
 سان -6 يىللىق-2007                                                      ئۇيغۇر كومپيۇتېر مهستانىلىرى تور ژورنىلى 

  - 1 -  

 
 
 

 



 سان -6 يىللىق-2007                                                      ئۇيغۇر كومپيۇتېر مهستانىلىرى تور ژورنىلى 

  - 2 -  

 مۇندەرىجه
 

  كومپيۇتېر خهۋەرلىرى

Zune3سهزگۈر    .......................ۆتتى ئۆتكهلدىن ئۇق مىقدارى بىر مىليونلېتىلىش سڭ نى  
   5    سهزگۈر...................... قىلىندىۆرگهزمه كۇتېرى كومپيه خاتىرۇقۇمئ) Fujitsu(فۇجىتسۇ

IT6سهزگۈر    .....................................................ۇچۇرلىرى قىسقا ئ  

 سالونى يۇمشاق دېتال

 

   8سهزگۈر    ..............................هش خاتىرىسى ئىشلۈتتۈرۈش پۇش ئوقۋاستىلىق كۆپ

  

  بۇنىڭدىن-ئۇنىڭدىن

  
Windows13)    بىلىك( بورتاال ئوغلى................................)2 (ۋايهت رىهققىده ھ   
Windows 26سهزگۈر    ................................................  ۈنهر ھ2 تىن   

   
         

  كومپيۇتېر ئىشلىتىشتىن تهجرىبىلهر

  
   29    ۋىرۇس.......................................ۇسۇل ئهت كارامۇرۇشتىكى يوشھۆججهت

Internet Explorer30    مايور.................................. تازىالشۇچۇرالرنى دىكى ئ   
Shift30سهزگۈر    ..................................... پايدىلىنىشهپچىل ئۇپكىسىدىن كون  

   بىلىملىرىتور

  
QQ36سهزگۈر    .......................هلتۈرۈش كهسلىگه دوستالرنى ئهتكهن كۆچۈرۈلۈپ دىكى ئ   

YouTube37    مايور......................................ۆرۈش كۋان فىلىملىرىنى راڭ نى   
  

  جاۋابالر-تىن سوئال» بىلىش«

   35    بىلىش.......................رۋابالجا- بولغان نادىر سوئالهل ھېمىسىدىكى سىست»بىلىش«
 
 

  بىخهتهرلىك بىلىملىرى

XP 38سهزگۈر    ...................هلتۈرۈش كهسلىگهنى ئ»  تالالنمىسىۇچ قىسقۆججهتھ« دىكى 
 

http://www.bilik.cn/bbs/viewpro.php?uid=2470
http://www.bilik.cn


 سان -6 يىللىق-2007                                                      ئۇيغۇر كومپيۇتېر مهستانىلىرى تور ژورنىلى 

  - 3 -  

             

  

  

Zuneنىڭ سېتىلىش مىقدارى بىر مىليونلۇق ئۆتكهلدىن ئۆتتى  

 )Sazgur( سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

وفت شىركىتى تېخى يېقىندىال پهخىرلهنگهن ھالدا،بۇ دۇنيـا بـويىچه مىكروس

بىرىنچــى چــوڭ يۇمــشاق دېتــال ماگنــاتى،ئىككىنچى چــوڭ ئويۇنچــۇق ماشىنىــسى 

ــخىدىكى  ــۇنجى نۇس ــىركىتىنىڭ ت ــشلهپچىقىرىش ش ــان MP3ئى ــسى بولغ ــېتىش Zune قويغۇچى ــى س  ن

دارىنىڭ بىر مىليون دانىلىق چوڭ ئۆتكهلـدىن ۋهزىپىسىنى مۇددهتتىن بۇرۇن تاماملىغانلىقىنى،سېتىلىش مىق

 .ھالقىغانلىقىنى جاكارلىدى

 نىڭ سېتىلىش مىقـدارى بىـر Zuneبىز ناھايىتى خوشال ھالدا بۇ مۇۋهپپهقىيهتنى جاكاراليمىز،«

مىليونلۇق ئۆتكهنلدىن ئۆتتى،بىزنىڭ قاتتىق دېسكا يۈكلهنگهن قويغۇچ بازىرىدىكى پايـدا نىـسبىتىمىزمۇ 

زېمىننــى تىترهتكــۈدهك دهرىجىــده - نىــڭ دهســلهپكى قهدىمــى ئاســمانZuneگهرچه .تــى كه يهت%10

دېدى مىكروسوفت كۆڭۈل ئېچىش ئۈسكۈنىلىرى بۆلۈمىنىڭ » .ھېسابالنمىسىمۇ لېكىن بىز ناھايىتى خوشال

 ).Robbie Bach(لېدىرى روبى باچ

 Robbie Bachانه  ئايـدا مۇۋهپپهقىيهتلىـك ھالـدا بىـر مىليـون د9گهرچه مىكروسوفت ئۆتكهن 

 نىڭ يۈز مىليـون دانىلىـق iPodساتقان بولسىمۇ،لېكىن ئالما شىركىتىنىڭ پهخىرلىك مهھسۇالتى بولمىش 

 .سېتىلىش ئۆتكىلىدىن ئۆتكهنلىكىنىڭ ئالدىدا تېخى ھېچگهپ ئهمهس

Zune مىكروسوفتنىڭ مهھسۇالت ھالىتىگه تازا مـاس كېلىدۇ،ئىقتىـدارى ۋه تولـۇقلىمىلىرى كـۆپ 

ىرىنچى ئهۋالدنىڭ كۆرۈنمه يۈزى كۆرۈمسىز،بىراق،مىكروسوفتنىڭ غايهت زور مهبلىغىنىـڭ قوللىـشى خىل،ب

يوق ئۇنىڭغا ھازىر بىر نـېمه - يهنىال ھازىرقى ئۈتۈنلۈكىنى ساقالپ قاالالمدۇiPodئاستىدا،كهلگۈسىدىكى 

  Zune قويغۇچىسى MP3مىكروسوفت : رهسىمده.دېمهك تېخى قىيىن
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MP3مىكروسوفت  يغۇچىسى  قو Zune 

  

  

بۇنىڭغا ئهمدى تېخىمۇ كۆپ . مۇدا بولىدىغان ئوخشايدۇZune نىڭ ئورنىغا iPodقارىغاندا ئهمدى 

  .ئىقتىدارالر قوشۇلماقچى ئىكهن
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   ئۇقۇم خاتىره كومپيۇتېرى)Fujitsu(جىتسۇفۇ

  )Sazgur( سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

 
 

 بىر تۈرلۈك سـىزلىق خـاتىره جىتسۇمىسىده،فۇياپونىيىنىڭ توكيودا ئۆتكۈزۈلگهن اليىھىلهش كۆرگهز

ئىـسمىدىنال چىقىـپ تۇرۇپتۇكى،بـۇ يېڭـى خـاتىره .»Fab PC«:كومپيۇتېر ئۇقـۇم اليىھىـسىنى چىقـاردى

  .دېيىشكه ئهرزىيدۇ» Fabئادهمنى ھهيران قالدۇرىدىغان«كومپيۇتېر راستتىنال 

 

»Fab PC« دىكىFab نىڭ قىسقارتىلىپ يېزىلىشى »Fabric) دىـن » )ىلىق مهھۇالتىتوقۇمىچ

دهل مۇشـۇنداق .كهلگهن بولۇپ،بۇ خاتىره كومپيۇتېرنىڭ ئېكرانىغا ئىـشلىتىلگهن ماتېرىيـالنى بىلدۈرىـدۇ

بىـرىگه قـاراپ ئېچىلغـان -بىـر.بولغانلىقتىن،بۇ خاتىره كومپيۇتېرنىڭئېكرانى ناھايىتى ئېالستىك،سـهزگۈر

لـۇپ ئىـشلهۋېرىدۇ،ھهتتا قاتلىۋالـسىمۇ ھېچنـېمه قهغهزدهك بولۇپ ئاچسا كونۇپكا تاختىسى ۋه ئېكـران بو

 .بولمايدۇ،ئۇنىڭ سىرتقى قىسمىدىكى ماتېرىيالالر ئىچكى قىسمىدىكى ئېكراننى قوغداش رولىنى ئۆتهيدۇ

  

 ئهمهلگه ئاشۇرۇش تېخنىكىسى،ئهمهلىي باھاسـى،بازارغا سـېلىنامدۇ يوق،يـاكى قاچـان جىتسۇفۇ

لـېكىن .چىگه ھېچقانـداق مۇناسـىۋهتلىك ئۇچـۇر ئـېالن قىلمىـدىبازارغا سېلىنىدۇ دېگهندهكلهرنى ئۆز ئى

ــۇمكىن دهپ پهرهز  ــى م ــشلىتىلگهن بولۇش ــسى ئى ــىياھ تېخنىكى ــۇق س ــۇق قهغهز ۋه ئېلېكترونل ئېلېكترونل

ئهمما ناھايىتى ئېنىقكى،بۇ پهقهت بىر تهسهۋۋۇرغا تولغان ئۇقۇم خاراكتېرلىك تېخنىكـا سـىنىقى .قىلىنماقتا

ــاللىق ــۇش ئېھتىم ــۈرهتلىرى.ى ئهڭ زوربول ــڭ س ــاتىره كومپيۇتېرنى ــۇ خ ــدىكىلهر ب ــى .تۆۋهن ــداق خېل قان

 .بوالمدىكهن؟بۇنى كۆرۈپ ھازىرقى خاتىره كومپيۇتېرىڭىزنى تاشلىۋهتمهڭ جۇمۇ يهنه
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ITقىسقا ئۇچۇرلىرى   
  )Sazgur( سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

 

 كۈنـده 100ىدىكى مىكروسوفت باش لېدىرى بىـل گېيـتىس مـۇ ئاينىـڭ بېـشىدا،بۇ يىـل بېـش

Windows Vista مىليون دانىغا يـېقىن سـېتىلىپ بولغـانلىقىنى ،ئىـستېمالچىالرنىڭ يۆنىلىـشنى  40 نىڭ 

رهقهملهشكهن تۇرمۇش شهكلىگه ئۆزگهرتىشى بۇ سىستېمىنى تـارىختىكى سېتىلىـشى ئهڭ تېـز سىـستېمىغان 

نــى % 78هشــىرىنىڭ سېتىلىــشى ئۇنىــڭ ئىچىــده يــۇقىرى دهرىجىلىــك ن.ئايالنــدۇرغانلىقىنى جاكارلىــدى

  .ئىگىلىگهن

  

جۇڭگــــو دۆلهتلىــــك تهرهققىيــــات ئىــــسالھات كومېتىتىنىــــڭ بىــــر پــــارچه دوكالتىــــدا 

تېخنىكا سانائىتىنىڭ ياراتقـان قىممىتـى -يىلىغا بارغاندا،جۇڭگودىكى يۇقىرى پهن-2010كۆرسىتىلىشىچه،

ــدىكىنىڭ  ــدىنقى نهچــچه يىل ــشىپ 3ئال ــدا ئې ــۇن  تىرى14 ھهسسىــسى ئهتراپى ــۇن ئامېرىكــا 500لي  مىلي

تېخنىكـا سـانائىتى دۇنياغـا ئـۈچىنچى -نۆۋهتته،جۇڭگونىڭ يـۇقىرى پهن.دوللىرىدىن ئېشىپ كېتىدىكهن

  .ئورۇنغا تىزىلغان
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خهلقئارا يۇمشاق دېتال نهشىر ھوقـۇقىنى قوغـداش تهشـكىالتى مۇشـۇ ھهپتىنىـڭ بېـشىدا ئـېالن 

يىلى جۇڭگو بازارلىرىـدا سـاختا نهشـىردىكى -2006شىچه،قىلغان بىر تۈرلۈك تهكشۈرۈش دوكالتىدا دېيىلى

ئـۈچ . دىـن تـۆۋهنلىگهن86%يىلىـدىكى -2005 بولۇپ 82%يۇمشاق دېتالالرنىڭ ئىشلىتىلىش نىسبىتى 

يىلدىن بۇيانقى ساختا نهشىردىكى يۇمغاق دېتالالرنى ئىشلىتىش نىـسبىتىنىڭ تۆۋهنلىشى،يۇمـشاق دېتـال 

-2006بۇنىڭ بىلهن بىـر ۋاقىتتـا،.ىكا دوللىرى زىياندىن ساقالپ قالدى مىليون ئامېر864كارخانىلىرىنى 

 مىليـۇن ئامېرىكـا 200يىلى جۇڭگو ھهقىقىي نهشـىردىكى يۇمـشاق دېتـال بـازىرى كـۆلىمى بىـر مىليـارد 

  . بولغان88%دوللىرىغا يېتىپ،يىللىق ئېشىشى نىسبىتى 

  

مهزكــۇر شــىركهتنىڭ بىرىنچــى تېڭــشۈن شــىركىتى مــالىيه گېزىتىنىــڭ كۆرسىتىــشىگه قارىغانــدا 

 مىليون يۈهن خهلق پۇلى بولۇپ،ئۆتكهن يىلىنىڭ ئوخشاش مهزگىلىدىكى 290پهسىلدىكى ساپ پايدىسى 

  . ئاشقان16.2% مىليون يۈهندىن 249

  

 ”Windows Server “Longhornمىكروسـوفت تهتقىـق قىلىـۋاتقىلى نهچـچه يىلـالر بولغـان 

Beta3 قـا Windows Server 2008دېمهك،بـۇ .ايتـا نـام بهرگهنلىكىنـى رهسـمىي جاكارلىـدى دهپ ق

  .ىسستېما ئهمدى مىكروسوفتنىڭ كېيىنكى ئهۋالد مۇالزىمېتىر مهشغۇالت سىستېمىسى بوپقالىدۇ

  

  .ياھۇ جوڭگۇغا رهسمىي ھالدا جۇڭگو ياھۇ دهپ نام بېرىلدى

  

ــلۇبتىكى  ــى ئۇس ــىركىتى يېڭ ــىبا ش ــۇڭى2.5توش ــز س ــدىغا7200لىق  ئىنگىلى  GB200ن  ئايلىنى

  .گېگابايتلىق قاتتىق دېسكىنى ئېالن قىلدى
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بىر تۈرلۈك قىزىقارلىق سىتاتسىتكا ماتېرىيالىدا كۆرسىتىلىشىچه،ئۆتكهن يىلى توردا نېمه ئهڭ قىزىق 

بهلكىــم بۇمــۇ دۇنيــادا . بولمىغــانكومپيــۇتېر بولۇپ، كىــيىمســېتىلغان؟دېگهن ســوئالنىڭ جــاۋابى ـــــــ

  .نه بىر ئىسپاتى بولسا كېرهكئايالالرنىڭ كۆپلۈكىنىڭ يه

  

 
 

  كۆپ ۋاستىلىق ئوقۇش پۈتتۈرۈش خاتىرىسى ئىشلهش

  سهزگۈر:تهييارلىغۇچى
  

خوشـال مىنـۇتالرنى .پهش دېگـۈچه يېتىـپ كهلـدى مانـا-ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان مهزگىلمۇ ھهش

كتهپنـى مهڭگـۈ بىللهن ئۆتكۈزگهن ساۋاقداشالر بىلهن قالدۇرغان خاتىرىلهر بىزنـى ساۋاقداشـالرنى،ئانا مه

ده،ئۇنداقتا -بۇ گۈزهل ئهسلىمىلهرگه ئهلۋهتته سهل قارىغىلى بولمايدۇ.ئۇنتۇماسلىققا دهۋهت قىلىپ تۇرىدۇ

دهل بىـر تۈرلـۈك » كـۆپ ۋاسـتىلىق ئوقـۇش پۈتتـۈرۈش خاتىرىـسى« بىز ئۇنى خاتىرىلهپ قويمامـدۇق؟

تېـز .ۇپ،مهشـغۇالتى ئـاددىيكهسپىي ئېلېكترونلۇق ئوقـۇش پۈتتـۈرۈش خاتىرىـسى ئىـشلهش دېتـالى بول

سۈرئهتتىال يېزىق،رهسىم،ئاۋاز توپالشتۇرۇلغان كـۆپ ۋاسـتىلىق ئوقـۇش پۈتتـۈرۈش خاتىرىـسى ئىـشلىگىلى 

  .بولىدۇ

بىر ياخشى بولغان ئوقۇش پۈتتۈرۈش خاتىرىسى ياسـاپ چىقىـش ئۈچـۈن ئـاۋۋال ھهرخىـل خـام 

ۋاقداشالر ۋه مهكتهپنىڭ رهسىملىرى،ئوقۇتقۇچى ئوقۇتقۇچىالر،سا.ماتېرىيالالرنى تولۇق تهييارلىۋېلىش كېرهك

ئىـشقىلىپ خـام ماتېرىيـالالرنى قـانچه كـۆپ .ۋه ساۋاقداشالرنىڭ ئـارخىبلىرى،يۈرهك سـۆزلىرى قاتـارلىقالر

  .تهييارلىۋالساق خاتىره شۇنچه ياخشى چىقىدۇ

ــــاۋۋال :بىرىنچــــى قهدهم ــــدىن كېيىن،ئ ــــالنى قوزغاتقان ــــشاق دېت ــــا مهكــــتهپ «يۇم ئان

بـۇ يهرده مهكتهپنىـڭ رهسـىمىنى قوشـساق ۋه مهكـتهپ .نىكىگه كىرىمىزز كۆ)母校的回忆(»ئهسلىمىسى
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ــدۇ ــاق بولى ــىنى يازس ــىمنى .چۈشهندۈرۈلۈش ــان رهس ــارالپ قويغ ــالالش«تهيي ــىم ت  )自选图片(»رهس

 شــهكلىدىكى رهســىملهرنىال BMP,JPGپهقهت .(كونۇپكىــسىنى چــېكىش ئــارقىلىق كىرگــۈزگىلى بولىــدۇ

 كۆرۈنۈش ئۈنۈمىگه كاپالهتلىك قىلىـش ئۈچـۈن ئهڭ ياخشىـسى رهسـىمنىڭ كىرگۈزۈشكه بولىدۇ،رهسىمنىڭ

سىـستېما «ئهگهر مهكتهپنىڭ رهسىمى بولمىسا) نىسبهت بويىچه تهڭشىگهن ياخشى4:3چوڭلۇق نىسبىتىنى 

 كونۇپكىسىنى چېكىپ يۇمشاق دېتالنىڭ ئۆزىـدىكى رهسـىملهرنى ئىشلهتـسىڭىزمۇ )系统图片 (»رهسىمى

 رامكىـسىغا )母校回忆(»ئانـا مهكـتهپ ئهسلىمىـسى« ۋه )班级名称(»امىسىنىپ نـ«ئاندىن .بولىدۇ

  .مۇناسىۋهتلىك چۈشهندۈرۈشنى يازسىڭىز بولىدۇ

  

ــــــاغۋهن«:قهدهم-2 ــــــاكهش ب ــــــۆزنهكتىكى « ۋه )辛苦的园丁(»جاپ ــــــشاش ك ئوخ

 ئىككى تۈر كارتىسىمۇ پۈتۈنلهي ئوخشاش بولۇپ بـۇ يهرده ئوقۇتقۇچىالرنىـڭ )同窗的学友(»ساۋاقداش

ئوقۇتقــۇچى « تــۈر كارتىــسىدا )辛苦的园丁(»جاپــاكهش بــاغۋهن«. قىلىمىــزرهســىم قوشۇشــنى مىــسال

 دىئـالوگ )添加照片(»رهسـىم قوشـۇش« كونۇپكىسىنى بېـسىپ،)添加老师照片(»رهسىمىنى قوشۇش

ــاچىمىز ــسىنى ئ ــزدهش«.رامكى ــىم ئى ــدهرىجىنى )搜寻图片(»رهس ــلۇق مۇن ــىم تۇرۇش ــده رهس  تىزىملىكى

ــىمله ــارلىق رهس ــدىكى ب ــۇ مۇندهرىجى ــيىن ب ــهتكهندىن كې ــزىملىكته كۆرس ــتىدىكى تى ــالال ئاس ر دهرھ
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 رامكىـسىدا بـۇ رهسـىمنى )图片浏览(»رهسـىم كـۆرۈش«رهسىم ئىسمىنىڭ سـول تهرىپىـدىكى .كۆرۈنىدۇ

ئانـدىن ئېھتىيـاجلىق رهسـىمنى نـۆۋهت .كۆرۈش ئارقىلىق ئۆزىمىز ئىـزدىگهن رهسـىمنى مۇقىمالشـتۇرااليمىز

ملىككه تالالنغــــــان ھــــــۆججهتنى ئــــــوڭ تهرهپتىكــــــى تىــــــزى«بــــــويىچه تــــــالالپ،

ـــۈزۈش ـــسىپ،رهسىمنى )被选文件放入右边列表(»كىرگ ـــسىنى بې ـــۆججىتى « كونۇپكى ـــىم ھ رهس

بهلگىلىــك ھــۆججهتلهرنى ] √[تىزىملىكتىكــى «ئانــدىن .گه كىرگــۈزىمىز)图片文件列表(»تىزىملىكــى

 كونۇپكىـسىنى بېـسىپ )标记文件到制作系统中]√[ 保存列表中(»ياساش سىستېمىسىغا سـاقالش

 رامكىـسىغا قوشـساقال )老师全部信息列表(»لىكـىئوقۇتقۇچى پۈتـۈن ئۇچـۇرى تىزىم«بۇ رهسىملهرنى 

  .بولدى

  

  

  

تىزىملىكنىڭ ئوڭ (مهشغۇالت كۆزنىكىگه قايتقاندىن كېيىن،تىزىملىكتىكى رهسىملهرنى نۆۋهت بويىچه تاللىساق 

بۇ رهىمگه ماس يېزىق .)تهرهپ ئۈستى ئۈچبۇرجهك  كونۇپكا ئارقىلىق رهسمنىڭ تهرتىپىنى تهڭشىگىلى بولىدۇ

  .فامىله،خىزمىتى،تېلېفون نومۇرى دېگهندهك- ىسىمئ:.مهسىلهن.ى بولىدۇئۇچۇرىنى قوشقىل
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ــتالر«:قهدهم-3 ــۈك ۋاقى ــىنىپ )永恒的瞬间(»مهڭگۈل ــسىنى چېكىــپ مهكتهپ،س ــۈر تالالنمى  ت

تۇرمـــــۇش رهســـــىمى «.ھاياتىغـــــا مۇناســـــىۋهتلىك رهســـــىم ۋه ئۇچـــــۇرالرنى قوشىـــــسىز

گ رامكىـسىدا وئـال دى)添加图片(»رهسـىم قوشـۇش«كونۇپكىسىنى چېكىپ،)添加生活照片(»قوشۇش

سىنىپ ئالبومى بارلىق ئۇچـۇرالر «ئاندىن ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى .تهييارلىۋالغان مهكتهپ رهسىمىنى ئاچىمىز

ئاندىن تهرتىپ بـويىچه رهسـىم تـالالپ ئۇالرغـا .گه كىرگۈزىمىز)班级信息全部信息列表(»تىزىملىكى

  .كىرگۈزىمىز» چۈشهندۈرۈش«،»ۋاقىت«،»تېما«

تـۈر كارتىـسىنى چېكىـپ،پۈتهي دهپ قالغـان )难忘的旋律(»ىيهمېلودئۇنتۇلغۇسىز «:قهدهم-4

ــستۇرىمىز ــسى قى ــۈش مۇزىكى ــا كۆرۈن ــسىگه ئارق ــۈرۈش خاتىرى ــۇش پۈتت ــۈن.ئوق ــڭ ئۈچ ــا «بۇنى مۇزىك

ــۈرىنى چېكىــپ،)添加音乐曲目(»قوشــۇش ــسىنى)添加音乐(»مۇزىكــا قوشــۇش« ت ــالوگ رامكى   دىئ

ىنى تالالپ،ئاسـتىدىكى  رامكىسىدا مۇزىكا تۇرۇشـلۇق مۇنـدهرىج)搜寻音乐(»مۇزىكا ئىزدهش«ئېچىپ،

نـۆۋهتتىكى «.تىزىملىكته مۇزىكا ھۆججىتىنى تالالپ،ئاستىدىكى تىزىملىكته مۇزىكا ھـۆججىتىنى تـالاليمىز

ئـۆزىمىزگه . كونۇپكىسىنى چېكىپ ئالدىن ئـاڭالپ باقـساق بولىـدۇ)播放当前音乐(»مۇزىكىنى قويۇش

ـــــيىن  ـــــى مۇقىمالشـــــتۇرغاندىن كې ـــــك مۇزىكـــــا ئىكهنلىكىن ـــــ«كېرهكلى ۆججىتى مۇزىكـــــا ھ
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مۇزىكـا قوشـقىلى -بىرال ۋاقىتتـا كـۆپ ناخـشا. رامكىسىغا قوشساق بولىدۇ)音乐文件列表(»تىزىملىكى

ـــدۇ ـــدا.بولى ـــى«ئهڭ ئاخىرى ـــا ]√[تىزىملىكتىك ـــا ئامبىرىغ ـــۆججهتنى مۇزىك ـــان ھ ـــسى قويۇلغ بهلگى

 كونۇپكىـسىنى چېكىـپ مۇزىكـا ھـۆججهتلىرىنى )标记文件到音乐库中 ]√[保存列表中(»ساقالش

مۇزىكــــــا بــــــارلىق ئۇچــــــۇرلىرى «بــــــۇ ۋاقىتتــــــا.ىزمهشــــــغۇالت كۆزنىكىگهقوشــــــىم

مۇزىكـــا « ده مۇزىكـــا ھـــۆججىىتى نـــامى بولمايـــدۇ،)音乐曲目全部信息列表(»تىزىملىكـــى

  . رامكىسىدا ئىىم قويساق بولىدۇ)曲目名称(»نامى

 كونۇپكىـسىنى )制作(»ياسـاش«بارلىق خام ماتېرىيالالر قوشۇلۇپ بولغاندىن كېـيىن،:قهدهم-5

 دىئــالوگ رامكىــسىدا ھۆججهتنىــڭ ســاقلىنىش )生成制作(»ياســاپ ھاســىل قىلىــش«چهكــسهك 

 كونۇپكىسىنى چهكسهكال كۆپ ۋاستىلىق ئوقۇش پۈتتـۈرۈش )制作(»ياساش«مۇندهرىجىسىنى كۆرسىتىپ 

  .خاتىرىسنى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ

  

بۇ .ناملىق مۇندهرىجىنى كۆرىمىز] BYJNC[ياساپ بولغاندىن كېيىن ساقالنغان مۇندهرىجىنى ئاچساق 

ناملىق ھۆججهت بار بولۇپ،بۇ ھۆججهتنى قوش چهكسهك ] JNCsee.exe[ ئاچساق ئىچىده مۇندهرىجىنى

ئهڭ ئاخىرىدا بۇ مۇندهرىجىنى دېسكىغا ئويۇۋېلىپ ساۋاقداشالر بېرىپ تهڭ .خاتىرىنىڭ ئۈنۈمىنى كۆرهلهيمىز

 .يدىكهنچاتاق يېرى يۇنىكودنى قوللىمايدىكهن،شۇڭا ئۇيغۇرچه ئىشلىگىلى بولما.بهھر ئالساق بولىدۇ
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Windows 2(رىۋايهت  ھهققىدە( 
  )بىلىك(بورتاال ئوغلى:تهييارلىغۇچى
 FinalFantasy:ئهزالىق نامىبىلىك كۇلۇبىدىكى 

  

  يىللىرى-2000- 1995ئىككىنچى قىسىم    

  ...يۇقىرى پهللىگه چىقىش

  

 نىڭ ئهڭ مۇھىم بۇرۇلۇش نۇقتىسىنىڭ بىرى ھېسابلىنىپ،ئۇنىڭ چوڭقۇر Microsoftيىلى -1995

بۇ يىل توغرۇلۇق سۆزلهيدىغان ئىشالر ھهقىقهتهن ناھايىتى . ىلهرنى ئهسلىتىدۇتهسىرى ھازىرغا قهدهر كىش

  ...كۆپ

  
  

Windows 95  

  
  

   Windows 2.x بولسۇن يـاكى Windows 3.x بولـسۇن،ئۇالرنىڭ ھهممىـسى MS-DOS 

 32 غــا ئوخــشاش NT ئۈســتهل يۈزىـده Microsoft.  مهشــغۇالت سىستېمىـسىWindowsئاساسـىدىكى 

 ”Chicago“ت سىستېمىسىنىڭ بولۇشىنى ئـارزۇ قىلىـدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن ئـېچىش كـودى بىتلىق مهشغۇال

 Windows 95بۇ دهل كېيىنكـى . بولغان مهشغۇالت سىستېمىسى كۈندىلىك ئىش تهرتىپىگه كىرگۈزىلىدۇ

  .دۇر

http://www.bilik.cn
http://www.bilik.cn/bbs/viewpro.php?uid=2470
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=6271
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]Windows 95سىناق نۇسخىسىنىڭ سۈرىتى [  

ئۇ تارىختا بىرىنچى . لىنىدۇ رهسمىي ئېالن قىWindows 95كۈنى، -24ئاينىڭ -8يىل -1995

 Windows.  ئىدى4.0 بولۇپ، رهسمىي نهشر نومۇرى Windowsبولۇپ يىل نامى بىلهن نام بېرىلگهن 

 دىـن پۈتـۈنلهي ئايرىلىـپ MS-DOS ئارىالشما مهشغۇالت سىستېمىسى بولۇپ، 16bit/32bit بولسا 95

الر ۋه يېڭـى ئۇقـۇمالر كىرگۈزىلىـدۇ،  كه نۇرغۇنلىغـان دېتـالWindows 95. مۇستهقىل ئىجرا بوالاليـدۇ

باشالش تىزىملىكى بىلهن ۋهزىپه ستونىغا ئوخشاش مۇنهۋۋهر ئۈسـتهل يـۈزى ئوبيېكتلىرى،يـۇقىرى :مهسىلهن

 Plug and Playئۈنۈملۈك ئالدىن ئىگىلهش ئۇسلۇبىدىكى كۆپ ۋهزىپه ۋه كۆپ يىپ ئۇچى تېخنىكىسى، 

 Windowsبۇ ئىقتىدارالرنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن، .اتارلىقالرتېخنىكسى، مول كۆپ ۋاستىلىق پروگراممىالر ق

 نـى ئىـشلىتىش Windows 95.  بىر مهيدان قـاتتىق دېتـال يـېڭىالش ھهرىكىـتىگه تـۈرتكه بولىـدۇ95

 چوڭلـۇقتىكى ئىچكـى سـاقلىغۇچ، 16MB چوڭلۇقتىكى قاتتىق دېـسكا، 100MBئۈچۈن، سىزده چوقۇم 

يدىغان كۆرسـىتىش كارتىـسى بولۇشـى كېـرهك ئىـدى،بۇ شـۇ  رهڭنى قولال256 ئېنىقلىق بىلهن 480*640

 نىڭ ھهر بىر قېتىملىـق چـوڭ Windowsشۇ چاغدىن باشالپ،.چاغدا خېلى يۇقۇرى تهلهپ ھېسابلىناتتى
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شــۇ يىلنىــڭ ئاخىرىــدا، . يېڭىلىنىــشىغا بىــر قېتىملىــق قــاتتىق دېتــال يېڭىلىنىــشى ئهگىــشىپ كېلىــدۇ

Microsoft Windows 95 Service Release 1 نـى ئـېالن قىلىـدۇ،ئىككىنچى يىلـى Windows 95 

OEM Service Release 2 (Windows 95 OSR2)شـۇنىڭدىن باشـالپ، .  نـى ئـېالن قىلىـدۇ

Windows ــسى ــغۇالت سىستېمى ــده FAT32 مهش ــدۇ، ھهم ــمىي قولالي ــسىنى رهس ــۆججهت سىستېمى  ھ

Internet Explorerنى قوشۇپ تارقىتىشقا باشاليدۇ  .Microsoftمهشغۇالت سىستېمىسى ئىچىـگه  نىڭ 

Internet Explorer نــى قوشــۇپ تارقىتىــشى تــور بهت كۆرگــۈچ ياســاش شــىركىتى Netscape نىــڭ 

 نىـڭ Microsoftشۇنىڭدىن ئېتبـارهن، .نارازىلىقىنى قوزغايدۇ،ئۇالر بۇ قىلمىشنى ئادالهتسىز دهپ قارايدۇ

. تـاكى ھازىرغـا قهدهر داۋاملىـشىپ كېلىـدۇمونوپوللىقىغا قارشى ھهرىكهتلهر تهدرىجىي ئهۋجىگه چىقىـپ 

Windows 95 OSR2 نىڭ مۇھىملىقى سهۋهبىدىن، بهزىلهر ئۇنى Windows 97دهپمۇ ئاتايدۇ .  

  
]Windows 95قوزغىلىش سۈرىتى [  



 سان -6 يىللىق-2007                                                      ئۇيغۇر كومپيۇتېر مهستانىلىرى تور ژورنىلى 

  - 16 -  

  
]Windows 95ۈستهل يۈزى ئ[  

ــدا،  ــپ ئېيتقان ــتىن ئېلى ــسۇالت Windows 95ھهر تهرهپ ــك مهھ ــدا غهلىبىلى ــۇقهررهر ھال  م

 Windows. ھېسابلىنىدۇ،ھهتتاكى تارىختىكى ئهڭ غهلبىلىك مهشغۇالت سىستېمىسى دېيىشكىمۇ بولىـدۇ

 ئالدى بىلهن Microsoftئايلىنىدۇ، ) غهربنىڭ بايرام كۈنى( ئېالن قىلىنغان كۈن گويا بىر خاللوۋىنغا 95

Rolling Stones مۇزىكا ئهترىتىدىن Start Me Up نـاملىق ناخـشىنىڭ ئىـشلىتىش ھوقـۇقىنى يـۇقىرى 

 مولـۇق تهنھهرىـكهت 12 دىكى Redmondباھادا سېتىۋېلىپ،ئۆزىنىڭ ئېالن مۇزىكىسى قىلىدۇ،ئارقىدىن 

بۇنـداق . ى ئېلىـپ بارىـدۇمهيدانىدا مىسلى كۆرۈلمىگهن دهرىجىـدىكى چـوڭ ئـېالن قىلىـش پائـالىيىتىن

ــاكى  ــۇتېرى بولمىغان،ھهتت ــان كومپي ــىرىده، نۇرغۇنلىغ ــۋىقات تهس ــۈك تهش ــڭ Windows 95كۈچل  نى

 كـۈن 4قىـسقىغىنا . نېمىلىكىنىمۇ بىلمهيدىغان خېرىدارالرمۇ ئۆچرهتته تۇرۇپ يۇمـشاق دېتـال سـېتىۋالىدۇ

  .لىدۇ مىليون نۇسخىدىن كۆپرهكى سېتىلىپ بو1 نىڭ Windows 95ئىچىده 
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]Windows 95ئېالن قىلىنىش مهيدانى [  

  ] http://www.cnbeta.com/xiaolu/win95/startmeup.mp3: چۈشۈرۈش ئادرېسى ناملىق ناخشىنى Start Me Up: ئىزاھ[

  
  

Windows NT 4.0  

  
 نى ئهسلهپ ئۆتكهنده، بىز ئهمهلىيهتـته بىـر نهشـىرىنى تاشـالپ Windows NT 3.xئالدىدا   

ئايـدا ئـېالن قىلىنغـان -5يىلـى -1996بۇ نهشـىر  . Windows NT 3.51،ئۇ بولسىمۇ ئۆتۈپ كهتتۇق

 ئۈچــۈن اليىھىلهنــگهن قوللىنىــشچان پروگراممىالرنــى Windows 95بولۇپ،ئۇنىــڭ ئهھمىيىتــى بولــسا 

 Windows كه ئوخشاش Windows 95 ھهتتا بۇ سىستېمىغا Microsoft. قولالشنى باشالشتىن ئىبارهت

Explorerئىككىنچى يىلـى، . وشىدۇ نى قWindows 95 كه تېخىمـۇ يـېقىن بولغـان Windows NT 

 ئائىلىسىدىكى مهھسۇالتلىرى پىشىپ NT نىڭ Microsoftبۇ نهشىرىدىن باشالپ، .  دۇنياغا كېلىدۇ4.0

  .يېتىلىشقا قاراپ ماڭىدۇ



 سان -6 يىللىق-2007                                                      ئۇيغۇر كومپيۇتېر مهستانىلىرى تور ژورنىلى 

  - 18 -  

  

]Windows NT 4.0قوزغىلىش سۈرىتى [  

  

بـۇ نهشـىرىده . رهسمىي ئېالن قىلىنىدۇWindows NT 4.0كۈنى، -29ئاينىڭ -6يىلى -1996

Windows 95 ئۈستهل يـۈزى كۆرۈنۈشـى ئىـشلىتىلىپ، نۇرغۇنلىغـان ئهمهلىـي قوللىنـشىچان مـۇالزىمهت 

 مــۇالزىمىتېرى بــازىرى جــېڭىگه Web ئۈچــۈن Microsoftقــوراللىرى قوشــۇلىدۇ،بۇنىڭ ئىچىــده كېــيىن 

بىراق، ئۈستهل يۈزى .  مۇ بارIIS ( Internet Information Services)ئاتلىنىپ كۆپ كۈچ چىقارغان 

 نــى بىــر ئورۇنغــا قويــۇپ Windows 95 بىــلهن Windows NT 4.0قوللىنىــشىدىكى ئاددىيلىقتــا 

بـۇ خىـل ئهھـۋال .  يۈزىنىڭ يېڭى نهشـىرىنى قوللىمـايتتىDirectXسېلىشتۇرغىلى بولمايتتى،چۈنكى ئۇ 

 غا كهلگهنده ئاندىن بىر ئـاز Windows 2000 يهنى، Windows NT 5.0تاكى كېيىنكى كۈنلهردىكى 

 غـا بولغـان تېخنىكىلىـق قوللىـشى بىـر نهچـچه يىـل Windows NT نىـڭ Microsoft. ياخـشىلىنىدۇ

 نـى ئـېالن قىلىـپ، (Service Pack) مـۇالزىمهت بـولىقى 6داۋاملىشىدۇ، ئوتتۇرىـدا جهمئىـي بولـۇپ 

كۆرۈنهرلىـك .  ئىقتىـدارالر بىـلهن تهمىنلهيـدۇيوچۇقالرنى ياماش بىـلهن بىلـله يهنه بىـر تۈركـۈم يېڭـى

ئهسـرگه كىرگهنـدىن كېيىنمـۇ داۋاملىـق -21مۇقىملىقى سـهۋهبىدىن، بـۇ نهشـىرنى نۇرغـۇن شـىركهتلهر 

  .ئىشلىتىپ كېلىدۇ
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]Windows NT 4.0 بىلهن IE 2.0[  

  

Windows 98  
  

 شـىركىتى Microsoftكـۈنى -25ئاينىـڭ -6يىلـى -1998ئالدىدىكى مۇۋهپپهقىيهتكه تايىنىپ،

Windows 95 نىڭ ۋارىسى Windows 98ئۇنىـڭ ئـېچىش كـودى .  نى ئـېالن قىلىـدۇ“Memphis” 

ــۇرى  ــىر نوم ــۇپ، ئۆلچهملىــك نهش ــدۇ4.10.1998بول ــۇ Internet Explorer (IE 4.0).  بولى  م

Windows Explorer غا ئوخشاش سىرتقى يۈزگه ئىگه بولۇشقا باشالپ،ئىككىسنىڭ زىچ بىرىكتۈرۈلۈشـى 

 نـى بـاغالپ تارقىتىـشىغا مـۇھىم بـاھهنه Internet Explorer نىڭ مهھسۇالتلىرىدا Microsoftېيىن ك

 مـۇ مـۇھىم سـىرتقى يـۈزى ئېلېمېنتـى سـۈپىتىده Quick Launch Barبۇنىـڭ بىـلهن بىـرگه،. بولىدۇ

 نىـڭ قـاچىالش پروگراممىـسىغا Windows 95 نىڭ قـاچىالش پروگراممىـسى Windows 98. قوشۇلىدۇ

غاندا تېخىمۇ ئاسان بولىدۇ، ئىچكـى سـاقلىغۇچ باشـقۇرۇش پروگراممىـسىنىڭ ئۈنـۈمى زور دهرىجىـده قارى

 قاتـارلىق AGP ۋه MMX.يۇقرى كۆتۈرۈلۈپ،ۋهزىپه باشقۇرۇش پروگراممىسىمۇ ناھايىتى كۈچلۈك بولىـدۇ

 1200رگۈزۈلـۈپ  ده ئاز بولمىغان تۈزۈتۈشلهر كىWindows 98يېڭى قاتتىق دېتالالرغا بولغان قولالشتىمۇ،

 كه قارىتــا Windows 95ئېيتىــشالرغا قارىغانــدا،. دىــن ئــارتۇق قوزغــاتقۇچى پروگراممىــسى قوشــۇلىدۇ
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پروگراممـا  (bug دىـن ئـارتۇق 3000 ئهسـلى كودىـدىن Microsoftتۈزۈتۈش ئېلىپ بېرىش جهريانىدا، 

) ىككىنچـى نهشـرىئ (Windows 98 SE (Second Edition). الرنى تـازىالپ چىققـان) يېتهرسىزلىكى

بۇ نهشىرده ئالدىنىقى نهشىردىكى بىر قىـسىم كىچىـك .كۈنى ئېالن قىلىنىدۇ-10ئاينىڭ -6 يىل -1999

 Internetمهسىلىلهرنى توغرىلىغاندىن باشقا يهنه بىر تۈركۈم يېڭىالشالرنى ئېلىـپ بېرىلىـدۇ، مهسـىلهن، 

Explorer 5 ، Windows NetMeeting 3 يهرلىك دائىرىدىكى توردا، Internet تىـن تهڭ بهھـرىمهن 

 ئويـۇن يۈزىنىـڭ DirectX 6.1.  نـى قـولالش قاتـارلىقالرUSB نى قولالش ۋه DVD-ROMبولۇش، 

  .  سىستېمىسىنى ئهڭ ياخشى ئويۇن سۇپىسىغا ئايالندۇرىدۇWindowsقوشۇلىشى، 

  

  
  

]Windows 98مهھسۇالت بولىقى [  
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]Windows 98ش يۈزى قاچىال[  

  
  

]Windows 98ئۈستهل يۈزى [  
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 نىـڭ ھهر ئىككىلىـسى مۇۋهپپهقىيهتلىـك Windows 98 SE بىـلهن Windows 98ئومـۇمهن، 

  .  الردا ئۇالرنىڭ سىماسىنى كۆرهلهيمىزPCھازىرغا قهدهر، بىز نۇرغۇنلىغان كونا . مهھسۇالت ھېسابلىنىدۇ

  

Windows 2000  
  

Windows 4.0يىن،  ئېالن قىلىنغاندىن كېMicrosoft NT مهھسۇالت لىنىيىـسىنىڭ كېيىنكـى 

 يهنه بىر قېـتىم يىـل نـامى Microsoftلېكىن، بۇ قېتىم .  بولىدۇWindows NT 5.0نىشانى تهبىئىيال 

 نىـڭ نـامى Windows NT 5.0ئايـدا، -10يىل -1998.  مهھسۇالتىغا نام بېرىدۇWindowsبىلهن 

Windows 2000غا ئۆزگهرتىلىدۇ .  

  
  

]Windows NT 5.0كىرىش يۈزى [  
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Windows 2000 كۈنى رهسمىي ئېالن قىلىنىـپ، ئوخـشاش -17ئاينىڭ -2يىلى -2000 بولسا

 Professional:  خىـل نۇسخىـسىنى تارقىتىـدۇ4بولمىغان ئىشلهتكۈچىلهر توپى ئۈچـۈن جهمئىـي بولـۇپ 

ى دهرىجىلىـك يـۇقىر (Advanced Server، )مـۇالزىمېتېر نۇسخىـسى (Server، )كهسـپىي نۇسخىـسى(

ـــسى ـــۇالزىمېتېرى  (Datacenter Serverۋه ) مـــۇالزىمېتېر نۇسخى ـــزى م ســـانلىق مهلۇمـــات مهركى

 نۇسخىـسىدىن ئۆزگىرىـپ Workstation نۇسخىسى بۇرۇنقى Professionalبۇنىڭ ئىچىده، ).نۇسخىسى

ــۇپ،  ــگهن بول ــسى NTكهل ــۈزى سىستېمى ــتهل ي ــۇندىكى ئۈس ــي يوس ــى ھهققى ــسىدىكى بىرىنچ  ئائىلى

ھـالبۇكى .  نىڭ دۇنياغا كېلىشىگه ئاسـاس سـالىدۇWindows XPبۇ نۇسخىسى كېيىنكى . بلىنىدۇھېسا

 نىڭ مۇالزىمېتېر بازىرىغا قارىتـا جهڭ ئـېالن Microsoft خىل سودا خاراكتېرلىك مهھسۇالتالر 3كېيىنكى 

الت بولـۇپ،  بولسا ئىنقالب خاراكتېرلىك مهھـسۇWindows 2000. قىلغانلىقىنىڭ سىمۋولى ھېسابلىنىدۇ

ئىـشلهتكۈچى قهۋىتـى بىـلهن يـادرو قهۋىتىنىـڭ . نۇرغۇنلىغان يېڭـى تېخنىكىالرنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ

ــشى  ــدۇNTئايرىلى ــۇقىم قىلى ــۇ ئورۇنلۇق،م ــسىنى تېخم ــستېما قۇرۇلمى ــڭ سى ــۆججهت NTFS.  نى  ھ

 ســـاقالش سخېمىـــسى، RAID-5، )ھـــۆججهت شـــىفىرالش سىستېمىـــسى (EFSسىستېمىـــسى، 

رۇلغان ھۆججهت سىستېمىسى،ئاكتىپ مۇندهرىجه قاتارلىق كۆپلىگهن يېڭـى ئىقتىـدارالرمۇ شـۇ تارقاقالشتۇ

ــدۇ ــدانغا كېلى ــا دهســلهپ مهي ــا بولغــان قولالشــتا، . ۋاقىتت ــاتتىق دېتالالرغ  نىــڭ Windows 2000ق

 نى قوللىشى ئـۇنى كهسـپىي CPU نىڭ كۆپ Windows 2000. ئىلگىرىلىشى خېلى كۆرۈنهرلىك بولىدۇ

 تېخنىكـسى بىزنـى Plug and Playيېڭـى .ېتىېر قىلىپ ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدۇرىـدۇمۇالزىم

USB ، IEEE1394قاتارلىق ئۈسـكىنىلهرنى ئاسـان ئۇسـۇلدا ئىـشلىتىش پۇرسـىتى بىـلهن تهمىنلهيـدۇ  .

ده  مۇ مۇھىم باشقۇرۇش قـورالى سـۈپىتى(MMC)شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، باشقۇرۇش كونترول سۇپىسى 

ــدۇ ــۇ Windows NT 4.0. كىرگۈزىلى ــۇن يۈزىم ــى ئوي ــدىغان يېڭ ــا Windows 2000 قوللىماي  غ

بىـراق، مۇنـداق كـۆپ يېڭـى تېخنىكىالرنىـڭ قوشۇلۇشـى، . تۇرDirectX 7.0كىرگۈزىلىدۇ،ئۇ بولسىمۇ 

Windows 2000 گه نۇرغــۇن يوشــۇرۇن سىــستېما يوچــۇقلىرىنى قوشــۇپ بېرىــدۇ،بۇالر كېيىنكــى 

Worm.Blaster دهك قۇرتسىمان ۋىرۇسالرنىڭ ئهۋج ئېلىشىگه ئۇرۇق سالىدۇ.  
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]Windows 2000قوزغىلىش سۈرىتى [  

  
]Windows 2000ئۈستهل يۈزى [  

Windows 2000بهك . قولغا كهلتۈرگهن ئىلگىرىلهش مسىلى كـۆرۈلمىگهن دهرىجىـده زور بولىـدۇ

 دىن كېيىنكى ئهڭ مۇھىم Windows 95 نىڭ Microsoft  داغدۇغىلىق بولۇپ ھېسابالنمىسىمۇ،ئهمما ئۇ

 مهھــسۇالت Windows 9x نىــڭ مهيــدانغا كېلىــشى Windows 2000. مهھــسۇالتى بولــۇپ قالىــدۇ
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 يـادرولۇق NT كېـيىن Microsoft. ئائىلىسىنىڭ ئاخىرقى نۇقتىغا يېتىپ كهلگهنلىكىـدىن دېـرهك بېرىـدۇ

  . ايرىيدۇ بازار سىستېمىسىنى ئWindowsمهھسۇالتلىرى ئاساسىدا، قايتىدىن 

  

Windows Me  
  

Windows 98 SE ،بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن Microsoft ئۇنىڭ ئۈچنىچى نهشىرىنى ئـېچىش 

 Windows Millenniumكېـيىن، بـۇ سىـستېمىنىڭ نـامى رهسـمىي يوسـۇندا . خزمىتىنـى باشـاليدۇ

Edition)قىسقارتىلىپ (گه ئۆزگهرتىلىپ، )مىڭ يىل نهشرىWindows Meيىلـى -2000)  دهپ ئاتىلىدۇ

 نىڭ بازار نىشانى ئائىله كۆڭۈل ئېچىشى بولۇپ، Windows Me. كۈنى ئېالن قىلىنىدۇ-14ئاينىڭ -9

Windows 98 كه نىسبهتهن ئېلىپ بېرىلغان يېڭىلىنىشالر ئـانچه كـۆپ ئهمهس، ئاساسـلىقى ئـادهتتىكى 

 Windows ۋه Internet Explorer 5.5مهسىلهن،  يۇمشاق دېتالالرنىال يېڭىاليدۇ،كۆپ ئىشلىتىلىدىغان

Media Player 7.0.  ،شۇنىڭ بىلهن بىـرگهWindows Me ،گه بىـر قاتـار يېڭـى كىچىـڭ ئويـۇنالر 

 ۋه تېخى پىشىپ يېتىلمىگهن سىـستېما Movie Makerئائىله كىنولىرىنى ئىشلهش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان 

 16bit/32bit ئهڭ ئـاخىرقى Windows Me. ئهسـلىگه قـايتۇرۇش تېخنىكىـسى قاتـارلىقالر كىرگۈزىلىـدۇ

 4.9 ئائىلىسى مهھسۇالتى بولۇپ، بىز ئۇنىـڭ نهشـىر نومۇرىنىـڭ Windows 9xئارىالش ئۇسلۇبىدىكى 

 بـۇ Microsoftشـۇ ۋهجىـدىن . نىـڭ بـۇ خىـل مۇددىئاسـىنى كـۆرۈۋاالاليمىزMicrosoftئىكهنلىكىدىن 

كۆپ ساندىكى كىـشىلهر ئـۇنى . مهيدۇمهشغۇالت سىستېمىسىغا بولغان تهشۋىقاتىدىمۇ ئانچه كۈچهپ كهت

Microsoft نىڭ Windows 3.0دىن كېيىنكى ئهڭ مهغلۇبىيهتلىك تارقاتقان سىستېمىسى دهپ قارايدۇ  .

 ئۇالر دېگهنـدهك ھېچنـېمىگه ئهرزىـمهس نهرسـىمۇ ئهمهس،ئۇنىـڭ قـوزغىلىش ۋه Windows Meبىراق، 

ــۈش ســۈرئىتى  ــده ئهڭ Windows بىتلىــق 32ئۆچۈرۈل ــسابلىنىدۇ الر ئىچى ــز ھې ــا . تې ئۇنىڭــدىكى ئامم

تهرىپىدىن تېخى پىشىپ يېتىلمىگهن دهپ تهنقىدگه ئۇچىرىغان يېڭى ئىقتىدارالر كېيىن يىڭى قىيـاپهت ۋه 

.  يادروسىدىكى شهخسىي كومپيۇتېر سىستېمىلىرىدا كۆرۈلۈشـكه باشـاليدۇNTتېخىمۇ مۇقىم ئۈنۈمى بىلهن 

Microsoftقايتا بىر قېتىم زور دهرىجىده تۈزۈتۈش ئېلىپ بارىدۇ ئۆزىنىڭ مهھسۇالت لىنىيىسىگه .  
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]Windows Meقوزغىلىش سۈرىتى [  

  
]Windows Meئۈستهل يۈزى [  

 ساندا آېيىنكى داۋامى
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Windows ھۈنهر2 تىن   
  )Sazgur(سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

  خاتىره دهپتهرده ھۆججهت ئېچىلىش ۋاقتىنى ئاپتوماتىك خاتىرىلهش.1

بۇنىـڭ . ئادهتته مهلۇم تېكىست ھۆججىتىنىڭ ئېچىلىش ۋاقتىنى خـاتىرىلىيهلهيمىزخاتىره دهپتهرده

،قـۇر )چوقـۇم چـوڭ يېزىلىـشى كېـرهك(دهپ كىرگـۈزۈپ» LOG.«ھۆججهتنىڭ بىرىنچى قۇرىغا :ئۇسۇلى

بۇنداق بولغاندا بۇ ھۆججهت ھهر ئېچىلىپ تاقالغانـدىن .تاشلىۋېتىپ مهزمۇننى يېزىپ ساقلىساقال بولىدۇ

ججهت مهزمۇنىنىـڭ ئاخىرىغـا ئاپتوماتىـك ھالـدا ھۆججهتنىـڭ نـۆۋهتتىكى ئـېچىلىش ۋاقتىنـى كېيىن ھۆ

  .خاتىرىلهپ ماڭىدۇ

  
ــقا  ــۆزگهرتىلگهنلىكىنى شۇڭالش ــۆججهت ئ ــىزدىن ھ ــدىغىنىڭىزدا س ــۆججهتنى ئېتىۋېتى ــۋهتته ھ ئهل

ــورايدۇ ــاقلىمايدىغانلىقىڭىزنى س ــاكى س ــاقاليدىغان ي ــت خاتىر» ھهئه«.س ــسىڭىز ۋاقى ــى باس ــپ ن ىلىنى

  .نى باسسىڭىز ساقالنمايدۇ» ياق«قالىدۇ،
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   ھۆججىتىنى چۈشىنىشBoot.iniبىر بۇيرۇق بىلهنال .2
  

ئادهتته بىر كومپيۇتېردا ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق مهشغۇالت سىستېمىسى قاچىالنغاندا،كۆپ 

 ئۆزگهرتىـپ قـوزغىلىش Boot.iniبىلىدىغانالرغا نىـسبهتهن ئېيتقانـدا .سىستېما تالالش تىزىملىكى چىقىدۇ

تىزىملىكىدىكى كۆرۈنۈش مهزمۇنى ۋه سىستېما يـۈكلىنىش پـارامېتىرىنى ئـۆزگهرتىش ئـادهتتىكىچىال ئىـش 

ــۇمكىن ــى م ــدا .بولۇش ــۈن ئېيتقان ــاچىالر ئۈچ ــېكىن يېڭىي ــسبهتهن تهس Boot.iniل ــىنىش نى ــى چۈش  ن

شىپ قويغـان بولـۇپ،پهقهت بىـر ئالدىرىماڭ،مىكروسوفت يېڭىياچىالر ئۈچـۈن بۇنىمـۇ ئويلىـ.ھېسابلىنىدۇ

  . ھۆججىتىنى تامامهن چۈشىنهلهيسىزBoot.iniبۇيرۇق بىلهنال 

  .كونۇپكىسىنى باسىمىز» مۇقىمالش« دهك كىرگۈزۈپ،Cmdكۆزنىكىگه » ئىجرا«:بىرىنچى قهدهم

 دهپ كىرگۈزۈپ ئېتېر كونۇپكىـسىنى bootcfgچىققان بۇيرۇق يېزىش كۆزنىكىگه :ئىككىنچى قهدهم

ــىمىز ــىزنى  .باس ــۇر س ــۆرۈنگهن ئۇچ ــدى ك ــگه Boot.iniئهم ــىتىگه ئى ــىنىش پۇرس ــۇق چۈش ــى تول  ن

 بۇيرۇقىنى كىرگۈزۈپ ئېرىشكهن نهتىجه سىزنى تېخىمۇ كـۆپ پـارامېتىرالر بىـلهن بـۇ ?/ bootcfg.قىلىدۇ

  .بۇيرۇقنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئىقتىدارىنى چۈشىنىش پۇرسىتىنى ھازىراليدۇ
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   ئۇسۇلھۆججهت يوشۇرۇشتىكى كارامهت
  )Virus(ۋىرۇس:تهييارلىغۇچى

  

ئۆزىڭىزنىــڭ مــۇھىم ھــۆججهتلىرىنى باشــقىالرنىڭ كومپيۇتېرىغــا قويــۇپ قويمــاقچى بولۇپ،بــۇ 

ھۆججهتلهرنى قويۇپ قويغانلىقىڭىزنى كومپيۇتېر ئىگىسى ۋه باشقىالرنىڭ بىلىـپ قالماسـلىقىنى ۋه يۇيـۇپ 

ىم ھــۆججهتلهرنى باشــقىالرنىڭ كۆرۈشــىدىن ۋه تاشلىماشلىقىنى،شــۇنداقال ئــۆز كومپيــۇتېرىڭىزدىكى مــۇھ

ئۆچۈرۈشىدىن ساقلىنىشنى ئۈمىد قىلسىڭىز ،ئۇ ھالدا قانداق قىلىسىز ؟ ئهلۋهتته بۇنىڭ نۇرغـۇن ئۇسـۇلى 

ــار ــستىېما :مهســىلهن.ب ــۋېتىش ،پرېــسالپ مهخپىــي نومــۇر سېلىۋېتىش،سى ھــۆججىتىڭىزنى يوشــۇرۇن قىلى

يهنه باشـقا .ئىشقىلىپ دهپ كهلسهك ئۇسـۇلالر نۇرغـۇن.ندهكمۇندهرىجىسى ئاستىغا يوشۇرۇپ قويۇش دېگه

لـېكىن بۇنىڭـدا .مهخپىلهشتۈرگۈچى يۇمشاق دېتالالرنى ئىشلىتىپ مهخپىلهشتۈرسـىڭىزمۇ تامـامهن بولىـدۇ

ــۋېتهلمىگهن بىــلهن بايقىيااليــدۇ ــېلىش .باشــقىالر يۇيى ــر قهدهر ئاســان ھهم بايقىلىــپ ق تۆۋهنــده بىــز بى

  :بولغان بىر ئۇسۇلنى تونۇشتۇرماقچىمىزئېھتىماللىقى ئهڭ كىچىك 

ــگه  ــسقۇچ ئىچى ــۆججهت قى ــر ھ ــۆججهتلىرىڭىزنى بى ــان ھ ــۇرماقچى بولغ ــلهن يوش ــدى بى ئال

ده،پرېــسالش ھــالىتىنى - ھــۆججىتىنى قويىــسىزmp3ئانــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ يېنىغــا بىــر دانه .ئالىــسىز

القـا ئهڭ مۇھىم،چوقـۇم مۇشـۇ ھ.ھـالىتىگه ئهكېلىـپ ئىككىـسىنى بىلـله پرېساليـسىز) 存储(»ساقالش«

  :مۇناسىۋهتلىك رهسىم.رهسىمدىكىدهك ھالهتته دائىرىگه ئېلىنغان تۈرنى تالالپ ئاندىن پرېساليسىز
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  mp3 تىـن Zip يـاكى Rarپرېسالپ بولغاندىن كېيىن پرېس ھۆججىتىنىڭ كېڭهيتىلگهن نامىنى

كهنـده ئوخـشاشال پرېـسالشتىن باشقىالر بـۇ ھـۆججهتنى ئىككـى چهك.گه ئايالندۇرۇپ قويسىڭىزال كۇپايه

الزىـم بولغانـدا  .سىزنىڭ ھۆججهتلىرىڭىز بولـسا بىـخهتهر تۇرىۋېرىـدۇ. ھۆججىتى قويۇلىدۇmp3بۇرۇنقى 

  . قا ئۆزگهرتىپ پرېستىن يهشسىڭىزال ئىش پۈتتى دېگهن سۆزZip ياكى Rarكېڭهيتىلگهن نامىنى

 

Internet Explorerدىكى ئۇچۇرالرنى تازىالش   

  )Mayor(مايور:تهييارلىغۇچى

 

ئادهتته دوستالر توردىن ئۇچۇر ئىزدىگهنـده بىلىـپ بىلمهيـال ئىـزدىگهن ئۇچـۇرلىرى ۋه تـور بهت 

مهن : مهسـىلهن. ئادرېسلىرى ساقلىنىپ قالىدۇ ۋه شهخسىي مهخپىيهتلىكـى ئاسـانال ئاشـكارىلىنىپ قالىـدۇ

baidu.com دىن 中国 دهپ ئىـزدىگهن بولـسام،بهتنى ئۆچۈرىۋېتىـپ Internet Explorer نـى قايتـا 

 دېـگهن 中国 نىڭ ئىزدهش رامكىسىغا مائۇسنى چهككىنىمـده بايـام ئىـزدىگهن baidu.comقوزغىتىپ، 
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ئهگهر بۇ ئۇچۇرنى تامامهن ئۆچۈرۈپ تاشاليمهن دېسىڭىز بۇنىڭغا ناھايىتى كـۆپ . خهت ساقلىنىپ قالىدۇ

 ， 优化大师 ، مهسـىلهن كـۆپ قىـسىم كىـشىلهر باشـقا يـاردهمچى يۇمـشاق دېتـالالر.ئامـالالر بـار

修复专家 ... قاتارلىق قورالالرنىڭ ياردىمىده مهقسىدىگه يېتىدۇ.  

» قــورال« نـى قوزغىتىــپ ،IEئهمهلىيهتـته بــۇالرنى ئىشلىتىـشنىڭ زۆرۈرىيىتــى يــوق،بىز پهقهت 

)工具 ( تىزىملىكىدىن»Internetتۈر تـالالنمىلىرى  «)Internet选项 ( تىزىملىكىنـى تـالالپ،كۆرۈنگهن

Internet选项ــــدىن  ك ــــۇن«ۆزنىكى ــــته ) 内容(» مهزم ــــاق بهت ــــگهن تارم ــــك «دې ئاپتوماتى

ـــامالش ـــۇپكىنى باســـىمىز ۋه كـــۆرۈنگهن كـــۆزنهكتىن ) 自动完成(»تام ـــگهن كون ـــى «دې رامكىالرن

بۇ ئارقىلىق ئىـزدهش رامكىـسىغا كىرگـۈزۈپ . دېگهن كونۇپكىنى باسساقال بولىدۇ) 清除表单(»تازىالش

  .رېس ستونىدىكى مهزمۇنالرنىمۇ تازىلىغىلى بولىدۇ ئادIEئىزدهلگهن مهزمۇنالرنىال ئهمهس يهنه 

ـــازىالش« ـــى ت ـــدا يهنه ) 清除表单(»رامكىالرن ـــسىنىڭ يېنى ـــۇرنى  «كونۇپكى ـــي نوم مهخپى

ـــازىالش ـــارقىلىق ) 清除密码(»ت ـــار،بۇ ئ ـــۇرالرنى IEدهپ ب ـــي نوم ـــاقلىۋالغان مهخپى ـــسىده س  ئې

 كۆرۈڭ،شـۇندىال بـۇ يهرده قانداق بوالمدىكهن؟قېنى ئـۆزىڭىز قـول سـېلىپ ئىـشلهپ. ئۆچۈرىۋېتهلهيسىز

 .سۆزلهنگىنىدىنمۇ كۆپرهك بىلىملهرگه ئىگه بوالاليسىز
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Shiftكونۇپكىسىدىن ئهپچىل پايدىلىنىش   
  )Sazgur(سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

  

Shift كونۇپكىسى ھهممهيلهنگه ناھايىتى تونۇشلۇق،بىز دائىم بۇ كونۇپكىنى ئىـشلىتىپ 

ـــــتۇرىمىز، ـــــۇللىرىنى ئالماش ـــــۈزۈش ئۇس ـــــۇپ كىرگ ـــــده قوش ئۇيغۇرچه خهت كىرگۈزگهن

بـۇ .ئهمهلىيهتته بۇ كونۇپكىنىڭ بۇنىڭدىن باشقا يهنه خېلى كـۆپ ئىقتىـدارلىرى بـار.ئىشلىتىمىز

  ئىقتىدارالرنى بىلهمسىز؟

  

سىستېما قوزغىلىش تۈرى ۋه ئوپتىك دېسكىنى ئاپتوماتىـك قويۇشـتىن ئـاتالپ  .1

  )ئالىدۇبارماق ۋه يان دېسكىنىمۇ ئۆز ئىچىگه (ئۆتۈپ كېتىش

ــــراممىالر  ــــۇنچه پروگ ــــدا،بىر م ــــستېما قوزغالغان ــــشىپ Windowsسى ــــا ئهگى  ق

ــــدۇ ــــدىكى ) 程序(»پروگراممــــا«:مهســــىلهن.قوزغىلىۋالى ــــوزغىلىش«تىزىملىكى ) 启动(»ق

ــۈرلىرى دېگهنــدهك ــوزغىلىش ت ــلهن تهڭ .گۇرۇپپىــسىدىكى ق ــۇالرنى بهزىــده سىــستېما بى ئهگهر ئ

 سىـستېمىغا رويخهتـكه Windowsپهقه .ئـاددىيقوزغالمىسۇن دېـسهك قانـداق قىلىمىز؟جـاۋابى 

ــدا  ــا ســىرتقى . كونۇپكىــسىنى بېــسىپ تۇرســاقال بولــدىShiftئېلىنىۋاتقىنى ــادهتته كومپيۇتېرغ ئ

ساقلىغۇچالنى چاتقاندا ياكى ئوپتىك دېسكا قوزغاتقۇچقـا دېـسكا سـالغاندا،ئاپتوماتىك قويـۇش 

ېلىــپ ئىــشىمىزغا دهخلــى قىلىــدۇ،ئهگهر ئىقتىــدارى بولغــانلىقتىن،دائىم كومپيــۇتېر بىــردهم قېتىۋ

ــېلىپ  ــسكىنى س ــىنى خالىمىساق،دې ــرا بولۇش ــك ئىج ــيىن ئاپتوماتى ــدىن كې ــڭ چېتىلغان ئۇالرنى

 كونۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ سىستېمىسنى دېـسكىنى ئاپتوماتىـك ئىجـرا Shiftبولغاندىن كېيىن 

  .قىلىشقا سهل قاراتقۇزساقال بولىدۇ
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   ئىشلىتىشمائۇس ئوڭ كونۇپكىسى ئورنىدا .2

تېمىسىدىنال چىقىپ تۇرۇپتۇكى،ئهگهر مائۇسىڭىز سهزگۈر ئىشلىمهي قالسا ياكى بۇزۇلـۇپ 

قالسا،ئۇنىڭ ئۈستىگه ۋاقتىنچه ئالماشتۇرىدىغان مائۇس يوق ئهھۋالدا جىدىي مهشغۇالت قىلىشقا 

 . كونۇپكىـسىنى بېـسىش ئـارقىلىق ئۆتهلهيـسىزShift+F10توغرا كهلـسه،بۇ توسـاقتىن يهنىـال 

Shift+F10 بىرىكمه كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق مائۇس ئوڭ كونۇپكىسى بېسىلغان چاغـدىكى

  .ئۈنۈمگه ئېرىشكىلى بولىدىغان بولۇپ،چهكسهك مائۇس ئوڭ كونۇپكا تىزىملىكى چىقىدۇ

  

  يېڭى مۇندهرىجه كۆزنىكى ئېچىش .3

ــوش  ــسقۇچنى ق ــۆججهت قى ــۇم ھ ــسقۇچالرنى كۆرگىنىمىزده،مهل ــۆججهت قى ــادهتته ھ ئ

بهزىده بىز قوش چېكىلگهن ھۆججهت قىـسقۇچنىڭ .كسهك ئوخشاش بىر كۆزنهكتهه ئېچىلىدۇچه

باشقا كۆزنهكته ئېچىلىشىغا ئېھتىياجلىق بولۇپ قالساقچۇ،بۇ چاغدا قانداق قىلىمىـز؟ئهمهلىيهتته 

 كونۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ،ئاندىن ھۆججهت قىسقۇچنى قوش چهكسهكال Shiftپهقهت ئاۋۋال 

تـور .بۇ ئهھۋالدا بۇ ھۆججهت قىسقۇچ يېڭـى مۇندهرىجىـده ئېچىلىـدۇ.يېتهلهيمىزبۇ مهقسهتكه 

بهت زىيارهت قىلغاندىمۇ ئوخشاش ئۇسۇل بىـلهن تـور بهتتىكـى ئۇلىنىـشنى چېكىـپ،چېكىلگهن 

  .ئۇلىنىشتىكى بهتنى يېڭى كۆزنهكته زىيارهت قىالاليمىز

  ئىككى ھۆججهت ئارىلىقىدىكى ھۆججهتلهرنى تالالش .4

رنى بىــر قاتــار ھــۆججهتلهرنى تــالالش ئىمكــانىيىتى تۇغۇلىــدۇ،ئهگهر بىــز بهزى چــاغال

تاللىماقچى بولغان ھۆججهتلهر قاتار تىزىلغان بولسا مائۇس بىلهن سىيرىپ تاللىـساق بىـر قهدهر 

تهس بولىــدۇ ۋه يــاكى ئارىلىقتــا بهزى ھــۆججهتلهرنى تاشــلىۋېتىپ ئاىىرىــدىكى ھــۆججهتلهرنى 

 Shiftبۇ ۋاقىتتا،بىز ئاۋۋال بىرىنچى ھۆججهتنى تاللىۋېلىپ،ئانـدىن .تالالش ئىمكانىيىتى بولىدۇ

كونۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ،ئهڭ ئاخىرقى بىرھۆججهتنى تالاليمى،بۇنداق بولغاندا بـۇ ئىككـى 

قانداق قواليلىقمىكهن؟ئهلۋهتته بۇ ئۇسۇلنى .ھۆججهت ئارىلىقىدىكى بارلىق ھۆججهتلهر تاللىنىدۇ
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  .ش تالالشالرغىمۇ ئىشلىتىشكه بولىدۇھۆججهت قىسقۇچ ۋه ئارىال

  

  ھۆججهتنى بىۋاسته ئۆچۈرۈش .5

غــا » ئهخــلهت ســاندۇقى«ئــادهتته بىــز ھــۆججهت ئۆچۈرگهنــده دائىــم ئــاۋۋال

غا بېرىپ ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھـۆججهتنى قايتىـدىن » ئهخلهت ساندۇقى«ئۆچۈرۈپ،ئاندىن يهنه 

ش ئۈچــۈن ئىككــى باســقۇچ بۇنــداق بولغانــدا بىــر ھــۆججهتنى ئۆچــۈرۈ.ھهقىقىــي ئۆچــۈرىمىز

ئهلۋهتته ھۆججهتنىڭ خاتا ھالدا تهلتۆكۈس ئۆچۈپ كېتىـشىنىڭ .(كېتىدۇ،ناھايىتى ئاۋارىچىلىق

 كونۇپكىسىنى بېـسىپ تـۇرۇپ Shiftئهمهلىيهتته ھۆججهت ئۆچۈرگهنده )ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ

ئهخـلهت «ه،د-ئۆچۈرسهك بۇ ھۆججهتنى بىراقال تهلتۆكـۈس ئۆچـۈرۈش مهقـسىدىگه يېتهلهيمىـز

  .غا قايتا قاتراپ يۈرمهيمىز» ساندۇقى

  

  

 كونۇپكىسىنىڭ يۇقىرىدا مهن بايقىغـان رولىـدىن باشـقا رولـى بولۇشـىمۇ Shiftئهلۋهتته 

مۇمكىن،قېنى كۆپچىلىـك بىلگىنىمىـزدىن تهڭ ئورتاقلىـشىپ باقمامـدۇق؟ئويالپ بـاقتىڭىزمۇ،بۇ 

  كونۇپكىنىڭ يهنه قانداق رولى بار؟
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  جاۋابالر-سىستېمىسىدىكى ھهل بولغان نادىر سوئال» بىلىش«

 
 توربىتىمىزنى بهيدۇ،گوگوگلىغا قانداق تىزىملىتىمىز ؟  :1 سۇئال

 : غا تىزىملىتىش ئۇسۇلىGoogle :جاۋاب 

 :ئاۋال تۆۋهندىكى ئادرېسىنى ئاچىسىز

http://www.google.com.cn/intl/zh-CN/add_url.html 

 تور بېكهتنىڭ بىر قىسىم ئۇچۇرلىرىنى تولدۇرۇش ئورنى كۆرۈنىدۇ، تور كىرگهندىن كېيىن

بهت ئادرېسى ئورنىغا ئۆزىڭىزنىڭ بـېكهت ئادرېـسىنى تولدۇرىـسىز، ئاسـتىدىكى چۈشـهندۈرۈش 

ــزىملىتىش  ــدىن تى ــسىز، ئان ــلىرىنى يازى ــسقىچه چۈشهندۈرۈش ــڭ قى ــور بېكىتىڭىزنى ــا ت ئورنىغ

 .كۇنۇپكىسىنى باسسىڭىزال بولدى

baiduغا تىزىملىتىش ئۇسۇلى : 

 :ئوخشاشال تۆۋهندىكى ئادرېسىنى ئاچىسىز

http://www.baidu.com/search/url_submit.html  

ئانــدىن ئاســتىغا تــور ئادرېــسى ۋه تهســتىق نومــۇرىنى كىرگــۈزۈپ جهزملهشتۈرســىڭىزال 

  )بىلىش تورىدىن تهدبىركار.(بولدى
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QQىگه كهلتۈرۈش دىكى ئۆچۈرۈلۈپ كهتكهن دوستالرنى ئهسل  
  )Sazgur(سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

  

 رهتلهۋېتىپ بىر قىسىم دوستلىرىمنىڭ ئىسىم ئـۆزگهرتكهنلىكىنى بىلمهسـتىنال QQيېقىندا 

ئـاله شـهرىڭنى،ئهمدى قانـداق .خاتا ھالدا بىـر مـۇنچه دوسـتلىرىمنى ئۆچۈرىۋېتىـپ قـاپتىمهن

  ......ىسهم نومۇرىنى يادقا بىلمQQقىالرمهن؟يا ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ 

 يـوق دېـگهن مۇددىئـا بىـلهن تـورنى -شۇنىڭ بىـلهن ئهسـلىگه كهلتـۈرگىلى بوالمـدۇ

ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش «ئاختۇرسام،تېڭشۈن شىركىتى دهل مهندهك خاتاالشقانالر ئۈچۈن مهخـسۇس

ــسى ــمۇ؟) 恢复系统(»سىستېمى ــرىپتىكهن ئهمهس ــال !چىقى ــته مهن،ئام ــك ئاداش ــهت تهلهيلى س

  ....ھى،ھى،ھى.يوق

  

 گه كىرىپال مهشغۇالتنى http://huifu.qq.comىلهن ئهسلىگه كهلتۈرۈش بېتى شۇنىڭ ب

ــلىۋهتتىم ــاۋۋال .باش ــكه ئ ــۇ بهت ــۇرۇمنىQQب ــي نوم ــۇرۇم ۋه مهخپى ــتالرنى ( نوم ــۋهتته دوس ئهل

تـالالش نى كىرگۈزۈپ كىرگهندىن كېيىن،ئهسلىگه كهلتـۈرۈش دائىرىـسىنى ) QQئۆچۈرۈۋهتكهن 

بېتىنى كۆردۈم،شۇنىڭ بىلهن ئۆزهم دوستالرنى ئۆچۈرۈۋهتكهن ۋاقىتقا ئاساسهن ۋاقىت دائىرىسىنى 

يـولالش .كونۇپكىـسىنى بېـسپ مهشـغۇالتنى تاماملىـدىم» يـولالش«تالالپ بولغاندىن كېـيىن،

 خىـــزمهت 3 ئهســـلىگه كهلتــۈرۈش سىستېمىــسى QQمۇۋهپپهقىيهتلىــك بولغانــدىن كېــيىن 

بـــۇ تهلهپلهرنـــى بىـــر تهرهپ قىلىـــدىكهن ) ،يهكـــشهنبىدىن ســـىرت كـــۈنلهرشهنبه(كۈنىـــده

 سىستېما ئۇچۇرى ئـارقىلىق QQ كۈندىن كېيىن نهتىجىنى 3.ئامال يوق،ساقلىدىم شۇ!ئهمهسمۇ؟
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بىــر چاتــاق يېــرى بىــر ئــاي ئىچىــده ئۆچــۈرۈۋهتكهن دوســتالرنىال ئهســلىگه .ئۇقتــۇردى تېخــى

  .كهلتۈرهلهيدىكهنمهن

  

  
  

  

  

YouTubeفىلىملىرىنى راۋان كۆرۈش نىڭ   

  )Mayor(مايور:تهييارلىغۇچى

 
 5.  تورىدا قىسقا فىلىملهرنى كۆرۈش بهك قىيىنلىشىپ كهتتىYouTubeيېقىندىن بېرى 

بهلكىـم سـىزمۇ ناھـايىتى بىئـارام . كۆرمهيال قېتىۋېلىپ ئادهمنى بىزار قىلىۋاتىدۇ-سېكۇنت كۆره

- ئـابونتلىرى كۈنـدىنYouTubeقا قارىغاندا  تهرهپتىن كهلگهن ئىنكاسYouTubeبولغانسىز؟ 
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كۈنگه كۆپىيىپ،پارتالش خاراكتېرلىك قىزغىنلىق مهيـدانغا كهلگهن،شـۇ سـهۋهبلىك مـۇالزىمېتىر 

ئهممـا .  يۈكى ھهددىدىن زىياده ئېشىپ كېتىپ تور توسـۇلۇپ قـېلىش ئهھـۋاللىرى يـۈز بهرگهن

 يۇمـشاق مهيـدانغا كهلـگهن نـاملىق يـاردهمچى" SpeedBit Video Accelerator"يېقىنـدا 

 قىـسقا فىلىملىرىنـى كـۆرۈش جهريانىـدا سـۈرئهتنى تېزلهشـتۈرۈش YouTubeبولۇپ مهخـسۇس 

 . ئۈنۈمىگه ئىگه

ــا  ــاۋال كومپيۇتېرىمىزغ ــزدهپ " SpeedBit Video Accelerator"ئ ــوردىن ئى ــى ت ن

ىــسقا  قYouTubeچۈشــۈرۈپ قاچىلىــسىڭىز ۋه مۇۋاپىــق تهڭشىــسىڭىزال ئهڭ ياخــشى ســۈرئهتته 

  .فىلىملىرىنى كۆرهلهيسىز

  

  

  

XP نى ئهسلىگه » ھۆججهت قىسقۇچ تالالنمىسى« دىكى

  كهلتۈرۈش

  )Sazgur(سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

  

بىزنىڭ سىـستېما ۋه مۇنـدهرىجىلهرنى ) 文件夹选项(»ھۆججهت قىسقۇچ تالالنمىسى«

ــرى ــوراللىرىمىزدىن بى ــدىغان ق ــسا بولماي ــشتىكى كهم بول ــۆرۈش ۋه ئۆزگهرتى ــرۇس ئهگهر .ك ۋى

يوقاپ كهتسه قانداق ئهسلىگه » ھۆججهت قىسقۇچ تالالنمىسى«سهۋهبىدىن كومپيۇتېرىڭىزدىكى 

  قايتۇرۇپ كېلىسىز؟
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  ئارقىلىق ئهسلىگه كهلتۈرۈش) 组策略(»گۇرۇپپا تهدبىرى«:بىرىنچى خىل ئۇسۇل

 دهپ كىرگـۈزۈپ ئىنتېـر gpedit.mscنى چېكىـپ ) 开始—运行(»ئىجرا_>باشالش«

نۆۋهت بويىچه .تهھرىرلهش كۆزنىكى چىقىدۇ» گۇرۇپپا تهدبىرى«ىن كېيىن،كونۇپكىسىنى ئۇرغاند

 قوشۇمچه Windows___>باشقۇرۇش قېلىپى___>ئابونت تهڭشىكى___>بۇ كومپيۇتېر تهدبىرى«

ـــورالى ـــسىWindows___>ق ـــبه باشقۇرغۇچى ——本地计算机策略——用户配置(» مهن

管理模板——Windows组件——Windows资源管理器 ( ـــوڭ ـــدىن ئ ـــى يېيىپ،ئان ن

ھـۆججهت قىـسقۇچ تالالنمىـسىنى ئۆچـۈرۈش «تىزىملىكىـدىن » قـورال«( كـۆزنهكته،تهرهپتىكى

  .نى تاپىمىز) »تىزىملىكى

  

  
  

» تهڭـشهك«مائۇسنى قوش چېكىپ بۇ تالالنمىنى ئېچىپ،خاراكتېر دىئالوگ رامكىـسىدا 

تـۈرى ) 已启用(»قوزغىتىلغـان«ئىقتىدار بېتىگه ئالماشتۇرسـاق،بۇ خـاراكتېر تـۈر تالالنمىـسىدا 

ھۆججهت قىـسقۇچ «ئهمدى چۈشهنگهنسىز،دهل مۇشۇنداق بولغانلىقتىن .نغانلىقىنى كۆرىمىزتالال

بــــۇ ۋاقىتتــــا پهقهت بــــۇ تــــۈرنى .چهكلىــــۋېتىلگهن ھــــالهتته بولىــــدۇ» تالالنمىــــسى

ــشهلمىگهن« ــاكى ) 未配置(»تهڭ ــگهن«ي ــساقال ) 已禁用(»چهكلهن ــشهپ قوي ــپ تهڭ قىلى

نـى » ھـۆججهت قىـسقۇچ تالالنمىـسى«نى بېسىۋهتـسهكال » مۇقىمالش«ئهڭ ئاخىرىدا .بولىدۇ

  .ئهسلىگه كهلتۈرگىلى بولىدۇ
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  تىزىمالش جهدۋىلى ئارقىلىق ئهسلىگه كهلتۈرۈش:ئىككىنچى خىل ئۇسۇل

ــالش« ــرا_>باش ــپ،» ئىج ــى چېكى ــى regeditن ــزىمالش جهدۋىل ــۈزۈپ تى  دهپ كىرگ

-HKEY-CURRENT[ئانــــدىن نــــۆۋهت بــــويىچه .تهھرىرلىگۈچىــــسىگه كىرىمىــــز

USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer [ تـــــۈرىنى

قىلىـپ » 0« تۈرىنى تېپىپ،ئۇنىـڭ قىممىتىنـى Nofile menuئوڭ تهرهپتىكى كۆزنهكته .يايىمىز

ھـۆججهت قىـسقۇچ «ئۆزگهرتىمىز ياكى بۇ تۈرنى ئۆچۈرىۋېتىپ كومپيـۇتېرنى قايتـا قوزغاتـساقمۇ 

  .ىلى بولىدۇنى ئهسلىگه كهلتۈرگ» تالالنمىسى

          Sazgur617@163.com:        ئېلخهت   )Sazgur(سهزگۈر:ژورنال ئىشلىگۈچى

  :ھۆرمهت بىلهن

  ئىجادىيهت گورۇپپىسىشىنجاڭ پروگرامما ھهۋەسكارلىرى

  كۈنى-15ئاينىڭ -6يىلى -2007


