




 

 كىرىش سۆز

  

Windows 7»نــاملىق بــۇ كىتــاب مهكتهپلهرنىــڭ نۆۋهتتىكــى » نــى تــېز ئــۆگىنىش

مائارىــپ ئىــسالھاتىنىڭ تهلىپىــگه يهنىمــۇ ئۇيغۇنلىــشىپ،  ئېلىكتىرلهشــكهن ئوقۇتــۇش 

خىزمىتىــنى يهنىمــۇ ئىلگىــرى ســۈرۈپ،  ئوقۇتقۇچىالرنــى مهكــتهپ ئىچىــده ئۈزلۈكــسىز 

مائارىپنىڭ تهلىپى بويىچه كومپيۇتېر ۋه ئۇچۇر تېخنىكا بىلىملىرى بويىچه تهربىـيهلهش، 

بۇ ئارقىلىق  ئېلىكتىرلهشكهن ئوقۇتۇشنىڭ سالمىقىنى يهنىمۇ ئاشۇرۇپ، ھازىرقى زامـان 

ئىلغار مائارىپ تېخنىكىسىنىڭ ئومۇملىشىشىنى كۈچلۈك ئىلگىـرى سـۈرۈش  مهقـسىتىده، 

 .ھهر تهرهپلىمه ئىزدىنىش ئاساسىدا تهرجىمه قىلىپ تۈزۈپ چىقىلدى

ــــا  تېخنىكىــــسىنىڭ اليىھهلىنىــــش ئاالھىــــدىلىكى ۋه   Windows 7بــــۇ كىتابت

خۇسۇسۇسىيىتى، باشـقا نهشـرلىرى بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋېتى، ماھىيهتلىـك پهرقـى،  

ئارتۇقچىلىقى ۋه  ئۆزگىچه ئىقتىـدارلىرى؛ ئىـشلهتكۈچىلهر دىقـقهت قىلىـشقا تېگىـشلىك 

  Windows 7نىڭ ئوقۇتۇش ۋه خىزمهت جهريانىدا قوللىنىلىـشى، Windows 7نۇقتىالر؛

مهشـغۇالتى  Windows 7مهشغۇالت سىستېمىـسىنى قـاچىالش، ئىـشلىتىش ئۇسـۇللىرى، 

قىلىش جهريانىدا كۆپ ئۇچرايدىغان قىيىنچىلىقالر ۋه ئۇنـى بىـر تهرهپ قىلىـش، زۆرۈر 

مهشغۇالت ئۇسۇللىرى ۋه قائىـدىلىرى كونكرېـت ۋه تهپـسىلىي تونۇشـتۇرۇلغان بولـۇپ، 

نىـڭ تۈرلـۈك مهشـغۇالت ئۇسـۇللىرى ۋه Windows 7ئوقۇتقۇچىالر بۇ كىتـاب ئـارقىلىق 

نىـڭ باشـقا  مهشـغۇالت    Windowsقائىدىلىرىنى ئاسـانال ئۆگىنىۋاالاليـدۇ، شـۇنداقال،

ــڭ  ــشلىتىپ ئادهتلهنگهنلهرنى ــستىمىلىرىنى ئى ــان   Windows 7سې ــسىنى ئاس تېخنىكى

 . ئۆزلهشتۈرۈشى ۋه ئۆگىنىۋېلىشىغا كۈچلۈك ياردهم بېرهلهيدۇ

ــۇش  ــسى ئېلېكتىرلهشــكهن ئوقۇت ــپ ئىدارى ــك مائارى ــابنى يهكهن ناھىيهلى ــۇ كىت ب

مهركىزىنىڭ مۇدىرى، كومپيۇتېر تېخنىكى ياسىنجان تۇرسـۇن ئاتـازات ئىـشتىن سـىرتقى 

ۋاقىتلىرىدىن پايدىلىنىپ، تهرجىمه ئاساسىدا تـۈزۈپ چىقـتى؛ كىتابنىـڭ تهھرىرلىـك، 

كوررېكتورلۇق ۋه تهكشۈرۈپ بېكىتىش خىزمىتىنى يهكهن ناھىيه مىـشا يـېزىلىق ئوتتـۇرا 

مهكتهپنىڭ ئىلمىي مۇدىـرى ئابدۇرۇسـۇل مـۇھهممهد ئهلتـۇغ ئىـشلىدى؛ يهكهن نـاھىيه 

ئىشقول يـېزىلىق مهركىزىـي باشـالنغۇچ مهكـتهپ ئوقۇتقۇچىـسى، كومپىيۇتـېر تېخنىكـى 

ئابدۇلېتىپجان ئىسالم كىتابتىكى مهزمۇنالرنى تهكشۈرۈپ بېكىتىـش، مۇقـاۋا اليىـھهلهش، 

بىــز بــۇ يولداشــالرغا ئاالھىــده .  بهت ياســاش خىزمىتىــنى يۇقىــرى ســۈپهتته تاماملىــدى

 .رهھمىتىمىزنى بىلدۈرىمىز

مهشــغۇالتى ئېلىــپ   Windows 7ئىــشىنىمىزكى، بــۇ كىتــاب كهڭ ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ



بېرىشتىكى يېقىن ھهمراھى ۋه ئىشهنچلىك دوستى بوالاليدۇ، شـۇنداقال، مهكتهپلهرنىـڭ 

تېخنىكا بىلىملىـرى بـويىچه تهربىيهلهشـتىكى زۆرۈر قولالنمـا ۋه -ئوقۇتقۇچىالرنى ئۇچۇر

 .دهرسلىك بوالاليدۇ

ۋاقىتنىڭ تولىمۇ قىس، سهۋىيهمىزنىڭ چهكلىكلىكـى، ئىزدىنىـشىمىزنىڭ يېتهرسـىز 

. بولۇشى تۈپهيلىدىن كىتابتا قىسمهن سهۋهنلىكلهرگه يول قويغـان بولۇشـىمىز تهبىئىـي

ــالىقالر ۋه  ــان خات ــدا ئۇچراتق ــدىلىنىش جهريانى ــابتىن پاي ــڭ كىت كهڭ ئوقۇتقۇچىالرنى

پىكىرلهرنــى بېرىــشىنى قىــزغىن قارشــى -ســهۋهنلىكلهرگه قارىتــا قىممهتلىــك تهكلىــپ

 .ئالىمىز
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 ھهققىده قىسقىچه چۈشهنچه Windows 7 باب  -1

Windows 7  1.1 نىڭ قىسقىچه تونۇشتۇرۇلىشى 
 

Windows7  بولــسا مىكروســوفىت شــىركىتى ئوتتۇرىغــا چىقارغــان يېڭــى بىــر ئهۋالت

مهشغۇالت سىستېمىىسى شۇنداقال يېڭى بىر ئهۋالد ئېكـران يـۈزى مهشـغۇالت سىستېمىـسى 

ــدارالر قوشــۇلغان ــۆزىگه خــاس بولغــان يېڭــى ئىقتى ــان ئ ــا نۇرغۇنلىغ ــۇپ، ئۇنىڭغ . بول

 . مهشغۇالتى تېخىمۇ قۇاليالشتۇرۇلغان، شۇنداقال، خاسلىققا ئىگه قىلىنغان

Windows7  مهشغۇالت سىستېمىسى بولسا يېڭـى بىـر ئهۋالت مهشـغۇالت سىستېمىـسى

. كۈنى رهسمىي تارقىتىلىغان ۋه  بازارغـا سـېلىنغان-22ئاينىڭ -10يىلى -2009بولۇپ، 

نىڭ كۆركهملىكىنـى  Windows vistaنىڭ ئهمهلى قوللىنىشچانلىقى ۋه  Windows xpئۇ  

 .ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن بولۇپ، يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا يۈكسهلدۈرۈلگهن

 Windows 7  1.1.1  دېگهن نىمه؟ 

Windows 7  ،بولسا يېڭـى بىـر ئهۋالت مهشـغۇالت سۇپىـسى بولـۇش بىـلهن بىـرگه

Windows Vista  نىڭ كىچىك تىپتىكى يۇقىـرى كۆتۈرۈلىـشى بولماسـتىن بىـر قېتىملىـق

 .يېڭىلىق يارىتىش ئىنقىالبى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

مهشــغۇالت سىستېمىــسىنىڭ ھهر قايــسى نهشــرلىرىگه قارىتــا  Windows 7تۆۋهنــده  

 .قىسقىچه چۈشهنچه بېرىپ ئۆتىمىز

 سىستېمىنىڭ چۈشهندۈرۈلىشى. 1
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 Windows 7:  سىستېما نامى

 Windows NT 6.1: ئاساسى نهشرى

 Windows Viennaۋه  blackcomb: ئېچىش ۋاكالهت نومۇرى

Blackcomb  بولسا مىكروسوفىت ئوتتۇرىغا چىقارغانWindows  نىڭ كهلگۈسـىدىكى

قىلىـپ بىكىتىلگهندىـن  Windows XPنهشرلىرىنىڭ ۋاكالهت نومۇرى، ئهسلى نۇسقىسى 

نىـڭ  Blackcombئايدا تۇيۇقسىز -8يىلى -2001لېكىن، .  كېيىن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان

ئۇنىڭـدىن كېيىـن .  بىر قانچه يىلدىن كېيىن كېچىكىپ چىقىـدىغانلىقى ئېـالن قىلىنغـان

Windows vista  ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان، بىر مهزگىلدىن كېيىـن يهنهBlackcomb  نىـڭ

قىلىــپ بىكىتىلــگهن، يهنــى، بىــز ھازىــر  Windows Viennaنــامى ئۆزگهرتىلىــپ  

 .مهيدانغا كهلگهن Windows 7ئىشلىتىۋاتقان مهشغۇالت سىستېمىسى  

 Windows 7 .2 نهشر ناملىرىنىڭ كېلىپ چىقىشى 

Windows 7  ئابۇنىتالر مهشغۇالت سىستېمىسى ئىالن قىلىنىـشتىن بـۇرۇنWindows 

نىڭ بۇ نهشرىگه رهسمى ئىسىم قويۇشتا تاالش تارتىشالر ئـۈزۈلمهي داۋامالشـقان بولـۇپ، 

 .نىڭ نامىنىڭ كېلىپ چىقىشىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز Windows 7تۆۋهنده 

Windows  1.0نهشرىگه -1نىڭWindows  ،2.0نهشـرىگه  -2دهپ نام بېرىلگهن 

Windows  ،3.0نهشرىگه  -3دهپ نام بېرىلگهن Windows  ،3.0دهپ نام بـېرىلگهن 

Windows دىن كېيىنكـى نهشـرىگه Windows NT  دهپ نـام بـېرىلگهن بولـۇپ، نهشـر

مهيدانغا كهلگهن بولۇپ نهشر  Windows95، ئۇنىڭدىن كېيىن بولسا 3.1نومۇرى بولسا  

قاتارلىــق  Windows 4.0 ، Windows 98، Windows 98SE، Windows MEنومــۇرى 

 4.03000، 4.02222، 4.01998نهشرلىرىنىڭ نهشر نومۇرلىرى بولسا ئايرىم ئايرىم ھالدا 

مهشغۇالت سىـستېمىلىرىنىڭ نهشـر نومۇرلىـرى  Windows 9Xشۇڭالشقا، بارلىق .  بولغان

Windows 4.0 بولغان . 

Windows 2000  نهشرىنىڭ نهشـر نومـۇرى بولـساWindows 5.0  ،بولغـان بولـۇپ

Windows XP  مهشـــغۇالت سىستېمىـــسىغاWindows 5.1  نهشـــر نومـــۇرى قىلىـــپ

مهشـغۇالت سىستېمىـسىغا  Windowsمهشغۇالت سىستېمىسى  Windows XPقوللىنىلغان، 

لېكىــن، .  قارىتــا بىــر قىتىملىــق زور يۇقىــرى كۆتــۈرۈش بولغــان سىــستېما ھېــسابلىنىدۇ

ــر  ــى نهش ــال ئاساس ــشىپ يهنى ــشىنى ئويلى ــڭ ماسلىشى ــشاق دېتالالرنى ــشچان يۇم قوللىنى

ــگهن  Windows vistaئۇنىڭــدىن كېيىــن .  نومۇرلىــرى ســاقالپ قېلىنغــان مهيــدانغا كهل

مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ يهنه  Windowsبولۇپ،  Windows 6.0بولۇپ، نهشر نومۇرى 

 .بىر قىتىملىق يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى ھېسابلىنىدۇ

Windows  نىڭ بۇ نهشرىنىڭ نهشر نامىWindows 7  بولۇپ، قوللىنىشچان يۇمشاق

 Windowsنىڭ نهشر نومـۇرى  Windows 7دېتالالرنىڭ ئۆز ئارا قوللىنىشىنى ئويلىشىپ 

ـــگهن،  6.1 ـــپ بىكىتىل ـــسى  Windows 7قىلى ـــغۇالت سىستېمى  Windows vistaمهش

مهشغۇالت سىستېمىـسىنىڭ بىـر قىتىملىـق كىچىـك يۇقـۇرى كۆتۈرلۈشـى بولماسـتىن بىـر 

مهشـغۇالت سىستېمىـسى  Windows 7قىتىمىلىق ناھايتى چوڭ يېڭىلىق يارىتىش بولۇپ، 

 .ئابۇنىتالرغا كومپيۇتېر ئىشلىتىشنى ئاسانالشتۇرۇپ بهرگهن
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Windows 7  1.1.2  مهشغۇالت سىستېمىسى ھهر قايـسى نهشـرلىرى ھهققىـده

 قىسقىچه چۈشهنچه

1.1.3 

Windows 7  خىـل نهشـرى بولـۇپ، بـۇ نهشـرلىرىنىڭ  6مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ

دهسـلهپكى (  Windows 7 Starter:  نامى ئايرىم ئايرىم ھالـدا تۆۋهنـدىكىلهردىن ئىبـارهت

ــرى ــرى(Windows7 Home basic، )نهش ــىي نهش ــائىله ئاساس  Windows 7 Home،)ئ

Premium  )يۇقىرى دهرىجىلىـك ئـائىله نهشـرى( ، Windows 7 Professional) كهسـپىي

 Windows 7،)كارخانــــــــا نهشــــــــرى(Windows 7 ENTERPRISE، )نهشــــــــرى

ULTIMATE )تۆۋهنده ).  بايراقدار نهشرىWindows 7  مهشـغۇالت سىستېمىـسىنىڭ ھهر

ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ ئۆزىگه .  قايسى نهشرلىرى ۋه ئوتتۇرىسىدىكى پهرقنى سۆزلهپ ئۆتىمىز

 .ماس كېلىدىغان نهشرنى تاللىشىغا ياردىمى تهگسه ئهجهپ ئهمهس

Windows7 Starter .1 )دهسلهپكى نهشرى( 

بۇ نهشـرى بولـسا ئىقتىـدارى ئهڭ ئـاز 

 JUMP LISTبولغـــان نهشـــرى بولـــۇپ، 

ـــــنى  ـــــاقالش (تىزىملىكى ـــــك ت تىزىملى

ئىقتىــدارى بولــسىمۇ، لېكىــن، )  ئىقتىــدارى

AERO  ) ــىتىش ــچه كۆرس ــل يېڭى ــر خى بى

ئۈنۈم ئىقتىـدارى يـوق، ئـائىلىلهر )  ئۈنۈمى

غا قوشۇلغىلى )  Home Group(گۇرۇپپىسى 

بولىدۇ، لېكىن، تهگلىكـنى ئالماشـتۇرغىلى 

  Windowsئۇنىڭـــدىن ســـىرت.  بولمايـــدۇ

ـــــزى« ـــــاراتقۇ مهركى ۋه )  媒体中心(  »ت

ــۆچمه مهركهز« ــدارى )  移动中心(»ك ئىقتى

مهزكۇر نهشرگه قارىتا ئېلىـپ ئېيتقانـدا، كومپيۇتېرىنىـڭ قـاتتىق دېتالغـا بولغـان .  يوق

تهلىپى يۇقىرى ئهمهس، سهپلىمىىسى بىـر قهدهر تـۆۋهن بولغـان كومپيۇتـېرالرمۇ نورمـال 

قوللىيااليدۇ، مهشغۇالت سىستېمىسى قاتتىق دېتالغـا ئورنىتىـۋېتىلىگهن يـاكى مهشـغۇالت 

 .سىستېمىسى قاچىلىنىپ سېتىلىدىغان ئۈسكۈنىلهرگه بهكراق ماس كىلىدۇ

ئىقتىدارىغا ماس ھالدا بۇ مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ باھاسـىمۇ بىـر قهدهر تۆۋهنـرهك 

ئادهتته، تورغا كۆپراق چىقىـدىغان، سىـستېمىغا قارىتـا كـۆپ تهلىـپى بولمىغـان .  بولىدۇ

 .ئابۇنىتالرنىڭ ئالدىنقى تاللىشى بوالاليدۇ

Windows 7 Home Basic .2  )ئائىله ئاساسىي نهشرى( 

بۇ نهشرى بولسا ئالدىنقى نهشرىگه قارىغاندا ئىقتىدارلىرى بىر قهدهر كۆپرهك بولغـان 

بىر خىل يېڭىـچه (  AEROنهشرى بولۇپ، كۆرۈنمه ئۈنۈمى يۇقىرى كۆتۈرۈلگهن، لېكىن، 

ئۈنۈم ئىقتىدارى يوق، يۇقىـرى دهرىجىلىـك تورنـى قولاليـدۇ، كـۆپ )  كۆرسىتىش ئۈنۈمى

 Windowsئىقتىـدارى بـار، لېكىـن،)  移动中心(»كـۆچمه مهركهز«ئېكراننى قولاليـدۇ، 
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قهلهم يـاكى قـول بىـلهن مهشـغۇالت «ئىقتىدارى يـوق، )  媒体中心(»تاراتقۇ مهركىزى«

قوشۇلمىغان، بۇ خىل نهشرى ئادهتته كومپيۇتېر بـازىرى )  Tablet pc(»قىلىش ئىقتىدارى

جۇڭگــو، :  مهســىلهن.  يېڭىــدىن گۈللىنىۋاتقــان دۆلهتلهرنىــڭ بازارلىرىغــا ســېلىنىدۇ

 .ھىندىستان

Windows7 Home Premium .3 )ئائىله يۇقىرى دهرىجىلىك نهشرى( 

بــۇ نهشــرى ئــادهتته ئائىلىــده ئىــشلىتىلىدىغان 

كومپيۇتېرالرغــا بهكــرهك مــاس كېلىــدىغان بولــۇپ، 

ـــــدىكى كۆڭـــــۈل ئېچىـــــش تىپىدىكـــــى  ئائىلى

مهشــغۇالتالرنىڭ تامــامهن ھۆددىــسىدىن چىقااليــدۇ، 

ئېكران يـۈزى ئىقتىـدارلىرى كـۈچهيتىلگهن بولـۇپ، 

: ، مهسىلهن)多媒体功能(»كۆپ ۋاسته ئىقتىدارى«

AERO  )ــى ــىتىش ئۈنۈم ــچه كۆرس ــل يېڭى ــر خى ) بى

ـــى،  ـــده ئۈنۈم ـــلهن «ئاالھى ـــاكى قـــول بى قهلهم ي

، )Tablet pc(ئىقتىــــدارى »  مهشــــغۇالت قىلىــــش

قولـدا «ئىقتىدارى، )  媒体中心(»تاراتقۇ مهركىزى«

قاتارلىق ئىقتىـدارالر )  手写识别(»  يېزىپ تونۇتۇش

ـــى .  قوشـــۇلغان ـــشلىتىدىغانالرنىڭ ئىچىدىك ـــده ئى ـــسى ئائىلى ـــۇ نۇسقى شۇڭالشـــقا، ب

كومپيۇتېرنىڭ مهشغۇالت سىستېمىسىغا بولغان تهلىـپى بىـر قهدهر يۇقىـرى بولغانالرنىـڭ 

 .ئىشلىتىشىگه بهكرهك ماس كېلىدۇ

Windows 7 Professional .4 )كهسپىي نهشرى( 

بۇ نهشرىگه تور باشقۇرۇش، يۇقىـرى دهرىجىلىـك تـوردا زاپاسـالش، ھۆججهتلهرنـى 

نىــڭ يېڭــى بىــر خىــل ئىقتىــدارى بولــۇپ،  Windows(مهخپىيلهشــتۈرۈش سىستېمىــسى 

قاتارلىق سانلىق مهلۇماتالرنـى )  ھۆججهتلهرنى قاتتىق دىسكىغا مهخپىيلهشتۈرۈپ ساقاليدۇ

远程(»يىـراقتىن كونـترول قىلىـش«قوغداش ئىقتىدارى سهپلهنگهن ، ئۇنىڭدىن سىرت 

桌面( ،»كۆرسىتىش ئهندىزىسى«)演示模式  ( قاتـارلىق ئىقتىـدارالرمۇ قوشـولغان، يهنه

مۇناسـىۋهتلىك قاتتىـق (ئهندىزىسىنى قولاليدۇ  Windows XPبىر يېڭى ئىقتىدارى بولسا 

بۇ نهشرى بولسا توردا سانلىق مهلۇماتالرنى ).  دېتالالرنىڭ قوللىشى ئاستىدا ئىشقا ئاشىدۇ

زاپاسالش، يىراقتىن كونترول قىلىش قاتارلىق ئاالھىده ئىقتىـدارالرغا ئېھتىيـاجى بولغـان 

 .ئۆگهنگۈچىلهر توپى ۋه كىچىك تىپتكى كارخانا ئابۇنىتلىرىغا ماس كېلىدۇ

Windows 7 Enterprise .5 )كارخانا نهشرى( 

بــۇ نهشــرى بولــسا كارخانــا بازارلىرىــدىكى يۇقىــرى دهرىجىلىــك ئابۇنىتالرغــا مــاس 

، )数据管理(»ســانلىق مهلۇمــاتالرنى باشــقۇرۇش«كېلىــدىغان بولــۇپ، كارخانىالرنىــڭ 

بۇ نهشرىگه يهنه .  قاتارلىق ئېھتىياجلىرىدىن تامامهن چىقااليدۇ)  共享(»ھهمبهھرىلهش«

. كارخانىالرنىڭ ئېھتىياجىغا ماس بولغان بىر قىسىم يېڭى ئاالھىده ئىقتىدارالر قوشـۇلغان

قوزغـاتقۇچنى مهخپىيلهشـتۈرۈش، ھوقـۇق بـېرىلمىگهن يۇمـشاق دېتالالرنىـڭ :  مهسىلهن
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ــى  ــى توردىك ــلهن ئىچك ــت بى ــى ئابۇنى ــىرتقى توردىك ــلهش، س ــىنى چهك ــرا بولۇش ئىج

ئۇنىڭدىن سىرت بۇ نهشر يهنه كۆپ تىلنـى .  مۇالزىمېترالر ئاپتوماتىك ئۇلىنىش قاتارلىقالر

 .قولاليدىغان بولۇپ، بۇ نهشر كارخانا ئابۇنىتلىرىنىڭ ئىشلىتىشىگه بهكرهك ماس كېلىدۇ

Windows7 Ultimate .6 )بايراقدار نهشرى( 

ــق  ــالىي دهرىجىلىــك نهشــرى ۋه كهســپى نهشــرىدىكى بارلى ــائىله ئ ــۇ نهشــرىگه ئ ب

ــدارلىرى  ــك ئىقتى ــك بىخهتهرلى ــرى دهرىجىلى ــرگه، يۇقى ــلهن بى ــۇش بى ــدارالر بول ئىقتى

قوشۇلغان، كۆپ تىلنى قولاليدۇ، شۇڭالشـقا، قـاتتىق دېتالغـا بولغـان تهلىپىمـۇ تـۆۋهن 

 .ئهمهس، ئهلۋهتته

Windows 7  1.2 گه يېڭى قوشۇلغان ئىقتىدارالر 
 

 Windows 7 بولساWindows Vista  ئاساسىدىكى يېڭى بىر مهشـغۇالت سىستېمىـسى

مهشـغۇالت سىستېمىـسىدا ئـاز بولمىغـان ئۆزگىرىـشلهرنى بارلىققـا  بولۇش سۈپىتى بىـلهن

ــۇ  ــگه تېخىم ــشلىتىش تهلىپى ــاراكتېرى، ۋه ئى ــڭ خ ــۇ، ئابۇنىتالرنى ــۈردى، بولۇپم كهلت

ــو كــۆرۈش، مۇناســىۋهتلىك  ــاڭالش، كىن ماسالشــتۇرۇلغان، كۆڭــۈل ئېچىــش، ناخــشا ئ

مۇالزىمهت تىپىدىكى بۆلهكلهرنىڭ اليىھهلىنىشى تاختا كومپيۇتېر ۋه خاتىره كومپيۇتېرالرغا 

. ماسالشتۇرۇش جهھهتته ئاز بولمىغان ئۆزگىـرىش ۋه يېڭـى ئىقتىـدارالر بارلىققـا كهلـدى

يېڭى ئىقتىدارى، يهنـى،   JUMP LISTبۇنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ كۆزگه كۆرۈنهرلىك بولغان

ئىقتىدارى قوشۇلغان، سىمىسىز تورغا ئـۇلىنىش ۋه )  跳转列表菜单(»تاقلىما تىزىملىك«

چهكــمه مهشــغۇالت  Windowsئــائىله تورىــنى قــۇرۇش ئاددىيالشــتۇرۇلغان، شــۇنداقال، 

 .تېخنىكىسى قوللىنىلغان

JUMP LIST 1.2.1 تاقلىما تىزىملىك ئىقتىدارى 

JUMP LIST ،تاقلىما تىزىملىك«، يهنى«)跳转列表菜单  ( ئىقتىدارىWindows7 

نىڭ يېڭىدىن قوشۇلغان بىرىنچى چوڭ ئىقتىـدارى بولـۇپ، بـۇ ئىقتىـدار بولـسا يېقىنـدا 

ئىجــرا قىلىنغــان ۋه ئىــشلىتىلگهن تــۈرلهر تىزىملىكــى بولــۇپ، ئابۇنىتالرنىــڭ ئهڭ تېــز 

. سۈرئهتته بۇرۇنقى ئىشلىتىش خاتىرىسىنى زىيارهت قىلىشىغا قواليلىق يارىتىپ بېرهلهيدۇ

دىكـى ھهر بىـر )  任务栏(»ۋهزىپه ئىـستونى«ۋه )  开始菜单(»  باشلىنىش تىزىملىكى«

بـار )  跳转列表菜单(»تاقلىمـا تىزىملىـك«، يهنـى، JUMP LISTپىروگراممىدا بىردىن 

بولــۇپ، ئابۇنىتالرغــا يىقىنــدا زىيــارهت قىلغــان تــور بىكهتلهرنىمــۇ كۆرســىتىپ بېرىــش 

 .ئىقتىدارىغا ئىگه

ئـــابۇنىتالر پىروگراممىالرنىـــڭ ئىجـــرا قىلغـــان ھۆججهتلىرىنىـــڭ تىزىملىكـــى شـــۇ 

پىروگراممىنىڭ مۇناسـىۋهتلىك ھۆججهتلهرنىـڭ ئېچىـش، زىيـارهت قىلىـش، كـۆرۈش ۋه 

ــۇپ،  ــسى بول ــرلهش خاتىرى ــى«تهھرى ــلىنىش تىزىملىك ــپه «ۋه )  开始菜单(»باش ۋهزى

ــستونى ــراممىالر، )  任务栏(»ئى ــان پىروگ ــرا قىلىنغ ــدا ئىج ــر پىروگراممى ــى ھهر بى دىك

 JUMPئېچىپ كـۆرۈلگهن رهسـىملهر، ئاڭلىغـان ناخـشىالر، كـۆرگهن كىنـوالر:  مهسىلهن
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LIST ئىچىده كۆرۈنىدۇ. 

Internet Explorer8  دىكىJUMP LIST  دا دائىم زىيارهت قىلىدىغان تور بىكهتـلهر

ئارقىلىق كۆپ ئىجـرا قىلىـدىغان ياكـى )  锁定(»قۇلۇپالش«ئابۇنىتالر .  كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

كۆرىدىغان ھۆججهتلهرنـى سـاقلىۋىلىپ كېيىنكـى قېتىـم ئىجـرا قىلغانـدا يـاكى زىيـارهت 

قىلغاندا زىيارهت قىلماقچى بولغان ياكى ئىجرا قىلماقچى بولغـان ھۆججهتلهرنـى ئاسـانال 

 .تاپااليدۇ

 
دىكـى پىروگراممىنىـڭ ئۈسـتىگه ئهكهلگهندىـن )任务栏(»ۋهزىپه سـىتونى«مائۇسنى 

كېيىن مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىنى چهكسهك مۇشۇ پىروگراممـا ئـارقىلىق يېقىنـدا ئىجـرا 

 .قىلىنغان، زىيارهت قىلىنغان، كۆرۈلگهن ھۆججهتلهر كۆرۈنىدۇ

 
ــابۇنىتالر  ــى«ئهگهر ئ ــالش تىزىملىك ــى )开始菜单(»باش ــشاق دېتالالرن ــى يۇم دىك

دىكى )开始菜单(»باشالش تىزىملىكى«غا قوشماقچى بولسا )任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«

يۇمشاق دېتالنىڭ ئۈستىگه مائۇسنى ئهكېلىـپ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى چهككهنـدىن كېيىـن، 

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ )  锁定到任务栏(»قۇلــۇپالش«غــا )任务栏(»ۋهزىــپه ســىتونى«
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 .قوشسا بولىدۇ

يۇمشاق دېتالىنى قوشۇپ سىناپ  Adobe Photoshopغا )  任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«

 :باقايلى

 
 :قوشۇپ بولغاندىن كېيىنكى ھالهت

 
ياكى يۇمشاق دېتالنىـڭ ئۈسـتىگه مائۇسـنى ئهكهلگهنـدىن كېيىـن، مائۇسـنىڭ سـول 

نىـڭ ئۈسـتىگه )任务栏(»ۋهزىـپه سـىتونى«كونۇپكىسىنى چىڭ بېسىپ تۇرۇپ مائۇسنى 

غـا )任务栏(»ۋهزىپه سـىتونى«ئېلىپ كېلىپ قويۇپ بهرسىمۇ ئوخشاشال يۇمشاق دېتالنى 

 .قوشقىلى بولىدۇ

ئىچىده كۆرۈنـۈپ تۇرىـدىغان  JUMP LISTئهگهر بىر قىسىم ھۆججهتلهرنى داۋاملىق 

كونۇپكىــسىنى )锁定到此列表(»مهزكــۇر تىزىملىكىــنى قۇلــۇپالش«قىلمــاقچى بولــساق، 

ئىچىده كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان قىلمـاقچى بولغـان  JUMP LISTياكى مائۇسنى  بىسىپ 

)锁定到此列表(»مهزكۇر تىزىملىكىنى قۇلۇپالش«ھۆججهتنىڭ ئۈستىگه ئېلىپ كېلىپ، 

تىزىملىكىنىڭ  JUMP LISTكونۇپكىسىنى بېسىپ قۇلۇپلىۋهتسهك، بۇ ھۆججهت داۋاملىق 

 .ئهڭ ئۈستىده كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

 
ئىچىدىكى قۇلۇپالشنى بىكار قىلمـاقچى بولـساق  JUMP LISTئهگهر بۇ ھۆججهتنىڭ 
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كونۇپكىـسىنى )  从此列表解锁(»  مهزكۇر تىزىملىكىنى قۇلۇپالشـنى بىكـار قىلىـش«

باســىمىز يــاكى مائۇســنى شــۇ ھۆججهتنىــڭ ئۈســتىگه ئېلىــپ كېلىــپ، مائۇســنىڭ ئــوڭ 

从此列表解(»مهزكۇر تىزىملىكىـنى قۇلۇپالشـنى بىكـار قىلىـش«كونۇپكىسىنى بېسىپ، 

锁 (كونۇپكىسىنى بېسىپ قۇلۇپالشنى بىكار قىلساق بولىدۇ. 

JUMP LIST  ــسهك ــدارنى تاقىۋهت ــۇ ئىقتى ــساق، ب ــشنى خالىمى ــدارىنى ئىشلىتى ئىقتى

 :ئىقتىدارىنى تاقاشنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه JUMP LIST. بولىدۇ

 .مائۇسنى باشالش كونۇپكىسىنىڭ ئۈستىگه ئېلىپ كېلىپ ئوڭ كونۇپكىسىنى باسىمىز

 
كونۇپكىسىنى باسـقاندىن كېيىـن، )  属性(»خاسلىق«چىققان تېزلهتمه تىزىملىكتىن 

دېـگهن )  任务栏和开始菜单属性(»ۋهزىپه سىتونى ۋه باشـالش تىزىملىكـى خاسـلىق«

 .تالالش تۈرىنى تالاليمىز) 开始菜单(»باشالش تىزىملىكى«. كۆزنهك كۆرۈنىدۇ

 

 
 

باشــالش «كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، چىققــان كــۆزنهكتىن )自定义(»بهلگىــلهش«

كۆزنىكىنىڭ ئاسـتىنقى بۆلهكتىكـى تاقلىمـا )  自定义开始菜单(»تىزىملىكىنى بهلگىلهش

 0تىزىملىك ئىچىدىكى يېقىندا ئىشلىتىلگهن تۈرلهر سانىنى بىكىتىش ئورنىـدىكى سـاننى 

كونۇپكىسىنى بېسىپ، تهڭشهشنى كـۈچكه ئىـگه )  确定(»مۇقىمالش«گه ئۆزگهرتىمىز ۋه 

قىلغاندىن كېيىن، تاقلىما تىـزىملىكته كۆرۈنىـدىغان يېقىنـدا ئىـشلىتىلگهن ھـۆججهتلهر 

 .ئىقتىدارىنى تاقاش مهقسىتىمىزگه يهتكهن بولىمىز JUMP LISTبىزمۇ. كۆرۈنمهيدۇ
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Windows Live Essentials 1.2.2 بىلهن تونۇشۇش 

ـــدا،  ـــتۇرۇپ ئېيتقان ـــوفىت  Windows Live Essentialsئاددىيالش ـــسا مىكروس بول

بولـسا،   Windows Live Essentials.  شىركىتىنىڭ بىر تۈرلـۈك مۇالزىمىتىـدىن ئىبـارهت

Windows7   مهشغۇالت سىستېمىسى قاچىالنغان كومپيۇتېردىن پايدىلىنىپ تېخىمـۇ كـۆپ

ــۇپ خهت  ــال بول ــشاق دېت ــدىغان ھهقــسىز يۇم ــلهن تهمىنلهي ــۇالزىمهت بى بولغــان ئهال م

ساندۇقى، سۆزلىشىش يۇمشاق دېتـالى، رهسـىم ھهمبهھـرىلىنىش، بىلـوگ ۋه ئۇنىڭدىـن 

 .نىڭ بىرقانچه تۈرلۈك مۇالزىمىتىنى كۆرسىتىدۇ Windows LIVEباشقا 

Windows Live  بولسا ئابۇنىتالرغا ئۇچۇر، سـانلىق مهلۇمـات ۋه ھۆججهتلهرنـى ئـۆز

 .ۋاقتىدا يهتكۈزۈپ بېرهلهيدۇ ۋه ھهمبهھرىلهشكه ياردهم بېرهلهيدۇ

Windows Live Essentials  ئىشلىتىدىغان ئاساسلىقWindows Live Messenger ،

Windows Live Photo Gallery ،Windows Live Mail ،Windows Live Writer ،

Windows Live Movie Maker ،Windows Live Toolbar ،Windows Live Family 

Safetyئائىله بىخهتهرلىكـى ،)家庭安全  ( ۋهMicrosoft Office Ouolook Connecctor 

 .پىروگراممىدىن ئىبارهت 8قاتارلىق 

Windows Live Essentials نــى قاچىالشــنىڭ قهدهمباســقۇچلىرى تۆۋهندىكىلهردىــن

 .ئىبارهت
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دهسـلهپكى «نى بېسىپ، چىققان تىزىملىكتىن  كونۇپكىسى )  开始(»باشالش«

كـۆزنىكىگه )  入门(»دهسـلهپكى ئاسـاس«دېگهن كونۇپكىـنى بېـسىپ، )  入门(»ئاساس

دهسلهپكى «كىرىمىز ياكى كونترول تاختىسىغا كىرگهندىن كېيىن، تىزىملىكلهر ئىچىدىن 

كونۇپكىسنى بېسىپ كىرسهكمۇ بولىـدۇ ۋه يـاكى تۆۋهنـدىكى ئادرېـسنى )  入门(»ئاساس

تور كۆرگۈچ ياكى ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ئـادرېس سـىتونىغا كىرگـۈزۈپ ئىجـرا قىلـساقمۇ 

 .بولىدۇ

控制面(»دهسلهپكى ئاسـاس/بارلىق كونترولالش تاختا تۈرى/كونترولالش تاختىسى«

板\所有控制面板项\入门  ( دهســلهپكى ئاســاس«ۋه«)入门  ( نىــڭ كــۆرۈنمه يــۈزى

 :تۆۋهندىكىچه 

 

 
联(نـى چۈشـۈرۈش   Windows Live Essentialsئۇنىڭدىن كېيىن تورغا ئۇلىنىپ  

机获取Windows Live Essentials (ئۇالنمىسىنى قوش چېكىمىز. 
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تــور كۆرگــۈ ئاپتوماتىــك  Internet Explorerئۇالنمــا قــوش چىكىلگهنــدىن كېيىــن، 

ـــپ  ـــدۇ Windows Liveقوزغىلى ـــسى ئېچىلى ـــۈرۈش ئادرې ـــده .  چۈش ـــى قهدهم كېيىنك

دېـگهن سـىيرىلما تىزىملىكتىـن )  请选择您的语言(»ئۆزىڭىزنىڭ يېزىقىڭىزنـى تـالالڭ«

(»دهرھـال چۈشـۈرۈش«دېگهن تىزىملىكنى تالالپ، )  简体中文(»ئاددى خهنزۇ تىلى«

立即下载  ( كونۇپكىسىنى باسىمىز ۋه ياكى بهيدۇ، گوگلـى تـور بىكهتلىرىـدىن ئىـزدهپ

 .چۈشۈرۈۋالساقمۇ بولىدۇ

 
 : بىۋاسته چۈشۈرۈش ئادرېسى

http://wl.dlservice.microsoft.com/download/E/4/9/E494934D-C33E-486A

-AB1A-82248C800922/zh-cn/wlsetup-web.exe  

 
ــن،  ــسىنى باســقاندىن كېيى ــاچىالش  Windows LIVEچۈشــۈرۈش كونۇپكى ــڭ ق نى

 . بوخچىسنى ساقلىۋېلىش كۆزنىكى چىقىدۇ

 
ــا  ــۇ ۋاقىتت ــز ب ــۈرۈش«بى ــاكى )  下载(»چۈش ــش«ي ــته ئېچى ) 直接打开(»  بىۋاس

كونۇپكىسىنى بىسىش ئارقىلىق، يۇمشاق دېتالنى كومپيۇتېرىمىزغا چۈشۈرۈشنى باشلىـساق 

 .بولىدۇ

ــساق، يۇمــشاق دېتالنىــڭ )  下载(»  چۈشــۈرۈش«ئهگهر  كونۇپكىــسىنى باســقان بول
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كونۇپكىــسىنى )  运行(»ئىجــرا قىلىــش«كومپيۇتېرىمىــزدا ســاقالنغان ئورنىــنى تېپىــپ، 

) 运行(»ئىجــرا قىلىــش«ئهگهر .  بېــسىپ ئىجــرا قىلىــپ قاچىالشــنى باشلىــساق بولىــدۇ

كونۇپكىسىنى باسقان بولساق، يۇمشاق دېتال چۈشۈپ بولغانـدىن كېيىـن بىۋاسـته ئىجـرا 

 .بولۇپ قاچىالشنى باشاليدۇ

正在(»نـۆۋهتته قاچىالشـقا تهييارلىنىۋاتىـدۇ«پىروگرامما ئىجرا قىلىنغاندىن كېيىن، 

准备安装 (دېگهن كۆزنهك چىقىدۇ . 

 
选择要安(»قاچىاليدىغان بۆلهكلىرىـنى تـالالش«بىر ئاز ساقلىساق  پىروگراممىنىڭ 

装的程序  (ئابۇنىتالر ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسـهن قاچىاليـدىغان .  كۆزنىكى كۆرۈنىدۇ

ــن،  ــدىن كېيى ــسى قويغان ــرا بهلگى ــاتهكچىگه توغ ــدىكى ك ــڭ ئالدى ــشاق دېتالالرنى يۇم

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ، قاچىالشنى باشاليمىز) 安装(»قاچىالش«

 
 Windowsئهگهر بۇ ۋاقىتتا كومپيۇتېردا باشقا پىروگراممىالر ئىجرا بولۇۋاتقـان بولـسا

Live  »كۆزنىكــى چىقىــپ نۆۋهتتىكــى  »ئهســكهرتىشWindows Live  نىــڭ قــاچىالش

پىروگراممىــسىدىن باشــقا قــاچىالش پىروگراممىلىرىــنى تاقاشــنى ئهســكهرتىش كۆزنىكــى 
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چىقىدۇ، ئابۇنىتالر ئىجرا بولۇۋاتقان باشقا يۇمشاق دېتالالرنى تاقـاپ بولغانـدىن كېيىـن، 

ــــتۇرۇش« ــــنى )  继续安装(»قاچىالشــــنى داۋامالش ــــسىپ قاچىالش ــــسىنى بې كونۇپكى

 .داۋامالشتۇرسا بولىدۇ

 

 

 

 

3.1  Windows 7 مهشغۇالت سىستېمىسىنى قاچىالش 
 

مهشـــغۇالت  Windows 7ئـــابۇنىتالر ئۆزىنىـــڭ ئهمهلىـــي ئهھۋالىغـــا ئاساســـهن 

قاچىالشـتىن .  سىستېمىسىنىڭ ئېھتىياجىغا ماس بولغان نهشرىنى تالالپ قاچىلىسا بولىـدۇ

مهشــغۇالت سىستېمىــسىنىڭ كومپيۇتــېر قــاتتىق دېتاللىرىغــا بولغــان  Windows7بــۇرۇن 

ھهر قايــسى مهشــغۇالت سىــستېمىلىرىنىڭ قاتتىــق .  تهلهپلىرىــنى چۈشىنىۋېلىــشى كــېرهك

ــۇل  ــقا ئ ــال قاچىالش ــستېمىنى نورم ــهنگهندىال، سى ــاجىنى چۈش ــان ئېھتىي ــا بولغ دېتالغ
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 .ھازىرلىغىلى بولىدۇ

1.3.1 Windows 7 نىڭ قاتتىق دېتالغا بولغان تهلىپى 

نىـڭ قـاتتىق دېتالغـا  Windows7يېڭى بىر ئهۋالد مهشـغۇالت سىستېمىـسى بولغـان 

بولغان تهلىپى بۇندىن بۇرۇنقى مهشغۇالت سىستېمىلىرى بىلهن ئوخـشىمايدىغان بولـۇپ، 

Windows7  مهشغۇالت سىستېمىسىنى راۋان ئىجرا قىلىش ئۈچۈن چوقـۇم قـاتتىق دېتالغـا

 .بولغان تهلىپىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىش كېرهك

Windows7  مهشغۇالت سىستېمىسىنى قاچىاليدىغان كومپيۇتېر ۋه باشقاWindows7 

مهشــغۇالت سىستېمىــسى قــاچىالپ ئىــشلىتىدىغان ئۈســكۈنىلهرگه بولغــان قــاتتىق دېتــال 

 :سهپلىمىسى تۆۋهندىكىچه 

. دىـن يۇقىـرى بولـۇش كـېرهك GHz1مهركىزىي بىر تهرهپ قىلغۇچنىڭ چاستوتاسى 

نىڭ مهركىزى بىر تهرهپ قىلغۇچقا بولغان تهلىپى تېخىمۇ يۇقىـرى،  Windows7لىك  64

 Windows7لىـق  64.  دىن يۇقىرى بولۇشـى كـېرهكGB1ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ سېغىمى 

دىــن  GB2مهشــغۇالت سىستېمىــسى قاچىاليــدىغان كومپيۇتــېر ۋه باشــقا ئۈســكۈنىلهرگه 

دىـن يۇقىـرى  GB16قـاتتىق دىـسكا .  يۇقىرى بولغان ئىچكى ساقلىغۇچ سهپلهش كېرهك

مهشغۇالت سىستېمىسى قاچىاليدىغان كومپيۇتـېر ۋه   Windows7لىق  64بولۇش كېرهك، 

دىن يۇقىرى بولغان قاتتىق دىـسكا سـهپلهش  GB20باشقا ئۈسكۈنىلهرگه ئاز بولغاندىمۇ 

نى ياكى ئۇنىڭدىنمۇ يۇقىرى بولغان نهشرىنى قولاليدىغان  DirectX9كېرهك، شۇنداقال، 

ئهگهر بـۇ ئۆلچهمـدىن تـۆۋهن بولـسا .  كۆرسىتىش كارتىسى سـهپلهنگهن بولۇشـى كـېرهك

Aero  ــۇمكىن ــلىقى م ــۇرغىلى بولماس ــگه ئاش ــنى ئهمهل ــده ئۈنۈملىرى ــڭ ئاالھى . قېلىپىنى

دىـسكا ئويغۇچنىـڭ خالىغـان بىـرى   DVDئوقۇغۇچ ياكى   DVDئۇنىڭدىن باشقا يهنه 

 .سهپلهنگهن بولۇشى كېرهك

2.3. Windows7  1 مهشغۇالت سىستېمىسىنى قاچىالش قهدهم باسقۇچلىرى 

Windows7   مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ قاتتىق دېتالغا بولغان تهلىپى كاپالهتكه ئىگه

مهشـغۇالت سىستېمىـسىنى قاچىالشـنى باشلىـسا  Windows7بولغاندىن كېيىن ئـابۇنىتالر 

مهشـغۇالت سىستېمىـسى قـاچىالش ئوپتىـك دېسكىـسىدىن   Windows7تۆۋهنده .  بولىدۇ

مهشغۇالت سىستېمىسىنى قـاچىالش )  بايراقدار نهشرى(  Windows7 Ultimateپايدىلىنىپ 

 .  قهدهمباسقۇچلىرىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز

 :قاچىالشتىن بۇرۇنقى تهييارلىق خىزمهتلىرى .1

Windows7   مهشـــغۇالت سىستېمىـــسىنى قاچىالشـــتىن بـــۇرۇن تۆۋهندىكىـــدهك

 .تهييارلىقالرنى قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

بـۇ كومپيۇتېرنىـڭ قـاتتىق دېتـال .  كومپيۇتېردىن بىرنـى تهييارلىـشىمىز كـېرهك )1

مهشـــغۇالت سىستېمىـــسى   Windows7سهپلىمىـــسى يۇقىرىـــدا بىـــز ئېيتىـــپ ئـــۆتكهن 

قاچىالشتىكى قاتتىق دېتالالرغا بولغان تهلهپكه يېتىشى ياكى ئۇنىڭـدىن يۇقىـرى بولغـان 

 .بولۇشى كېرهك

Windows7 (2نى قاچىالش ئوپتىك دېسكىسى بولۇشى كېرهك. 

(3 Windows7 نى قاچىاليدىغان قاتتىق دىسكىنىڭ سىستېما قاچىالش دىسكا رايونى



15  

NTFS قالغــان رايــونالر .  قىلىــپ رايونغــا ئايرىلىــشى كــېرهكFAT32   قىلىــپ رايونغــا

 .قىلىپ رايونغا ئايرىلسىمۇ بولىدۇ NTFSئايرىلسىمۇ ياكى 

 :قاچىالش قهدهم باسقۇچلىرى .2

Windows7  مهشغۇالت سىستېمىسى بىلهن ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى نهشرلىرىنىڭ قاچىالش

توال پهرقـلهر   -باسقۇچلىرى ئاساسى جهھهتتىن ئوخشىشىپ كهتسىمۇ، لېكىن، يهنىال ئاز 

 .مهۋجۇت

نىـڭ  Windows 7كومپيۇتېرنىڭ قوزغىتىش كۇنۇپكىـسىنى باسـقاندىن كېيىـن،  )1

ىغا )  DVD光驱(»  ئوپتىك دېسكا ئوقۇغۇچ DVD«قاچىالش دېسكىسىنى كومپيۇتېرنىڭ 

تهڭــشهش   BIOSكۇنۇپكىــسىنى بېــسىپ،   Delســېلىپ سىــستېمىغا كىرىــشتىن بــۇرۇن 

: ئهسـكهرتىش(تۈرىـنى تـالاليمىز   Advanced BIOS Featuresكۆرۈنمه يۈزىگه كىرىـپ 

ــڭ  ــى تاختىلىرىنى ــشىمىغان ئاساس ــىركهتلهرنىڭ ئوخ ــشىمىغان ش ــشهش  BIOSئوخ تهڭ

كۆرۈنمه يۈزىگه كىرىش كۇنۇپكىسى ئوخشاش بولمايدۇ، ئابۇنىتالر سىـستېما قاچىالشـتىن 

بۇرۇن، كومپيۇتېرغا قاچىالنغان ئاساسى تاختىنىڭ ماركىـسى، تىپىغـا ئاساسـهن توردىـن 

تهكشۈرۈپ تهڭـشهش كـۆرۈنمه يـۈزىگه كىـرىش كۇنۇپكىـسىنى بىلىۋالـسا بولىـدۇ  ياكـى 

 ).ئاساسىي تاختا ياكى كومپيۇتېرنىڭ چۈشهندۈرۈش قولالنمىسىدىن كۆرۈۋالسىمۇ بولىدۇ

 
(2 Enter  كۇنۇپكىسىنى بېسىپ، ئىچكـى تىـزىملىككه كىرگهنـدىن كېيىـن، تـالالش

 .تۈرىنى تالاليمىز  First Boot Deviceتىزىملىكىدىن
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(3  Enter ،كۇنۇپكىسىنى بېسىپFirst Boot Device   كـۆرۈنمه يـۈزىگه كىرگهندىـن

 .تۈرىنى تالاليمىز] CDROM[تىزىملىكىدىن » تالالش«كېيىن، 

Enter (4  كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تالالشنى كۈچكه ئىگه قىلىمىز ۋهAdvanced BIOS 

Features  كۆرۈنمه يۈزىگه قايتىمىز. 

كۇنۇپكىـسىنى بېـسىپ، چىققـان كۆزنهكتىكـى   F10تهڭشهپ بولغاندىن كېيىـن، )5

) 是否保存并退出(»سـاقالپ بولغانـدىن كېيىـن چېكىنىـش«ساقالپ بولغاندىن كېيىن،

ھهرپىــنى بېــسىپ يۇقىرىقــى ئۆزگهرتىــشىمىزنى ســاقالپ بولغاندىــن   Yئهسكهرتىــشىدىن

 .كېيىن چېكىنىپ چىقىمىز

دىكى تهڭـشىگهن تهڭـشىكىڭىزگه  BIOSكومپيۇتېر قايتا قوزغىتىلغاندىن كېيىن، )6

 Pressدىن قوزغىلىپ ئېكرانـدا  CD-ROMئاساسهن كومپيۇتېر ئوپتىك دېسكا ئوقۇغۇچ 

Any Key Boot From CD or DVD  ،دېــگهن خهت چىققانــدىن كېيىــنWindows is 

Loading Files   ـــسىدىكى ـــك دېسكى ـــېر ئوپتې ـــپ، كومپيۇت ـــۈزىگه كىرى ـــۆرۈنمه ي ك

 .ھۆججهتلهرنى كومپيۇتېر قاتتىق دېسكىسىغا يۈكلهشكه باشاليدۇ

 
(7 Windows 7  ــپ ــۇپ، يۈكلىنى ــرا بول ــۇق ئىج ــسىنىڭ تول ــاچىالش پىروگراممى ق

 بىر ئاز ساقلىغاندىن كېيىن،. بولۇشىغا بهلكىم، بىر قانچه مىنۇت ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن

Windows 7 قاچىالش كۆرۈنمه يۈزىگه كىرىدۇ. 
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نــى قــاچىالش دىيــالوگ رامكىــسى كۆرۈنــۈپ،  Windows 7كېيىنكــى قهدهمــده  )8

بىزدىن قاچىالش يېزىقىنى ۋه ۋاقىت قاتارلىق بىر قانچه ئۇچۇرنى تالالپ بېرىشنى تهلهپ 

قىلىدۇ، ئادهتته، بۇ دىيالوگ رامكىسىدىكى كۆڭۈلدىكى قىممهتنى ئۆزگهرتمهي، كېيىنكـى 

 .قهدهمگه ئۆتۈپ كهتسهك بولۇۋېرىدۇ

 
ـــى قهدهم« )9 ـــالوگ )  下一步(»  كېيىنك ـــان دىي ـــسىپ، چىقق ـــسىنى بې كۇنۇپكى

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز) 现在安装(» قاچىاليمهن«رامكىسىدىن 

 
请阅读许可(»قاچىالش ئىجازهتنامىلىرىنى كۆرۈپ چىقىـڭ«بىر ئازدىن كېيىن،  )10

条列  (قاچىالش ئىجازهت ماددىلىرىنـى «بىز ئاستىنقى تهرهپتىكى .  كۆرۈنمه يۈزى چىقىدۇ

 .دېگهن تۈرنىڭ ئالدىغا توغرا بهلگىسىنى قويىمىز) 我接受许可条列(»قوبۇل قىلىمهن
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كۇنۇپكىسىنى بېسىپ قاچىالشنىڭ كېيىنكى قهدهم )  下一步(»كېيىنكى قهدهم«  )11

قايـسى خىـل تۈردىكـى قـاچىالش ئۇسـۇلى «كېيىنكـى قهدهمـده .  باسقۇچلىرىغا ئۆتىمىـز

بۇ تۈردىن .  كۆرۈنمه يۈزىگه كىرىمىز)  您想进行何种类型的安装(»بويىچه قاچىاليسىز؟

چۈنكى، مۇشـۇ .  تۈرىنى تالاليمىز(自定义高级) »ئالىي دهرىجىلىك ئۆزى بېكىتىش«بىز 

مهشغۇالت سىستېمىسىنى يېڭىدىن قاچىلىغىلى بولىـدۇ،   Windows 7تۈرنى تاللىغاندىال 

شۇنداقال قاتتىق دېسكىنى فورماتالش ۋه رايونغا ئايرىش مهشغۇالتلىرىنى ئېلىـپ بارغىلـى 

 .بولىدۇ

 
ــده   )12 ــى قهدهم ــسىز؟Windows«كېيىنك ــا قاچىالي ــسى ئورۇنغ ــى قاي 您想将(»ن

Windows安装在何处？  ( ــان ــاقچى بولغ ــز قاچىلىم ــدىن ئۆزىمى ــۆرۈنمه يۈزى ــگهن ك دې

كۇنۇپكىـــسىنى بېـــسىپ، قاچىالشـــنى )  下一步(»كېيىنكـــى قهدهم«رايونـــنى تـــالالپ 

ئهگهر كومپيۇتېرنىـڭ قـاتتىق دېسكىـسى تېخـى رايونالرغـا ئايرىلمىغـان .  داۋامالشتۇرىمىز

 . بولسا، رايونالرغا ئايرىپ بولغاندىن كېيىن سىستېمىنى قاچىالشنى داۋامالشتۇرىمىز

 
正在安装(»...قاچىلىنىۋاتىـــــــدۇ  Windows«كېيىنكـــــــى قهدهمـــــــده   )13

Windows。。。  (ــز ــۈزىگه كىرىمى ــۆرۈنمه ي ــستېما .  ك ــى  Windows«سى ھۆججهتلىرىن

مهشـــغۇالتىغا )  复制Windows文件”和展开Windows文件“(»  كۆچـــۈرۈش ۋه يېيىـــش
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بــۇ باســقۇچ بىــر قــانچه مىنــۇت داۋاملىــشىدىغان بولــۇپ، ئىــشلهتكۈچىلهرنىڭ .  ئۆتىــدۇ

 .سهۋرچانلىق بىلهن ساقلىشىغا توغرا كېلىدۇ

 
نى «Windowsئاخىرالشقاندىن كېيىن، )  安装更新(»يېڭىالنمىالرنى قاچىالش« )14

Windows需要重新启动才能(»قايتا قوزغاتقاندىن كېيىن قاچىالشنى داۋامالشـتۇرااليدۇ

继续 (ئهسكهرتمه بولغان كۆرۈنمه يۈزىگه ئۆتىمىز. 

 
نـى باسـىمىز ياكـى )  立即重新启动(»دهرھال قايتـا قـوزغىتىش كونۇپكىـسى«)  15

ــدۇ ــساقمۇ بولى ــشىنى ساقلى ــا قوزغىلى ــك قايت ــستېمىنىڭ ئاپتوماتى ــا .  سى ــېر قايت كومپيۇت

ـــــن،  ـــــدىن كېيى ـــــپ بولغان ـــــدۇ Windows«قوزغىلى 正在安装(»...قاچىلىنىۋاتى

Windows。。。  ( ،تولــۇق «ئهسكهرتىــشى بولغــان كــۆزنهككه كىرگهنــدىن كېيىــن

 .كۇنۇپكىسىنى بېسىپ قاچىالشنى داۋامالشتۇرىمىز) 完全安装(»قاچىالش
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 Windows7(باسقۇچى ئاخىرالشقاندىن كېيىن،) 完全安装(»تولۇق قاچىالش«  )16

旗舰版  (بۇ كۆزنهكتىن ئىـشلهتكۈچى ئهزانىـڭ ئهزالىـق نامىنـى .  كۆرۈنمه يۈزىگه كىرىدۇ

 .بېكىتهلهيمىز

 
يـېزىق رامكىـسىغا ئهزالىـق نامىنـى )  键入用户名(»ئهزالىق نامىنى كىرگـۈزۈڭ«  )17

كىرگۈزۈپ بولغاندىن كېيىن، مهخپىي نومۇرنى كىرگۈزۈش كـۆزنىكىگه مهخپىـي نومۇرنـى 

ئىككى قېتىم مهخپىي نومۇر كىرگۈزۈشنى تهلهپ قىلىـدىغان بولـۇپ، ئىككـى (كىرگۈزۈپ 

قېتىملىق مهخپىي نومۇرغا ئوخشاش بولغان مهخپىي نومۇرنى كىرگۈزىمىز، ئامال بار سـان 

خانىلىق مهخپىي نومۇر كىرگۈزۈشـنى  16-10بىلهن ھهرپنى ئارىالشتۇرۇپ كىرگۈزۈشنى، 

ــز ــىيه قىلىمى ــى قهدهم«، )تهۋس ــنى )  下一步(»كېيىنك ــسىپ قاچىالش ــسىنى بې كۇنۇپكى

مهخپىي نومۇر بېكىتكهنده ئامال بار ئهسـته تۇتۇشـقا ئهپلىـك، لېكىـن، .  داۋامالشتۇرىمىز

 . كومپيۇتېرنىڭ بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىاللىغۇدهك مهخپىي نومۇر ئورنىتىش كېرهك

 
下一(»كېيىنكـى قهدهم«يۇقىرىقى قهدهم باسقۇچالر ئاخىرالشـقاندىن كېيىـن،   )18

步  (،كۇنۇپكىسىنى بېسىپWindows 7  نىڭ ئىشلىتىش ئىجازهت نومـۇرى كىرگۈزىـدىغان

ئىـــشلىتىش ئىجـــازهت نومـــۇرى كىرگۈزىـــدىغان كـــۆزنهككه .  كـــۆزنهككه ئالماشـــتۇرىمىز
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ــنى كىرگــۈزۈپ  ــشلىتىش ئىجــازهت نومۇرى ــلهپ بهرگهن ئى مىكروســوفت شــىركىتى تهمىن

ئهگهر كومپيۇتېرىمىـز قۇراشـتۇرغان كومپيۇتـېر بولماسـتىن، .  قاچىالشنى داۋامالشتۇرىمىز

لىيهنشياڭ، خۇيپۇ دېگهنـدهك داڭلىـق شـىركهتلهرنىڭ شـىركهتتىن (ماركىلىق كومپيۇتېر 

مهشـــغۇالت سىستېمىـــسى قـــاچىالقلىق چىققـــان  Windows 7قۇراشـــتۇرۇلۇپ چىققـــان 

كومپيۇتېرنىڭ يان تهرىپىنىـڭ ئۈسـتۈنكى ئارقـا تهرىپىـده قـاچىالش )  كومپيۇتېرى بولسا

نىڭ ئىشلىتىش  Windows 7ئهگهر قۇراشتۇرما كومپيۇتېر بولسا .  ئىجازهت نومۇرى بولىدۇ

 .ئىجازهت نومۇرىنى پۇلغا ئايرىم سېتىۋېلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

 
كۇنۇپكىــسىنى بېــسىپ داۋامالشــتۇرۇپ )  下一步(»كېيىنكــى قهدهم «داۋاملىــق   )19

نىڭ  Windowsسىزگه ياردهملىشىپ كومپيۇتېرىڭىزنى ئاپتوماتىك قوغدايمىز، شۇنداقال،«

) 帮助您自动保护计算机以及提高Windows性能(»  ئىقتىــدارىنى يۇقىــرى كۆتۈرىمىــز

) 使用推荐设置(»  تهۋسـىيه قىلغـان اليىھهنـى ئىـشلىتىمهن«دېگهن كۆزنهككه كىرىـپ 

 .دېگهن تۈرنى تالاليمىز

查看时间和日期(»  ۋاقىتنى كۆرۈش ۋه چېسالنى بېكىتىـش«كېيىنكى قهدهمده  )20

设置  (بۇ كۆزنهكتىن ۋاقىـت رايونـى، چېـسال، ۋاقىـت قاتارلىقالرغـا .  كۆزنىكىگه كىرىمىز

 .قارىتا تهڭشهش ئېلىپ بارااليمىز
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كۇنۇپكىـسىنى )  下一步(»كېيىنكـى قهدهم«تهڭشهش ئاخىرالشقاندىن كېيىـن،   )21

بـۇ كـۆزنهكته .  بېسىپ، كومپيۇتېرنىڭ نۆۋهتتىكى ئورنىنى بېكىتىش كۆزنىكىگه كىرىمىـز

. ئىشلهتكۈچى ئۆزىنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىغا ئاساسهن، مۇناسىۋهتلىك تۈرنى تاللىسا بولىـدۇ

 .تۈرىنى تالالشنى تهۋسىيه قىلىمهن) 网络工作(بۇ كۆزنهكتىن 

دېـگهن )  Windows 7 旗舰版(»بايراقدار نهشـرى Windows 7«بۇ كۆزنهكته   )22

ئهســكهرتمه چىقىــدىغان كــۆزنهككه كىرىــپ، ئىــشلهتكۈچىلهرگه مۇناســىۋهتلىك ئېلىــپ 

 .بېرىلىدىغان تهڭشهكلهر ئاخىرلىشىدۇ

 
بــۇ .  كۆزنىكــى ئېچىلىــدۇ)  欢迎(»  قارشــى ئېلىــش«بىــر ئــازدىن كېيىــن   )23

Windows7  مهشـــغۇالت سىستېمىـــسىنى قاچىالشـــنىڭ مۇۋهپپهقىيهتلىـــك بولغانلىقىنـــى

 .بىلدۈرىدۇ

 
ـــده   )24 ـــى قهدهم ـــدۇ«كېيىنك ـــۈزى تهييارلىنىۋاتى ـــتهل ي 正在准备桌(»...ئۈس

面。。。 (كۆرۈنمه يۈزى ئېچىلىدۇ. 
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بـۇ .  ئېچىلىـدۇ)  ئۈسـتهل يـۈزى(نىـڭ ئېكـران يـۈزى  Windows 7بىر ئازدىن كېيىن

Windows7   ــــى ــــپ بولغانلىقىن ــــك قاچىلىنى ــــسىنىڭ غهلىبىلى مهشــــغۇالت سىستېمى

بىلدۈرىدىغان بولۇپ، ئۈستهل يۈزى كۆرۈنۈپ بولغاندىن كېيىن، ئىشلىتىشكه باشلىـساق 

 .بولىدۇ

 
 

 مهشىق 1.4
 

 .ئۆزىڭىز قول سېلىپ ئائىلىلهر گۇرۇپپىسى قۇرۇپ چىقىڭ

نـى ئىـشلىتىش بولـسا، ئـائىلىلهرده ھـۆججهت ۋه )  家庭组(»ئائىلىلهر گۇرۇپپىسى«

ماتېرىيالالرنىڭ ئۆز ئارا ھهمبهھرىلىنىشىدىكى ئاددىي ئۇسـۇل بولغاچقـا، ئىـشلهتكۈچىلهر 

ــدا  ــائىله تورلىرى ــسى«ئ ــائىلىلهر گۇرۇپپى ــق )  家庭组(»ئ ــۇرۇش ئارقىلى ــى ق ــن بىرن دى

 .ماتېرىيال ۋه ھۆججهتلهردىن ئۆز ئارا ھهمبهھرىلىنهلهيدۇ

قۇرۇشنىڭ قهدهمباسـقۇچلىرى )  家庭组(»ئائىلىلهر گۇرۇپپىسى«ئۆزىمىز قول سېلىپ 

 :تۆۋهندىكىچه 

) 开始(»باشـــالش«كونۇپكىـــسىنى بېـــسىپ، چىققـــان )  开始(»باشـــالش« )1

تىزىملىكىنى تالالپ، تاق چېكىپ مۇشـۇ )  控制面板(»كونترول تاختىسى«تىزىملىكىدىن 

 .تىزىملىككه كىرىمىز
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دېـــگهن ســـىيرىلما تىزىملىكتىكـــى )  查看方式(»كـــۆز يۈگۈرتـــۈش شـــهكلى« )2

按类别浏览“控制面板”项(»كونترول تاختىسىدىكى تۈرلهرنى تـۈرى بـويىچه تىـزىش«

目 ( كىچىك ئايكون بويىچه تىزىش«دېگهن تۈردىن«)小图标  ( تۈرىنى تـالالپ، بارلىـق

 .تۈرلهرنىڭ تولۇق تىزىملىكىنى كۆرۈش ھالىتىگه ئۆتىمىز

 
ئۇالنمىسىنى بېـسىپ )  家庭组(»  ئائىلىلىكلهر گۇرۇپپىسى«چىققان تىزىملىكتىن  )3

)与运行Windows 7的其他家庭计算机共享  (ـــز ـــنى ئېچىۋالىمى بـــۇ چاغـــدا        .  كۆزنىكى

)网络上当前没有家庭组  (ئـــائىلىلىكلهر «بـــۇ چاغـــدا بىـــز .  ئهسكهرتىـــشى چىقىـــدۇ

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 创建家庭组(»گۇرۇپپىسى قۇرۇش

 
كۆزنىكىدىــن )  创建家庭组(»ئــائىلىلىكلهر گۇرۇپپىــسىنى قــۇرۇش«چىققــان  )4

) 下一步(»كېيىنكـى قهدهم«ئورتاقالشماقچى بولغان تۈرلهرنى تالالپ بولغاندىن كېيىن، 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز
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ئـائىلىلىكلهر «كۇنۇپكىـسىنى باسـقاندىن كېيىـن، سىـستېما »  كېيىنكى قهدهم« )5

 .قۇرۇشقا باشاليدۇ) 家庭组(»گۇرۇپپىسى

 
ــن  )6 ــازدىن كېيى ــر ئ كۆزنىكــى )  使用此密码向您的家庭组添加其他计算机(بى

(»تامـامالش«كۆزنهكته كۆرۈنگهن مهخپىي نومۇرنى خاتىرىلىۋالغاندىن كېيىن، .  چىقىدۇ

完成  ( ،ئــــائىلىلىكلهر گۇرۇپپىــــسى«كۇنۇپكىــــسىنى بېــــسىپ«)家庭组  ( قۇرۇشــــنى

 .ئاخىرالشتۇرىمىز

 
قــــۇرۇپ بولغانــــدىن كېيىــــن، باشــــقا )  家庭组(»ئــــائىلىلىكلهر گۇرۇپپىــــسى«

. غـا قوشۇشـنى باشلىـساق بولىـدۇ)家庭组(»ئـائىلىلىكلهر گۇرۇپپىـسى«كومپيۇتېرالرنى 

غــا باشــقا كومپيۇتېرالرنــى قوشــۇش ئارقىلىــق )家庭组(»ئــائىلىلىكلهر گۇرۇپپىــسى«

 .ماتېرىيالالرنى ئورتاقلىشىشقا بولىدۇ
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 ئاساسىي بىلىملىرى  Windows 7باب  -2

 

Windows 7  مهشغۇالت سىستېمىسىنى قـاچىالپ بولغانـدىن كېيىـن يهنه بىـر قىـسىم

تۆۋهنـده، بىـز .  مۇناسىۋهتلىك بىلىم ۋه مهشغۇالت تهرتىپلىرىنى ئىگىلهشكه توغرا كېلىدۇ

ــرلىكته  ــسىم مهشــغۇالت  Windows7بى ــر قى ــسىغا مۇناســىۋهتلىك بى مهشــغۇالت سىستېمى

 .تهرتىپلىرى ۋه بىلىملهرنى ئۆگىنىپ ئۆتهيلى

 

 
Windows 7 ◆نى قوزغىتىش ۋه چېكىنىش 

Windows 7 ◆ ئېكران يۈزى بىلهن تونۇشۇپ چىقىش 

Windows 7 ◆ باشالش تىزىملىكى بىلهن تونۇشۇپ چىقىش 

Windows 7 ◆ كۆزنهكلىرى بىلهن تونۇشۇش 

Windows 7 ◆ تىزىملىك دىيالوگ رامكىسى 

 تېزلهتمه قوزغىتىش كونۇپكىلىرى: مهشىق◆ 

 

1.2 Windows 7نى قوزغىتىش ۋه چېكىنىش 
 

Windows 7   مهشغۇالت سىستېمىـسى بىـلهن تۇنجـى قېتىـم ئۇچرىـشىپ ئۆگىنىـشكه
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ــۈن،  ــشكهنلىمىز ئۈچ ــى  Windows 7كىرى ــغۇالتلىرى ۋه بىلىملىرىن ــى مهش ــڭ ئاساس نى

نــى قــوزغىتىش ۋه چېكىنىــشنى ئىگىــلهش  Windows 7بولۇپمــۇ، .  ئىگىلىــشىمىز الزىــم

 Windows 7.  بىزنىڭ تۇنجى قېتىمدا ئىگىلىشمىز زۆرۈر بولغان بىلىملهرنىـڭ بىرسـىدۇر

مهشــغۇالت سىستېمىــسىنى قوزغىتىــشنى ئــۆگىنىش بىــلهن بىــرگه، ئىــشلهتكۈچىلهر ئــارا 

 .ئالماشتۇرۇش ئېلىپ بېرىشنى ئۆگىنىشمۇ ئىنتايىن مۇھىم

Windows 7  2.1.1 نى قوزغىتىش 

كومپيۇتېر ئېكرانـى ۋه كومپيۇتـېر ئاساسـى ئاپپاراتىنىـڭ ئېچىـش كۇنۇپكىـسىنى  )1

كومپيۇتېر قوزغىتىلغاندىن كېيىـن، ئاپتوماتىـك ئۆزىنـى .  بېسىپ كومپيۇتېرنى قوزغىتىمىز

ئۆزىــنى تهكــشۈرۈش ھالىتىــده كومپيۇتېرنىــڭ ئاساســىي .  تهكــشۈرۈش ھــالىتىگه ئۆتىــدۇ

تاختــا، ئىچكــى ســاقلىغۇچ، كۆرســىتىش كارتىــسى قاتــارلىق قــاتتىق دېتاللىرىنىــڭ 

ــدۇ ــرى كۆرۈنى ــىۋهتلىك ئۇچۇرلى ــال .  مۇناس ــاتتىق دېت ــڭ ق ئوخــشىمىغان كومپيۇتېرالرنى

 .سهپلىمىسى ئوخشاش بولمىغاچقا، كۆرسىتىدىغان ئۇچۇرلىرىدىمۇ پهرق بولىدۇ

 
كومپيۇتېرنىڭ ئۆزىنى تهكشۈرۈش ھالىتى ئاخىرالشقاندىن كېيىن، كومپيۇتېرنىڭ  )2

بۇ كۆرۈنمه يـۈزده ئىـشلهتكۈچىنىڭ ئېھتىياجىغـا .  قارشى ئېلىش كۆرۈنمه يۈزى كۆرۈنىدۇ

ئاساســـهن قۇرغـــان ئابۇنىـــت ســـانىنىڭ ئوخشىماســـلىقىغا ئاساســـهن، ئىـــشلهتكۈچى 

ئابۇنىتالرنىڭ ئهزا ناملىرى كۆرۈنىـدۇ، ئهگهر مهزكـۇر كومپيۇتېرنـى ئىـشلهتكۈچى پهقهت 

ئهگهر .  بىــرال ئابۇنىــت بولــسا، بىــرال ئهزانىــڭ تىــزىملىتىش كىــرىش كۆزنىكــى چىقىــدۇ

ئىشلهتكۈچى ئهزاالر كۆپ بولسا، كۆپ ئهزانىڭ تىزىملىنىپ سىستېمىغا كىـرىش كۆزنىكـى 

 .كۆرۈنىدۇ
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ئهگهر سىــستېمىنىڭ ئهزا ســانى كۆپــرهك بولــسا، ئهزا نــاملىرىنى تــالالش كۆزنىكــى 

 .كۆرۈنىدۇ

تىزىملىنىپ كىرمهكچى بولغان ئهزانىڭ ئهزالىق نامىنى تاق چهككهندىن كېيىـن،  )3

مهزكۇر ئهزانىـڭ ئهزالىـق نامىنىـڭ ئاسـتىنقى تهرىپىـگه يـېزىق كىرگـۈزۈش رامكىـسىدىن 

 .بىرسى پهيدا بولۇپ، مهزكۇر ئهزانىڭ مهخپىي نومۇرىنى كىرگۈزۈشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

 
) Enter(ئىشلهتكۈچى ئهزانىڭ مهخپىي نومۇرىـنى كىرگـۈزۈپ بولغانـدىن كېيىـن  )4

كۇنۇپكىسىنى باسىمىز ياكى يېزىق كىرگۈزۈش رامكىسىنىڭ ئـوڭ تهرىپىـدىكى مـۇقىمالش 

كۇنۇپكىسىنى باسقاندىن كېيىن، شۇ ئهزانىڭ ئۈسـتهلدىكى مۇناسـىۋهتلىك ئۇچۇرلىرىنـى 

ــاليدۇ ــقا باش ــستېما .  سېلىشتۇرۇش ــسا، سى ــرا بول ــۇرى توغ ــي نوم ــڭ مهخپى ئهگهر ئهزانى

 Windows 7بىر قانچه سېكۇنت ئۆتكهنـدىن كېيىـن،.  ئۇچۇرلىرىنى يۈكلهشكه باشاليدۇ

 .نىڭ ئېكران يۈزىگه كىرىدۇ

 
2.1.2 Windows 7 دىن چېكىنىش 

ــزىملىتىش ۋه  ــۇپالش، تى ــۈش، قۇل ــارام ئېلىــش ھــالىتىگه ئۆت ــاش، ئ ــت تاق ئابۇنى

ــارقىلىق  ــرى ئ ــتۇرۇش كۆزنهكلى ــابۇنىتنى ئالماش ــشلهتكۈچى ئ ــغۇالت  Windows7ئى مهش

 .سىستېمىسىدىن چېكىنهلهيدۇ

 كومپيۇتېرنى تاقاش .1

كومپيۇتېرنى تاقاش بىلهن ئادهتته ئائىلىده ئىشلىتىلىدىغان ئېلېكتىر ئۈسـكۈنىلىرىنى 

ــاش ئوخــشىمايدۇ ــۈرۈش.  تاق ــى ئۆچ ــىنى   -كومپيۇتېرن ــوك مهنبهس ــدىكى ت ــاددىي ھال ئ

ئۈزۈۋېتىش بولۇپال قالماستىن، بهلكى، سىستېما ئىجرا بولۇۋاتقـان ھـالهتتىكى ئۆچـۈرۈش 

 .مهشغۇالتىنى كۆرسىتىدۇ

 نورمال ئۆچۈرۈش  1)
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دىـن چېكىنىـپ چىقىـش ھهم  Windows7كومپيۇتېرنى ئىشلىتىپ بولغاندىن كېيىن 

 :كومپيۇتېرنى تاقاشنىڭ توغرا قهدهم باسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

ــش، )  开始(»باشــالش« ــاق چېكى ــنى ت ــى )  开始(  »باشــالش«تىزىملىكى تىزىملىك

ــۆتكهپ،  ــنى ي ــن مائۇس ــدىن كېيى ــۈرى«چىققان ــاش ت ــسىنى )  关闭选项(»تاق كونۇپكى

 .كونۇپكىسىنى تاق چېكىش) 关机(»كومپيۇتېرنى تاقاش«چېكىش، 

 
 غهيرىي نورمال تاقاش  )2

غهيـرى «بـۇ خىـل تاقـاش .  كومپيۇتېرنى تاقاشتا يهنه بىرخىل ئاالھىده ئهھـۋال بـار

بـۇ خىـل ئهھـۋال ئابۇنىـت كومپيۇتېرنـى نورمـال ئىـشلىتىش .  دېيىلىدۇ»  نورمال تاقاش

گۈللــۈك ئېكــران بولــۇپ  «،»(死机)قېتىــپ قېلىــش «جهريانىــدا كومپيۇتــېر تۇيۇقــسىز

قاتــارلىق ئهھــۋالالر ئۇچــراپ )  黑屏(»قــارا ئېكــران بولــۇپ قىلىــش«، )花屏(»قىلىــش

تىزىملىكىــدىن كومپيۇتېرنــى تاقىغىلــى )  开始(»باشــالش«بــۇ خىــل ئهھۋالــدا .  تۇرىــدۇ

شۇڭالشــقا، بــۇ خىــل ئهھۋالــدا ئابۇنىــت پهقهت ئاساســى ماشــىنىدىكى مهنــبه .  بولمايــدۇ

ۋىكىليۇچــاتېلىنى بىــر قــانچه ســېكۇنت بېــسىپ تــۇرۇش ئــارقىلىق ئاساســىي ماشــىنىنى 

 .ئۆچۈرۈپ، ئاندىن كېيىن ئېكراننىڭ مهنبه ۋىكىليۇچاتېلىنى ئۆچۈرۈۋهتسه بولىدۇ

 ئارام ئېلىش ھالىتى .2

ــسا  ــارام ئېلىــش ھــالىتى بول مهشــغۇالت سىستېمىــسىدىن چېكىنىــپ   Windows 7ئ

چىقىــشنىڭ يهنه بىــر ئۇســۇلى، ئــارام ئېلىــش ھــالىتىنى تاللىغانــدا كومپيۇتــېر دىيــالوگ 

رامكىلىرى ۋه كومپيۇتېرنى تاقاش ھـالىتىنى سـاقاليدۇ، كومپيۇتېرنـى ئاچقانـدا دىيـالوگ 

بـۇ ۋاقىتتـا كومپيۇتـېر ھهقىقىـي تاقالمىغـان بولىـدۇ، بهلكـى .  ھالىتى ئهسـلىگه كېلىـدۇ

 .ئېنىرگىيىنى تۆۋهن چهكته سهرپ قىلىش ھالىتىگه كىرىدۇ

كومپيۇتېرنــى ئــارام ئېلىــش ھــالىتىگه كىرگۈزۈشــنىڭ كونكىــرت قهدهمباســقۇچلىرى 

 :تۆۋهندىكىچه

تىزىملىكىنى تاق چېكىـش، باشـالش تىزىملىكـى چىققاندىـن )  开始(»باشالش« )1

ئـوڭ تهرهپـكه قارىتىلغـان ئـوق «كونۇپكىـسىدىكى )  关闭选项(»تاقاش تۈرى«كېيىن، 
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» تاقـاش تـۈرى«كۇنۇپكىسىنى تاق چېكىش، ئاندىن كېيىـن چىققـان )  右箭头(»بېشى

تۈرىـنى تـالالش ئـارقىلىق، ئـارام ئېلىـش )  休眠(»ئارام ئېلىـش ھـالىتى«تىزىملىكىدىن 

 .ھالىتىگه ئۆتۈشكه بولىدۇ

 نېمه ئۈچۈن ئارام ئېلىش ھالىتىده توك تېجهيدۇ؟: ئهسكهرتىش

كومپيۇتېر ئارام ئېلىش ھالىتىگه كىرگهندىن كېيىن، ئىشلىتىلگهن مهزمـۇنالر قاتتىـق 

شۇڭالشـقا، .  دېسكىدا ساقلىنىدۇ ھهم كومپيۇتېردىكى بارلىق دېتـالالر تـوكتىن ئۈزۈلىـدۇ

 .ئارام ئېلىش ھالىتىده توك تېجهيدۇ

ئهگهر ئابۇنىت كومپيۇتېرنـى .  بۇ ۋاقىتتا كومپيۇتېر ئارام ئىلىش ھالىتىگه كىرىدۇ )2

. ئارام ئېلىش ھالىتىدىن ئويغاتماقچى بولسا، ئۇنداقتا چوقۇم قايتىدىن قوزغىتىشى كېرهك

كونۇپكىــسى بېــسىپ، كومپيۇتېرنــى )   Power(»قــوزغىتىش«ئاساســىي ماشــىنىدىكى 

قوزغىتىپ ھهم قايتىـدىن تىزىمالتقانـدا، ئـارام ئېلىـش ھـالىتىگه كىرىـشتىن ئىلگىرىكـى 

ئابۇنىـت ئـارام ئېلىـش ھالىتىـدىن ئىلگىرىكـى .  خىزمهت ھالىتىگه قايتقانلىقىنى بايقايمىز

 .خىزمىتىنى داۋاملىق داۋامالشتۇرسا بولىدۇ

دهيـدىغان )  睡眠(»ئۇخالش ھـالىتى«ده )  关闭选项(»تاقاش تۈرى«:  ئهسكهرتىش

ئۇ ئىمكانقهدهر ئېنىرگىيىنى ئهڭ ئاز ھالهتته خورىتىپ كومپيۇتېرنىـڭ .  يهنه بىر تۈرمۇ بار

. بىلهن بهزى ئوخشاشلىقى بار)  休眠. (قۇلۇپالش ھالىتىگه كىرىشىگه كاپالهتلىك قىلىدۇ

دىـن كومپيۇتېرنـى )睡眠(»ئـۇخالش ھـالىتى«لېكىن، ئهڭ چوڭ ئوخشىمايدىغان يېرى، 

(»قـوزغىتىش«ئهسلىدىكى نورمال خىزمهت ھالىتىگه قايتۇرۇشـتا ئاساسـىي ماشـىنىدىكى 

Power (كۇنۇپكىسىنى بېسىش ھاجهتسىز. 

 
 قۇلۇپالش .3

ئهگهر ئىشلهتكۈچىنىڭ كومپيۇتېردىن ۋاقتىنـچه ئايرىلىـدىغان ئىـشى بولـسا، بىـراق 

كومپيۇتېردىكى ئىجرا بولۇۋاتقان مهلۇم مهشـغۇالتنى تـوختىتىش قواليـسىز، باشـقىالرنىڭ 

ــۇپالش  ــى قۇل ــسا، كومپيۇتېرن ــنى كۆرۈشــىنى خالىمى ــدىكى ئۇچۇرى ئۆزىنىــڭ كومپيۇتېرى

ــدۇ،  ــسا بولى ــى قۇلۇپلى ــدىلىنىپ كومپيۇتېرن ــدىن پاي ــش «ئىقتىدارى ــت تىزىملىتى ئابۇنى

ئهسلىگه كېلىدۇ، قايتىـدىن ئىـشلىتىدىغان ۋاقىتتـا، پهقهت ئابۇنىـت مهخپىـي »  ھالىتى

كونكرېتنى قهدهم باسـقۇچ .  نومۇرنى كىرگۈزۈپ ئاچقاندىن كېيىن مهشغۇالت قىلسا بولىدۇ

 :تۆۋهندىكىچه

تىزىملىكــى )开始(»باشــالش«تىزىملىكىــنى تــاق چېكىــش، )  开始(»باشــالش«)  1

ئـوڭ تهرهپـكه «نـى تـاق چېكىـش، )关闭选项(»تاقـاش تـۈرى«ئېچىلغاندىن كېيىـن، 

) 关闭选项(»تاقـاش تـۈرى«نى تاق چېكىش، چىققان )右箭头(»قارىتىلغان ئوق بېشى
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 .تۈرىنى تالالش) 锁定(»قۇلۇپالش«تىزىملىكىدىن 

 
用(»ئابۇنىت تىزىملىتىش كۆزنىكـى«كومپيۇتېر قۇلۇپالش ھالىتىگه كىرگهندىكى )  2

户登录界面.( 

 
 تىزىمدىن چىقىرىۋېتىش. 4

Windows 7  بىــلهن مىكروســوفتنىڭ ئىلگىرىكــى مهشــغۇالت سىــستېمىلىرى ئاساســى

جهھهتتىن ئوخـشاش بولـۇپ، نۇرغۇنلىغـان ئابۇنىتنىـڭ بىـر كومپيۇتېردىكـى مهشـغۇالت 

سىستېمىسىنى ئورتاق ئىشلىتىشىگه يول قويۇلىدۇ، ھهر بىـر ئابۇنىـت ئۆزىنىـڭ خىـزمهت 

. مۇھىتىغا ئىگه بولىدۇ، شـۇنداقال، مۇناسـىپ بولغـان بهلگىلهشـلهرنى ئېلىـپ بارااليـدۇ

ئهگهر نۆۋهتته ئىشلىتىلىۋاتقان ئابۇنىت مۇھىتىـدىن چېكىنىـپ چىقىـش زۆرۈر بولغانـدا، 

تىزىمدىـن «.  ئىقتىدارى ئـارقىلىق ئىـشقا ئاشـۇرۇلىدۇ)  注销(»تىزىمدىن چىقىرىۋېتىش«

ئوخشىشىپ )  重新启动(»قايتىدىن قوزغىتىش«ئىقتىدارى بىلهن )  注销(»چىقىرىۋېتىش

ــدۇ ــرا .  كېتى ــاۋۋال ئىج ــده، ئ ــنى تاقاشــقا ھهرىكهتلهنگهن ــان پىروگراممى ــرا بولۇۋاتق ئىج

بولۇۋاتقان ھۆججهتلهرنـى سـاقالش ئېلىـپ بـارىمىز، ئۇنـداق بولمىغانـدا ئۇچـۇر يوقـاپ 

ــدۇ ــۈرۈپ چىقىرى ــشىنى كهلت ــستېما .  كېتى ــن، سى ــدىن كېيى ــپ بولغان ــغۇالتنى قىلى مهش

ئابۇنىـت «ئاپتوماتىك ھالدا شهخـسىي ئۇچۇرنـى قـاتتىق دېـسكىدا سـاقاليدۇ ھهم تـېزال 

كونكىـرت قهدهمباسـقۇچالر .  گه ئالماشـتۇرىدۇ)  用户登陆界面(»  تىزىملىتىش كۆزنىكـى

 :تۆۋهندىكىچه

تىزىملىكـى )  开始(»باشـالش«كۇنۇپكىـسىنى تـاق چېكىـش، )开始(»باشالش«)  1

ئـوڭ تهرهپـكه قارىتىلغـان ئـوق «دىكى )  关闭选项(»تاقاش تۈرى«چىققاندىن كېيىن، 

关闭选(»تاقـاش تـۈرى«كۇنۇپكىسىنى تاق چېكىش، ئانـدىن كېيىـن )  右箭头(»بېشى
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项( تىزىمدىن چىقىرىۋېتىش«دىكى تىزىملىكتىن«)注销  ( تۈرىنى تالالش ئارقىلىق ئىـشقا

 .ئاشۇرۇلىدۇ

 
ئهگهر نۆۋهتتىكـى ئابۇنتنىــڭ ئىجـرا بولۇۋاتقــان پىروگراممىـسى بولــسا، ئۇنداقتــا )  2

 .تۆۋهندىكىدهك كۆزنهك ئهسكهرتىشى كۆرۈلىدۇ

 
كۇنۇپكىـــسىنى تـــاق چېكىـــش ئـــارقىلىق سىـــستېما )  取消(»  بىكـــار قىلىـــش«)  3

مهشغۇالتىنى بىكار قىالاليمىز، كومپيۇتېر ئهسـلىدىكى )注销(» تىزىمدىن چىقىرىۋېتىش«

كۇنۇپكىـسى )  强制注销(»  مهجبۇرى تىزىمـدىن چىقىرىـۋېتىش«ئهگهر . ھالهتكه قايتىدۇ

تــاق چېكىلــسه، سىــستېما مهجبــۇرى ھالــدا ئىجــرا بولۇۋاتقــان پىروگراممىــنى تاقايــدۇ، 

 .نى تېزال ئالماشتۇرىدۇ)用户登陆界面(»ئابۇنىت تىزىملىتىش كۆزنىكى«شۇنداقال، 

 
 ئابۇنىت ئالماشتۇرۇش. 5

مــۇ تــېزال نۆۋهتتىكــى ئــابۇنىتتىن چېكىنىــپ )切换用户(»ئابۇنىــت ئالماشــتۇرۇش«

كونكرېـت .  گه قايتىـدۇ)用户登录界面(»ئابۇنىت تىـزىملىتىش كۆزنىكـى«چىقىدۇ ھهم 

 :مهشغۇالت قهدهم باسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

تىزىملىكــــى ئېچىلىــــدۇ، )  开始(»باشــــالش«يۇقىرىــــدىكى ئهســــلىدىكىدهك )  1
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(»ئوڭ تهرهپكه قارىتىلغان ئـوق بېـشى«دىكى )关闭选项(»تاقاش تۈرى«تىزىملىكتىن 

右箭头  ( تاقاش تۈرى«كۇنۇپكىسىنى تاق چېكىش، ئاندىن«)关闭选项( تىزىملىكىدىـن

 .تۈرىنى تالالش ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ) 切换用户(»ئابۇنىت ئالماشتۇرۇش«

 
گه ئالماشــقاندىن )用户登录界面(»  ئابۇنىــت تىــزىملىتىش كۆزنىكــى«سىــستېما )  2

已) (تىزىملىتىـپ بولۇنـدى(كېيىن، ئوخشاش ۋاقىتتا نۆۋهتته تىزىملىتىلغان ئابۇنتنىڭ  

登录(دېگهن ئۇچۇرى كۆرۈنىدۇ. 

: مهسـىلهن) (用户账户(»ئابۇنىـت ئىـسمى«بۇ ۋاقىتتا ئابۇنىت باشقا ئابۇنتنىڭ )  3

admin  ( تىزىملىتىـــپ بولۇنغـــان «تـــالالش ئـــارقىلىق سىـــستېمىغا تىزىملىتىـــدۇ، بـــۇ

نىڭ ئابۇنىـت ئىـسمىغا ۋه ئىجـرا بولۇۋاتقـان پىروگراممىغـا تهسـىر )  已登录(»  ئابۇنىت

 .كۆرسهتمهيدۇ

切换(»ئابۇنىت ئالماشـتۇرۇش«ۋه )  注销(»تىزىمدىن چىقىرىۋېتىش«:  ئهسكهرتىش

用户(نىڭ قانداق پهرقى بار؟ 

گه )用户登录界面(»ئابۇنىـت تىـزىملىتىش كۆزنىكـى«ئىككىلىسىده ناھايىتى تىزال 

ئىجـــرا بولۇۋاتقـــان )  注销(»تىزىمـــدىن چىقىرىـــۋېتىش«بىـــراق، .  قـــايتقىلى بولىـــدۇ

پىروگراممىنى ئاخىرالشتۇرۇش مهشغۇالتىنى تهلهپ قىلىپ، نۆۋهتتىكى ئابۇنىتنى تاقايدۇ؛ 

بولــسا نۆۋهتتىكــى ئابۇنتنىــڭ پىروگراممىــسىنىڭ )  切换用户(»ئابۇنىــت ئالماشــتۇرۇش«

 .داۋاملىق ئىجرا بولۇشىغا يول قويىدۇ، باشقا تهسىرگه ئۇچرىمايدۇ

 

    2.2  Windows 7 نىڭ ئۈستهل يۈزى بىلهن تونۇشۇش 
 

Windows 7   مهشغۇالت سىستېمىسىغا تىزىمالتقاندىن كېيىن، ئاۋۋال ئابۇنتنىڭ كـۆز

نىڭ ئۈستهل يـۈزىگه  Windows 7بۇ باسقۇچتا . ئالدىدا كۆرۈنگىنى ئۈستهل يۈزى بولىدۇ

 .مۇناسىۋهتلىك بولغان بىلىملهر تونۇشتۇرۇلىدۇ

ئۈستهل يـۈزى «ئۇ .  ئابۇنتنىڭ تۈرلۈك مهشغۇالتلىرى ئۈستهل يۈزىده ئېلىپ بېرىلىدۇ

开(»باشـالش«، )桌面图标(»سـىنبهلگه«، ئۈستهل يۈزىـدىكى )桌面背景)«تهگلىكى

始  ( ۋهزىـپه سـىتونى«كۇنۇپكىسى ۋه«)任务栏  ( قاتـارلىق تـۆت قىـسىمنى ئـۆز ئىچىـگه

 .ئالىدۇ
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 ئۈستهل يۈزى تهگلىكى . 1

ئۈسـتهل يۈزىـدىكى تهگلىـك شـهكلىنى   Windowsئۈستهل يـۈزى تهگلىكـى بولـسا 

ئابۇنىــت ئۆزىنىــڭ .  كۆرســىتىدۇ، يهنه داســتىخان يــاكى تــام قهغىــزى دهپمــۇ ئاتىلىــدۇ

كونكىـرت .  ياقتۇرۇشىغا ئاساسهن ئۈستهل يۈزى تهگلىـك شـهكلىنى ئالماشتۇرسـا بولىـدۇ

 .باسقۇچىدا تونۇشتۇرۇلىدۇ 3.1.2مهشغۇالت قهدهم باسقۇچلىرى 

 ئۈستهل يۈزىدىكى سىنبهلگه . 2

ئۈســتهل يۈزىــدىكى ســىنبهلگه بولــسا بىــر پورتىرتنىــڭ كىچىكلىتىلــگهن ســۈرهت ۋه 

رهسىم بولسا ئۇنىڭ بهلگىسى، يېزىق بولسا ئۇنىـڭ نامىنىـڭ .  ئىزاھاتتىن تهركىب تاپىدۇ

 .ئاتىلىشى ياكى ئىقتىدارىنى ئىپادىلهيدۇ

 
Windows 7  ده، بــارلىق ھــۆججهت، ھــۆججهت قىــسقۇچ، ھهتتــا، قوللىنىلىــشچان

بـۇ سـىنبهلگىلهرنى .  پىروگرامما قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى سنبهلگه ئـارقىلىق ئىپادىلىنىـدۇ

ـــشچان  ـــاكى قوللىنىلى ـــسقۇچ ي ـــارقىلىق ھـــۆججهت، ھـــۆججهت قى قـــوش چېكىـــش ئ

سىنبهلگىسىنى قـوش )  计算机(»كومپيۇتېر«:  مهسىلهن.  پىروگراممىالرنى ئېچىشقا بولىدۇ
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 .كۆزنىكىنى ئېچىشقا بولىدۇ) 计算机(»كومپيۇتېر«چېكىش ئارقىلىق 

 
 كۇنۇپكىسى) 开始(»باشالش«. 3

ـــىتونى« ـــپه س ـــدىكى )  任务栏(»ۋهزى ـــڭ ســـول گىرۋىكى ) 开始(»باشـــالش«نى

 .تىزىملىكى چىقىدۇ) 开始(»باشالش«كۇنۇپكىسى تاق چېكىلگهنده 

 
 )任务栏(» ۋهزىپه سىتونى«. 4

ــپه ســىتونى« ــال )  任务栏(»ۋهزى ــسمىدىكى گورىزونت ــڭ ئاســتى قى ــسا ئېكراننى بول

ئۈستهل يۈزى بىلهن ئوخشىمايدىغان يېرى، ئۈستهل يۈزىنى ئېچىپ .  تاياقچىغا جايالشقان

)任务栏(»  ۋهزىـپه سـىتونى«بولۇنغان كۆزنهكلهر ئـارقىلىق يېپىـشقا بولىـدۇ، بىـراق، 

ئــۇ ئاساســلىقى پىروگراممــا كۇنۇپكىــسى رايونــى، ئۇقتــۇرۇش .  باشــتىن ئــاخىر كۆرۈنىــدۇ

قىـسىمدىن 3كۇنۇپكىسى قاتارلىق )  任务栏(»  ئۈستهل يۈزىنى كۆرسىتىش«دائىرىسى ۋه 

 .تۈزۈلىدۇ

 
Windows 7  ،ۋهزىپه سىتونى«ده«)任务栏( پۈتۈنلهي يېڭىدىن اليىھهلهنـگهن، ئـۇ

يېڭىچه قىياپهتكه ئىگه بولغان، ئىلگىرىكىدهك ئوخشاش بولمىغـان كـۆزنهكلهر ئارىـسىدا 

(»ۋهزىپه سـىتونى«دىكى  Windows 7ئالماشتۇرۇش ئېلىپ بېرىشقا بولۇپال قالماستىن، 

任务栏  ( قارىماققــا تېخىمــۇ قواليلىقالشــتۇرۇلۇپ، ئىقتىــدارى تېخىمــۇ كــۈچهيتىلگهن ۋه

 .جانلىقالشتۇرۇلغان

 پىروگرامما كونۇپكىسى رايونى 

پىروگراممــــا كونۇپكىــــسى رايونىغــــا ئورۇنالشــــتۇرۇلغىنى ئېچىلىــــپ بولۇنغــــان 
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كۆزنهكلهردىكى ئهڭ كىچىك ھالهتكه كهلتۈرۈش كونۇپكىـسى تـاق چېكىلگهنـده كـۆزنهك 

ھهرقانداق بىر پىروگرامما كونۇپكىسى ئۈستىده مـائۇس ئـوڭ .  ئارىسىدا ئالمىشىش بولىدۇ

ئابۇنىـت دائىـم ئىـشلىتىلىدىغان .  تىزىملىكى چىقىـدۇ Jump Listكونۇپكىسى چېكىلسه، 

قــا بولىــدۇ، بــۇ چاغــدا »قۇلــۇپالش«دا )任务栏(»  ۋهزىــپه ســىتونى«پىروگراممىالرنــى 

زىيارهت قىلىشقا ئاسان بولىدۇ، يهنه ئېھتىياجغا ئاساسهن تـاق چېكىـش بىـلهن سـۆرهش 

 . مهشغۇالتى ئارقىلىق ۋهزىپه سىتونىدا قايتىدىن رهتلهش ئېلىپ بارسا بولىدۇ

 
Windows 7  ــڭ ــىتونى«نى ــپه س ــا يهنه )  任务栏(»ۋهزى ــن   Aero Peekغ يېڭىدى

كۆزنهكنى ئالدىن كۆرۈش ئىقتىدارى قوشـۇلغان بولـۇپ، مائۇسـنى ۋهزىـپه سـىتونىدىكى 

ــى  ــكه ياك ــدىن كۆرۈش ــنى ئال ــان ھۆججهت ــن ئېچىلغ ــدىن كېيى ــىنبهلگىگه توغرىلىغان س

بىـز شـۇ سـىنبهلگىنى تـاق .  پىروگراممىنىڭ كىچىكلىتىلگهن رهسىمىنى كۆرۈشـكه بولىـدۇ

 . چېكىش ئارقىلىق مۇناسىپ كۆزنهكنى ئاچااليمىز

 
 ئۇقتۇرۇش رايونى

ۋهزىپه سىتونىنىڭ ئوڭ تهرىپىـگه جايالشـقان بولـۇپ، سىـستېما   -ئۇقتۇرۇش رايونى

ۋاقىت رايونـى، ئـاۋاز، تـور، مهشـغۇالت رايونـى قاتـارلىق بىـر قاتـار پىروگراممىالرنىـڭ 

سىنبهلگىسىدىن باشقا يهنه نۆۋهتته ئىجرا قىلىنىۋاتقان پىروگراممىالرنىـڭ سىنبهلگىـسىنى 

 . ياكى زىيارهت قىلىش ھوقۇقىنى بهلگىلهش جهريانى قاتارلىقالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 ئۈستهل يۈزىنى كۆرسىتىش كونۇپكىسى 

Windows 7 »ــىتونى ــپه س ــسىم )  任务栏(»ۋهزى ــگه يهنه بىرقى ــوڭ تهرىپى ــڭ ئ نى

ـــدىغان  ـــم قوللىنىلى ـــق ۋه دائى ـــنى كۆرســـىتىش«قواليلى ) 显示桌面(»ئۈســـتهل يۈزى

ــق  ــان بارلى ــپ تۇرغ ــارقىلىق ئېچىلى ــا ئ ــۇ كونۇپك ــۇپ، ب ــۇلغان بول ــسى قوش كۇنۇپكى

بۇنـداق بولغانـدا بىـز .  پىروگراممىالرنى تېز سۈرهتته كىچىكلىتىش ئۈنۈمىگه ئېرىشهلهيمىز

ئۈســتهل يۈزىــدىكى پىروگراممىالرنــى ئهڭ تىــز ســۈرهتته ئېچىــش ۋه كــۆرۈش ئۈنــۈمىگه 

ئهگهر بىز ئهسـلىدىكى ئىېچىلىۋاتقـان پىروگراممىالرنـى كـۆرۈش ھـالىتىگه .  ئېرىشهلهيمىز
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كۇنۇپكىـسىنى )  显示桌面(»ئۈستهل يۈزىـنى كۆرسـىتىش«كهلمهكچى بولساق، ئۇ ھالدا 

تاق چهكسهك، ئىلگىرىكى بارلىق ئېچىلغان ھـۆججهتلهر نورمـال كۆرسـىتىلىش ھـالىتىگه 

 . كېلىدۇ

 
 

2.3 Windows7  نىڭ باشالش تىزىملىكى)开始菜单 ( 
 

ــى« ــالش تىزىملىك ــۆججهت )  开始菜单(»باش ــسى، ھ ــېر پىروگراممى ــسا كومپيۇت بول

دىن )开始菜单(»باشالش تىزىملىكى«قىسقۇچ ۋه اليىھهلهشنىڭ ئاساسلىق يولى بولۇپ، 

بۇ ئابۇنتالرنىـڭ تۈرلـۈك مهشـغۇالتلىرىنى .  بارلىق ئىش پىروگراممىلىرىنى تاپقىلى بولىدۇ

开始菜(»باشـالش تىزىملىكـى«   Windows 7.  ئېلىپ بېرىشىغا قواليلىق ئېلىپ كېلىدۇ

单  ( مـــۇقىم بولغـــان پىروگـــراممىالر«ئاساســـلىقى«)固定程序  ( ،دائىـــم «تىزىملىكـــى

所有程(»بـارلىق پىروگراممـا«تىزىملىكـى، )  常用程序(»قوللىنىلىدىغان پىروگـراممىالر

序  ( ،ــى ــسى«تىزىملىك ــزدهش رامكى ــوزغىتىش«، )搜索(»ئى ــى ۋه )  启动(»ق تىزىملىك

 . كونۇپكىسى قاتارلىقالردىن تۈزۈلىدۇ) 关闭选项(»ئۆچۈرۈش تۈرلىرى«
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 تىزىملىكى) 固定程序(»مۇقىم بولغان پىروگراممىالر«. 1

بۇ تىزىملىكته ئاساسلىقى پىروگرامما ئىچىدىكى مۇقىم ھـالهتته كۆرۈنـۈپ تۇرىـدىغان 

، قويغــۇچ)入门(پىروگــراممىالر تىزىملىكــى بــار بولــۇپ، ئــۇالردىن ئاساســلىقى كىــرىش

【Windowsmediacenter】 قاتارلىقالردىن ئىبارهت . 

 
 تىزىملىكى) 常用程序(»دائىم قوللىنىلىدىغان پىروگراممىالر«. 2

تىزىملىكىده ئاپتوماتىـك ھـالهتته )  常用程序(»دائىم قوللىنىلىدىغان پىروگراممىالر«

پىروگراممىنىڭ سىنبهلگىـسى قويۇلغـان بولـۇپ،  7دائىم قوللىنىدىغان پىروگراممىالردىن 

رهسىم سـىزىش «، )截图工具(»رهسىم تۇتۇش قورالى«، )计算器(»ھېسابلىغۇچ«ئۇالر 

بـۇ تىـزىملىكته ئاساسـلىقى كـۆپ ئىـشلىتىلگهن .  قاتارلىقالردىن ئىبارهت)  画图(»دېتالى

بــۇ پىروگراممىالرنىــڭ سىنبهلگىــسى .  پىروگراممىالرنىــڭ سىنبهلگىــسى كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ

ــدۇ ــويىچه ئالمىــشىپ تۇرى ــازلىقى ب ــم ســانىنىڭ كــۆپ ئ ــشلىتىلىش قېتى . ئاساســلىقى ئى

ئىــشلهتكۈچىلهر دائىــم قوللىنىلىــدىغان پىروگــراممىالر تىزىملىكىــدىكى كۆرۈنىــدىغان 

 . پىروگراممىالرنىڭ سىنبهلگه سانىنى ئۆز ئېھتىياجى تهڭشىۋالسا بولىدۇ

 تىزىملىكى) 所有程序(بارلىق پىروگرامما . 3

تىزىملىكىـــدىن كومپيۇتېرغـــا )  所有程序(»بـــارلىق پىروگراممـــا«ئىـــشلهتكۈچىلهر 

ــشلىتهلهيدۇ ــالالپ ئى ــدۇ ۋه ت ــى كۆرهلهي ــارلىق پىروگراممىالرن ــان ب ــابۇنتالر .  قاچىالنغ ئ

ـــارلىق پىروگراممـــا«تىزىملىكىـــدىن )  开始(»باشـــالش« ـــزىملىكىگه )  所有程序(»ب تى

ــسترېلكىنى  ــدىكى ئى ــوڭ تهرىپى ــن ئ ــدىن كېيى ــق )  右前头(توغرىلىغان چېكىــش ئارقىلى

ــا« ــارلىق پىروگرامم ــدىكى )所有程序(»ب ــا«تىزىملىكى ــارلىق پىروگرامم ) 所有程序(»ب

 . تارماق تىزىملىكلهرگه ئېرىشهلهيدۇ
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 تىزىملىكى) 启动(»قوزغىتىش«. 4

ــوزغىتىش« ــوڭ )开始菜单(»باشــالش تىزىملىكــى«  -تىزىملىكــى)  启动(»ق ــڭ ئ نى

تىزىملىكىگه بىر قاتـار )  启动(»قوزغىتىش«تهرهپ كۆزنىكىگه ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، 

ــدىغان ــم قوللىنىلى ــان【Windows】دائى ــرى ئۇالنغ ــىلهن.  پىروگراممىلى ــڭ «:  مهس مېنى

ۋه »(控制面板) كونــترول تاختــا«، )计算机(»كومپيۇتــېر«، )我的文档(»ھــۆججىتىم

 . قاتارلىقالردىن ئىبارهت) 设备和打印机(»ئۈسكۈنه ۋه پىرىنتېر«

 )搜索(»ئىزدهش رامكىسى«. 5

ــسى« ــزدهش رامكى ــسى  )搜索(»ئى ــۆججهت ۋه ھهرقاي ــېردىن ھ ئاساســلىقى كومپيۇت

) 搜索(»ئىـزدهش رامكىـسى«تۈرلهرنى ئىزدهشتىكى مۇھىم ئۇسـۇلالرنىڭ بىـرى بولـۇپ، 

، )图片(»ســۈرهت«، )文档(»ھــۆججهت«ئــارقىلىق كومپيۇتېردىكــى مۇناســىۋهتلىك 

قاتارلىق تۈرلهرنـى ئىـزدهپ تېپىـشقا )  文件夹(»ھۆججهت قىسقۇچ«ۋه )  音乐(»مۇزىكا«

 .بولىدۇ

 ئىقتىدار رايونى) 关闭选项(تاقاش تۈرى . 6

ۋه )  关机(ئىقتىدار رايونـى بولـسا تاقـاش كونۇپكىـسى )  关闭选项(»تاقاش تۈرى«

关闭(»تاقـاش تـۈرى«.  نى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ)关闭选项(  »تاقاش تۈرى كونۇپكىسى«

选项  ( ،تاقاش تۈرى«كۇنۇپكىسىنى چهككهنده«)关闭选项( تىزىملىكى چىقىدۇ، بۇنىڭ

، )  注销(»تىزىمدىن چىقىرىـۋېتىش«، »(切换户用)ئابۇنىتنى ئالماشتۇرۇش«ئىچىدىن 

 .قاتارلىق تۈرلهر بار »(休眠)ئۇخالش«ۋه ) 重新启动(»قايتا قوزغىتىش«

 

2.4 Windows 7  كۆزنىكى 

 
ئابۇنىت پىروگرامما، ھۆججهت يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچ ئاچقانـدا ئېكرانـدا كـۆزنهك 

ده گهرچه ھهر قايسى كۆزنهكلهرنىـڭ مهزمۇنـى  Windows7.  رامكىسى شهكلىده كۆرۈنىدۇ

بىـر .  ئوخشاش بولمىسىمۇ، بىراق، بارلىق كۆزنهكلهرنىڭ ھهممىسىده بىـر ئورتـاقلىق بـار
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تهرهپتىن كۆزنهك باشتىن ئـاخىر ئۈسـتهل يۈزىـده كۆرۈنىـدۇ، يهنه بىـر تهرهپتىـن كـۆپ 

بـۇ مهزمۇنـدا .  قىسىم كۆزنهكلهرنىڭ ھهممىسى ئاساسـهن ئوخـشاش قىـسىمدىن تۈزۈلىـدۇ

نىـــڭ كـــۆزنهك تۈزۈلۈشـــى  Windows7كومپيۇتـــېر كۆزنىكـــى مىـــسالغا ئېلىنىـــپ،

 .چۈشهندۈرۈلىدۇ

2.4.1 Windows 7  كۆزنهك قۇرۇلمىسى 

ئۈستهل يۈزىدىكى كومپيۇتېر سىنبهلگىسىنى قوش چهككهنـده، كومپيۇتـېر كۆزنىكـى 

 . ئېچىلىدۇ

كۆزنهك ئـادهتته كونـترول كونۇپكـا رايونـى، ئىـزدهش رايونـى، ئـادرېس سـىتونى، 

تىزىملىك سىتونى، قورال سىتونى، يول باشـالش كۆزنىكـى، ھـالهت سـىتونى، ئىنچىـكه 

 .قىسىمدىن تۈزۈلىدۇ 9ھالقا رايونى ۋه خىزمهت رايونىدىن ئىبارهت 

 كونترول كونۇپكا رايونى  .1

ئايرىـم   -كونترول كونۇپكا كۆزنىكى بار، ئـۇالر ئـايرىم  3كونترول كونۇپكا رايونىدا 

ھالــدا كىچىكلىتىــش كونۇپكىــسى، چوڭــايتىش كونۇپكىــسى ۋه تاقــاش كونۇپكىــسىدىن 

 . ئىبارهت، ئۇالرنىڭ كونكرېت ئىشلىتىش ئۇسۇلى تۆۋهندىكى مهزمۇندا تونۇشتۇرۇلىدۇ

 ئادرېس سىتونى  .2

ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ئورنىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، ئـۇ ئـارقىلىق يهنه 

 . ئىنتېرنېت تورىدىكى بايلىقالرنى زىيارهت قىلغىلى بولىدۇ

 ئىزدهش رايونى  .3

ــسىغا  ــالوگ رامكى ــى دىي ــزدهش رايون ــامىنى ئى ــشاننىڭ ن ــان نى ــى بولغ ئىزدىمهكچ

. كونۇپكىسىنى يـاكى ئىـزدهش كونۇپكىـسىنى تـاق چېكىمىـز  Enterكىرگۈزۈپ، ئاندىن 

كــۆزنهكته ئىــزدهش ســىتونىنىڭ ئىقتىــدارى بىــلهن باشــالش تىزىملىكىــدىكى ئىــزدهش 

لېكىن، بۇ ئورۇندا پهقهت نۆۋهتتىكـى .  رامكىسىنىڭ ئىقتىدارى بىلهن ئوخشىشىپ كېتىدۇ

يهنه ئىــزدهش تۈرىــنى تالالشــنى .  كۆزنهكنىــڭ دائىرىــسى ئىچىــدىن نىــشاننى ئىزدهيــدۇ

 .قوشقىلى بولىدۇ، بۇنداقتا يهنه تېخىمۇ ئېنىق، ھهم تېز ئىزدهپ تاپقىلى بولىدۇ

 تىزىملىك سىتونى  .4

ــنى  ــادهتته تىزىملىك ــوزغىتىش تىزىملىكــى«ئ ــېز ق ــدىغان «ۋه  »ت ــۆۋهنگه تارتىلى ت

كــۆزنهكته تىزىملىــك ســىتونىدا ســاقالنغان .  دهپ ئىككــى تــۈرگه ئايرىلىــدۇ »تىزىملىــك

تۆۋهنگه تارتىلىدىغان تىزىملىكتىكـى ھهر بىـر تۈرنىـڭ ھهممىـسى بۇيـرۇق جۇغالنمىـسى 

ــارقىلىق ئىــشقا ئاشــىدۇ.  بولىــدۇ ــالالش مهشــغۇالتى ئ ــزىملىكتىن تۈرنــى ت . ئابۇنىــت تى

كۆرۈش تىزىملىكىنى تالالپ، كۆرۈشنى ئىجرا قىلغاندا، ئاستىغا تارتىلغان بىـر :  مهسىلهن

ده، تىزىملىكته بىر قاتار ئاالھىده بهلگىلهر بولىدۇ، ئۇالر ئوخشاش   -تىزىملىك ئېچىلىدۇ

تىـزىملىكته بىـر قاتـار ئـۆزگهرتىش ئېلىـپ بارغـان ۋاقىتتـا، بـۇ .  بولمىغان مهنىگه ئىگه

تۆۋهنـده ھهرخىـل بهلگىلهرنىـڭ مهنىـسى .  بهلگىلهرده مـاس بولغـان ئۆزگىـرىش بولىـدۇ

 .تونۇشتۇرۇلىدۇ

مهلۇم بىر تىزىملىك تۈرىنىڭ ئالدىدا بهلـگه قويۇلغانـدا، بـۇ تىزىملىكنىـڭ نـۆۋهتته 

ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ، يهنه بىر قېتىم بۇ تىزىملىكنى تاللىغاندا بـۇ بهلـگه 

ھـالهت سـىتونى تىزىملىكىنىـڭ ئالدىـدىكى بـۇ بهلـگه كۆرۈنگهنـده :  مهسـىلهن.  يوقايدۇ
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ھــالهت ســىتونىنىڭ كۆرۈنۈۋاتقــانلىقىنى بىلدۈرىــدۇ، ئهگهر بــۇ تۈرنــى يهنه بىــر قېتىــم 

 . تاللىغاندا ھالهت سىتونى يوشۇرۇن ھالهتكه ئۆتىدۇ

تىزىملىك سىتونىدىكى مهلۇم تۈرلهر بىر گۇرۇپپا توپالمالرنىڭ بىرلىكته يىغىلىـشىدىن 

 .كۆرۈش تىزىملىكىدىكى بىر قانچه كۆرۈش شهكلى تىزىملىكى: مهسىلهن. تۈزۈلىدۇ

: مهسـىلهن.  تالالش تىزىملىكىدىكى مهلۇم تالالش تۈرلىرىنىڭ ئالدىـدا بهلـگه بولىـدۇ

تهكشى ئورۇن تىزىملىك تـۈرى، بـۇ تهكـشى ئورۇنـدا كۆزنهكلهردىكـى بـارلىق تۈرلهرنـى 

 .كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ

Windows 7 2.4.2 كۆزنهكلىرىنىڭ ئاساسى مهشغۇالتى 

مۇھىتىدىكى ئاساسىي ئوبيېكىت بولۇپال قالماسـتىن ئهڭ   Windows 7كۆزنهك بولسا 

بۇ بۆلهكته مۇشۇ توغرىـسىدا قىـسقىچه چۈشـهنچه .  ئاساسى مهشغۇالت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 .بېرىپ ئۆتىمىز

 كۆزنهكنى ئېچىش .1

 .نۆۋهتته كونترول تاختىسى كۆزنىكىنى ئېچىش مهشغۇالتىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز

ئېكران يۈزىـدىكى كونـترول تاختىـسى :  ئېكران يۈزىدىكى سىنبهلگىدىن پايدىلىنىش

سىنبهلگىسىنى قوش چېكىمىز ياكى كونـترول تاختىـسىنىڭ ئۈسـتىگه مائۇسـنى توغـرىالپ 

ــدىن  ــك ئىچى ــېزلهتمه تىزىملى ــان ت ــپ ئېچىلغ ــسىنى چېكى ــوڭ كونۇپكى ــش«ئ » ئېچى

 .تىزىملىكىنى تالاليمىز

 
ــدىلىنىش)  开始(»باشــالش« ــدىن پاي ــى )  开始(»باشــالش«:  تىزىملىكى تىزىملىكىن

تىزىملىـك تۈرىنـى )  控制面板(»كونـترول تاختىـسى«چېكىپ، ئېچىلغان تىـزىملىكتىن 

 .تاللىساقمۇ بولىدۇ

 
 كۆزنهكنى تاقاش .2

ــان  ــى ئېچىلغ ــسى«نۆۋهتتىك ــترول تاختى ــى )  控制面板(»كون ــنى تاقىماقچ كۆزنىكى

 .بولساق، تۆۋهندىكى ئالته خىل ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ مهشغۇالت ئېلىپ بارىمىز

ـــاش« ـــدىلىنىش »تاق ـــسىدىن پاي ـــسى«:  كونۇپكى ـــترول تاختى )  控制面板(»كون
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ــدىكى  ــتۈنكى بۇلۇڭى ــوڭ تهرهپ ئۈس ــڭ ئ ــاش«كۆزنىكىنى ــسىدىن  (关闭)»تاق كونۇپكى

 .پايدىلىنىپ ئۆچۈرۈش

 
كۆزنهكنىڭ تىزىملىك سـىتونىدىكى :  تىزىملىكىدىن پايدىلىنىش)  文件(»ھۆججهت«

 .تىزىملىكىنى تالالپ ئۆچۈرىمىز» تاقاش/ھۆججهت«

 
) 控制面板(»كونترول تاختىسى«:  ئوڭ كونۇپكا تېزلهتمه تىزىملىكىدىن پايدىلىنىش

كۆزنىكىنىڭ تېما سـىتونىغا مائۇسـنى توغـرىالپ، ئـوڭ كونۇپكىـسىنى چېكىـپ، چىققـان 

 .تىزىملىكىنى تالالش ئارقىلىق ئۆچۈرۈش) 关闭(»تاقاش«تېزلهتمه تىزىملىكتىن 

 
كـۆزنهك تېمـا سـىتونىنىڭ سـول تهرهپنـى :  تېما سىتونى تىزىملىكىدىن پايـدىلىنىش

 .تۈرىنى تالالپ ئۆچۈرىمىز) 关闭(»تاقاش«چېكىپ چىققان تىزىملىكتىن 

 
] + [Alt[تاقىمـاقچى بولغـان كۆزنهكـنى تـالالپ :  بىرىكمه كونۇپكىدىن پايدىلىنىش

F4 [بىرىكمه كۇنۇپكىنى بېسىپ ئۆچۈرۈش ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. 
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نىـڭ »ۋهزىـپه سـىتونى«:  سىتونىدىن پايـدىلىنىش )Jump List(تاقلىما  تىزىملىك 

سىنبهلگىـسىنىڭ ئۈسـتىگه مائۇسـنى توغـرىالپ، ئـوڭ »  كونترول تاختىـسى«ئۈستىدىكى 

تۈرىنـى »  كۆزنهكـنى تاقـاش«سـىتونىدىن   Jump Listكونۇپكىسىنى چېكىـپ، چىققـان

 .تالالپ ئۆچۈرىمىز

 كىچىكلىكىنى تهڭشهش-كۆزنهكنىڭ چوڭ .3

-كۆزنىكىــنى ئاســاس قىلىــپ، كۆزنهكنىــڭ چــوڭ»  كونــترول تاختىــسى«بۇنىڭــدا 

 .كىچىكلىكىنى تهڭشهشنىڭ ئۈچ خىل ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرىمىز

كۆزنهكــنى كونــترول قىلىــش كونۇپكىلىــرى :  كونــترول كونۇپكىــسىدىن پايــدىلىنىش

ئهڭ چــوڭ ھــالهتكه «كونۇپكىــسى، )  最小化(»ئهڭ كىچىــك ھــالهتكه كهلتــۈرۈش«

كونۇپكىـسى قاتارلىقالرنـى »  ئهسلىگه كهلتـۈرۈش«كونۇپكىسى ۋه )  最大化(»كهلتۈرۈش

 .ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

كونــترول «كونۇپكىــسىنى چېكىــپ، )  最小化(»ئهڭ كىچىــك ھــالهتكه كهلتــۈرۈش«

ـــسى ـــۈرۈپ، )  控制面板(»تاختى ـــالهتكه كهلت ـــك ھ ـــنى ئهڭ كىچى ـــپه «كۆزنىكى ۋهزى

ۋهزىـپه .  دىكى پىروگرامما كونوپكىسى ھالىتىگه كهلتۈرگىلى بولىدۇ)  任务栏(   »سىتونى

 .سىتونىدىكى پىروگرامما كونۇپكىسىنى چېكىپ ئهسلىدىكى ھالهتكه كهلتۈرگىلى بولىدۇ

) 控制面板(»كونـــترول تاختىـــسى«:  تېمـــا ســـىتونىدىن پايـــدىلىنىپ تهڭـــشهش

كۆزنىكىنى ئاچقاندا، ئهگهر كۆزنهك باشتىال ئهڭ چـوڭ ھـالهتته ئېچىلمىـسا، كۆزنهكنىـڭ 

تېما سىتونىنىڭ ئۈستىدىكى خالىغان بىر ئورۇنغـا مائۇسـنى توغـرىالپ قـوش چهكـسهك، 

كۆزنهك ئهڭ چوڭ ھالهتكه كېلىدۇ، يهنه قوش چهكـسهك ئهسـلىدىكى كىچىـك ھـالىتىگه 

 .كېلىدۇ

كۆزنهك چوڭايتىلمىغان يـاكى كىچىكلىتىلمىـگهن  :مائۇس ئارقىلىق سوزۇپ تهڭشهش

ــى  ــوڭ كىچىكلىكىن ــڭ چ ــۆرهپ كۆزنهكنى ــارقىلىق س ــائۇس ئ ــشلهتكۈچىلهر م ــا ئى ۋاقىتت

 .ئۆزگهرتسه بولىدۇ

كۆزنىكىـــنى ئاســـاس قىلىـــپ )  控制面板(»كونـــترول تاختىـــسى«تۆۋهنـــده بىـــز 

 .چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمىز

) 控制面板(»كونـترول تاختىـسى«مائۇسـنى :  كۆزنهكنىڭ كهڭلىكىنى تهڭـشهش )1

كۆزنىكىنىڭ ئوڭ تهرهپتىكى كۆزنهك گىرۋىكىگه ئهكهلگهنده، مائۇس قـوش يۆنىلىـشلىك 

شــهكىلگه كهلگهنــده مائۇســنىڭ ســول كونۇپكىــسىنى بېــسىپ تــۇرۇپ ســۆرهپ، مۇۋاپىــق 

 .ئورۇنغا كهلگهنده قويۇۋهتسهك بولىدۇ

) 控制面板(»كونـترول تاختىـسى«مائۇسـنى :  كۆنهكنىڭ ئېگىزلىكىنى تهڭـشهش )2

كۆزنىكىنىڭ ئاستى تهرهپ گىرۋىكىگه ئهكېلىپ، مائۇس قوش يۆنىلىـشلىك ئىـستىرىلكىغا 

كهلگهنده مائۇسنىڭ سـول كۇنۇپكىـسىنى بېـسىپ سـۆرهپ، مۇۋاپىـق ئورۇنغـا كهلگهنـده 

 .قويۇۋهتسهك بولىدۇ

كونترول «مائۇسنى  :بىرال ۋاقىتتا كۆزنهكنىڭ كهڭلىكى ۋه ئېگىزلىكىنى تهڭشهش )3

نىڭ ئوڭ تهرهپ ئاستى بۇلۇڭىغا ئهكهلگهنده، مائۇس يانتۇ قوش )  控制面板(»تاختىسى
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يۆنىلىشلىك ئىسترېلكا شهكلىگه كهلگهنده، مائۇسنىڭ سول كۇنۇپكىسىنى بېسىپ تـۇرۇپ 

 .سۆرهپ مۇۋاپىق ئورۇنغا كهلگهنده قويۇۋهتسهك بولىدۇ

 كۆزنهكنى يۆتكهش .4

بهزىده ئۈستهل يۈزىده بىرال ۋاقىتتا كۆپ كۆزنهك ئېچىلىـدۇ، بۇنـداق ۋاقىتتـا مهلـۇم 

ــا  ــداق ۋاقىتت ــدۇ، بۇن ــۋال كۆرۈلى ــۇۋالىدىغان ئهھ ــنى توس ــقا كۆزنهك ــۆزنهك باش ــر ك بى

كونكرېتـنى مهشـغۇالت قهدهم .  ئىشلهتكۈچى كۆزنهكنى مۇۋاپىق ئورۇنغا يۆتكىـسه بولىـدۇ

 :باسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

مــائۇس ئىسترېلكىــسىنى كــۆزنهكلهر ئىچىــدىكى خالىغــان بىــر كۆزنهكنىــڭ تېمــا  )1

 .سىتونىغا ئىلىپ كېلىمىز، بۇ ۋاقىتتا مائۇس ئىسترېلكىسىنىڭ شهكلى ئۆزگىرىدۇ

مائۇسنىڭ سـول كۇنۇپكىـسىنى بېـسىپ قويـۇۋهتمهي تـۇرۇپ، مۇۋاپىـق ئورۇنغـا  )2

 .ئىلىپ كهلگهندىن كېيىن قويىۋېتىمىز

 كۆزنهكلهرنى تىزىش .5

ئۈستهل يۈزىده كۆپ كـۆزنهك ئېچىلغـان ۋاقىتتـا، بهكمـۇ قااليمىقـان كۆرۈنىـدۇ، بـۇ 

 .ۋاقىتتا كۆزنهكلهرنى رهتلهش ئېلىپ بارىمىز

 
ــوڭ  ــنىڭ ئ ــپ، مائۇس ــپ كېلى ــېرىگه ئىلى ــوش ي ــىتونىنىڭ ب ــپه س ــنى ۋهزى مائۇس

كۇنۇپكىــسىنى چېكىمىــز، ئــۈچ خىــل تىــزىش شــهكلى چىقىــدۇ، يهنــى قهۋهتــكه تىزىــش 

شهكلىده كۆزنهك رهتلهش، دۆۋىلهش شهكلىده كۆزنهك رهتلهش، سهپ شهكلىده كۆزنهك 

رهتلهشتىن ئىبارهت، ئىشلهتكۈچى ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسـهن كۆزنهكلهرنـى رهتـلهش 

 .شهكلىنى تاللىسا بولىدۇ

 كۆزنهكلهرنى ئالماشتۇرۇش .6

Windows7 سىستېما مۇھىتىدا كۆپ كۆزنهكلهرنى بىرال ۋاقىتتا ئېچىشقا بولىدۇ، بىراق

شۇڭالشــقا ئىــشلهتكۈچى .  نــۆۋهتته پهقهت بىــرال كــۆزنهكته مهشــغۇالت قىلىــشقا بولىــدۇ

مهشغۇالت جهريانىدا ئوخـشاش بولمىغـان كۆزنهكلهرنـى ئالماشتۇرۇشـقا موھتـاج بولىـدۇ، 

 :كۆزنهكلهرنى ئالماشتۇرۇش ئۇسۇلى تۆۋهندىكىچه

]Tab] + [Alt  [ئهگهر كۆپ پىروگراممـا ئېچىلغـان :  بىرىكمه كۇنۇپكىسىنى ئىشلىتىش

بىــرىكمه ]  Tab] + [Alt[ئهھۋالــدا كۆزنهكــنى تىــز ســۈرئهتته ئالماشــتۇرماقچى بولــساق، 

 .كونۇپكىسىنى ئىشلهتسهك بولىدۇ

]Alt  [ ،كۇنۇپكىــسىنى بېــسىپ تــۇرۇپ قويــۇۋهتمهي]Tab  [ ،كونۇپكىــسىنى باســىمىز

 .ئىشلهتمهكچى بولغان كۆزنهك تالالنغاندا قويۇۋهتسهك بولىدۇ
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]Esc] + [Alt  [ئىـشلهتكۈچى  :بىرىكمه كونۇپكىسىنى ئىـشلىتىش  ]Esc    ] + [Alt   [

بـۇ .  بىرىكمه كۇنۇپكىسىنى ئىشلىتىپ كۆزنهكلهرنـى ئالماشـتۇرۇش ئىلىـپ بارسـا بولىـدۇ

خىل ئۇسۇلنى ئىشلهتكهنده ھهر قايـسى كۆزنهكلهرنـى بىۋاسـته ئالماشـتۇرغىلى بولىـدۇ، 

 .يهنه كۆزنهك بهلگىلىرى كۆرۈنمهيدۇ

]Ctrl  [ئهگهر ئىــشلهتكۈچى ئوخــشاش ۋاقىتتــا ئېچىلغــان :  كۇنۇپكىــسىنى ئىــشلىتىش

مهلــۇم بىــر پىروگراممــا كۆزنىكىــنى ئېچىــشنى ئويلىغانــدا، مهســىلهن، ۋهزىــپه ســىتونىدا 

ھۆججهتلىرى ئېچىلغان ئىشلهتكۈچى مهلۇم بىرىنى ئاچماقچى بولغانـدا،  Wordكۆپلىگهن 

]Ctrl  [قايتا -كونۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ، مائۇسنى قايتاWord  پىروگراممـا بهلگىـسىنى

ــز ــا .  چېكىمى ــۇ ۋاقىتت ــۆزنهكلهر  Wordب ــان ك ــده ئوخــشاش بولمىغ ــا كۆزنىكى پىروگرامم

 .بىز ئاچماقچى بولغان كۆزنهككه كهلگهنگه قهدهر چهكسهك بولىدۇ. كۆرۈنىدۇ

 پىروگرامما كونۇپكىسى رايونىنى ئىشلىتىش

ھهر قېتىم بىر پىروگراممىـنى يۈرگۈزگهنـده، ۋهزىـپه ئىـستونىدا شـۇ پىروگراممىنىـڭ 

 .پىروگرامما كونۇپكىسى كۆرۈنىدۇ

مائۇســـنى ۋهزىـــپه ئىـــستونىدىكى مهلـــۇم بىـــر پىروگراممـــا كونۇپكىـــسى ئۈســـتىده 

توختاتقاندا، ۋهزىـپه سـىتونىدا بـۇ پىروگراممىـدا ئېچىلغـان بـارلىق كـۆزنهكلهر كىچىـك 

مائۇسـنى تـور زىيـارهت قىلغـۇچ ئۈسـتىگه ئىلىـپ كهلـسهك :  مهسىلهن.  ھالهتته كۆرۈنىدۇ

ۋهزىپه سىتونىدا تور زىيارهت قىلغۇچتا ئېچىلغان بـارلىق تـور بهتـلهر كۆرۈنىـدۇ ئاندىـن 

مائۇسنى كۆرۈنگهن زىيارهت قىلىنغان بىز ئېھتىياجلىق بولغـان كـۆزنهك ئۈسـتىگه ئېلىـپ 

كهلسهك ئۈستهل يۈزىده بىز ئېھتىياجلىق بولغان كۆزنهك ئېچىلىدۇ، بـۇ ۋاقىتتـا مائۇسـنى 

 .تاق چهكسهك بولىدۇ

كۇنۇپكىــسىنى ]  Alt. [ئىــشلهتكۈچى مائۇســنى ئىــشلهتمهي تــۇرۇپ تاللىــسىمۇ بولىــدۇ

بېــسىپ تــۇرۇپ، ئانــدىن ۋهزىــپه ســىتونىدا ئىجــرا بولۇۋاتقــان پىروگراممــا كۇنۇپكىــسى 

ئۈستىگه ئېلىپ كېلىپ مائۇسنىڭ سول كونۇپكىسىنى تاق چهككهنده، ۋهزىـپه ئىـستونىدا 

كۇنۇپكىـسىنى ]  Alt[  ئاندىن .  بۇ پىروگراممىنى ئىشلىتىپ ئېچىلغان كۆزنهكلهر كۆرۈنىدۇ

كۇنۇپكىسىنى باسىمىز، بۇ ۋاقىتتا كۆزنهكلهر ئارىسىدا ئالمىشىش يـۈز ]  Tab[قويۇۋېتىپ، 

 .كۇنۇپكىسىنى باسىمىز »جهزملهشتۈرۈش«بېرىدۇ، تالالپ بولغاندىن كېيىن 

 

2.5 Windows 7   تىزىملىكى ۋه دىيالوگ رامكىسى 

 

2.5.1 Windows 7   تىزىملىكى 

 تىزىملىكنىڭ تۈرلىرى. 1

Windows  بىرىنچىـسى، .  تـۈرگه بۆلۈنىـدۇ 2مهشغۇالت سىستېمىـسىدىكى تىزىملىـك

، ئىككىنچىـسى ئـوڭ كۇنۇپكـا تېـز )ئاسـتىغا تارتىلغـان تىزىملىـك(ئادهتتىكى تىزىملىك 

 .تىزىملىكى

ئىشلهتكۈچىنىڭ تىزىملىكنى ئىشلىتىشى تېخىمۇ قوالي بولۇشـى :  ئادهتتىكى تىزىملىك

دىكـى تىـزىملىكلهر بىـر تۇتـاش كۆزنهكتىكـى تىزىملىـك سـىتونىغا Windows7ئۈچۈن، 
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تىزىملىك سىتونىدىكى مهلۇم بىر تىزىملىكنى تاللىغاندا ئـادهتتىكى تىزىملىـك .  قويۇلغان

 .كۆرۈنىدۇ

مهشـغۇالت سىستېمىـسىدا يهنه Windows:  ئوڭ كونۇپكا تېز ئىجرا قىلىش تىزىملىكـى

بىر خىل ئوڭ كونۇپكا تىز ئىجرا قىلىش تىزىملىكى بولىدۇ، ئىشلهتكۈچى ھۆججهت ياكـى 

ھۆججهت قىـسقۇچ، ئۈسـتهل يۈزىـدىكى بـوش ئـورۇن، كۆزنهكلهردىكـى بـوش ئـورۇن، 

ۋهزىپه ئىستونىدىكى بوش ئورۇن قاتارلىق رايونالرغا مائۇسنى ئېلىـپ كېلىـپ مائۇسـنىڭ 

ئوڭ كۇنۇپكىسىنى چهككهنده، دهرھالال تېز ئىجـرا قىلىـش تىزىملىكـى چىقىـدۇ، بۇنىـڭ 

 . ئىچىده بىر قاتار ئوبيېكتالرنى تالالپ مهشغۇالت ئېلىپ بارسا بولىدۇ

Windows 7توغـرا :  مهسـىلهن.  دىكى تىزىملىكته بىر قاتار ئاالھىده بهلگىلهر بولىـدۇ

ئۇالرنىــڭ ۋهكىللىــك قىلىــدىغان مهنىــسى .  بهلگىــسى، چېكىــت، ئۈچبۇلــۇڭ دېگهنــدهك

دا ئاللىقاچان تونۇشتۇرۇلۇپ بولۇنغان، بۇ ھهقته 2.4.1ئوخشاش بولمايدۇ، بۇ مهزمۇنالر 

 .قايتا سۆزلهنمهيدۇ

 تىزىملىكنىڭ ئىشلىتىلىشى. 2

Windows 7  ،مهشغۇالت سىستېمىسىدىكى تىزىملىكته نۇرغۇنلىغان بۇيرۇقالر بولىـدۇ

 . ئىشلهتكۈچى بۇ بۇيرۇقالر ئارقىلىق ھهرخىل مهشغۇالتالرنى ئېلىپ بارسا بولىدۇ

مىــسال قىلىنىــپ، ئــوڭ كونۇپكــا تــېز قوزغىتىــش »  ئهخــلهت ســاندۇقى«بــۇ يهرده 

 .تىزىملىكىده ئىشلىتىلىدۇ

سىنبهلگىــسى ئۈســتىگه مائۇســنى ئېلىــپ »  ئهخــلهت ســاندۇقى«ئۈســتهل يۈزىــدىكى 

 .كېلىپ مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىنى چېكىمىز، بۇ ۋاقىتتا بىر تىزىملىك ئېچىلىدۇ

 
بۇ ۋاقىتتا چىققان تىزىملىك قاتارىدىن ئىشلهتكۈچى ئېھتىياجىغا ئاساسهن تىزىملىـك 

تـېز ئىجـرا بولـۇش «:  مهسـىلهن.  ئىچىدىكى خالىغان بىر تۈرنى تالالپ ئىشلهتسه بولىدۇ

نىـڭ »ئهخـلهت سـاندۇقى«دېگهن تۈرنى تاللىساق، ئۈستهل يۈزىـده »  شهكلىنى قۇرۇش

 .تېز ئىجرا بولۇش سىنبهلگىسى كۆرۈنىدۇ

2.5.2  Windows 7دىكى دىيالوگ رامكىسى 

بۇ يهرده دېيىلىۋاتقان دىيالوگ رامكىسىنى ئادهم بىلهن ماشىنا ئوتتۇرىسىدىكى پىكىـر 

ئىـشلهتكۈچى ئوبيېكىتقـا نېـسبهتهن مهشـغۇالت .  ئالماشتۇرىدىغان ۋاسته دېيىشكه بولىدۇ

ــدۇ ھهم  ــسى ئېچىلى ــالوگ رامكى ــر دىي ــدا بى ــك ھال ــا، ئاپتوماتى ــان ۋاقىتت ــپ بارغ ئېلى
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ــدا مهشــغۇالت چۈشهندۈرۈشــىنى  ــرىلىگهن ھال ــر قهدهم ئىلگى ــۇ بى ــشلهتكۈچىگه يهنىم ئى

 .بۇ مهزمۇندا دىيالوگ رامكىسىغا مۇناسىۋهتلىك بولغان بىلىملهر تونۇشتۇرىلىدۇ. بېرىدۇ

 دىيالوگ رامكىسىنىڭ تۈزۈلۈشى. 1

دىيــالوگ رامكىــسىنى ئاالھىــده بولغــان كــۆزنهك دهپ قاراشــقا بولىــدۇ، ئادهتتىكــى 

Windows  كۆزنهكلىــرى بىــلهن ئوخشاشــلىقى بــار، بىــراق، ئــادهتتىكى كۆزنهكلهردىــن

دىيالوگ رامكىسىنىڭ چوڭ كىچىكلىكىنى ئۆزگهرتكىلـى بولمايـدۇ ھهمـده .  تېخىمۇ ئاددىي

ئىـشلهتكۈچى دىيــالوگ رامكىــسى تهلهپ قىلغــان مهشـغۇالتنى قىلىــپ بولغانــدىن كېيىــن 

 .كېيىنكى قهدهمدىكى مهشغۇالتنى قىلسا بولىدۇ

Windows 7 ـــغۇالت ـــقا مهش ـــالىتى گهرچه باش ـــسىنىڭ ھ ـــالوگ رامكى ـــى دىي دىك

سىستېمىسىدىكى دىيالوگ رامكىـسى بىـلهن ئوخـشاش بولمىـسىمۇ، بىـراق، ئـۆز ئىچىـگه 

ئادهتته دېيىلگىنىدهك دىيالوگ رامكىسىدا تېما .  ئالغان ئېلىمېنىتلىرى ئاساسهن ئوخشايدۇ

سىتونى، تالالش كارتىسى، بىرىكمه رامكا، يـېزىق رامكىـسى، قـۇر جهدىـۋهل رامكىـسى، 

ئاستىغا تارتىلغان يېزىق رامكىسى، مىكرو تهڭشهش رامكىسى، بۇيرۇق كونۇپكىـسى، تـاق 

 .تالالش كونۇپكىسى ۋه كۆپ تالالش رامكىسى قاتارلىق قىسىمالردىن تهركىپ تاپىدۇ

تېما سىتونى دىيالوگ رامكىسىنىڭ ئهڭ ئۈستىگه جايالشقان، سىـستېما :  تېما سىتونى

ئۆزى بهلگىلىگهن رهڭگـى قېنىـق كـۆك رهڭـده بولىـدۇ، ئۇنىـڭ سـول تهرىـپى دىيـالوگ 

رامكىسىنىڭ نـامى بولىـدۇ، ئـوڭ تهرىـپى دىيـالوگ رامكىـسىنىڭ ئۆچـۈرۈش كونۇپكىـسى 

 .بولىدۇ

تېما سىتونىنىڭ ئاستى تهرىپى تالالش كارتىسى بولىـدۇ، ھهر بىـر :  تالالش كارتىسى

دىيالوگ رامكىسىدا كۆپلىگهن تالالش كارتىسى بولىدۇ، ئىشلهتكۈچى ئوخـشاش بولمىغـان 

سىـستېما :  مهسـىلهن.  تالالش كارتىسى ئىچىدىن مۇۋاپىق تهڭشهش ئېلىـپ بارسـا بولىـدۇ

خاسلىقى دىيالوگ رامكىسىدا كومپيۇتېر ئىسمى، قاتتىق دېتال، يۇقىرى دهرىجه، سىستېما 

 .تالالش كارتىسى بولىدۇ 5ئاسىراش ۋه يىراق مۇساپه قاتارلىق 

ئهگهر ئېھتىياج تۈپهيلى باشـقا تـالالش كارتىـسىغا ئالماشتۇرۇشـقا توغـرا كهلگهنـده، 

. بىۋاسته مۇناسىپ بولغان تـالالش كارتىـسىنى تـالالش ئـارقىلىق ئالماشتۇرۇشـقا بولىـدۇ

» يۇقىــرى دهرىــجه«يۇقىــرى دهرىــجه دېــگهن كــارتىنى تاللىــساق، دهرھــالال :  مهســىلهن

 .دېگهن كارتىغا ئالمىشىدۇ

تالالش كارتىسىدا دائىم ئوخشاش بولمىغـان بىـرىكمه رامكـا بولىـدۇ، :  بىرىكمه رامكا

ئىشلهتكۈچى بۇ بىرىكمه رامكا ئارقىلىق ئېھتىيـاجلىق بولغـان مهشـغۇالتنى ئېلىـپ بارسـا 

يۇقىرى دهرىجه تـالالش كارتىـسىدىكى ئىقتىـدار بىـرىكمه رامكىـسىنى :  مهسىلهن.  بولىدۇ

 .تالالش

ئىــشلهتكۈچى ئىقتىــدار بىــرىكمه رامكىــسىنى چهككهنــده، سىــستېمىنىڭ ئىقتىدارىغــا 

 .نېسبهتهن مۇناسىپ بولغان اليىھهلهشنى ئېلىپ بارسا بولىدۇ

مهلۇم رامكىالر بىزدىن مۇناسىپ بولغان مهزمۇن كىرگۈزۈشـنى تهلهپ :  يېزىق رامكىسى

بۇ خىل بـوش رايوننـى .  قىلىدۇ، يهنى، كېيىنكى قهدهمدىكى مهشغۇالتنىڭ زۆرۈر شهرتى

ــايمىز ــسى دهپ ئات ــېزىق رامكى ــى .  ي ــېزىق ئۇچۇرىن ــى ي ــا يېڭ ــۇ ئورۇنغ ــشلهتكۈچى ب ئى
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كىرگــۈزۈش، ئهســلىدىكى ئۇچۇرنــى ئــۆزگهرتىش يــاكى ئۆچــۈرۈش مهشــغۇالتىنى قىلــسا 

 .بولىدۇ

Windows 7  مهشغۇالت سىستېمىسىدا، يېزىق رامكىسىنىڭ ئاپتوماتىك ئهسته ساقالش

ئىقتىــدارى بولىــدۇ، ئىــشلهتكۈچى كــۆپ قېتىــم يــېزىق رامكىــسىنى ئىــشلهتكهنده يېزىــق 

ئىجرا قىلىش دىيـالوگ :  مهسىلهن.  رامكىسى ئوخشاش مهزمۇنالرنى ئاپتوماتىك خاتىرلهيدۇ

رامكسى ئارقىلىق تىزىملىك جهدىۋىلى تهھرىرلىگۈچتىكى ئۇچۇرنى كۆرمهكچـى بولغانـدا، 

پهقهت ئېچىش دىيالوگ رامكىسىنىڭ ئوڭ ئاستى تهرهپكه قارىتىلغان ئۈچبۇلۇڭنى چېكىش 

ــۈپ كــۆرۈلگهن  ــارقىلىق ئىلگىــرى كىرگۈزۈل » تىــزىملىتىش جهدىۋىلــى تهھرىرلىگــۈچ«ئ

كونۇپكىــسىنى باســساق تىــزىملىتىش جهدىۋىلــى »  جهزملهشــتۈرۈش«بۇيرۇقىــنى تــالالپ 

 .تهھرىرلىگۈچ جهدىۋىلى ئېچىلىدۇ

مهشغۇالت سىستېمىسىدا، بهزى مۇناسىپ تۈرلهر  Windows 7: قۇر جهدىۋهل رامكىسى

ــارلىق ئىــشلهتكۈچىلهر بىــر قاتــار  ئاللىقاچــان ئىــشلهتكۈچىنىڭ تاللىــشىغا قويۇلغــان، ب

مهشغۇالتالرنى قىلغاندا، بۇنداق قۇر جهدىۋهل رامكىسىدا مهشغۇالت قىلىدۇ، بىر قېتىمـدا 

قـۇر جهدىـۋهل رامكىـسىدا مهزمـۇن كـۆپ ھهممىـنى تولـۇق .  بىر تۈرنـى تالالشـقا بولىـدۇ

كۆرسىتىپ بواللمىغان ۋاقىتتا،  ئىـشلهتكۈچى ئـوڭ تهرهپتىكـى تىـك ئايالنمـا تاياقچىنـى 

 .سۈرۈش ئارقىلىق تولۇق ئۇچۇرنى كۆرسه بولىدۇ

ئاســتىغا تارتىلغــان يــېزىق رامكىــسى ئاســتىغا :  ئاســتىغا تارتىلغــان يــېزىق رامكىــسى

تارتىلغان جهدىۋهل ۋه يېزىق رامكىسىنىڭ قوش ئىقتىدارىغا ئىـگه بولىـدۇ، ئىـشلهتكۈچى 

 .ئۇچۇر كىرگۈزهلهيدۇ ھهم مۇناسىپ بولغان تۈرنى تاللىيااليدۇ

مىكـرو تهڭـشهش رامكىـسى يـېزىق رامكـسى ۋه تهڭـشهش :  مىكرو تهڭشهش رامكىـسى

كونۇپكىسى قاتارلىقالردىن تهركىپ تاپىدۇ، ئىشلهتكۈچى سانلىق قىممهت كىرگـۈزۈش ۋه 

 .تهڭشهش كونۇپكىسى ئارقىلىق مۇناسىپ سانلىق قىممهتلهرنى تهڭشهش ئېلپ بارااليدۇ

بۇيـرۇق كونۇپكىـسى بولـسا دىيـالوگ رامكـسىدىكى يېزىـق :  كونۇپكىـسى »بۇيرۇق«

ئۇچـــۇرى گهۋدىلىـــك بولغـــان چاســـا شـــهكىللىك رايـــون، دائىـــم كۆرۈلىـــدىغانلىرى 

» قــوللىنىش«كونۇپكىــسى ۋه »  بىكــار قىلىــش«كونۇپكىــسى، »  جهزملهشــتۈرۈش«

 .كونۇپكىسىدىن ئىبارهت

يهككه تالالش كونۇپكىسى ئـادهتته بىـرىكمه رامكىـدا :  كونۇپكىسى »يهككه تالالش«

كۆرۈنىدىغان بىر يۇمىالق دۈگىلهك، ئادهتته بىـر بىـرىكمه رامكىـدا نۇرغۇنلىغـان يهكـكه 

تالالش كونۇپكىسى بار، ئىشلهتكۈچى پهقهت مهلۇم بىر تۈرنى تالاليدۇ، تالالنغان يهكـكه 

 .تالالش كونۇپكىسىدا بىر كىچىك دۈگىلهك كۆرۈنىدۇ

. كۆپ تالالش رامكىسىدا ئادهتته بىر كىچىك كۋادرات كۆرۈنىدۇ:  كۆپ تالالش رامكسى

ئىـشلهتكۈچى بىـر بىـرىكمه رامكىـدا   -يهككه تالالش كونۇپكسى بىلهن ئوخـشىمايدىغىنى

نۇرغۇنلىغان كۆپ تالالش رامكىسىنى تاللىيااليدۇ ھهر قايـسى كـۆپ تـالالش رامكىـسىنىڭ 

ئهگهر بىر كۆپ تالالش رامكىسى تالالنغـان ۋاقىتتـا كىچىـك .  ئىقتىدارى قاتالنغان بولىدۇ

 .كۋادىرات ئىچىده بىر توغرا بهلگىسى بولىدۇ

 دىيالوگ رامكىسى مهشغۇالتى. 2

دىيالوگ رامكىسىدىكى ئاساسلىق مهشغۇالت دىيالوگ رامكسىنى يـۆتكهش ۋه تاقـاش، 
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 .ھهتتا دىيالوگ رامكىسىدىكى تالالش كارتىلىرىنى ئالماشتۇرۇشتىن ئىبارهت

 دىيالوگ رامكىسىنى يۆتكهش) 1

خىل، يهنى،  ئـايرىم ئـايرىم ھالـدا قولـدا 3دىيالوگ رامكىسىنى يۆتكهشنىڭ ئۇسۇلى 

ــترول  ــدىلىنىش ۋه كون ــدىن پاي ــوزغىتىش تىزىملىكى ــېز ق ــا ت ــوڭ كونۇپك ــۆتكهش، ئ ي

 .سىنبهلگىسى تىزىملىكىدىن پايدىلىنىش

 :قولدا يۆتكهش مهشغۇالتىنىڭ قهدهم باسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه: قولدا يۆتكهش

مائۇس ئىستىرىلكىسىنى دىيـالوگ رامكىـسىنىڭ تېمـا سـىتونىغا ئېلىـپ كېلىمىـز، بـۇ 

 .ۋاقىتتا مائۇس ئىستىرىلكىسىنىڭ ھالىتىده ئۆزگىرىش بولىدۇ

مائۇســنىڭ ســول كونۇپكىــسىنى بېــسىپ تــۇرۇپ قويۇۋهتمهيمىــز، ئانــدىن دىيــالوگ 

 .رامكىسىنى سۆرهپ بهلگىلهنگهن ئورۇنغا ئېلىپ كهلگهندىن كېيىن قويۇۋېتىمىز

ئهگهر ئىـشلهتكۈچى ئـوڭ  :ئوڭ كونۇپكا تېز قـوزغىتىش تىزىملىكىـدىن پايـدىلىنىش

كونۇپكا تـېز قـوزغىتىش تىزىملىكىىـدىن پايـدىلىنىپ دىيـالوگ رامكىـسىنى يۆتكىمهكچـى 

 :بولغاندا كونكىرت مهشغۇالت تهرتىپى تۆۋهندىكىچه بولىدۇ

مائۇس ئىستىرىلكىسىنى يۆتكهپ دىيالوگ رامكىسىنىڭ تېما سىتونىغا ئېلىپ كېلىمىـز، 

ئاندىن مائۇسنىڭ ئوڭ  كونۇپكىسىنى چېكىمىز، بۇ ۋاقىتتا تىـز قـوزغىتىش تىزىملىكىـده 

 .دېگهن تۈر كۆرۈنىدۇ، بۇ تۈرنى تالاليمىز» يۆتكهش«

بــۇ ۋاقىتتــا مــائۇس ئىستىرىلكىــسىدا ئۆزگىــرىش بولىــدۇ، مــائۇس ئىستىرىلكىــسىنى 

 .يۆتكهپ بهلگىلهنگهن ئورۇنغا كهلگهنده قويۇۋېتىمىز

ــدىلىنىش ــدىن پاي ــسى تىزىملىكى ــترول سىنبهلگى ــسىنىڭ ســول  :كون ــالوگ رامكى دىي

» يـۆتكهش«تهرىپىدىكى كونترول سىنبهلگىسىنى چېكىمىز، ئاندىن چىققان تىزىملىكتىن 

دېگهن تۈرنى تالاليمىز، بۇ ۋاقىتتا مائۇسنىڭ ئىستىرىلكىسىدا ئۆزگىرىش بولىدۇ، مـائۇس 

 .ئىستىرىلكىسىنى يۆتكهپ بهلگىلهنگهن ئورۇنغا كهلگهندىن كېيىن قويۇۋېتىمىز

 دىيالوگ رامكىسىنى تاقاش 

كۆزنهكنى تاقاش بىلهن ئوخشاش بولۇپ، دىيالوگ رامكىـسىنى تاقاشـنى تۆۋهندىكـى 

 :تۆت خىل ئۇسۇل بويىچه ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا بولىدۇ

دىيــالوگ رامكىــسىنىڭ ئــوڭ تهرىپىدىكــى :  كونۇپكىــسىدىن پايــدىلىنىش»  تاقــاش«

 .كونۇپكىسىنى تاق چهككهنده،  دىيالوگ رامكىسى دهرھال تاقىلىدۇ» تاقاش«

مـائۇس ئىستىرىلكىـسىنى :  ئوڭ كونۇپكا تـېز قـوزغىتىش تىزىملىكىـدىن پايـدىلىنىش

ــوڭ  ــنىڭ ئ ــز، مائۇس ــپ كېلىمى ــىتونىغا ئېلى ــا س ــسىنىڭ تېم ــالوگ رامكى ــۆتكهپ دىي ي

 .دېگهن تۈرنى تالاليمىز» تاقاش«كونۇپكىسىنى چېكىمىز، چىققان تىزىملىكتىن 

دىيـالوگ رامكىـسىنىڭ سـول :  كونۇپكىـسى تىزىملىكىـدىن پايـدىلىنىش»  كونترول«

كونۇپكىــسىنى تــاق چېكىمىــز، ئانــدىن چىققــان تىزىملىكتىــن »  كونــترول«تهرىپىــدىكى 

 .دېگهن تۈرنى تالاليمىز» تاقاش«

تاقىماقچى بولغـان دىيـالوگ  رامكىـسىنى تـالالپ   :  بىرىكمه كونۇپكىدىن پايدىلىنىش

]Alt] + [F4 [بىرىكمه كونۇپكىنى بېسىپ ئۆچۈرۈش. 

 تالالش كارتىسىنى ئالماشتۇرۇش

ئادهتتىكى ئهھۋالدا، بىر دىيالوگ رامكىسى بىر قـانچه تـالالش كارتىـسىدىن تهركىـپ 
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ــسىنى  ــالالش كارتى ــارقىلىق ت ــسى ئ ــا تاختى ــائۇس ۋه كونۇپك ــشلهتكۈچى م ــدۇ، ئى تاپى

 .ئالماشتۇرۇش ئېلىپ بارسا بولىدۇ

مائۇســـنى ئىـــشلىتىپ تـــالالش كارتىـــسىنى :  مائۇســـنى ئىـــشلىتىپ ئالماشـــتۇرۇش

ئالماشتۇرۇش ناھايىتى ئاسان، پهقهت تاللىمـاقچى بولغـان تـالالش كارتىـسىنى بىۋاسـته 

 .چېكىپ قويسىال بولىدۇ

بىـرىكمه ]  CTRL] + [TAB[ئىشلهتكۈچى :  كونۇپكا تاختىسى ئارقىلىق ئالماشتۇرۇش

] CTRL] + [TAB. [كونوپكىسىدىن پايدىلىنىپ تالالش كارتىلىرىنى ئالماشتۇرسا بولىدۇ

] +SHIFT  [ بىـــرىكمه كونۇپكىـــسىدىن پايـــدىلىنىپ ئهكـــسىچه تـــالالش كارتىلىرىنـــى

 .ئالماشتۇرۇش ئېلىپ بارسا بولىدۇ

 تېز سۈرئهتته قوزغىتىش سىتونىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش  2.6

 
ده تېز سۈرئهتته قوزغىتىش سىتونى ئهمهلدىن قالـدۇرۇۋېتىلگهن  Windows 7گهرچه 

بولــسىمۇ، ئىــشلهتكۈچىلهر ئــاز تــوال تهڭــشهش ئېلىــپ بــېرىش ئــارقىلىق تــېز ســۈرئهتته 

 .قوزغىتىش سىتونىنى ئهسلىگه كهلتۈرهلهيدۇ

 : تهپسىلىي قهدهم باسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

نىــڭ  ئۈســتىدىكى بــوش يهرگه مائۇســنىڭ ئــوڭ )  任务栏(»ۋهزىــپه ســىتونى«)  1

) 工具栏(»قــورالالر ســىتونى«كونۇپكىــسىنى بېېــسىش ئــارقىلىق چىققــان تىــزىملىكتىن 

تىزىملىكىنـى )  新建工具栏(»يېڭى قورال تىزىملىكى قـۇرۇش«تىزىملىكىنىڭ ئىچىدىكى 

 .باسىمىز

 
ــۆزنهكتىن )  2 ــان ك ــۇرۇش«چىقق ــىتۇنى ق ــورال س ــى ق ــسقۇچنى -يېڭ ــۆججهت قى ھ

) 文件夹(»ھـۆججهت قىـسقۇچ«تۈرىـنى تـالالپ، )  新建工具栏-选择文件夹(»تالالش

ــــۆزنهككه  ــــگهن ك » appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch%«دې

ھـۆججهت قىـسقۇچنى «كونۇپكىسىنى باسـىمىز يـاكى  Enterدېگهن بۇيرۇقنى كىرگۈزۈپ 

 .دېگهن كونۇپكىنى باسساقمۇ بولىدۇ) 选择文件夹(»تالالش
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مهشغۇالت سىستېمىسىنى خاسلىققا ئىگه   Windows 7باپ  -3

 قىلىش

Windows 7   ــلهن ــۇش ســۈپىتى بى ــر ئهۋالد مهشــغۇالت سىستېمىــسى بول يېڭــى بى

ــا  ــشلىتىش ئېھتىياجىمىزغ ــڭ ئى ــۇپ، ئۆزىمىزنى ــان بول ــشلهر بولغ ــان ئۆزگىرى نۇرغۇنلىغ

نىــڭ بىــر قىــسىم تهڭــشهكلىرىنى ئۆزگهرتىــپ،  Windows7ماسالشــتۇرۇش ئۈچــۈن 

 .ئۆزىمىزنىڭ ئېھتىياجىمىزغا ماسالشتۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

 
 سىرتقى كۆرنۈشنى خاسالشتۇرۇش ◆

 باشالش تىزىملىكىنى خاسالشتۇرۇش ◆

 ۋهزىپه سىتونىنى خاسالشتۇرۇش ◆

 مائۇس ۋه كونۇپكا تاختىسىنى خاسالشتۇرۇش ◆

 خهت شهكلىنى خاسالشتۇرۇش ◆

Windows 7 ◆نى زىيارهت قىلىش 

 قورالالر سىتونىنى خاسالشتۇرۇش تهڭشهكلىرى ◆

 

 كۆرۈنمه يۈزىنى خاسالشتۇرۇش 3.1
 

Windows 7  نۆۋهتتىكــى ئهڭ كــۆپ ئىــشلىتىلىۋاتقان يېڭــى سىــستېمىالرنىڭ بىــرى

مهشــغۇالت سىستېمىــسى مىكروســوفىتنىڭ بۇرۇنقــى مهشــغۇالت   Windows 7بولــۇپ،

سىستېمىلىرىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىگه ۋارىسلىق قىلىش بىلهن بىرگه، نۇرغۇنلىغان يېڭـى، 

ياخشى ئىقتىدارالرنى ئۆزىگه مۇجهسسهملىگهن، كۆرۈنمه يۈزى جهھهتته بىـر خىـل يېڭـى 

 .ھېسسىي تۇيغۇنى ئېلىپ كهلگهن

 .نىڭ كۆرۈنمه يۈزى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز Windows7تۆۋهنده 
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3.1.1  Windows 7   ئۈستهل يۈزى ئۇسلۇبى«نىڭ«)Windows7桌面样式 (

 بىلهن تونۇشۇپ چىقىش

ئۈستهل يۈزىدىكى كۆرگىلى بولىدىغان بـارلىق ئېلىمېنتـالر، ئـاۋازالر بىرلهشـتۈرۈلۈپ 

ــلۇبى« ــۈزى ئۇس ــتهل ي ــڭ »  ئۈس ــشلهتكۈچىلهر ئۆزىنى ــۇپ، ئى ــدىغان بول دهپ ئېيتىلى

ــا ئاساســهن  ــۈزى ئۇســلۇبى«ياقتۇرۇشــى ۋه ئېھتىياجىغ ــىۋهتلىك »ئۈســتهل ي ــا مۇناس غ

 .ئۆزگهرتىشلهرنى ئېلىپ بارااليدۇ

Windows 7  غا قارىتا ئۆزگهرتىش ئېلىـپ بېرىـشنىڭ »ئۈستهل يۈزى ئۇسلۇبى«نىڭ

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

ئۈستهل يۈزىنىڭ بوش جايىغا مائۇسـنىڭ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى چېكىـپ، چىققـان )  1

بــــۇ چاغــــدا .  كونۇپكىــــسىنى باســــىمىز)  个性化(»خاسالشــــتۇرۇش«تىــــزىملىكتىن 

更改计算机上的视觉效果(»كومپيۇتېردىكى كۆرۈنمه سىزىمى ۋه ئاۋازنى ئـۆزگهرتىش«

和声音 (كۆزنىكى ئېچىلىدۇ. 

 
ۋه  »(我的主题)مېنىـڭ ئۇسـلۇبۇم«تهمىنلىگهن  Windows7چىققان كۆزنهكتىن )  2

»Aero ئۇســلۇبى«)Aero主题  ( ،قاتــارلىق كــۆپلىگهن ئۇســلۇبالر تهمىنلهنــگهن بولــۇپ

ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ تالالپ ئىشلىتىشىگه قواليلىق ياراتقـان، ئىـشلهتكۈچى ئىـشلهتمهكچى 

.  بولغان ئۇسلۇبنىڭ ئۈستىگه مائۇسنى ئېلىپ كېلىپ چهكـسىال مۇشـۇ ئۇسـلۇپ تاللىنىـدۇ

نى تاللىمـاقچى بولـساق، شـۇنىڭ ئاسـتىدىكى )Aero主题(»ئۇسلۇبى Aero«:  مهسىلهن

Windows 7 سۈرىتىنى چهكسهكال شۇ ئۇسلۇبقا ئالمىشىدۇ. 
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 خاسلىقىنى تهڭشهش) 桌面背景(»ئېكران تهگلىكى« 3.1.2

Windows نىــڭ باشــقا مهشــغۇالت سىــستېمىلىرىغا ئوخــشاشWindows 7  دىمــۇ

نىـڭ ئېكـران يـۈزى تهگلىكىنـى  Windows 7ئىشلهتكۈچىلهر ئوخشاشال ناھايىتى ئاسانال 

ده نۇرغۇنلىغان ئېكـران يـۈزى تهگلىكلىـرى تهمىنلهنـگهن  Windows 7.  ئالماشتۇرااليدۇ

ئىشلهتكۈچىلهر .  بولۇپ، بۇالر سۈرهت، رهڭ، رهڭنى ئۆز ئىچىگه ئالغان  رهسىم قاتارلىقالر

يهنه ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسهن بىر قىسىم سىفىرلىق رهسـىملهرنى تهييـارالپ ئېكـران 

 .يۈزى تهگلىكى قىلىپ اليىھهلهپ ئىشلهتسىمۇ بولىدۇ

 سىستېما بىلهن بىرگه قاچىالنغان ئېكران يۈزى تهگلىكلىرىدىن پايدىلىنىش. 1

Windows7  ،مهشغۇالت سىستېمىسىنى كومپيۇتېرغا قاچىلىغان ۋاقىتىمىـزدا قۇرۇلـۇش

ــرگه  ــىملهر بى ــشى رهس ــان ياخ ــىۋهتلىك نۇرغۇنلىغ ــكه مۇناس ــره، تهبىئهت ــادهم، مهنزى ئ

قاچىلىنىدىغان بولۇپ، ئهگهر ئېكراننىڭ تهگلىك رهسىمىنى ئۆزگهرتمهكچى بولساق مۇشۇ 

ــدۇ ــاق بولى ــنى ئالماشتۇرس ــڭ تهگلىكى ــالالپ ئېكراننى ــىملهردىن ت ــڭ قهدهم .  رهس بۇنى

 :باسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

كـۆرۈنمه سـىزىمى «ئالدىدا تونۇشتۇرۇپ ئۆتكىنىمىزدهك، قهدهمباسقۇچالر بويىچه )  1

 .كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز) 更改计算机上的视觉效果和声音(»ۋه ئاۋازنى ئۆزگهرتىش

 
ـــن،  ـــدىن كېيى ـــۆزنهك چىققان ـــدهك ك ـــى«يۇقىرقى ـــران تهگلىك ) 桌面背景(»ئېك

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز

 . كېيىنكى قهدهمده ئېكران يۈزى تهگىلىكىنى تالالش كۆزنىكى كۆرۈنىدۇ) 2
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دېــگهن خهتنىــڭ ئۇدۇلىدىكــى )  图片位置(»رهســىم ئورنــى«چىققــان كۆزنهكتىكــى 

كىچىـك تىزىملىـك بـار بولـۇپ، بـۇ  4سىيرىلما تىزىملىكـنى ئـاچىمىز، بـۇ تىـزىملىكته 

تىــزىملىكتىن خالىغــان بىرنــى تاللىــساق مۇشــۇ تىــزىملىككه مــاس بولغــان مۇنــدهرىجه 

 .ئىچىدىكى سۈرهتلهر ئاستىدىكى كۆزنهكته كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

 
ئېكــران يــۈزى تهگلىكــى تۈرىــنى تاللىــساق،  Windowsســىيرىلما تىــزىملىكتىن )  3

تۈردىكـى  6ئاستىدىكى كۆزنهكته مهنزىره، قۇرۇلۇش، ئادهم، جۇڭگو، تهبىئهت قاتارلىق 

دېگهن تۈردىكـى خالىغـان »  جۇڭگو«چىققان تىزىملىكتىكى .  پارچه رهسىم كۆرۈنىدۇ 36

 .بىر رهسىمنىڭ ئۈستىگه مائۇسنى چېكىپ تالالش ئېلىپ بارىمىز

 
4  (Windows7  خىـل كۆرۈنـۈش شـهكلى  5سىستېمىسىدا ئېكران يۈزى تهگلىكىنىـڭ

拉(»  سـوزۇش«، )适应(»مـاس كهلتـۈرۈش«، )填充(»تولدۇرۇش«بار بولۇپ، بۇالر 

伸( ،»ـــش ـــرىالش«، )  平铺(»يېيىلى ـــا توغ ـــۇپ، )  居中(»ئوتتۇرىغ ـــارلىقالر بول قات

كۆزنىكىنىــڭ ئۈســتى )  选择桌面背景(»  ئېكــران تهگىلىكــنى تــالالش«ئىــشلهتكۈچىلهر 

نىڭ ئۇدۇلىدىكى سىيرىلما تىزىملىكتىن خالىغان )图片位置(»  رهسىم ئورنى«تهرهپتىكى 
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تۈرنى تاللىغاندىن كېيىـن، ئاسـتى تهرهپتىكـى كۆرسـىتىش شـهكلىنى تـالالپ ئىشلهتـسه 

 .بولىدۇ

 
)保存修改(»ئۆزگهرتىـــشنى ســـاقالش«بىكىتىـــش ئاخىرالشـــقاندىن كېيىـــن، )  5

يۇقۇرىقى مهشغۇالت ئاخىرالشقاندىن كېيىن .  كونۇپكىسىنى بېسىپ ساقالش ئېلىپ بارىمىز

更改计算机上的(»ئاپتوماتىك ھالدا كۆرۈنمه سېزىمى ۋه ئاۋازنى ئـۆزگهرتىش«كۆزنهك 

视觉效果和声音  ( ،كۆزنىكىـده »  ئۇسلۇبلىرىم«كۆزنىكىگه قايتىدۇ، قارايدىغان بولساق

 .  يېڭىدىن بىر تېخى ساقالنمىغان ئۇسلۇب كۆرسهتمىسىنىڭ قوشۇلغانلىقىنى بايقايمىز

 
كونۇپكىسىنى بېـسىپ سـاقالش  (保存主题)»ئۇسلۇبنى ساقالش«كېيىنكى قهدهمده 

غــا ئۆزىمىــز خالىغــانچه ئىــسىمدىن بىرنــى »ئۇســلۇب نــامى«ئېلىــپ بارســاق بولىــدۇ، 

 .قويغاندىن كېيىن، ساقالش مهشغۇالتى قىلىمىز
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ساقالش مهشغۇالتى ئاخىرالشقاندىن كېيىن كۆزنهكنى ئۆچۈرۈۋېتىـپ ئېكـران يـۈزىگه 

قايتىپ قارايدىغان بولساق، ئېكران يۈزى تهگلىكىنىڭ سهددىچىن سىپىلىنىڭ سـۈرىتىگه 

 .ئۆزگهرگهنلىكىنى كۆرهلهيمىز

 
 كومپيۇتېردىكى باشقا سۈرهتلهرنى تهگلىك قىلىپ بېكىتىش. 2

ــۇنداق  Windows7گهرچه،  ــۇنداقال، ش ــۆپ، ش ــال ك ــىملهر خېلى ــگهن رهس تهمىنلى

چىرايلىق بولسىمۇ، بۇ رهسىملهرنى بىر مهزگىـل تهگلىـك رهسـىم قىلىـپ ئىـشلهتكهندىن 

كېيىن ئۆزىمىزده بار رهسىملهرنى ئېكراننىڭ تهگىلىك رهسىمى قىلىپ ئىـشلىتىش ئويىغـا 

تۆۋهنده، كومپيۇتېرىمىزدا بـار بولغـان رهسـىملهرنى تهگلىـك .  كېلىپ قېلىشىمىز مۇمكىن

 .قىلىپ ئىشلىتىش باسقۇچلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز

ئېكـران تهگلىكىنـى «ئالدى بىلهن يۇقۇرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن باسـقۇچالر بـويىچه )  1

 .كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز) 选择桌面背景(»تالالش
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ــۆزنهكتىن )  2 ــان ك ــى«چىقق ــىم ئورن ــدىكى )图片位置(»رهس ــڭ ئۇدۇلى ــۆز «نى ك

 . كونۇپكىسىنى باسىمىز) 浏览(»يۈگۈرتۈش

 
ــۆزنهكتىن  ــان ك ــېرىش«چىقق ــىتىپ ب ــسقۇچنى كۆرس ــۆججهت قى )浏览文件夹(»ھ

كوزنىكىدىن تهگلىك قىلماقچى بولغان رهسـىملهر بـار بولغـان مۇنـدهرىجىنى كۆرسـىتىپ 

ئهگهر كــۆپ رهســىمنى بىــرال ۋاقىتتــا تــالالپ ئالمىــشىپ چىقىــدىغان قىلماقچــى .  بېرىمىــز

نىــڭ ئالــدىغا توغــرا بهلگىــسى قويــۇپ قويــساق )无序播放(بولــساق ئاســتى تهرهپتىكــى 

 . بولىدۇ

 
ئۇنىڭدىن كېيىن رهسىمنىڭ كۆرسىتىلىش شهكلى ۋه كۆرسىتىلىش ۋاقتىنى بهلگىلهپ  

ــنى ســاقالش« ــن، )  保存修改(»ئۆزگهرتكهن ــسىپ ســاقلىغاندىن كېيى ــسىنى بې كونۇپكى
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. ئهكىرگهن رهسىملىرىمىز بهلگىلهپ بهرگهن ۋاقىت بويىچه ئالمىـشىپ چىقىـشقا باشـاليدۇ

ئهگهر بىرال رهسىمنى تهگلىك قىلىپ ئىشلهتمهكچى بولساق،  تهگلىك قىلمـاقچى بولغـان 

كونۇپكىسىنى بېسىپ چېكىنسهك بولىدۇ يـاكى ئېكـران »  ساقالش«بىرال رهسىمنى تالالپ 

يــۈزىگه تهگلىــك قىلىــپ ئىــشلهتمهكچى بولغــان رهســىمنىڭ ئۈســتىگه مائۇســنىڭ ئــوڭ 

ــپ،  ــسىنى چېكى ــش«كونۇپكى ــپ بىكىتى ــى قىلى ــران تهگلىك ) 设置为桌面背景(»ئېك

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ، ئېكران تهگلىكى قىلىپ بىكىتسهكمۇ بولىدۇ

 

 ئېكران سىنبهلگىلهرنى خاسالشتۇرۇش 3.1.3

Windows 7   ،مهشغۇالت سىستېمىسىدىكى بارلىق ھـۆججهت، ھـۆججهت قىـسقۇچالر

قوللىنىــشچان پىروگــراممىالر ئوبرازالشــتۇرۇلغان ســىنبهلگىلهر ئــارقىلىق ئىپادىلىنىــدىغان 

ـــسا  ـــان بول ـــۈزىگه قويۇلغ ـــران ي ـــىنبهلگىلهر ئېك ـــۇ س ـــۇپ، ب ـــۈزى «بول ـــران ي ئېك

مائۇســـنى قـــوش چېكىـــش ئارقىلىـــق .  دهپ ئاتىلىـــدۇ)  桌面图标(   »ســـىنبهلگىلىرى

مۇناســىۋهتلىك ھــۆججهت، ھــۆججهت قىــسقۇچ، قوللىنىــشچان پىروگراممىالرنــى ئېچىــش 

مهشغۇالتىنى ئېلىـپ بـارااليمىز، تۆۋهنـده سـىنبهلگىالرنى خاسالشـتۇرۇش مهشـغۇالتلىرى 

 .بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

 ئېكران سىنبهلگىلىرىنى قوشۇش. 1

ھۆججهت، ھۆججهت قىـسقۇچ، قوللىنىـشچان پىروگراممىالرنـى ئېچىـش مهشـغۇالتىنى 

ــش  ــېز قوزغىتى ــۈزىگه ت ــران ي ــشلهتكۈچىلهر ئېك ــادهتته، ئى ــتۇرۇش ئۈچــۈن، ئ قواليالش

سىنبهلگىلىرىنى قۇرىدىغان بولۇپ، ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ ھۆججهت ۋه ھـۆججهت )  ئېچىش(

 .قىسقۇچ، قوللىنىشچان پىروگراممىالرنى تېز سۈرئهتته ئىجرا قىلىشىغا قواليلىق يارىتىدۇ

 سىستېما سىنبهلگىلىرىنى قوشۇش) 1

Windows 7  مهشغۇالت سىستېمىسىنى يېڭى قاچىلىغان چاغدا ئېكران يۈزىـده پهقهت

ــاندۇقى« ــلهت س ــۇپ،  »ئهخ ــسىال  بول ــېر«سىنبهلگى ــترول «، )计算机(»كومپيۇت كون

开始菜(»باشـالش تىزىملىكـى«قاتارلىق سىستېما سىنبهلگىلىرى )  控制面板(»تاختىسى

单 (ئىچىده بولىدۇ. 
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قاتـــارلىق سىـــستېما )控制面板(»كونـــترول تاختىـــسى«، )计算机(»كومپيۇتـــېر«

ئىچىده بولۇپ، ئىـشلهتكۈچىلهر ئـۆزى )  开始菜单(»باشالش تىزىملىكى«سىنبهلگىلىرى 

ــدۇ ــسا بولى ــۈزىگه قوشۇۋال ــران ي ــىنبهلگىلهرنى ئېك ــۇ س ــقۇچلىرى .  ب ــڭ قهدهمباس بۇنى

 :تۆۋهندىكىچه

ئېكران يۈزىنىڭ بوش ئورنىغـا مائۇسـنىڭ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى چېكىـپ، چىققـان ①  

ــزىملىكتىن  ــتۇرۇش«تى ــالالپ، )  个性化(»خاسالش ــنى ت ــېزىم «تىزىملىكى ــېر س كومپيۇت

كۆزنىكىنـــى )  更改计算机上的视觉效果和声音(»ئۈنۈمـــى ۋه ئـــاۋازىنى ئـــۆزگهرتىش

 .ئېچىۋالىمىز

 
ئېكـــران «چىققـــان تىزىملىكنىـــڭ ســـول تهرهپ ئۈســـتۈنكى بۇرجىكىـــدىن ②  

ـــۆزگهرتىش ـــسىپ، )  更改桌面图标(»ســـىنبهلگىلىرىنى ئ ـــسىنى بې ـــران «كونۇپكى ئېك

 .كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز) 桌面图标设置(»سىنبهلگىلىرىنى ئورنىتىش
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ئىــشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىــڭ ئېھتىياجىغــا ئاساســهن قوشــماقچى بولغــان تۈرلهرنىــڭ  ③

ــدۇ ــپ بارســا بولى ــۇپ قوشــۇش ئېلى ــسىنى قوي ــرا بهلگى ــدىغا توغ ــۈزىگه .  ئال ــران ي ئېك

应(»قـوللىنىش«سىنبهلگىسىنى چىقارماقچى بولغان تۈرلهرنى تالالپ بولغاندىن كېيىن، 

用  ( جهزملهشــتۈرۈش«ۋه«)确定  ( ،كونۇپكىلىرىــنى بېــسىپ مــۇقىمالش ئېلىــپ بېرىــپ

تهڭــشهكلىرىمىزنى كــۈچكه ئىــگه قىلىمىــز، ئۇنىڭــدىن كېيىــن كۆزنهكلهرنــى تاقىۋېتىــپ 

ئېكــران يــۈزىگه قايتــساق، بىــز تاللىغــان سىــستېما ســىنبهلگىلىرىنىڭ ئېكــران يــۈزىگه 

 .چىققانلىقىنى كۆرىمىز

 
قوللىنىــشچان پىروگراممىالرنىــڭ تــېز قوزغاتمــا كونۇپكىلىرىــنى ئېكــران يــۈزىگه )  2

 چىقىرىش

ئىشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسهن كۆپ ئىـشلىتىدىغان پىروگراممىالرنىـڭ 

تېز قوزغاتما كونۇپكىلىرىنى ئېكران يۈزىگه چىقىرىپ ئىشلهتـسه ئىـش ئۈنۈمىـنى يۇقىـرى 

تۆۋهنده بىر كىچىك پىروگراممنىڭ تېزلهتمه كونۇپكىـسىنى ئېكـران يـۈزىگه .  كۆتۈرهلهيدۇ

 :چىقىرىپ كۆرۈپ باقايلى

ـــى«① ـــن )开始菜单(»باشـــالش تىزىملىك ـــا«دى ـــارلىق پىروگرامم ) 所有程序(»ب

 .پىروگراممىالر گۇرۇپپىسى تىزىملىكىنى ئېچىۋالىمىز) 附件(»قوشۇمچه«

رهسـىم بىـر تهرهپ قىلىـش يۇمـشاق «نىـڭ  Windows7پىروگراممىالر ئىچىـدىن  ②

نىڭ ئۈستىگه مائۇسنى ئېلىپ كېلىپ، ئوڭ كونۇپكىنى بېسىپ، ئاندىـن )  画图(»دېتالى

ئېكـران «كونۇپكىسىنى بېـسىپ، چىققـان تىـزىملىكتىن )  发送到(»  يهتكۈزۈپ بېرىش«

ــوزغىتىش شــهكلى ــز ق ــڭ »  تى ــشاق دېتالنى ــۇر يۇم ــسىپ، مهزك ــسىنى بې ــز «كونۇپكى تې

 .كونۇپكىسىنى ئېكران يۈزىگه قۇرۇۋالىمىز» قوزغىتىش

 



61  

 ئېكران سىنبهلگىلىرىنى رهتلهش. 2

كۈنـــدىلىك خىـــزمهت ۋه كومپيۇتـــېر ئىـــشلىتىش جهريانىـــدا ئېكـــران يۈزىدىكـــى 

بارا كۆپهيگهندىن كېيىن، ئېكران يۈزى قااليمىقان بولۇپ، رهتلهشكه   -سىنبهلگىلهر بارا 

بۇ ۋاقىتتا، ئېكران يۈزىدىكى سـىنبهلگىلهرنى رهتـلهش ئېلىـپ .  تېگىشلىك بولۇپ قالىدۇ

بېرىپ، بىـر قىـسىم دائىـم ئىـشلهتمهيدىغان سـىنبهلگىلهرنى ئۆچۈرۈۋهتـسهكمۇ بولىـدۇ، 

لېكىن، شۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك ھۆججهت، ھۆججهت قىسقۇچ ياكى قوللىنىـشچان يۇمـشاق 

ئېكران يۈزىدىكى سىنبهلگىلهرنى نـامى، چـوڭ كىچىكلىكـى، .  دېتالالرغا زىيان يهتمهيدۇ

 .تۈر بويىچه تىزغىلى بولىدۇ 4تۈرى ۋه ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلگهن ۋاقتى بويىچه 

 
تۆۋهندىكىسى بولسا تۈر بويىچه تىزىش شـهكلى بـويىچه تىزىلغـان سـىنبهلگىلهرنىڭ 

 :سۈرىتى

 
 ئېكراندىكى سىنبهلگىلهرنى ئالماشتۇرۇش. 3

ئىـشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىــڭ ئېھتىياجىغــا ئاساسـهن ئېكرانــدىكى ســىنبهلگه، شــهرتلىك 

ــى  ــسقۇچ، قوللىنىــشچان پىروگراممىالرنىــڭ ناملىرىن ــگه ۋه ھــۆججهت، ھــۆججهت قى بهل

مهشــغۇالت سىستېمىــسى نۇرغۇنلىغــان   Windows 7.  ئــۆزگهرتىش ئېلىــپ بارســا بولىــدۇ

ـــڭ  ـــشلهتكۈچىلهر ئۆزىنى ـــۇپ، ئى ـــگه ئالغـــان بول ـــۆز ئىچى ـــار ســـىنبهلگىلهرنى ئ تهيي

ــڭ  ــشچان پىروگراممىالرنى ــسقۇچ، قوللىنى ــۆججهت قى ــۆججهت، ھ ــدىغانلىرىنى ھ ياقتۇرى

بۇنىـــڭ قهدهمباســـقۇچلىرى .  سىنبهلگىـــسى قىلىـــپ ئالماشـــتۇرۇپ ئىشلهتـــسه بولىـــدۇ

 :تۆۋهندىكىچه

ئېكران يۈزى سىنبهلگىلىرىنى «يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن قهدهمباسقۇچالر بويىچه )  1
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 .كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز) 桌面图标设置(»ئورۇنالشتۇرۇش

 
چىققان كۆزنهكتىكى سىنبهلگىنى ئۆزگهرتمهكچى بولغان سىنبهلگىنى تاللىغاندىـن )  2

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، سىــستېما )  更改图标(»ســىنبهلگىنى ئــۆزگهرتىش«كېيىــن، 

 .تهمىنلىگهن سىنبهلگىلهر بار بولغان كۆزنهككه كىرىمىز

 
چىققان كۆزنهكتىن ئۆزىمىز ئىـشلهتمهكچى بولغـان سـىنبهلگىنى تاللىغانـدىن كېيىـن 

كونۇپكىىسنى بېسىپ مـۇقىمالپ بولغانـدىن كېيىـن، ئېكـران )  确定(»جهزملهشتۈرۈش«

 .يۈزىگه قايتىپ قارايدىغان بولساق، سىنبهلگىنىڭ ئۆزگهرگهنلىكىنى كۆرىمىز

 
ئهگهر ئۆزگهرتكهن سىنبهلگىنى ئهسلى ھالىتىگه قايتۇرماقچى بولساق، يهنه قايتىدىن 

كۆزنىكىـنى ئېچىـپ، )  桌面图标设置(»ئېكران يۈزى سىنبهلگىلىرىنى ئورۇنالشـتۇرۇش«
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ــايتۇرۇش« ــكه ق ــدىكى قىممهت ــلىگه )  还原默认值(»كۆڭۈل ــپ ئهس ــسىنى ئېچى كونۇپكى

) 应用(»قــوللىنىش«بــۇ كونۇپكىــنى بېــسىپ بولغانــدىن كېيىــن، .  قايتۇرســاق بولىــدۇ

كونۇپكىــسنى بېــسىپ، مــۇقىمالش ئېلىــپ )  确定(»جهزملهشــتۈرۈش«كونۇپكىــسىنى ۋه 

كۆزنهكنى ئۆچۈرگهندىن كېيىـن، ئېكـران يـۈزىگه قايتىـپ قارايـدىغان بولـساق .  بارىمىز

 .ئېكران يۈزىدىكى سىنبهلگىنىڭ ئهسلىگه قايتقانلىقىنى كۆرهلهيمىز

 
 ئۆزىمىز ياقتۇرغان سىنبهلگىلهرنى ئىشلىتىش) 1

ــن  ــڭ ئېھتىياجىمىزدى ــان ســىنبهلگىلىرى بىزنى ــرگه چىقق ــلهن بى ــستېما بى ئهگهر سى

ـــدۇ ـــسهكمۇ بولى ـــارالپ شـــۇنى ئىشلهت ـــز ســـىنبهلگه تهيي ـــسا ئۆزىمى ـــڭ .  چىقالمى بۇنى

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

ئېكـران يـۈزى سـىنبهلگىلىرىنى «يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن قهدهمباسقۇچالر بـويىچه 

 .كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز) 桌面图标设置(»ئورۇنالشتۇرۇش

 
چىققان كۆزنهكتىكـى ئېكـران سىنبهلگىـسىدىن ئۆزگهرتمهكچـى بولغـان سـىنبهلگىنى 

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، )  更改图标(»ســىنبهلگىنى ئــۆزگهرتىش«تاللىغانــدىن كېيىــن، 

 .سىستېما تهمىنلىگهن سىنبهلگىلهر بار كۆزنهككه كىرىمىز
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ــدىن  ــۈش«ئان ــا ســاقالپ )  浏览(»كــۆز يۈگۈرت ــسىپ، كومپيۇتېرغ ــسىنى بې كونۇپكى

قويغان سىنبهلگه ساقالنغان مۇندهرىجىنى ئېچىپ، ئىشلهتمهكچى بولغان شۇ سىنبهلگىنى 

 .كۆرسىتىپ بېرىپ، مۇقىمالشتۇرۇش كونۇپكىسىنى باسساق بولىدۇ

 
ئهگهر سىنبهلگىنى ئهسلىگه قايتۇرماقچى بولساق، يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدىكـى 

桌面图标设(»ئېكران يۈزى سـىنبهلگىلىرىنى ئورۇنالشـتۇرۇش«قهدهمباسقۇچالر بويىچه 

置 (كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز. 
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چىققان كۆزنهكتىكـى ئېكـران سىنبهلگىـسىدىن ئۆزگهرتمهكچـى بولغـان سـىنبهلگىنى 

ــن  ــدىن كېيى ــۆزگهرتىش«تاللىغان ــسىپ، )  更改图标(»ســىنبهلگىنى ئ ــسىنى بې كونۇپكى

 .سىستېما تهمىنلىگهن سىنبهلگىلهر بار بولغان كۆزنهككه كىرىمىز

还原默认(»كۆڭۈلدىكى قىممهتكه قـايتۇرۇش«ئۇنىڭدىن كېيىن چىققان كۆزنهكتىن 

值  ( ،ـــسىۋېتىپ ـــسىنى بې ـــوللىنىش«كونۇپكى ـــي ق ـــسىنى ۋه )  应用(»ئهمهلى كونۇپكى

كۆزنهكنـى .  كونۇپكىىسنى بېـسىپ مـۇقىمالش ئېلىـپ بـارىمىز)  确定(»جهزملهشتۈرۈش«

ئۆچۈرگهندىن كېيىن، ئېكـران يـۈزىگه قايتىـپ قارايـدىغان بولـساق ئېكـران يۈزىدىكـى 

 .سىنبهلگىنىڭ ئهسلىگه ھالىتىگه قايتقانلىقىنى كۆرهلهيمىز

 ئېكران يۈزىدىكى سىنبهلگىلهرنىڭ نامىنى ئۆزگهرتىش. 4

بهزىده يۇمشاق دېتالالرنى كومپيۇتېرغا قاچىالپ بولغاندىن كېيىن قارايدىغان بولساق 

كونۇپكىـسىنىڭ نامىنىـڭ ئىنگلىـزچه »  تـېز قـوزغىتىش«ئېكران يۈزىده ھاسـىل بولغـان 

ئهگهر بۇنىڭغـا كۆنهلمىـسهك قوللىنىـشچان يۇمـشاق دېتالالرنىـڭ .  ئىكهنلىكىنى كۆرىمىـز

سىنبهلگىسىدىكى ئىنگلىزچه ناملىرىنى خهنزۇچه ياكى ئۇيغۇرچه ۋه ياكى پىنيىنـچه نامغـا 

نىڭ نـامىنى ئۆزگهرتىـپ  Internet Explorerتۆۋهنده، .  ئۆزگهرتىپ ئىشلهتسهكمۇ بولىدۇ

 .قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

 Internet Explorerئېكران يۈزىدىكى تورغا چىقىش قورال يۇمشاق دېتالى بولغان )  1

نىڭ ئۈستىگه مائۇسنى ئېلىپ كېلىپ، مائۇسـنىڭ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، چىققـان 

 Internet Explorerكونۇپكىـسىنى بېـسىپ، )  重命名(»قايتا نـام بـېرىش«تىزىملىكتىن 

 .يۇمشاق دېتالنىڭ نامىنى ئۆزگهرتىش ئېلىپ بارىمىز

 
ــى )  2 ــىنبهلگىنىڭ نام ــن س ــقاندىن كېيى ــنى باس ــى كونۇپكى ــى تىزىملىكتىك يۇقۇرىق
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 .تهھرىرلهش ھالىتىگه ئۆزگىرىدۇ

 
 Internet Explorerبۇ ۋاقىتتا مهزكۇر يۇمشاق دېتالنىڭ ئهسـلىدىكى نـامى بولغـان  

دهپ ئۆزگهرتىـپ كـۆرۈپ )  浏览器(بىـز بۇنـى .  دېگهن خهتنى ئۆزگهرتىۋهتسهك بولىـدۇ

 :ئۆزگهرتىپ بولغاندىن كېيىنكى ئۈنۈمى تۆۋهندىكىچه. باقايلى

 
كونۇپكىسىنى باسساقمۇ ياكى ئېكران يۈزىنىـڭ  Enterئۆزگهرتىپ بولغاندىن كېيىن، 

ــى  ــىنبهلگىنىڭ نامىن ــۈزگهن س ــپ، كىرگ ــى چېكى ــلهن بىرن ــائۇس بى ــا م ــار جايىغ بىك

كونۇپكىـسىنى  F2يۇقۇرىقى باسـقۇچنى ئـاۋارىچىلىق كۆرگـۈچىلهر .  مۇقىملىساقمۇ بولىدۇ

بېسىپ، سىنبهلگىنىڭ نامىنى تهھرىـرلهش ھـالىتىگه ئۆتكهنـدىن كېيىـن، سـىنبهلگىنىڭ 

 .نامىنى ئۆزگهرتىۋهتسىمۇ بولىدۇ

 ئېكران يۈزى سىنبهلگىلىرنى ئۆچۈرۈش. 5

ئىشلهتكۈچىلهر ئېكران يۈزىدىكى ھۆججهتلهرنى باشقۇرۇشقا قواليلىق قىلىش ئۈچـۈن 

ئېكران يۈزىدىكى بىر قىسىم داۋاملىـق ئىـشلهتمهيدىغان سـىنبهلگىلهرنى ئۆچۈرۈۋهتـسىمۇ 

بۇنداق بولغاندا ئېكران يۈزىـدىكى سـىنبهلگىلهر ئىچىـدىن ئۆزىمىـزگه الزىملىـق .  بولىدۇ

ئېكـران .  سىنبهلگىنى تېپىشىمىز ئاسان، سىنبهلگىلهرنى باشقۇرۇشىمىزمۇ قواليلىق بولىـدۇ

 :يۈزىدىكى سىنبهلگىلهرنى ئۆچۈرۈشنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

 :غا ئۆچۈرۈش»ئهخلهت ساندۇقى«

 :مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىدىكى تىزىملىكتىن پايدىلىنىپ ئۆچۈرۈش) 1

نى ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىنى  Internet Explorerتۆۋهنده تورغا چىقىش يۇمشاق دېتالى 

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. كۆرسىتىپ ئۆتىمىز

نىڭ ئېكـران يۈزىـدىكى سىنبهلگىـسىنى تاپقاندىـن  Internet Explorerئالدى بىلهن 

كېيىن، سىنبهلگىنىڭ ئۈستىگه  مائۇسنىڭ بهلگىسىنى ئېلىپ كېلىپ، ئوڭ كونۇپكىـسىنى 

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، ئۆچـۈرۈش )  删除(»ئۆچـۈرۈش«چېكىپ، چىققان تىـزىملىكتىن 

 .مهشغۇالتىنى ئېلىپ بارىمىز
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بۇ چاغدا ئهسكهرتىش كۆزنىكى چىقىپ، بۇ تـېز قـوزغىتىش سىنبهلگىـسىنى راسـتىنال 

) 是(»ھهئه«بىــز .  ئۆچۈرىــدىغان يــاكى ئۆچۈرمهيــدىغانلىقىمىزنى مۇقىمالشــنى ســورايدۇ

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ مۇقىمالشتۇرۇپ، ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىمىزنى تاماملىساق بولىدۇ

 
ــاندۇقى« ــلهت س ــۈرۈلگهن »ئهخ ــساق، ئۆچ ــدىغان بول ــپ قاراي ــى ئېچى  Internetن

Explorer  غـا »ئهخـلهت سـاندۇقى«يۇمشاق دېتالنىـڭ تـېز قـوزغىتىش سىنبهلگىـسىنىڭ

 .چۈشكهنلىكىنى كۆرهلهيمىز

 
2 (Delete كونۇپكىسى ئارقىلىق ئۆچۈرۈش 

يۇمـشاق دېتـالنى ئۆچۈرگىنىمىـزدىن كېيىـن،   Internet Explorerئېكران يۈزىـدىكى 

 Internet Explorerدىكى »ئهخلهت ساندۇقى«غا چۈشتى، ئهمدى، »ئهخلهت ساندۇقى«

نى تاللىغانـدىن كېيىـن،  Internet Explorerيۇمشاق دېتالنى ئۆچۈرۈۋهتمهكچى بولساق، 

كونۇپكىسىنى بېسىپ ئۆچۈرۈش مهشغۇالتى ئېلىپ بارسـاق  Deleteكونۇپكا تاختىمىزدىن 

كونۇپكىسىنى بېسىپ ئۆچۈرۈش مهشغۇالتى ئېلىـپ  Deleteكونۇپكا تاختىسىدىن .  بولىدۇ

ـــتىنال  ـــنى راس ـــۇر ھۆججهت ـــپ مهزك ـــۆزنهك چىقى ـــر ك ـــدهك بى ـــاق، تۆۋهندىكى بارس

) 是(»ھهئه«بــۇ چاغــدا بىــز .  ئۆچۈرۈۋېتىــدىغانلىقىمىزنى تهستىقالشــنى كۆرســىتىدۇ

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ مۇقىمالشتۇرۇپ، ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىمىزنى تاماملىساق بولىدۇ

 
ــدا  ــۇ چاغ ــتى  Internet Explorerب ــۈرۈۋهتكهن ھۆججى ــز ئۆچ ــڭ بى ــلهت «نى ئهخ

 .دىنمۇ ئۆچۈرۈلىدۇ»ساندۇقى
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غا قارىتا ئۆزگهرتىـش )屏幕保护程序(»ئېكران قوغداش پىروگراممىسى«  3.1.4

 ئېلىپ بېرىش

ئىــشلهتكۈچىلهر مهلــۇم ۋاقىــت مــائۇس يــاكى كونۇپكــا تاختىــسىنى ئىــشلهتمىگهنده، 

كومپيۇتېر ئاپتوماتىك ھالدا نۆۋهتته ئىشلىتىۋاتقان ئابۇنىتنى قۇلۇپالش ھالىتىگه ئۆتىـدۇ، 

شۇنىڭ بىـلهن ئېكرانـدا چىرايلىـق رهسـىم ۋه يـاكى ھهرىكهتلىـك سـۈرهت يـاكى فىلىـم 

نـۆۋهتته، بىـز سـۆزلىمهكچى بولغـان   -ھۆججهتلىرى ئىجـرا بولۇشـقا باشـاليدۇ، مانـا بـۇ

 .دىن ئىبارهت»ئېكران قوغداش پىروگراممىسى«

 3نــى قوزغىتىــپ ئىشلىتىــشنىڭ تۆۋهندىكىــدهك »ئېكــران قوغــداش پىروگراممىــسى«

كومپيۇتېرنـى ئىـشلهتمىگهن چاغـدا توكنىـڭ ئـارتۇقچه )  1.  تۈرلۈك پايدىلىق تهرىپى بـار

كومپيۇتېر ئېكرانىنى قوغـداش رولىـنى ئۆتهيـدۇ؛ )  2ئىسراپ بولۇشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛ 

 .شهخسنىڭ مهخپىيهتلىكىنى قوغداپ، كومپيۇتېرنىڭ بىخهتهرلىكىنى كۈچهيتىدۇ) 3

كومپيۇتېرنىڭ ئۆزى بىلهن بىرگه چىقىدىغان ئېكـران قوغـداش پىروگراممىـسىنى .  1

 ئىشلىتىش

Windows 7  مهشــغۇالت سىستېمىــسى قاچىالنغانــدىال بىــر قىــسىم ئېكــران قوغــداش

پىروگراممىــسىنى بىــرگه قاچىاليــدىغان بولــۇپ، ئىــشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىــڭ ئېھتىيــاج ۋه 

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. ياقتۇرىشىغا ئاساسهن تالالپ ئىشلهتسه بولىدۇ

كومپيۇتېرنىـڭ كـۆرۈش «يۇقۇرىدا بىز سۆزلهپ ئۆتكهن قهدهمباسـقۇچالر بـويىچه )  1

ــــۆزگهرتىش ــــاۋازنى ئ ــــى ۋه ئ ــــى )  更改计算机的视觉效果和声音(»ئۈنۈم كۆزنىكىن

 .ئېچىۋالىمىز

 
 

كونۇپكىــسىنى بېــسىش )  屏幕保护程序(»ئېكــران قوغــداش پىروگراممىــسى«)  2

 .ئارقىلىق ئېكران قوغداش پىروگراممىسىنى ئورنىتىش كۆزنىكىگه كىرىمىز
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屏幕保(»ئېكران قوغداش پىروگراممىـسى«مهزكۇر كۆزنهك ئېچىلغاندىن كېيىن، )  3

护程序  ( ــۇ ــاچىمىز، ب ــنى ئ ــىيرىلما تىزىملىك ــى س ــتى تهرهپتىك ــڭ ئاس ــگهن خهتنى دې

تىزىملىكته سىستېما نۆۋهتته ئۆز ئىچىگه ئالغان بارلىق ئېكـران قوغـداش پىروگراممىلىـرى 

بـۇ :  مهسىلهن.  كۆرۈنىدىغان بولۇپ، ئۆزىمىزنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسهن تالالپ ئىشلىتىمىز

دېــگهن تۈرنــى تاللىــساق بىــزگه بــۇ ئېكــران )  彩带(كــۆزنهك ئىچىــدىكى تىــزىملىكتىن 

 .قوغداش پىروگراممىسىنىڭ كۆرۈنمه ئۈنۈمىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 
ــن )  4 ــۈش«ئۇنىڭــدىن كېيى ــز)  等待(»كۈت ــپ بېرىمى ــنى بېكىتى : مهســىلهن.  ۋاقتى

مىنۇت قىلىپ بېكىتىپ بهرسـهكمۇ يـاكى بـۇ ۋاقىتـنى ئۆزىمىزنىـڭ ئهھۋالىغـا  10ۋاقىتنى 

 .ئاساسهن خالىغانچه بېكىتىپ بهرسهكمۇ بولىدۇ

 
ئىشلهتكۈچىلهر ئهگهر ئېكران قوغداش پىروگراممىسى ئىجرا بولۇۋاتقاندا كومپيۇتېرنـى 
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ئىــشلهتمهكچى بولــسا كومپيۇتېرنىــڭ مائۇســنى مىدىرالتــسا يــاكى كونۇپكــا تاختىــسىدىن 

.  خالىغان بىر كونۇپكىنى باسسا ئېكـران قوغـداش پىروگراممىـسىدىن چېكىنىـپ چىقىـدۇ

ئهگهر بىز سىرتقا چىقىپ كهتكهنده كومپيۇتېرىمىزنى باشقىالرنىڭ ئىشلىتىشىنىڭ ئالدىنى 

在恢复时显示登(»ئهسلىگه قايىتقاندا تىزىمالش كۆزنىكى چىقسۇن«ئالماقچى بولساق، 

录屏幕  (دېــگهن تــالالش تۈرىنىــڭ ئالــدىغا توغــرا بهلگىــسى قويــۇپ قويــساق بولىــدۇ .

ـــن،  ـــى باســـقۇچالر ئاخىرالشـــقاندىن كېيى ـــوللىنىش«يۇقۇرىق ـــي ق ۋه )  应用(»ئهمهلى

كونۇپكىلىرىنى بېسىپ، يۇقۇرىقى تهڭشهكلهرنى كۈچكه ئىـگه )  确定(»جهزملهشتۈرۈش«

 .قىلساق بولىدۇ

مىنۇت ئىچىده كومپيۇتېرغـا قارىتـا ھېچقانـداق مهشـغۇالت  10ئهگهر ئىشلهتكۈچى )  5

ئۈنۈمـى كـۆرۈنمه .  ئاپتوماتىـك قوزغىلىـدۇ»  ئېكـران قوغـداش پىروگراممىـسى«قىلمىسا، 

 : يۈزى تۆۋهندىكىچه

 
يۇقۇرىقى كۆزنهك چىققاندىن كېيىن، مائۇسـنى ھهرىكهتلهنـدۈرۈش يـاكى كومپيۇتېـر 

ــڭ  ــارقىلىق، كومپيۇتېرنى ــسىش ئ ــنى بې ــر كونۇپكى ــان بى ــسىدىن خالىغ ــا تاختى كونۇپك

 .قوزغالغان چاغدىكى كۆزنىكىگه قايتىپ كومپيۇتېرنى ئىشلىتىشنى باشلىساق بولىدۇ

 قىلىپ ئىشلىتىش» ئېكران قوغداش پىروگراممىسى«كومپيۇتېردىكى سۈرهتلهرنى . 2

ئهگهر سىــستېما تهمىنلىــگهن ئېكــران قوغــداش پىروگراممىلىرىــدىن باشــقا ئېكــران 

قوغداش پىروگراممىسىنى ئىشلىتىپ باقمـاقچى بولـسىڭىز، كومپيۇتېرىڭىـزدا بـار بولغـان 

قىلىـپ ئىشلهتـسىڭىز ۋه يـاكى توردىـن »  ئېكران قوغـداش پىروگراممىـسى«سۈرهتلهرنى 

ــار ئېكــران قوغــداش پىروگراممىلىرىــنى چۈشــۈرۈپ ئىشلهتــسىڭىز بولىــدۇ بۇنىــڭ .  تهيي

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

ــويىچه )  1 ــز ب ــۆزلهپ ئۆتكىنىمى ــدا س ــسىنى «يۇقۇرى ــداش پىروگراممى ــران قوغ ئېك

دىيالوگ رامكىسىنى ئاچىمىز، ئۇنىڭدىن كېيىن ئېكران )  屏幕保护程序设置(»ئورنىتىش

 .تىزىملىكنى تالاليمىز) 照片(»سۈرهت«قوغداش پىروگراممىسى سىيرىلما تىزىملىكىدىن 
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)设置(»ئــورنىتىش«ئۇنىڭــدىن كېيىــن شــۇ ســىيرىلما تىزىملىكنىــڭ يېنىــدىكى )  2

照片屏幕(»سۈرهت ئېكران قوغداش پىروگراممىسىنى ئورنىتىش«كونۇپكىسىنى بېسىپ، 

保护程序设置 (كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز. 

 
كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، چىققـان )  浏览(»  كـۆز يۈگۈرتـۈش«چىققان كۆزنهكتىن )  3

غا ئىشلىتىدىغان رهسـىم بـار مۇندهرىجىنـى »ئېكران قوغداش پىروگراممىسى«كۆزنهكتىن 

 .كۆرسىتىپ بىرىمىز

 
مۇناســــىۋهتلىك مۇنــــدهرىجىنى كۆرســــىتىپ بېرىــــپ بولغانــــدىن كېيىــــن، )  4

سـۈرهت «كونۇپكىـسىنى بېـسىپ مـۇقىمالش ئېلىـپ بېرىـپ، )  确定(»جهزملهشتۈرۈش«
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ــورنىتىش ــسىنى ئ كــۆزنىكىگه )  照片屏幕保护程序设置(»ئېكــران قوغــداش پىروگراممى

 .قايتىمىز

نــى بېكىتىــش )  幻灯片放映速度(»كۆرســهتمه ئورگىنــالنى قويــۇش ســۈرئىتى«)  5

سىيرىلما تىزىملىكىدىن كۆرسهتمه ئورگىنالنىڭ قويۇلـۇش سـۈرئىتىنى بېكىتىـپ بهرسـهك 

 .دېگهن تۈرنى تاللىدۇق) 中速(» ئوتتۇراھال سۈرئهت«تۆۋهنده . بولىدۇ

 
كونۇپكىسىنى بېـسىپ سـاقاليمىز، )  保存(»ساقالش«بېكىتىپ بولغاندىن كېيىن )  6

照片屏幕保护程序设(»ئېكران قوغداش پىروگراممىسىنى ئـورنىتىش«ئۇنىڭدىن كېيىن 

置  ( ،ئهسـلىگه كهلگهنـده سىـستېمىغا كىرىـش «كۆزنىكىگه قايتىمىز، ئۇنىڭدىن كېيىـن

ــىتىش ــنى كۆرس ــرا )  在恢复时显示登录屏幕(»كۆزنىكى ــدىغا توغ ــڭ ئال ــگهن تۈرنى دې

)        确定(»جهزملهشـــتۈرۈش«ۋه )  应用(»  ئهمهلىـــي قـــوللىنىش«بهلگىـــسىنى قويـــۇپ، 

 .كونۇپكىلىرىنى بېسىپ، يۇقۇرىقى تهڭشهكلهرنى كۈچكه ئىگه قىلساق بولىدۇ

 

 نى ئۆزگهرتىش) 桌面小工具(»ئېكران يۈزىدىكى كىچىك قورالالر« 3.1.5

Windows vista  ــــسىدىن باشــــالپ مهشــــغۇالت  Windowsمهشــــغۇالت سىستېمى

ــسىمۇ  ــۇ بول ــر ئهزا كۆپهيــدى، ئ ــدىكى كىچىــك «سىستېمىــسىدا يېڭــى بى ئېكــران يۈزى

مهشــغۇالت سىستېمىــسىدا تېخىمــۇ  Windows 7، بــۇ ئىقتىــدار )桌面小工具(»قــورالالر

 . مۇكهممهللهشتى
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ئېكــران يۈزىــدىكى كىچىــك «مهشــغۇالت سىستېمىــسىدا  Windows vistaگهرچه 

مهشـــغۇالت  Windows 7تهمىنلهنـــگهن بولـــسىمۇ، لېكىـــن، )  桌面小工具(»قـــورالالر

مهشــغۇالت سىستېمىــسىدا بـــۇ   Windows 7سىستېمىــسىدىكىدهك قواليلىــق ئهمهس، 

قورالالرنى ئىـشلىتىش تېخىمـۇ قواليالشـتۇرۇلغان بولـۇپ، پهقهت ئىـشلهتمهكچى بولغـان 

كىچىك قورالالرنى تارتىپ ئېكـران يـۈزىگه تاشـالپ قويـساقال بـۇ قورالالرنـى ئىـشلىتىش 

 .مهقسىتىگه يېتهلهيمىز

 
 ئېكران كىچىك قوراللىرىنى تالالش. 1

Windows 7   مهشــغۇالت سىستېمىــسىدا ناھــايتى قواليلىــق، ئىشلىتىلىــشچانلىقى

يۇقىرى، كۆرۈنمه يۈزى كۆركهم بولغان خېلى كۆپ كىچىك قورالالر تهمىنلهنگهن بولـۇپ، 

 .تۆۋهنده بۇ كىچىك قورالالر بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

ــان )  1 ــپ، چىقق ــسىنى چېكى ــوڭ كونۇپكى ــنىڭ ئ ــا مائۇس ــار جايىغ ــڭ بىك ئېكراننى

 .تىزىملىكىنى تالاليمىز) 小工具(»كىچىك قورال«تىزىملىكتىن 

 
ــان )  2 ــامبىرى«چىقق ــورالالر ئ كۆزنىكىــدىن ئىــشلهتمهكچى )  小工具库(»كىچىــك ق

بولغان كىچىك قورالالرنى مائۇس بىلهن قوش چېكىپ قوشساقمۇ ياكى شۇ ئىشلهتمهكچى 

ــنى ئېلىــپ كېلىــپ  ــڭ ئۈســتىگه مائۇس ــان كىچىــك قورالنى ) 添加(»قوشــۇش«بولغ

كونۇپكىسىنى بېسىپ قوشساقمۇ بولىدۇ ۋه يـاكى ئىـشلهتمهكچى بولغـان كىچـك قورالنـى 

 .مائۇس بىلهن ئېكران يۈزىگه تارتىپ تاشالپ قويساقمۇ ئېكران يۈزىگه قوشۇلىدۇ
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 :سائهتنى ئېكران يۈزىگه قوشۇش مهشغۇالتى

 
 :سائهت قوشۇلۇپ بولغاندىن كېيىنكى كۆرۈنمه يۈزى

 
ئۇنىڭـــدىن ســـىرت، مىكروســـوفىت شـــىركىتى نۇرغۇنلىغـــان كىچىـــك قورالالرنـــى  

ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ چۈشۈرۈپ ئىشلىتىشىگه تهمىنلىگهن، لېكىن، بۇ كىچىك قورالالرنىـڭ 

بهزىلىرىدىن بىخهتهرلىك يۇچۇقى بايقالغانلىقى ئۈچۈن بۇ كىچىك قورالالرنى تهمىنلهشنى 

 .توختىتىۋهتكهن

 
ــوفىت  ــسىڭىز مىكروس ــاقچى بول ــسىالتىدىن خهۋهردار بولم ــۆپ تهپ ــۇ ك ئهگهر تېخىم

 .شىركىتىنىڭ ئورگان تور بېكىتىگه چىقىپ كۆرۈپ باقسىڭىز بولىدۇ

 نىڭ ئۈنۈمىنى بېكىتىش) 桌面小工具(»ئېكران كىچىك قورالى«. 2

نــى تــالالپ ئېكــران )  桌面小工具(»ئېكــران كىچىــك قورالــى«ئىــشلهتكۈچىلهر )  1

يــۈزىگه ئورنىتىــپ بولغانــدىن كېيىــن، بــۇ كىچىــك قورالالرنىــڭ كۆرســىتىش ئۈنۈمىنــى 

ئىـشلهتكۈچىلهر سـائهتنىڭ ئۈسـتىگه مائۇسـنى ئېلىـپ .   بېكىتىش ئېلىپ بارسـا بولىـدۇ

) 选项(»تـالالش«كېلىپ، ئوڭ كونۇپكىسىنى چهككهندىن كېيىن، چىققان تىزىملىكتىن 

 . تىزىملىكىنى چېكىپ ئۈنۈم بېكىتىش كۆزنىكىگه كىرسه بولىدۇ
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ياكى سـائهتنىڭ ئۈسـتىگه مائۇسـنى ئهكهلگهنـده چىققـان كىچىـك بهلـگه ئىچىدىـن 

كىچىك كۇلۇچنىڭ بهلگىسىنى بىۋاسته چېكىپ، تالالش كۆزنىكىگه كىرىپ تالالش ئېلىپ 

 .بارسىمۇ بولىدۇ

 
 :تۆۋهندىكىسى بولسا سائهتنىڭ كۆرۈنمه ئۈنۈمىنى بېكىتىش كۆزنىكى

 
سائهتنىڭ يۇقۇرىقى تـالالش كۆزنىكىـدىن سـائهتنىڭ ئۇسـلۇبىنى ئالماشـتۇرغىلى )  2

 .خىل سائهت ئۇسلۇبى تهمىنلهنگهن 8بولىدىغان بولۇپ، جهمئى 

 
ــسى  ــالالش كونۇپكى ــۇڭ ت ــتىدىكى ئۈچبۇل ــىمى ئاس ــائهتنىڭ رهس ــشلهتكۈچىلهر س ئى

ئارقىلىق سۈرۈپ، سائهتنىڭ كۆرۈنمه يۈزىنى تالالش ئېلىپ بارااليدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىر 
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ۋاقىتتا، ئىشلهتكۈچىلهر سائهتنىڭ نامى ۋه باشقا مۇناسىۋهتلىك ئۇچۇرلىرىنىمۇ بېكىتىـش 

 .ئېلىپ بارااليدۇ

 
ســائهت كــۆرۈنمه يۈزىــنى تــالالپ بېكىتكهنــدىن كېيىنكــى   -6تۆۋهندىكىــسى بولــسا 

 :كۆرۈنمه يۈز ئۈنۈمى

 

 نى خاسالشتۇرۇش)开始菜单(»باشالش تىزىملىكى« 3.2

 
Windows 7  مهشغۇالت سىستېمىسىنى ئىلگىرىكـى مىكروسـوفىتنىڭ باشـقا مهشـغۇالت

مهشــغۇالت  Windows 7سىــستېمىلىرى بىــلهن ئوخــشىمايدىغان بىــر يــېرى بولــسا، 

تىزىملىكىنىڭ پهقهت بىرال خىـل كۆرسـىتىش ئۇسـلۇبى )  开始(»باشالش«سىستېمىسىدا 

بېرىلگهن بولـۇپ، ئۆزگهرتكىلـى بولمايـدۇ، لېكىـن، ئىـشلهتكۈچىلهر خاسـلىقنىڭ بهزى 

مهشـــغۇالت  Windows 7تۆۋهنـــده، .  تهڭـــشهكلىرىنى تهڭـــشهش ئېلىـــپ بارااليـــدۇ

ـــــسىنىڭ  ـــــالش«سىستېمى ـــــشهش )  开始(»باش ـــــلىقىنى تهڭ ـــــڭ خاس تىزىملىكىنى

 .قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

 نىڭ خاسلىقىنى بېكىتىش )开始菜单(»باشالش تىزىملىكى« 3.2.1

Windows 7  باشالش«مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ«)开始  ( تىزىملىكىنىڭ خاسلىقىنى
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 :تهڭشهش قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه 

كونۇپكىــسىنىڭ ئۈســتىگه  ئېلىــپ كېلىــپ، ئــوڭ )  开始(»باشــالش«مائۇســنى )  1

 . كونۇپكىسىنى باسىمىز) 属性(»خاسلىق«كونۇپكىسىنى چېكىپ، چىققان تىزىملىكتىن 

 
ــپه ســىتونى ۋه باشــالش تىزىملىكــى خاســلىقى« ) 任务栏和开始菜单属性(»ۋهزى

تـالالش )  开始菜单(»باشـالش تىزىملىكـى«كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز، چىققان كۆزنهكتىن 

 .تۈرىنى تالاليمىز

 
) 电源按钮操作(»تـور مهنبهسـى كونۇپكىـسى مهشـغۇالتى«چىققان كـۆزنهكتىن )  2

تـالالش تـۈرى بـار بولـۇپ، بۇنىـڭ ئىچىـدىن خالىغـان  6دېگهن تالالش تۈرىده جهمئى 

 .كونۇپكىسىنى ئۆزگهرتكىلى بولىدۇ) 关闭选项(»تاقاش تۈرى«بىرنى تالالپ، 
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ــۆزى بېكىتىــش«كۆزنهكنىــڭ ســول تهرهپ ئۈســتۈنكى تهرهپتىكــى )  3 ) 自定义(»ئ

自定义开始(»باشالش تىزىملىكىـنى ئـۆزى بېكىتىـش«كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق، 

菜单 (دىيالوگ رامكىسىنى ئاچااليمىز. 

 
تىزىملىكىده كۆرۈنىـدىغان )  开始(»باشالش«بۇ كۆزنهكتىكى تالالش تۈرلىرىدىن )  4

قوللىنىشچان يۇمشاق دېتالالر ۋه باشقا سىستېما يۇمشاق دېتاللىرىنىڭ كۆرسىتىش شهكلى 

 .بىلهن باشقا تهڭشهكلىرىنى تهڭشىيهلهيمىز

 
يېقىنــدا ئىجــرا قىلىنغــان ھۆججهتلهرنــى كۆرســىتىش ئىقتىــدارىنى بېكىتمهكچــى )  5

بېكىتىـش ئاخىرالشـقاندىن .  بولساقمۇ مۇشـۇ يهردىـن بېكىتىـش ئېلىـپ بارسـاق بولىـدۇ

ــن  ــوللىنىش«كېيى ــي ق ــتۈرۈش«ۋه )  应用(»ئهمهلى ــى )  确定(»جهزملهش كونۇپكىلىرىن

 .بېسىپ يۇقۇرىقى تهڭشهكلهرنى كۈچكه ئىگه قىلساق بولىدۇ
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يۇقۇرىقى تىزىملىكنىڭ ئۆزىدىنال يېقىندا ئىجرا قىلىنغان ھۆججهتلهرنىڭ تىزىملىكىنى 

ئهگهر ئىـشلهتكۈچىلهر بـۇرۇن ئىـشلهتكهن مهلـۇم بىـر ھۆججهتـنى داۋاملىـق .  كۆرهلهيمىز

ــان ھــۆججهتلهر  ــدا ئېچىلغ ــسا، يېقىن ــاجى بول ــرلهش ئېھتىي ــپ تهھرى ــشلىتىش، ئېچى ئى

بۇيرۇقــى ئارقىلىــق )  锁定(»قۇلــۇپالش«قاتارىــدىن تــالالپ، يېنىــدىكى شــۇ تۈردىكــى 

قۇلۇپلىۋهتسه، شۇ ھۆججهت، شۇ تۈرنىڭ ئۈستۈنكى تهرىپىده قۇلۇپلىنىپ مۇقىم تۇرىدۇ، 

 .كېيىنچه ئىشلهتمهكچى بولغاندا شۇ جايدىن ئېچىپال ئىجرا قىلىپ ئىشلهتسهك بولىدۇ

 
 :قۇلۇپالنغاندىن كېيىن مۇقىمالشتۇرۇلغان كۆرۈنۈشى

 
ناملىق ئىككى ھۆججهت  pcimtihanۋه  14ئۈستىدىكى رهسىمگه قارايدىغان بولساق، 

قۇلۇپالنغان بولۇپ، بـۇ ئىككـى ھۆججهتـنى كېيىنـچه ئاچمـاقچى بولـساق، قۇلۇپالنغـان 

 .ئورنىدىكى ھۆججهت نامىنى تاق چېكىش ئارقىلىق ئېچىپ، تهھرىرلهش ئېلىپ بارااليمىز

ئهگهر قۇلۇپالنغان ھۆججهتنى قۇلۇپالشنى بىكار قىلماقچى بولساق، شۇ ھۆججهتنىـڭ 

يــان تهرىپىــدىكى كىچىــك ســىنبهلگىنى چېكىــش ئــارقىلىق قۇلۇپالشــنى بىكــار قىلــساق 



 80 

 .بولىدۇ

 
ياكى شۇ قۇلۇپالشنى بىكار قىلماقچى بولغان ھۆججهتنىڭ ئۈسـتىگه مائۇسـنى ئېلىـپ 

(»  مهزكۇر تىزىملىكتىن قۇلۇپالشنى بىكار قىلىـش«كېلىپ، ئوڭ كونۇپكىسىنى چېكىپ، 

从此列表解锁 (كونۇپكىسىنى چېكىپ، قۇلۇپالشنى بىكار قىلساقمۇ بولىدۇ. 

 
 :قۇلۇپالشنى بىكار قىلغاندىن كېيىنكى كۆرۈنمه يۈزى
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 تىزىملىكىنى خاسالشتۇرۇش) 固定程序(»مۇقىم پىروگراممىالر« 3.2.2

) 开始(»باشــــالش«تىزىملىكــــى بولــــسا )  固定程序(»مــــۇقىم پىروگــــراممىالر«

固定(»مـۇقىم پىروگـراممىالر«تىزىملىكىده مۇقىم كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان تىزىملىك بولۇپ، 

程序  ( تىزىملىكىده كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان تىزىملىك مۇناسىۋهتلىك يۇمشاق دېتالالرنى تېـز

) 固定程序(»مۇقىم پىروگراممىالر«سۈرئهتته ئېچىشقا ياردهم بېرىدىغان بولۇپ، تۆۋهنده 

 .تىزىملىكىنى خاسالشتۇرۇش قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

ـــى .  1 ـــشلىتىدىغان پىروگراممىالرن ـــۇقىم پىروگـــراممىالر«كـــۆپ ئى ) 固定程序(»م

 تىزىملىكىگه قوشۇش

دهســلهپكى «تىزىملىكىــده  ئــادهتته، پهقهت )   固定程序(»مــۇقىم پىروگــراممىالر«

ــار  Windows Media Centerۋه )  入门(»ســاۋات ــارهت ئىككىــال پىروگراممــا ب دىــن ئىب

ـــشلىتىدىغان  ـــۆپ ئى ـــهن ك ـــا ئاساس ـــڭ ئېھتىياجىغ ـــشلهتكۈچىلهر ئۆزىنى ـــۇپ، ئى بول

. تىــزىملىكىگه قوشۇۋالــسا بولىــدۇ)  固定程序(»مــۇقىم پىروگــراممىالر«پىروگراممىالرنــى 

固定(»مـۇقىم پىروگـراممىالر«نى )Windows资源管理器(»  مهنبه باشقۇرغۇچ«تۆۋهنده 

程序  ( تىــزىملىكىگه قوشــۇش مهشــغۇالتنى ئېلىــپ بــارىمىز، بۇنىــڭ قهدهمباســقۇچلىرى

 :تۆۋهندىكىچه بولىدۇ

تىزىملىكىنـى )  所有程序(»بارلىق پىروگرامما«تىزىملىكىدىن )  开始(»باشالش«)  1

ــدىكى  ــڭ ئىچى ــاچىمىز، ئۇنى ــۇمچه«ئ ــدىن )  附件(»قوش ــبه  Windows«تىزىملىكى مهن

تىزىملىكىنىــــڭ ئۈســــتىگه مائۇســــنىڭ ئــــوڭ )  Windows资源管理器(»باشــــقۇرغۇچ

附到开始(»باشالش تىزىملىكىگه قوشۇش«كونۇپكىسىنى بېسىپ، چىققان تىزىملىكتىن 

菜单  ( ،مــۇقىم پىروگــراممىالر«تىزىملىكىــنى باســىمىز، ئۇنىڭــدىن كېيىــن«)固定程序 (

Windows资(  »مهنبه باشـقۇرغۇچ Windows«تىزىملىكىگه قايتىپ قارايدىغان بولساق، 

源管理器  (»ــۇقىم پىروگــراممىالر ــى )  固定程序(»م ــزىملىكىگه قوشــۇلۇپ بولغانلىقىن تى

 . كۆرىمىز
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 تىزىملىكىدىكى پىروگراممىالرنى ئۆچۈرۈش) 固定程序(»مۇقىم پىروگراممىالر«. 2

ــراممىالر« ــۇقىم پىروگ ــشلىتىش )  固定程序(»م ــى ئى ــدىكى پىروگراممىالرن تىزىملىكى

ئېھتىياجى قالمىغاندا تىزىملىكتىكى پىروگراممىالرنى ئۆچۈرۈۋهتسهك بولىدۇ، تۆۋهنده بايـا 

ـــزىملىككه قوشـــقان ـــبه باشـــقۇرغۇچ Windows«تى ـــى )Windows资源管理器(»  مهن ن

بۇنىــڭ مهشــغۇالت باســقۇچلىرى .  تىــزىملىكتىن ئۆچــۈرۈش مهشــغۇالتىنى ئېلىــپ بــارىمىز

 :تۆۋهندىكىچه

ــــراممىالر«)  1 ــــۇقىم پىروگ ــــدىن )  固定程序(»م ــــبه  Windows«تىزىملىكى مهن

نــى تاپقانــدىن كېيىــن ئۈســتىگه مائۇســنى ئېلىــپ )Windows资源管理器(»باشــقۇرغۇچ

باشالش تىزىملىكىگه قۇلۇپالشـنى «كېلىپ ئوڭ كونۇپكىنى بېسىپ، چىققان تىزىملىكتىن 

مهنــــبه  Windows«تىزىملىكىــــنى چېكىــــپ، )  从开始菜单解锁(»بىكــــار قىلىــــش

ــــقۇرغۇچ ــــى )  Windows资源管理器(»باش ــــراممىالر«ن ــــۇقىم پىروگ ) 固定程序(»  م

 . تىزىملىكىدىن چىقىرىۋهتسهك بولىدۇ
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ـــڭ )  2 ـــالش تىزىملىكىنى ـــراممىالر«باش ـــۇقىم پىروگ ـــزىملىكىگه )  固定程序(»م تى

نىـــڭ )Windows资源管理器(»مهنـــبه باشـــقۇرغۇچ Windows«قارايـــدىغان بولـــساق 

 .ئاللىقاچان تىزىملىكتىن ئۆچۈرۈلگهنلىكىنى كۆرهلهيمىز

 

نىــڭ تىزىملىكىنــى )  常用程序(»كــۆپ ئىــشلىتىدىغان پىروگــراممىالر«  3.2.3

 خاسالشتۇرۇش

تىزىملىكىده ئىشلهتكۈچىلهر كۆپ )  常用程序(»كۆپ ئىشلىتىلىدىغان پىروگراممىالر«

ئىشلىتىدىغان پىروگراممىالرنىڭ تىزىملىكى بولىدىغان بولـۇپ، ئۆزىمىزنىـڭ ئېھتىياجىغـا 

كـۆپ ئىـشلىتىلىدىغان پىروگـراممىالر .  ئاساسهن ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىـپ بارسـاق بولىـدۇ

قاتارلىق يۇمشاق دېتالالر بار بولۇپ، ئۆزىمىزنىـڭ  画图 ،计算机管理 ،计算器قاتارىدا 

 .ئېھتىياجىغا ئاساسهن ئۆزگهرتىش ئېلىپ بارساق بولىدۇ

 
تىزىملىكىـدىكى پىروگراممـا )  常用程序(»كۆپ ئىشلىتىلىدىغان پىروگـراممىالر« 1. 

 سانىنى بېكىتىش

ــۆپ  ــهن ئهڭ ك ــا ئاساس ــشلىتىش ئهھۋالىغ ــى ئى ــشلهتكۈچىلهرنىڭ پىروگراممىالرن ئى

ــشلىتىلىدىغان  ــا  10ئى ــراممىالر«پىروگرامم ــشلىتىلىدىغان پىروگ ــۆپ ئى ) 常用程序(»ك

باشـالش «تىزىملىكىده كۆرۈنىدىغان بولۇپ، يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن ئۇسۇل ئـارقىلىق 

 .دىيالوگ رامكىسىنى ئېچىۋالىمىز) 自定义开始菜单(»تىزىملىكىنى ئۆزى بېكىتىش
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يېقىنـدا ئىجـرا قىلىنغـان پىروگراممىالرنـى «ئۇنىڭدىن كېيىن چىققـان تىـزىملىكتىن 

» 10«دېگهن تۈرنىڭ ئۇدۇلىدىكى)  要显示最近打开过的程序数目(»كۆرسىتىش سانى

» مــۇقىمالش«رهقىمىــنى ئۆزىمىــز خالىغــان ســانغا ئۆزگهرتىــپ بولغانــدىن كېيىــن 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ مۇقىمالش ئېلىپ بارساق بولىدۇ

 
كونۇپكىـسىنى بېـسىپ »  مـۇقىمالش«رهقىمىـنى يېزىـپ »  100«  مهن سىناق ئۈچۈن

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ بولغانــدىن كېيىــن )  确定(»جهزملهشــتۈرۈش«ســىناپ بــاقتىم، 

غا ئۆزگىرىپ قالغان بولۇپ، ئهھۋالدىن قارىغاندا، »30«دېگهن رهقهم »  100«قارىسام، 

دىـن ئېـشىپ كهتمىـسه  30كۆرسىتىدىغان پىروگراممىنىـڭ سـانى ئهڭ يۇقىـرى بولغانـدا 

 .كېرهك
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ئىككىنچى قېتىمدا ئهڭ تۆۋهن بولغانـدا نهچچىـنى يـازغىلى بولىـدىغانلىقىنى بىلىـپ 

 .نى يېزىپ سىناپ باقتىم»0«بېقىش ئۈچۈن 

 
نـى ئېچىـپ )  开始菜单(»باشـالش تىزىملىكـى«بۇ قىتىملىق ئۆزگهرتىشتىن كېيىـن 

 .قاراپ باقتىم

 
ــدا تهڭــشىكىمىزنىڭ  ــدىن قارىغان ــۇپ، ئهھۋال ــان بول ــدهك چىقق ــك يۇقۇرىقى تىزىملى

كېيىنكى قهدهمـده .  پارامېترى بويىچه ھېچقانداق پىروگراممىنى كۆرسهتمىگهندهك قىالتتى

 .گه توغرىالپ بولغاندىن كېيىن يهنه تىزىملىكنى ئېچىپ كۆرۈپ باقتىم»5«تىزىملىكنى 
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نـى ئېچىـپ قــاراپ )开始菜单(»باشــالش تىزىملىكـى«تهڭـشهپ بولغانـدىن كېيىـن 

يېقىنـدا «باشـالش تىزىملىكىـدىكى .  باقتىم، دېگهندهك، بهش پىروگراممىنى كۆرسىتىپتۇ

) 要显示最近打开过的程序数目(»ئىجرا قىلىنغان پىروگراممىالرنـى كۆرسـىتىش سـانى

 .تۈرى مۇۋهپپهقىيهتلىك تهڭشهلگهن ئىدى

 
 دىن ئۆچۈرۈش»(常用程序)كۆپ ئىشلىتىدىغان پىروگراممىالر«پىروگراممىالرنى 

ـــنى  ـــر پىروگرامم ـــان بى ـــشلهتكۈچىلهر خالىغ ـــشلىتىلىدىغان «ئهگهر ئى ـــۆپ ئى ك

تىزىملىكىدىن ئۆچۈرۈۋهتمهكى بولسا، شۇ يۇمشاق دېتالنىـڭ )  常用程序(»  پىروگراممىالر

ئۈســتىگه مائۇســنى ئېلىــپ كېلىــپ، مائۇســنىڭ ئــوڭ كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، چىققــان 

تىزىملىكىـنى بېـسىپ )  从列表中删除(»تىزىملىكتىن ئۆچۈرۈش«تىزىملىكنىڭ ئىچىدىن 

 .ئۆچۈرۈش مهشغۇالتى ئېلىپ بارسا بولىدۇ

 
(»كۆپ ئىشلىتىلىدىغان پىروگراممىالر«ئهگهر ئۆچۈرىۋهتكهن پىروگراممىنى قايتىدىن 

常用程序  ( ــدىن شــۇ ــسا، باشــالش تىزىملىكى ــاجى تۇغۇل ــزىملىكىگه قوشــۇش ئېھتىي تى

ــن  ــدىن كېيى ــنى تاپقان ــۇش«پىروگرامم ــزىملىكىگه قوش ــالش تى ) 附到开始菜单(»باش
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 .تىزىملىكىنى بېسىپ قوشۇش مهشغۇالتى ئېلىپ بارسا بولىدۇ

 
 :قوشۇلغاندىن كېيىنكى كۆرۈنمه يۈزى

 

 تىزىملىكىنى خاسالشتۇرۇش) 启动(»قوزغىتىش« 3.2.4

نىـڭ تـۈر  Windowsباشالش تىزىملىكىنىڭ ئوڭ تهرهپ كۆزنهك بۆلىكىده بىر قىسىم 

ئۇالنمىلىرى بار بولۇپ، ئىشلهتكۈچىلهر بۇ ئۇالنمىالرنى چېكىش ئـارقىلىق تـېز سـۈرئهتته 

 .مۇناسىۋهتلىك كۆزنهكلهرنى ئېچىپ ھهرخىل مهشغۇالتالرنى ئېلىپ بارااليدۇ

Windows  نىڭ بۇرۇنقى نهشرلىرىگه قارىغاندا بۇ بـۆلهككه تـۈر ئـامبىرى ئۇالنمىـسى

تـۈر ئـامبىرى  4بـۇ بـۆلهككه .  قوشۇلغان بولـۇپ، ئىـشلهتكۈچىلهرگه قواليلىـق ياراتقـان

، فىلىـم )图片(، رهسـىم )音乐(، مۇزىكا )文档(»ھۆججهتلهر«قوشۇلغان بولۇپ، بۇالر 

)视频  ( ــۈر ــۇ ت ــا ئاساســهن ب ــشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىــڭ ئېھتىياجىغ ــۇپ، ئى ــارلىقالر بول قات

ئامبــارلىرىنى داۋاملىــق ئىشلهتــسه يــاكى ئۆچۈرۈۋهتــسه يــاكى يېڭــى تۈرلهرنــى قوشــۇپ 

 .ئىشلهتسه بولىدۇ
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ئىشلهتكۈچىلهر بىـر قىـسىم ئـۆزى كـۆپ ئىـشلىتىدىغان تۈرلهرنـى مۇشـۇ تىـزىملىككه 

قوشۇپ ئىشلهتسه بولىدۇ ياكى بىر قىسىم كۆپ ئىشلهتمهيدىغان تۈرلهرنى ئۆچۈرۈۋهتسىمۇ 

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. بولىدۇ

باشـــالش تىزىملىكىـــنى ئـــۆزى «ئالدىـــدا ســـۆزلهپ ئـــۆتكهن ئۇســـۇل بـــويىچه )  1

 .دىيالوگ رامكىسىنى ئېچىۋالىمىز) 自定义开始菜单(» بېكىتىش

 
سىز باشالش تىزىملىكىدىكى ئۇالنما، سىنبهلگه ۋه تىزىملىك كۆرۈنمه يـۈزى ۋه «)  2

您可以自动以开始菜单上的链接、图标以及(»ھهرىكىتىڭىزنى ئۆزىڭىز بېكىتهلهيـسىز
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菜单的外观  ( كومپيۇتېر«تىزىملىكىدىن«)计算机  ( تىزىملىك قىلىپ  «تالالش تۈرىدىن

(»كونترول تاختىسى«تاق تالالش كونۇپكىسىنى تالاليمىز، )  显示为菜单(»  كۆرسىتىش

控制面板  ( بــۇ تۈرنــى كۆرسهتمهســلىك«تــالالش تــۈرى ئاســتىدىكى«)不显示此项目 (

تىزىملىـك «تالالش رامكىـسىدىن )  连接到(»ئۇالش«تۈرىدىكى تاق تالالشنى تالاليمىز، 

تــاق تــالالش كونۇپكىــسىنى تــالاليمىز،  ئارقىدىــن )  显示为菜单(»قىلىــپ كۆرســىتىش

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ ئاخىرالشتۇرساق بولىدۇ) 确定(»جهزملهشتۈرۈش«

 
تىزىملىكىــنى ئېچىــپ قارايــدىغان بولــساق، يــان تهرهپتىكــى )  开始(»باشــالش«)  3

تـالالش تۈرىـده ھهر قايـسى دېـسكىالرنىڭ )  计算机(»كومپيۇتـېر«تىزىملىك سـىتونىدا 

تـالالش تۈرىنىـڭ )  控制面板(»كونـترول تاختىـسى«ئۇالنمىلىرىنىڭ كۆپهيگهنلىكىـنى، 

 .يوقالغانلىقىنى كۆرهلهيمىز
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 نى خاسالشتۇرۇش)任务栏(»ۋهزىپه سىتونى« 3.3

 

Windows 7  ۋهزىپه سىتونى«نىڭ«)任务栏( نى پۈتۈنلهي يېڭىـدىن اليىھهلهنـگهن

نىڭ سىنبهلگىلىرى يېڭىچه قىيـاپهتكه ئىـگه بولغـان )任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«بولۇپ، 

بولــۇپال قالماســتىن، ئهزاالرغــا نــۆۋهتته ئىجــرا بولۇۋاتقــان پىروگراممىالرنــى كۆرســىتىپ 

بېرىدۇ، شۇنداقال، يهنه بىر قىسىم يېڭى ئىقتىدارالر قوشـۇلغان بولـۇپ، ئىـشلهتكۈچىلهر 

ــهن  ــا ئاساس ــڭ ئېھتىياجىغ ــڭ  Windows 7ئۆزىنى ــىتونى«نى ــپه س ــا )任务栏(»ۋهزى غ

 . خاسالشتۇرۇش مهشغۇالتى ئېلىپ بارااليدۇ

 پىروگرامما كونۇپكا رايونىنى خاسالشتۇرۇش تهڭشهكلىرى 3.3.1

نىڭ ئوتتورا قىسمى بولسا پىروگراممـا كونۇپكـا رايونـى )任务栏(»ۋهزىپه سىتونى« 

ــرى  ــا ۋه ھۆججهتلى ــان پىروگرامم ــۆۋهتته ئىجــرا قىلىۋاتق ــشلهتكۈچىلهرنىڭ ن ــۇپ، ئى بول

كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ، ئۇالرنىـڭ ئوتتورىـسىدا تـېز سـۈرئهتته ئالماشـتۇرۇش ئېلىـپ بارغىلـى 

تاقلىمــا تىزىملىــك قوشــۇلغان بولــۇپ،  Jump Listگه يېڭىــدىن  Windows7.  بولىــدۇ

پىروگراممىالرنى قۇلۇپالش ۋه مۇناسىۋهتلىك تۈرلهرنى بىرلهشتۈرۈش قاتارلىق ئىقتىـدارالر 

تهمىنلهنگهن، ئىشلهتكۈچىلهر پىروگرامما ۋه ھۆججهتلهرنى تېز سۈرئهتته زىيارهت قىلىـش 

 .ئىشقا ئاشۇرۇلغان

دىكى پىروگرامما، سىنبهلگه ۋه كۆرسىتىش شهكلىنى )任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«.  1

 ئۆزگهرتىش

دىكــى پىروگراممــا، ســىنبهلگه ۋه )任务栏(»ۋهزىــپه ســىتونى«ئىــشلهتكۈچىلهرنىڭ 

 :كۆرسىتىش شهكلىنى ئۆزگهرتىش ئۇسۇلى تۆۋهندىكىچه

ۋهزىـپه سـىتۇنى ۋه باشـالش «ئالدىدا سۆزلهپ ئۆتكهن قهدهمباسـقۇچالر بـويىچه )  1

ۋهزىــــپه «دىيــــالوگ رامكىــــسىنى ئېچىۋېلىــــپ، )  任务栏和开始菜单(»تىزىملىكــــى

 .تالالش تۈرىگه ئالماشتۇرىمىز) 任务栏(  »سىتونى
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خىـل  3سـىيرىلما تىزىملىكىـدىكى )  任务栏按钮(»ۋهزىپه سىتونى كونۇپكىسى«) 2

始终合并、隐藏标签 ،当任务栏被占:  كۆرسىتىش شهكلى تهمىنلهنگهن بولۇپ، بۇالر

满时合并  ۋه从不合并  قاتارلىقالر بولۇپ، ئىشلهتكۈچىلهر مۇشۇ تۈرلهر ئىچىدىن بىرنـى

使用ئهگهر كىچىك سىنبهلگه بىلهن كۆرسىتىش كېرهك بولسا، .  تالالپ ئىشلهتسه بولىدۇ

小图标 نى تالالش ئالدىغا تـالالپ قويـسا بولىـدۇ، ئهگهر سـىنبهلگىلهر چـوڭ كۆرۈنـۈش

 .ئېھتىياجى بولسا بۇ تالالشنى بىكار قىلىۋهتسىال كۇپايه

 
3  (始终合并、隐藏标签  ،بولسا سىستېمىنىڭ كۆڭۈلدىكى تهڭشهك قىممىتى بولـۇپ

 .بۇ تۈر تالالپ قويۇلسا بارلىق سىنبهلگىلهر خهتكۈچ يوق ھالهتته كۆرۈنىدۇ

 
4  (当任务栏被占满时合并  تۈرى تالالنـسا ھهر بىـر پىروگراممنىـڭ سىنبهلگىـسىنى

ئهگهر ئاچقان پىروگرامما ياكى ھۆججهتلهر كـۆپ .  خهتكۈچ بار ھالهتته كۆرسىتىپ بېرىدۇ

بولۇپ كهتكهن ۋاقىتتا ئوخشاش تىپتىكى ھۆججهتلهرنى بىرلهشتۈرۈپ كۆرسىتىدۇ ھهمـده  

. مائۇسنى ئۈستىگه ئېلىـپ كهلگهنـده مۇناسـىۋهتلىك تىزىملىكلهرنـى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ

ھۆججهت قىسقۇچتىن بهشـنى ئېچىۋالغـان بولـساق، كۆرۈنۈشـته بىـرال بولـۇپ :  مهسىلهن

كۆرۈنىدۇ، لېكىن، مائۇسنى ئۈستىگه ئېلىپ كهلگهنده بهش دانه ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ 

كـۆرۈنمه يۈزىـنى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ، بىـز شـۇالر ئىچىـدىن بىرنـى تـالالپ ئىشلهتــسهك 

 .بولىدۇ
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5  (从不合并   ـــى ـــۆججهت ياك ـــشاش ھ ـــى ئوخ ـــۇ تۈردىك ـــساق ب ـــنى تاللى تۈرى

پىروگراممىالرنىڭ ئوخشاش تۈرلىرى بىر سىنبهلگه ئىچىده كۆرۈنمهستىن ئايرىم سـىنبهلگه 

ئىجرا قىلغان ھۆججهت ياكى پىروگراممىالر كۆپ بولۇپ كهتكهن ئهھۋال .  بولۇپ كۆرۈنىدۇ

.  ئاستىدا ئىجرا بولۇۋاتقان ھۆججهتلهرنىـڭ سـىنبهلگىلىرى كىچىكـلهپ كۆرۈنـۈپ تۇرىـدۇ

ھۆججهتلهرنىــڭ ســىنبهلگىلىرى پاتمىغــان ئهھــۋال ئاســتىدا ســىنبهلگىلهر يــان تهرهپــكه 

 .سۈرۈلۈپ ھهرىكهت قىلىپ كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

 
 :تهڭشىگهندىن كېيىنكى كۆرۈنمه يۈزى

 
دىـن بۇرۇنقـى Windows7.  ئىشلهتكۈچىلهر بهلكىم دىققهت قىلغان بولۇشـى مـۇمكىن

دا كۆرۈنــۈپ تۇرىــدىغان )任务栏(»  ۋهزىــپه ســىتونى«مهشــغۇالت سىــستېمىلىرىنىڭ 

پىروگرامما سىنبهلگىلىرى ھۆججهتلهرنىڭ ئېچىلىش تهرتىپى بويىچه تىزىلىدىغان بولۇپ، 

بهزىده بىزگه ھۆججهتلهرنى تېز سـۈرئهتته زىيـارهت قىلىـشتا بهلگىلىـك قىيىنچىلىقالرنـى 

ــپه ســىتونى«دىكــى  Windows7كهلتــۈرگهن ئىــدى،  لېكىــن،  دىكــى )任务栏(»ۋهزى

 .سىنبهلگىلهرنى ئۆزىمىزنىڭ ئېھتىياجى بويىچه تهرتىپىنى ئۆزگهرتىش ئېلىپ بارااليمىز

 
ئىجــرا بولۇۋاتقــان پىروگراممىالرنىــڭ ئالــدى كېيىنلىــك تهرتىپىــنى ئالماشــتۇرماقچى 

بولساق شۇ پىروگراممىنىڭ مائۇس بىلهن تارتىپ يۆتكىمهكچى بولغـان ئورۇنغـا ئهكېلىـپ 

 .قويۇپ بهرسهكال بولىدۇ
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 ئۇقتۇرۇش رايونىنى بېكىتىش 3.3.2

نىـڭ ئـوڭ )任务栏(»ۋهزىـپه سـىتونى«نورمال ئهھـۋال ئاسـتىدا ئۇقتـۇرۇش رايـون 

تهرىپىده بولۇپ، ئـۇ سـائهت، ئـاۋاز قاتـارلىق كۆرسـهتمىلهردىن باشـقا يهنه بىـر قىـسىم 

بــۇ كىچىــك .  كىچىــك پىروگراممىالرنىــڭ ســىنبهلگىلىرىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان بولىــدۇ

ــلهر ۋه  ــۇق خهت ــشهش، ئېلىكتىرونل ــنى تهڭ ــرى تۆۋهنلىكى ــڭ يۇقى ــىنبهلگىلهر ئاۋازنى س

ــۇن  ــارلىق نۇرغ ــرى قات ــكهرتىش ئۇچۇرلى ــنى ئهس ــان ھۆججهتلىرى ــستېمنىڭ يېڭىالنغ سى

بىــر قىــسىم يۇمــشاق دېتــالالرنى قاچىلىغــان .  ئۇچۇرالرنــى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان بولىــدۇ

 .ۋاقتىمىزدا بۇ پىروگراممىالرنىڭ سىنبهلگىلىرى ئۇقتۇرۇش رايونىغا قوشولغان بولىدۇ

 سىنبهلگه ۋه ئۇقتۇرۇشنىڭ ئۇقتۇرۇش رايونىدىكى كۆرسىتىش شهكلىنى بېكىتىش. 1

ئۇقتۇرۇش رايونى بهزىده نۇرغۇنلىغان سىنبهلگىلهر بىلهن تولۇپ كېتىدىغان بولۇپ، 

بۇ سىنبهلگىلهردىن پايدىلىنىپ خىزمهت ئۈنۈمىـنى ئۆستۈرۈشـمۇ بىـر بـاش قېتىنچىلىقـى 

ده بهزى سىنبهلگىلهرنى باشتىن ئاخىرى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان Windows 7.  بولۇپ قالىدۇ

قىلغىلــى بولىــدۇ، بهزى ســىنبهلگىلهرنى كۆرۈنمهيــدىغان قىلىــپ يۇشــۇرغىلى بولىــدۇ، 

ـــۈش شـــهكلى ۋه مۇناســـىۋهتلىك  ـــدىغان ســـىنبهلگىلهرنىڭ كۆرۈن شـــۇنداقال، كۆرۈنى

مۇناســــىۋهتلىك .  ئۇقتۇرۇشــــالرنىڭ كۆرۈنــــۈش شــــهكلىنىمۇ بهلگىلىگىلــــى بولىــــدۇ

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچگه

) 任务栏和开始菜单属性(»ۋهزىپه سىتونى ۋه باشـالش تىزىملىكـى خاسـلىقى«)  1

 .تالالش كارتىسىغا كىرىمىز) 任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«دىيالوگ رامكىسىنى ئېچىپ 

 
自(»ئۆزى بېكىتىـش«بىرلهشمه رامكىسىدىكى )  通知区域(»ئۇقتۇرۇش رايونى«)  2

定义  (ۋهزىـــپه ســـىتونىدا كۆرۈنىـــدىغان ســـىنبهلگه ۋه «.كونۇپكىـــسىنى باســـىمىز

 .كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز) 选择在任务栏上出现的图标和通知(»ئۇقتۇرۇشالرنى تالالش
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تىزىملىك كۆرسىتىش كۆزنىكىده سىنبهلگه ۋه ئۇقتۇرۇشـنىڭ كۆرسـىتىش شـهكلى )  3

مهشـغۇالت «خىـل بولـۇپ،  بـۇ يهرده  3كۆرسىتىش شـهكلى جهمـئى .  كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

隐藏دىكى سىنبهلگىنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى سىيرىلما تىـزىملىكتىن )操作中心(»مهركىزى

图标和通知نى تالالپ بېكىتىپ كۆرۈپ باقايلى . 

 
كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، )  确定(»جهزملهشـتۈرۈش«بېكىتىپ بولغانـدىن كېيىـن )  4

 .  ئالدىنقى كۆزنهككه قايتىمىز
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ــپه ســىتونى ۋه باشــالش تىزىملىكــى خاســلىقى« ) 任务栏和开始菜单属性(»ۋهزى

ۋه )  应用(»ئهمهلىـــي قـــوللىنىش«دىيـــالوگ رامكىـــسىغا قايتىـــپ، بـــۇ كۆزنهكتىنمـــۇ 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ كۈچكه ئىگه قىلىمىز) 确定(» جهزملهشتۈرۈش«

 
مهشغۇالت «غا قايىتقاندىن كېيىن قارايدىغان بولساق )任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«)  5

ــزى ــۇرۇش رايونىــدىن يوقىغانلىقىنــى )   操作中心(»  مهركى نىــڭ سىنبهلگىــسىنىڭ ئۇقت

ئهگهر يوقىغان تۈرلهرنىـڭ مۇناسـىۋهتلىك ئۇچۇرلىرىـنى كۆرمهكچـى بولـساق .  كۆرهلهيمىز

دىكــى كۆرســىتىش ۋه يۇشــۇرۇش سىنبهلگىــسىنى چېكىــپ )任务栏(»ۋهزىــپه ســىتونى«

 .كۆرسهك بولىدۇ
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بــۇ بهلگىــنى چهككهنــدىن كېيىــن يۇشــۇرۇنغان الزىملىــق ســىنبهلگىلهر كۆرۈنىــدۇ، 

كونۇپكىسىنى بېـسىپ، )自定义(»ئۆزى بېكىتىش«چىققان كۆزنهكنىڭ ئاستى تهرهپتىكى 

选择在任务栏上出现的图(»ۋهزىپه سىتونىدىكى سىنبهلگه ۋه ئۇقتۇرۇشالرنى تـالالش«

标和通知  ( ــپ بارســاق ــشلهرنى ئېلى ــپ يهنه مۇناســىۋهتلىك ئۆزگهرتى ــنى ئېچى كۆزنىكى

 .بولىدۇ

 
 سىستېما سىنبهلگىلىرىنى ئېچىش ۋه تاقاش  . 2

تــوك «، )网络(»تــور«، )音量(»ئاۋازنىــڭ كۈچلۈكلۈكــى«، )时钟(»ســائهت«

ــزى«ۋه )  电源(»مهنبهســى ــارلىق )  操作中心(»مهشــغۇالت مهركى دانه ســىنبهلگه  5قات

سىستېما سىنبهلگىلىرى بولۇپ، ئىشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىـڭ ئېھتىياجىغـا ئاساسـهن ئۇالرنـى 

 :مهشغۇالت باسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. تاقىسا ياكى ئېچىپ ئىشلهتسه بولىدۇ

ۋهزىپه سىتونىدىكى سىنبهلگه «يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن قهدهمباسقۇچالر بويىچه )  1

كۆزنىكىـنى ئېچىـپ، )  选择在任务栏上出现的图标和通知(»ۋه ئۇقتۇرۇشالرنى تالالش

ئۇالنمىــسىنى )  打开和关闭系统图标(»سىــستېما ســىنبهلگىلىرىنى ئېچىــش ۋه تاقــاش«

 .چېكىمىز

 
كۆزنىكـى )  打开和关闭系统图标(»سىستېما سـىنبهلگىلىرىنى ئېچىـش ۋه تاقـاش«

ئېچىلغانــدىن كېيىــن قارايــدىغان بولــساق كۆزنهكنىــڭ ئوتتــورا قىــسمىدا سىــستېما 
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 行为. سىنبهلگىلىرىنى ئېچىش ۋه تاقاشنى بېكىتىش ئىقتىدار بېكىتىش رايونىنى كۆرىمىز

关(»تاقـاش«، )打开(»ئېچىـش«دېگهننىڭ ئاستى تهرهپتىكى سىيرىلما تىـزىملىكتىن  

闭  ( دېگهن تۈرلهرنى تالالپ بېكىتىش ئارقىلىق سىـستېما سـىنبهلگىلىرىنىڭ تـاقىلىش ۋه

 .ئېچىلىشىنى كونترول قىالاليمىز

 
ئهگهر كېيىنچه تهڭـشىگهن تهڭـشهكلىرىمىزنى ئهسـلىگه قـايتۇرۇۋهتمهكچى بولـساق، 

还原默认图(»ئهسلىگه قـايتۇرۇش«ئهسلىدىكى سىستېما سىنبهلگىلىرى  بېكىتمىلىرىنى 

标行为 (كونۇپكىسىنى بېسىپ ئهسلىگه قايتۇرساق بولىدۇ. 

 
) 确定(»جهزملهشـــتۈرۈش«تهڭـــشهكلهرنى بېكىتىـــپ بولغانـــدىن كېيىـــن، )  3

 نىڭ ئورنى ۋه چوڭ كىچىكلىكىنى تهڭشهش)任务栏(»ۋهزىپه سىتونى« 3.3.3

نىڭ ئورنـى ۋه چـوڭ )任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«ئىشلهتكۈچىلهر تهڭشهش ئارقىلىق 

ــنى تهڭــشىيهلهيدۇ ــلهن تونۇشــۇپ .  كىچىكلىكى تۆۋهنــده، بۇنىــڭ قهدهمباســقۇچلىرى بى

 . چىقىمىز

 ۋهزىپه سىتونىنىڭ ئورنىنى تهڭشهش. 1

)任务栏(»ۋهزىپه سـىتونى«بۇ خىل ئۇسۇلدا :  مائۇستا تارتىپ ئورنىنى يۆتكهش)  1

نىــڭ بىكــار جايىغــا مائۇســنى ئېلىــپ كېلىــپ، ئــوڭ كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، چىققــان 

كونۇپكىسىنى چېكىپ، ئالدى )  锁定任务栏(»ۋهزىپه سىتونىنى قۇلۇپالش«تىزىملىكتىن 

 . تهرهپتىكى توغرا بهلگىسىنى ئېلىۋېتىمىز
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نىــڭ بىكــار جايىغــا مائۇســنى ئېلىــپ كېلىــپ، )任务栏(»ۋهزىــپه ســىتونى«كېيىــن 

مائۇســنىڭ ســول كونۇپكىــسىنى بېــسىپ قويــۇپ بهرمهي تــۇرۇپ، يۆتكىمهكچــى بولغــان 

 .شۇ يهرگه يۆتكىلىدۇ) 任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«ئورۇنغا تارتىپ قويۇپ بهرسهك 

 
نى ئېكراننىـڭ سـول تهرىپىـگه يۆتكىگهنـدىن كېيىنكـى )任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«

 :كۆرۈنۈش

 
任务栏和(»ۋهزىپه سىتونى ۋه باشالش تىزىملىكى خاسـلىقى«بۇنىڭدىن باشقا يهنه 

开始菜单属性  ( دىيــالوگ رامكىــسىدىنمۇ تهڭــشهش ئېلىــپ بېرىــپ ئورنىــنى يۆتكهشــكه

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. بولىدۇ

) 任务栏和开始菜单属性(»ۋهزىپه سىتونى ۋه باشـالش تىزىملىكـى خاسـلىقى«)  2

ــن  ــدىن كېيى ــسىنى ئېچىۋالغان ــالوگ رامكى ــپه ســىتونى«دىي ــسىنى )  任务栏(»ۋهزى كارتى
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 .ئېچىۋالىمىز

屏幕上的任务栏(»ئېكران يۈزىدىكى ۋهزىپه سـىتونىنىڭ ئورنـى«ئۇنىڭدىن كېيىن 

位置  ( ۋهزىــپه ســىتونى«ســىيرىلما تىزىملىكىــدىن«)任务栏( نىــڭ ئورنىــنى بېكىتىــپ

ۋه )  应用(»ئهمهلىـــــي قـــــوللىنىش«بىرىمىـــــز، بېكىتىـــــپ بولغانـــــدىن كېيىـــــن 

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، ئۆزگهرتكهنلىرىمىزنــى كــۈچكه ئىــگه )  确定(»جهزملهشــتۈرۈش«

 .قىلىمىز

 
 :نى ئوڭغا تهڭشىگهندىن كېيىنكى كۆرۈنمه يۈزى)任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«

 
 نىڭ چوڭ كىچىكلىكىنى تهڭشهش)任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«. 2

ۋهزىـپه «نىـڭ چـوڭ كىچىكلىكىـنى تهڭـشهش ئۈچـۈن )任务栏(»ۋهزىپه سـىتونى«

تهڭـــشهش ئۇســـۇلى .  قۇلۇپالنمىغـــان ھـــالهتته بولۇشـــى كـــېرهك)  任务栏(»ســـىتونى

 :تۆۋهندىكىچه

نىــڭ ئۈســتىگه مائۇســنى ئېلىــپ كهلگهنــدىن كېيىــن، )任务栏(»ۋهزىــپه ســىتونى«

مائۇسنى ئېلىپ كېلىپ، مائۇسـنىڭ سـول كونۇپكىـسىنى بېـسىپ قويـۇپ بهرمهي تـۇرۇپ 

任(»ۋهزىپه سىتونى«نى ئۈستى تهرهپكه قارىتىپ تارتساق، )任务栏(»ۋهزىپه سىتونى«

务栏(چوڭايتىپ بولغاندىن كېيىنكى كۆرۈنمه يۈزى تۆۋهندىكىچه. نى چوڭىيىدۇ: 
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ــساق يۇقۇرىقــى )任务栏(»ۋهزىــپه ســىتونى«ئهگهر  نــى ئهســلىگه قايتۇرمــاقچى بول

 .قهدهمباسقۇچالر بويىچه ئهسلىگه قايتۇرساقال بولىدۇ

 

 مائۇس ۋه كونۇپكا تاختىسىنى خاسالشتۇرۇش 3.4
 

ـــسا كومپيۇتېردىكـــى ئهڭ ئاساســـلىق كـــۆپ  ـــسى بول ـــائۇس ۋه كونۇپكـــا تاختى م

ئىشلىتىلىدىغان كىرگۈزۈش ئۈسكۈنىلىرى بولۇپ، ئىـشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىـڭ ئېھتىياجىغـا 

 .ئاساسهن خاسالشتۇرۇش مهشغۇالتى ئېلىپ بارسا بولىدۇ

 مائۇسنى خاسالشتۇرۇش مهشغۇالتى 3.4.1

مــائۇس بولــسا ئىــشلهتكۈچىلهرنىڭ كومپيۇتېردىكــى بىــر قىــسىم مهشــغۇالتالرنى 

ئورۇندىشىغا ياردهم بېرىدىغان كىرگۈزۈش ئۈسكۈنىسى بولۇپ، بىر قىسىم تهڭـشهكلهرنى 

 .ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ئىشلىتىشكه تېخىمۇ قواليلىق قىلىپ تهڭشهش ئېلىپ بارااليمىز

 :مائۇسنى خاسالشتۇرۇش ئېلىپ بېرىشنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

تىزىملىكىنى )  控制面板(»كونترول تاختىسى«تىزىملىكىدىن )  开始(»باشالش«)  1

 .كۆزنىكىگه كىرىمىز) 控制面板(»كونترول تاختىسى«بېسىپ، 
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 :كۆزنىكىنىڭ كۆرۈنمه يۈزى) 控制面板(»كونترول تاختىسى«

 
大图(»چـوڭ سـىنبهلگه«دېگهن تۈردىن )  查看方式(»كۆرۈپ چىقىش شهكلى«)  2

标  ( كىچىــك ســىنبهلگه«يــاكى  «)小图标  ( دېــگهن تــالالش تۈرىنىــڭ خالىغــان بىرنــى

 .تالاليمىز

مــائۇس «دېــگهن تۈرنــى تــالالپ چېكىــپ، )  鼠标(»مــائۇس«ئۇنىڭـدىن كېيىــن )  3

 .دىيالوگ رامكىسىغا كىرىپ، مۇناسىۋهتلىك كۆزنهككه كىرىمىز) 鼠标属性(»خاسلىقى

 
 .تالالش تۈرىگه كىرىمىز) 鼠标键(»مائۇس كونۇپكىسى«بۇ دىيالوگ رامكىسىدىن 

ـــش«)  4 ـــسىنى بېكىتى ـــائۇس كونۇپكى ـــسىدىن )  鼠标键配置(»م ـــمه رامكى بىرلهش

تـالالش )  切换主要和次要的按钮(»ئاساسلىق ۋه قوشۇمچه كونۇپكىـنى ئالماشـتۇرۇش«

تۈرىنىڭ ئالـدىغا توغـرا بهلگىـسى قويـۇش ئـارقىلىق مائۇسـنىڭ ئىككـى كونۇپكىـسىنىڭ 

يهنه سىز بۇرۇن مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسى ئارقىلىق ئىجرا .  رولىنى ئالماشتۇرۇۋېتهلهيمىز

قىلغان مهشـغۇالتالر مۇشـۇ تـالالش تـۈرىگه توغـرا بهلگىـسىنى قويغانـدىن كېيىـن سـول 

مـائۇس سـول كونۇپكىـسى ئـارقىلىق ئىجـرا قىلغـان .  كونۇپكىسى ئارقىلىق ئىجرا بولىـدۇ

مهشغۇالتالر مۇشـۇ تـالالش تـۈرىگه توغـرا بهلگىـسىنى قويغانـدىن كېيىـن، مـائۇس ئـوڭ 
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ئهگهر بۇرۇندىن مۇشۇنداق ئىشلىتىـشكه .  كونۇپكىسى ئارقىلىق ئىجرا بولىدۇ دېگهن گهپ

كۆنمىگهن بولمىسىڭىز بۇ يهرنى تهڭشهش ئېلىپ بارماڭ، ئىشلىتىشكه كۈنمهكنىڭ ئۆزىمۇ 

 .بىر مهسىله

 
)速度(»تېزلىك«بىرلهشمه رامكىسىدىكى )  双击速度(»قوش چېكىش تېزلىكى«)  5

نىڭ ئۇدۇلىدىكى تالچىنى ئوڭ ۋه سولغا تارتىش ئارقىلىق، مائۇس كونۇپكىسىنىڭ قـوش 

 .چهككهندىكى تېزلىكنى ئۆزگهرتهلهيمىز

 
(»جهزملهشـتۈرۈش«ۋه )  应用(»ئهمهلىي قـوللىنىش«ئۆزگهرتىپ بولغاندىن كېيىن 

确定 (كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق ئۆزگهرتكهنلىرىمىزنى كۈچكه ئىگه قىلىمىز. 
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ــن )  6 ــقاندىن كېيى ــۇ باســقۇچ ئاخىرالش ــسترېلكا«ب ــسىغا )  指针(»ئى ــالالش كارتى ت

 .كىرىمىز

 
نىـــــڭ ئاســـــتىدىكى ســـــىيرىلما تىـــــزىملىكتىن مـــــائۇس )方案(»اليىـــــھه«)  7

Windows:  مهسـىلهن.  ئىسىتىرېلكىلىرىنىڭ اليىھهلىرىنى تالالپ بېكىتىش ئېلىپ بـارىمىز

黑色，（特大），（系统方案）  دېگهنــدهك تــۈرلهردىن بىرنــى تاللىغانــدىن كېيىــن

ــوللىنىش« ــتۈرۈش«ۋه )  应用(»ق ــق )  确定(»جهزملهش ــسىش ئارقىلى ــسىنى بې كونۇپكى

 .ئۆزگهرتكهنلىرىمىزنى كۈچكه ئىگه قىلىمىز

 
تۈرىگه )  指针选项(»ئىسىتىرېلكا تالالش«بۇ تۈرنى بېكىتىپ بولغاندىن كېيىن، )  8

 . كىرىمىز
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ئىـــسىتىرېلكىنىڭ يۆتكىلىـــش «بىرلهشـــمه رامكىـــسىدىن )  移动(»يـــۆتكىلىش«)  9

سىيرىلما تاياقچىسىنى ئوڭ ۋه سولغا يۆتكهش )  选择指针移动速度(»سۈرئىتىنى تالالش

ــز ــۈرئىتىنى بېكىتىمى ــۆتكىلىش س ــسىتىرېلكىنىڭ ي ــارقىلىق ئى ــشلهتكۈچىلهر .  ئ ئهگهر ئى

ئىـسىتىرېلكىنىڭ «ئىسىتىرېلكىنىڭ توغرىلىق دهرىجىـسىنى يۇقىـرى كۆتۈرمهكچـى بولـسا 

تـالالش تۈرىنىـڭ ئالدىغـا ) 提高指针正确度(»توغرىلىق دهرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش

 .توغرا بهلگىسى قويۇپ قويسا بولىدۇ

 
ــــسىنىڭ )  10 ــــائۇس ئىسىتىرېلكى ــــدىغانلىق«م ــــشىكىنىڭ )  可见性(»كۆرۈنى تهڭ

دېگهن تۈرنىـڭ ئالدىغـا )  显示指针轨迹(»ئىستىرېلكىنىڭ ئىزى كۆرۈنۈش«ئالدىدىكى 

توغرا بهلگىسىنى قويۇش ئارقىلىق مائۇس ھهركهت قىلغاندا سايىسى كۆرۈنىدىغان قىلىـپ 

قاتــارلىق ئىككــى )  长(»ئــۇزۇن«، )短(»قىــسقا«ســىيرىلما تايــاقچىنى .  تهڭــشىيهلهيمىز

ياقتىكى خهتنىڭ يېنىغا سۈرۈش ئارقىلىق مائۇس ئىسىتىرېلكىسىنىڭ ئىزىنىـڭ كۆرۈنـۈش 

 .ۋاقتى ۋه ئۇزۇنلۇقىنى تهڭشىيهلهيمىز

 



105  

ئهگهر خهت يازغـــان ۋاقىتتـــا مـــائۇس ئىستىرېلكىـــسىنى كۆرۈنمهيـــدىغان قىلىـــپ 

在打字时隐藏(»ئىستىرېلكىنى يوشـۇرۇش«تهڭشىمهكچى بولساق، خهت يازغان ۋاقىتتا 

指针  ( دېگهن تۈرنىڭ ئالدىغا توغرا بهلگىـسىنى قويـۇش ئـارقىلىق خهت يازغـان ۋاقىتتـا

 .ئىستىرېلكىنى يۇشۇرۇش مهقسىتىگه يېتهلهيمىز

 
تـالالش تـۈرىگه )  滑轮(»غـالتهك«يۇقۇرىقى مهشغۇالتالر ئاخىرالشقاندىن كېيىن )  11

 .كىرىمىز

 
بىـر قېتىمـدا سـىيرىلىدىغان «دېگهن تـۈردىن )  垂直滚动(»تىك سىيرىلىش«)  12

دىن مائۇسنىڭ ئوتتۇرىـدىكى سـىيرىلما غـالتهكنى بىـر »(一次滚动下列行数)قۇر سانى

قېتىم ئاستى ياكى ئۈستى تهرهپكه قارىتىپ سىيرىغاندا ئاتاليدىغان قۇر سانىنى بېكىتىـپ 

قــۇر دهپ بېكىتىكلىــك بولــۇپ، ئۆزىمىزنىــڭ ئېھتىياجىغــا  3نورمــال ھــالهتته .  بېرىمىــز

ئهگهر بىـر قېتىـم سـىيرىلغاندا بىـر ئېكرانـدىكى مهزمۇننـى .  ئاساسهن بېكىتسهك بولىـدۇ

بىـر «ئاتالپ ئۆتىدىغان قىلىپ بېكىتمهكچى بولساق بىر قېتىمدا بىر ئېكران سىيرىلىدۇ، 

نـى تـالالپ بېكىتىـپ بهرسـهك »(一次滚动下列行数)قېتىمدا سىيرىلىدىغان قـۇر سـانى

 . بولىدۇ
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 كونۇپكا تاختىسىنى خاسالشتۇرۇش تهڭشهكلىرى 3.4.2

مائۇســنى خاسالشتۇرۇشــنى تهڭــشهش ئېلىــپ بارغىنىمىزغــا ئوخشاشــال كونۇپكــا 

ــدۇ ــارغىلى بولى ــپ ب ــغۇالتى ئېلى ــتۇرۇش مهش ــسىغىمۇ خاسالش ــڭ .  تاختى ــده بۇنى تۆۋهن

 .قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

控(»كونـترول تاختىـسى«يۇقۇرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن قهدهمباسقۇچالرغا ئوخشاشال )  1

制面板( چوڭ سىنبهلگه«گه كىرىمىز، كۆرسىتىش شهكلىنى«)大图标  ( كىچىـك «يـاكى

دېــگهن )  键盘(»كونۇپكــا تاختىــسى«گه توغرىلىغانــدىن كېيىــن، )小图标(»ســىنبهلگه

ــپ،  ــى چېكى ــلىقى«تۈرن ــسى خاس ــا تاختى ــسىنى )  键盘属性(»كونۇپك ــالوگ رامكى دىي

 .ئېچىۋالىمىز

 
تۆۋهندىكىدهك بىـر كـۆزنهك چىقىـدۇ، بـۇ دىيـالوگ رامكىـسىدىكى قىممهتلهرنـى )  2

 .ئۆزىمىزنىڭ ئېھتىياجى بويىچه تهڭشهپ چىقىمىز

 
ھهرپ «ئېچىلغـان دىيـالوگ رامكىــسىدىن سـۈرئهت تــالالش رامكىـسىغا كىرىمىـز، )  3

ـــشى ـــگه تهكرارلىنى ـــدىن ھهرپ )  字符重复(»بهل ـــايتىلىنىش-تۈرى ـــڭ ق  -بهلگىلهرنى

كېچېكىش ئۇزۇن قىسقىلىقى ۋه تېزلىكى، نۇر بهلگىنىڭ يېنىش تېز ئاستىلىقىنى بېكىتىپ 
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ـــز ـــن، .  بېرىمى ـــقاندىن كېيى ـــشهش ئاخىرالش ـــوللىنىش«تهڭ ـــي ق ۋه )  应用(»ئهمهلى

كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق ئۆزگهرتكهنلىرىمىزنـى كـۈچكه )  确定(»جهزملهشتۈرۈش«

 .ئىگه قىلىمىز

 

 خهت نۇسقىسىنى خاسالشتۇرۇش 3.5
 

windows7  بولسا خاسالشتۇرۇلغان مهشغۇالت سىستېمىسى بولۇپ، بـۇ ئاالھىدىلىكـى

خهت نۇسخىسىدىمۇ ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان بولۇپ، ئىـشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىـڭ ئېھتىياجـى 

: مهسـىلهن.  ۋه ياقتۇرۇشىغا ئاساسهن خهت نۇسخىسىغا قارىتا تهڭشهش ئېلىـپ بارااليـدۇ

خهت نۇسخىسىنى قوشۇش، ئالدىن كۆرۈش، كومپيۇتېرغا قاچىالنغان خهت نۇسـخىلىرىنى 

كۆرۈش، يۇشۇرۇش، ۋه مهلـۇم بىـر خهت نۇسقىـسىغا قارىتـا ئېھتىيـاج تۈگىگهنـده خهت 

 .نۇسقىسنى ئۆچۈرۈۋېتىش مهشغۇالتلىرىنى ئېلىپ بارااليدۇ

 خهت نۇسقىسىنى باشقۇرۇش 3.5.1

 :خهت نۇسخىسىنى باشقۇرۇشنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

) 控制面板(»كونـــترول تاختىـــسى«يۇقىرىـــدا ســـۆزلهپ ئۆتكىنىمىـــز بـــويىچه )  1

ياكـى )  大图标(»چـوڭ سـىنبهلگه«كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز، كۆز يۈگۈرۈتـۈش شـهكلىنى 

 .قىلىپ بېكىتىۋالىمىز) 小图标(»كىچىك سىنبهلگه«

 
دېگهن خهتنى يـاكى ئالدىدىكـى )  字体(»خهت نۇسخىسى«چىققان تىزىملىكتىن )  2

كومپيۇتېرغـا قاچىالنغـان خهت نۇسـقىلىرىنى ئالـدىن كـۆرۈش، «سىنبهلگىنى چېكىـپ، 

预览、删除或显示和隐藏计算机上安装(»ئۆچۈرۈش  ياكى كۆرسىتىش ۋه يوشـۇرۇش

的字体 (كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز. 
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字体设(»خهت نۇسقىـسىنى ئورۇنالشـتۇرۇش«سول تهرهپ ئۈستۈنكى تهرهپتىكى )  3

置  ( خهت نۇسقىـسىنى ئورۇنالشـتۇرۇش«ئۇالنمىسىنى بېـسىپ«)字体设置  ( كۆزنىكىنـى

 .ئېچىۋالىمىز

 
تىـــل ئورۇنالشتۇرۇشـــىغا ئاساســـهن خهت نۇسقىـــسنى «چىققـــان كـــۆزنهكتىن )  4

تــالالش تۈرىــنى تاللىــساق بولىــدۇ، ئهگهر بــۇ )  根据语言设置隐藏字体(»يۇشــۇرۇش

ــساق  ــدۇرماقچى بول ــدىن قال ــشنى ئهمهل ــى ئىشلىتى ــسى «تۈرن ــلىدىكى خهت نۇسقى ئهس

 .كونۇپكىسىنى باسساق بولىدۇ)还原默认字体设置(» ئورۇنالشتۇرىشىغا قايتۇرۇش

 
 خهت نۇسقىسى قوشۇش 3.5.2

windows7  سىستېمىسى قاچىالنغان چاغدىال نۇرغۇنلىغان خهت نۇسقىسىنى بىـرلىكته

قاچىاليدىغان بولسىمۇ، لېكىن، بهزىده بىزنىڭ ئېھتىيـاجىمىزدىن تولـوق چىقالمايـدىغان 

ئهھۋالالر بولۇپ تۇرىدۇ، ئهگهر مۇشۇنداق ئهھۋالالرغا يولۇقساق ئۆزىمىز توردىن الزىملىـق 

يېڭـى خهت نۇسقىـسىنى .  خهت نۇسقىلىرىنى چۈشۈرۈۋېلىپ قاچىالپ ئىشلهتـسهك بولىـدۇ

 :قاچىالشنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه
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ئۆزىمىزگه الزىملىق بولغان خهت نۇسقىسىنى توردىن چۈشۈرۈپ ياكى باشقىالردىن )  1

ـــارلىۋالىمىز ـــۈرۈپ تهيي ـــكه .  كۆچ ـــسىز چۈشۈرۈش ـــقىلىرىنى ھهق ـــزۇچه خهت نۇس خهن

تهمىنلهيدىغان تور بېكهتلهر نۇرغۇن بولۇپ، توردىن ئىـزدهپ چۈشـۈرۈۋالغاندىن كېيىـن 

تۆۋهنــده، تــوردىن بىرتــال خهت نۇسقىــسى چۈشــۈرۈپ .  قــاچىالپ ئىشلهتــسهك بولىــدۇ

 .قاچىالپ كۆرسىتىمىز

http://font.knowsky.com  ــكه ــسى چۈشۈرۈش ــسىز خهت نۇسقى ــتى ھهق ــور بېكى ت

تهمىنلهيدىغان تور بىكهت بولۇپ تـور بىكهتـنى ئاچقانـدىن كېيىـن ئۆزىمىـزگه الزىملىـق 

ـــز ـــزدهپ تېپىۋالىمى ـــسىنى ئى ـــن .  خهت نۇسقى ـــدىن كېيى ـــسنى تېپىۋالغان خهت نۇسقى

 .مۇناسىۋهتلىك چۈشۈرۈش بېتىنى ئېچىپ، خهت نۇسقىسىنى چۈشۈرۈۋالىمىز

 
 .خهت نۇسقىسنى ئىزدهپ تېپىۋالىمىز

 
خهت نۇسقىسىنى تهييارالپ بولغاندىن كېيىـن مائۇسـنى خهت نۇسقىـسنىڭ ئۈسـتىگه 

. كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، قـاچىالش ئېلىـپ بـارىمىز)  安装(»قـاچىالش«ئېلىپ كېلىـپ 

قاچىالش جهريانىدا تۆۋهندىكىدهك بىر كۆزنهك چىقىپ خهت نۇسقىسنى قاچىالش ئېلىـپ 

 :بارىدۇ
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ــدهك )  2 ــسا تۆۋهندىكى ــان بول ــپ بولغ ــۇرۇن قاچىلىنى ــسى ب ــۇ خهت نۇسقى ئهگهر ب

ئهسكهرتىش كۆزنىكى چىقىپ بۇ خهت نۇسقىسنىڭ بۇرۇن قاچىلىنىپ بولغانلىقىنى، يهنه 

ـــورايدۇ ـــدىغانلىقىمىزنى س ـــاكى كۆچۈرمهي ـــدىغان ي ـــاپالپ كۆچۈرى ـــاپالپ .  ق ئهگهر ق

. كونۇپكىسىنى بېـسىپ قاچىالشـنى داۋامالشـتۇرىمىز)  是(»  ھهئه«كۆچۈرمهكچى بولساق 

كونۇپكىسىنى بېسىپ ئاخىرالشتۇرساق )  否(»ياق«ئهگهر قاپالپ كۆچۈرمهيدىغان بولساق 

 .بولىدۇ

 
خهت نۇسقىنى قاچىالپ بولغاندىن كېيىن، خهت نۇسقىـسىنى ئېچىـپ كۆرىـدىغان )  3

بولــساق، بايــا قاچىلىغــان خهت نۇسقىــسنىڭ ئــاللىبۇرۇن خهت نۇســقىلىرى تهركىبىــگه 

 .قوشۇلۇپ بولغانلىقىنى كۆرهلهيمىز

 
قاچىلىمــاقچى بولغــان خهت نۇسقىــسىنى سىــستېما دېسكىــسىنىڭ ئىچىدىكــى )  4

windows  ــدىكى ــسىنىڭ ئىچى ــۈرۈپ  Fontsمۇندهرىجى ــگه كۆچ ــسىنىڭ ئىچى مۇندهرىجى

دېـسكىغا قاچىلىغـان بولـساق بـۇ  Cئادهتته، مهشغۇالت سىستېمىسىنى .  قويساقمۇ بولىدۇ

 .بولىدۇ C:\Windows\Fontsمۇندهرىجىنىڭ ئادرېسى 

 خهت نۇسقىسنى ئالدىن كۆرۈش، كۆرسىتىش ۋه يۇشۇرۇش 3.5.3

 خهت نۇسقىسىنى ئالدىن كۆرۈش. 1

كومپيۇتېرغـا قاچىالنغـان خهت «ئالدىدا سۆزلهپ ئۆتكهن قهدهمباسقۇچالر بويىچه )  1

预览、删除(»نۇسقىلىرىنى ئالدىن كۆرۈش، ئۆچۈرۈش ياكى كۆرسـىتىش ۋه يوشـۇرۇش

或显示和隐藏计算机上安装的字体 (كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز. 
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چىققان كۆزنهكتىن خالىغان بىر خهت نۇسقىـسنى مائۇسـنىڭ سـول كونۇپكىـسىنى )  2

، )删除(»ئۆچـۈرۈش«، )预览(»ئالدىن كۆرسىتىش«تاق چهكسهك، قورال تىزىملىكىده 

ئالدىـــن «.  بۇيرۇقلىـــرى كۆرۈنىـــدۇ)  显示或隐藏(»  كۆرســـىتىش يـــاكى يوشـــۇرۇش«

بۇيرۇقىنى بېسىپ تاللىغان خهت نۇسقىمىزنى كۆرۈپ باقساق بولىـدۇ )  预览(»كۆرسىتىش

ۋه يــاكى شــۇ خهت نۇسقىــسىنىڭ ئۈســتىگه مائۇســنى ئېلىــپ كېلىــپ، ئــوڭ كونۇپكىنــى 

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ )  预览(»ئالــدىن كۆرســىتىش«چېكىــپ، چىققــان تىــزىملىكتىن 

 .كۆرسهكمۇ بولىدۇ

 
 :بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلغاندىن كېيىنكى كۆرۈنۈش) 预览(»ئالدىن كۆرسىتىش«

 
 خهت نۇسقىسنى كۆرسىتىش ۋه يوشۇرۇش. 2

كومپيۇتېرغــا قاچىالنغــان خهت نۇســقىلىرىنى ئالــدىن كــۆرۈش، ئۆچــۈرۈش ياكــى «
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ــــــۇرۇش ) 预览、删除或显示和隐藏计算机上安装的字体(»كۆرســــــىتىش ۋه يوش

كۆزنىكىنى ئېچىپ قارايدىغان بولساق، بىر قىسىم خهت نۇسقىلىرىنىڭ سـىنبهلگىلىرىنىڭ 

ــــلهن  ــــنى، باشــــقا خهت نۇســــقىلىرىنىڭ ســــىنبهلگىلىرى بى كۈلرهڭــــده ئىكهنلىكى

خهت )  隐藏(»يوشـۇرۇلغان«بۇ خىل خهت نۇسقىلىرى .   پهرقلىنىدىغانلىقىنى كۆرهلهيمىز

ئهگهر .  نۇسقىلىرى بولۇپ، بۇ خىل ھالهتتىكى خهت نۇسـقىلىرىنى ئىـشلهتكىلى بولمايـدۇ

ـــساق  ـــشلهتمهكچى بول ـــۇ خهت نۇســـقىلىرىنى ئى ـــى )  显示(»كۆرســـىتىش«ب بۇيرۇقىن

 .ئىجراقىلىۋهتكهندىن كېيىن ئىشلهتسهك بولىدۇ

 
ھالىتىدىكى خهت نۇسقىلىرىنى ئىشلىتىش ئېھتىياجـى )  隐藏(»يوشۇرۇش«ئهگهر )  1

كومپيۇتېرغا قاچىالنغـان خهت «بولسا، ئالدىدىكى قهدهمباسقۇچالردا سۆزلهنگىنى بويىچه 

预览、删除(»نۇسقىلىرىنى ئالدىن كۆرۈش، ئۆچۈرۈش  ياكى كۆرسىتىش ۋه يوشـۇرۇش

或显示和隐藏计算机上安装的字体 ( كۆزنىكىنى ئېچىپ شـۇ خهت نۇسقىـسىنى بىرنـى

 .بۇيرۇقى كۆرۈنىدۇ) 显示(»قورال سىتونىدا كۆرسىتىش«چهكسهك، 

ــسىنى )  2 ــارقىلىق خهت نۇسقى ــسىش ئ ــنى بې ــۇ بۇيرۇق ــىتىش«مۇش ) 显示(»كۆرس

ھالىتىگه ئۆتكـۈزۈپ ئىشلهتـسهك بولىـدۇ يـاكى مائۇسـنىڭ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، 

) 显示(»كۆرسـىتىش«بۇيرۇقىـنى بېـسىپ، )  显示(»كۆرسـىتىش«چىققان تىزىملىكتىن 

 .ھالىتىگه قايتۇرساقمۇ بولىدۇ
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يۇقۇرىقى رهسـىم بىـلهن ئاسـتىدىكى رهسـىمنى سېلىـشتۇرىدىغان بولـساق، خهت )  3

ھالهتتىكى چاغدىكى خهت نۇسقىسىنى چهككهن ۋاقتىمىزدا )  隐藏(»يوشۇرۇن«نۇسقىسى 

显(»كۆرسـىتىش«بۇيرۇقىنىڭ كۆرۈنگهنلىكىنى،  خهت نۇسقىسى )  显示(»كۆرسىتىش«

示  ( ــزدا ــكهن ۋاقتىمى ــسىنى چهك ــدا خهت نۇسقى ــالهتتىكى چاغ ــۇرۇن«ھ ) 隐藏(»يوش

) 隐藏(»يوشـۇرۇن«دېمهك، خهت نۇسقىسىنى .  بۇيرۇقىنىڭ كۆرۈنگهنلىكىنى كۆرهلهيمىز

ھـــالهتكه ئۆتكۈزمهكچـــى بولـــساق خهت نۇســـقىنى چىكىىـــپ قـــورال تىزىملىكىدىكـــى 

خهت نۇسقىـــسىنى .  بۇيرۇقىـــنى باســـساق بولىـــدۇ)  隐藏(»يوشـــۇرۇن«بۇيـــرۇقالردىن 

ھــالهتكه ئۆتكۈزمهكچــى بولــساق خهت نۇســقىنى چىكىىــپ قــورال )显示(»كۆرســىتىش«

 .بۇيرۇقىنى باسساق بولىدۇ) 显示(»كۆرسىتىش«تىزىملىكىدىكى بۇيرۇقالردىن 

 خهت نۇسقىسنى ئۆچۈرۈش 3.5.4

windows  ــۇ خهت  200دا ــۇپ، ب ــگهن بول نهچــچه خىــل خهت نۇسقىــسى تهمىنلهن

مۇشــۇنىڭغا .  نۇســقىلىرىنىڭ كــۆپ قىــسمىنى ئــادهتته ئــانچه كــۆپ ئىــشلىتىپ كهتمهيمىــز

ئوخشاش ئارتۇقچه بولغان بهزىبىر خهت نۇسقىلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىـپ، كومپيۇتېرىمىزنىـڭ 

بوشلۇقىنى تېجىسهكمۇ بولىدۇ ياكى ئۆزىمىـز قاچىلىغـان بىـر قىـسىم خهت نۇسـقىلىرىنى 

كېيىنچه ئىشلهتمهيدىغان بولۇپ قالساقمۇ تۆۋهندىكى باسقۇچالر ئارقىلىق ئۆچۈرۈۋهتـسهك 

 :خهت نۇسقىلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىشنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. بولىدۇ

كومپيۇتېرغـا قاچىالنغـان خهت نۇسـقىلىرىنى «يۇقۇرىقى قهدهمباسقۇچالر بـويىچه )  1

预览、删除或显示和隐(»ئالدىن كۆرۈش، ئۆچۈرۈش  ياكى كۆرسىتىش ۋه يوشـۇرۇش

藏计算机上安装的字体  ( كۆزنىكىنى ئېچىپ بولغانـدىن كېيىـن، ئۆچۈرمهكچـى بولغـان

خهت نۇسقىسىنى تالالپ، قورال تىزىملىكىدىكى ئۆچۈرۈش بۇيرۇقىنى تالالپ ئىجرا قىلىپ 

ئۆچۈرۈۋهتسهكمۇ ياكى شۇ خهت نۇسقىـسىنىڭ ئۈسـتىگه مائۇسـنى ئېلىـپ كېلىـپ، ئـوڭ 

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، )  删除(»ئۆچۈرۈش«كونۇپكىسىنى چېكىپ چىققان تىزىملىكتىن 

ئۆچۈرۈۋهتسهك بولىدۇ ۋه ياكى مهشغۇالت سىستېمىسىنى قاچىلىغان رايوننىـڭ ئىچىدىكـى 

windows  ــدىكى ــسى ئىچى ــدىن ئۆچۈرمهكچــى  Fontsمۇندهرىجى ــسىنىڭ ئىچى مۇندهرىجى

 .بولغان خهت نۇسقىسىنى تېپىپ ئۆچۈرۈۋهتسهكمۇ بولىدۇ
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ئۆچۈرۈش بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلغاندىن كېيىن تۆۋهندىكىدهك بىر كۆزنهك چىقىـدىغان 

بولۇپ، ئهگهر بـۇ خهت نۇسقىـسىنى ئۆچـۈرۈش مهشـغۇالتىنى داۋامالشـتۇرماقچى بولـساق 

كونۇپكىــــسىنى بېــــسىپ داۋامالشــــتۇرۇپ، مهزكــــۇر خهت نۇسقىــــسىنى )  是(»ھهئه«

ئهگهر  ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىمىزنى ئهمهلدىن قالدۇرماقچى بولـساق .  ئۆچۈرۈۋهتسهك بولىدۇ

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، ئۆچــۈرۈش مهشــغۇالتىمىزنى ئهمهلــدىن قالدۇرســاق )  否(»يــاق«

 .بولىدۇ

 

 خهت نۇسقىسىنىڭ چوڭ كىچىكلىكىنى بېكىتىش   3.5.5

ئېكران يۈزىدىكى خهتلهرنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق كۆرۈنۈشـى ئۈچـۈن خهت نۇسقىـسىنىڭ 

تۆۋهنــده خهت .  چــوڭ كىچىكىلىكىــگه قارىتــا تهڭــشهش ئېلىــپ بېرىــشقا توغــرا كېلىــدۇ

نۇسقىسىنىڭ چوڭ كىچىكىلىكىگه قارىتـا تهڭـشهش قهدهمباسـقۇچلىرى بىـلهن تونۇشـۇپ 

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. چىقىمىز

كومپيۇتېرغا قاچىالنغان خهت نۇسقىلىرىنى ئالدىن كـۆرۈش، ئۆچـۈرۈش  ياكـى «)  1

ــــــۇرۇش )预览、删除或显示和隐藏计算机上安装的字体(»كۆرســــــىتىش ۋه يوش

ــسمىدىكى  ــورا قى ــول تهرهپ ئوتت ــپ، س ــنى ئېچى ــوڭ «كۆزنىكى ــسىنىڭ چ خهت نۇسقى

 .كونۇپكىسىنى چېكىمىز) 更改字体大小(»كىچىكلىكىنى تهڭشهش
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使阅读屏幕(»ئېكران يۈزىدىكى مهزمۇنالرنى ئوقۇشـىڭىز تېخىمـۇ ئاسانلىـشىدۇ«)  2

上的内容更容易  ( كۆزنىكــى ئېچىلغانــدىن كېيىــن، شــۇ كــۆزنهكته تهمىنلهنــگهن خهت

ــنى تهڭشهشــتىكى  ــسىنىڭ چــوڭ كىچىكلىكى ــز  3نۇسقى ــدىن ئۆزىمى ــالالش تۈرى ــل ت خى

دېـگهن تۈرنـى  125: %مهسـىلهن.  ياقتۇرىدىغان بىرىنى تالالپ بېكىتىش ئېلىپ بـارىمىز

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، تهڭـشىگىنىمىىزنى كـۈچكه )  应用(»ئهمهلىي قـوللىنىش«تالالپ 

ئىــگه قىلــساق، تۆۋهندىكىــدهك بىــر كــۆزنهك چىقىــپ كومپيۇتېرنــى ھازىرنىــڭ ئۆزىــده 

ـــۋېتىش« ـــدىن چىقىرى ـــى )  注销(»  تىزىم ـــدىغان قىلمايدىغانلىقىمىزن مهشـــغۇالتى قىلى

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ )  立即注销(»تىزىمــدىن چىقىرىــۋېتىش«بىــز دهرھــال .  ســورايدۇ

ئىجــرا قىلىۋهتكهنــدىن كېيىــن، خهت نۇسقىــسىنىڭ ئۈنۈمىــنى كــۆرۈپ باقــساق ئېنىقــال 

 .ئۆزگىرىش بولغانلىقنى كۆرهلهيمىز

 
 

3.6  windows 7 نى ئهركىن ئازاده زىيارهت قىلىش 
 

ـــسىم  ـــر قى ـــۇ قواليلىقالشـــتۇرۇش ئۈچـــۈن بى ـــشىمىزنى تېخىم ـــېر ئىشلىتى كومپيۇت

تۆۋهنــده بۇنىــڭ قهدهمباســقۇچلىرى بىــلهن .  تهڭــشهكلهرنى قىلىــشىمىزغا توغــرا كېلىــدۇ

 .تونۇشۇپ چىقايلى

 كۆپ ئىشلىتىدىغان قورالالرنى تېز سۈرئهتته ئىجرا قىلىش 3.6.1

控制面(»كونـترول تاختىـسى«تىزىملىكىـدىن )  开始(»باشـالش«ئالدى بىلهن )  1

板 (تىزىملىكىنى چېكىپ، كونترول تاختىسى كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز. 
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 -ئهركىــن«كۆزنىكىــنى ئاچقانــدىن كېيىــن )  控制面板(»كونــترول تاختىــسى«)  2

 -ئهركىـن«ئۇالنمىـسىنى بېـسىپ، )  轻松访问中心(»ئازاده زىيـارهت قىلىـش مهركىـزى

 .كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز) 轻松访问中心(»ئازاده زىيارهت قىلىش مهركىزى

 
使计算机更易于使(»كومپيۇتېرنى ئىشلىتىشىڭىز تېخىمۇ ئاسانلىـشىدۇ«چىققان )  3

用  ( ،كــۆپ ئىــشلىتىدىغان قورالالرنــى تىــز ســۈرئهتته «كۆزنىكــى ئېچىلغانــدىن كېيىــن

ــارهت قىلىــش ــى )   快速访问常用工具(»زىي ــۇ بۆلهكن ــدىن ب ــسى ئىچى بىرلهشــمه رامكى

تــالالش تــۈرى ۋه بــۇ )  始终朗读这个部分(»باشــتىن ئــاخىرى دىكلىماتــسىيه قىلىــش«

ــنى  ــاخىرى ســكاننېرالش«بۆلهك ــڭ )  始终扫描这个部分(»باشــتىن ئ ــگهن تۈرلهرنى دې

始终扫描(»باشتىن ئاخىرى سـكاننېرالش«بۇ بۆلهكنى .  ئالدىغا توغرا بهلگىسى قويىمىز

这个部分  ( ،دېگهن  تۈرنىـڭ ئالـدىغا توغـرا بهلگىـسى قويـساقwindows  ئاپتوماتىـك

بايـان «، )启动放大镜(»لوپا ئهينهكـنى قـوزغىتىش«ھالدا تهرتىپ بويىچه تۆۋهندىكى 

启动屏幕(»ئېكران كونۇپكىـسىنى قـوزغىتىش«، )启动讲述人(»قىلغۇچىنى قوزغىتىش

键盘( ــارلىق ــوزغىتىش قات ــنى ق ــشتۇرما دهرىجى ــرى سېلى ــشلىتىدىغان  4، يۇقى ــم ئى دائى

 .قورالالرنى سىكاننېرالش ئېلىپ بارىدۇ
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تۈرلــۈك قورالنىــڭ قــوزغىتىش ئۇالنمىــسىنى چېكىــش  4ئىــشلهتكۈچىلهر يهنه بــۇ )  4

ئارقىلىق مۇناسىۋهتلىك كۆزنهكلهرنى ئېچىپ، تېخىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالـدا تهڭـشهش ۋه 

بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى كېيىنكـى مهزمـۇنالردا دىققىتىڭـالردا .  بېكىتىش ئېلىپ بارااليدۇ

 .بولىدۇ

كومپيۇتېرنى تېخىمۇ ئهركىـن ئـازاده ئىشلىتىـشكه مۇناسـىۋهتلىك باشـقا تهڭـشهكلهر 

轻松访问(»ئازاده زىيارهت قىلىش مهركىـزى  -ئهركىن «ئىشلهتكۈچىلهر يهنه :  ھهققىده

中心  ( ــۆزنهكتىن ــان ك ــسىپ، چىقق ــسىنى بې ــن «ئۇالنمى ــى كۆزدى ــارلىق بېكىتمىلهرن ب

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، كومپيۇتېرنــى تېخىمــۇ قواليلىــق )  浏览所有设置(»كهچــۈرۈش

ئىشلىتىشىمىزگه ياردىمى بولىـدىغان تهڭـشهكلهرنى ئېچىـپ، بىـر قىـسىم تهڭشهشـلهرنى 

قىلىــش ئــارقىلىق كــۆپ ئىــشلىتىلىدىغان يۇمــشاق دېتــالالرنى كومپيۇتېرىمىــز قوزغالغــان 

ۋاقىتتا بىلله قوزغىلىدىغان قىلىـپ ئىشلىتىـشىمىزگه تېخىمـۇ كـۆپ قواليلىقالرنـى ئېلىـپ 

 .كېلهلهيمىز

 

3.6.2 windows نىڭ تاۋۇش پهرقلهندۈرۈش ئىقتىدارى 

windows vista  غا ئوخشاشالwindows7  تـاۋۇش پهرقلهنـدۈرۈش«گىمۇ«)语音识

别  ( تاۋۇش پهرقلهنـدۈرۈش«ئىقتىدارى قوشۇلغان بولۇپ، ئىشلهتكۈچىلهر«)语音识别 (

ئىقتىدارىــدىن پايــدىلىنىپ كومپيۇتېرنــى باشــقۇرۇش مهقــسىتىگه يېتهلهيــدۇ ھهمــده بــۇ 

. ئىقتىدارنى مائۇس ۋه كونۇپكا تاختىسىنىڭ ئورنىدا ئىشلىتىپ مهشغۇالت ئېلىپ بارااليدۇ

ئىقتىـدارى توغرىـسىدا )  语音识别(»تـاۋۇش پهرقلهنـدۈرۈش«نىڭ  windows7تۆۋهنده 

 .سۆزلهپ ئۆتىمىز

 ئىقتىدارىنى بېكىتىش) 语音识别(»تاۋۇش پهرقلهندۈرۈش«.1

ــــدۈرۈش« ــــاۋۇش پهرقلهن ــــۇرۇن )  语音识别(»ت ــــشتىن ب ــــدارىنى ئىشلىتى ئىقتى

ــدۈرۈش«كومپيۇتېرنىــڭ  ــاۋۇش پهرقلهن ــپ )  语音识别(»ت ــدارىنى بېكىتىــش ئېلى ئىقتى

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. بېرىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ
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ــسى«)  1 ــان )  控制面板(»كونــترول تاختى ــن، چىقق ــدىن كېيى ــنى ئاچقان كۆزنىكى

 .ئىقتىدارى ئۇالنمىسىنى چېكىمىز) 语音识别(»تاۋۇش پهرقلهندۈرۈش«كۆزنهكتىن 

 
) 配置您的语音识别体验(»تاۋۇش پهرقلهندۈرۈشنى سىناشنى ئورۇنالشتۇرۇش«)  2

) 启动语音识别(»تـاۋۇش پهرىقلهندۈرۈشـنى قـوزغىتىش«دىيالوگ رامكىسىنى ئېچىـپ، 

 .ئۇالنمىسىنى چېكىمىز

 
欢迎使用语音识(»تاۋۇش پهرىقلهندۈرۈشنى ئىشلىتىـشىڭىزنى قارشـى ئـالىمىز«)  3

别  ( ،كېيىنكـى قهدهم«دىيالوگ رامكىسى ئېچىلغاندىن كېيىن«)下一步  ( كونۇپكىـسىنى

 .بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز
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ـــسىدىن )  4 ـــالوگ رامكى ـــۇش دىي ـــنى تون ـــان مىكروفۇن ـــده چىقق ـــى قهدهم كېيىنك

) 下一步(»كېيىنكــى قهدهم«مىكرافونىمىزنىــڭ تىپىــنى تــالالپ بېىكىتىــپ بېرىمىــز ۋه 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز

 
ــنى ئورۇنالشــتۇرۇش )  5 ــن )  设置麦克风(مىكراوفۇن ــسى ئېچىلغاندى ــالوگ رامكى دىي

كېيىن دىيالوگ رامكىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئهسكهرتىشتىن مىكرافوننىڭ توغرا چېتىلغان 

ــقهت  ــاكى ئهمهســلىكىگه دىق ــال ي ــاكى چېتىلمىغانلىقىغــا، شــۇنداقال، ھالىتىنىــڭ نورم ي

كونۇپكىسىنى بېسىپ )  下一步(»كېيىنكى قهدهم«قىلىمىز، ئهگهر توغرا چىتىلغان بولسا 

 .داۋامالشتۇرىمىز

 
كېيىنكى قهدهمده مىكرافوننىڭ ئاۋازىنىـڭ يۇقىـرى تۆۋهنلىكىـنى سـىناش ئېلىـپ )  6

مىكرافۇندا مهلۇم بىر بۆلهك تېكـسىتنى ئۈنلـۈك ئوقۇسـاق، ئاۋازنىـڭ يۇقىرىلىـق .  بارىمىز

كونۇپكىـسى يورۇيـدۇ، ئهگهر )  下一步(»كېيىنكـى قهدهم«دهرىجىسى ئۆلچهمگه يهتـسه 

) 下一步(»كېيىنكـى قهدهم«مىكرافوندا چاتاق بولـسا يـاكى چېتىلىـشى توغـرا بولمىـسا 

下一(»كېيىنكى قهدهم«بىز يهنه داۋاملىق مىكرافوننى تهڭشهپ  .  كونۇپكىسى يورىمايدۇ

步  ( كېيىنكـى قهدهم«كونۇپكىسى يورىغاندىن كېيىـن«)下一步  ( كونۇپكىـسنى بېـسىپ

 .كېيىنكى باسقۇچقا ئۆتىمىز



 120 

 
ــن )  7 ــقاندىن كېيى ــىناش ئاخىرالش ــى قهدهم«س ــسىنى )  下一步(»كېيىنك كونۇپكى

ــساق،  ــدى«باس ــشلىپ بول ــز تهڭ ــالوگ )  现在已设置好您的麦克风(»مىكرافونىڭى دىي

 .رامكىسىغا ئالمىشىدۇ

 
كونۇپكىسىنى چېكىـش )  下一步(»كېيىنكى قهدهم«يۇقۇرىقى كۆزنهكتىنمۇ يهنىال )  8

ــسىدىن  ــالوگ رامكى ــان دىي ــشىمىز، چىقق ــسىغا ئالمى ــالوگ رامكى ــى دىي ــارقىلىق كېيىنك ئ

كېيىنكـى «تۈرىنى تـالالپ )  启用文档审阅(»ئارخىپنى ئوقۇپ تهكشۈرۈشنى قوزغىتىش«

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز) 下一步(»قهدهم
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دىيـالوگ )  选择激活模式(»ئاكتىپالش ئهندىزىسىنى تـالالش«كېيىنكى قهدهمده )  9

دېــگهن تــالالش )  使用手动激活模式(»  قولــدا ئــاكتىپالش ئهندىزىــسى«رامكىــسىدىن 

ـــن  ـــدىن كېيى ـــنى تاللىغان ـــسىپ )  下一步(»كېيىنكـــى قهدهم«تۈرى ـــسىنى بې كونۇپكى

 .داۋامالشتۇرىمىز

 
打(»تاۋۇش پايدىلىنىش كارتۇچكىسىنى بېـسىپ چىقىـرىش«كېيىنكى قهدهمده )  10

印语音参考卡片  ( دىيــالوگ رامكىــسى چىقىــدىغان بولــۇپ، بــۇ دىيــالوگ رامكىــسىدىكى

نـــى بېـــسىپ پايدىلىنىـــش )  查看参考表(»پايـــدىلىنىش جهدىۋىلىـــنى كـــۆرۈش«

 .ماتىرىياللىرىدىن پايدىالنساقمۇ بولىدۇ

 
نـى باسـقاندىن كېيىـن )查看参考表(»پايـدىلىنىش جهدىۋىلىـنى كـۆرۈش«مانا بۇ 

 .چىققان جهدىۋهل
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قوزغالغانـدا تـاۋۇش پهرقلهندۈرۈشـنى «كېيىنكى قهدهمده چىققـان كـۆزنهكتىن )  11

دېگهن تۈرنىڭ ئالدىغا توغرا بهلگىسىنى قويـۇپ )  启动时运行语音识别(»ئىجرا قىلىش

 . كونۇپكىسىنى باسىمىز) 下一步(»كېيىنكى قهدهم«

 
ئهمـدى تـاۋۇش ئـارقىلىق  مهزكـۇر كومپيۇتېرنـى كونـترول «كېيىنكى قهدهمده )  12

 . دىيالوگ رامكىسىغا ئالمىشىدۇ) 现在可以通过语音来控制此计算机(»قىالاليسىز

 
) 开始教程(»دهرسـلىكنى باشـالش«يۇقۇرىقى كۆزنهككه كهلگهنـدىن كېيىـن، )  13
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كونۇپكىسىنى بېسىپ ئۆگىنىش ماتېرىياللىرىنى كۆرۈپ چىقىمىز، ئىشلهتكۈچىلهر ئاۋازلىـق 

 .ئهسكهرتمىگه ئاساسهن مهشغۇالت قىلىپ دهرسلىكنى كۆرۈپ چىقسا بولىدۇ

 
 بىلهن تونۇشۇش) 语音识别控制面板(»تاۋۇش تونۇش كونتىرول تاختىسى«. 2

يۇقۇرىقـــى تهڭـــشهكلهر ئاخىرالشـــقاندىن كېيىـــن، ئېكـــران يۈزىـــده تۆۋهندىكـــى 

پهيـدا )  语音识别控制面板(»تاۋۇش تونۇش كونتىـرول تاختىـسى«رهسىمدىكىدهك بىر 

بولىدۇ، ئىشلهتكۈچىلهر مائۇس ئارقىلىق بۇ كونتىرول تاختىسىنى كومپيۇتـېر ئېكرانىنىـڭ 

 . خالىغان جايىغا يۆتكهپ ئىشلهتسه بولىدۇ

 
 تاۋۇش لۇغىتىنى بېكىتىش. 3

windows  نىــڭ تــاۋۇش تونــۇش سىستېمىــسى يهنه تــاۋۇش تونــۇش لۇغىتىــنى ئــۆز

ئىچىگه ئالغان بولۇپ، ئىشلهتكۈچىلهر مۇناسىۋهتلىك تهڭـشهكلهرنى بېكىتىـش ئارقىلىـق 

بۇنىــڭ قهدهمباســقۇچلىرى .  تېخىمــۇ ياخــشى ئىــشلىتىش ئۈنــۈمىگه ئىــگه بوالاليــدۇ

 :تۆۋهندىكىچه

ــسى«)  1 ــرول تاختى ــۇش كونتى ــاۋۇش تون ــتىگه )语音识别控制面板(»ت ــڭ ئۈس نى

مائۇســنى ئېلىــپ كېلىــپ خالىغــان يــېرىگه مائۇســنىڭ ئــوڭ كونۇپكىــسىنى چهككهندىــن 

كونۇپكىسىنى )  打开语音词典(»تاۋۇش لۇغىتىنى ئېچىش«كېيىن، چىققان تىزىملىكتىن 

 .چېكىمىز
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يېڭى «دىيالوگ رامكىسىدىن )  ？你希望做什么(»سىز نېمه قىلماقچى؟«چىققان )  2

ـــۇش ـــۇغهت قوش ـــالالپ،  »(添加新字词)ل ـــنى ت ـــى قهدهم«تۈرى ) 下一步(»كېيىنك

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز

 
ــان )  3 ــده چىقق ــسىدىن          )  键入或说要添加的字词(كېيىنكــى قهدهم ــالوگ رامكى دىي

)字词或短语  (مهسـىلهن.  تېكىست رامكىسىغا خالىغان بىـر سـۆزنى كىرگۈزىمىـز  :Hello 

ــن  ــدىن كېيى ــدهك، ئۇنىڭ ــى قهدهم«دېگهن ــپ )  下一步(»كېيىنك ــسىنى چېكى كونۇپكى

 . داۋامالشتۇرۇىمىز

 
دىيــالوگ رامكىــسىغا ئۆزىمىزنىــڭ ئېھتىياجىغــا ئاساســهن )  添加字词(چىققــان)  4

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 完成(»تامامالش«تهڭشهش ئېلىپ بېرىپ بولغاندىن كېيىن، 

نـى ئوچـۇق ھـالهتته )  语音识别控制面板(»تاۋۇش تونـۇش كونتىـرول تاختىـسى«

دېگهنــدهك )  控制面板(»كونتىــرول تاختىــسى«، )我的电脑(»كومپيۇتــېرىم«قويــۇپ، 

تۈرلۈك بۇيرۇقالرنى خهنزۇچه توغرا تهللهپپۇز قىلساق، كومپيۇتېر ئاپتوماتىـك ھالـدا شـۇ 

 .كۆزنهكلهرنى بىزگه ئېچىپ بېرىدۇ ياكى بۇيرۇقالرنى بىزگه ئىجرا قىلىپ بېرىدۇ
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ئۇنىڭدىن سىرت خهنـزۇچه خهتلهرنـى ئوقۇشـتىكى نۇتۇقىمىـز توغـرا بولـسا مهزكـۇر 

دېتالنى قوزغاتقاندىن كېيىن، يـېزىق بىـر تهرهپ قىلىـش يۇمـشاق دېتاللىرىـدىن بىرنـى 

قوزغىتىپ، مـائۇس بىـلهن خهت يازىـدىغان كـۆزنهككه بىرنـى چېكىۋهتكهنـدىن كېيىـن 

 .تېكىستنى ئوقۇساق، ئوقۇغان تېكىستلىرىمىزنى يېزىققا ئايالندۇرۇپ چىقىرىپ بېرىدۇ

 

 

 بىلهن تونۇشۇش) 放大镜(»لوپا ئهينهك« 3.6.3

Windows 7  دىمۇ لوپـا ئهيـنهك ئىقتىـدارى قوشـۇلغان بولـۇپ، بـۇ ئىقتىـدار ياشـتا

چوڭالر ياكى كومپيۇتېردىكى خهتلهرنى كۆرۈشته قىينىلىدىغانالرغا نېسبهتهن رولى خېلىال 

 .تۆۋهنده بۇ ئىقتىدار بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز. يۇقىرى دېيىشكه بولىدۇ

ــويىچه  ــقۇچالر ب ــۆتكهن قهدهمباس ــۆزلهپ ئ ــدا س ــى )  轻松访问中心(ئالدى كۆزنىكىن

启动放大(بىرلهشـمه رامكىـسىدىن )  快速访问常用工具(ئېچىۋالىمىز، ئۇنىڭدىن كېيىن

镜  ( تۈرىــنى چېكىمىــز، ئانــدىن)放大镜  ( ،لوپــا «كۆزنىكــى ئېچىلىــش بىــلهن بىــرگه

 .قورالىمۇ بىلله قوزغىلىدۇ) 放大镜(»ئهينهك
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لوپا ئهينهك قورالى قوزغالغاندىن كېيىن، مائۇسـنى قايـسى بـۆلهككه ئهكهلـسهك شـۇ 

بۆلهكنى بىزگه چوڭايتىپ كۆرسىتىپ بـېرىش ئـارقىلىق بىـر قىـسىم كۆرۈشـته قىينالغـان 

ئىـشلهتكۈچىلهر لوپـا ئهينهكنىـڭ .  بۆلهكلهرنى بىزگه ئوچۇق كۆرسىتىشكه ياردهم قىلىـدۇ

ــڭ  ــا ئهينهكنى ــارقىلىق لوپ ــش ئ ــنى چېكى ــش بهلگىلىرى ــۇش ۋه ئېلى ــتىدىكى قوش ئۈس

 .كۆرسىتىش ھهسسىلىك سانىنى تهڭشىيهلهيدۇ
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 باپ ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچ باشقۇرۇش -4

مهشـغۇالت سىستېمىـسىنىڭ مۇھىـم   Windowsھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچ بولسا 

تهركىبىي قىسمى بولۇپ، ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى توغرا باشقۇرغاندىال مهشغۇالت 

ــدۇ ــى بولى ــك قىلغىل ــشىگه كاپالهتلى ــال راۋان يۈرۈشى ــسىنىڭ نورم ــده، .  سىستېمى تۆۋهن

 .توال توختىلىپ ئۆتمهكچىمىز -ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچ توغرىلىق ئاز 
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 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى تونۇش ◆

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى كۆرسىتىش ۋه كۆز يۈگۈرتۈش ◆

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ئاساسىي مهشغۇالتى ◆

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنىڭ بىخهتهرلىكى ◆

 

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى تونۇش 4.1

 
مهشغۇالت سىستېمىسىدا كۆپ قىسىم سانلىق مهلۇماتالر ھۆججهت شهكلىده ماگېنتلىـق 

دېسكىغا ساقلىنىدىغان بولۇپ، ئىـشلهتكۈچىلهرنىڭ كومپيۇتـېردا قىلغـان مهشـغۇالتلىرى 

ئهمهلىيهتته، ھۆججهتلهرگه قارىتا ئېلىپ بىرىلغان مهشـغۇالتالر بولـۇپ، ھۆججهتلهرنىـڭ 

شۇڭالشـقا، ھـۆججهت .  ساقلىنىدىغان ئورنى بولسا ھۆججهت قىسقۇچ بولۇپ ھېـسابلىنىدۇ

 .ۋه ھۆججهت قىسقۇچالر مهشغۇالت سىستېمىسدا ناھايىتى  مۇھىم ئورۇننى ئىگىلهيدۇ

 ھۆججهت 4.1.1

ھۆججهت بولسا تۈرلۈك ئۇچۇرالرنىڭ يىغىندىسى بولۇپ، ئۇ بهلكىـم بىـر پىروگىراممـا 

بولۇشىمۇ مۇمكىن ۋه بهلكىم بىر بۆلهك تېكىست ھۆججىتى بولۇشىمۇ مـۇمكىن، ھـۆججهت 

 .مهشغۇالت سىستېمىسىدىكى ئهڭ ئاساسلىق ساقالش بىرلىكى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 ھۆججهت نامى. 1

مهشغۇالت سىستېمىـسىدا ھهر قانـداق بىـر ھۆججهتنىـڭ ئـۆزىگه خـاس بولغـان بىـر 

ھۆججهت نامىنىـڭ شـهكلى بولـسا ھۆججهتنىـڭ ئاساسـى .  ھۆججهت نامى بولغان بولىدۇ

كېڭهيتىلگهن نامى بولىدۇ، يهنى، ھـۆججهت نـامى ھۆججهتنىـڭ ئاساسـىي نامـى +  نامى 

ھۆججهتنىــڭ ئاساســىي نامــى .  بىــلهن كېڭهيتىلــگهن نامىــدىن تهشــكىل تاپقــان بولىــدۇ

ھــۆججهت ئىــسمىنى بىلدۈرىــدۇ، ھۆججهتنىــڭ كېڭهيتىلــگهن نــامى بولــسا ھۆججهتنىــڭ 

ــدۇ ــنى بىلدۈرى ــىلهن.  تىپى ــامى :  مهس ــسا،   cmd.exeن ــار بول ــۆججهت ب ــر ھ ــان بى بولغ

بولــسا ھۆججهتنىــڭ ئاساســى نــامىنى، يهنــى، ھۆججهتنىــڭ ئىــسمىنى  cmdبۇنىڭــدىكى 

 cmdبولسا ھۆججهتنىڭ تىپىنى بىلدۈرىدۇ، يهنى، بۇ ھـۆججهت بولـسا  exeبىلدۈرىدۇ، 

 .نامىدىكى قوللىنىشچان يۇمشاق دېتال بولىدۇ

 ھۆججهتنىڭ تىپى. 2

مهشــغۇالت سىستېمىــسى ھۆججهتنىــڭ كېڭهيتىلــگهن نامىغــا ئاساســهن ھۆججهتنىــڭ 

تىپىنى تونۇيدىغان بولۇپ، ئالدىمىزغا كۆپ ئۇچرايدىغان ھۆججهتلهرنىـڭ كېڭهيتىلـگهن 

ناملىرىنى بىلىۋالساق، ھۆججهتلهرنى باشقۇرۇش ۋه مهشـغۇالت قىلىـشىمىزغا ناھـايتى زور 

ھـۆججهتلهر پىروگىراممـا ھۆججهتلىـرى، تېكىـست ھۆججهتلىـرى، رهسـىم .  پايدىسى بـار

ھۆججهتلىرى، مىـدىيا ھۆججهتلىـرى قاتـارلىق نۇرغـۇن تـۈرلهرگه بۆلۈنىـدىغان بولـۇپ، 

تۆۋهنده كۆپ ئۇچرايدىغان بىر قىسىم ھۆججهت ۋه ھۆججهتلهرنىـڭ تىپلىـرى بېرىلـدى، 

توال پايدىسى تېگىـپ قالـسا ئهجهپ   -كۆپچىلىكنىڭ بۇ مهزمۇنالرنى چۈشىنىۋېلىشىغا ئاز 

 .ئهمهس
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ھۆججهتلهرنىــڭ تىــپى ناھــايىتى كــۆپ بولــۇپ، ئىجــرا بولــۇش شــهكلى ئوخــشاش 

بولمايدۇ، ئوخشاش بولمىغان ھۆججهتلهرنىڭ سـىنبهلگىلىرىمۇ ئوخـشاش بولمايـدۇ، شـۇ 

ھۆججهتلهرگه مۇناسىۋهتلىك يۇمشاق دېتالالر قاچىالنغاندىال توغـرا بولغـان سىنبهلگىـسى 

مهشــغۇالت سىستېمىــسىدا يهنه بىــر تۈرلــۈك ئاساســلىقى تۈرلــۈك  windows7.  كۆرۈنىــدۇ

ــۇ  ــۇپ، ب ــار بول ــشلىتىلىدىغان ھــۆججهتلهر ب ــشاق دېتالالرنىــڭ ئىجــرا بولۇشــىغا ئى يۇم

بولىـدىغان بولـۇپ،  dll.شـۇنداقال  drv.ۋه  sys.ھۆججهتلهرنىڭ كېڭهيتىلگهن ناملىرى 

 .بۇ ھۆججهتلهر ئىجرا بولىدىغان ھۆججهتلهر تىپىغا تهۋه ئهمهس

 بىر قىسىم ھۆججهت ۋه يۇمشاق دېتالالرنىڭ سىنبهلگىلىرى

كېڭهيتىلگهن 

 ناملىرى
 ھۆججهتلهرنىڭ تىپى

asf ئاۋاز، سۈرهتلىك فىلىم ھۆججهتلىرى 

avi ۋىدېئو چاستوتا ھۆججىتى 

wav ئاۋاز ھۆججىتى 

bat MS-DOS مۇھىتىدا توپ بىر تهرهپ قىلىش ھۆججىتى 

rar 
Winrar  قاتارلىق بىر قىسىم پېرسالش يۇمشاق دېتاللىرىنىڭ

 پېرسالنغان ھۆججىتى

bkf زاپاس ھۆججهت 

docx Microsoft 2007 نىڭ يېزىق ھۆججىتى 

html 
ئادهتتىن تاشقىرى تېكست ھۆججىتى، يهنى، تىنچ ھالهتتىكى 

 توربهت ھۆججىتى

ico سىنبهلگه ھۆججىتى 

inf يۇمشاق دېتالالرنىڭ قاچىالش ئۇچۇر ھۆججىتى 

jpeg پېرسالنغان رهسىم ھۆججىتى 

log 
كۈندىلىك خاتىره ھۆججىتى، سىستېمىنىڭ كۈندىلىك خاتىرىنى 

 خاتىرىلهش ھۆججىتى

bmp بىتلىق تهسۋىر ھۆججىتى 

pdf 
رهسىم ۋه خهتلهردىن تهركىب تاپقان كۆپ ۋاستىلىق ھۆججهت، 

 ئېلېكتىرونلۇق كىتاب ھۆججىتى

mp3 مىكروسوفىت شىركىتىنىڭ ئاۋاز ھۆججىتى 

txt تېكىست ھۆججىتى 

wps Wps تېكىست ھۆججىتى 

psd 
Photoshop  دا ئىشلىتىلىدىغان ئۆلچهملىك شهكىل سۈرهت

 ھۆججىتى
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 ھۆججهت قىسقۇچ 4.1.2

ۋه ھۆججهتلهرنى )  تۈرلۈك پىروگىراممىالر(مهشغۇالت سىستېمىسىدىكى يۇمشاق دېتالالر

ــورۇن  ــاقاليدىغان ئ ــسقۇچ«س ــۆججهت قى ــۇپ، »  ھ ــدىغان بول  windows7دهپ ئاتىلى

مهشغۇالت سىستېمىـسىدىكى ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ سىنبهلگىـسى بولـسا تۆۋهندىكىـدهك 

 .بولىدۇ

 
 ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ساقالش پىرىنسىپى. 1

تۈرلـۈك پىروگىراممــا، ســۈرهت، فىلىـم ھۆججهتلىـرى، تېكىــست ھۆججهتلىــرى، تېــز 

قــوزغىتىش كونۇپكىلىــرى قاتــارلىق تۈرلــۈك ھۆججهتلهرنــى ھــۆججهت قىــسقۇچ ئىچىــگه 

. ساقالشتا بولسۇن، ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ئىچىگه يهنه ھۆججهت قىسقۇچ قۇرۇشقا بولىدۇ

ھۆججهتلهرنى قاراتمىلىققا ئىگه ياخشى باشقۇرۇش ئۈچۈن ئامال بـار بىـر خىـل تىپتىكـى 

ھۆججهتلهرنى بىر ھـۆججهت قىـسقۇچ ئىچىـگه ساقلىـساق باشقۇرۇشـقا قواليلىـق بولۇپـال 

قالماستىن، تۈرلۈك ھۆججهتلهرنـى ئىـزدىگهن ۋاقتىمىزدىمـۇ ناھـايتى قواليلىـق بولىـدۇ، 

لېكىــن، بىــر مۇنــدهرىجىنىڭ ئىچىــگه ئوخــشاش نامــدىكى ئوخــشاش تىپتىكــى ئىككــى 

ئهگهر ئوخـشاش تىپتىكـى ئوخـشاش نامـدىكى ئىككـى .  ھۆججهتنى ساقلىغىلى بولمايـدۇ

ھۆججهت بولسا ئىككى ھۆججهت قىسقۇچ ئىچىگه ساقلىساق بولىدۇ، چوقۇم بىر ھـۆججهت 

قىــسقۇچ ئىچىــگه ســاقاليمهن دېــسهك بىــر ھــۆججهت يهنه بىــر ھۆججهتنىــڭ ئۈســتىگه 

نــاملىق ئىككــى  mp3.01:  مهســىلهن.  كۆچۈرۈلــۈپ يهنه بىــر ھــۆججهت يوقــاپ كېتىــدۇ

ھۆججىتىمىــز بولــسا بــۇ ئىككــى ھۆججهتــنى بىــر ھــۆججهت قىــسقۇچ ئىچىــگه ساقلىــساق 

 mp3.01ئهگهر .  بولمايدۇ، چوقۇم ئىككى ھۆججهت قىسقۇچ ئىچىـگه ساقلىـشىمىز كـېرهك

دېگهن ئىككى ھۆججىتىمىز بولـسا بـۇ ئىككـى ھۆججهتـنى بىـر ھـۆججهت  mp3.02:  ۋه 

قىسقۇچ ئىچىگه ساقلىساق بولىدۇ، چۈنكى، بۇ ئىككى ھۆججهتنىـڭ كېڭهيتىلـگهن نامـى 
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ۋه  doc.01يهنه .  ئوخشاش بولسىمۇ، لېكىن، ئاساسىي ھۆججهت نامى ئوخـشاش ئهمهس

mp3.01  دېگهن ئىككى ھۆججىتىمىز بولسا بۇ ئىككى ھۆججهتنىمۇ بىر مۇندهرىجه ئىچىگه

ساقلىساق بولىدۇ، چۈنكى، بۇ ئىككـى ھۆججهتنىـڭ ئاساسـى ھـۆججهت نـامى ئوخـشاش 

بولــسىمۇ كېڭهيتىلــگهن نــامى ئوخــشاش ئهمهس، شــۇنداقال، ئوخــشاش بىــر مۇنــدهرىجه 

بـۇ .  ئىچىگه ئوخـشاش نامـدىكى ئىككـى مۇنـدهرىجه قۇرۇشـقا يـاكى ساقالشـقا بولمايـدۇ

نامىدىكى ئىككى مۇندهرىجىمىز بولسا بۇنى مهلۇم بىر مۇندهرىجه  01دېگهنلىك بىزنىڭكى 

ئىچىگه يۆتكىمهكچـى بولـساق بـۇ ئىككـى مۇنـدهرىجه بىرلىـشىپ كېتىـدۇ ۋه يـاكى بىـر 

نامىدىكى ئىككى ھۆججهت قىـسقۇچ قۇرمـاقچى بولـساقمۇ قۇرغىلـى  01مۇندهرىجه ئىچىگه 

ئادهتته، بىر ھۆججهت قىسقۇچ مهلۇم بىر ماگېنتلىق دېسكا ئىچىدىكى بوشلۇققا .  بولمايدۇ

ساقالنغان بولىـدۇ، ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ ئادرېـسى ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ ماگېنتلىـق 

ھـۆججهت  System32:  مهسـىلهن.  دېسكىدىكى ساقالنغان ئورنى تهرىپىدىن بهلگىلىنىـدۇ

 . دېگهندهك  C:\Windows\System32:قىسقۇچىنىڭ ماگېنتلىق دېسكىدىكى ئادرېسى

 
 ھۆججهت قىسقۇچالرنىڭ تۈرلىرى. 2

ھۆججهت قىـسقۇچالرنىڭ خۇسۇسـىيىتىگه ئاساسـهن ئۇالرنـى تۆۋهندىكىـدهك ئىككـى 

 .ئاالھىده ھۆججهت قىسقۇچ② ئۆلچهملىك ھۆججهت قىسقۇچ؛ ① : تۈرگه بۆلۈش مۇمكىن

ئادهتته ئىشلهتكۈچىلهر بارلىق ھـۆججهت ۋه ھـۆججهت :  ئۆلچهملىك ھۆججهت قىسقۇچ

ــسقۇچنى  ــۆججهت قى ــادهتتىكى ھ ــاقلىغۇچ ئ ــشلىتىدىغان س ــقا ئى ــسقۇچلىرىنى ساقالش قى

كۆرسىتىدىغان بولـۇپ، بـۇ ھـۆججهت قىـسقۇچالرنى قـوش چېكىـپ ئاچقـان ۋاقتىمىـزدا 

كۆزنهك شهكلىده ئېكرانـدا ئېچىلىـدۇ، ئۇنـى تـاقىۋهتكهن ۋاقتىمىـزدا ئـۇ بىـر ھـۆججهت 

ــدۇ ــسى شــهكلىده كۆرۈنى ــسقۇچنىڭ سىنبهلگى ــۆججهت .  قى ــل ھ ــۇ خى ــشلهتكۈچىلهر ب ئى

، )复制(»كۆچـۈرۈش«قىسقۇچالر ئىچىدىكى ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىـسقۇچالرغا قارىتـا 

دېگهنـدهك مهشـغۇالتالرنى )  删除(»ئۆچۈرۈش«، )剪切(»يۆتكهش«  »كېسىپ ئېلىش«

 .ئېلىپ بارااليدۇ

مهشـغۇالت   windowsئاالھىده ھـۆججهت قىـسقۇچ بولـسا:  ئاالھىده ھۆججهت قىسقۇچ

ــۇپ،  ــسقۇچنىڭ شــهكلى بول ــۈك ھــۆججهت قى ــر تۈرل ــدىغان يهنه بى سىستېمىــسى قولالي

كونتىـرول «:  مهسـىلهن.  ئهمهلىيهتته، ئۇ بىر قوللىنىـشچان يۇمـشاق دېتالىـدىن ئىبـارهت

ــسى ــېر«، )控制面板(»تاختى ــور«، )打印机(»پىرىنت ــده )  网络(»ت ــارلىقالر ئاالھى قات



 132 

ئاالھىده ھۆججهت قىسقۇچالرغا ھـۆججهت ۋه ھـۆججهت .  ھۆججهت قىسقۇچقا تهۋه بولىدۇ

قىسقۇچالرنى ساقالشقا بولمايدۇ، لېكىن، ئىچىدىكى مهزمۇنالرنى كۆرۈشكه ۋه باشقۇرۇشقا 

 .بولىدۇ

 

 

 ھۆججهت، ھۆججهت قىسقۇچنى كۆرسىتىش ۋه كۆرۈپ چىقىش 4.2
 

Windows 7  ــن ــسقۇچنى كۆرســىتىش ئىقتىدارىدى ــڭ ھــۆججهت ۋه ھــۆججهت قى نى

پايدىلىنىپ سىستېمىدىكى بارلىق يۇشۇرۇن ھۆججهتلهرنى كۆرگىلـى بولـۇپال قالماسـتىن، 

بهلگىلهنــگهن ھــۆججهت ۋه ھــۆججهت قىــسقۇچنىڭ مهزمۇنــى ۋه خاســلىقىنىمۇ كۆرگىلــى 

 .بولىدۇ

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى كۆرسىتىش 4.2.1

ئىشلهتكۈچىلهر ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنىڭ كۆرسىتىش شـهكلىنى ئۆزگهرتىـش 

 .ئارقىلىق ھۆججهتلهرنى كۆرۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئهمهلىي ئېھتىياجىدىن چىقااليدۇ

 بىرال ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنىڭ  كۆرسىتىش شهكلىنى بېكىتىش. 1

ھـــۆججهت قىـــسقۇچىنىڭ كۆرســـىتىش شـــهكلىنى تهڭـــشهش  System32تۆۋهنـــده 

ـــهندۈرۈلىدۇ ـــپ چۈش ـــسال ئېلىنى ـــقۇچلىرى مى ـــقۇچلىرى .  قهدهمباس ـــڭ قهدهمباس بۇنى

 :تۆۋهندىكىچه

1  (System32  مۇندهرىجىــسىنى تاپقانــدىن كېيىــن) ئــادهتته كومپيۇتېردىكــى ئورنــى

C:\Windows\System32 ــدۇ ــدهرىجه )بولى ــپ مۇن ــوش چېكى ــسقۇچنى ق ، ھــۆججهت قى

كونۇپكىـسىنى )  更改您的视图(»كۆرۈنۈشنى ئـۆزگهرتىش«ئىچىگه كىرىۋالىمىز، ئاندىن 

 .چېكىپ، ئوخشىمىغان كۆرسىتىش شهكلىده ئالماشتۇرۇش ئېلىپ بارىمىز
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ــۆزگهرتىش«)  2 ــنى ئ ــى )  更改您的视图(»كۆرۈنۈش ــان تهرهپتىك ــسىنىڭ ي كونۇپكى

چهكسهك بىر تىزىملىك چىقىدىغان بولۇپ، بـۇ تىـزىملىكته ئۈچبۇلۇڭ بهلگىسىنى 

، )超大图标(»ئاالھىده چوڭ سـىنبهلگه«:  بۇالر.خىل كۆرسىتىش شهكلى تهمىنلهنگهن 8

ـــىنبهلگه« ـــوڭ س ـــىنبهلگه«، )大图标(»چ ـــال س ـــك «، )中等图标(»ئوتتۇراھ كىچى

تهكـشى «، )详细信息(»تهپـسىلى ئۇچـۇر«، )列表(»جهدۋهل«، )小图标(»سىنبهلگه

 .قاتارلىقالردىن ئىبارهت) 内容(»مهزمۇن«، )平铺(»يېيىتىش

 
مائۇسنىڭ سـول كونۇپكىـسىنى سـىيرىلما تاياقچىنىـڭ ئۈسـتىگه ئېلىـپ كېلىـپ، )  3

چىڭ تۇتۇپ تـۇرۇپ ئاسـتى ئۈسـتىگه ھهركهتلهنـدۈرۈش ئـارقىلىق ئۆزىمىـز تاللىماقچـى 

بولغــان كۆرســىتىش شــهكلىنىڭ ئۈســتىگه ئېلىــپ كېلىــپ توختاتــساق، بىــز تاللىغــان 

 .كۆرسىتىش شهكلىده ھۆججهت قىسقۇچالرنى ۋه ھۆججهتلهرنى بىزگه كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ــسىنى  System32ئهگهر )   4 ــىنبهلگه«مۇندهرىجى ــوڭ س ــده )  超大图标(»چ ھالىتى

دېــگهن )  超大图标(»چــوڭ ســىنبهلگه«كۆرســهتمهكچى بولــساق، ســىيرىلما تايــاقچىنى 

ھالىتىـده )  超大图标(»چـوڭ سـىنبهلگه«بهلگىنىڭ ئۇدۇلىغا ئېلىپ كېلىپ توختاتساق، 

 . كۆرسىتىپ بېرىدۇ
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 بارلىق ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنىڭ كۆرسىتىش شهكلىنى بېكىتىش. 2

چـوڭ «ئهگهر بارلىق ھـۆججهت ۋه ھـۆججهت قىـسقۇچالرنىڭ كۆرسـىتىش شـهكلىنى 

ھۆججهت قىسقۇچنىڭ تۈرلۈك «ھالىتىده كۆرسهتمهكچى بولساق، )  超大图标(»سىنبهلگه

دىيــالوگ رامكــسى 文件夹选项 دىيــالوگ رامكىــسى، يهنــى »  بېكىتمىلىرىــنى بېكىتىــش

 :تهپسىلىي قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. ئارقىلىق بېكىتىش ئېلىپ بارىمىز

1  (System32  كونۇپكىـسىنى چېكىمىـز، چىققـان كۆزنهك قورال سىتونىدىكى

文件夹和搜索(»ھۆججهت قىسقۇچ ۋه ئىزدهش تالالش تۈرلىـرى«سىيرىلما تىزىملىكتىن 

选项 (تۈرىگه كىرىمىز. 

 
ــى قهدهم«)  2 ــرى«ده »كېيىنك ــالالش تۈرلى ــسقۇچ ت ــۆججهت قى ) 文件夹选项(»ھ

 .كۆزنىكى ئېچىلىدۇ
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ھـۆججهت «تالالش تۈرىگه كىرىمىز، )  查看(»كۆرۈپ چىقىش«كېيىنكى قهدهمده )  3

ــوللىنىش ــي ق ــسقۇچقا ئهمهلى ــدا  »  قى ــۇ چاغ ــز، ب ــسىنى چېكىمى كونۇپكى

مۇندهرىجىـــسىنىڭ  System32تۆۋهندىكىــدهك بىـــر ئهســـكهرتىش كۆزنىكـــى چىقىـــپ، 

ــــالش مهشــــغۇالتىمىزنى  ــــدهرىجىلهرگه تهدبىق ــــارلىق مۇن كۆرســــىتىش شــــهكلىنى ب

كونۇپكىـسىنى چېكىـپ »ھهئه«بـۇ چاغـدا بىـز .  جهزملهشتۈرۈشنى تهلهپ قىلىـدۇ

ـــدهرىجىلهر  ـــارلىق مۇن ـــن، ب ـــتۈرگهندىن كېيى ـــسىنىڭ  System32جهزملهش مۇندهرىجى

 .كۆرسىتىش شهكلى بويىچه كۆرۈنىدىغان بولىدۇ

 

 
دىيــالوگ )  文件夹选项(»ھــۆججهت قىــسقۇچ تــالالش تۈرلىــرى«ئۇنىڭــدىن كېيىــن 

كونۇپكىسىنى بېسىپ جهزملهشتۈرۈش ئېلىـپ  »  جهزملهشتۈرۈش«رامكىسىدىكى 

ھـۆججهت  System32بارساق بولىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن خالىغـان مۇنـدهرىجىنى ئاچـساق 

 .قىسقۇچىنىڭ كۆرسىتىش شهكلى بويىچه كۆرۈنىدۇ
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 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى كۆرۈپ چىقىش 4.2.2

ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنىڭ خاسـلىقى ۋه مهزمۇنلىرىـنى كـۆرۈش ئارقىلىـق 

ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرغا مۇناسـىۋهتلىك ئۇچۇرالرغـا ئىـگه بوالاليمىـز، بۇنـداق 

قىلغانــدا ھــۆججهت ۋه ھــۆججهت قىــسقۇچالرغا قارىتــا مهشــغۇالت ئېلىــپ بېرىــشىمىز ۋه 

 .ئورۇنالشتۇرۇش ئېلىپ بېرىشىمىز مهلۇم ئاساسقا ئىگه بولغان بولىدۇ ۋه قواليلىق بولىدۇ

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنىڭ خاسلىقىنى كۆرۈش. 1

ھـــۆججهت ۋه ھـــۆججهت قىـــسقۇچالرنىڭ خاســـلىقىنى چۈشـــهنگهن ۋاقتىمىزدىـــال 

ھۆججهتلهرنىڭ مۇناسىۋهتلىك تىپى، ھۆججهت سېغىمى، قۇرۇلغـان ۋاقـتى قاتـارلىق بىـر 

 .قاتار ئۇچۇرالرغا ئىگه بوالاليمىز

ھۆججىتىنىــڭ خاســلىقىنى  system.iniتۆۋهنــده :  ھۆججهتنىــڭ خاســلىقىنى كــۆرۈش

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. كۆرۈش مهشغۇالتىنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىپ ئۆتىمىز

1  (C:\Windows  ھۆججهت قىسقۇچىدىنsystem.ini  ھۆججىتنى ئىـزدهپ تاپقاندىـن

كېيىن، ئۈستىگه مائۇسنى ئېلىپ كېلىپ ئوڭ كونۇپكىسىنى چهككهندىن كېيىن، چىققـان 

 . تىزىملىكتىن خاسلىق تۈرىنى تالالپ چېكىپ خاسلىق تىزىملىكىنى چېكىمىز

 
2  (system.ini      ــن ــدىن كېيى ــسىنى ئاچقان ــالوگ رامكى ــلىق دىي ــڭ خاس ھۆججىتىنى

【常规】 ئېچىـش شـهكلى«تالالش تـۈرىگه كىرىـپ«)打开方式( ،»ئورنـى«)位置( ،

»قۇرۇلغان ۋاقتى«، )  占用空间(»ئىگىلىگهن بوشلۇقى«، )大小(»چوڭ كىچىكلىكى«

)创建时间( ،»ئۆزگهرتىلگهن ۋاقتى«)修改时间( ،»زىيارهت قىلىنغـان ۋاقـتى«)访问

时间  ( خاسلىقى«ۋه«)属性(قۇرۇلغان ۋاقـتى«.  قاتارلىق ئۇچۇرالرنى كۆرهلهيمىز«)创建

时间( ،»ئۆزگهرتىلگهن ۋاقتى«)修改时间( ،»زىيارهت قىلىنغـان ۋاقـتى«)访问时间 (

قاتارلىق ئۇچۇرالردىن بـۇ ھـۆججهتكه ئېلىـپ بېرىلغـان مهشـغۇالت ۋاقىتلىرىـدىن خهۋهر 

隐(»يوشـۇرۇش«ۋه )  只读(»پهقهت ئوقۇش«خاسلىق دىيالوگ رامكىسىدىن .  تاپااليمىز

藏(دىن ئىبارهت ئىككى خاسلىقىنى بېكىتىش ئېلىپ بارااليمىز ۋه ئۆزگهرتهلهيمىز. 
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تــالالش تۈرىــنى ئاچــساق بــۇ ھۆججهتنىــڭ )  详细信息(»تهپــسىلى ئۇچۇرلىــرى«)  3

 .تېخىمۇ تهپسىلىي بولغان ئۇچۇرلىرىغا ئىگه بوالاليمىز

 
نى بېسىپ، دىيالوگ رامكىسىنى تاقاش ئارقىلىق بـۇ »  تاقاش كونۇپكىسى«)  4

دىيالوگ رامكىسىدىن چېكىنىپ، مهزكۇر ھۆججهتنىـڭ خاسـلىقىنى كـۆرۈش مهشـغۇالتىنى 

 .ئاخىرالشتۇرىمىز

ھـۆججهت قىـسقۇچىنىڭ  systemتۆۋهنده :  ھۆججهت قىسقۇچنىڭ خاسلىقىنى كۆرۈش

خاســلىقىنى كــۆرۈش مهشــغۇالتى ئــارقىلىق ھــۆججهت قىــسقۇچنىڭ خاســلىقىنى كــۆرۈش 

بۇنىــڭ مهشــغۇالت باســقۇچلىرى .  مهشــغۇالتىنى كــۆرۈش بىــلهن تونۇشــۇپ ئۆتىمىــز

 :تۆۋهندىكىچه

1  (system  مۇندهرىجىسىنىڭ ئۈستىگه مائۇسـنى ئېلىـپ كېلىـپ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى

ــالوگ  ــسىپ، خاســلىق دىي ــسىنى بې ــزىملىكتىن خاســلىق كونۇپكى ــان تى ــپ، چىقق چېكى

 .رامكىسىنى ئېچىۋالىمىز

 
)常规(»خاسـلىق دىيـالوگ رامكىـسى«ھـۆججهت قىـسقۇچىنىڭ  systemچىققان )  2

ــالالش تۈرىــدىن ھــۆججهت قىــسقۇچنىڭ تىــپى، ئورنــى، چــوڭ كىچىكلىكــى،  دىكــى ت

ئىگىلىگهن بوشـلۇق، ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان ھـۆججهت ۋه ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ سـانى، 
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بۇالرنىــڭ .  قۇرۇلغــان ۋاقــتى ۋه باشــقا خالىغــان مۇناســىۋهتلىك ئۇچۇرالرنــى كۆرهلهيمىــز

ئىچىدىكى ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ئورنى ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ساقالنغان كومپيۇتېردىكـى 

ــى،  ــنى، يهن ــى  Systemئورنى ــاقالنغان ئورن ــدهرىجىنىڭ س  C:\Windows\Systemمۇن

مۇندهرىجىـسىنىڭ ئىچىـده،  Windowsدېسكىنىڭ ئىچىـدىكى   Cكۆرسىتىدىغان بولۇپ،

 .دېگهننى بىلدۈرىدۇ

 
نى بېسىپ دىيالوگ رامكىسىنى تاقاش ئارقىلىق بـۇ  »  تاقاش كونۇپكىسى«)  3

دىيــالوگ رامكىــسىدىن چىكىنىــپ، مهزكــۇر ھــۆججهت قىــسقۇچنىڭ خاســلىقىنى كــۆرۈش 

 .مهشغۇالتىنى ئاخىرالشتۇرىمىز

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنىڭ مهزمۇنلىرىنى كۆرۈش. 2

نورمال ئهھۋال ئاستىدا ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى قوش چېكىـش ئارقىلىـق 

ــالالردىن پايدىلىنىــپ  ــشاق دېت ــز، قوللىنىــشچان يۇم ــى كۆرهلهيمى ــدىكى مهزمۇنالرن ئىچى

قۇرۇلغــان ھۆججهتلهرنــى قــوش چېكىــش ئــارقىلىق شــۇ قۇرغــان يۇمــشاق دېتالالرنىــڭ 

ياردىمىده ئېچىپ كۆرهلهيمىز، ئهگهر سىـستېما بىـلهن بىـرگه قاچىالنغـان قوللىنىـشچان 

كېڭهيتىلگهن نامىدىكى يۇمـشاق دېتـالالر بولـسا   exeياكى comيۇمشاق دېتالالر، يهنى، 

 . قوش چېكىش ئارقىلىق ئىچىلسىمۇ ئىچىدىكى مهزمۇنالرنى كۆرهلمهيمىز

ھۆججىتىـنى مىـسال قىلىـپ  歌词.txtتۆۋهنـده :  ھۆججهتلهرنىڭ مهزمۇنىنى كـۆرۈش

بۇنىــڭ قهدهمباســقۇچلرى .  ھۆججهتلهرنىــڭ مهزمۇنىــنى كۆرۈشــنى ســۆزلهپ ئۆتىمىــز

 :تۆۋهندىكىچه

 .ھۆججىتىنى ئېچىۋالىمىز 歌词.txtقوش چېكىپ ) 1
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 歌词.txtقوش چېكىلگهندىن كېيىن، خاتىره دهپتهر پىروگىراممىسى قوزغىلىـپ، )  2

كۆزنىكىــدىن ئىچىــدىكى مهزمۇنالرنــى 歌词.txt بــۇ چاغــدا .  كۆزنىكىــنى ئېچىــپ بېرىــدۇ

 .كۆرهلهيمىز

 
ئهگهر ئىچىدىكى مهزمۇنالرنى كۆرمهكچى بولغان ھۆججىتىمىز مۇناسـىۋهتلىك يۇمـشاق 

دېتالالر بىلهن تېخى باغالنمىغان ھۆججهت بولسا، تۆۋهندىكىدهك كۆزنهك چىقىـپ بىـزگه 

ئهگهر .  مۇناسىۋهتلىك ئاچىدىغان يۇمـشاق دېتـالنى كۆرسـىتىپ بېرىـشنى تهلهپ قىلىـدۇ

مۇناسىۋهتلىك يۇمشاق دېتال كومپيۇتېرغا تېخى قاچىالنمىغـان بولـسا تـوردىن چۈشـۈرۈپ 

 .قاچىلىساق بولىدۇ

 
ئهگهر كومپيۇتېرىمىزغا نۆۋهتته ئاچماقچى بولغـان ھۆججهتـنى ئاچـالىغۇدهك يۇمـشاق 

قاچىالنغـان يۇمـشاق دېتـالالر تىزىملىكىـدىن پىروگىراممىنـى «دېتال قاچىالنغان بولسا، 

دېگهن تۈرنى تـالالپ، قـاچىالقلىق يۇمـشاق )  从已安装程序列表中选择程序(»تالالش

ئهگهر .  دېتالنى تالالپ كۆرسىتىپ بېرىپ شـۇ يۇمـشاق دېتالـدا ئېچىـپ كۆرسـهك بولىـدۇ

مۇناسىۋهتلىك ئېچىپ كۆرۈشكه بولىدىغان يۇمشاق دېتال بولمىسا، يۇقۇرىقىدهك كـۆزنهك 

مۇالزىمىــتى ئــارقىلىق توغــرا بولغــان  web«چىققانــدىن كېيىــن، ئىككــى تــۈر ئىچىــدىن 

دېـــگهن تۈرنـــى تـــالالپ )  使用web服务查找正确的程序(»پىروگىراممىـــنى ئىـــزدهش

 .مۇناسىۋهتلىك يۇمشاق دېتالنى ئىزدهپ چۈشۈرۈپ ئىشلهتسهك بولىدۇ

ــتى بىزنىــڭ ئاچمــاقچى بولغــان  ــور بېكى ــا مىكروســوفىت شــىركىتىنىڭ ت ــۇ ۋاقىتت ب

ھۆججىتىمىزنى ئانالىز قىلىـپ، مۇناسـىۋهتلىك يۇمـشاق دېتـالنى چۈشـۈرۈش ئادرېـسىنى 

تهمىنلهپ بېرىدۇ ۋه ياكى كۆرمهكچى بولغان ھۆججىتىمىزنىڭ كېڭهيتىلگهن نامىنى بهيدۇ 

تورىغا كىرگـۈزۈپ ئىـزدهش ئـارقىلىق ئـاچقىلى بولىـدىغان يۇمـشاق دېتـالنى چۈشـۈرۈپ 

بىزنىـــڭ نـــۆۋهتته ئېچىـــپ كۆرمهكچـــى بولغـــان :  مهســـىلهن.  ئىشلهتـــسهكمۇ بولىـــدۇ
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ـــامى  ـــگهن ن ـــدۇ  rmvbھۆججىتىمىزنىـــڭ كېڭهيتىل //:http(بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن بهي

www.baidu.com  ( تور بېكىتىده»rmvb  « دهپ كىرگۈزۈپ ئىزدىـسهك، مۇناسـىۋهتلىك

بىز يۇقۇرىـدا بىـزگه چىقىرىـپ بهرگهن ئادرېـستىن .  يۇمشاق دېتالالرنى چىقىرىپ بهردى

rmvb  كېڭهيتىلگهن نامدىكى بـۇ فىلىـم ھۆججىتىـنى قويـۇش ئىقتىـدارىغا ئىـگه بولغـان

RMVB قويۇش يۇمشاق دېتالىنى چۈشۈرۈپ قاچىاليمىز. 

 
ــالالپ،  ــسىنى ت ــۈرۈش ئادرې ــڭ چۈش ــشاق دېتالنى ــستىن يۇم ــان ئادرې ــزدهپ تاپق ئى

 .چۈشۈرۈشكه باشاليمىز

 
ــن،  ــدىن كېيى ــى چىققان ــۈرۈش كۆزنىك ــدهك چۈش ــۈرئهتته «تۆۋهندىكى ــرى س يۇقى

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ ساقلىۋالساق بولىدۇ) 高速下载(»چۈشۈرۈش

 
 .چۈشۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، يۇمشاق دېتالنى قوش چېكىپ قاچىالشقا باشاليمىز
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تۆۋهندىكىـــدهك كـــۆزنهك چىققانـــدىن كېيىـــن، يۇمـــشاق دېتـــالنى ئىشلىتىـــشنىڭ 

كونۇپكىـسىنى )  接受(»قوبـۇل قىلىـمهن«مۇناسىۋهتلىك كېلىـشىملىرى كۆرۈنىـدۇ، بىـز 

 .گه ئۆتىمىز»كېيىنكى قهدهم«بېسىپ، 

 
ده يهنه تۆۋهندىكىــدهك بىــر كــۆزنهك چىقىــدۇ، بــۇ كۆزنهكتىــن »كېيىنكــى قهدهم«

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز) 下一步(»كېيىنكى قهدهم«

 
ده تۆۋهندىكىــدهك كــۆزنهك چىقىــپ يۇمــشاق دېتــالنى قاچىالشــقا »كېيىنكــى قهدهم«

 .باشاليدۇ
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 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 确定(»مۇقىمالش«تۆۋهندىكىدهك كۆزنهكتىن 

 
كونۇپكىـسىنى بېـسىپ )  完成(»تامـامالش«ئاندىن چىققان تۆۋهنـدىكى كـۆزنهكتىن 

 .قاچىالشنى تاماماليمىز

 
قــاچىالپ بولغانــدىن كېيىــن، تۆۋهندىكىــدهك كــۆزنهك چىقىــپ، يۇمــشاق دېتالنــى 

 .قوزغىتىپ بېرىدۇ

 
ــم  ــۇ فىلى ــن، ب ــدىن كېيى ــپ بولغان ــال قاچىلىنى ــشاق دېت ــساق يۇم ــدىغان بول قاراي

 .ھۆججىتىنىڭ سىنبهلگىسىمۇ ئۆزگىرىدۇ
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قاچىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، تۆۋهندىكى فىلىم ھۆججىتىنىڭ سىنبهلگىـسىنى قـوش 

 . چېكىپ قويساق بولىدۇ

 
ھـۆججهت قىـسقۇچتىكى مهزمۇنالرنـى :  ھۆججهت قىـسقۇچتىكى مهزمۇنالرنـى كـۆرۈش

كۆرۈش ناھايىتى ئاددىي بولۇپ، ئىچىـدىكى مهزمۇنالرنـى كۆرمهكچـى بولغـان ھـۆججهت 

قىسقۇچنى تاپقاندىن كېيىـن، مائۇسـنىڭ سـول كونۇپكىـسىنى قـوش چېكىـش ئارقىلىـق 

قـوش چهكـكهن ۋاقتىمىـزدا بىرىنچـى قېتىملىـق .  ئىچىدىكى مهزمۇنالرنى كۆرسهك بولىدۇ

ــوش  ــسقا بولۇشــى، ق ــارىلىقى قى ــشنىڭ ئ ــق چېكى ــلهن ئىككىنچــى قېتىملى ــش بى چېكى

. چهككهنده چوقوم ئارقىمۇ ئارقا قـوش چېكىـش، ئارىلىقتـا توختـاپ قالماسـلىق كـېرهك

ھـــۆججهت قىـــسقۇچىنىڭ ئىچىدىكـــى  Helpئادرېـــستىكى   C:\Windows\Helpيهنـــى،

ــساق،  ــى بول ــى كۆرمهكچ ــن  C:\Windowsمهزمۇنالرن ــپ بولغاندى ــسىگه كىرى مۇندهرىجى

مۇندهرىجىــسىنى تاپقانــدىن كېيىــن قــوش  Helpكېيىــن، مۇشــۇ مۇنــدهرىجه ئىچىــدىكى 

چېكىــپ ئاچــساق بولىــدۇ ۋه يــاكى مهزكــۇر مۇنــدهرىجىنى تاپقانــدىن كېيىــن، ئۈســتىگه 

) 打开(»ئېچىــش«مائۇســنىڭ ئــوڭ كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، چىققــان تىــزىملىكتىن 

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. تىزىملىكىنى چېكىپ ئاچساقمۇ بولىدۇ

ــدىن )  1 ــران يۈزى ــېر«ئېك ــپ، )  计算机(»كومپيۇت ــوش چېكى ــسىنى ق كونۇپكى

 . كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز) 计算机(»كومپيۇتېر«
 

 
 

2  (C   ،دېــسكىنىڭ سىنبهلگىــسىنى قــوش چېكىــپC   دېــسكىنىڭ كۆزنىكىنــى

ئېچىۋالىمىز ۋه ياكى مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىنى ئۈستىگه ئېلىپ كېلىـپ بىـر چېكىـپ، 

 .تىزىملىكىنى چېكىپ ئاچساقمۇ بولىدۇ) 打开(»ئېچىش«چىققان تىزىملىكتىن 
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ھۆججهت قىسقۇچىنى، ئۇنىڭدىـن  Windowsئۇنىڭدىن كېيىن ئوخشاش ئۇسۇلدا )  3

 . ھۆججهت قىسقۇچىنى ئېچىۋالىمىز Helpمۇندهرىجىسى ئىچىدىكى  Windowsكېيىن 

 

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ئاساسىي مهشغۇالتلىرى 4.3
 

ھــۆججهت ۋه ھــۆججهت قىــسقۇچالرنىڭ ئاساســىي مهشــغۇالتىغا پىشــشىق بولغاندىــال 

ــاتالرنى باشــقۇرۇش خىزمىتىــنى ياخــشى  كومپيۇتېردىكــى پىروگىراممــا ۋه ســانلىق مهلۇم

بۇ، ئىشلهتكۈچىلهر چوقوم بىلمىسه بولمايدىغان مـۇھىم نۇقتىالرنىـڭ .  ئىشلىگىلى بولىدۇ

ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىـسقۇچالرنىڭ ئاساسـىي مهشـغۇالتى ئاساسـلىقى يېڭىدىـن .  بىرى

ــزدهش،  ــۇرۇش، كــۆپهيتىش، ئۆچــۈرۈش، ئى ــسى ق ــوزغىتىش كونۇپكى ــېز ق ــۇرۇش، ت ق

 .پرېسالش قاتارلىقالردىن ئىبارهت

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى يېڭىدىن قۇرۇش 4.3.1

ئىشلهتكۈچىلهر يېڭىدىن بىر ھۆججهت يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچ قۇرمـاقچى بولغانـدا 

ياكى سانلىق مهلۇماتالرنى تۈرى بويىچه ساقلىماقچى بولغاندا، يېڭىدىن ھـۆججهت ياكـى 

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. ھۆججهت قىسقۇچ قۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

 يېڭى ھۆججهت قۇرۇش. 1

ــۇپ،  ــل بول ــى خى ــقۇچى ئىكك ــنىڭ قهدهمباس ــۆججهت قۇرۇش ــى ھ ــى  -1يېڭ  -خىل

مائۇســنىڭ ئــوڭ كونۇپكىــسىنى چېكىــپ، چىققــان تىــزىملىكتىن يېڭىــدىن قــۇرۇش 
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ــۇرۇش؛  ــۆججهت ق ــى ھ ــدىلىنىپ يېڭ ــدىن پاي ــى  -2تىزىملىدىكى ــشچان   -خىل قوللىنى

 .پىروگىراممىالردىىن پايدىلىنىپ يېڭى ھۆججهت قۇرۇش

: مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىدىكى تىزىملىكتىن پايدىلىنىپ يېڭـى ھـۆججهت قـۇرۇش

ــن  ــان تىزىملىكتى ــن چىقق ــقاندىن كېيى ــسىنى باس ــوڭ كونۇپكى ــنىڭ ئ ــده، مائۇس تۆۋهن

بولغـــان يېڭـــى ھـــۆججهت قۇرۇشـــنىڭ  bmp.پايـــدىلىنىپ كېڭهيتىلـــگهن نـــامى 

 : بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. قهدهمباسقۇچلىرىنى كۆرۈپ ئۆتىمىز

1  (C:\Users\Atazat\Pictures  تۆۋهندىكى مۇندهرىجىگه يېڭىدىن بىر كېڭهيتىلـگهن

بــۇ ئادرېــستىكى .  بولغــان ھــۆججهتتىن بىرنــى قــۇرۇپ كۆرســىتىپ ئۆتىمىــز.  bmpنــامى 

Atazat  بولــسا مۇشــۇ كومپيۇتېردىكــى بىــر ئىــشلهتكۈچىنىڭ نــامى بولــۇپ، باشــقا

بـۇ كۆزنهكـنى ئېچىـش .  كومپيۇتېرالردا بۇ ئىـسىم ئوخـشىمىغان نامـدا چىقىـشى مـۇمكىن

مۇنۇ بهلگىـنى قـوش چېكىـپ ئاچقانـدىن كېيىـن چىققـان  ئۈچۈن ئېكران يۈزىدىكى 

كونۇپكىسىنى چېكىپ، يېڭى ھۆججهت قۇرماقچـى )  我的图片(»سۈرهتلىرىم«كۆزنهكتىن 

 .مۇندهرىجىسىگه كىرىۋالىمىز C:\Users\Atazat\Picturesبولغان 

 
يۇقۇرىقى كۆزنهككه كىرىپ بولغاندىن كېيىن، ھۆججهت قىسقۇچ ئىچىدىكى بوش )  2

يېڭىدىـــن «يهرگه مائۇســنىڭ ئــوڭ كونۇپكىـــسىنى چېكىـــپ، چىققـــان تىـــزىملىكتىن 

ــۇرۇش ــن )  新建(  »ق ــان تىزىملىكتى ــن چىقق ــدىن كېيى ــز، ئۇنىڭ ــسىنى چېكىمى كونۇپكى

 .كونۇپكىسىنى چېكىپ، يېڭى ھۆججهت قۇرۇش مهشغۇالتىمىزنى باشاليمىز 

 
بولغـان يېڭـى  新建位图图像.bmpبۇ چاغدا بۇ ھۆججهت قىسقۇچ ئىچىـده نـامى)  3

 . بىر ھۆججهت قۇرۇلىدۇ
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تۆۋهنده يهنىـال :  قوللىنىشچان يۇمشاق دېتالىدىن پايدىلىنىپ يېڭى ھۆججهت قۇرۇش

نامىدىكى بىر ھۆججهتنى قوللىنىشچان يۇمشاق دېتالدىـن  新建位图图像.bmpئوخشاش 

 .پايدىلىنىپ قۇرۇشنى مىسال قىلىپ سۆزلهيمىز

1  (BMP  رهسـىم سـىزىش «بولسا بىتلىق تهسۋىر سۈرهت ھۆججىتى بولغاچقا، بۇنى

 .يۇمشاق دېتالىدىن پايدىلىنىپ قۇرىمىز) 画图(»قورالى

ــزىملىكتىن )  2 ــان تى ــپ،  چىقق ــنى چېكى ــالش تىزىملىكى ــالش«باش ) 开始(»باش

常用(»دائىم ئىشلىتىدىغان پىروگىراممىالر«تىزىملىكىنى چېكىمىز، چىققان تىزىملىكتىن 

程序 ( رهسىم سىزىش قورالى«تىزىملىكىدىن«)画图 (پىروگىراممىسىنى ئىجرا قىلىمىز. 

 
پىروگىراممىــسى ئىجــرا بولــۇپ، )   画图(»رهســىم ســىزىش قورالــى«بــۇ ۋاقىتتــا )  2

بـۇ ۋاقىتتـا .  كۆزنىكـى ئېچىلىـدۇ)  无标题-画图(-يېڭىدىن ھۆججهت قۇرۇش كۆزنىكـى

كونۇپكىـسىنى  »  سـاقالش«چىققان كۆزنهكنىڭ سول تهرهپ ئۈستۈنكى بۇرجهكتىكى 

كونۇپكىسىنى چېكىپ، چىققان  بېسىپ، ساقالش مهشغۇالتى ئېلىپ بارىمىز ياكى 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ، ساقالش كۆزنىكىنى ئاچىمىز) 保存(»ساقالش«تىزىملىكتىن 
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 ساقالش كۆزنىكى

 

دېـگهن سـاقالش كۆزنىكىنىـڭ )  文件名(»ھۆججهت نـامى«چىققان كۆزنهكتىكى )  3

保(»ساقالش«دهپ ئىسىم قويغاندىن كېيىن،  新建位图图像.bmpنام قويۇش ئورنىغا 

存 (كونۇپكىسىنى بېسىپ، ساقالش ئېلىپ بېرىپ، مهشغۇالتىمىزنى ئاخىرالشتۇرىمىز. 

 
 يېڭى ھۆججهت قىسقۇچ قۇرۇش. 2

يېڭى ھۆججهت قىسقۇچ قۇرۇشنىڭ قهدهمباسقۇچلىرىمۇ ئىككى خىل بولۇپ، بىرىنچى 

يېڭـى «مائۇسـنىڭ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، چىققـان تىـزىملىكتىن   -خىل ئۇسـۇلى

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ قـۇرۇش؛ ئىككىنچـى )  新建文件夹(»ھۆججهت قىـسقۇچ قـۇرۇش

ـــۇلى ـــل ئۇس ـــن،   -خى ـــدىن كېيى ـــنى ئاچقان ـــىتونى«كۆزنهك ـــورالالر س ) 工具栏(»ق

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ،  »  يېڭىدىن ھۆججهت قىسقۇچ قۇرۇش«تىزىملىكىدىن 

 .يېڭى ھۆججهت قىسقۇچ قۇرۇش مهشغۇالتىنى تاماماليمىز

ــوڭ كونۇپكىــسىنى بېــسىپ يېڭــى ھــۆججهت قىــسقۇچ قۇرۇشــنىڭ   مائۇســنىڭ ئ

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه
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نامىــدىكى ھــۆججهت قىــسقۇچتىن بىرنــى قــۇرۇپ كــۆرۈپ 【我的资料夹】تۆۋهنــده

 :باقايلى، بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

ئالدى بىلهن ھۆججهت قىسقۇچ قۇرمـاقچى بولغـان قـاتتىق دېـسكا رايونـى ياكـى )  1

ھۆججهت قىسقۇچ بار بولغان كۆزنهكنى ئېچىۋالغانـدىن كېيىـن، شـۇ كـۆزنهك ئىچىدىكـى 

يېڭىدىـن «بوش جايغا مائۇسـنىڭ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى چېكىـپ، چىققـان تىـزىملىكتىن 

ــۇرۇش ــن )  新建(»ق ــان تىزىملىكتى ــن چىقق ــدىن كېيى ــز، ئۇنىڭ ــسىنى چېكىمى كونۇپكى

تىزىملىكىــنى بېــسىپ، يېڭىــدىن قۇرۇلغــان ھــۆججهت )   文件夹(»ھــۆججهت قىــسقۇچ«

دهپ نــام بهرگهنــدىن كېيىــن، ھــۆججهت قىــسقۇچ قــۇرۇش 【我的资料夹】قىــسقۇچقا 

 .مهشغۇالتىنى تاماملىغان بولىمىز

 
 ھۆججهت قىسقۇچقا نام بېرىش

 

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنىڭ تېزلهتمه ۋاسته كونۇپكىسىنى قۇرۇش 4.3.2

بولـسا كومپيۇتېردىكـى يـاكى توردىكـى )  快捷方式(»تېزلهتمه ۋاسته كونۇپكىـسى«

پىروگىراممـا، ھـۆججهت قىـسقۇچ، قـاتتىق دېـسكا رايونلىـرى، تـور (مهلۇم بىر ھۆججهت 

كه قارىتـا ئۇلىنىـش )بېكهت، پىرىنتېر، ۋه ياكى باشـقا بىـر كومپيۇتېردىكـى ھـۆججهتلهر

ــشلىتىدىغان  ــۆپ ئى ــشلهتكۈچىلهر ك ــۇپ، ئى ــا بول ــدىغان پىروگىرامم ــپ بېرى ــا قىلى بهرپ

ھــۆججهت، ھــۆججهت قىــسقۇچالرغا قارىتــا ئــۇلىنىش ھاســىل قىلىــپ، ھاســىل بولغــان 

نى ئېكران يۈزى ۋه ياكى باشقا مۇناسىۋهتلىك )快捷方式(»تېزلهتمه ۋاسته كونۇپكىسى«

ئورۇنالرغا قويۇش ئارقىلىق ھۆججهتلهرنى ئهڭ تېز سۈرئهتته ئېچىش مهقسىتىگه يهتكىلـى 

بولىدۇ، شۇنداقال، ھۆججهت قىسقۇچالرنى مۇنـدهرىجىلهر ئىچىـدىكى سـاقالقلىق ئورۇنغـا 

 .كىرىپ ئېچىشنىڭ زۆرۈرىيىتى بولمايدۇ

 ھۆججهتنىڭ تېزلهتمه ۋاسته كونۇپكىسىنى قۇرۇش. 1

تـېزلهتمه «ده »(主板维修指南)ئاساسىي تاختـا ئاسـراش كۆرسـهتكۈچى«تۆۋهنده، 

تېزلهتمه ۋاسته «قۇرۇش مهشغۇالتىنى قىلىش ئارقىلىق، )  快捷方式(»ۋاسته كونۇپكىسى
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. قۇرۇش ئۇسۇلى بىلهن تېخىمۇ تهپـسىلىي تونۇشـۇپ چىقىمىـز)  快捷方式(»كونۇپكىسى

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

1 (【主板维修指南】 ،ھۆججىتىنىڭ ئۈستىگه مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىنى چېكىپ

 .كونۇپكىسنى باسىمىز) 创建快捷方式(»تېزلهتمه ۋاسته قۇرۇش«چىققان تىزىملىكتىن 

 
نامىدىكــى  主板维修指南.pdf-快捷方式بــۇ ۋاقىتتــا مهزكــۇر كــۆزنهكته يېڭىــدىن )  2

تېزلهتمه ۋاسته «قۇرۇلىدۇ، ئوخشاشال، مۇشۇ )  快捷方式(»تېزلهتمه ۋاسته كونۇپكىسى«

ھۆججىتىنى ئىجـرا  主板维修指南نى قوش چېكىش ئارقىلىق، )快捷方式(»كونۇپكىسى

ھۆججىتىنى باشقا كومپيۇتـېر ۋه يـاكى باشـقا  主板维修指南قىالاليمىز، لېكىن، مهزكۇر 

主板维修指南.pdf - 快捷方式ســـاقالش ئۈســـكۈنىلىرىگه كۆچۈرمهكچـــى بولـــساق، 

 主板维修指南نامىدىكى تېزلهتمه ۋاسته كونۇپكىسىنى كۆچۈرسهك باشقا كومپيۇتـېرالردا 

پهقهت )  快捷方式(»تــېزلهتمه ۋاســته كونۇپكىــسى«ھۆججىتىــنى ئاچالمايــدۇ، چۈنكــى، 

ئۇلىنىش ھاسىل قىلىنغان ھۆججهتنى شۇ ھۆججهتنىڭ ئورنى، يهنى، ئادرېـسى ئارقىلىـق 

ئىزدهيدىغان بولۇپ، مۇشۇ تېزلهتمه كونۇپكىـنى ئىجـرا قىلغـان ۋاقتىمىـزدا بـۇ تـېزلهتمه 

كونۇپكــا شــۇ ھــۆججهت ســاقالنغان ئادرېــستىن شــۇ ھۆججهتــنى ئىزدهيــدۇ، ئهگهر ئــۇ 

ھۆججهت شـۇ تـېزلهتمه كونۇپكـا ھاسـىل قىلغـان كومپيۇتـېردا يـاكى توردىكـى ئورنىـدا 

 .بولمىسا شۇ ھۆججهتنى ئېچىپ بىرهلمهيدۇ

 
 نى قۇرۇش)快捷方式(»تېزلهتمه ۋاسته كونۇپكىسى«ھۆججهت قىسقۇچنىڭ . 2

ــسقۇچنىڭ  ــسى«ھــۆججهت قى ــېزلهتمه ۋاســته كونۇپكى ــۇرۇش )  快捷方式(»ت ــى ق ن
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نــى قۇرۇشــقا ئوخــشايدىغان )  快捷方式(»تــېزلهتمه ۋاســته كونۇپكىــسى«ھۆججهتنىــڭ 

. ھۆججهت قىسقۇچنى قۇرۇش مهشغۇالتىنى كۆرۈپ ئۆتىمىـز我的资料夹 بولۇپ، تۆۋهنده 

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

1(我的资料夹  ھــۆججهت قىــسقۇچىنىڭ ئۈســتىگه مائۇســنى ئېلىــپ كېلىــپ، ئــوڭ

) 快捷方式(»تېزلهتمه ۋاسته كونۇپكىـسى«كونۇپكىسىنى چېكىپ، چىققان تىزىملىكتىن 

 . نى چېكىمىز

 
我的资料夹快捷方式ھـۆججهت قىـسقۇچىنىڭ يېنىـدا  我的资料夹بۇ ۋاقىتتـا )  2

 . قۇرۇلىدۇ) 快捷方式(»تېزلهتمه ۋاسته كونۇپكىسى«نامىدىكى 

 
نــى كومپيۇتېرنىــڭ )快捷方式(»تــېزلهتمه ۋاســته كونۇپكىــسى«ئىــشلهتكۈچىلهر بــۇ

تىـزىملىكىگه ۋه يـاكى باشـقا مۇناسـىۋهتلىك )  开始(»باشـالش«ئېكران يۈزى ۋه يـاكى 

 .ئورۇنلىرىغا يۆتكهپ ئىشلهتسىمۇ بولىدۇ
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 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرغا يېڭىدىن نام بېرىش 4.3.3

يېڭىدىن قۇرۇلغان ھۆججهت ۋه يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچالرغا سىـستېما ئاپتوماتىـك 

شــهكلىدىكى نــامالرنى بېرىــدىغان بولــۇپ، ئىــشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىــڭ  )....新建(ھالــدا 

ئېھتىياجىغا ئاساسهن ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىسقۇچالرغا يېڭىدىن نام بهرسه بولىـدۇ، 

 .بۇنداق بولغاندا ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى باشقۇرۇش تېخىمۇ قواليلىق بولىدۇ

 تاق ھۆججهت ۋه تاق ھۆججهت قىسقۇچالرغا يېڭىدىن نام بېرىش. 1

ــدىكى  ــسقۇچالرغا  3تۆۋهن ــاق ھــۆججهت ۋه ھــۆججهت قى ــارقىلىق ت ــل ئۇســۇل ئ خى

 .قايتىدىن نام بهرگىلى بولىدۇ

 ئوڭ تېزلهتمه كونۇپكا ئارقىلىق قايتىدىن نام بېرىش 

ھـۆججىتىگه قايتىـدىن نـام بـېرىش مهشـغۇالتى بىـلهن 主板维修指南.pdfتۆۋهنده 

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. تونۇشۇپ چىقىمىز

ھۆججىتىنىڭ ئۈستىگه ئېلىپ كېلىپ،  主板维修指南.pdfئالدى بىلهن مائۇسنى )  1

) 重命名(»قايتىـدىن نـام بـېرىش«ئوڭ كونۇپكىسىنى چېكىـپ، چىققـان تىـزىملىكتىن 

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز

 
بۇ ۋاقىتتا ھۆججهتنىڭ نامى تهھرىـرلهش ھـالىتىگه ئۆتىـدىغان بولـۇپ، بىـز بـۇ )  2

ــامى  ــان ھــۆججهت ن ــاقچى بولغ ــدىن قويم ــا يېڭى ــى 主板维修指南修改版.pdfۋاقىتت ن

 Enterكىرگۈزۈپ، مائۇسنى كۆزنهكنىڭ خالىغان بوش يـېرىگه چېكىـش ئـارقىلىق يـاكى 

كونۇپكىسىنى چېكىش ئارقىلىق يېڭىدىن قويغان ھۆججهت نامىنى كـۈچكه ئىـگه قىلـساق 

ئهگهر مهزكۇر مۇندهرىجه ئىچىـده يېڭىـدىن قويغـان نامغـا ئوخـشاش نامـدىكى، .  بولىدۇ

ئوخشاش تىپتىكى، يهنى، ئوخـشاش كېڭهيتىلـگهن نامـدىكى ھـۆججهت بولـسا خاتالىـق 

ئۇچۇرى چىقىرىپ، نۆۋهتته ئۆزگهرتكهن ھۆججهت نامى كۈچكه ئىـگه بولمايـدۇ، ئۇنـداق 

 .بولمايدىكهن بۇ ھۆججهت نامى كۈچكه ئىگه بولىدۇ
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 مائۇسنى تاق چېكىش ئارقىلىق ئۆزگهرتىش 

ــسقۇچنى  ــاكى ھــۆججهت قى ــان ھــۆججهت ي ــامىنى ئۆزگهرتمهكچــى بولغ ھــۆججهت ن

تاللىۋالغاندىن كېيىـن، مائۇسـنىڭ سـول كونۇپكىـسىنى تـاق چېكىـپ، ھـۆججهت ياكـى 

ــن  ــدىن كېيىــن، يېڭىدى ــرلهش ھــالىتىگه ئۆتكهن ــامىنى تهھرى ــسقۇچنىڭ ن ھــۆججهت قى

قويماقچى بولغان ھۆججهت نامىنى كىرگۈزۈپ كۆزنهكنىڭ خالىغان بوش يېرىگه چېكىـش 

كونۇپكىسىنى چېكىش ئارقىلىق يېڭىدىن قويغان ھـۆججهت نامىنـى  Enterئارقىلىق ياكى 

 .كۈچكه ئىگه قىلساق بولىدۇ

 
تىزىملىكــى ئارقىلىــق )  组织(»تهشــكىللهش«قــورال ســىتونىنىڭ ئۈســتىدىكى  

 ئۆزگهرتىش

نــامىنى ئۆزگهرتمهكچــى بولغــان ھــۆججهت يــاكى ھــۆججهت قىــسقۇچنى تاللىغاندىــن 

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، )  组织(»تهشـكىللهش«كېيىن، قورال سـىتونىنىڭ ئۈسـتىدىكى 

كونۇپكىسىنى بېسىپ، ھـۆججهت )  重命名(»قايتىدىن نام بېرىش«چىققان تىزىملىكتىن 

ياكى ھۆججهت قىسقۇچنى قايتىدىن نام بـېرىش، يهنـى، ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ نامىنـى 

تهھرىرلهش ھـالىتىگه كىرگهنـدىن كېيىـن، ھۆججهتنىـڭ نـامىنى قايتىـدىن ئۆزگهرتىـپ 

 Enterبولــۇپ، كۆزنهكنىــڭ خالىغــان بــوش يــېرىگه چېكىــش ئــارقىلىق ۋه يــاكى 

كونۇپكىسىنى چېكىش ئارقىلىق يېڭىدىن قويغان ھۆججهت نامىنى كـۈچكه ئىـگه قىلـساق 

 .بولىدۇ
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 ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىسقۇچالرنى يۆتكهش 4.3.4

كۈنــدىلىك كومپيۇتــېر مهشــغۇالتىمىزدا بىــر قىــسىم ھــۆججهت يــاكى ھــۆججهت 

ئهسـلىدىكى ھـۆججهت يـاكى ھـۆججهت .  قىسقۇچالرنى زاپاسالشـقا توغـرا كېلىـپ قالىـدۇ

قىــسقۇچالرنى ئۆچــۈرۈۋهتمىگهن ئهھــۋال ئاســتىدا يهنه بىــر ھــۆججهت يــاكى ھــۆججهت 

قىسقۇچنى كومپيۇتېرنىڭ مهلـۇم بىـر ئورنىـدىن يهنه بىـر ئورنىغـا يـۆتكهش مهشـغۇالتى 

 . قىلماقچى بولساق، يۆتكهش مهشغۇالتى بىلهن بۇ ئېھتىياجىمىزنى ئىشقا ئاشۇرااليمىز

 )复制(»كۆپهيتىش«ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى . 1

) 复制(»كــۆپهيتىش«ھــۆججهت قىــسقۇچىنى مىــسال قىلىــپ  我的资料夹تۆۋهنــده 

ــۆتكهش، زاپاســالش  ــسقۇچالرنى ي ــاكى ھــۆججهت قى ــارقىلىق ھــۆججهت ي مهشــغۇالتى ئ

 :بۇنىڭ قهدهم باشقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. مهشغۇالتى ئېلىپ بارىمىز

خىــل  4نىــڭ ئۇســۇلى )复制(»كــۆپهيتىش«ھــۆججهت ۋه ھــۆججهت قىــسقۇچالرنى 

 .بولۇپ، تۆۋهنده بۇ خىل ئۇسۇلالر بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

 مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكا تىزىملىكى ئارقىلىق كۆپهيتىش 

كۆپهيتمهكچى بولغان ھۆججهت ياكى ھـۆججهت قىـسقۇچنى تاللىغانـدىن كېيىـن، )  1

ــزىملىكتىن  ــان تى ــسىپ، چىقق ــسىنى بې ــوڭ كونۇپكى ــۆپهيتىش«مائۇســنىڭ ئ ) 复制(»ك

 .تىزىملىكىنى باسىمىز

 
كۆپهيتىلگهن نۇسقىـسىنى سـاقاليدىغان قـاتتىق دېـسكا رايونـى يـاكى ھـۆججهت )  2

قىــسقۇچنى ئاچقانــدىن كېيىــن، ئېچىلغــان كۆزنهكنىــڭ بــوش جايىغــا مائۇســنىڭ ئــوڭ 

تىزىملىكىـنى چېكىـپ،  )  粘贴(»چـاپالش«كونۇپكىسىنى بېسىپ، چىققان تىـزىملىكتىن 

我的资料夹ھۆججهت قىسقۇچىنى مهزكۇر كۆزنهككه چاپالش مهشغۇالتىنى تاماماليمىز. 
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نامىدىكــى 】我的资料夹【مهشــغۇالت ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن، مهزكــۇر كــۆزنهكته

 .ھۆججهت قىسقۇچ يهنه بىر نۇسقا زاپاس ساقلىنىدۇ

 
ــتىدىكى  ــىتونىنىڭ ئۈس ــورال س ــكىللهش«ق ــق )  组织(»تهش ــى ئارقىلى تىزىملىك

 كۆپهيتىش

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

كۆپهيتمهكچى بولغان ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىسقۇچنى تاللىۋالغاندىن كېيىـن، )  1

كونۇپكىـسىنى چېكىمىـز، چىققـان )  组织(»تهشـكىللهش«قورال سىتونىنىڭ ئۈستىدىكى 

 .كونۇپكىسىنى چېكىمىز) 复制(»كۆپهيتىش«سىيرىلما تىزىملىكتىن 

 
 :تولۇق كۆرۈنمه يۈزى تۆۋهندىكىچه
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نۆۋهتته كۆپهيتمهكچى بولغـان ھـۆججهت، سـاقلىماقچى بولغـان ھـۆججهت ياكـى )  2

ھۆججهت قىـسقۇچنى سـاقلىماقچى بولغـان دېـسكا رايونـى يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ 

تىزىملىكىنـى )  组织(»تهشـكىللهش«كۆزنىكىنى ئېچىۋالغاندىن كېيىـن، يهنه ئوخشاشـال 

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، چـاپالش مهشـغۇالتىمىزنى )  粘贴(»چـاپالش«چېكىپ، چىققان 

 .ئاخىرالشتۇرىمىز

 
مهشغۇالت ئاخىرالشقاندىن كېيىن قارايدىغان بولساق، مهزكۇر كۆزنهكته يېڭىدىـن )  3

 .زاپاسالنغان ھۆججهتنىڭ كۆچۈرۈلۈپ بولغانلىقىنى كۆرهلهيمىز
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 مائۇسنى سۆرهش ئارقىلىق كۆپهيتىش

كۆپهيتمهكچى ياكى زاپاسلىماقچى بولغان ھۆججهتنى تـالالپ بولغانـدىن كېيىـن، )  1

Ctrl  ،كونۇپكىسىنى بېسىش بىلهن بىرگه، ھۆججهتنىڭ ئۈستىگه مائۇسنى ئېلىپ كېلىـپ

مائۇسنىڭ سول كونۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ، قويـۇپ بهرمهسـتىن زاپاسـلىماقچى بولغـان 

كونۇپكىـسى ۋه  Ctrlدېسكا رايونى ياكى ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ئۈستىگه ئېلىپ كېلىـپ، 

مائۇسنىڭ سول كونۇپكىسىنى قويۇپ بهرسهك، زاپاسلىماقچى بولغـان ھۆججهتـنى نىـشان 

 .مۇندهرىجه ياكى دېسكا رايونى ئىچىگه زاپاسالپ كۆچۈرۈشكه باشاليدۇ

 
 بىرلهشمه كونۇپكا ئارقىلىق زاپاسالش ئېلىپ بېرىش 

زاپاسلىماقچى بولغان ھۆججىتىمىزنىڭ ئۈستىگه مائۇسنى ئېلىـپ كېلىـپ، مائۇسـنىڭ 

بىرلهشـــمه 】ctrl】+【c【ســـول كونۇپكىـــسى بىـــلهن بىرنـــى چهككهنـــدىن كېيىـــن،

 .كونۇپكىسى ئارقىلىق ھۆججهتنى كۆپهيتىش مهشغۇالتىنى ئىجرا قىلىۋالىمىز

】ctrl】+【v【 بىرلهشمه كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق، كۆچـۈرۈپ زاپاسـلىماقچى

بولغــان ھۆججىتىمىزنــى زاپاســلىماقچى بولغــان نىــشان مۇنــدهرىجه ئىچىــگه زاپاســالش 

 .مهقسىتىمىزگه يېتهلهيمىز

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى يۆتكهش مهشغۇالتى ئېلىپ بېرىش. 2

خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ئېلىپ بېرىشقا  4ھۆججهتنى يۆتكهش مهشغۇالتىنىمۇ ئوخشاشال 

 .بولىدۇ

ـــن )  1 ـــان تىزىملىكتى ـــارقىلىق چىقق ـــسىش ئ ـــسىنى بې ـــوڭ كونۇپكى ـــنىڭ ئ مائۇس

ــايچىالش« ــپ )  剪切(»ق ــسىپ ئېلى ــنى كې ــارقىلىق، ھۆججهت ــسىش ئ ــسىنى بې كونۇپكى

كونۇپكىسىنى بېسىپ چاپالش مهشـغۇالتى قىلىـش )  粘贴(»چاپالش«بولغاندىن كېيىن، 

ھۆججهتـنى يـۆتكهش .  ئارقىلىق ھۆججهتنى نىشان مۇندهرىجه ئىچىگه يۆتكهشـكه بولىـدۇ

مهشــغۇالتى قىلغانــدا، ئهســلىدىكى ئورۇنــدىكى ھــۆججهت نىــشان مۇنــدهرىجه ئىچىــگه 

 .يۆتكىلىدىغان بولۇپ، ئهسلىدىكى ئورۇندا ئۇ ھۆججهت بولمايدۇ
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ھۆججهتنى يۆتكىمهكچى بولغان مۇندهرىجىنى ئاچقاندىن كېيىن، مائۇسـنىڭ ئـوڭ )  2

بۇيرۇقىــنى بېــسىپ، )  粘贴(»چــاپالش«كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، چىققــان تىــزىملىكتىن 

 .چاپالش مهشغۇالتىنى تامامالپ، ھۆججهتنى نىشان مۇندهرىجه ئىچىگه يۆتكهيمىز

 
ــتىدىكى    ــىتونى ئۈس ــورال س ــكىللهش«ق ــسىش )  组织(»تهش ــسىنى بې كونۇپكى

 ئارقىلىق يۆتكهش

يۆتكىمهكچى بولغان ھۆججهت يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچنى تاللىغانـدىن كېيىـن، )  1

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، چىققـان )  组织(»تهشـكىللهش«قورال سىتونىنىڭ ئۈسـتىدىكى 

 .كونۇپكىسىنى چېكىمىز) 剪切(»قايچىالش«تىزىملىكتىن 
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ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىـسقۇچنى يۆتكىمهكچـى بولغـان دېـسكا رايونـى ياكـى )  2

组(»تهشـكىللهش«ھۆججهت قىسقۇچنى تاللىغاندىن كېيىن، قورال سىتونى ئۈستىدىكى 

织   ( ـــزىملىكتىن ـــان تى ) 粘贴(»چـــاپالش«ســـىيرىلما تىزىملىكىـــنى چېكىـــپ، چىقق

 . كونۇپكىسىنى باسساق، ھۆججهتنى يۆتكهش مهشغۇالتىنى ئىشقا ئاشۇرااليمىز

 
 مائۇسنى تارتىش ئارقىلىق يۆتكهش 

يۆتكىمهكچــى بولغــان ھــۆججهت يــاكى ھــۆججهت قىــسقۇچنى تاللىغانــدىن كېيىــن، 

مائۇسنىڭ سول كونۇپكىسىنى چىڭ بېسىپ، قويۇپ بهرمهي تۇرۇپ تاللىغـان ھۆججهتنـى 

ــن، مائۇســنىڭ ســول  ــدىن كېيى ــپ بولغان ــپ كېلى ــا ئېلى ــان ئورۇنغ يۆتكىمهكچــى بولغ

ــزگه  ــان كۆزنىكىمى ــى بولغ ــز يۆتكىمهكچ ــهك، ھۆججىتىمى ــۇپ بهرس ــسىنى قوي كونۇپكى

 .يۆتكىلىدۇ

 
 بىرلهشمه كونۇپكىدىن پايدىلىنىپ يۆتكهش 

يۆتكىمهكچى بولغان ھۆججىتىمىزنىڭ ئۈستىگه مائۇسـنى ئېلىـپ كېلىـپ، مائۇسـنىڭ 

بىرلهشـــمه 】ctrl】+【x【ســـول كونۇپكىـــسى بىـــلهن بىرنـــى چهككهنـــدىن كېيىـــن،

 .كونۇپكىسى ئارقىلىق ھۆججهتنى قايچىالش مهشغۇالتىنى ئىجرا قىلىۋالىمىز

】ctrl】+【v【 بىرلهشمه كونۇپكىسىنى بېسىش ئـارقىلىق كۆچـۈرۈپ، يۆتكىمهكچـى

ــۆتكهش  ــگه ي ــدهرىجه ئىچى ــشان مۇن ــان نى ــى بولغ ــى يۆتكىمهكچ ــان ھۆججىتىمىزن بولغ

 .مهقسىتىمىزگه يېتهلهيمىز
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 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى ئۆچۈرۈش ۋه ئهسلىگه قايتۇرۇش 4.3.5

كۆپ ئىشلىتىلمهيدىغان ياكى ۋاقتى ئۆتكهن ۋه ياكى ئىشلهتمهيدىغان ھـۆججهت ھهم 

ـــلۇقىنى  ـــڭ بوش ـــارقىلىق كومپيۇتېرىمىزنى ـــۈرۈۋىتىش ئ ـــسقۇچالرنى ئۆچ ـــۆججهت قى ھ

تىجىيهلهيمىــز، شــۇنداقال، بىــر قىــسىم ئىــشلهتمهيدىغان ھۆججهتلهرنــى كومپيۇتېردىــن 

. ئۆچۈرۈۋېتىش ئارقىلىق كومپيۇتېر بوشـلۇقىنى باشقۇرۇشـنى تېخىمـۇ قېلىپالشـتۇرااليمىز

ئهگهر، ئۆچۈرىۋهتكهن بۇ ھۆججهتلهر ئىچىدىن بىر قىسىملىرىنىڭ الزىملىق ئىكهنلىكىنـى 

 .ھېس قىلساق ئهسلىگه قايتۇرۇش ئارقىلىق يهنه بۇ ھۆججهتلهردىن پايدىلىنااليمىز

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى ئۆچۈرۈش. 1

، )暂时删除(»ۋاقىتلىـق ئۆچـۈرۈش«ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى ئۆچۈرۈش 

ۋاقىتلىــق «دهپ ئىككىــگه بۆلۈنىــدىغان بولــۇپ، )  切底删除(»تولــۇق ئۆچــۈرۈش«

ــۈرۈش ــۆججهتلهر )  暂时删除(   »ئۆچ ــېرىلگهن ھ ــى ب ــاندۇقى«بۇيرۇق ــلهت س دا »ئهخ

ــاقلىنىدۇ،  ــق س ــۈرۈش«ۋاقىتلى ــۇق ئۆچ ــان )  切底删除(»تول ــرا قىلىنغ ــى ئىج بۇيرۇق

 .دا ساقالنمايدۇ»ئهخلهت ساندۇقى«ھۆججهتلهر

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى ۋاقىتلىق ئۆچۈرۈش 

ئهخـلهت «خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ھۆججهت ۋه ھـۆججهت قىـسقۇچالرنى ئۆچـۈرۈپ،  4

 :غا يۆتكىگىلى بولىدىغان بولۇپ، بۇالرنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه»ساندۇقى

بـۇ خىـل   :غـا يـۆتكهش»ئهخـلهت سـاندۇقى«مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسى ئارقىلىق 

ئۇسۇلدا ۋاقىتلىق ئۆچۈرمهكچى بولغان ھـۆججهت يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ ئۈسـتىگه 

كونۇپكىـسىنى بېـسىش )  删除(»ئۆچۈرۈش«مائۇسنى ئېلىپ كېلىپ چىققان تىزىملىكتىن 

 .ئارقىلىق ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىنى ئېلىپ بارااليمىز

 
ئۇنىڭدىن كېيىـن، ھـۆججهت يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچنى ئۆچۈرۈشـنى تهسـتىقالش 

غـا يـۆتكهش مهشـغۇالتى ›ئهخلهت ساندۇقى‹بۇ ھۆججهت قىسقۇچنى«كۆزنىكى چىقىپ، 
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) 是(»ھهئه«بـــۇ كـــۆزنهكتىن .   دېـــگهن مهنىـــده ئهســـكهرتىش بېرىـــدۇ»  قىالمـــسىز؟

غــا يــولالپ »ئهخــلهت ســاندۇقى«كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، مهزكــۇر ھــۆججهت قىــسقۇچنى 

 .بېرىمىز

 
كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق )  组织(»تهشكىللهش«قورال سىتونىنىڭ ئۈستىدىكى 

بۇ خىل ئۇسۇلدا ئۆچۈرمهكچى بولغان ھۆججهت يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ  :ئۆچۈرۈش

) 组织(»تهشكىللهش«نىڭ ئۈستىدىكى 工具栏ئۈستىگه بىرنى چېكىۋهتكهندىن كېيىن، 

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 删除(»ئۆچۈرۈش«كونۇپكىسىنى بېسىپ، چىققان تىزىملىكتىن 

 
بۇ كۆزنهكنى باسقاندىن كېيىن تۆۋهندىكىدهك بىر كۆزنهك چىقىدىغان بولۇپ، ئهگهر 

ـــساق،  ـــى بول ـــتىنال ئۆچۈرمهكچ ـــسقۇچنى راس ـــۆججهت قى ـــى ھ ) 是(»ھهئه«يۇقۇرىق

 .كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق ۋاقىتلىق ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىنى تاماماليمىز

 
Delete ئۆچۈرمهكچــى بولغــان ھــۆججهت ياكــى  :كونۇپكىــسىنى بېــسىپ ئۆچــۈرۈش

كونۇپكىـسىنى  Deleteھۆججهت قىـسقۇچنى تاللىغانـدىن كېيىـن كونۇپكـا تاختىـسىدىن 

. باسساق،  ئوخشاشال تۆۋهندىكىدهك ئۆچۈرۈشنى مـۇقىمالش دىيـالوگ رامكىـسى چىقىـدۇ

ــساق  ــى بول ــتىنال ئۆچۈرمهكچ ــسقۇچنى راس ــۆججهت قى ــى ھ ) 是(»ھهئه«ئهگهر يۇقۇرىق
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 .كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق ۋاقىتلىق ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىنى تاماماليمىز

 
ئۆچۈرمهكچى بولغـان ھـۆججهت  :مائۇس بىلهن سۆرهش ئارقىلىق ۋاقىتلىق ئۆچۈرۈش

ياكى ھـۆججهت قىـسقۇچنى تاللىغانـدىن كېيىـن، مائۇسـنىڭ سـول كونۇپكىـسىنى چىـڭ 

نىـڭ ئۈسـتىگه ئېلىـپ كېلىـپ قويـۇپ بهرسـهك، »ئهخـلهت سـاندۇقى«بېسىپ تۇرۇپ، 

 .غا يۆتكىلىدۇ»ئهخلهت ساندۇقى«ھۆججهت ئهسلىدىكى مۇندهرىجىدىن يوقاپ، 

 :يۆتكهشتىن بۇرۇنقى سۈرهت

 
 :يۆتكهپ بولغاندىن كېيىنكى سۈرهت

 
 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى تهلتۆكۈس ئۆچۈرۈش

غـا كىرمهيـدىغان »ئهخلهت ساندۇقى«ھۆججهت كومپيۇتېردىن تهلتۆكۈس ئۆچۈرۈلسه 

بۇخىـل ئۆچـۈرۈش ئۇسـۇللىرىدا ئۆچـۈرۈلگهن ھـۆججهتلهر .  بولۇپ بىۋاستىال ئۆچۈرۈلىدۇ

كېيىنچه الزىم بولۇپ قالـسا ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش بىـر قهدهر قىيىـن بولـۇپ، مهخـسۇس 
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ئۆچۈرۈپ يوقالغان ھۆججهتلهرنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش يۇمشاق دېتاللىرىنى ئىشلىتىپ بىـر 

قىسمىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش مۇمكىن؛ يهنه بىر قىـسىمنى پهقهتـال ئهسـلىگه كهلتۈرگىلـى 

شۇڭالشقا، بۇ خىل ھالهتته ھۆججهت ئۆچۈرگهنـده چوقـۇم دىقـقهت .  بولماسلىقى مۇمكىن

قىلىش كېرهك، ئالدىراقـسانلىق قىلىـپ ئۆچۈرۈۋهتكهنـده كېيىنـچه ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش 

 .قىيىنغا توختايدۇ

 4خىل ئۇسۇلى تهمىنلهنگهن بولۇپ، تۆۋهنده بۇ  4بۇ خىل ھۆججهت ئۆچۈرۈشنىڭمۇ 

 .خىل ئۇسۇل بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

Shift كونۇپكىسى بىلهن مائۇسـنىڭ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى بىرلهشـتۈرۈپ ئۆچـۈرۈش: 

 Shiftئۆچۈرمهكچى بولغان ھـۆججهت يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچنى تاللىغانـدىن كېيىـن، 

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ تــۇرۇپ، مائۇســنىڭ ئــوڭ كونۇپكىــسىنى چېكىــپ، چىققــان 

 .كونۇپكىسىنى چېكىمىز) 删除(»ئۆچۈرۈش«تىزىملىكتىن 

 
كېيىنكــى قهدهمــده تۆۋهندىكىــدهك بىــر ئۆچۈرۈشــنى مــۇقىمالش دىيــالوگ رامكىــسى 

ــسىدىن  ــالوگ رامكى ــان دىي ــۇ چىقق ــۇپ، ب ــدىغان بول ــسىنى )  是(»ھهئه«چىقى كونۇپكى

چېكىــپ، ئۆچۈرۈشــنى مــۇقىمالپ، ھۆججهتــنى ئۆچــۈرۈش مهشــغۇالتىنى ئېلىــپ بارســاق 

غــا كىــرمهي، »ئهخــلهت ســاندۇقى«بۇخىــل ئۇســۇلدا ئۆچــۈرۈلگهن ھــۆججهت .  بولىــدۇ

 .بىۋاستىال ئۆچۈرۈلىدۇ
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Shift  كونۇپكىــسى بىــلهن组织 بــۇ خىــل  :تىزىملىكىــدىن پايــدىلىنىپ ئۆچــۈرۈش

ئۇسۇلدا، ئۆچۈرمهكچى بولغان ھـۆججهت يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ ئۈسـتىگه بىرنـى 

工كونۇپكىسىنى چېكىـپ تـۇرۇپ،  Shiftچېكىۋهتكهندىن كېيىن، كونۇپكا تاختىسىدىن 

具栏 ــــتىدىكى ــــڭ ئۈس ــــن 组织 نى ــــان تىزىملىكتى ــــسىپ، چىقق ــــسىنى بې كونۇپكى

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 删除(   »ئۆچۈرۈش«

 
كونۇپكىسىنى باسقاندىن كېيىـن، تۆۋهندىكىـدهك بىـر كـۆزنهك )  删除(»ئۆچۈرۈش«

چىقىدىغان بولۇپ، ئهگهر يۇقۇرىقى ھۆججهت قىسقۇچنى راستىنال ئۆچۈرمهكچى بولـساق، 

 .كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىنى تاماماليمىز) 是(»ھهئه«

 
】Shift】+【Delete【 ئۆچۈرمهكچــى  :بىرلهشــمه كونۇپكىــسى ئــارقىلىق ئۆچــۈرۈش

بولغان ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىسقۇچنى تاللىغانـدىن كېيىـن، كونۇپكـا تاختىـسىدىن 

】Shift】+【Delete【  بىرلهشــمه كونۇپكىــسىنى باســىمىز، بــۇ بىرلهشــمه كونۇپكىنــى

باسقاندىن كېيىن ئوخشاشـال تۆۋهندىكىـدهك ئۆچۈرۈشـنى مـۇقىمالش دىيـالوگ رامكىـسى 

ئهگهر يۇقۇرىقـــى ھـــۆججهت قىـــسقۇچنى راســـتىنال ئۆچۈرمهكچـــى بولـــساق، .  چىقىـــدۇ

 .كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىنى تاماماليمىز) 是(  »ھهئه«
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Shift】【ــارقىلىق ئۆچــۈرۈش ــسىنى ۋه مائۇســنى ســۆرهش مهشــغۇالتى ئ  :كونۇپكى

ئۆچۈرمهكچى بولغان ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىسقۇچنى تاللىغاندىن كېيىن، مائۇسـنىڭ 

نىـڭ ئۈسـتىگه ئېلىـپ »ئهخـلهت سـاندۇقى«سول كونۇپكىسىنى چىڭ بېـسىپ تـۇرۇپ، 

 .كېلىپ قويۇپ بهرسهك، ھۆججهت ئهسلىدىكى مۇندهرىجىدىن ئۆچۈرۈلىدۇ

 
 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش. 2

بهزىده، ئىشلهتكۈچىلهر بهزى ھۆججهت ۋه يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچالرنى ئۆچـۈرۈپ 

. بولغاندىن كېيىن قايتىدىن ئىشلىتىش ئېھتىياجى تۇغۇلىدىغان ئهھۋالالر بولـۇپ تۇرىـدۇ

ئهگهر مۇشۇنداق ئهھۋالغا دۇچ كېلىپ قالساق بىۋاسته ئۆچۈرۈۋهتكهن ماتېرىيال بولمىسىال 

دا ساقلىنىدىغان بولۇپ، بۇنداق ھۆججهتلهرنى ئهسـلىگه قـايتۇرۇپ »ئهخلهت ساندۇقى«

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. قايتىدىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ

نـى قـوش نىـڭ سىنبهلگىـسى )回收站(»ئهخـلهت سـاندۇقى«ئېكران يۈزىدىكى 

 .نىڭ  كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز)回收站(»ئهخلهت ساندۇقى«چېكىپ، 

 
نىڭ كۆزنىكىگه قارايـدىغان بولـساق، بىـز بۇنىڭدىـن )回收站(»ئهخلهت ساندۇقى«

بۇرۇن ۋاقىتلىق ئۆچۈرگهن بارلىق ھـۆججهت ۋه ھـۆججهت قىـسقۇچالر مۇشـۇ مۇنـدهرىجه 

بىــز ).  نــى تــازىلىۋهتمىگهن بولــسىڭىزال»ئهخــلهت ســاندۇقى«(ئىچىــده بولغــان بولىــدۇ 

ئهسلىگه قايتۇرۇپ ئىشلهتمهكچى بولغان ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىسقۇچنى تاللىغاندىن 
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ــزىملىكتىن  ــان تى ــسىپ، چىقق ــسىنى بې ــوڭ كونۇپكى ــنىڭ ئ ــن، مائۇس ــلىگه «كېيى ئهس

ــايتۇرۇش ــورال )  还原(»ق ــاكى ق ــاقمۇ ۋه ي ــلىگه قايتۇرس ــسىپ، ئهس ــسىنى بې كونۇپكى

ــدىكى  ــايتۇرۇش«تىزىملىكى ــلىگه ق ــى ئهس ــۇر تۈرن ــسىنى )  还原此项目(»مهزك كونۇپكى

 .بېسىش ئارقىلىق ئهسلىگه قايتۇرساقمۇ بولىدۇ

 
يۇقۇرىقى مهشغۇالت ئاخىرالشـقاندىن كېيىـن ئهسـلىگه قايتۇرغـان مهزكـۇر ھـۆججهت 

ئۆچۈرۈلۈشتىن بۇرۇنقى ئورنىغـا قايتىـدىغان بولـۇپ، ئهسـلىدىكى دېـسكا رايونـى ياكـى 

 .ھۆججهت قىسقۇچنى ئېچىپ پايدىالنساق بولىدۇ

 
دىكى بارلىق ھۆججهتنى ئهسـلىگه قايتۇرماقچـى )回收站(»ئهخلهت ساندۇقى«ئهگهر 

 】Ctrol】+【A【،)دا ھــۆججهت كــۆپ بولــسا»ئهخــلهت ســاندۇقى«ئهگهر (بولــسىڭىز 

بىرلهشمه كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق، بارلىق ھۆججهتنى تاللىغاندىن كېيىن، قـورال 

دېــگهن )  还原选定的项目(»تالالنغــان تۈرلهرنــى ئهســلىگه قــايتۇرۇش«ســىتونىدىكى 

كونۇپكىــنى بېــسىش ئــارقىلىق، تالالنغــان بــارلىق ھۆججهتلهرنــى ئهســلىگه قايتۇرســاق 

تالالنغان ھـۆججهتلهر ئۆچۈرۈلۈشـتىن بۇرۇنقـى دېـسكا رايونـى يـاكى ھـۆججهت .  بولىدۇ

 .قىسقۇچ ئىچىگه قايتىدۇ
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ــنى تازىلىۋهتمهكچــى )回收站(»ئهخــلهت ســاندۇقى«ئهگهر  ــارلىق ھۆججهت دىكــى ب

بىرلهشمه كونۇپكىسىنى بېسىش ئـارقىلىق بـارلىق ھۆججهتنـى 】Ctrol】+【A【بولساق،

ــن،  ــدىن كېيى ــازىالش«تاللىغان ــاندۇقىنى ت ــسىنى )  清空回收站(»ئهخــلهت س كونۇپكى

دىكـى بـارلىق ھۆججهتلهرنـى تـازىالش )回收站(»ئهخلهت سـاندۇقى«بېسىش ئارقىلىق 

 .مهشغۇالتىنى ئېلىپ بارااليمىز

 
نىڭ سىنبهلگىسىنىڭ ئۈستىگه )回收站(»ئهخلهت ساندۇقى«ياكى ئېكران يۈزىدىكى 

ئهخــلهت ســاندۇقىنى «مائۇســنىڭ ئــوڭ كونۇپكىــسىنى چېكىــپ، چىققــان تىــزىملىكتىن 

نــى )回收站(»ئهخــلهت ســاندۇقى«كونۇپكىــسىنى چېكىــپ، )  清空回收站(»  تــازىالش

 .تازىلىۋهتسهك بولىدۇ

 
كونۇپكىسىنى چهككهنـدىن كېيىـن، )  清空回收站(»  ئهخلهت ساندۇقىنى تازىالش«

回(»ئهخلهت ساندۇقى«تۆۋهندىكىدهك بىر دىيالوگ رامكىسى چىقىدىغان بولۇپ، ئهگهر 
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收站( ،ھهئه«نـــى راســـتىنال تـــازىلىۋهتمهكچى بولـــساق«)是  ( كونۇپكىـــسىنى بېـــسىپ

 .تازىلىۋهتسهكمۇ بولىدۇ

 
 

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى ئىزدهش 4.3.6

كومپيۇتېرنى ئىشلىتىش ۋاقتىنىڭ ئۇزىرىشىغا ئهگىـشىپ كومپيۇتېردىكـى ھـۆججهتلهر 

بارغانسىرى كۆپىيىپ ماڭىدىغان بولۇپ، بهزىـده ئۆزىمىـزگه الزىملىـق بىـرهر ھۆججهتنـى 

بۇنـداق .  تاپماقچى بولـساقمۇ خېلىـال ئـاۋاره بولـۇپ قالـدىغان ئهھـۋالالر بولـۇپ تۇرىـدۇ

ۋاقىتتا، ھهر بىر مۇندهرىجىنى بىـردىن ئېچىـپ، ئىـشلهتمهكچى بولغـان ھۆججىتىمىزنـى 

بۇنىڭ ئۈچۈن، بىـز كومپيۇتېرنىـڭ .  ئىزدهپ تاپماقچى بولساق بهكال ئاۋارىچىلىق بولىدۇ

ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ، الزىملىق ھۆججهتلىرىمىزنى تېز سـۈرئهتته )  搜索(»ئىزدهش«

بـــۇ ئـــارقىلىق كۈچىمىزنـــى تېـــجهپ، خىـــزمهت ئۈنۈمىمىزنـــى .  تېپىـــپ ئىـــشلىتهلهيمىز

مهشـغۇالت سىستېمىـسىدا كۆپخىـل ھـۆججهت ۋه ھـۆججهت   Windows7.  ئۆستۈرهلهيمىز

قىسقۇچالرنى ئىزدهش ئىقتىدارى تهمىنلهنگهن بولۇپ، ئوخشىمىغان ئهھۋالدا ئوخشىمىغان 

ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىـسقۇچالرنى ئىـزدهش مهشـغۇالتى ئېلىـپ 

 .بارساق بولىدۇ

 تىزىملىكىدىكى ئىزدهش رامكىسىدىن پايدىلىنىپ ئىزدهش) 开始(»باشالش«. 1

ــــشلهتكۈچىلهر  ــــسىدىن )  开始(»باشــــالش«ئى ــــزدهش رامكى ــــدىكى ئى تىزىملىكى

پايدىلىنىپ، كومپيۇتېردىكى ھۆججهت، ھۆججهت قىسقۇچ، پىروگىرامما ۋه ئېلىكـترونلۇق 

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. يولالنمىالرنى ئىزدهپ تېپىشقا بولىدۇ

ـــزىملىكتىن )  开始(»باشـــالش« ـــان تى ـــپ چىقق ـــنى چېكى ئىزدهشـــنى «تىزىملىكى

تېكىــست رامكىــسىغا ئىزدىمهكچــى بولغــان مهزمۇننىــڭ نوقتىلىــق )  开始搜索(»باشــالش

ئهگهر كومپيۇتېرىمىزدىكى بـارلىق رهسـىم .  سۆزلىرىنى يېزىپ ئىزدهشنى باشلىساق بولىدۇ

دهپ كىرگـۈزۈپ ئىزدىـسهك بولىـدۇ؛ ئهگهر  图像ھۆججهتلىرىنى ئىزدىمهكچـى بولـساق،

 jpgكېڭهيتىلگهن نامىدىكى رهسـىم ھۆججهتلىرىـنى ئىزدىمهكچـى بولـساق،   jpgبارلىق 

دهپ ئىزدىسهكمۇ بولىدۇ؛ ھهر تۈرلـۈك ھۆججهتلهرنـى ئىزدىگىنىمىـزده شـۇ .*    jpgياكى 

تۈرلــۈك ھۆججهتلهرنىــڭ كېڭهيتىلــگهن نــامى بــويىچه ئىزدىــسهك شــۇ تۈردىكــى بارلىــق 

 :مهسىلهن. ھۆججهتلهرنى بىزگه چىقىرىپ بېرىدۇ

 word  ،ـــساق دهپ ئىزدىـــسهك »  .*docx«نىـــڭ ھۆججىتىـــنى ئىزدىمهكچـــى بول

 . ھۆججهتلىرىنى تاپااليمىز wordكومپيۇتېرىمىزدىكى بارلىق 
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 :ھۆججىتىنى ئىزدهش نهتىجىسى wordتۆۋهندىكىسى 

 
ماتېرىيال ئىزدهشته،  ئىزدىمهكچى بولغان شۇ ھۆججهتكه مۇناسىۋهتلىك ئـاچقۇچلۇق 

 .سۆزنى توغرا يازمىغاندا ھۆججهتلهرنى ۋاقتىدا تېپىش مهقسىتىگه يهتكىلى بولمايدۇ

دىكى ئىـزدهش ئىقتىدارىدىـن )库(»ئامبار«ياكى )  文件夹(»ھۆجججهت قىسقۇچ«.2

 پايدىلىنىپ ئىزدهش

ئهگهر ئىزدىمهكچى بولغان ھۆججىتىمىزنىڭ مهلۇم بىر دېسكا رايونى ياكى مهلـۇم بىـر 

ھۆججهت قىسقۇچ ئىچىده ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىاللىساق، شۇ دائىـره ئىچىـنى ئىزدىـسهك 

دىكــى ئىــزدهش )库(»ئامبــار«تېخىمــۇ تــېز ئىــزدهپ تاپــااليمىز، يــاكى تــۈرلهر بــويىچه 

 :مهسىلهن. ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ ئىزدهش ئېلىپ بارساقمۇ بولىدۇ

مهلۇم بىر غـول مۇنـدهرىجه ئىچىـدىكى مهلـۇم بىـر ھـۆججهت قىـسقۇچ ئىچىـده بىـز  

ــدهرىجه  ــسى مۇن ــن، قاي ــز، لېكى ــارلىقىنى بىلىمى ــڭ ب ــان ھۆججهتنى ــى بولغ ئىزدىمهكچ

ئىكهنلىكىــنى جهزملهشتۈرهلمىــسهك، غــول مۇنــدهرىجىنىڭ كۆزنىكىــنى ئېچىــپ، چىققــان 

كۆزنهكنىڭ ئوڭ تهرهپ ئۈستۈنكى بۇرجهكتىكى ئىـزدهش رامكىـسىغا ئـاچقۇچلۇق سـۆزنى 

كىرگۈزۈپ ئىزدهتسهك، شۇ غول مۇندهرىجه ئىچىدىكى ئاچقۇچلۇق سـۆزگه مـاس كهلـگهن 
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بىـز چىققـان ھـۆججهتلهر ئىچىـدىن ئۆزىمىـزگه .  بارلىق ھۆججهتلهرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

الزىملىق ھۆججهتلهرنى قوش چېكىپ ئېچىپ ئىشلهتسهكمۇ ياكى كومپيۇتېرنىڭ خالىغـان 

 .بىر مۇندهرىجىسىگه كۆچۈرۈۋېلىپ ئىشلهتسهكمۇ بولىدۇ

 
ئۇنىڭدىن باشقا، يهنه كۆزنهكنىڭ سول تهرىپىدىكى ئىزدهش رامكىـسىنىڭ ئۈسـتىگه 

بىرنــى چهكــسهك، تۆۋهنــدىكى رهســىمدىكىدهك بىــر ئــۆزگهرتىلگهن ۋاقــتى يــاكى چــوڭ 

بىـز بـۇ كـۆرۈنگهن .  كىچىكلىكى بويىچه ئىزدهشنى بېكىتىش ئىقتىـدار رايونـى كۆرۈنىـدۇ

رايوندىن ئىككى تۈرنىـڭ خالىغـان بىرىـنى چېكىـپ، چىققـان كـۆزنهكتىن ھۆججهتنىـڭ 

قۇرۇلغان ياكى كومپيۇتېرغا كۆچـۈرۈلگهن ۋاقتىـنى، شـۇنداقال، ھۆججهتنىـڭ سـېغىمىنى 

 . بېكىتىپ بهرگهندىن كېيىن ھۆججهتنى ئىزدهشنى باشاليدۇ

 
ئهگهر بىزنىڭ بېكىتكهن ئۆلچىمىمىـزگه مـاس كېلىـدىغان ماتېرىيـالالر بولـسا شـۇنى 

كۆرسىتىپ بېرىدۇ، ماس كېلىـدىغان ماتېرىيـالالر بولمىـسا، مـاس كېلىـدىغان ماتىرىيـال 

 .تېپىلمىغانلىق ئۇچۇرىنى چىقىرىپ بېرىدۇ
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ــى  ــان ياك ــڭ قۇرۇلغ ــان ھۆججهتنى ــويىچه ئىزدهشــتىمۇ ئىزدىمهكچــى بولغ ــت ب ۋاقى

كومپيۇتېرغا كۆچۈرۈلگهن ۋاقتىنى توغرا كۆرسـىتىپ بېرهلىـسهك، شـۇ كۈنـى كومپيۇتېرغـا 

كۆچــۈرۈلگهن يــاكى ئــۆزگهرتىش قىلىنغــان مۇناســىۋهتلىك ھۆججهتــنى بىــزگه چىقىرىــپ 

 .بېرىدۇ

 
يۇقۇرىقى سۈرهتكه قارايدىغان بولـساق، بـۇ بىـز ئىزدىمهكچـى بولغـان ھۆججهتنىـڭ 

ۋاقتىــنى بهلگىــلهش كۆزنىكــى بولــۇپ، ئىزدىمهكچــى بولغــان ھۆججهتنىــڭ كومپيۇتېرغــا 

كۆچۈرۈلگهن ۋه ياكى ئاخىرقى قېتىم تهھرىـرلهنگهن، ئـۆزگهرتىلگهن ۋاقتىـنى بېكىتىـپ 

ئىزدهتسهك، بىزنىڭ شهرتىمىزگه ماس كهلگهن تۆۋهندىكى كۆزنهكتىكىدهك ھۆججهتلهرنى 

 .چىقىرىپ بېرىدۇ

 

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى پېرسالش ۋه پېرستىن يېشىش 4.3.7

كومپيۇتېر بوشلۇقىنى تېجهش، ھۆججهتلهرنىڭ بىخهتهرلىكىـگه كاپالهتلىـك قىلىـش 

ئۈچـــۈن، كومپيۇتېرىمىزدىكـــى ھـــۆججهت ۋه ھـــۆججهت قىـــسقۇچالرنى پېرســـالش 

ــدۇ ــساق بولى ــالپ ساقلى ــده پېرس ــڭ ياردىمى ــغۇالت  Windows7.  پىروگىراممىلىرىنى مهش

غــا ئوخشاشــال مهخــسۇس پېرســالش پىروگىراممىــسى  Windows vistaسىستېمىــسىدا 

. تهمىنلهنــگهن بولــۇپ، ئــايرىم پېرســالش يۇمــشاق دېتــالى قاچىالشــنىڭ ھــاجىتى يــوق

نىڭ مۇشۇ پېرسالش پىروگىراممىسدىن پايدىلىنىپ ھۆججهتلهرنـى  Windows7تۆۋهنده، 

 .پېرسالش ۋه پېرستىن يېشىش قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى پېرسالش. 1
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Windows7  نىـڭ ھۆججهتلهرنـى پېرسـالش پىروگىراممىـسى ھـۆججهت ۋه ھـۆججهت

قىسقۇچالرغا قارىتا پېرسـالش ئېلىـپ بارغانـدىن كېيىـن ئاپتوماتىـك ھالـدا پېرسـالنغان 

ھۆججهت قىسقۇچنى ھاسىل قىلىدۇ، ئېچىش ۋه ئىشلىتىش ئۇسۇلى ئـادهتتىكى ھـۆججهت 

 .قىسقۇچنى ئېچىش ۋه ئىشلىتىش بىلهن ئوخشاش

 :ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى پېرسالش قهدهمباسقۇچلىرى

ــاكى ھــۆججه قىــسقۇچنى تاللىغانــدىن كېيىــن،  پېرســلىماقچى بولغــان ھــۆججهت ي

) 发送到(»ئهۋهتىــش«مائۇســنىڭ ئــوڭ كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، چىققــان تىــزىملىكتىن 

ھۆججهت )  zipped(«تىزىملىكىنى چېكىمىز، بۇ تىزىملىكتىن چىققان تارماق تىزىملىكتىن 

 .تىزىملىكىنى چېكىمىز)  压缩（zipped）文件夹(»قىسقۇچى پېرسالش

 
ــن،  ــلىنىۋاتىدۇ«پېرســالش باشــالنغاندىن كېيى ــالوگ )  …正在压缩(  »...پېرس دىي

يىـشىل .  رامكىسى چىقىپ، ھۆججهتلهرنىـڭ پېرسـلىنىش سـۈرئىتىنى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ

رهڭــدىكى پېرســلىنىش ســۈرئىتىنى كۆرســىتىش تاياقچىــسىدىن پېرســلىنىش ئهھۋالىنــى 

 .كۆرهلهيمىز

 
پېرســالش ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن، ھــۆججهت قىــسقۇچنىڭ پېرســالنغان ھۆججىتــى 

ئاپتوماتىـك .  قۇرۇلىدىغان بولۇپ، بىزگه نامىنى ئۆزگهرتىش ھـالىتىگه ئهكېلىـپ بېرىـدۇ

 .قويۇلغان ئىسمىنى ئىشلهتسهكمۇ ياكى ھۆججهتنىڭ نامىنى يېڭىدىن قويساقمۇ بولىدۇ

 
نىـڭ  360ئهگهر باشقا پېرسالش يۇمشاق دېتاللىرىنى ئىشلىتىپ باقماقچى بولسىڭىز، 
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【360压缩】 توردىـن .  يۇمشاق دېتالىنى توردىن چۈشۈرۈپ ئىشلىتىپ باقسىڭىز بولىـدۇ

يۇمشاق دېتالنى چۈشۈرۈش تـور  http://yasuo.360.cn/?src=navi:   چۈشۈرۈش ئادرېسى

 :بېكتىنىڭ كۆرۈنمه يۈزى

 
تۆۋهنــده مهزكــۇر يۇمــشاق دېتــالنى تــوردىن چۈشــۈرۈش ۋه قــاچىالش، ئىــشلىتىش 

ئالـدى بىـلهن مهزكـۇر تـور بېكهتنىـڭ چۈشـۈرۈش :  قهدهمباسقۇچلىرىنى كۆرۈپ ئۆتهيلى

كونۇپكىـسىنى چېكىـپ، ئادرېسىدىكى دېتـال نهشـر نۇسقىـسى كۆرسـىتىلگهن 

 .كومپيۇتېرىمىزغا چۈشۈرۈشنى باشاليمىز

 
كومپيۇتېرغا چۈشۈرۈپ بولغاندىن كېيىن، چۈشـۈرگهن ئورۇنغـا قارايـدىغان بولـساق 

يۇمـــشاق دېتالىنىـــڭ قـــاچىالش  360压缩نىـــڭ 360يۇقۇرىقـــى رهســـىمدىكىدهك  

مائۇسنى مهزكۇر قاچىالش پىروگىراممىسىنىڭ ئۈسـتىگه ئېلىـپ .  پىروگىراممىسى كۆرۈنىدۇ

) 打开(»ئېچىـــش«كېلىـــپ، ئـــوڭ كونۇپكىـــسىنى چېكىـــپ، چىققـــان تىـــزىملىكتىن 

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، قــاچىالش پىروگىراممىــسىنى ئىجــرا قىلىۋالىمىــز يــاكى چىققــان 

ــــزىملىكتىن  ــــش«تى ــــرا قىلى ــــده ئىج ــــقۇرغۇچى ھالىتى )                    以管理员身份运行(»باش

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ، قاچىالش پىروگىراممىسىنى ئىجرا قىلساقمۇ بولىدۇ

 
windows7  ،ــدا ــالالرنى قاچىلىغان ــشاق دېت ــده ئىجــرا «ده يۇم باشــقۇرغۇچى ھالىتى

ھالىتىـده قاچىلىـشىڭىزنى تهۋسـىيه قىلىمىـز، شـۇندىال، )  以管理员身份运行(»قىلىش

 .قاچىالنغان يۇمشاق دېتالالردا خاتالىق چىقىۋېلىش ئېھتىماللىقى ئاز بولىدۇ
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 .ئىجرا قىلىنغاندىن كېيىن، تۆۋهندىكىدهك قاچىالش دىيالوگ رامكىسى ئىچىلىدۇ

 
كونۇپكىــسىنى بېــسىپ )  立即安装(»دهرھــال قــاچىالش«چىققــان تىــزىملىكتىن 

ئهگهر بـۇرۇن قاچىلىنىـپ بولغـان بولـسا تۆۋهندىكىـدهك كـۆزنهك .  قاچىالشنى باشاليمىز

چىقىدۇ، ئهگهر داۋاملىق قاچىالش مهشغۇالتى ئېلىپ بارماقچى بولساق بۇرۇن قاچىالنغان 

 .نهشرىنى قاپالپ قاچىالش مهشغۇالتى ئېلىپ بارىدۇ

 
ــى  ــۇ كۆزنهكن ــدۇ، ب ــۆزنهك چىقى ــدهك ك ــن تۆۋهندىكى ــدىن كېيى ــپ بولغان قاچىلىنى

تاقىۋهتكهنــدىن كېيىــن، پېرســلىماقچى بولغــان ھــۆججهت يــاكى ھــۆججهت قىــسقۇچنى 

 .پېرسالش مهشغۇالتى ئېلىپ بارىمىز
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ــڭ  360 ــاكى ھــۆججهت  360压缩نى ــدىلىنىپ ھــۆججهت ي ــدىن پاي ــشاق دېتالى يۇم

قىسقۇچالرنى پېرسلىماقچى بولـساق،  پېرسـلىماقچى بولغـان ھـۆججهت يـاكى ھـۆججهت 

قىــسقۇچنىڭ ئۈســتىگه مائۇســنىڭ ئــوڭ كونۇپكىــسىنى چېكىــپ، چىققــان تىزىملىكتىــن 

ـــسىپ، )  …添加到压缩文件(»پېرســـالش ھـــۆججىتىگه قوشـــۇش« ـــسىنى بې كونۇپكى

 .پېرسلىماقچى بولغان ھۆججهتنى پېرسالش يۇمشاق دېتالىنىڭ كۆزنىكىگه قوشىمىز

 
بۇ بۇيرۇق ئىجرا قىلىنغاندىن كېيىن، تۆۋهندىكىدهك كۆزنهك چىقىدىغان بولۇپ، بـۇ 

بولــسا پېرســالنغاندىن كېيىــن ھاســىل بولغــان  كۆزنهكنىــڭ ئۈســتى تهرهپتىكــى 

بولـسا ھاسـىل بولغـان ھۆججهتنىـڭ  zip.ئىچىدىكى  压缩文件.zipھۆججهتنىڭ نامى، 

بولسا ھۆججهتنىـڭ ئاساسـى نـامى بولـۇپ،  压缩文件كېڭهيتىلگهن نامى، بۇ نامدىكى  

بۇنى ئۆزىمىز خالىغان ئىسىم بويىچه ئۆزگهرتىـپ قويـساق ھاسـىل بولغـان ھۆججهتنىـڭ 

نىــڭ  压缩配置ئۇنىــڭ ئاســتىدىكى .  نــامى مۇشــۇ قويغــان نــامىمىز بــويىچه قويۇلىــدۇ

ئهڭ تـېز سـۈرئهتته «بولـسا  ئۇدۇلىدىكى بولسا پېرسالش بىكىتمىلىرى بولۇپ، 

بۇ تۈرنى تالالپ قويـساق پېرسـلىماقچى بولغـان ھۆججهتـنى ئهڭ تېـز .  تۈرى»  پېرسالش

بۇ تۈر بولسا ھۆججهتنىڭ سـېغىمىنى ئهڭ كىچىـك  سۈرئهتته پېرسالپ بېرىدۇ؛ 

بولسا پېرسـلىماقچى بولغـان ھۆججهتنىـڭ پېرسـالش  ھالهتته پېرسالپ بېرىدۇ؛ 

ــڭ  ــان ھۆججهتنى ــلىماقچى بولغ ــۇپ، پېرس ــۈرى بول ــش ت ــۆزى بېكىتى ــشهكلىرىنى ئ تهڭ

 .تهڭشهكلىرىنى ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىغا ئاساسهن بېكىتىش ئېلىپ بارسا بولىدۇ
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كونۇپكىسى بولـسا پېرسـالنغان  »  مهخپىي نومۇر قوشۇش«ئاستى تهرهپتىكى 

ھۆججهتكه مهخپىي نومۇر سېلىش ئىقتىدارى بولـۇپ، بـۇ كونۇپكىـنى چېكىـپ، چىققـان 

كۆزنهكتىكــى مهخپىــي نومــۇر يــېزىش كــۆزنىكىگه مهخپىــي نومۇرنــى يازغانــدىن كېيىــن، 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ، بۇ كۆزنهكتىن چىكىنسهك بولىدۇ) 确定(»مۇقىمالش«
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كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، چىققـان دىيـالوگ رامكىـسىدىن  ئۇنىڭدىن باشقا 

مۇناســـىۋهتلىك تهڭشهشـــلهرنى ئېلىـــپ بـــېرىش ئـــارقىلىق پېرســـالنغان ھۆججهتنىـــڭ 

 .كۆزنىكىنىڭ ئۇسلۇبىنى ئۆزگهرتكىلى، قوشۇمچه چۈشهندۈرۈش سۆزى يازغىلى بولىدۇ

 
确(»مـۇقىمالش«يۇقۇرىقى كۆزنهككه بېكىتىش ئېلىپ بېرىـپ بولغانـدىن كېيىـن،  

定  (ئاخىرىــدا،  بېكىتىــش .  كونۇپكىــسىنى بېــسىپ بــۇ كــۆزنهكتىن چېكىنــسهك بولىــدۇ

ــن،  ــقاندىن كېيى ــالش«ئاخىرالش ــال پېرس ــسىپ، )  立即压缩(»دهرھ ــسىنى بې كونۇپكى

 .پېرسالش مهشغۇالتىنى باشاليمىز

 
پېرسالش باشالنغاندىن كېيىن تۆۋهندىكىدهك بىر كـۆرۈنمه يـۈز چىقىـپ، پېرسـالش 

ئهگهر پېرســالش مهشــغۇالتىنى ۋاقىتىلىــق توختاتماقچــى .  مهشــغۇالتى ئېلىــپ بېرىلىــدۇ

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، ۋاقىتلىــق توختىتىــپ )   暂停(»ۋاقىتلىــق تــوختىتىش«بولــساق 

ئهمهلدىــن «قويــساق بولىــدۇ؛ ئهگهر پېرسالشــنى ئهمهلــدىن قالــدۇرۋهتمهكچى بولــساق 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ، ئهمهلدىن قالدۇرۇۋهتسهك بولىدۇ) 取消(»قالدۇرۇش

 
 پېرسالنغان ھۆججهتنى پېرستىن يېشىش. 2

خىـل  2پېرستىن يېشىشنىڭ بىر قانچه خىل ئۇسـۇلى بـار بولـۇپ، تۆۋهنـده بۇنىـڭ 
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 .ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز

پېرسالنغان ھۆججهتنى پېرسـتىن يهشـمهكچى بولـساق، ھۆججهتـنى قـوش چېكىـش 

ئارقىلىق ئېچىپ، يهشمهكچى بولغـان ھۆججهتـنى مـائۇس بىـلهن تارتىـپ، سـاقلىماقچى 

 .بولغان جايغا تاشلىساق، پېرستىن يېشىش مهشغۇالتى ئېلىپ بىرىلىدۇ

قوش چهككهن ۋاقتىمىـزدا، ئىچىلغـان بـۇ كـۆزنهكتىن پېرسـالنغان ھـۆججهت ياكـى 

ــز ــى كۆرهلهيمى ــسىم ئۇچۇرالرن ــر قى ــسقۇچقا مۇناســىۋهتلىك بى : مهســىلهن.  ھــۆججهت قى

پېرسالنغان ۋاقتى، ھۆججهتنىڭ چوڭ كىچىكلىكى، ھـۆججهت ۋه ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ 

 .سانى دېگهندهك

 
ئهگهر شۇ پېرسالنغان ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىـسقۇچقا مهخپىـي نومـۇر سـېلىنغان 

 .بولسا، تۆۋهندىكىدهك كۆزنهك چىقىدۇ

 
ــن،  ــدىن كېيى ــى كىرگۈزگهن ــي نومۇرن ــۆزنهككه مهخپى ــى ك ــۇقىمالش«يۇقۇرىق » م

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ، ھۆججىتىمىزنى پېرستىن يهشسهك بولىدۇ

 
 .تۆۋهندىكى كۆزنهك چىقىپ ھۆججهتلهر پېرستىن يېشىلىشكه باشاليدۇ
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پېرســتىن يهشــمهكچى بولغــان پېرســالنغان ھۆججهتنىــڭ ئۈســتىگه مائۇســنىڭ ئــوڭ 

 .تىزىملىكىنى چېكىمىز【解压到】كونۇپكىسىنى بېسىپ، چىققان تىزىملىكتىن 

 
چهككهندىن كېيىن تۆۋهندىكىدهك كۆزنهك چىقىدىغان بولـۇپ، چىققـان كۆزنهكنىـڭ 

ئوتتۇرا قىسمىدىكى ئادرېس كۆرسىتىپ بېرىش بۆلىكىگه مهزكـۇر ھۆججهتنىـڭ پېرسـتىن 

) 立即解压(»دهرھال پېرستىن يېشىش«يېشىش ئورنىنى كۆرسىتىپ بهرگهندىن كېيىن، 

 .كونۇپكىىسنى باسساق، پېرستىن يېشىشكه باشاليدۇ

 
ئهگهر ھۆججهتكه مهخپىي نومۇر سېلىنغان بولسا تۆۋهندىكىدهك كـۆزنهك چىقىـدىغان 

ــن،  ــدىن كېيى ــى كىرگۈزگهن ــي نومۇرن ــۆزنهككه مهخپى ــۇپ، ك ــۇقىمالش«بول ) 确定(»م

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ مۇقىمالپ، پېرستىن يېشىشنى داۋامالشتۇرىمىز

 
. كېيىنكى قهدهمده، تۆۋهندىكىـدهك كـۆزنهك چىقىـپ پېرسـتىن يېشىـشكه باشـاليدۇ

ئهگهر پېرستىن يېشىشنى ۋاقىتلىق توختاتماقچى بولساق، مهزكۇر كۆزنهكنىڭ ئوڭ تهرهپ 

كونۇپكىسىنى بېـسىپ، ۋاقىتلىـق )  暂停(»ۋاقىتلىق توختىتىش«ئاستىنقى بۇرجىكىدىكى 

توختىتىپ قويۇپ، كېيىنچه پېرستىن يېشىش مهشغۇالتىنى يهنه داۋامالشتۇرساق بولىـدۇ؛ 

取(»ئهمهلـدىن قالـدۇرۇش«ئهگهر پېرستىن يېشىشنى ئهمهلدىن قالـدۇرماقچى بولـساق، 

消 (كونۇپكىسىنى بېسىپ، ئهمهلدىن قالدۇرۇۋهتسهك بولىدۇ. 
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پېرستىن يهشمهكچى بولغان ھۆججهتنىڭ ئۈستىگه مائۇسنى ئېلىپ كېلىپ، چىققـان  

解压到当前文(»نۆۋهتتىكى ھۆججهت قىسقۇچ ئىچىگه پېرسـتىن يېـشىش«تىزىملىكتىن 

件夹  ( كونۇپكىسىنى چهكسهك، پېرستىن يهشمهكچى بولغـان ھۆججهتنىـڭ نامىـدا يېڭـى

بىر ھۆججهت قىسقۇچ قۇرۇپ، شۇ ھۆججهت قىسقۇچ ئىچىگه مۇناسىۋهتلىك ھۆججهتلهرنى 

 .پېرستىن يېشىپ بېرىدۇ

 
ئهگهر بۇ پېرسالنغان ماتېرىيالالرنى بـۇرۇن يېـشىپ بولغـان بولـساق تۆۋهندىكىـدهك 

بۇالر ئىچىدىن مۇناسىۋهتلىك كونۇپكىالرنى بېسىش ئـارقىلىق قايتىدىـن .  كۆزنهك چىقىدۇ

پېرستىن يېـشىش يـاكى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇش يـاكى باشـقىچه نامـدا سـاقالپ پېرسـتىن 

 .يېشىش مهشغۇالتلىرىنى قىالاليمىز
 

 
 

ئىـــشلهتكۈچىلهر ھۆججهتلهرنـــى پېرســـلىغاندا، ئۆزىنىـــڭ ئېھتىياجىغـــا ئاساســـهن 

: پېرسالنغان ھۆججهتكه مهخپىي نومۇر ئورنىتىش ياكى ئورناتماسـلىقنى بېكىتـسه بولىـدۇ

ئهگهر بۇ پېرسالنماقچى بولغان ھۆججهت بىخهتهرلىكىگه تهلهپ يۇقۇرى بولغان ھـۆججهت 

بولسا، مهخپىي نومۇر سېلىپ پېرسلىسىڭىز بولىدۇ؛ ئهگهر بىخهتهرلىككه بولغـان تهلىپـى 

چۈنكــى، مهخپىــي نومۇرنــى .  كۈچلــۈك بولمىــسا، مهخپىــي نومــۇر سالمىــسىڭىزمۇ بولىــدۇ

سېلىپ ئۇنتـۇپ قالـسىڭىز، كېيىنـچه بـۇ ھۆججىتىڭىزنـى ئىشلىتهلمهسـلكىڭىز مـۇمكىن، 

ئۇنىڭ ئۈستىگه پېرسالنغان ھۆججهتلهرنىڭ مهخپىي نومۇرىنى يېشىش ئۇنچه ئاسان ئىش 

 .ئهمهس
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 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنىڭ بىخهتهرلىكى 4.4
 

بهزىــده كومپيۇتېرىمىزنــى پهقهت ئۆزىمىــزنىڭال ئىشلىتىــشىمىز ناتــايىن، باشــقىالرمۇ 

باشــقىالر بىــز يــوق ۋاقتىمىــزدا بىزنىــڭ رۇخسىتىمىزســىزال .  ئىــشلىتىپ قېلىــشى مــۇمكىن

بۇنــداق .   كومپيۇتېرىمىزنـى ئېچىـپ ئىـشلىتىدىغان ئهھۋالالرمـۇ دائىـم كۆرۈلـۈپ تۇرىـدۇ

چاغدا، بهلكىم بهزى شهخسىي ئۇچۇرلىرىمىز باشقىالرغا ئاشكارىلىنىپ قېلىشى سـهۋهبلىك 

ــۇمكىن ــشى م ــپ چىقى ــانالر كېلى ــۆججهت .  بهزى زىي ــۆججهت ۋه ھ ــۈن ھ ــۇنىڭ ئۈچ ش

تۆۋهنـــده ھـــۆججهت ۋه ھـــۆججهت .  قىـــسقۇچالرنىڭ بىخهتهرلىكـــى ئىنتـــايىن مـــۇھىم

 .قىسقۇچالرنىڭ بىخهتهرلىكى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمىز

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى زاپاسالش ۋه ئهسلىگه قايتۇرۇش 4.4.1

ھــۆججهت ۋه ھــۆججهت قىــسقۇچالرنىڭ ۋىرۇســنىڭ تهســىرىده بۇزۇلــۇپ كېتىــشى، 

ئۇقۇشماستىن يۇيۇلۇپ كېتىشى سهۋهبىدىن ئورۇنسىز زىيان كېلىپ چىقىـشىنىڭ ئالدىنـى 

ئېلىش ئۈچۈن ئىـشلهتكۈچىلهر بىـر قىـسىم مـۇھىم ھـۆججهت ۋه ھـۆججهت قىـسقۇچالرغا 

بۇنـداق بولغانـدا، بىـر قىـسىم ھـۆججهت ياكـى .  قارىتا زاپاسالش ئېلىپ بېرىش كـېرهك

ھۆججهت قىسقۇچالردا بۇزۇلۇش كۆرۈلگهن تهقدىردىمۇ زاپاسالپ قويغان ھۆججهتلهردىـن 

 .پايدىلىنىپ زىياننى تۆۋهن دهرىجىگه چۈشۈرگىلى بولىدۇ

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى زاپاسالش. 1

ھۆججهتلهرنىڭ يۈتـۈپ كېتىـشىنىڭ ئالـدىنى ئېلىـش ئۈچـۈن ئىـشلهتكۈچىلهر  بىـر 

ــۆججهت  ــۆججهت ۋه ھ ــدا ھ ــك ھال ــسبهتهن قهرهللى ــۆججهتلهرگه نې ــۇھىم ھ ــسىم م قى

تهڭـشهش ئـارقىلىق ھـۆججهت ۋه .  قىسقۇچالرغا قارىتا زاپاسالش ئېلىپ بېرىشى  كـېرهك

. ھۆججهت قىسقۇچالرغا قارىتـا ئاپتوماتىـك ۋه قولـدا زاپاسـالش ئېلىـپ بـارغىلى بولىـدۇ

ــشنىڭ  ــپ بېرى ــالش ئېلى ــا زاپاس ــسقۇچالرغا قارىت ــۆججهت قى ــۆججهت ۋه ھ ــده ھ تۆۋهن

 .قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

) 控制面板(»كونتىرول تاختىسى«يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن قهدهمباسقۇچالر بويىچه 

 . ھالىتىگه تهڭشهيمىز) 大图标(»چوڭ سىنبهلگه«كۆزنىكىنى ئېچىپ،كۆرۈنۈش شهكلىنى 
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ــدىن  ــۈرلهر ئىچى ــان ت ــۈرۈش«چىقق ــلىگه  كهلت ) 备份和还原(»زاپاســالش ۋه ئهس

ده زاپاسالش ئېلىپ بېرىـپ باقمىغـان  windows7ئهگهر بۇرۇن .  سىنبهلگىسىنى چېكىمىز

دېـــگهن )  尚未设置windows备份(»زاپاســـالش بېكىتىلمىـــگهن windows«بولـــساق، 

ئۇالنمىـسىنى )  设置备份(»زاپاسالشـنى بېكىتىـش«ئهسكهرتمه كۆرۈنىـدۇ، كۆزنهكتىكـى 

 .چېكىمىز

 
زاپاسـالش ئىقتىـدارى windowsنـۆۋهتته  «يۇقۇرىقى ئۇالنمىنى چهككهندىن كېيىن، 

 .ئۇچۇر كۆزنىكى چىقىدۇ) 正在启动windows备份(»قوزغىلىۋاتىدۇ

 
选择要保存备份(»زاپاسالپ ساقاليدىغان ئورۇنـنى كۆرسـىتىڭ«ئۇنىڭدىن كېيىن، 

的位置 (دىيالوگ رامكىسى چىقىدۇ. 

 
ــنى كۆرســىتىش« ــاقلىماقچى )  保存备份的位置(»زاپاســالنغان ئورنى ــده س كۆزنىكى

بولغان مـاگىنېتلىق دېـسكىنىڭ رايونلىـرى، ھهر بىـر رايوننىـڭ سـېغىمى، ئىـشلهتكىلى 
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بولىدىغان سېغىمى كۆرۈنۈدىغان بولۇپ، بۇالر ئىچىدىن ئىـشلهتكىلى بولىـدىغان ئورنـى 

ــاكى  ــدۇ ي ــالالپ بېكىتىــپ بهرســهك بولى ــنى ت ــر قهدهر چــوڭ بولغــان رايون ــوردا «بى ت

بـۇ يهرده .  كونۇپكىسىنى بېسىپ توردا ساقلىـساقمۇ بولىـدۇ)  保存在网络上(  »ساقالش

يهنىال يهرلىكتىكى كومپيۇتېر قاتتىق دېسكىسىدا ساقالشـنى تهۋسـىيه قىلىمىـز، بـۇ خىـل 

下一(»كېيىنكـى قهدهم«بۇنى بېكىتىپ بولغاندىن كېيىن، .  ئۇسۇل بىر قهدهر قواليلىق

步  ( سـىز قايـسى مهزمۇنالرنـى «كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز، ئۇنىڭدىن كېيىن

 .دىيالوگ رامكىسى ئېچىلىدۇ) 您希望备份哪些内容(»زاپاسلىماقچى

 
ــزىملىكتىن  ــان تى ــن چىقق ــدىن كېيى ــسۇن windows«ئۇنىڭ ــىيه(تاللى 让(»)تهۋس

windows选择（推荐）  (بۇ ۋاقىتتا، .  تۈرىنى تالاليمىزwindows  ئامبار، ئېكران يـۈزى

مۇندهرىجىــسىدىكى ھۆججهتلهرنــى زاپاســالش تهركىبىــگه كىرگۈزىــدۇ،  windowsۋه 

يهنه سىــستېما زاپــاس ھۆججىــتى ھاســىل قىلىــپ زاپاســاليدىغان  windowsشــۇنداقال، 

ــكه  ــلىگه كهلتۈرۈش ــستېمىنى ئهس ــدا سى ــزمهت قىاللمىغان ــال خى ــستېما نورم ــۇپ، سى بول

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ )  下一步(»كېيىنكــى قهدهم«ئۇنىڭــدىن كېيىــن، .  ئىــشلىتىلىدۇ

) ？您希望备份哪些内容(»سىز قايسى مهزمۇنالرنـى زاپاسـلىماقچى؟«داۋامالشتۇرساق، 

 .دىيالوگ رامكىسى ئېچىلىدۇ

) 下一步(»كېيىنكــى قهدهم«زاپاســاليدىغان تۈرلهرنــى تــالالپ بولغانــدىن كېيىــن، 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز
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كېيىنكى قهدهمده، قانچه ئۇزۇن ۋاقىتتا بىر قېتىم زاپاساليدۇ؟، قايىسى كۈنى سائهت 

 .نهچچىده زاپاساليدۇ؟ قاتارلىق ئۇچۇرالرنى بېكىتىپ بېرىمىز

ــى  ــن بېكىتكهنلهرن ــدىن كېيى ــپ بولغان ــى تهڭــشهكلهرنى بېكىتى ــدا، يۇقۇرىق ئاخىرى

كونۇپكىـسىنى )  保存设置并运行备份(»زاپاسالشـنى باشـالش«ساقالش بىلهن بىـرگه، 

 .بېسىپ زاپاسالشنى باشاليمىز

 
 .ئۇنىڭدىن كېيىن، زاپاسالش دىيالوگ رامكىسى ئىجرا بولۇپ، زاپاسالشنى باشاليدۇ

 
بۇ باسقۇچ ئاخىرالشقاندىن كېيىن تاقـاش كۆزنىكـى چىقىـدۇ، تاقـاش كونۇپكىـسىنى 

 .بېسىپ زاپاسالشنى ئاخىرالشتۇرىمىز

 زاپاسالنغان ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى ئهسلىگه قايتۇرۇش. 2

ئهگهر يۇقۇرىقى زاپاسلىغان ھۆججهتلهر ئىچىدىن بۇزۇلغان ياكى يۈتكهن ھۆججهتلهر 

بولــسا، زاپاســالنغان ھــۆججهتلهردىن پايــدىلىنىپ ئهســلىگه قــايتۇرۇش ئېلىــپ بارســاق 

 .بولىدۇ

ـــى  ـــويىچه ھۆججهتلهرن ـــقۇچالر ب ـــى باس ـــلىگه «يۇقۇرىق ـــاكى ئهس ـــالش ي زاپاس

كونۇپكىسىنى چېكىپ، چىققان كـۆزنهكتىن ئهسـلىگه )  备份或还原文件(    »قايتۇرۇش

 .قايتۇرۇش مهشغۇالتى ئېلىپ بارساق بولىدۇ

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچنى يوشۇرۇش ۋه كۆرسىتىش 4.4.2

بىر قىسىم مۇھىم ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىـسقۇچالرنى باشـقىالرنىڭ كۆرۈۋېلىـشىنىڭ 

ــۈن،  ــش ئۈچ ــدىنى ئېلى ــشىنىڭ ئال ــپ بېرى ــغۇالت ئېلى ــا مهش ــۆججهتلهرگه قارىت ۋه ھ

ھۆججهتلهرگه قارىتا يوشۇرۇش مهشـغۇالتى ئېلىـپ بارسـاق بولىـدۇ، بۇنـداق بولغانـدا، 
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ئهگهر .  باشقىالر كومپيۇتېرىمىزنى ئىشلهتكهن تهقدىردىمۇ ھۆججهتلىرىمىزنـى كۆرهلمهيـدۇ

بۇ يوشۇرۇن قىلىـۋهتكهن ھۆججهتلهرنـى قايتـا كـۆرۈش ئېھتىيـاجى تۇغۇلـسا، يوشـۇرۇن 

قىلىــۋهتكهن ھــۆججهتلهرگه قارىتــا كۆرسىتىــشكه مۇناســىۋهتلىك مهشــغۇالتالرنى ئېلىــپ 

 .بارساق بولىدۇ

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى يوشۇرۇش ۋه ئهسلىگه قايتۇرۇش .1

ئىشلهتكۈچىلهر ھۆججهت ياكى ھۆججهت قىسقۇچالرنى يۇشۇرۇماقچى بولسا ھـۆججهت 

قىسقۇچنىڭ خاسلىقىغا قارىتا يوشۇرۇش مهشغۇالتى ئېلىپ بارسا بولىدۇ، شۇنداقال، يهنه 

ــۆججهت  ــۆججهت ۋه ھ ــاق ھ ــپ بارس ــلهرنى ئېلى ــىۋهتلىك تهڭشهش ــسىم مۇناس ــر قى بى

 .قىسقۇچالرنى يوشۇرۇش مهقسىتىگه يېتهلهيمىز

 ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنىڭ يوشۇرۇش خاسلىقى. 2

ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى يوشـۇرۇش ئۈچـۈن، ھـۆججهت يـاكى ھـۆججهت 

ـــسقۇچنىڭ  ـــلىق«قى ـــن )属性(»خاس ـــان تىزىملىكتى ـــن، چىقق ـــدىن كېيى ـــى ئاچقان ن

隐(  »يوشـۇرۇش«دېگهن خهتنىڭ ئاستى تهرهپكه توغرا كېلىدىغان )  属性(  »خاسلىق«

藏  ( ،دېگهن تۈرنىڭ ئالدىـدىكى تـالالش تـۈرىگه توغـرا بهلگىـسىنى قويغانـدىن كېيىـن

 .قاتارلىق كونۇپكىلىرىنى باسىمىز) 确定(»مۇقىمالش«ۋه ) 应用(»قوللىنىش«

 
) 确认属性修改(»خاســلىق ئۆزگهرتىــشنى مــۇقىمالش«كېيىنكــى قهدهمــده چىققــان 

مهزكۇر ئـۆزگهرتىش مۇشـۇ ھـۆججهت قىـسقۇچ، تارمـاق ھـۆججهت «دىيالوگ رامكىسىدىن 

) 将更改应用于次文件夹、子文件夹和文件(»قىسقۇچ ۋه ھۆججهتلهرگه قوللىنىلـسۇن

ــسىپ،  ــسىنى بې ــۇقىمالش كونۇپكى ــن، م ــدىن كېيى ــى تاللىغان ــگهن تۈرن ــلىق «دې خاس

دىيالوگ رامكىسىدىن چېكىنگهنـدىن كېيىـن، )  确认属性修改(»ئۆزگهرتىشنى مۇقىمالش

确(»مـۇقىمالش«دىيالوگ رامكىسىغا قايتىـپ، )  属性(»خاسلىق«ھۆججهت قىسقۇچنىڭ 

定  ( كونۇپكىسىنى بېسىپ چېكىنـسهك، مهزكـۇر ھـۆججهت يـاكى ھـۆججهت قىـسقۇچنىڭ

غا ئۆزگىرىپ، ھۆججهت ياكى ھـۆججهت قىـسقۇچ يوشـۇرۇن )隐藏(»يوشۇرۇن«خاسلىقى 

 .ھالهتكه ئۆتىدۇ
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ــشنى .  3 ــى كۆرسىتى ــۇرۇن ھۆججهتلهرن ــدىن يوش ــالالش تۈرى ــسقۇچ ت ــۆججهت قى ھ

 چهكلهش

(»كۆرسـىتىش«ئهگهر ھۆججهت قىسقۇچنىڭ تالالش تۈرىدىن يوشۇرۇن ھۆججهتـنى 

显示( ،»يوشۇرۇش«)隐藏  ( تۈرى كۆرسىتىش ھالىتىده بولسا، يوشۇرۇن خاسلىققا ئىگه

ھـالهتته كۆرۈنىـدىغان بولـۇپ، )  半透明(»يـېرىم سـۈزۈك«بولغان ھـۆججهتلهر يهنىـال 

ــنى يوشــۇرۇش  ــالهتته ھۆججهت ــۇ ھ ــدۇ، ب ــى بولى ــال كۆرگىل ــسقۇچنى يهنى ھــۆججهت قى

بۇ ۋاقىتتا، بىز ھۆججهت قىسقۇچنىڭ تالالش تۈرىدىن يوشـۇرۇن .  مهقسىتىگه يېتهلمهيمىز

ھۆججهتنى كۆرسىتىشنى چهكلهش مهشغۇالتىنى ئېلىپ بارسـاق، نـۆۋهتته بىـز يوشـۇرۇن 

خاسلىققا ئىگه قىلغان ھۆججهت قىسقۇچ تولۇق يوشـۇرۇنلۇققا ئىـگه بولـۇپ، ھۆججهتنـى 

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. باشقىالر كۆرهلمهيدۇ

يوشۇرماقچى بولغان ھۆججهت قىـسقۇچ بـار بولغـان دېـسكا رايونـى يـاكى ھـۆججهت 

ـــن،  ـــدىن كېيى ـــسقۇچقا كىرگهن ـــىتونى«قى ـــورال س ـــتىدىكى )工具栏(»ق ـــڭ ئۈس نى

ـــن )  组织(»تهشـــكىللهش« ـــان ســـىيرىلما تىزىملىكتى ـــسىنى باســـىمىز، چىقق كونۇپكى

ــۈرى« ــزدهش ت ــسقۇچ ۋه ئى ــۆججهت قى ــى )  文件夹和搜索选项(»ھ ــگهن تىزىملىكن دې

 .چېكىمىز
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ــان  ــۈرى«چىقق ــالالش ت ــسقۇچ ت ــۆججهت قى ــسى )  文件夹选项(»ھ ــالوگ رامكى دىي

كېيىنكــى قهدهمــده .  تــالالش تــۈرىگه كىرىمىــز)  查看(»كــۆرۈش«ئېچىلغانــدىن كېيىــن 

ــــتۇرۇش« ــــك ئورۇنالش ــــرى دهرىجىلى ــــن )  高级设置(»يۇقى ــــك كۆزنىكىدى تىزىملى

不显(»يوشۇرۇلغان ھۆججهت، ھۆججهت قىسقۇچ ياكى قوزغاتقۇچالرنى كۆرسهتمهسلىك«

示隐藏文件、文件夹或驱动器  (  ،قوللىنىش«دېگهن تۈرنى تالالىغاندىن كېيىن«)应

用  ( مېنىـڭ ھـۆججىتىم«ۋه مۇقىمالش كونۇپكىسىنى باسساق، يۇشۇرماقچى بولغان«)我

的文件 (ھۆججهت قىسقۇچى يوشۇرىنىدۇ. 

 
قارايدىغان بولساق بايىقى ھۆججهتنىـڭ يوشـۇرۇنغانلىقىنى، نـۆۋهتته، يوشۇرۇشـتىن 

 .بۇرۇنقى ھۆججهت قىسقۇچتا كۆرۈنمىگهنلىكىنى بايقايمىز

 
 بارلىق يوشۇرۇن ھالهتتىكى ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالرنى كۆرسىتىش. 4

ئادهتتىكى ئهھۋالدا سىستېما ھۆججهتلىرىـنى قوغـداش ئۈچـۈن بىـر قىـسىم سىـستېما 

ھۆججهتلىرىنىڭ خاسلىقى يوشۇرۇن ھالهتكه تهڭشهگلىك بولۇپ، ۋىرۇسالر سىـستېمىنىڭ 

مۇشۇ تهڭشىكىنىڭ ئاالھىدىلىكىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ نامىنى سىستېما ھۆججهت ياكى 
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سىستېما ھۆججهتلىرىنىڭ .  ھۆججهت قىسقۇچلىرىنىڭ نامىغا ئۆزگهرتىپ ئۆزىنى نىقاباليدۇ

يوشۇرۇن خاسلىقىنى كۆرسىتىش ھـالىتىگه تهڭـشهپ كۆرمىگهنـده بـۇ خىـل ۋىرۇسـالرنى 

تۆۋهنـــده يوشـــۇرۇلغان ھۆججهتلهرنـــى كۆرســـىتىش .  بايقىمـــاق ناھـــايىتى قىيىـــن

 .قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

ــان  ــۈرى«چىقق ــالالش ت ــسقۇچ ت ــۆججهت قى ــسى  )文件夹选项(»ھ ــالوگ رامكى دىي

كېيىنكـى قهدهمـده .  تـالالش تـۈرىگه كىرىمىـز)  查看(»كـۆرۈش«ئېچىلغاندىن كېيىـن، 

ــــتۇرۇش« ــــك ئورۇنالش ــــرى دهرىجىلى ــــن )  高级设置(»يۇقى ــــك كۆزنىكىدى تىزىملى

显示隐(»يوشۇرۇلغان ھۆججهت، ھۆججهت قىسقۇچ يـاكى قوزغـاتقۇچالرنى كۆرسـىتىش«

藏的文件、文件夹或驱动器  ( ،قـوللىنىش«دېگهن تۈرنى تاللىغاندىن كېيىن«)应用 (

)       我的文件(»مېنىــڭ ھــۆججىتىم«ۋه مــۇقىمالش كونۇپكىــسىنى باســساق، يوشــۇرۇلغان 

ھۆججهت قىسقۇچى كۆرۈنىدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه يوشـۇرۇن خاسـلىققا ئىـگه سىـستېما 

 .مۇندهرىجىسىدىكى ھۆججهت ۋه ھۆججهت قىسقۇچالر تولۇق كۆرۈنىدۇ

 
 :ھۆججهت كۆرۈنگهندىن كېيىنكى كۆرۈنمه يۈز
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 باپ يۇمشاق دېتال ۋه قاتتىق دېتالالرنى باشقۇرۇش -5

 

 

 
 

 يۇمشاق دېتالالرنى باشقۇرۇش ◆

 قاتتىق دېتالالرنى باشقۇرۇش ◆

 

 يۇمشاق دېتالالرنى باشقۇرۇش 5.1

 
ئادهتته يۇمشاق دېتالالر سىستېما يۇمشاق دېتاللىرى ۋه قوللىنىشچان يۇمشاق دېتـالالر 

سىـستېما يۇمـشاق دېتـاللىرى كومپيۇتـېر سىستېمىـسىدىكى ھهر .  دهپ ئىككىگه بۆلۈنىـدۇ

قايــسى مۇســتهقىل قــاتتىق دېتــالالرنى باشقۇرۇشــقا مهســئۇل بولىــدۇ، ئــۇالر كومپيۇتېــر 

مهشـــغۇالت سىستېمىـــسى :  مهســـىلهن.  سىستېمىـــسىدىكى خىزمهتلهرنـــى ماسالشـــتۇرىدۇ

دېگهندهك؛ قوللىنىشچان يۇمشاق دېتالالر بولسا مهخسۇس مهلۇم ئېھتىياجالر تۈپهيلىدىـن 

يـېزىق بىـر تهرهپ قىلىـش يۇمـشاق :  مهسىلهن.  تۈزۈلگهن يۇمشاق دېتالالرنى كۆرسىتىدۇ

، ۋىرۇس ئۆلتـۈرۈش يۇمـشاق دېتـاللىرى، سۆزلىـشىش يۇمـشاق دېتـاللىرى officeدېتالى 
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تۆۋهنـده .  يۇمشاق دېتالالر كومپيۇتېرنىڭ كهم بولسا بولمايدىغان بىر بۆلىكـى.  قاتارلىقالر

يۇمــشاق دېتــالالرنى قــاچىالش ۋه كومپيۇتــېردىن ئۆچــۈرۈش قهدهمباســقۇچلىرى بىــلهن 

 .تونۇشۇپ چىقىمىز

 قوللىنىشچان يۇمشاق دېتالالرنى قاچىالش ۋه ئۆچۈرۈش 5.1.1

ــسىنى  ــاچىالش پىروگىراممى ــسىنى ســېتىۋېلىش، ق ــاچىالش دېسكى ــشلهتكۈچىلهر ق ئى

توردىن چۈشـۈرۈش قاتـارلىق كۆپخىـل ئۇسـۇلالر ئـارقىلىق يۇمـشاق دېتالنىـڭ قـاچىالش 

بىخهتهرلىــك قــاراۋۇلى يۇمــشاق دېتالىنــى  360پىروگىراممىــسىغا ئېرىــشهلهيدۇ، تۆۋهنــده 

قــاچىالش ۋه ئۆچــۈرۈش قهدهمباســقۇچلىرىنى مىــسال قىلىــپ كومپيۇتېرغــا قوللىنــشچان 

يۇمشاق دېتالالرنى قـاچىالش ۋه كومپيۇتـېردىن ئۆچۈرۈشـنىڭ قهدهمباسـقۇچلىرى بىـلهن 

 .تونۇشۇپ چىقىمىز

 بىخهتهرلىك قاراۋۇلىنى قاچىالش 360. 1

بىخهتهرلىـك قاراۋۇلىنىـڭ قـاچىالش پىروگىراممىـسنى ئورگـان تـور بېكىتىدىـن  360

 .چۈشۈرۈۋالساق بولىدۇ، قاچىالش دېسكىسىنى سېتىۋېلىشنىڭ ھاجىتى يوق

تــور بېكىتىــگه چىقىــپ مهزكــۇر يۇمــشاق دېتالالرنىــڭ  www.360.cnئالــدى بىــلهن 

 .قاچىالش ھۆججىتىنى چۈشۈرۈۋالىمىز

 
تور بېكهتـنى ئاچقانـدىن كېيىـن، يۇقۇرىقـى رهسـىمدىكى سـىزىق ئىچىـگه ئېلىـپ، 

كۆرسىتىلگهن بۆلهك ئىچىدىكى ئۇالنمىالرنى چېكىش ئـارقىلىق مهزكـۇر يۇمـشاق دېتالنـى 

ــاچىالش  ــا ق ــقا كومپيۇتېرالرغ ــى باش ــىز مۇھىتتىك ــدۇ، ئهگهر تورس ــساق بولى چۈشۈرۈۋال

ئېھتىياجى بولسا، چۈشۈرۈش مهركىزىـدىكى ئۇالنمىـدىن تورسـىز مۇھىتتـا قاچىاليـدىغان 

 .تولۇق نهشرىنى چۈشۈرۈۋېلىپ قاچىالپ ئىشلهتسهك بولىدۇ
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لىـــك نهشـــرلىرى بـــار بولـــۇپ،  64لىـــك ۋه 32مهزكـــۇر يۇمـــشاق دېتالالرنىـــڭ 

. كومپيۇتېرىڭىزدىكى سېستېمىنڭ ئهھۋالىغا قاراپ تالالپ چۈشۈرۈپ ئىشلهتـسىڭىز بولىـدۇ

يۇمـشاق دېتـالنى چۈشـۈرۈپ بولغاندىـن )  360安全卫士(»بىخهتهرلىك قـاراۋۇلى 360  «

 .كېيىن، قاچىالش ھۆججىتىنى قوش چېكىپ، قاچىالشنى باشلىساق بولىدۇ

 

 
نــى )安全卫士360(»  بىخهتهرلىــك قــاراۋۇلى 360«ئهگهر بــۇرۇن كومپيۇتېرىمىزغــا 

كونۇپكىلىرىـنى بېـسىش ئارقىلىـق )  下一步(»  كېيىنكـى قهدهم«قاچىلىمىغان بولـساق، 

ــدۇ ــاچىالپ ئاخىرالشتۇرســاق بولى ــاچىالش .  ق ــسا ق ــان بول ــاچىالپ بولغ ــۇرۇن ق ئهگهر ب

. بۇيرۇقىــنى بهرگهنــدىن كېيىــن نهشــرىنى يۇقىــرى كۆتــۈرۈش ئهسكهرتمىــسى چىقىــدۇ

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز)是(»ھهئه«يۇقۇرىقى كۆزنهك چىققاندىن كېيىن 
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قاچىالپ بولغاندىن كېيىن، يۇمشاق دېتالنىڭ ئېكران يۈزىگه قۇرۇلغان تـېز قوزغاتمـا 

كونۇپكىسىنى ياكى باشالش تىزىملىكىدىكى ئېچىش تىزىملىكىدىن پايدىلىنىپ قوزغىتىـپ 

 :يۇمشاق دېتالنىڭ كۆرۈنمه يۈزى تۆۋهندىكىچه. ئىشلهتسهك بولىدۇ

 
، )木马查杀(»ياغــاچ ئــات ۋىــرۇس تــازىالش«مهزكــۇر يۇمــشاق دېتــال ئاساســلىقى  

، )清理垃圾(»ئهخلهتلهرنى تـازىالش«، )漏洞修复(»كومپيۇتېر يوچۇقلىرىنى ياماش«

ئىقتىـــــدارلىرىنى ئـــــۆزىگه )  优化加速(»ئهالالشـــــتۇرۇش ســـــۈرئهتنى تـــــېزلىتىش«

 .مۇجهسسهملىگهن بولۇپ، تۆۋهنده بۇ باسقۇچالر بىلهن بىر باشتىن تونۇشۇپ چىقىمىز

يۇمشاق دېتالنى تۇنجى قېتىم قوزغاتقان ۋاقتىمىـزدا تۆۋهندىكىـدهك كـۆرۈنمه يـۈزى  

كونۇپكىـسىنى باسـساق، )立即体检(»دهرھـال تهكـشۈرۈش«قوزغىلىدۇ، بۇ ۋاقىتتا بىـز 

ياغــاچ «كومپيۇتېرىمىزنىــڭ بىخهتهرلىــك جهھهتتىكــى ئــاجىزلىقلىرىنى، يوچۇقلىرىــنى، 

 .ۋىرۇسى ۋه باشقا كومپيۇتېر ئهخلهتلىرىنى تهكشۈرۈشكه باشاليدۇ) 木马(»ئات
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مهزكۇر يۇمشاق دېتال كومپيۇتېرنىڭ بىخهتهرلىكىگه نومۇر قويۇپ كۆرسىتىپ بېرىـش 

بىـــلهن بىـــرگه، بىـــزگه كومپيۇتېرنىـــڭ بىـــخهتهر ئهمهس تهرهپلىـــرى ۋه ســـاقالنغان 

بىـز يۇقۇرىقـى رهسـىمنىڭ .  مهسىلىلهرنى ۋاقتىـدا بىـر تهرهپ قىلىـشىمىزنى ئهسـكهرتىدۇ

)一键修复(»بىــر كونۇپكــا بىــلهن ئهســلىگه كهلتــۈرۈش«ئۈســتۈنكى قىــسمىدىكى 

ــرگه  ــلهن بى ــاش بى ــى يام ــارقىلىق كومپيۇتېردىكــى يۇچۇقالرن ــسىش ئ ــسىنى بې كونۇپكى

بــۇ ۋاقىتتــا ئهڭ ياخشىــسى .  ســاقالنغان ئهخــلهت ھۆججهتلىرىــنى بىــر تهرهپ قىالاليمىــز

كومپيۇتېرىمىــز تورغــا ئۇالنغــان بولۇشــى كــېرهك، شــۇنداق بولغانــدىال كومپيۇتېرىمىزغــا 

قاچىاليدىغان ياماقالرنى تولـۇق چۈشـۈرۈپ، كومپيۇتېرنىـڭ بىخهتهرلىكىـگه كاپالهتلىـك 

 .قىلغىلى بولىدۇ
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ــڭ ئاســتى تهرهپ ســول  ــۆرۈنمه يۈزىنى ــدىكى ك ــان چاغ ــڭ قوزغالغ ــشاق دېتالنى يۇم

ــدار  ــانچه ئىقتى ــر ق ــدىكى رهســىمدىكىدهك بى ــساق، تۆۋهن ــدىغان بول ــۇرجىىكىگه قاراي ب

 .كونۇپكىلىرىنى كۆرىمىز

 
) 查杀修复(»تهكـشۈرۈپ ئۆلتـۈرۈش، يامـاش«سولدىن ساناشقا بىرىنچى كونۇپكـا  

ــى  ــارقىلىق، كومپيۇتېرىمىزدىك ــسىش ئ ــسىنى بې ــات«كونۇپكى ــاچ ئ ــلىرىنى  »ياغ ۋىرۇس

ياماقلىرىنــى -تهكــشۈرۈپ تېپىــپ چىقىــپ ئۆلتۈرهلهيمىــز، شــۇنداقال، سېــستېما يوچــۇق 

كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، مهشــغۇالت )  电脑清理(»كومپيۇتېرنــى تــازىالش«يامىيــااليمىز، 

ئهالالشــتۇرۇپ ســۈرئهتنى «قىلىــش ئــارقىلىق كومپيۇتــېر ئهخلهتلىرىــنى تازىلىيــااليمىز، 

كونۇپكىـــسىنى بېـــسىپ  مهشـــغۇالت قىلىـــش ئـــارقىلىق، )  优化加速(»تـــېزلىتىش

 .كومپيۇتېرنىڭ سۈرئىتىنى تېزلىتىش مهقسىتىگه يېتهلهيمىز
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 نى كومپيۇتېردىن ئۆچۈرۈش)安全卫士360(» بىخهتهرلىك قاراۋۇلى360«. 2

نى كومپيۇتېردىن ئۆچۈرۈشنىڭ ئىككـى )安全卫士360(»  بىخهتهرلىك قاراۋۇلى360«

تىزىملىكىــدىن ئۆچــۈرۈش، )  开始(»باشــالش«  -بىرىنچــى خىلــى.  خىــل ئۇســۇلى بــار

 .كونتىرول تاختىسىدىن ئۆچۈرۈش -ئىككىنچى خىل ئۇسۇلى بولسا

 باشالش تىزىملىكىدىن ئۆچۈرۈش) 1

ـــزىملىكىگه  ـــن، باشـــالش تى ـــدىن كېيى ـــا قاچىالنغان ـــال كومپيۇتېرغ ـــشاق دېت يۇم

ــوزغىتىش،  ــالنى ق ــشاق دېت ــك يۇم ــۇ تىزىملى ــۇلىدۇ، ب ــك قوش ــىۋهتلىك تىزىملى مۇناس

ئۆچــۈرۈش، ۋه ئهســلىگه كهلتۈرۈشــته قواليالشــتۇرۇش رولىــنى ئۆتهيــدۇ، باشــالش 

 :تىزىملىكىدىن يۇمشاق دېتالنى ئۆچۈرۈشنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

ـــزىملىكتىن  ـــان تى ـــن چىقق ـــدىن كېيى ـــنى ئاچقان ـــالش تىزىملىكى ـــق «باش بارلى

安(»بىخهتهرلىك قاراۋۇلى 360«دېگهن تۈرنىڭ ئىچىدىكى )  所有程序(»پىروگىراممىالر

全卫士360  (بىخهتهرلىك قاراۋۇلىنى  360«بۇ تۈرنىڭ ئىچىدىن .  دېگهن تۈرنى چېكىمىز

ــۈرۈش ــپ، )  安全卫士360卸载(»ئۆچ ــنى چېكى ــگهن تىزىملىك ــك  360«دې بىخهتهرلى

 .نى ئۆچۈرۈش دىيالوگ رامكىسىنى قوزغىتىمىز)安全卫士360(»قاراۋۇلى

 
كونۇپكىسىنى )  卸载程序(»پىروگراممىنى ئۆچۈرۈش«چىققان تۆۋهندىكى كۆزنهكتىن 

 .بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز

 
卸载安全卫(»بىخهتهرلىـك قـاراۋۇلىنى ئۆچـۈرۈش«چىققان تۆۋهندىكى كۆزنهكتىن 

士 (كونۇپكىسىنى بېسىپ، ئۆچۈرۈشنى داۋامالشتۇرىمىز. 
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ــۆزنهكتىن  ــدىكى ك ــان تۆۋهن ــده چىقق ــى قهدهم ــسىنى )  是(»ھهئه«كېيىنك كونۇپكى

 .بېسىپ، ئۆچۈرۈشنى داۋامالشتۇرىمىز

 
ــى  ــشاق دېتالن ــۇر يۇم ــپ، مهزك ــۆزنهك چىقى ــدهك ك ــن تۆۋهندىكى ــدىن كېيى ئۇنىڭ

 .كومپيۇتېردىن ئۆچۈرۈشكه باشاليدۇ

 
ــپ،  ــۆزنهك چىقى ــدهك ك ــن، تۆۋهندىكى ــدىن كېيى ــۈرۈپ بولغان ــوق ئۆچ  360«تول

. نى ئۆچـۈرۈپ بولغـانلىقىنى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ)安全卫士360(»  بىخهتهرلىك قاراۋۇلى

نـى كومپيۇتـېردىن تولـۇق )安全卫士360(»  بىخهتهرلىك قـاراۋۇلى 360«شۇنىڭ بىلهن 

 .ئۆچۈرۈپ بولغان بولىمىز
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控制(»كونتىـرول تاختىـسى«نى )安全卫士360(  »بىخهتهرلىك قاراۋۇلى 360«)  2

面板 (دىن ئۆچۈرۈش 

控(»كونتىرول تاختىسى«ئالدى بىلهن يۇقۇرىقى مهزمۇنالردا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدهك 

制面板(نى ئېچىۋالىمىز. 

 
كونۇپكىسىنى چېكىپ، )  程序和功能(»پىروگىرامما ۋه ئىقتىدار«چىققان كۆزنهكتىن 

程序和(»پىروگىرامما ۋه ئىقتىـدار«قوللىنىشچان يۇمشاق دېتالالرنى ئۆچۈرۈش كۆزنىكى 

功能 (كوزنىكىنى ئېچىۋالىمىز. 

 
يۇقۇرىقى كـۆزنهك ئېچىلغانـدىن كېيىـن، چىققـان كۆزنهكنىـڭ ئاسـتى تهرىپىدىكـى 

بىخهتهرلىـــك  360«رامكىـــسىنىڭ ئىچىـــدىن )  删除\更改(»ئـــۆزگهرتىش/ئۆچـــۈرۈش«

نى تېپىپ، ئۈستىگه مائۇسـنىڭ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، )安全卫士360(»  قاراۋۇلى

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 删除\更改(»ئۆچۈرۈش، ئۆزگهرتىش«چىققان تىزىملىكتىن 
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كېيىنكــى قهدهمــده تۆۋهندىكىــدهك بىــر كــۆزنهك چىقىــدىغان بولــۇپ، بــۇ چىققــان 

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 准备卸载(»ئۆچۈرۈشكه تهييارلىنىش«كۆزنهكتىن 

 
ـــۆزنهكتىن  ـــدىكى ك ـــان تۆۋهن ـــتۇرۇش«چىقق ـــنى داۋامالش ) 卸载程序(»ئۆچۈرۈش

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز

 
卸载安全卫(»بىخهتهرلىـك قـاراۋۇلىنى ئۆچـۈرۈش«چىققان تۆۋهندىكى كۆزنهكتىن 

士 (كونۇپكىسىنى بېسىپ، ئۆچۈرۈشنى داۋامالشتۇرىمىز. 

 
ــۆزنهكتىن  ــدىكى ك ــان تۆۋهن ــده چىقق ــى قهدهم ــسىنى )  是(»ھهئه«كېيىنك كونۇپكى

 .بېسىپ، ئۆچۈرۈشنى داۋامالشتۇرىمىز
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ــى  ــشاق دېتالن ــۇر يۇم ــپ، مهزك ــۆزنهك چىقى ــدهك ك ــن تۆۋهندىكى ــدىن كېيى ئۇنىڭ

 .كومپيۇتېردىن ئۆچۈرۈشكه باشاليدۇ

 
 

ــلهن  ــاراۋۇلى 360«شــۇنىڭ بى نــى كومپيۇتېردىــن )安全卫士360(»بىخهتهرلىــك ق

 .تولۇق ئۆچۈرۈپ بولغان بولىمىز

 سىستېما يېڭىالنمىلىرىنى كۆرۈش ۋه قاچىالش 5.1.2

مهشـــغۇالت سىستېمىـــسىنىڭ   Windowsمىكروســـوفىت شـــىركىتى توختىماســـتىن 

ياماقلىرىنى تارقىتىدىغان بولۇپ، بـۇ يامـاقالر مهشـغۇالت سىستېمىـسى ئۈچـۈن ئىنتايىـن 

ــۇھىم ــى .  م ــاق ھۆججهتلهرن ــۇ يام ــدىلىنىپ ب ــدىن پاي ــالش ئىقتىدارى ــستېمىنىڭ يېڭى سى

 .چۈشۈرۈپ قاچىالپ، سىستېمىنى تېخىمۇ بىخهتهر ۋه مۇقىم قىلغىلى بولىدۇ

 Windows Updateمهشـغۇالت سىستېمىـسىنىڭ  :سىستېما يېڭىالنمىلىرىنى قـاچىالش

. ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ سىستېما يېڭىالنمىلىرىنى چۈشۈرگىلى ۋه قـاچىلىغىلى بولىـدۇ

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

ــپ، )  开始(»باشــالش« ــنى چېكى ــراممىالر«تىزىملىكى ــارلىق پىروگى ) 所有程序(»ب

 .تىزىملىكىنى چېكىمىز Windows Updateتىزىملىكى ئىچىدىن 
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 .كۆزنىكى ئېچىلىدۇ windows updateيۇقۇرىقى تىزىملىكىنى چهككهندىن كېيىن، 

 
كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، )  安装更新(»يېڭىالنمىالرنـى قـاچىالش«چىققان كۆزهكتىن 

 .يېڭىالشنى باشاليمىز
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ــساق،  ــاقچى بول ــوختىتىش«ئهگهر يېڭىالشــنى توختاتم ) 停止安装(»قاچىالشــنى ت

ئهگهر يېڭىالنمىالرنــى تــالالپ قاچىلىماقچــى .  كونۇپكىــسىنى بېــسىپ توختاتــساق بولىــدۇ

ياكى تـالالپ قاچىلىنىـدىغان )   查看重要更新(»مۇھىم يېڭىالنمىالرنى كۆرۈش«بولساق 

كونۇپكىسىنى بېـسىپ، تـالالپ قاچىلىـساقمۇ )  查看可选更新(»يېڭىالنمىالرنى كۆرۈش«

 .بولىدۇ

 
ئهگهر .  قاچىالش ئاخىرالشقاندىن كېيىن، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىۋهتـسهك بولىـدۇ

ـــۆتكهن  ـــساق يۇقىرىـــدا بىـــز ســـۆزلهپ ئ سىـــستېما يېڭىالنمىلىرىـــنى كۆرمهكچـــى بول

ــويىچه  ــسى«قهدهمباســقۇچالر ب ــرول تاختى ــن، )控制面板(»كونتى ــدىن كېيى ــى ئاچقان ن

 .ئۇالنمىسىنى چېكىمىز) 程序(»پىروگىرامما«
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قاچىالنغان يېڭىالنمىالرنـى «چىققان كۆزنهكنىڭ سول تهرهپ ئۈستۈنكى بۇرجهكتىكى 

 .كونۇپكىسىنى چېكىمىز) 查看已安装的更新(»كۆرۈش

 

 
سىز تاللىغان كۆزنهكنىـڭ كۆرسـىتىلىش شـهكلى ئوخشىمىـسا، كۆرسـىتىش كـۆرۈنمه 

 .يۇقۇرىقى ئىككى سۈرهتكه قارالسۇن. يۈزىمۇ ئوخشاش بولماسلىقى مۇمكىن

 
كونۇپكىسىنى )  查看已安装的更新(»قاچىالنغان يېڭىالنمىالرنى كۆرۈش«يۇقۇرىقى 

چهككهندىن كېيىن، يۇقۇرىقىدهك كۆزنهك ئېچىلىپ، قاچىلىنىپ بولغـان يېڭىالنمىالرنـى 

 .كۆرسىتىپ بىرىدۇ
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5.1.3 Windows ئىقتىدارلىرىنى ئىچىش ۋه تاقاش 

Windows  نىڭ بىر قىسم قىـستۇرما پىروگىراممىلىـرى ۋه ئىقتىـدارلىرىنى ئاچقاندىـن

كېيىنــال نورمــال ئىــشلهتكىلى بولىــدۇ، يهنه بىــر قىــسىم قىــستۇرما پىروگىراممىلىــرى ۋه 

ــدۇ ــان بولى ــدىال ئوچــۇق بولغ ــستېما قاچىالنغان ــدارلىرى سى ــستۇرما .  ئىقتى ــۇ قى ئهگهر ب

تۆۋهنده بۇ قىـستۇرما .  پىروگىراممىالر ۋه ئىقتىدارالرنى ئىشلهتمىسهك تاقىۋهتسهكمۇ بولىدۇ

پىروگىراممىالر ۋه ئىقتىـدارالرنى ئېچىـش ۋه تاقـاش قهدهمباسـقۇچلرى بىـلهن تونۇشـۇپ 

 .چىقىمىز

Windows .1  ئىقتىدارلىرىنى ئېچىش 

ــــده  ــــتى Internet«تۆۋهن ــــۇر مۇالزىمى ــــش )Internet信息服务(»ئۇچ ــــى ئىچى ن

 .قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

كونتىـــرول «تىزىملىكىـــنى چېكىـــپ، چىققـــان تىـــزىملىكتىن )  开始(»باشـــالش«

ــسى ــز)控制面板(»تاختى ــى ئېچىۋالىمى ــۆزنهكتىن .  ن ــان ك ــا«چىقق ) 程序(»پىروگىرامم

 .ئۇالنمىسىنى چېكىمىز

 
تـالالش تۈرىنىـڭ )  程序和功能(»پىروگىراممـا ۋه ئىقتىـدارى«چىققان كۆزنهكنىـڭ 

) 打开或关闭windows功能(»ئىقتىدارىنى تاقاش ياكى ئېچىـش windows«ئاستىدىكى 

 .ئۇالنمىسىنى چېكىمىز
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ـــان  ـــى  windows«چىقق ـــاش ياك ـــدارىنى تاق ـــسىدىكى ئىقتى ـــدارلىرى رامكى ئىقتى

ئۇچـــۇر  Internet«تىزىملىـــك رامكىـــسىدىن )  打开或关闭Windows功能(   »ئېچىـــش

نــى دېــگهن تۈرنىــڭ ئالــدىغا توغــرا بهلگىــسى قويــۇپ )Internet信息服务(»مۇالزىمىــتى

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 确定(»مۇقىمالش«تاللىغاندىن كېيىن، 

 
دىيالوگ رامكىسى ئېچىلىپ،  Microsoft Windowsكېيىنكى قهدهمده تۆۋهندىكىدهك 

ــۆۋهتته  ــۇت  Windowsن ــانچه مىن ــر ق ــانلىقىنى، بى ــدارلىرىنى ئۆزگهرتىۋاتق ــڭ ئىقتى نى

 .ساقاليدىغانلىقىمىزنى ئهسكهرتىدۇ

 
دىيـالوگ رامكىـسى  Microsoft Windowsبىر ئاز ساقلىغاندىن كېيىن تۆۋهندىكىدهك 

چىقىپ، يۇقۇرىقى ئۆزگهرتىشىمىزنىڭ كومپيۇتېرنـى قايتـا قوزغاتقانـدىن كېيىـن كـۈچكه 

كومپيۇتېرنــى قايتــا قوزغاتقانــدىن كېيىــن، .  ئىــگه بولىــدىغانلىقىنى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ

»Internet ئۇچۇر مۇالزىمىتى«)Internet信息服务 (ئىقتىدارى ئېچىلغان بولىدۇ. 

 
Windows .2 ئىقتىدارلىرىنى تاقاش 

ـــستېمىلىرىدا  ـــى نهشـــرىدىكى مهشـــغۇالت سى مىكروســـوفىت شـــىركىتىنىڭ بۇرۇنق

يۇقۇرىقىدهك ئىقتىدارالرنى قاچىالشقا توغرا كهلـسه، مهشـغۇالت سىستېمـسىىنىڭ ئوپتېـك 
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دېسكىدىن قاچىالشقا توغـرا كېلىـدىغان بولـۇپال قالماسـتىن، ئۆچۈرۈشـكه توغـرا كهلـسه 

. كومپيۇتېردىكى شۇ ئىقتىدارنىڭ مۇناسـىۋهتلىك ھۆججهتلىرىـنى تولـۇق ئۆچۈرۈۋېتهتـتى

مهشغۇالت سىستېمىسىدا يۇقۇرىقى ئىقتىدارنى ئېچىشقا توغرا كهلسه،   Windows7لېكىن، 

ــدۇ ــساقال بولى ــغۇالتى قىل ــش مهش ــدارنى ئېچى ــۇ ئىقتى ــۇ .  ش ــرا كهلگهندىم ــقا توغ تاقاش

تاقىۋهتسهك مۇناسىۋهتلىك ھۆججهتلىرىنى كومپيۇتـېردىن ئۆچۈرۈۋهتمهسـتىن تاقايـدىغان 

بولۇپ، كېيىنچه يهنه ئېچىپ ئىشلىتىشكه توغرا كهلسىمۇ يۇقۇرىقىـدهك ئاچـساقال نورمـال 

ئىشلهيدۇ، شۇ ئىقتىدارنىڭ مۇناسىۋهتلىك ھۆججهتلىـرى يهنىـال كومپيۇتېرنىـڭ سىـستېما 

ئهگهر يۇقۇرىقىدهك ئىقتىدارالرنى تاقاشقا توغـرا كهلـسه، .  قاچىالنغان رايونىدا ساقلىنىدۇ

ئېچىشنىڭ قهدهمباسقۇچلىرىغا ئوخشاش مهشغۇالت قىلىپ، شـۇ ئىقتىـدارنىڭ ئالدىدىكـى 

تالالش بهلگىـسىنى ئېلىۋىتىـپ، مـۇقىمالش كونۇپكىـسىنى بېـسىپ بىـر ئـاز ساقلىـساق، 

قايتـا قـوزغىتىش كونۇپكىـسىنى .  كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىش دىيالوگ رامكىسى چىقىدۇ

 .بېسىپ كومپيۇتېرنى قايتا قوزغاتساقال شۇ ئىقتىدار تاقىلىدۇ

 

 قاتتىق دېتالنى باشقۇرۇش 5.2

 
windows7  نىــڭ قــاتتىق دېتــال سهپلىمىــسىگه بولغــان تهلىــپى بىــر قهدهر يۇقىــرى

تۆۋهنـده، قاتتىـق .  بولۇپ، قاتتىق دېتالنىڭ ماسلىشىشچانلىقىغىمۇ مـۇئهييهن تهلهپ بـار

دېتالنى قاچىالش ۋه ئىشلىتىشتىن توختىتىش ۋه ئۈسكۈنه باشقۇرۇش تهرهپتىكى بىلىملهر 

 .بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

 قاتتىق دېتالنى قاچىالش 5.2.1

قاتتىق دېتالالر قاچىالپ ئىـشلىتىش شـهكلىنىڭ ئوخشىماسـلىقىغا ئاساسـهن سـېلىپال 

ئىشلىتىدىغان ئۈسكۈنىلهر ۋه سېلىپال ئىشلهتكىلى بولمايدىغان ئۈسـكۈنىلهر دهپ ئىككـى 

 .تۈرگه بۆلۈنىدۇ

 سېلىپال ئىشلىتىدىغان ئۈسكۈنىلهرنى قاچىالش. 1

-Plugدېيىلىدىغان بولۇپ، تولۇق نـامى   PnPسېلىپال ئىشلىتىلىدىغان ئۈسكۈنىلهر 
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and-Play  )ســېلىپال ئىــشلىتىش دېــگهن مهنىــده  .(PnP  نىــڭ رولــى بولــسا فىزىكىلىــق

ئۈسكۈنىلهر بىلهن يۇمشاق دېتالالرنىڭ قـوزغىتىش پىروگىراممىلىرىـنى ماسالشـتۇرۇش ۋه 

ــلهن  ــر ئۈســكۈنه بى ــى، ھهر بى ــېرىش، يهن ــا مهشــغۇالت ئېلىــپ ب ئۈســكۈنىلهرگه قارىت

بـۇ خىـل .  قوزغىتىش پىروگراممىـسىنىڭ كۆۋرۈكلـۈك رولىـنى ئـۆتهپ ئۇچـۇر يهتكـۈزۈش

ئۈســكۈنىلهرگه قارىتــا ئىــشلهتكۈچىلهر ھېچقانــداق قــوزغىتىش پىوگىراممىــسى قــاچىالش 

مهشغۇالتى قىلمايدىغان بولۇپ، ئۈسـكۈنىنى كومپيۇتېرغـا چاتقانـدىن كېيىـن قوزغىتىـش 

ســېلىپال ئىــشلىتىدىغان .  پىروگىراممىــسى ئــۆزى ئاپتوماتىــك قاچىلىنىــپ تهييــار بولىــدۇ

يــۆتكىمه «، )U盘(»دېــسكاU«ئۈســكۈنىلهردىن ئالــدىمىزغا كــۆپ ئۇچرايدىغانلىرىــدىن 

. قاتـارلىقالر بـار)  数码相机(»سىفىرلىق فوتـو ئاپپـارات«،  )移动硬盘(»قاتتىق دېسكا

دېسكىنى مىـسال قىلىـپ، سـېلىپال ئىـشلىتىدىغان ئۈسـكۈنىلهرنى ئىـشلىتىش  Uتۆۋهنده 

 .قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

U   دېسكىنى كومپيۇتېرنىڭUSB  ئېغىزىغا چاتقاندىن كېيىـن، كومپيۇتـېر يېڭىدىـن

بىــر قــاتتىق دېتــالنى تونۇغــانلىق ئۇچــۇرى چىقىرىــدۇ ۋه قــاتتىق دېتالنىــڭ قوزغىتىــش 

 .پىروگىراممىسنى قاچىالشقا باشاليدۇ

ئۈســكۈنىنىڭ قوزغىتىــش «كومپيۇتېرنىــڭ ئۇقتــۇرۇش رايونىغــا قارايــدىغان بولــساق 

دىيالوگ )  正在安装设备驱动程序软件(»پىروگىراممىسى يۇمشاق دېتالى قاچىلىنىۋاتىدۇ

ــسنىڭ  ــوزغىتىش پىروگىراممى ــڭ ق ــاتتىق دېتالنى ــۆزنهكتىن ق ــۇ ك ــدۇ، ب ــسىى چىقى رامك

 .قاچىلىنىش ئهھۋالىنى كۆرهلهيمىز

قاچىلىنىــپ بولغانــدىن كېيىــن مۇناســىۋهتلىك ئۈســكۈنىنى ئىشلىتىــشنى باشلىــساق 

 .بولىدۇ

 سېلىپال ئىشلهتكىلى بولمايدىغان ئۈسكۈنىلهر . 2

بــۇ خىــل ئۈســكۈنىلهر مهخــسۇس ئىــشلىتىدىغان قــوزغىتىش پىروگىراممىلىرىنــى 

ئىشلهتكۈچىلهر ئۆزى قول سېلىپ قاچىالپ تهڭشىگهندىن كېيىنال ئىشلهتكىلى بولىـدىغان 

ئـادهتته، سـېلىپال ئىـشلهتكىلى بولمايـدىغان ئۈسـكۈنىلهرنى .  ئۈسكۈنىلهرنى كۆرسـىتىدۇ

سېتىۋالغان ۋاقتىمىزدا، ساتقان ئورۇن ئۈسكۈنه بىـلهن بىـرگه قـاچىالش پىروگىراممىـسى 

قاچىالنغان قاچىالش دېسكىسىنى بىلله بېرىدىغان بولۇپ، مـاس كېلىـدىغان قوزغىتىـش 

پىروگىراممىسىنى قاچىالش بولسا قاتتىق دېتال ۋه يۇمـشاق دېتالنىـڭ بىرىكىـپ خىـزمهت 

 .قىلىشىدىكى مۇھىم ھالقا

كۆپلىگهن شىركهتلهر ئۆزىنىڭ ئورگان تور بېكىتىده ئىشلهپچىقىرىپ سـاتقان قاتتىـق 

دېتاللىرىنىــڭ مۇناســىۋهتلىك قــوزغىتىش پىروگىراممىــسى ۋه يېڭىالنغــان قوزغىتىــش 

ــۇپ، قوزغىتىــش  پىروگىراممىلىرىنىــڭ قــاچىالش پىروگىراممىلىرىــنى تهمىنلهيــدىغان بول

بارا ھهل قىلىش بىـلهن بىـرگه تېخىمـۇ   -پىروگىراممىلىرىدا ساقالنغان مهسىلىلهرنى بارا 

كۆپلىگهن مهشغۇالت سىـستېمىلىرىنى قولالشـنى ئىـشقا ئاشـۇرۇپ، قـاتتىق دېتاللىرىنىـڭ 

 .نورمال خىزمهت قىلىشىغا كاپالهتلىك قىلىدۇ

 -قوزغىتىش پىروگىراممىلىرىنى قاچىالشـنىڭ ئىككـى خىـل ئۇسـۇلى بولـۇپ، بىـرى 

ئاپتوماتىــك قــاچىالش؛ ئىككىنچىــسى قــاچىالش پىروگىراممىــسنىڭ ئورنىــنى كۆرســىتىپ 
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 .قاچىالش

بۇ خىـل .  ئاپتوماتىك قاچىالش ئاسان، يېڭى ئۆگهنگۈچىلهرگه بهكرهك ماس كېلىدۇ 

ئۇسۇلدا قاتتىق دېتالالرنىڭ مهخسۇس قاچىالش يۇمشاق دېتاللىرى تهمىنلهنگهن بولـۇپ، 

قــاچىالش ناھــايىتى قواليلىــق، پهقهت بىــرال قېتىــم قــاچىالپ قويــساق قوزغىتىــش 

پىروگىراممىسى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىمىسا ياكى كومپيۇتېرغا قايتا سىـستېما قاچىلىمىـساقال 

قاچىالش پىروگىراممىـسنىڭ ئورنىـنى كۆرسـىتىپ قـاچىالش .   نورمال ئىشلىتىشكه بولىدۇ

ئۇسۇلىدا بولسا، قاتتىق دېتالنىڭ قاچىالش پىروگىراممىسنىڭ ئورنىنى كۆرسىتىپ بېرىـپ 

قاچىاليــدىغان بولــۇپ، يۇمــشاق دېتــالالرنى قاچىلىغانــدهك ئۇنــداق ئاســان قاچىلىغىلــى 

 .بولمايدۇ، قهدهمباسقۇچلىرى بىر قهدهر مۇرهككهپ

پىرىنتېرىنىــڭ قــوزغىتىش پىروگىراممىــسنى قــاچىالش  Canon LBP2900تۆۋهنــده، 

قهدهمباسقۇچلىرىنى كۆرسهتمه قىلىپ، قاتتىق دېتالالرنىڭ قوزغىتىش پىروگىراممىلىرىنـى 

قاچىالشـنىڭ قهدهمباسـقۇچلىرى .  قاچىالش قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشـۇپ چىقىمىـز

 :تۆۋهندىكىچه

 ئاپتوماتىك قاچىالش) 1

Canon LBP2900  ــسا ــۇق  Canonپىرىنتــېرى بول شــىركىتىنىڭ رهڭــسىز الزىــر نۇرل

ئورگان .  پىرىنتېرى بولۇپ، نۆۋهتته بىر قهدهر كهڭ قوللىنىلىۋاتقان پىرىنتېرالرنىڭ بىرى

نىڭ قـوزغىتىش پىروگىراممىـسنىڭ يېڭـى نۇسقىـسىنى  Canon LBP2900تور بېكتىىدىن 

 .چۈشۈرۈپ قاچىالپ ئىشلىتهلهيمىز

شــىركىتىنىڭ ئورگــان تــور بېكىتىــدىن مهزكــۇر پىرىنتېرنىــڭ  Canonئالــدى بىــلهن 

 .قوزغىتىش پىروگىراممىسنى چۈشۈرۈۋالىمىز

 
يۇقۇرىقــى كــۆزنهك ئېچىلغانــدىن كېيىــن، كومپيۇتېرىمىزغــا قاچىالنغــان مهشــغۇالت 

ـــالالپ  ـــسنى ت ـــوزغىتىش پىروگىراممى ـــدىغان ق ـــاس كېلى ـــهن م ـــسىغا ئاساس سىستېمى

 .چۈشۈرۈۋالىمىز
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مۇناســـىۋهتلىك ئۇالنمىـــنى باســـقاندىن كېيىـــن، قـــوزغىتىش پىروگىراممىـــسنى 

 .كومپيۇتېرىمىزغا چۈشۈرۈشكه باشاليمىز

 
 .چۈشۈرگهن پىرىنتېر قوزغىتىش پىروگىراممىسنى قوش چېكىپ قاچىالشنى باشاليمىز

 
下(»كېيىنكـى قهدهم«كېيىنكى قهدهمده، چىققان تۆۋهندىكى دىيالوگ رامكىـسىدىن 

一步 (كونۇپكىسىنى بېسىپ، كېيىنكى قهدهمگه ئۆتىمىز. 

 
شـىركىتىنىڭ يۇمـشاق  Canon«كېيىنكى قهدهمده، چىققان تۆۋهندىكى كۆزنهكتىكـى 

(»ھهئه«دېـگهن كۆزنهكتىكـى »  دېتاللىرىنى ئىشلىتىش كېلىشىمنامىـسىگه قوشۇالمـسىز؟

是 (كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز. 
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كېيىنكى قهدهمده، تۆۋهندىكى كۆزنهكتىن پىرىنتېرنىـڭ ئـۇلىنىش شـهكلىنى تـالالپ 

دېگهن تۈرنى )  USB连接安装(  »شهكىلده ئۇالپ قاچىالش USB«بۇ پىرىنتېر .  بېرىمىز

كونۇپكىـــــسىنى بېـــــسىپ )   下一步(»كېيىنكـــــى قهدهم«تاللىغانـــــدىن كېيىـــــن، 

 .داۋامالشتۇرىمىز

 
ئهگهر بۇرۇن مهزكۇر پىرىنتېرنىـڭ قـوزغىتىش پىروگىراممىـسنى بىـر قېتىـم قـاچىالپ 

بولغان بولسىڭىز تۆۋهندىكىدهك ئهسكهرتىش دىيالوگ رامكىـسى چىقىـپ، سـىزدىن كونـا 

.  قوزغىتىش پىروگىراممىسنى ئۆچۈرۈۋېتىـپ، يېڭىـسىنى قاچىاليـدىغانلىقىنى ئهسـكهرتىدۇ

كونۇپكىسىنى بېسىۋېتىپ كېيىنكى قهدهمگه ئۆتسهك، بۇرۇنقى كونـا )  确定(»مۇقىمالش«

 .قوزغىتىش پىروگىراممىسىنىڭ نهشرىنى يېڭى نهشرگه كۆتۈرۈپ قاچىالپ بېرىدۇ
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كېيىنكـى «يۇقۇرىقى تالالش تۈرىـدىن مۇناسـىۋهتلىك تۈرنـى تاللىغانـدىن كېيىـن، 

ــسىپ داۋامالشــتۇرىمىز)  下一步(»قهدهم ــسىنى بې ــده  .  كونۇپكى ــدىن كېيىنكــى قهدهم ئان

تۆۋهنــدىكى كــۆزنهكتىن باشــالش كونۇپكىــسىنى بېــسىپ، قــوزغىتىش پىروگىراممىــسنى 

 .قاچىالشنى داۋامالشتۇرىمىز

 
ــدىن  ــكهرتىش كۆزنىكى ــدىكى ئهس ــان تۆۋهن ــده چىقق ــى قهدهم ) 是(»ھهئه«كېيىنك

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز

 
ــى قوزغىتىــش  ــال بۇرۇنق ــشاق دېت ــدىن كېيىــن، يۇم ــدىكى كــۆزنهككه كهلگهن تۆۋهن

 .پىروگىراممىسنى ئۆچۈرۈۋېتىپ، يېڭى قوزغىتىش پىروگىراممىسىنى قاچىالشنى باشاليدۇ
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قاچىالپ بولغاندىن كېيىن تۆۋهندىكىدهك دىيـالوگ رامكىـسى چىقىـپ، كومپيۇتېرنـى 

ــدۇ ــشنى تهلهپ قىلى ــا قوزغىتى ــن، .  قايت ــدىن كېيى ــا قوزغىتىۋهتكهن ــى قايت كومپيۇتېرن

 .پىرىنتىرنى ئىشلىتىشنى باشلىساق بولىدۇ
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باشــالش تىزىملىكىــدىن ئۈســكۈنه ۋه «كومپيۇتېرنــى قايتــا قوزغاتقانــدىن كېيىــن، 

 .تىزىملىكىنى چېكىپ مهزكۇر ئۇالنمىنىڭ كۆزنىكىگه كىرىمىز) 设备和打印机(»پىرىنتېر

 
ــساق،  ــدىغان بول ــۆزنهككه قاراي ــان ك ــده چىقق ــى قهدهم  Canon LBP2900كېيىنك

 .پىرىنتېرى قوزغىتىش پىروگىراممىسىنىڭ قاچىلىنىپ بولغانلىقىنى كۆرهلهيمىز

 
 قاچىالش پىروگىراممىسنىڭ ئورنىنى كۆرسىتىپ قاچىالش) 2

ــالش« ــزىملىكتىن )  开始(»باش ــان تى ــپ، چىقق ــنى چېكى ــكۈنه ۋه «تىزىملىكى ئۈس

 .تىزىملىك تۈرنى چېكىمىز) 设备和打印机(»پىرىنتېر

 
چىققان كۆزنهكنىڭ بـوش يـېرىگه مائوسـنىڭ ئـوڭ كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، چىققـان 

 .تىزىملىكىنى چېكىمىز) 添加打印机(»پىرىنتىر قوشۇش«تىزىملىكتىن 
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كېيىنكى قهدهمده تۆۋهندىكىدهك كـۆزنهك چىقىـدىغان بولـۇپ، چىققـان كۆزنهكتىـن 

 .تۈرىنى چېكىمىز) 添加打印机(»پىرىنتىر قوشۇش«

 

 
كېيىنكى قهدهمدىكى پىرىنتـېر ئـۇلىنىش ئېغىزىـنى تـالالش تۈرىـدىن مۇناسـىۋهتلىك 

كونۇپكىسىنى بېسىپ، كېيىنكـى )  下一步(»كېيىنكى قهدهم«ئۇلىنىش ئېغىزىنى تالالپ، 

 .باسقۇچقا ئۆتىمىز
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ئانــدىن چىققــان تۆۋهنــدىكى دىيــالوگ رامكىــسىدىن مۇناســىۋهتلىك قوزغىتىــش 

كونۇپكىـسىنى )  下一步(»كېيىنكى قهدهم«پىروگىراممىسىنىڭ تىپىنى تالالپ بېكىتىپ،  

 . باسىمىز

 
. ياكى ماگېنتلىق دېسكىدىن قاچىالش كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرساقمۇ بولىدۇ

بۇ خىل ئۇسۇلدا كومپيۇتېردا بار بولغان مۇشۇ پىرىنتېرنىڭ قـوزغىتىش پىروگىراممىـسىنى 

 .كۆرسىتىپ بېرىپ، قاچىالش ئېلىپ بارىمىز

 
ــسىنىڭ  ــوزغىتىش پىروگىراممى ــان ق ــار بولغ ــزدا ب ــۆزنهكتىن كومپيۇتېرىمى ــان ك چىقق

 .مۇناسىۋهتلىك ھۆججىتىنى كۆرسىتىپ بېرىمىز

 
ــن  ــىتىپ بولغاندى ــنى كۆرس ــىۋهتلىك ھۆججىتى ــسنىڭ مۇناس ــوزغىتىش پىروگىراممى ق

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز) 确定(»مۇقىمالش«كېيىن، 
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كېيىنكى «ئاندىن مۇناسىۋهتلىك پىرىنتىرنىڭ تىپىنى كۆرسىتىپ بهرگهندىن كېيىن، 

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 下一步(»قهدهم

 
نۆۋهتتىكـى قاچىلىنىـپ بولغـان قوزغىتىـش «ئۇنىڭدىن كېيىن چىققـان كـۆزنهكتىن 

ــشلىتىش ــسىنى ئى ــۈر )  使用当前已安装的驱动程序（推荐）(»پىروگىراممى ــگهن ت دې

) 替换当前的驱动程序(»نۆۋهتتىكى قوزغىتىش پىروگىراممىسىنى ئالماشـتۇرۇش«بىلهن 

ـــالالپ،   ـــنى ت ـــڭ بىرى ـــى قهدهم«تۈرىنى ـــسىپ )  下一步(»كېيىنك ـــسىنى بې كونۇپكى

使用当(»قاچىلىنىپ بولغان قوزغىتىش پىروگىراممىـسىنى ئىـشلىتىش«.  داۋامالشتۇرىمىز

前已安装的驱动程序（推荐）  (ــز ــىيه قىلىمى ــشىڭىزنى تهۋس ــنى تاللى ــالالش تۈرى .  ت

替换当前的驱(»نۆۋهتتىكى قوزغىتىش پىروگىراممىسىنى ئالماشتۇرۇش«لېكىن، نۆۋهتته 

动程序 (مىسال قىلىپ سۆزلهپ ئۆتىمىز. 
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يۇقۇرىقى تۈرنى تاللىغاندىن كېيىن، چىققان تۆۋهندىكى كۆزنهككه يېڭـى قوزغىتىـش 

كونۇپكىـسىنى )  下一步(»كېيىنكـى قهدهم«پىروگىراممىسنىڭ نامىنى بېكىتىپ،  ئاندىن 

 . بېسىپ، كېيىنكى باسقۇچقا ئۆتىمىز

 
 .نۆۋهتته، پىرىنتېرنىڭ قوزغىتىش پىروگىراممىسىنى قاچىلىماقتا

 
ــى  ــۆزنهكته پىرىنتېرن ــان ك ــده چىقق ــن، كېيىنكــى قهدهم ــدىن كېيى ــاچىالپ بولغان ق

ئهگهر ئىچكـى تـوردا .  ھهمبهھرىلهيدىغان يـاكى ھهمبهھرىلىمهيـدىغانلىقىمىزنى سـورايدۇ

بـۇ پىرىنتىرنـى «باشقا كومپيۇتېر بىلهن ھهمبهھرىلهپ ئىـشلىتىش ئېھتىيـاجى بولمىـسا، 

تۈرىــنى تــالالپ كېيىنكــى قهدهمــگه ئۆتــسهك )  不共享这台打印机(»ھهمبهھــرىلىمهيمهن

ــسا، ئاســتىدىكى  ــاجى بول ــدۇ؛ ئهگهر ھهمبهھــرىلهش ئېھتىي ــى «بولى ــۇر پىرىنتېرن مهزك

ــرىلهپ  ــشىگه ھهمبهھ ــپ ۋه ئىشلىتى ــزدهپ تېپى ــشلهتكۈچىلهرنىڭ ئى ــى باشــقا ئى توردىك

دېگهن تۈرنـى )  共享此打印机以便网络中的其他用户可以找到并使用它(»بېرىمهن

 .تاللىساق بولىدۇ
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قاچىالپ بولغاندىن كېيىن تۆۋهندىكىدهك كۆزنهك چىقىدىغان بولۇپ، بۇ كۆزنهكتىـن 

بهتنـى «كونۇپكىسىنى بېسىپ سىناپ، )  打印测试页(»سىناق بهتنى بېسىپ چىقىرىش«

نـــى قاچىالشـــنىڭ نورمـــال بولغـــان »ســـىناپ، بېـــسىپ قـــوزغىتىش پىروگىراممىـــسى

 .بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ باقساق بولىدۇ

 

 
يۇقۇرىقى كـۆزنهك چىققانـدىن كېيىـن، سـىناق بېتىـنى نورمـال بېـسىپ چىقىرالىـسا 

قــوزغىتىش پىروگىراممىــسنى نورمــال قاچىلىغــان بولىمىــز، ئۇنــداق بولمايــدىكهن بىــرهر 

قهدهمباسقۇچىمىزدا مهسىله كۆرۈلگهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ، بۇ چاغدا، قايتىـدىن قوزغىتىـش 

قــاچىالش ۋه ســىناش .  پىروگىراممىــسنى قــاچىالش مهشــغۇالتى ئېلىــپ بارســاق بولىــدۇ

تىزىملىــك تــۈرىگه )  设备和打印机(»ئۈســكۈنه ۋه پىرىنتــېر«ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن، 
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ـــال  ـــسنىڭ نورم ـــوزغىتىش پىروگىراممى ـــېر ق ـــساق، پىرىنت ـــدىغان بول ـــپ قاراي كىرى

 .قاچىالنغانلىقىنى كۆرهلهيمىز

 
ئهگهر ئىــشلهتكۈچىلهر ئۈســكۈنىنى كومپيۇتېرغــا ئــۇالپ بولغــان بولــسا، قوزغىتىــش 

سىمنى ئـۇالش ئهسكهرتىـشى چىققـان چاغـدا  USBپىروگىراممىسنى قاچىالش ۋاقتىدىكى 

ئۈسكۈنه باشقۇرغۇچنى ئېچىپ، ئالدى بىلهن قوزغىتىش پىروگىراممىـسنى ئۆچۈرۈۋېتىـپ، 

قــاتتىق دېتالــدىكى ئۆزگىرىــشنى ســىكاننېرالپ «ئۇنىڭــدىن كېيىــن چىققــان كــۆزنهكتىن 

بىـر قىـسىم .  كونۇپكىسىنى چېكىـپ قاچىلىـسا بولىـدۇ)  扫描检查硬件改动(»ئىنىقالش

قاتتىق دېتالالر قـوزغىتىش پىروگىراممىـسنى قـاچىالپ بولغانـدىن كېيىـن، كومپيۇتېرنـى 

 .قايتا قوزغاتقاندىال نورمال ئىشلهيدۇ
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 )ئىشلىتىشتىن توختىتىش(قاتتىق دېتالنى ئېلىۋېتىش  5.2.2

ــا  ــنى خات ــوزغىتىش پىروگىراممىلىرى ــڭ ق ــاتتىق دېتالالرنى ــشلهتكۈچىلهر ق ئهگهر ئى

قاچىلىغان بولسا ياكى مهلۇم قاتتىق دېتالىنى بۇنىڭـدىن كېيىـن ئىـشلهتمهيدىغان بولـسا 

 .شۇ قاتتىق دېتالنىڭ مۇناسىۋهتلىك قوزغىتىش پىروگىراممىلىرىنى ئۆچۈرۈۋهتسه بولىدۇ

ــشتىن  ــاكى ئىشلىتى ــۈرۈش ي ــسىنى ئۆچ ــوزغىتىش پىروگىراممى ــڭ ق ــاتتىق دېتالنى ق

بـۇالر سـېلىپال ئىـشلىتىدىغان .  توختىتىشنىڭ ئۇسۇلىنى ئىككـى خىلغـا بۆلۈشـكه بولىـدۇ

ئۈســكۈنىلهرنىڭ قــوزغىتىش پىروگىراممىالرنــى ئۆچــۈرۈش بىــلهن ســېلىپال ئىــشلهتكىلى 

 .بولمايدىغان ئۈسكۈنىلهرنىڭ پىروگىراممىلىرىنى ئۆچۈرۈشتىن ئىبارهت

ــۈرۈش  ــسىنى ئۆچ ــوزغىتىش پىروگىراممى ــكۈنىلهرنىڭ ق ــشلىتىدىغان ئۈس ــېلىپال ئى س

ئېغىزىـدىن ئىشلىتىـشنى ئهمهلدىـن  PS/2ئېغىـزى يـاكى  USBناھايىتى ئاسان بولـۇپ، 

ســــېلىپال ئىــــشلهتكىلى بولمايــــدىغان ئۈســــكۈنىلهرنىڭ .  قالدۇرۇۋهتــــسهكال بولىــــدۇ

تىـــن )设备管理器(»ئۈســـكۈنه باشـــقۇرغۇچ«پىروگىراممىلىرىـــنى ئۆچـــۈرۈش ئۈچـــۈن 

مۇناسىۋهتلىك قاتتىق دېتالنىـڭ قـوزغىتىش پىروگىراممىـسىنى ئۆچۈرىۋهتـسهكال بولىـدۇ، 

نىڭ ئۈستىگه مائۇسـنى ئېلىـپ كېلىـپ، )计算机(»كومپيۇتېر«يهنى، ئېكران يۈزىدىكى 

ــزىملىكتىن  ــان تى ــقۇرغۇچ«چىقق ــكۈنه باش ــپ، )  设备管理器(»ئۈس ــنى چېكى تىزىملىكى

 .كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز) 设备管理器(»ئۈسكۈنه باشقۇرغۇچ«
 

 
 

چىققان كۆزنهكتىن قوزغىتىش پىروگىراممىسنى ئۆچۈرمهكچى بولغان قـاتتىق دېتالنـى 

ــن  ــان تىزىملىكتى ــپ، چىقق ــسىنى چېكى ــوڭ كونۇپكى ــنىڭ ئ ــن مائۇس ــدىن كېيى تاللىغان

 .كونۇپكىسىنى چېكىمىز) 卸载(»ئۆچۈرۈش«



219  

 
) 确定(»مـۇقىمالش«كېيىنكى قهدهمـده چىققـان تۆۋهنـدىكى دىيـالوگ رامكىـسىدىن 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ، قوزغىتىش پىروگىراممىسىنى ئۆچۈرۈش مهشغۇالتىنى تاماماليمىز

 

 نى ئىشلىتىش)设备管理器(»ئۈسكۈنه باشقۇرغۇچ« 5.2.3

نى ئىشلىتىپ كومپيۇتېرغا قاچىالنغـان قاتتىـق )设备管理器(»ئۈسكۈنه باشقۇرغۇچ«

دېتالالرنىــڭ ئهھۋالىــنى كۆرگىلــى بولــۇپال قالماســتىن، بهلكــى،  قــاتتىق دېتالالرنىــڭ 

قوزغىتىش پىروگىراممىلىرىنى قاچىلىغىلى، يېڭىلىغىلى، قاتتىق دېتالالرنىـڭ خاسـلىقىنى 

 .بهلگىلىگىلى بولىدۇ، شۇنداقال ساقالنغان مهسىلىلهرنى بىر تهرهپ قىلغىلى بولىدۇ

دا )设备管理器(»ئۈســكۈنه باشــقۇرغۇچ« :ئۈســكۈنىلهرنىڭ خاســلىقىنى كــۆرۈش

كومپيۇتېرغــا قاچىالنغــان بــارلىق قــاتتىق دېتالالرنىــڭ قــوزغىتىش پىروگىراممىلىرىنىــڭ 

قاچىلىنىش ئهھۋالى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان بولۇپ، ئىشلهتكۈچىلهر كومپيۇتېردىكى قاتتىـق 

دېتالالرنىــــڭ ئىــــشلهش ئهھۋالىــــنى بىلمهكچــــى بولــــسا، شــــۇنداقال، قوزغىتىــــش 

ئۈسـكۈنه «پىروگىراممىلىرىنىڭ نورمال قاچىالنغان قاچىالنمىغانلىقىنى كۆرمهكچـى بولـسا 

 .دا كۆرۈش مهقسىتىگه يېتهلهيدۇ)设备管理器(»باشقۇرغۇچ
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دا ئۈســكۈنىلهرنىڭ خاســلىقىنى كۆرۈشــنىڭ )设备管理器(»ئۈســكۈنه باشــقۇرغۇچ«

 :قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

ئۈسكۈنه «يۇقىرىدا بىز سۆزلهپ ئۆتكهن قهدهمباسقۇچالر بويىچه ئۈسكۈنه باشقۇرغۇچ 

نى ئاچقاندىن كېيىن خاسـلىقىنى كۆرمهكچـى بولغـان قاتتىـق )设备管理器(»باشقۇرغۇچ

دېتالنىڭ نامىنى تاللىۋالغاندىن كېيىن، مائۇسنىڭ ئوڭ كونۇپكىـسىنى چېكىـپ، چىققـان 

كونۇپكىسىنى چېكىپ، شۇ قاتتىق دېتالنىڭ خاسـلىقىنى )  属性(»خاسلىق«تىزىملىكتىن 

 .كۆرسه بولىدۇ

 
نىڭ خاسـلىقى بولـۇپ،  DVD ROMتۆۋهنده كۆرۈۋاتقىنىمىز مهزكۇر كومپيۇتېردىكى 

نىڭ تىپى، قوزغىتىش  DVD ROMبۇ كۆزنهكتىكى تالالش كارتىلىرىنى تالالش ئارقىلىق 

ــرگه،  ــلهن بى ــۆرۈش بى ــارلىقالرنى ك ــرى قات ــىۋهتلىك ئۇچۇرلى ــسنىڭ مۇناس پىروگىراممى

قــوزغىتىش پىروگىراممىــسنى ئۆچــۈرۈش، تــوختىتىش قاتــارلىق مهشــغۇالتالرنى قىلغىلــى 

 . بولىدۇ
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 باپ ئىشلهتكۈچىلهر ھېساباتى ۋه سىستېما بىخهتهرلىكى 6-

 

 ئىشلهتكۈچىلهر ھېساباتى قۇرۇش ۋه ئۆچۈرۈش ◆

Administrator ◆ ھېساباتىنى ئېچىش 

 ئوتتىن مۇداپىئهلىنىش تېمى ◆

 

 ئىشلهتكۈچىلهر ھېساباتى قۇرۇش ۋه ئۆچۈرۈش 6.1

 
Windows 7  دهWindows xp  ۋهWindows vista  غــا ئوخشاشــال ئىــشلهتكۈچىلهر

كــۆپ ھېــسابات نومــۇرى قۇرااليــدىغان بولــۇپ، ئوخــشىمىغان تۈردىكــى ھېــساباتالرنىڭ 

بىــر كومپيۇتېرغــا كــۆپلىگهن ئهزالىــق ھېــساباتى قــۇرۇپ .  ئوخــشىمىغان ھوقۇقــى بولىــدۇ

 .كۆپلىگهن ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ بىر كومپيۇتېرنى ئىشلىتىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدۇ

 ئىشلهتكۈچىلهر ھېساباتى قۇرۇش 6.1.1

پهقهت باشقۇرغۇچى ھوقۇقىغا ئىگه بولغان ئهزاالرال ئىـشلهتكۈچى ھېـساباتى قـۇرۇش 

 .ھوقۇقىغا ئىگه بوالاليدۇ

 يېڭى ئهزا ھېساباتى قۇرۇش. 1

Windows 7  ،ده يېڭى ئهزا ھېساباتى قۇرۇشنىڭ مهشغۇالتى ناھايىتى ئاددىي بولۇپ

يېڭــى ئهزا .  تۆۋهنــده ئۆلچهملىــك بىــر ئهزا قۇرۇشــنى مىــسال قىلىــپ ســۆزلهپ ئۆتىمىــز

 :قۇرۇشنىڭ قهدهم باسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

تىزىملىكىنـى )  控制面板(»كونتىـرول تاختىـسى«تىزىملىكىدىن )  开始(»باشالش«

ئهزاالر ھېـساباتى «.  كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىـز)  控制面板(»كونتىرول تاختىسى«چېكىپ، 

ئهزالىق ھېساباتى «ئىقتىدار رايونىدىن )  用户帐号和家庭安全(»ۋه ئائىله بىخهتهرلىكى

 .ئۇالنمىسىنى چېكىمىز) 添加或删除用户账户(»قۇرۇش ياكى ئۆچۈرۈش
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) 选择希望更改的账户(»ئۆزگهرتىدىغان ھېساباتىڭىزنى تـالالڭ«كېيىنكى قهدهمده 

 .كۆزنىكى ئېچىلىدۇ

 
ئۇالنمىـسىنى )  创建一个新账户(»يېڭـى بىـر ھېـسابات قـۇرۇش«كېيىنكى قهدهمده 

 .چهكسهك تۆۋهندىكى كۆزنهك كۆرۈنىدۇ

 
ــده  ــى «كېيىنكــى قهدهم ــسابات تىپىن ــرگه ھې ــلهن بى ــامىنى بېكىتىــش بى ــق ن ئهزالى

يۇقۇرىقى كـۆزنهككه ئهزالىـق .  كۆزنىكى ئېچىلىدۇ)  命名账户并选择账户类型(  »تالالڭ

دېــگهن تۈرنــى )  标准用户(»ئۆلچهملىــك ئهزا«نــامىنى كىرگــۈزۈپ بولغانــدىن كېيىــن، 

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ ئهزالىـق )  创建账户(»ھېـسابات قـۇرۇش«تاللىغاندىن كېيىـن،  

 .ھېساباتى قۇرۇۋالساق بولىدۇ
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ئۆزگهرتىـدىغان ئهزالىـق «ئهزالىق ھېـساباتى قۇرۇلغانـدىن كېيىـن، تۆۋهندىكىـدهك 

كۆزنىكىنى ئېچىلىپ، يېڭىـدىن قۇرۇلغـان )  选择希望更改的账户(»ھېساباتىنى تالالش

Atazat نامىدىكى ھېسابات نومۇرى كۆرۈنىدۇ. 

 
 ئهزالىق ھېساباتىنىڭ سۈرىتىنى ئۆزگهرتىش. 2

ئىشلهتكۈچىلهر قۇرغان ئهزالىق ھېـساباتىنىڭ سـۈرىتىنى ئۆزگهرتهلهيـدىغان بولـۇپ، 

Windows 7   ،مهشغۇالت سىستېمىسى نۇرغۇنلىغـان تهييـار سـۈرهتلهرنى تهمىـن ئهتـكهن

ئىشلهتكۈچىلهر ئۆزىنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئاساسـهن تـالالپ بـاش شـهكلى قىلىـپ ئىشلهتـسه 

 .بولىدۇ

دېـگهن ئهزانىـڭ بـاش شـهكلىنى »  Atazat«تۆۋهنده، بايـا بىـز يېڭىـدىن قۇرغـان 

 .بېكىتىش مهشغۇالتىنى ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق كۆرسىتىپ ئۆتىمىز

كۆزنىكىنــــى   选择希望更改的账户يۇقىرىــــدا ســــۆزلهپ ئۆتكىنىمىــــز بــــويىچه،

ــامى  ــق ن ــز، ئهزالى ــپ، »  Atazat«ئېچىۋالىمى ــهكلىنى چېكى ــاش ش ــىۋهتلىك «ب مۇناس

 .كۆزنىكىگه كىرىمىز) 更改Atazat的账户(»ئۇچۇرلىرىنى ئۆزگهرتىش
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مهخپىي «، )更改账户名称(»ئهزا ھېسابات نامىنى ئۆزگهرتىش«يۇقۇرىقى كۆزنهكته 

ئـائىله باشـلىقى «، )更改图片(»سۈرهت ئـۆزگهرتىش«، )创建密码(»نومۇر تۇرغۇزۇش

更该账户类(»ھېسابات تىپىنى ئۆزگهرتىش«، )设置家长控制(»كونتىرولىنى بېكىتىش

型( ،»ھېساباتنى ئۆچۈرۈش«)删除账户  ( باشـقا ھېـساباتالرنى باشـقۇرۇش«ۋه«)管理

其他账户 ( قاتارلىق تۈرلهر بار. 

 
كونۇپكىـسىنى )  更改图片(»سـۈرهت ئـۆزگهرتىش«كېيىنكى قهدهمده يان تهرهپتىكى 

 .كۆزنىكىگه كىرىمىز) 更改图片(»سۈرهت ئۆزگهرتىش«چېكىپ، 
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سۈرهتلهر ئىچىدىن ئۆزىمىزگه يارىغاننى تاللىغاندىن كېيىن، رهسىم ئۈسـتىگه بىرنـى 

ــپ،  ــۆزگهرتىش«چېكىۋېتى ــۈرهت ئ ــى س ــتى تهرهپتىك ــسىنى )  更改图片(»ئاس كونۇپكى

 .ئالماشتۇرساق بولىدۇ) باش سۈرهتنى(بېسىپ، سۈرهتنى

 
ئۆزگهرتىپ بولغاندىن كېيىـن، ئالـدىنقى بهتـكه قايتىـپ قارايـدىغان بولـساق بـاش 

 .سۈرهتنىڭ ئالماشقانلىقىنى كۆرهلهيمىز

 
تېخىمــۇ كــۆپ «ئهگهر سىــستېما بىــزگه تهمىنلىــگهن ســۈرهت كۆڭلىمىــزگه ياقمىــسا، 

ــش ــۈپ چىقى ــۆز يۈگۈرت ــىملهرگه ك ــپ، )  …浏览更多的图片(»رهس ــسىنى چېكى ئۇالنمى

 .دىيالوگ رامكىسىنى ئېچىۋالىمىز) 打开(»ئېچىش«
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كۆزنىكى ئېچىلغاندىن كېيىن، چىققان كـۆزنهكتىن بـاش شـهكلى )  打开(»ئېچىش«

كونۇپكىـسىنى بېـسىپ، )  打开(»ئېچىـش«قىلىپ بىكىتمهكچى بولغان سۈرهتنى تالالپ، 

 .باش شهكلىنى ئۆزگهرتسهك بولىدۇ

 
 :ئۆزگهرتىلگهندىن كېيىنكى باش شهكلى

 
 ئهزاالر مهخپىي نومۇرىنى بېكىتىش، ئۆزگهرتىش ۋه ئۆچۈرۈش. 3

نامىــدىكى ئهزالىــق ھېــساباتىغا تىخــى مهخــپى نومــۇر »  Atazat«بايــا بىــز قۇرغــان 

بىكىتىلمىگهن بولۇپ، ھهر قانداق بىر ئىشلهتكۈچى مهزكـۇر ئهزانىـڭ نامىـدا سىـستېمىغا 

تىزىملىنىــپ كىرىــپ كومپيۇتېرنــى ئىــشلىتهلهيدۇ، شۇڭالشــقا، ئىــشلهتكۈچىلهر ئهزالىــق 

ھېساباتىغا مهخپىـي نومـۇر ئـورنىتىش ئـارقىلىق كومپيۇتېرنىـڭ بىـخهتهر ئىشلىتىلىـشىگه 

 . كاپالهتلىك قىلىشى كېرهك

نامىـدىكى ئهزالىـق ھېـساباتىغا مهخپىـي »  Atazat«تۆۋهنده، بىز يۇقىرىـدا قۇرغـان 

. نومۇر ئورنىتىش، ئۆزگهرتىش ۋه ئۆچۈرۈش قهدهمباسقۇچلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىـز

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه

更改(»نىـڭ ھېـساباتىنى ئـۆزگهرتىشAtazat«يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىز بويىچه 
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Atazat的账户 (كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز. 

 
ئۇالنمىـسىنى چېكىـپ، )  创建密码(»مهخپىـي نومـۇر قـۇرۇش«چىققان كـۆزنهكتىن 

»Atazatنىڭ ھېساباتىغا مهخپىـي نومـۇر ئـورنىتىش«)为Atazat的账户创建一个密码 (

 . كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز

 
» )确认新密码(يېڭى تهستىق مهخپىـي نومـۇر«،  )新密码(»يېڭى مهخپىي نومۇر«

ــز ــى كىرگۈزىمى ــي نومۇرن ــان مهخپى ــسىغا بېكىتمهكچــى بولغ ــست رامكى ــن .  تېكى ئارقىدى

كـــۆزنىكىگه مهخپىـــي نومـــۇر )  键入密码提示(»مهخپىـــي نومـــۇر ئهسكهرتمىـــسى«

مهخپىي نومۇرنى ئۇنتۇپ قالساق ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه يـاردهم بىرىـدىغان (ئهسكهرتمىسى 

) 创建密码(»مهخپىـــي نومـــۇر ئـــورنىتىش«ئاخىرىـــدا .  نـــى كىرگۈزىمىـــز)ئهســـكهرتمه

 .كونۇپكىسىنى چېكىپ، مهخپىي نومۇرنى بېكىتىشنى ئاخىرالشتۇرىمىز
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ئهگهر بېكىتـكهن مهخپىـي نومۇرىمىزنـى بهكـال ئـاددىي ھېـس قىلـساق يـاكى مهلـۇم 

مهزگىـل مهلـۇم بىـر مهخپىـي نومۇرنـى ئىـشلىتىپ باشـقىالرغا ئاشـكارىلىنىپ قېلىــشىدىن 

كۆزنىكىنى )  更改Atazat的账户(»نىڭ ھېساباتىنى ئۆزگهرتىش Atazat«ئهنسىرىسهك،  

 .ئېچىپ ئۆزگهرتىۋهتسهك بولىدۇ

 
) 更改密码(»مهخپىي نومۇرنى ئـۆزگهرتىش«يۇقىرىقى كۆزنهك ئىچىلغاندىن كېيىن، 

يېڭـى «، )新密码(»يېڭـى مهخپىـي نومـۇر«ئۇالنمىسىنى چېكىپ، چىققـان كـۆزنهكتىن 

تېكىست رامكىسىغا بېكىتمهكچى بولغان مهخپىـي )   确认新密码(»تهستىق مهخپىي نومۇر

ــدىن  ــز، ئارقى ــى كىرگۈزىمى ــسى«نومۇرن ــۇر ئهسكهرتمى ــي نوم ) 键入密码提示(»مهخپى

مهخــپى نومۇرنــى ئۇنتــۇپ قالــساق ئهســلىگه (كــۆزنىكىگه مهخپىــي نومــۇر ئهسكهرتمىــسى 

مهخپىـي نومۇرنـى «نى كىرگۈزىمىز، ئاخىرىدا )كهلتۈرۈشكه ياردهم بېرىدىغان ئهسكهرتمه

كونۇپكىــسىنى چېكىــپ، مهخپىــي نومۇرنــى ئۆزگهرتىــشنى )  更改密码(»ئــۆزگهرتىش

 .ئاخىرالشتۇرىمىز

 
ئهگهر مهخپىي نومۇرنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇۋېتىپ ئىـشلهتمهكچى بولـساق، يۇقىرىـدا 
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更改Atazat的账(»نىـڭ ھېـساباتىنى ئـۆزگهرتىش Atazat«سۆزلهپ ئۆتكىنىمىز بويىچه 

户  ( مهخپىي نومۇرنـى ئۆچـۈرۈش«كۆزنىكىنى ئېچىۋېلىپ، چىققان كۆزنهكتىن«)删除密

码 (كونۇپكىسىنى چېكىپ، مهخپىي نومۇرنى ئۆچۈرۈش مهشغۇالتى ئېلىپ بارىمىز. 

 
(»مهخپىـي نومۇرنـى ئۆچـۈرۈش«كېيىنكى قهدهمده چىققان تۆۋهندىكى كۆزنهكتىكى 

删除密码 (كونۇپكىسىنى چېكىپ، مهخپىي نومۇرنى ئۆچۈرۈۋهتسهك بولىدۇ. 

 
 ھېسابات تىپىنى ئۆزگهرتىش. 4

windows7  مهشــىۇالت سىستېمىــسىدىكى ئــالىي  دهرىجىلىــك باشــقۇرغۇچىنىڭ نامــى

Administrator  بولۇپ، سىستېما ئىشلهتكۈچىلهرنى باشقۇرغۇچى ۋه ئۆلچهملىـك ئابۇنـت

دهپ ئىككىگه بۆلىدۇ، ئوخشىمىغان تىپتىكى ئابۇنىتالرنىڭ مهشغۇالت ھوقۇقىمۇ ئوخشاش 

نىڭ مهشغۇالت ھوقۇقى ئهڭ يۇقىرى بولـۇپ،  Administratorئابۇنتالر ئىچىده .  بولمايدۇ

 Administratorسىستېما ھۆججهتلىرىگه قارىتـا ئـۆزگهرتىش ئېلىـپ بارمـاقچى بولـساق، 

ئـادهتته، .  ھالىتىده سىستېمىغا كىرىـپ ئـۆزگهرتىش ئېلىـپ بېرىـشىمىزغا توغـرا كېلىـدۇ

ئابۇنتالرنىڭ ئهڭ كـۆپ ئىـشلىتىدىغىنى باشـقۇرغۇچى ۋه ئۆلچهملىـك ئابۇنـت، بايـا بىـز 
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ھېساباتى بولـسا ئۆلچهملىـك ئهزا تىپىـدىكى ئابۇنـت بولـۇپ، ئهگهر »  Atazat«قۇرغان 

نامىدىكـى »  Atazat«ئىشلىتىش جهريانىـدا ھوقـۇق يېتىشمهسـلىك ئهھۋالـى كۆرۈلـسه، 

بۇنىـڭ قهدهمباسـقۇچلىرى .  ئهزانىڭ تىپىنى باشقۇرغۇچى ھـالىتىگه ئۆزگهرتـسهك بولىـدۇ

 :تۆۋهندىكىچه

更改(»نىڭ ھېـساباتىنى ئـۆزگهرتىش Atazat«يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىز بويىچه 

Atazat的账户  ( ھېـــسابات تىپىنـــى «كۆزنىكىىـــنى ئېچىۋېلىـــپ، چىققـــان كـــۆزنهكتىن

 .ئۇالنمىسىنى چېكىمىز) 更该账户类型(»ئۆزگهرتىش

 
ئۈچـۈن يېڭـى ھېـسابات تىپـى  Atazat«يۇقۇرىقى ئۇالنمىـنى چهككهنـدىن كېيىـن، 

 .كۆزنىكى ئېچىلىدۇ) 为Atazat选择新的账户类型(»تالالش

 
تـاق تـالالش تۈرىـنى تـالاليمىز، )  管理员(»باشـقۇرغۇچى«تالالش تـۈرى ئىچىـدىن 

ــده  ــى قهدهم ــۆزگهرتىش«كېيىنك ــنى ئ ــسابات تۈرى ــسىنى )  更改账户类型(»ھې كونۇپكى

ناملىق ئابۇنتنىڭ ئهزالىق تۈرىنى باشقۇرغۇچىلىق ساالھىيىتىگه ئىـگه »  Atazat«بېسىپ، 

 .قىلىمىز



 232 

 
 ئابۇنتنىڭ ھېسابات نامىنى ئۆزگهرتىش. 5

ناملىق ئهزانىڭ نامىنى ئۆزگهرتىشنىڭ قهدهمباسـقۇچلىرى بىـلهن »  Atazat«تۆۋهنده 

 .تونۇشۇپ چىقىمىز

更改(»نىڭ ھېساباتىنى ئۆزگهرتىش Atazat«يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىز بويىچه  

Atazat的账户 (كۆزنىكىنى ئېچىۋالىمىز. 

 
) 更该账户名称(»ھېـــسابات نـــامىنى ئـــۆزگهرتىش«ئارقىـــدىن يـــان تهرهپتىكـــى 

ئۇالنمىسىنى چېكىمىز، چىققان كۆزنهكتىكى ئهزالىق نامىنى كىرگۈزۈش ئورنىغـا يېڭىدىـن 

ــۈزۈپ،  ــامىنى كىرگ ــق ن ــان ئهزالى ــاقچى بولغ ــۆزگهرتىش«قويم ــامنى ئ ) 更改名称(»ن

 .كونۇپكىسىنى چېكىپ، ئهزالىق نامىنى ئۆزگهرتىمىز

 
 ئابۇنت ھېساباتىنى ئۆچۈرۈش 6.1.2

ئهگهر ئىشلىتىۋاتقان بىر قىسىم ئهزالىق ھېساباتىنى ئىشلىتىش ئېھتىياجى بولمىسا بـۇ 

ئهزالىق ھېساباتىنى ئۆچۈرۈۋېتىپ، مهشخۇالت سىستېمىـسىنىڭ بىخهتهرلىكىـنى كاپـالهتكه 
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ئهگهر بىز قۇرمىغان ئهزالىق ھېساباتلىرى تۇيۇقسىزال پهيـدا بولـۇپ .  ئىگه قىلساق بولىدۇ

تۆۋهنـده ئهزالىـق نومۇرىـنى ئۆچـۈرۈش .  قالغان بولسىمۇ بۇالرنى ئۆچۈرۈۋهتـسهك بولىـدۇ

 :بۇنىڭ قهدهمباسقۇچلىرى تۆۋهندىكىچه. ئۇسۇلى بىلهن تونۇشۇپ چىقىمىز

نىــڭ ھېــساباتىنى  Atazat«ئالــدى بىــلهن يۇقىرىــدا ســۆزلهپ ئۆتكىنىمىــز بــويىچه 

ـــۆزگهرتىش ـــن )  更改Atazat的账户(»ئ ـــان كۆزنهكتى ـــز، چىقق ـــنى ئېچىۋالىمى كۆزنىكى

 .كونۇپكىسىنى باسىمىز) 删除账户(»ھېساباتنى ئۆچۈرۈش«

 
ــدىكى كــۆزنهكتىن  ــان كېيىنكــى قهدهم ــنى ئۆچــۈرۈش«چىقق ) 删除文件(»ھۆججهت

 . كونۇپكىسىنى چېكىمىز

 
) 删除账户(»ھېـــساباتنى ئۆچـــۈرۈش«كېيىنكـــى قهدهمـــده چىققـــان كـــۆزنهكتىن 

 .كونۇپكىسىنى بېسىپ، مهزكۇر ئهزالىق ھېساباتىنى ئۆچۈرۈۋهتسهك بولىدۇ
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 ئوتتىن مۇداپىئهلىنىش تېمى 1.2
 

ئوتتىن مۇداپىئهلىنىش تېمى بولسا يۇمـشاق دېتـال يـاكى يۇمـشاق دېتـال ۋه قاتتىـق 

دېتالنىڭ بىرىكمىسىدىن تۈزۈلىدىغان بولۇپ، ئىچكى تور، تاشقى تـور، مهخـسۇس تـور، 

ــدۇ ــگه قىلى ــالهتكه ئى ــنى كاپ ــڭ بىخهتهرلىكى ــسىدىكى ئاالقىنى ــورى ئارى ــت ت . ئىنتېرن

ــڭ  ــانلىق مهلۇماتلىرىنى ــاالقه س ــۇر ئ ــان ئۇچ ــپ بېرىلىۋاتق ــسىدا ئېلى ــكۈنىلهر ئارى ئۈس

بىخهتهرلىكىنى تهكشۈرۈپ، بىر قىسىم خهتهرلىك ئۇچۇرالرنىڭ يهتكۈزۈلۈشىنىڭ ئالدىنـى 

ئېلىپ، بىخهتهرلىككه كاپالهتلىك قىلىدۇ، قىسقارتىپ ئېيتقانـدا، كومپيۇتېرنىـڭ ئۇچـۇر 

 .بىخهتهرلىكىنى قوغدايدۇ

ئوتتىن مۇداپىئهلىنىش تېمى بولسا بىر خىل ئايرىش تېخنىكىسى بولۇپ، سـىز يـول  

قويغان دائىرىدىكى سانلىق مهلۇماتالرنىـڭ سـىزگه يهتكۈزۈلۈشـىگه يـول قويـۇش بىـلهن 

بىرگه، سىز يول قويمىغان دائىرىدىكى سانلىق مهلۇماتالرنىڭ سـىزگه يهتكۈزۈلۈشـىنىڭ، 

شۇنداقال خاككېرالرنىڭ كومپيۇتېرىڭىزغا ھۇجۇم قىلىشىنىڭ ئهڭ يۇقىرى چهكته ئالدىنـى 

كونتىـرول «نىڭ ئوتتىن مۇداپىئهلىنىش تېمىنى تهڭشهش ئۈچـۈن  Windows 7.   ئالىدۇ

. تۈرىگه كىرىمىز)  系统和安全(»سىستېما ۋه بىخهتهرلىك«دىكى )控制面板(»تاختىسى

ئـوتتىن مـۇداپىئهلىنىش تېمىنىـڭ «بۇ كۆزنهككه كىرگهندىن كېيىن قارايدىغان بولساق، 

ئوتتىـن  Windows پىروگىراممىالرنىـڭ «ۋه )  检查防火墙状态(»ھالىتىنى تهكـشۈرۈش

) 允许程序通过Windows防火墙(»مــۇداپىئهلىنىش تېمىــدىن ئۆتۈشــىگه يــول قويــۇش

 . تۈرى بار

 

 
 

ئوتتىن مۇداپىئهلىنىش تېمى ئۇالنمىـسىنى چېكىـش  Windowsيۇقۇرىقى كۆزنهكتىكى 

. ئوتتىن مۇداپىئهلىنىش تېمىـنى باشـقۇرۇش كـۆزنىكىگه كىرهلهيمىـز Windowsئارقىلىق 

ئوتتىن مۇداپىئهلىنىش تېمىنى تاقاش، ئېچىـش، يۇقىـرى  windowsمهزكۇر كۆزنهكتىكى 

ــدىلىنىپ مۇناســىۋهتلىك  ــدىن پاي ــدار ئۇالنمىلىرى ــارلىق ئىقتى دهرىجىلىــك تهڭــشهش قات

ــپ،  ــى ئېچى ــىۋهتلىك  Windowsكۆزنهكلهرن ــڭ مۇناس ــۇداپىئهلىنىش تېمىنى ــوتتىن م ئ

 .تهڭشهش مهشغۇالتلىرىنى ئېلىپ بارااليمىز
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