااەى چۆچىتىااادۇ. تۈللاااۈ  توشاااقائ بىااار شەخساااى  

لومپيۇتېرنىااڭ قاااتتىق دىسكىسااىغا ئىىااد كىن تااۈزرىن ئىزدەشااچانلىقىى ئىشااقا ئاشااۇرىدۇ. ئىشااتىن ئاااۋۋاى 

ئ مەھسۇالتالربا ئوخشىمايدۇن شەخسىيەت سىياساىتىىى تەپساىلى  مەزلۇر مەھسۇالت سىز ئىل ىرى ئىشلەتكە»

دەى ئىشلەتكۈچىلەرنى ئەسكەرتىش ھەققىدە لۈچلۈ  تەللىپ بەردىلن بىراق مېىىڭ سۆز ئورامىل بەلال « ئوقۇڭ

د اا ەئ تەساامىرلەش « لومپيااۇتېرىڭىزنى ئىاازدەڭ»ۋەھىمىلىاال ئاڭلىىىاادىكەئ دەى قارالاادى. مەئ قوشااۇنىى 
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ئوچۇق گەىن قۇرۇق -جۈملىىى ئىشلىتىشكە قايى  قىلىشىى ئويلىدىلن گەرچە مارىسسا بۇنى ئوى خارالتېرىدىكى

 گەى ھەم تېتىقسىزن تېتىقسىزن تېتىقسىز د  ەئ بولسىمۇ.

 

نىاڭ ئىاازدەش ئۈسكۈنىسااىدىن بىار نۇسااسا سااېتىم لىپ ئىچكااى  Googleمەرلىازى ئاخبااارات ئىدارىسااى 

ىن بۇيرۇتۇشاقا بولىادىغائ ياالى بولمايادىغانلىقىىى ساورىدىن يەناى تورىدا ئىشلەتمەلچى بولدىن ھەمدە بىازد

مەئ ساېتىش ۋەلىلىا ەن  ننىاڭ ئورنىغاا ئالماشاتۇرۇش« O»تۇبىادىكى  Googleئۇالرنىڭ ئىادارە تامغىساىىى 

ئەگەر ئۇالر ھېچقانداق ئادەم ە ئاشكارىلىمايدىغانلىقىغا ۋەدە بەرسەن قوشۇلسااق بولىادۇ د ادىل. مەئ ئەمادى 

 ەخسىيەت ھوقۇقىىى قوبدىغۇچىالرنى يەنە قورقۇتقۇم يوق.ئاشۇ ش

 

 دەى سورىدىل.« سىزنىڭچە ئۇالر مەخپىيەتلىكىى قوبدارمۇ »

 

مەئ يازارمەندىن بىرناى تەللىاپ قىلىاپ بىار قىساىل ۋەزىپىلەرناى بۆلاۈى بەردىال. ئۇنىاڭ ئىسامى ماايكوى 

ژۇرنىلىاادا لىرىمىىاا  جىلغىسااىغا ئائىااە « ردەۋ»لرانتاازن قىزىقچااىن تۇبمااا ئەقىللىااق مااۇخبىر بولااۇىن ئىل ىاارى 

خەۋەرلەرنى يازبائن ئۇنىاڭ ئۈساتى ە تېسىىكىىاى چۈشاىىىدۇ. مېىىاڭ ئاۇنى تاللىشاىمىىڭ ساەۋەبى ئاۇ ئالاداش 

 .كەئبايرىمىدا لىشىلەر ئارزۇ قىلغائ چاقچاقتىن بىرنى توقۇىن مېىى تېلىقتۇرۇى لۈلدرررۋەت

 

لادىن ھەمادە مېىاى جوناساائ روساېىبېر  شاىرلەت ئۈچاۈئ ۋاقتىل يېزىقچىلىاق ساەۋەبىدىن يېتەرلىال بو

مۇئاامىلە لۆرگەزمىساى ە قاتىىشاىش پۇرساىتى ە ئىا ە قىلادى. لۆرگەزمىادەن -ئورۇنالشتۇربائ بىار ياۈررش پاۇى

 ن شىمىتسارىيە بىرلەشمە بانكا گۇرۇھى Salomon Smith Barneyمورگائ سىتەنلىن سولوموئ شىرلىتى د

ىللىرى قانداق قىلىپ ئېھتىياتچانلىق بىلەئ مەبلە  سېلىش بىالەئ مۇۋاپىاق باجادىن قاتارلىق شىرلەتلەرنىڭ ۋەل

چەتلەش ھەققىدە چۈشەنچە بەردى. بىر قانچە ئايدىن بۇيائن بۇ مەسلىھەتچىلەرنىڭ لۆپچىلىكى ئىزچىا  ھالادا  

Google ل ىارى خېرىاداربا نىڭ تارماق تېلې ونىغا ئىستىيارى  ئۇالىن تۇننى قېتىل ئاشكارا پا  توپالشاتىن ئى

ئېرىشىشااكە ئۇرۇنۇۋاتىاادۇ. مەئ بااۇ تېلې ونالربااا ئااانچە ئېرەڭشااىپ لەتمەيتااتىلن ئەممااا ھااازىر بااۇ لەسااپى  

ئايادان تاۇننى قېتىملىاق ئاشاكارا پاا  تاوپالش -8ئەربابالرنىڭ نېمە دەيدىغانلىقىغا بە  قىزىقىدىغائ بولادۇم. 

 ى ئويلىىىپ بېقىشىل لېرە .باشلىىىدۇن بۇنىڭ ماڭا قانداق ئەھمىيىتى بارلىقىى

 

قاتن قىيىىچىلىقالر لۆى دەى ئېيتىشقا بولىدۇ. الررى -پا  چېكىىى بازاربا سېلىش يولىدا توسالغۇالر قاتمۇ

بىلەئ سېرگې  گولالنادىيەچە لىال ئاارتۇق قىلىاپ ساېتىش شاەللىدە پاا  چېكىىاى ئاممىغاا بىماساىتە سېتىشاىى 

تىپ ئاممىغا تېسىمۇ يۈزلىىەلەيدىكەئ ھەمادە تېسىماۇ لاۆى لىشاى باۇ ئويلىدىن ئۇالرنىڭ قارىشىچە بۇ خى  تەر

ئىشقا قاتىىشاااليدىكەئ. ئۇنىاڭ قارىشاىچەن ئەنلەنىامى پاا  چېكىىاى بازارباا ساېلىش شاەللى ئاانچە ئۈنۈملاۈ  

ئەمەس ئىااكەئ. ۋاى لوچىسااىدىكى مەباالە  سااېلىش بااانكىلىرى پااا  چېكااى باھاسااىىى تۆۋەنلەتكەناادە سااودا 

نى لۈنىال لۆزگە لۆررن ىلى بولىدىغانلىقىدا چىڭ تۇردىن ئۇنىڭ ئۈستى ە بانكىالر قولىدىكى پاا  باشالنغائ تۇن

چېكى ە تايىىىپ  پۇلغا تىىىپ لەتتى. الررى بىلەئ سېرگېيىىڭ قارىشاىچەن باۇ بىار خىا  ئالادامچىلىق قىلمىشاىن 

ۇ. ئۇالر ئاشۇ بانكىالرنى قوبلىمەتتى ئۇنىڭ ئۈستى ە ئۈنۈمى يۇقىرى ئەمەسن پەقەت بانكىال ئارىدىن پايدا ئالىد

نىڭ باشقا بىر يوى ئاچىدىغانلىقىىى ئېيتتى. بانكىرالر قارشى ھۇجۇمغا ئۆتۈى قايتىپ  Googleھەمدە ئۇالربا 

ئاادەتتىكى بىالەئ ئوخشاىمايدىغائ تاۇننى  نىاڭ Googleنىڭ پا  چېكىن باشقۇرۇشاى ۋە  Googleلېلىپن 

 ھەققىدە توختىما  قارا چاپلىادى. چاۈنكى قاارا چااپالش ساادالىرى ئىچىادە قېتىل ئاشكارا پا  توپالش تەرتىپى

ن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە پااا  چېكااى بااازىرى لاساااتن ئېھتىياااج مۆلچەردىكىاادىن تااۆۋەئن شۇڭالشااقا پااا  تۇرۇۋاتىاادۇ

 ئامېرىكا دوللىرىدىن تۆۋەئ بولدى. 125چېكىىىڭ بازار ئېچىلغاندىكى مۆلچەر قىممىتى 

 

الررى بىالەئ ساېرگې  ھېچقاناداق يااردەم بېرەلمىادى. ئۇالرنىاڭ ئوخشااش بولمىغااائ  راساتىىى ئېيتقانادان

پااا  چېكااى ھەققىاادىكى  Googleشااەھەرلەرگە يۆتكىلىااپ ئورگااائ مەباالە  سااالغۇچىلىرىغا زور لااۈچ بىاالەئ 

ېرگې  دولالتلىرىىى تەشمىق قىلغانلىقىدىن بۇنى لۆررۋالغىلى بولىدۇ. باشقىچە قىلىاپ ئېيتقانادان سا« سەييارە»

تېسى تام تەسمىر ھۆجنىتىىى لۆرمە  تۇرۇپال ساۆز باشاالىن تاام تەسامىر ھۆجنىتىادىكى مەزمۇنالرنىاڭ خاتاا 
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ئىكەنلىكىن يالى ئانچە قىممىتى يوقلاۇقىن ياالى مەنبەساىىىڭ ئىشاەنچلىل ئەمەسالىكى ھەققىادە باھاا بەردى. 

تسىيەنىڭ شۇنچە بىغەملىكىن ھەقىاقەتەئ ھالەتىىڭ چۈشكۈنلۈلىن ئۆتكۈزرش ئۆتكۈۋ لىشىىڭ بىپەرۋالىقىن پوزى

 ئەدەبسىزلىكتە  تۇيۇلدى.

 

نىااڭ  Google»ژۇرنىلىاادا يېزىلىشااىچەن « سااودا ھەپتىلىكااى»سااىرتتىكىلەرمۇ بۇنىڭغااا دىقااقەت قىلاادى. 

مەئ سىزگە دەى بەرگەئ تەقدىردىمۇن سىز يەنە بىر قېاتىل ›تەرەققىيات تەدبىرىىى سورىغاندان ئېرىشكەئ جاۋاب 

« ئۆز ئالدىغا ئىش قىلىدىغائ مىليارد دولالر ئىىتېرنېە مەبلىغى بار لاپىتاى دىر كتاورى»ئۇ يەنە ‹. « سورايسىز

نىاڭ پاا  چېكىىاى سېتىم لىشاىى بىار خىا  ئاالھىادە ھوقاۇق دەى  Googleئۇالر »نىڭ سۆزىىى نەقى  ئېلىپ: 

قەلەم سااھىبىن « تە مەخلاۇق. ھەقىاقەتەئ بىار بەلىا—قارايدىغاندە  قىلىادۇ. باۇ دەى ئۇالرنىاڭ پوزىتسىيەساى

پ يېتىلىاپن لەماتەرلىككە ئىا ە ىسېرگې  چوڭ بىر تېسىىكا شىرلىتىىى يۈررشتۈررشكە زرررر بولغائ ھالدا پىشا

ھەر قانداق لىشى مۇۋەپپەقىيەت قازانغانادىن لېايىن لاۆرەڭلەى خاۇدىىى بىلامە  »بولدىمۇن قۇربۇچىلىرىمىزمۇ 

 «لاللىسى قىزىپ لېتەمدۇمۇشۇنداق 

 

دەى سااورىدى سااىىدىن ئەيىااى ۋاقىتتااا ئااۇ ۋە الررىن « ىااز قانااداق قىلساااق بەلىاابە قىلىمىاازن دوگااالس ب»

 سېرگې  سىرتتا لاماندىرۇپكىغا چىققائ ئىدى.

 

باۇ لىشاىلەر بىزناى بەلاال تەلامە »د دىل مەئ ئۇنىڭغاان « بۇ خۇددى گىر تسىيە پارجىلەسى ە ئوخشايدۇ»

 «ەبىمىز بولۇشى مۇمكىن. دەۋاتسان بۇ بەلكىل مەبلۇى بولۇش سەۋ

 

ۋاى لوچىسىدىكى ئورنى ئىدىيەسى بار ئاشۇ لىشىلەرگە يولۇققاندان لىرىمىى  جىلغىسىدا بو  سۇنىدىغائ 

 بو  سۇنمىسا ماھارىتىىى لۆرسىتىدىغائ ئورۇئ يوق.—ئەۋزەللىل

 

مىلياوئ  13ىغاا بىز خادىملىرىمىزبا پا  چېكى تەقسىل قىلىپ بېرىشتىن ئىل ىارىن ئالساىيە ساودا لومىتېت

ھااۆجنىتىىى  S-1پااايىى تىزىملىتىشااىى ئۇنتااۇى قاااپتۇقن بااۇ ئىااش بىزنااى قىاايىن ئەھمالغااا چۈشااۈررى قوياادى. 

نىڭ الررى بىلەئ سېرگېيىى زىيارەت قىلغىىىىىڭماۇ يااردىمى « PlayBoy»ئىلتىماس قىلىپ يولالشتىن ئىل ىرى 

لۈنىن -12ئايىىڭ -8دۇ دەى قارىغائن لىل بىلسۇئ تەگمىدى. بىز پا  چېكى بازاربا سېلىىغاندىن لېيىن بېسىلى

شاادلىىىم لىڭالرن ساىلەرنى »ئاممىمى مۇناسىمەت بۆلۈمىىىاڭ لالىساىدا پەيادا بولادىن مۇقاۋىساىغا تەھرىرنىاڭ 

دەى يېزىلغائن ئەمما بىز خۇشاى بواللمايمىزن چۈنكى ئالسىيە سودا لومىتېتى بىزدىن سۆھبەت « تەبرىكلەيمىزن

مە مەزمۇنىىى ئىلتىماس دولالتى باياناتىغا لىرگۈزرشاىى تەلەى قىلادى ھەمادە پاا  چېكىىاى ھۆجنىتىىىڭ ھەم

 ئاشكارا بازاربا سېلىش ۋاقتىىى بىر ھەپتە لېچىكتۈردى.

 

مەئ بۇ ئارىلىقتىن پايدىلىىىپن لىرساتېن ۋە مېىاى تونۇمايادىغائ بولاۇى قېلىشاقا ئاازال قالغاائ باالىلىرىل 

ېرىپ قىسقا مەزگىللىل ئارام ئېلىشىى پىالنلىدىل. بىز پىالئ بويىچە يولغا چىقىشاتىن بىلەئ بىللە سائ دىيې وبا ب

بىاار لااۈئ ئىل ىاارىن لىرسااتېىىىڭ مومىسااى تااۈگەى لەتتااى. شۇڭالشااقان ئايااالىل سااېلاتىلغا دەپااىە مۇراسااىمىغا 

لېچەللەرناى -ىلقاتىىشىش ئۈچۈئ ئايروپىالئ بىلەئ لەتتىن مەئ باالىلىرىل بىالەئ ئۆيادە قېلىاپن بىار درۋە لىاي

يۇدۇمن بىر قىسىل لۈندىلىل تۇرمۇش بۇيۇملىرىىى سېتىمالدىلن يەنە ئۈستەى ئوياۇنى ئويىىادۇقن شاۇنىڭ بىالەئ 

بىللە ھەر نەچچە مىىۇتتا يائ لومپيۇتېرىمىىڭ يېىىغا ياۈگرەى بېرىاپن خاامچوتن تااۋار مارلىساى ۋە لاۆرگەزمە 

 ىل.كە جاۋاب يازدئېلسەتخاتىرە بۇيۇملىرى ھەققىدىكى 

 

بۇ ئارىلىق ۋاقىە ئىىتايىن بەلىتە. تۇرمۇشۇم ئىزچى  ئىىتايىن ئالدىراشن خۇددى بىر قانچە يىلدىن بۇيائ 

ئارام ئېلىپ باقمىغاندە . بەلكىل ھاربانلىقتىن بولسا لېرە ن بەلكىل بۈگۈنكى لۈندە د ڭىزنىاڭ بىار تامچىساى 

لغائ ھەممە ئىشاالر چوقاۇم زرررر بولمايادىغائ بولاۇى بولغانلىقىمىى ھېن قىلغانلىقىمدىىمۇن ئەيتاۋۇر ئۆزەم قى

باا لەلا ەئ ئاشاۇ لاۈنلەردەن  Googleقالدىن شۇڭالشقا مەئ مۇشۇنداق روھساىز بولاۇى قالادىل. دەسالەپتە 

نىاڭ ھەممىاال  Googleئەگەر مەئ بېرىپ بازارچىلىقىى قىلمىسامن قىلىدىغائ ئاادەم ياوق ئىادىن ئامماا ھاازىر 
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شكە تىرىشىماتقائ مەھسۇالت باشقۇربۇچىلىرىن مۇئااۋىن مەھساۇالت باشاقۇربۇچىلىرىن يېرىدە ئۆزىىى لۆرسىتى

 مەھسۇالت بازارچىلىق باشقۇربۇچىلىرىن يەنە مەھسۇالت بازارچىلىق مۇئاۋىن باشقۇربۇچىلىرى بار.

 

بىز پا  توپالشىى بېكىتىشىىڭ ئالدىىقى شەنبە لۈنىن جوناساائ روساېىبېر  مەھساۇالت باازارچىلىق بااش 

نازارەتچىسىدىن بىرنى تەللىپ قىلغانلىقىىى جالارلىدىن شىرلەتىىڭ بازارچىلىق دەۋرى ئاخىرالشتىن مەھسۇالت 

 بازارچىلىقىىىڭ سەھىىسى ئېچىلدى.

 

لۈنى پەيشەنبە تاۇننى قېتىملىاق -19ئايىىڭ -8مەئ دەم ئېلىشىمىى مۇددەتتىن بۇرۇئ ئاخىرالشتۇردۇم. 

-ى ەئ سەھەردە شىرلەتكە قايتىپ ئىشاقا چۈشاۈىن پاا  توپالشاىىڭ شاادئاشكارا پا  توپالش لۈنىن مەئ ئەت

خوراملىق مەنزىرىسىىى لاۆررى باقمااقچى بولادۇم. مەئ ئااپتوموبىلىمىى ھەيادەى تېلېامىزىيە ئىستانسىساىىىڭ 

پا  چېكىىى لىال  Googleسۈنلى  ھەمراھ ئاپتوموبىلىغا ئەگىشىپن ئاپتوموبى  توختىتىش مەيدانىغا لىردىل. 

ئامېرىكاا دوللىارىن باازار ئېچىلغاائ ۋاقىتتاان  85ۇق قىلىپ سېتىش ئاخىرالشقائ بولۇىن باشلىىىش باھاسى ئارت

 نىڭ قانچىلىل قىممىتى بارلىقىىى ئېيتىپ بېرىدۇ. Googleدۇنيا بىزگە ئۇالرنىڭ نەزىرىدە 

 

 Mountainىيىام دئۇ لۈنى شىرلەت يىغىىى ئورۇنالشتۇرۇلمىدى. سېرگې  بىلەئ بىز بىرلىكتە مائۇنتېن ۋ

Viewبااۇ پەيشااەنبە باشااقا —  شااەھىرىدە تااۇرۇىن ھەماامە ئىشااالرنىڭ ئېلىااپ بېرىلىشااىغا قوماناادانلىق قىلاادۇق

پەيشەنبىلەر بىلەئ ئوخشاشن بىز يەنىال لۆز ئالدىمىزدىكى خىزمەتلەرگە لۆڭۈى بۆلۈشۈمىز لېرە  ئىدى. باشاقا 

نى باشلىىىدىغائ سودىغا تەييارلىق قىلىماتاتتى. داۋىد مەمۇرى  خادىمالرنىڭ ھەممىسى ناسدالتا بولۇىن شۇ لۈ

لىرەيىىىڭ ئەسلىمىسى ە ئاساسالنغاندان الررى سېرگېيغا تېلې وئ ئۇرۇىن تۆۋەندىكى ئەھمالىى ئېغىزچە قىسقىال 

بايائ قىپتۇن د  ىىى ئۇنىڭ مۆلچەرلى ەئ باھاسى بولماستىن بەلكى ساودا قىلىادىغانالر ئىشالىتىدىغائ تېسىىكاا 

مەئ لاۆررى تاۇرۇۋاتىمەئن سىساتېما »پتۇن داۋىد لىرەين الررىىىڭ سېرگېيغا مۇناداق د  ەنلىكىىاى ئااڭالپتۇ: بو

مۇنداقكەئن بۇ جايادا ئاۆتكەئ ساانلىق مەلۇماات مىقادارى لۆررنىادىكەئن باۇ ئۇنىاڭ يېڭىلىاىىش ساۈرئىتىن باۇ 

 …«ئېكرانىىڭ ئېىىقلىق دەرىنىسىن بۇ ئېكرانىىڭ چوڭلۇقىن يەنە

 

لتە خىزمەتچى ئااممىمى مۇناساىمەت بۆلۈمىىىاڭ لىچىال بۆلۈمچىساىىىڭ تېمىادىكى تېلېمىزورنىاڭ بەش ئا

بۇرۇلكااا -ئالاادىىى چۆرىاادىمالغائ بولااۇى مەنمااۇ قىسااتىلىپ لىااردىل. بېشااىمىى لۆتااۈررىن ئۇچىسااىغا لاسااتىيۇم

قىىى لاۆردرمن الررى لىيىمالغائ بىر توى ئادەمىىاڭ چاوڭ بىار ئېلېكتىرونلاۇق ئېكرانىىاڭ ئالدىادا ئاۆرە تۇرباانلى

ئۇچىسىغا لۈلرەڭ بوبماق چاپائن ئاق لۆيىە ن قىزى  رەڭلىل لېپىىە  گالستۇ  تاقىمالغائ بولاۇىن دەسالەپتە 

مەنمۇ تونىماپتىمەئ. بۇ ھېلىقى لىيىل ئالماشتۇرۇش ئۆيىدە پۈتۈئ بەدىىى تەرگە چۈمۈل ەئ ھالدا لۈچەى ماۇز 

شااۇمۇ يااا  ئېرىاال الررىىىااڭ سااوى تەرىپىاادەن ئومىااد ئۇنىااڭ  ختااوى قوباادىىىش تاختىسااىىى سااېلىماتقائ ئەباالە

ئارقىسىدا تۇراتتىن الررى بەل ە قەلىمىىى ئېلىپن يېشى  رەڭلىل ئەيىە  ئېكرانغاا ئىمازا قويادى. شاۇنىڭ بىالەئ 

ئۇالر مىليارد ربا ئايالندى. ئارقامدا ئۆرە تۇربائ بىر لىشى ئەرزائ باھالىق شامپانىىڭ ئاابزىىى ئېچىاپن قەبەز 

 ئىستالانغا قۇيۇىن لۆپچىلىككە تارقىتىپ بەردى. ئاندىن بىز ئىشسانىمىزدىكى ئۈستىلىمىزگە قايتتۇق.

 

پا  چېكىىى بازاربا سېلىش ئىشاى ھەققىادەن ئېساىمدە ھاېب »پائۇى بۇچېە يېقىىدا ماڭا دەى بېرىشىچە: 

ىكروسااولتتا ئىاادىلن ئىشلەپچىقىرىشااقا لىرىشااتۈررلىدىغائ ئاشااۇ لااۈنىن مەئ م Windows95ئىااش يااوقتە . 

ئۇنى ھەقىقى  تەنتەنە د سە بولىدۇ. ئۇ چابدان مەئ سەى لېچىكىپ بېرىپتىمەئن ئولتۇرۇش سورۇنى خۇددى بىر 

قازانى باشتىن لەچۈرگەندەلال ئىدى. گېلەمىى تۈررۋ تىپتۇن چۈنكى بەزىلەر موتوساىكلىتتىن بىرناى -مەيدائ باال

ئىچىپتاۇن ئۈساتەللەر ئۆررلاۈى لېتىپتاۇن ئىىتاايىن ۋەيارانە. ئاۇ  ھەيدەى لىرىپتۇ. لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى لاۆى

مەنزىرىىى ئادەم ئۆمۈر بويى ئۇنۇتالمايدۇ. بىزنىڭ پا  چېكىىى بازاربا سېلىشىمىزدا تىلغا ئالغۇدە  ئىش يوقن 

 «لۆپچىلىكىىڭ ھەممىسى ئىشلىدى. ھېچقانداق ئاالھىدە يېرى يوق.

 

نىاااڭ ئىزچىااا  داۋامالشاااتۇرۇۋاتقائ لارخاناااا  Googleبىااالەئ الررى بىااالەئ ساااېرگې  باااارلىق ئاماااالالر 

مەدەنىيىتىىى ساقالى قېلىشقا تىرىشىماتىدۇ. ۋايىاى روساىڭىىڭ ئىىژ ىېرالرباا دەى بېرىشاىچەن ئەگەر ئىككىىچاى 
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لۈنى لىمدە لىل لارارى ھەيدەى لەلسەن ئۇ شەخسەئ ئۆزى قارشى ئالغىلى چىقىپن لالتە  توى تايىقى بىالەئ 

نااى بەلااال خاالياادىكەئ. ئىىژ ىېاار ئېااد لااارر لن ۋە چاااد لېسااتېر مۇسااابىقە ئاااپتوموبىلى « ىااىەتلەشقايتااا زى»

 سېتىم لىشتىن ئەنسىرىمەيدۇن ئۇالر مۇسابىقە ئاپتوموبىلى سېتىمالما ن لىچىل ئايروپىالئ سېتىمالىدۇ.

 

ەمەسن بىاااز باااۇ لاااارارى ئەمەسن لەنبۇرجىىىماااۇ ئ»چااااد لېساااتېرنىڭ ئېاااد لارر لساااقا دەى بېرىشاااىچە: 

بىراقن ئۇالر ئۇنداق قىلمىدى. « ئايروپىالنىى ھەيدەى لېلىپن شىرلەتىىڭ سىرتىدىكى يولغا توختىتىپ قويىمىز.

لۆز قىلىدىغائ يېڭى جابدۇقلىرىىى ئۆيىدە قالادۇردى. شاۇنداقتىمۇ ئەھاماى -باشقىالرنىڭ ھەممىسى ئۆزىىى لۆز

 يەنىال ئۆزگەردى.

 

اربا سېلىشىى تۆت لۆزى بىلەئ لۈتۈۋاتقائ ئېالئ تىنارەت بۆلۈمىادىكى ئىل ىرى شىرلەت پا  چېكىىى باز

  ھاازىر پۇرسااەت بولساىال ئالاادى ئىشاىل سااىرتىدىكى Bart Woytowiczبىارەيلەئ يەناى بااارت ۋويتاوۋىز د

چىملىقتا گول  توى تايىقى مەشىق قىلىدۇ؛ گەرچە الررى بىلەئ سېرگې  گەى ئەۋەتىاپ مەيلاى لىال بولۇشاىدىن 

زەرن ئەگەر تۇتۇۋالسااا جەرىمااانە قويىاادىغانلىقىىى ئېيتقااائ بولسااىمۇن لۆپچىلىكىىااڭ ھەممىسااى يەنىااال قەتلىيااىە

ئېھتىياتچااانلىق بىاالەئ ئالسااىيە باھاسااىىى لۆرردىغااائ ئاپپاااراتىى خاااتىرە لومپيااۇتېر ئېكرانىىىااڭ بۇلۇڭىغااا 

پۇتلىرىاادا پااارقىراق ئايااا ن قويۇۋالاادى؛ يىغىاان ئېچىشاامۇ تەس ئىشااقا ئايلىىىااپ لەتتااىن چااۈنكى يىغىاان زالىىااى 

 خىزمەتچىلىرى ئى ىلىمالغائ. Googleقوللىرىدا سىپتا خۇرۇم سومكا لۆتۈرگەئ 

 

ىى داۋامالشتۇردۇمن يەنىال ئالدىراشن شۇبىىىسى ئىل ىرىكىدە  ممەئ يەنە ئۆزەمىىڭ ئەسلىدىكى خىزمىتى

ىتتااا روھىاا  ئۇربااۇى تورىاادىغائ ئااۇنچە بە  ئەمەسن خىاازمەت تااارىسىل بااارن يەنە بىاار تااوى ھەر قانااداق ۋاق

مەھسااۇالت باشااقۇربۇچىلىرى بااار. مەئ سااىىدىغا جۇڭ وبااا بېرىااپ بااازار ئەھاامالىىى ئى ىاالەىن يېڭااى خەناازۇچە 

ئىسىمدىن بىرنى تېپىپ ھازىرقى خەنازۇچە مارلاا ئىسامىىىڭ ئورنىغاا ئالماشاتۇرۇش ئوياۇم باارلىقىىى ئېيتاتىل. 

Yahoo  نىڭ ئىسمى雅虎 ن ئەمما بىزنىڭ شىرلىتىمىزنىڭ ئىسمى دەى تەرجىمە قىلىىدى古狗 . 

 

نىڭ تۇننى قېتىملىق تىناارەت ئەھامالى تېلې اوئ يىغىىىىىاڭ ئارقاا  Googleئايدان سىىدى مەندىن -10

سەى خىزمىتى ە مەسلۇى بولۇشۇمىى تەلەى قىلدى. بۇ بىزنىڭ مەبلە  سالغۇچىالر بىلەئ تۇننى قېتىل بىماساىتە 

ەرىنىسى ە بولغاائ تەلەى ئادەتتىكىادىن خاېلىال ياۇقىرى. الررىن ساېرگې  يەنە ئۇچرىشىشىمىزن مۇلەممەللىل د

ماالىيە باااش نازارەتچىسااىمۇ يىغىىغااا قاتىاشااتىن ساىرتتا قوراللىااق مۇھاااپىزەت ئەترىتااى قوبداياادۇن مەئ بىاالەئ 

كى سااىىدىن جوناسااائ روسااېىبېر  شااۇنداقال يۈرگااۈزرش گۇرۇپپىسااى ۋە قااانۇئ گۇرۇپپىسااىىىڭ ئەزالىاارى ياناادى

ئۆياادەن د رىزىاادىن يىغىاان ئەھاامالىىى لۆزىتىااپ تۇرىاادۇ. سااىرتتىكى مەباالە  سااالغائ ئاااممىمى مۇناسااىمەت 

شىرلەتلىرىىىڭ ئاالقىسىدە ئەڭ ئاخىرقى بىر قاانچە مىىۇتتاا لاشاىال لۆررلادىن ياخشاى يېارى بىاز دەى ۋاقتىادا 

لەرنىڭ قارىشىچەن يىغىىدا ھېچقاناداق ئۇلىىىشىى ئەسلى ە لەلتۈرگەچكەن بىزنى تەمتىرىتىپ قويمىدى. سىرتتىكى

ئىااش يااۈز بەرمىاادىن ئۇالرنىااڭ دىققىتااى ئىزچىاا  ھالاادا بااازارنى ھەياارائ قالاادۇربائ سااانلىق مەلۇماتتااا ئىاادى. 

Google   200نىاڭ پااا  چېكااى مۇشااۇنىڭدىن لېيىىكااى بىاار ھەپتىاادە شااىددەت بىاالەئ ئۆسااۈى ھەر بىاار پااا 

 ئامېرىكا دوللىرىغا چىقتى.

 

دا  Zibbibosالردىن خىزمەتداشلىرىممۇ بارن تىنارەت ئەھمالى تېلې وئ يىغىىىدىن لېيىنن ھەيرائ قالغان

دىن ئايرىلىدىغانلىقىىى جالارلىادىن مەئ باۇ  Googleئېلىپ بېرىلغائ بىر قېتىملىق يىغىلىشتان سىىدى يېقىىدا 

ئىادى. قارىماققاان ئاۇزۇئ ھېكاايە لۈنىىڭ لېلىدىغانلىقىىى بىلەتتىل. ئەمەلىيەتتەن مېىىڭمۇ شاۇنداق نىيىاتىل باار 

يېزىلىاااپ ئاخىرىغاااا بېرىاااپ قالغاااائ ئىااادىن مەئ يەنە بىرناااى يېزىشاااقا ئىلھاااامىل باااار يوقلاااۇقىىى ئاااانچە 

يىلااى يىاا  بېشااىدان ئااۇ -2005جەزملىاايەلمەيمەئ. سااىىدىىىڭ د يىشااىچەن ئااۇ يەنە ئىككااى ئااا  تۇرىاادىكەئ. 

Google لەل ۈسااىدىكى ئورنااۇم ئېىىااق بولغاناادىن لېاايىن  دىاان ئايرىلاادىن مەئ ھااېب بولمىغاناادا ئۆزەمىىااڭ

 ئايرىلىشىى قارار قىلدىل.

 

تەتقىقاااتن تەھلىاا ن سااىىاشن ھېسااابالش قاتااارلىق تارماااقالردىن مۇسااتەقى  بولغااائ مارلااا بۆلۈمىىىااڭ 
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ئەزالىرىدىن بىرى بولۇش ساالھىيىتىل بىلەئن سىىدى ئىزچى  ھالدا مېىىڭ لۈچلۈ  ئىشاەنچلىل ئىتتىپاقدىشاىل 

دى. ھاااازىرن ئاااۇ ماڭااادىن مەئ مەھساااۇالت باااازارچىلىق بااااش نازارەتچىساااى ە دولاااالت قىلىااامەئ. ئۇنىاااڭ ئىااا

ماسساچۇسااتېن سااانائەت پەنلىاارى ئۇنىم رسااىتېتى ئېلېكتىااروئ قۇرۇلۇشااى ۋە لومپيااۇتېر ئىلمااى بااالالۋۇرلۇق 

وڭ بىار تاور شاىرلىتىىىڭ ئۇنمانى بارن ئىل ىرى بىر مەسلىھەتچىلىل شىرلىتىدە سودا پىالنچىسى بولغائن يەنە چا

لۈتىسااىزدە  -دۇنياااۋى مەھسااۇالت بااازارچىلىق مۇئاااۋىن باااش لىاادىرى بولغااائ. ئۇنىااڭ خىاازمەت تااارىسى لەم

ئىزدەۋاتقااائ ئااادەم ئىاادىن بااۇ مېىىااڭ ئااارتۇقچە ئىكەنلىكىمىااى  Googleقىالتتااىن ئۇنىااڭ ئۈسااتى ە ئااۇ دەى 

 بىلدررىدۇ.

 

نن باشقۇربۇچۇم ئىشسانىسىغا لېلىشاىل ھەققىادە تېلې اوئ ھەپتىدىن لېيى 3سىىدى خىزمەتتىن ئايرىلىپ 

ئۇردى. بىلىشىمچەن ئاۇ خىازمەت ئاورنىىى ئورۇنالشاتۇرۇش ھەققىادە سۆھبەتلەشامەلچى ئىادىن باۇ مەھساۇالت 

 باشقۇرۇشىىڭ بىر تەرتىپى بولۇىن ھەر بىر ئادەمىىڭ ئەڭ مۇۋاپىق خىزمەت ئورنى بولۇشىىى قارار قىلىدۇ.

 

خىزمەت ئورنۇڭىى ئورۇنالشتۇرۇشتان تەڭقىسلىقتا قالدىل. »گەپىى ئەگىتمە  ئۇدۇلال  ئۇ ماڭا« دوگالسن»

ساڭا اليىق خىزمەت ئورنىىى پەقەتال تاپالمىدىل. ھازىرقىدە  بۇناداق تەشاكىلى  قۇرۇلمىادان مارلاا باشاقۇرۇش 

 «رولىغا ئېھتىياجلىق ئورۇندىن بىرەرسى ىمۇ ئېھتىياجلىق ئەمەستە  تۇرىدۇ. 

 

ھىيىتىم ە اليىااق مەھسااۇالت بااازارچىلىق رولىاادىن بىرنااى چىقىرىااپ بېرىشااىى تامااامەئ تەلەى مەئ ساااال

قىالاليتاااتىلن ئانااادىن لېلىشاااىش ئاااارقىلىق ھاااازىر تەيياااار بولغاااائ ئەڭ ياااۇقىرى خىااازمەت ئورنىااادىن بىااارى ە 

ىلىماتقاائ ئىشاىىڭ ئېرىشەلەيتتىل. بىراقن مېىىڭ ئۇنداق قىلىش ئويۇم يوق. مەئ يەنە ئېتىاراز بىلادرررىن مەئ ق

قىممىتىىى چۈشەندرررىن مەئ ئۈچۈئ مەخسۇس بىر خىزمەت ئورنى تەسىن قىلىشتا چىڭ تۇرسام بولىدۇ. مەئ 

تەشەببۇسۇمىى قولاليدىغائ يېتەرلىل سانلىق مەلۇماتىى مەڭ ۈ تەمىىلەى بېرەلمەيدىغانلىقىمىى بىلىامەئن مەئ 

ئ ماڭااا ئېھتىياااجلىق ئەمەس. مەئ خااۇددى سااىىدىغا ھەقىااقەتە Googleئۇنىااڭ پىكاارى ە قوشااۇلىمەئن ھااازىر 

يىلاى -2005نىڭ ھەممە نەرسىسىىى قويۇى قويۇىن ئىككى ئا  ئىچىدە ئاايرىلىمەئ. مەئ  Googleئوخشاش 

 دىكى ھاياتىمىىڭ ئەڭ ئاخىرىقى لۈنى قىلىپ تاللىدىل. Googleلۈنىىى -4ئايىىڭ -3

 

 ى ساپلىق تۇيغۇسىىى ياقتۇرىمەئ.ن مەئ بۇ سانالرنىڭ قۇرۇلمىسىدىك«ئۈچن تۆتن بەش»

 

ئۇ لاۈنى لەل ەنادەن مەئ لۆپچىلىال بىالەئ خوشلىشاىمەئ. لۆررشامى ىلى ئاۇزۇئ بولغاائ ئىىتاايىن لاۆى 

لىشىلەر لېلىپ مېىى ئۇزۇتىدۇ. الررى قولۇمىى سىقىپ تۇرۇىن ماڭا بەخە تىلىدىن چارلى ماڭاا تاورتتىن بىرناى 

دۇردىن ئۇ مېىى قۇچااقالى تاۇرۇى گەرچە دائىال قارشاى تۇرسااممۇ پىشۇرۇى بەردى؛ مارىسسا مېىى ھەيرائ قال

ئەمما ئىزچى  مېىىڭ ھۆلۈمۈمىى ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىىى ئېيتتى؛ مەنمۇ مارىسسابا ئوخشاش سۆزنى قىلادىلن 

 بۇ ئۆزەمىى ھەيرائ قالدۇربىىىل ئىدى. 

 

 ئاېلسەتتۈزەتكەنادىن لېايىنن مەئ ئىشسانىغا قايتىپن سېرگېيىىڭ يى  ئاخىرىدىكى دولالت ھۆجنىتىىى 

ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئەۋەتتىلن ئاندىن خاتىرە لومپيۇتېرنى يېپىپن مۇالزىمەت سۇپىساىغا ئۆتكاۈزرى بەردىال؛ يەنە 

 ئىشسانىدىكى ئورۇندۇقىىڭ ئۈستىدە قالدۇردۇم. شىرلەت تارقاتقائ ئىىاۋەتلىل لارتامىى لېسىپن

 

ن قىساقا بولاۇىن مەئ ئەزەلادىن لاۆررى باقمىغاائ ئاادەم مېىىڭ خىزمەتتىن ئايرىلىش ساۆھبىتىل ئىىتاايى

لۈچى باايلىقى بۆلۈمىىىاڭ خىزمەتچىساى مەئ بىالەئ سۆزلەشاتى. مەئ ئاپتوموبىا  تاوختىتىش مەيدانىادا لاورد 

ئاپتوموبىلىمغا لىرىپ ئولتۇرباندان قاش قارايغائ ئىدى. مەئ ئاپتوموبىلىىڭ ئاچقۇچىىى سېلىپن موتاورنى ئاوت 

رەت -دەم ئولتۇردۇمن لۆلرىكىل لۆتۈررلۈى پەسىيىپ تۇراتتى. ئاپتوموبىلىمىىڭ ئەيىىكىدەن رەتئالدۇرۇىن بىر 

ئەمەلى  لۈچى لۈچلۈ  درلەت ھالقىغائ شىرلەتىىڭ بىىاسى لۆررنەتتىن ئۇنىڭ تۇبىن ئاق رەڭلىال تاختىىىاڭ 

تاۈرمە ياوى ئۇلىىىاڭ يېشاى  لۆ-ئۈستىدە رەڭ ى ئوچاۇقن ئاارىالش بىار درۋە ھەرپالەر چااپالبلىق بولاۇىن يااى

 قارشىسىدا ماڭا تىكىلىپ تۇراتتى.



384 
 

 

ئەيىى ۋاقىتتاان مەئ چاوڭ بىار شاىرلەتتىن لىچىال بىار ئى ىلىال تىكالەش شاىرلىتى ە لەلادىلن بۈگاۈنكى 

 لۈندەن مەئ لىچىل شىرلەتىىڭ قۇربۇچىسى ساالھىيىتىدە چوڭ بىر شىرلەتتىن ئايرىلدىل.

 

 ئارقىغا ياندۇرۇىن ئۆيۈم ە قاراى يوى ئالدىل.مەئ ئاپتوموبىلىمىى توختىتىش ئورنىدىن 
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 خاتىمە

 

لاااۆز ئالدىمااادىكى ساااوبۇق سااااقالش ئىشاااكابىدىن ئۈزلۈلساااىز ساااوبۇق تۇماااائ لۆتۈررلۈۋاتااااتتى. مەئ 

Google  دىاان ئايرىلىااپ بىاار ھەپتىاادىن لېيىىكااى بىاار ئاخشااىمىن لىرسااتېن مېىااىCVS  لە بېرىااپ ئەتىسااى

شاااقا ئەۋەتتاااى. ئىل ىااارىكى ە ئوخشااااشن مەئ باشاااقا نەرساااىلەرنىمۇ ئەتى ەنااادە ئىچىااادىغائ ساااۈت سېتىم لى

سېتىمالماقچى ئىدىلن ئاندىن قەنە ۋە ما  تەرلىبى يۇقىرىراق بىر قانچە خى  يېمەللىكىاى تاللىمااقچى ئىادىل. 

مەئ لۆزرمىى قىسىپ ماى جازىسىىىڭ ئاساتىدىكى بىار قاانچە خىا  ئوخشااش بولمىغاائ مارلىادىكى مارۇژنىغاا 

مېىىااڭ سااېتىمالماقچى بااولغىىىل ئۇششاااق لالااائۇ مااۇز پارچىسااى قوشااۇلغائ سىتاربالسااىىڭ قەھاامە  قارىاادىل.

نىاڭ ئۆزىىىاڭ مارلىساىدىكى ساوبۇق  CVSمارۇژنىسى ئىدىن بىراق ھەممىسىدە ئېتىباار بېرىلمەيادىكەئ. مەئ 

 مەس ئىدى.ئىچىملىكلىرى ە قولۇمىى ئۇزاتتىل. تۇيۇقسىزن قولۇم توڭالى قالدىن ئەمما سوبۇقتىن ئە

 

 د  ەئ بىر ئاۋاز مىڭەمدە ئەلن ئەتتى.« مەئ قەھمە مارۇژنىسى ئالماقچى.»

 

 يەنە بىر ئاۋاز ئۆزلۈلىدىن جاۋاب بەردىن ئاۋاز تۈزن مەنىسىز ئىدى.« ئېتىبار يوق.»

 

بىرىىچاى … »ئۇناداقتا« بىرىىچاى ئااۋاز مەساسىرە ئاارىالش دوراى جااۋاب بېرىماتااتتى. « ئېتىبار يوق.»

مەئ بىر قۇتا قەھمە مارۇژنىسىىى ئېلىاپ « نېمە ئالىسەئ »…ن ھەر بىر سۆزىىى پارچىالى تەلىتلەۋاتاتتىن ئاۋاز

 ماى ھارۋامغا سالدىل.

 

 نىڭ مۇۋەپپەقىيىتى سەۋەبىدىن ئىش قىلىش ئۇسلۇبۇمىى ئۆزگەرتتىل. Googleتۇننى قېتىلن مەئ 

 

مەئ —« تەلشاىلىل درلىتاى»رىشىش خاۇددى ئى ىلىل تىكلەش شىرلىتىدە بايەت زور مۇۋەپپەقىيەتكە ئې

دىاان  —ئۆساامۈرلۈ  ۋاقتىماادا ئوقۇبااائ گىلومېتىرىيەلىاال ئۇقااۇم ئاساسااىدىكى روماناادا پەرەز قىلىىغااائ دۇنيااا

ئايرىلدىل. تەلشىلىل دۇنياسىدان ھەممە نەرسە بىر ئۆلچەملىال ياالى ئىككاى ئۆلچەملىال دۇنياادا يۆتكىلىادۇن 

ەقەتااال چېكىااە يااالى سااىزىق بولىاادۇ. ئااۇ خااۇددى مېىىااڭ تۇرمۇشااۇمغا لااۆررن ەئ نەرسااىلەرنىڭ ھەممىسااى پ

ئوخشااايدۇن بىااراق مەئ ئەزەلاادىن ھااېن قىلىااپ باقماااپتىمەئ. ئىشااقا چىقىااشن پااۇى تېااپىشن ئااۆي ە قااايتىشن 

ئۇخالشن لۈنلەرن ئايالرن يىلالر توختىما  دەۋرىيلىىىپ تۇرىدۇ. بىراقن ھازىر تولۇق ئۆلچەمادىكى ئىساتېرىلولۇق 

دا يۆتكىلىش ئىقتىدارىل بار. مىلىب مالالر دۇلىىىىىڭ ھېسابات تالونى ۋە رەنىلىل قەرز پۇلى ئەمادى مېىاى دۇنيا

 قۇى قىاللمايدۇن مەئ ئەرلىن پەرۋاز قىلىشقا باشاليمەئ.

 

لۇقالر ئۆزىىىڭ يېڭى ئەرلىىلىكاى ئاارقىلىق تۇرماۇش ئۇساۇلىن ئاپتوموبىا ن ئاائىلەن  Googleبىر قىسىل 

ىن يەنە ئۇالرنىااڭ جااۈپتىىى ئااۆزگەرتتىن ماڭااا نىساابەتەئن دۇلاادۇى سااامانى لېزىاادىغائ ئۇنااداق لەسااپى  ھايااات

تۇرمۇش مېىى خاتىرجەمسىزلەندررىدۇن مەئ ئۆزەم تونۇش نەرساىلەرگە تايىىىاپ مۇشاۇ جايادا تاۇرۇى قىلىشاقا 

 ئادەتلەن ەئ. خىزمەت يوق لۈنلەرنى ئۆتكۈزرش ھەقىقەتەئ قىيىىكەئ.

 

يى  بولۇپتۇن ئەمدى يەنە قىلغۇم ياوق. مەئ  25پائالىيەتلىرى بىلەئ شۇبۇلالنغىلى  مەئ ھەر خى  سېتىش

Google  دىن ئايرىلغاندىكى خىزمەت ئورنۇم ئەڭ يۇقىرى چوققىدا ئىدىن ئۇ مەئ ئويلىيااليدىغائ باازارچىلىق

يىا  ۋاقىتتاا  5دىن ئىبارەت بۇ مارلىىىڭ قىساقىغىىا  Googleساھەسىدىكى ئەڭ ياخشى خىزمەت ئىدى. مەئ 

ئۈزلۈلساااىز راۋاجالنغاااانلىقىن يۆنىلىشاااىىى تاپالماسااالىقتىن تارتىاااپ مارلاااا نامىىىاااڭ لاااۇبەتكە لىرگۈزرلاااۈى 

ئىزاھالنغانلىقىىى لۆردرم. خىزمەتداشالىرىل باۇ پىالنىتاادىكى ئەڭ ئەقىللىاق لىشاىلەرن مەئ دۇنياانى ئايلىىىاپن 
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ئۈچاۈئ پاو  ىلشاەندىل. مەئ باۇ مەزگىللىال لەچمىشابايلىق تېپىاپن ئۆزەمىىاڭ ئىقتىادارى ۋە چەللىمىساىىى چۈ

ئېتىااپ قويااا : مەئ ئىىسااانىيەتىىڭ تۇرمااۇش ئەھمالىىىااڭ ياخشىلىىىشااى ئۈچااۈئ ئااازراق لااۈچ چىقاااردىلن ھااېب 

 بولمىغاندا تۆھپەم خاتالىقىمدىن لۆپرە .

 

Google  دىن ئايرىلغاندىن لېيىنن مەئGoogle ئۇنى  چۆچەللەرنى ئاڭلىدىلن-ھەققىدىكى بەزى سۆز

مونوپااوى لارخانااان ئىشاالەتكۈچىلەرنى ئىااز قوبالياادۇن ھۆلۈمەتىىااڭ ھەمتاااۋىقىن ئىشاالەتكۈچىلەرنى يوشااۇرۇئ 

نازارەت قىلىدۇن سېپى ئۆزىادىن رەزىللىكىىاڭ ئۇۋىساى دەپتاۇ. ھەن بەلكىال بۇالرنىاڭ ھەممىساى توبرىادۇ. مەئ 

Google  ەرگەنادۇ. ئەمماا مەئ يىلغا يەتمەيدۇن ئەھاماى بەلكىال ئۆزگ 5دا ئىشلى ەئ ۋاقىەGoogle  باابچە

رايونىدا تونۇشقائ ئاشۇ لىشىلەرنىڭ لۆپىىچىسى ھەر لۈنى ئىىتايىن لۆى ۋاقىە سەرى قىلىپ ئىشلەتكۈچىلىرى 

 مىليوندىن ئاشقائ مەھسۇالتالرنى مۇلەممەللەشتۈررۋاتىدۇن مەئ ئۇنى پۈتۈنلە  بىمەنە سەپسەتە دەيمەئ.

 

Google ئىشالەتكۈچىلىرىىىڭ  لىقەتتە راساەن ھالااۋۇرمۇ  بەلكىال. ئاۇ نىشاانئىىتايىن سىرلىقمۇ  ئەلم

 يادرولۇق تەلىپى ە قۇالق سالمامدۇ  بەزىدە شۇنداقن بىراق ئۇنى رەزى  د سەن مەئ ئۇنداق قارىمايمەئ.

 

مەئ ئېالئ بۆلۈمىدىن ئۆزەمىىڭ لەسپى  ھايااتىمىى باشالىغائن ئاۇ يەردە ئىشالەش ئىىتاايىن قىزىقاارلىقن 

كە تولغااائ ھەماادە مائاشااىمۇ يااۇقىرى. لېاايىن مەئ چېقىااپ لەتااتىلن چااۈنكى ئۆزەممااۇ ئىشااەنمەيدىغائ رىقااابەت

نەرسااىىى سېتىشااىل مااۇمكىن ئىااكەئن بااۇ خىاا  قاراشااقا مەئ قوشااۇاللمايمەئ. مەئ ئاااممىمى رادىيااو شااىرلىتىدە 

ساېتىش ئۈچاۈئ ئەمەس ئىشلەى باققائن لېيىن گېزىتسانىغا باردىلن ئۇ جايدان لاۆرگىىىل ھەرگىزماۇ مەھساۇالت 

دان  Googleئۈچاااۈئ مااااددى  مەنپەئەتاااتىن ۋاز لەچاااكەئ خىزمەتداشااالىرىل.  بەلكاااى ئاممىىىاااڭ مەنپەئەتاااى

ئوخشاشاااال شاااۇنداق ئىشاااالرنى لاااۆردرم ئاڭلىااادىلن ئۇنىاااڭ ئۈساااتى ە تېسىماااۇ لۈچلاااۈ  ۋە تەخىرساااىز. 

ئ مۇددەت ئۈزلۈلسىز ھالدا بۇنداق خىزمەتچىلەرنىڭ قەرەللىل ھوقۇقىغا لەلسە ن ھەر قانداق بىر ئورگائ ئۇزۇ

ئااااممىمى ماااۇالزىمەتىى يولغاااا قويالىشاااى ناتاااايىنن باااۇ بىااار ئەۋالد لىشاااىلەرنىڭ ۋاقتىااادا دۇنياااانى قايتىااادىن 

نىاڭ ئەڭ چاوڭ لەمچىلىكاىن  Googleچوڭ ساەلرەى ئىل ىارىلەش. مېىىاڭ قارىشاىمچەن بۇماۇ  ئۆزگەرتىشتە 

Google  ئىىتايىن تېزلىكتە چۈشىىەلمەيدىغائ ئاشۇ لىشاىلەر ئۈچاۈئ نىڭ تەسەۋۋۇرىىىڭ ھەقىقى  مەقسىتىىى

 ھېچقانداق تاقىتى يوق.

 

ئىىتاايىن »دەى الررى مەندىن سورىدى. ئىىتايىن ئااز ئۆتكاۈزگەئن لاېكىنن « بىز خاتالىق ئۆتكۈزگەنمۇ »

مچىلىرى نىڭ باشال Googleلىكتىن د رە  بەرمەيدۇ. ئەگەر « ئەزەلدىن ئۆتكۈزمى ەئ»لىل « ئاز ئۆتكۈزگەئ

باا  Googleبۇ ھەقىقەتىى قوباۇى قىاللىساان بەلكىال بەزى لىشاىلەرنىڭ ناېمە ئۈچاۈئ گۇمانىادىن ۋاز لەچامە  

 ئىشەنسە بولىدىغائ لاپالەت ئىكەنلىكى ە بويسۇنىدىغانلىقىىى چۈشىىەلىشى مۇمكىن.

 

Google ۋر دىااان ئايرىلغانااادىن لېااايىنن باااۇ دۇنيانىاااڭ ئاااايلىىىش شاااەللى ە نىسااابەتەئ دائىااال ساااە

قىاللمايااادىغانلىقىمىى بايقىااادىل. رەقەملىااال ساااىىلالغۇمىىڭ ئۈساااتى ە ۋاقىاااە بەل ىااالەى ساااىىغا ئېلىشاااىى 

ئورۇنالشاااتۇرۇش ناااېمە ئۈچاااۈئ شاااۇنچە تەس  ناااېمە ئۈچاااۈئ ھەمااامە ساااى ىاى چىرابلىرىىاااى تەڭ قەدەمااادە 

ىاادار مااۇالزىمەت ماسالشااتۇرۇىن قاتىاااش ئېقىمىىااى ئەڭ ئەال سااۈرئەتتە ساااقالى قااالغىلى بولماياادۇ  مەئ خېر

تېلې ونىىى ئۇرباندا لارتا سۈرتۈى ھېسابات نوماۇرۇمىى لىرگاۈزگەئ تۇرساامن باشاقىالرنىڭ لېلىشاىىى لۈتاۈىن 

ئاندىن ھېسابات نومۇرۇمىى ئۇالربا نېمە ئۈچۈئ قايتاا بېارىمەئ  باۇ مەساىلىلەرنىڭ ھەممىساىىى ھەى قىلغىلاى 

دە قوشۇلسان قىلغىلاى بولمايادىغائ ھاېب ئىاش قالماسالىقى بولىدۇ. ئەقىل ە مۇلەممەللىكىى قوبلىشىدىغائ ئىرا

 مۇمكىن.

 

 بىراق مەئن ئىل ىرى بۇالرنىڭ ھەممىسىىى ئۆزەم باشتىن لەچۈرگەئن مەئ تولىمۇ بەختلىلن

 

 

 


