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AdobeRڭنى RWebRۇرۇلغان ئاساسىغا ق RPhotoshopR 
 Rۇ ئىشقا كىرىشىدېقىندا يهھسۇالتىم

Adobe    Rۈرلۈك بىر تۆزىنىڭ شىركىتى ھازىر ئ RPhotoshop ExpressRهتقىق تىنىۇالزىمىت تور م 

بىر -هھرىرلهش تەسىم توردا رهشىردىكى نهقسىز،ئاددىي ھهنى،بىريR.R قىلدىېالن ئۋاتقانلىقىنىقىلى

 R.ۆرۈشمهكچى كۈز يهن توردا بىز بىلېقىندا قىلىش قورالى  يهرەپت

 
Rۇپ،ئـۇ  قىلىنىشقا باشلىغان بولهتقىق تېشىدىراق يىل بۇ بېتال دۇمشاق يۈرلۈك تبۇ RGoogle PicasaR 

 R.هھسۇالت مۇرۇلغان قۈستىگه ئRFlashR ۈتۈنلهي پۇ ئهتلهشكۈدەك،ھهمدە رىقابۋاستهبى هنبىل

ExpressR هرقانداق ھ RAdobeR ۇمـشاق  ي هت شـىرك  ۇ،ھهم ئـورنىنى ئالمايـد    ېتالىنىـڭ  د ۇمشاق ي 

 همهلـــگه ئڭ نىـــRPhotoshopRۆرسهتمهيدۇ،سېلىـــشتۇرغاندا، كهســـىر تېتىلىـــشىغىمۇ سېتالىنىـــڭد

 R.ۇ بولىدۈچلۈك كېلىال قارىغاندا خهشىرىگهتوردىكى ن ئىقتىدارلىرى ۇرااليدىغانئاش

Photoshop ExpressRــۇن نهنه ي ــم ۇرغ ــوردىكى فىلى ــىم رۋە ت ــور بەس ــرى ت ــلېكهتلى  هن بى

 RPhotobucket,YouTubeR:هسـىلهن م.ۇ قىلىشقا ئىـشلىتىلىد   ېالن ئ ۋە ساقالپ   هسهرنى ئ همكارلىشىپھ

 R...قاتارلىقالر
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AdobeRئاشكارىلىمىدىۋاقتىنىىلىنىش  قېالن ئهپسىلىي تېخى تۆۋەتته ن .R 

iPhoneR نىڭ باھاسى زور دەرىجىدە  Rــپ تۆۋەنلىتىلىـــــــــــ R ئهڭ 

 R دولالر چۈشتى200يۇقىرى بولغاندا 

 

Rجوبس ېۋ شىركىتى باش لىدىرى سىتئالما RiPod TouchRۇشتۇرغاندا نى تون RiPhoneRڭ باھاسـىنى ڭ نى 

 دولالرغـــا 200غانـــدا  بولۇقىرى يـــهڭ نىـــسبىتى ئۈشـــۈشچ،ۈشۈرۈلگهنلىكىنى چەرىجىـــدەزور د

 R! جاكارلىدىېتىدىغانلىقىنىي

 

Rبولغاندا بۇنداق RiPhone 8GRېڭى يۇ،ئهڭ دولالر بولىد399 هقهتال باھاسى پڭ نى RiPod TouchR دىن 

ـ  ېكىنل.هت دولالرال قىمم  100 هقهتپ  ۇسخىـسىغىال  لىـق ن   8RGBR هقهت پ ۈشـۈرۈش  باھـا چ   ېتىمقـى  ق ۇ ب

 ڭ ئالما شـىركىتىنى   ۇ،بۇ بولىد ۆۋەن لىقتىن ت  RGBR4 كسىچهه باھاسى ئ  ڭ لىقنى RGBR8 ۇنىڭداب.ۋەتلىكئىنا

RiPhone 4GRهۋەبى سڭ بولغانلىقىنىۇرماقچى قالدهمهلدىن نى ئ.R 

R،ئىلگىرىRiPhoneR ـ    ېتىمقـى  ق ۇ دولـالر ئىـدى،ب    599 ۋە 499 باھاسى   ېتىلىش س ڭ نى  ۆۋەنلىتىش باھـا ت
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ـ   ۆرسىتىدۇ،تېخى ك هسىر ئاخىرقى ئابونتالرغا ت   هڭبارلىق ئ  ـ   ئڭ ئىككـى ئاينى  200 ېخـى  تۇالرالدىـدا ئ

  .هجلىگهن خۇقدولالرنى ئارت

R   ئالما شىركىتى RiPhoneR              ماركىلىق دۇنيا بويىچه ئهڭ ئىلغار بولغـان ئهقلىـي ئىقتىـدارلىق يـانفوننى 

كۈنى ئامېرىكىدا تۇنجى بازارغا سالغان بولۇپ،ھازىر كهڭ ئومۇملىـشىش     -30ئاينىڭ  -6يىلى  -2007

 R.باسقۇچىدا تۇرۇۋاتىدۇ

  
Rركىتى ئالما شى RiPhoneRماركىلىق دۇنيا بويىچه ئهڭ ئىلغار بولغان ئهقلىي ئىقتىدارلىق يانفونى R 
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R جۇڭگو تىبهت يېزىقى كومپيۇتېر قوللىنىش تېخنىكىسى زور
  بۆسۈشكه ئېرىشتى

 
Rشىركىتى قاتـارلىق    هكلىك چ ېلېكترون ئ ڭجېڭ فا ېيدا ب ېيجىڭ تىرىشىش ئارقىلىق،ب  ېقىن يىلغا ي  ئىككى 

 ېزىقىنى ي ،تىبهتمهتبهئه سىستېمىسى  ېزىقى ي هت تىب هۋالد بىر ئ  ېڭى ھالدا ي  قىيهتلىكۇۋەپپهئورگانالر م 

 تىلى  هت تىب قىپ،جۇڭگو قىلىپ ياساپ چى   هتقىق ت ېخنىكىالرنى قاتارلىق ئىلغار ت   ۈزۈش كىرگ ۇتېرداكومپي

 هۋىيىــسىگه ئىلغــار سۇنيانىــڭ دهكرەپال بىــر ســهۋىيىــسىنى قــوللىنىش سۇتېررايونلىرىــدىكى كومپيــ

 .Rۆتتى ئهكشۈرۈشتىن تېيجىڭدا بېقىندا يېۋىسى مېخنىكات-هن پۇھىم مۇب.كۈزدىهتي

Rهن پ ۈرلۈك ت هخسۇس م ۇرغۇزغان مىنىستىرلىكى ت  ۇچۇر بولسا ئ  ېچىش ئ ېتال د ۇمشاق ي ېزىقىدا ي تىبهت-

 ڭجېڭ باشـالمچىلىقىدا،فا  ېلېكترونىنىڭ ئ ە،فاڭجېڭ ئىچىد ۋاقىت ېقىنئىككى يىلغا ي  .ېمىسى ت هتقىقاتت

 ۇرۇپپىـسى  گ هتقىقات قاتناشقان ت  ۇنىۋېرسىتېتى ئ ڭ شىزا ۋە شىركىتى   ېچىش ئ ېتال د ۇمشاق ي نېمى ز ېڭىي

 ېڭـى  ھالدا ي  ېڭىپ،مۇۋەپپهقىيهتلىك ي هسىلىلهرنى قىيىن م  ېخنىكىلىق ت دىكىىهۋىي س نياۋىۇبىر قاتار د  

ــر ئ ــبهۋالدبى ــ يهت تى ــسىېزىقى ــبهئه سىستېمى ــسىغا سRWindowsR،دىكى مهت ــان قۇپى ــبۇرۇلغ  هت تى

 ىلىـش  ق هرەپ بىـر ت   ۇلتـۇزى  ي ېزىقـى  ي هت ياسـاش قـورالى،تىب    هت تـور ب   ۋە ۆرگـۈچ  تور ك  دىكىېزىقىي

 هت خىـل تىـب    3 ه،بۇ قارىشىچ ۇرۇپپىسىنىڭ گ هستىقالشت- باھاالش ۈرت. چىقاردى هپ ئىشل ېمىسىنىسىست

 ۇرۇپ ئاشـ  همهلـگه  ئ ەۋرنـى  د ەسـلهپكى  د ۆرسـهتكۈچى  باھا ك  ۈرلۈك ت هر ھ ېتالىنىڭ د ۇمشاق ي ېزىقىي

 R.هتكهن يهۋىيىسىگهىلغار س ئۇنيانىڭد

Rــڭ ــى ئفاڭجې ــىۋەتلىك مېلېكترون ــئۇل مۇناس ــهس ــىچه،تىبهت تونڭ خادىمنى ــى يۇشتۇرۇش  ېزىقىن

ـ  ۈرلـۈك  بىـر ت   ۇچۇرالشتۇرۇشئ  ەرىجىـسى  قىيىنلىـق د   ۇپ،تېخنىكـا  بول ۇرۇلۇشـى  ق ېما سىـست  ۇرەككهپ م

 ۇزۇن ئېمىسى سىستهمهتبهئ ېزىقى يهت تىبۇچرايدۇ،جۇڭگو ئهكلىمىسىگه چ ڭ بازارنى ۋە ۇقىرى،مهبلهغي

 ماسلىـشالمايال   ېخنىكىـسىغا  ت ۇتېرالر كومپي ۇپ،ئىلغار قالغان بول  ۇرۇپ ت ەۋرىدە د RDOSR قاالق   ۇددەتم

 هت تىـب هرەپـلهردە  ياسـاش قاتـارلىق ت  هت تور بۋە قىلىش هشىر ياساش،نهت ب هنه ي هلكىقالماستىن،ب
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 هتىرىدىن،تىبهس تۇشىنىڭبوغ ېخنىكا خىل تۇب. ئىدىهمچىل قوللىشى كېتالنىڭ د ۇمشاق ي ېزىقىدىكىي

 هنهـا ت «ەۋرنىـڭ  د ۇرۇپ،ئۇچۇرالشـقان  ق هسـته  ت ېكهتلهرنـى  تور ب  ېزىقىدىكى ي هتتىلى رايونلىرى تىب  

 .Rلىرىغا ئايالنغان ئىدى» ئارال

Rكـود   هرپلىـرى  ھ ېزىقـى  ي هت تىـب  ېڭى ي هڭ ئ ېمىسى سىست هتبهئه م ېزىقىدىكى ي هت تىب هۋالد بىر ئ  يېڭى 

ــ ــدىغان بولــ ۆلچىمىنىئ ــسى تىبهتۇپ، قولالي ــسىگ هت بۋە گىرامماتىكى ــاش قائىدى ــاس ه ياس  م

 R.ۇ قىلغىلى بولىدهرەپ ئارىالش بىر تېزىقالرنى يېلىدۇ،خهنزۇچه،تىبهتچه،غهربچهك

Rئىلغار  هڭ تىلى رايونلىرى ئ   هت تىب ە،جۇڭگو ياردىمىد ېتالنىڭ د ۇمشاق ي ېزىقىدىكى ي هت خىل تىب  3 بۇ 

 ېلېكتـرون  ئ ېزىقىـدىكى  ي هت ئىـشلىتىپ،تىب  رىنىېتـاللى  د ۇمـشاق  ي ېمىـسى  سىست هشغۇالت م ۇتېركومپي

ـ  ڭااليـدۇ،بۇنىڭ  ما هدەمـدە  مـاس ق   هن بىـل  ېخنىكىـسى  ت هتـبهئه  م هنزۇچه خ هۋىيىسىنى س هتبهئهم  ۇ ب

 R. بارهھمىيىتى زور ئۋاجلىنىشىغا راڭ ئىشلىرىنىهمئىيهت،مهدەنىيهت ئىقتىساد،ججايالرنىڭ

 

GR3 تورىنى قولاليدىغان RiPhoneR ۈنى ك-12ئاينىڭ -11 بۇ يىل
  گېرمانىيىدە تۇنجى تارقىتىلىدۇ

 
Rېلېگرافى ت گېرمانىيه RT-MobileR ېلىـپ،پۈتۈن  ئ هۋج تـوردا ئ   ېقىندا ي ېالنى ئ هشۋىقات ت ه بىر پارچ  ڭ نى 

 ېلىنىدىغانلىقىنى بازارغـــا ســـېرمانىيىـــدە گڭ نىـــRiPhoneR ۋاتقـــان دىققىتىنـــى قوزغاۇنيانىـــڭد

ــقهڭئ.ئاشــكارىلىدى ــشقا ئهت دىق ــدىغىنى، قىلى ــسىدىكى نRT-MobileRهرزىي ــسا RiPhoneR ۇسخى  بول

RUMTS/HSDPARۆلچىمىدىكى ئ RWCDMA 3G/3.5GRهتكۈزۈش يۇچۇر ئۇقىرى يۇ،ئهڭ تورىنى قولاليد 

ـ  RiPhoneR ۇسخىـسىدىكى  ن ېرىكا ئام ېتىپ،نۆۋەتتىكى قا ي  3.6RMbpsR ۈرئىتىس  هكلىمىـسى  تـور چ   ڭ نى

ــدىنت ــش ســ  ۈپهيلى ــا چىقى ــدەك كۈرئىتىنىڭ تورغ ــانلىق بولمايۆڭۈلدىكى ــ مۋاتق  هل ھسىنىهسىلى

 ۇچ لىــق ئىچكــى ســاقلىغRGBR16 غــا RiPhoneR ۇسخىــسىدىكى نهانىيېرم باشــقا،گۇنىڭــدىنئ.ۇقىلىــد

ــتۇرۇلىدىغانئور ــۇنالش ــدىال يۇپ،تېخى بول ــېقىن ــان ېالن ئ ــلRGBR16R iPod touchR قىلىنغ  هن بى



  قوش ئايلىق سان8-7يىل -2007                                  تور ژورنىلى         هستانىلىرى مۇتېر كومپيئۇيغۇر

 .Rهنئوخشاشك

 
Rۇسخىــسىدىكى نېرمانىيه قارىغانــدا،گئېيتىــشالرغا RiPhoneRۇغــاۋر يا499 باھاســى ېتىلىش ســڭ نىــ 

 شىركىتى  RT-MobileR.ېرىلىدىكهن ب ۇپ قوش ېلىتى ب ېتىبار ئ ڭ بازىرىنى ۇزىكا م RiTunesR ېتىدىكهن،لېكىني

RiPhoneR ۈچۈن ئ RLR،RXLR،RXXLR   ۇپ،ھهممىـسى  بول هييارلىغان ت ۆلچىمىنى ئ ېلىش ئ هق خىل ھ  3 قاتارلىق 

 ېلېفونلىـــشىش تهقـــسىز ھۇتلـــۇق مىن200/300/400 ئايـــدا هركلىمىـــسىز تورغـــا چىقىـــش،ھهچ

 ئايلىق ئىجارىسى   ۇپ، ھازىرلىغان بول  ۇالزىمىتىنى م ۇچۇر قىسقا ئ  هقسىز ھ ه دان 100/150/200،هققىھ

 R.هن بولىدىك49.95/59.95/69.95

Rــداق ھگهرچه ــمىي رېچقان ــهۋەر خەس ــسىم ېالن ئ ــان بول ــان RT-MobileR ۇ،لېكىن قىلىنمىغ  ئاللىقاچ

ــۈكئوم ــدا ۇميۈزل ــRiPhoneR ھال ــدىكى گڭ نى ــارېرمانىيى ــودا ھەت تىج ــسىهمكارال س  ەپ دشقۇچى

 R. قىلىندىهرەز پەپ دۇ چىقىرىدRiPhoneR ۇرۇنقارىلىپ،يىل ئاخىرىدىن ب
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R   مىنۇت 5ئامېرىكىدىكى بىر شىركهت يېڭى تىپتىكى ئاپتوموبىل ئىشلهپ چىقاردى 
 R ئىنگلىز مىلى يول يۈرگىلى بولىدىكهن500توك قاچىلىغاندىن كېيىن 

Rه باتــارىيېڭــى يهڭ ئۆزلىرىنىــڭ ئېقىنــدا يهتك شــىتاتىغا جايالشــقان بىــر شــىرېكــساس تئامېرىكــا 

 ېنـت پات.( قىلدى ېالن ئ ېنت قىلىپ،پات ېالن قىلىپ چىققانلىقىنى ئ   هتقىق ئاپتوموبىلنى ت  ېخنىكىسىدىكىت

 RNo. 7,033,406R( R ۇرىنوم

Rتوك قاچىلىسىال باشقا    ۇت مىن 5 ېگهندەك د »ۇ قالىد ېلىقىپ ت ۈلمهيدۇ،كۈلسه ك ۈلمىسهك« ئاپتوموبىل   بۇ 

ــداھ ــسىزال ېقىلغۇنىــڭ يقېچقان ــول ي500 ھاجىتى ــى ي ــدىكهن،ئهمهلىيهتته ئىنگلىزمىل ــوك ۈرەلهي  ت

 شى ياخـ  هڭ ئ هلگهن،لـېكىن  ك هيـدانغا  م ۇرۇن ئـاللىب  ېخنىكىـسى قاچىلىغىلى بولىدىغان ئاپتوموبىل ت   

ـ  ۈرۈشئىنگلىز مىلى يول ي   50 توك قاچىلىغاندا ئاران     ېچه ك 1 هتىجهن  هتنىڭ شـىرك  هلگهن،بـۇ  ك ۇپ بول

  . قاراپ باقساق بىلىمىزهھۋالغا ئېيىنكى كۇ ياكى راستمۇبىر چاقچاقم هھسۇالتىم

Rتۆۋەندىكىسى شىركهتنىڭ مۇناسىۋەتلىك خهۋىرى ئادرېسى:  

http://www.technewsworld.com/rsstory/59155.html  

 

 



  قوش ئايلىق سان8-7يىل -2007                                  تور ژورنىلى         هستانىلىرى مۇتېر كومپيئۇيغۇر

 

R ۋاڭيى شىركىتى چهكسىز سىغىمدىكى ھهقسىز ئېلخهت

 Rقىلدىسېنتهبر كۆتۈرۈلىدىغانلىقىنى ئېالن -10 ساندۇقىغا

 

 Rشـىركىتى قارمىقىـدىكى     هزگىلىدە،ۋاڭيى بايرىمى م  ۇتقۇچىالر ئوق ېيجىڭدا شىركىتى ب  ۋاڭيى يېقىندا 

ـ  ېرىپ،رەسـمىي  ب ېلىپ ئ ۆتۈرۈش ك هشىر ن ۆلهمدىكى ك هڭ قارىتا ك  ېمىلىرىغا سىست ېلخهتبارلىق ئ   ۈردە ت

 بىـر   همـدە دى،ھ جاكارلى همىنلهيـدىغانلىقىنى  ت هن بىـل  ۇقى ساند ېلخهت ئ هقسىز سىغىمدىكى ھ  هكسىزچ

 مهلـۇم قىلىـش مـۇالزىمىتى بىـلهن          ئـارقىلىق  ۇچـۇر  قىـسقا ئ    ئېلخهتنى ۇچىلىرىغاقىسىم سادىق قوللىغ  

 ۆز ســىغىم پائــالىيىتى ئــهكــسىز چېتىمقــى قۇ بــڭ شــىركىتىنىۋاڭيــى.تهمىنلهيــدىغانلىقىنى بىلــدۈردى

 126ېلخېتـى،  ئ163 هنـى ي(همهلىيلهشتۈرۈلىدۇ ئ ۈتۈنلهي ماركىسىغا پ  ېلخهت ئ ڭ چو ۈچقارمىقىدىكى ئ 

 R.ۇ بولىدهھرىمهن بۇالزىمهتتىن مۇ مىليون ئابونت ب220،تىزىمالتقان  )ېلخېتى ئRYeahR ۋە ېلخېتىئ

Rچىقارغانـدىن   ېلخهتنى ئ ېزىقتىكى ي هنزۇچه خ ۇنجى ت ۇنيادىكى د ۋۋاليىلى ئا -1998 شىركىتى   ۋاڭيى 

تىزىمالتقـان ئابونـت    هپ ئىگىـل ۇننى ئورۇل مونوپهسىدىكى ساھ ېلخهت ئ ۇڭگو ج هزگىل م ېرى،ئۇزۇنب

 بـازار سوممىـسىنى     ۇق تىن ئارت  50% هسىنىڭ ساھ ېلخهت ئ هقسىز ھ ېتىپ،جۇڭگو مىليونغا ي  220سانى  

ــلهپ ــادىكى دئىگى ــهڭ ئۇني ــوۇرۇنقى،ئهڭ ب ــزۇچه خڭ چ ــهن ــسى تېلخهت ئ ــهمىنلىگۈچى  ۇپ بول

ـ   10 ڭ شىركىتىنى ۋاڭيى«ۆرسىتىشىچه، ك ڭ زاتالرنى هدىكى ساھ هسپىيك.قالغان  ېقىمـى  ئ ېلخهت يىللىق ئ

  ئابونتالرغا   ېرى بارغانس ېمىلىرى سىست ېلخهت ئ ەرىجىسىدىكى ئارقىسىدا،سانسىز ئابونتالر د   هجرىبىسىت

 ۈشـىنىدىغان،جۇڭگو  چ هڭ ئىـشلىتىش ئـادىتىنى ئ     ڭ ئابونتالرنى ۇڭگودىكى ج ۇپ،ۋاڭيىنى بول شىقپىش

 R».هلتۈرگهن ماسلىشااليدىغان ھالغا كهڭ ئېهتىياجىغا ئڭئابونتلىرىنى

Rهقلىـي  ئ ۋە يوقىتىش مـاتورى     ۋىرۇس ئالدىنقى قاتاردىكى كاباسىجى     هلقئارادىكى باشقا،خ نبۇنىڭدى 

 ېلخهتلىرىنىـڭ  ئ هتكهنلىكتىن،ۋاڭيى ئىـشل  ېخنىكىسى ت ۇرۇش قارشى ت  ېلخهتكه ئ هخلهتئىقتىدارلىق ئ 

ـ  هخلهتئ  ۋە 98%ئـايرىم ھالـدا     - ئـايرىم  ۇشـى  توس ۈنۈملـۈك  بولغـان ئ   ۋىرۇسـقا  ۋە ېلخهتلهرگه ئ

 ۇنـدىن ب. بولغـان  ه ئىـگ  ه ئاالھىـدىلىكىگ  ۇراقلىـق  ت هتهر بىـخ  ۈچلۈك ك ېتىپ،ئاالھىدەي ه ك %99.85
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 ۈرئهتته سـ ۇقىرى يۋاقتىنى ئىنكاس   هت ئىشلىتىپ،ب ېخنىكىسىنى ت RAjaxR هنه ي ېلخهتلىرى ئ ۋاڭيىسىرت،

 ۈتـۈش  ك ڭ ماسلىشىپ،ئابونتالرنى ېخنىكىسىغا قىلىش ت  هرەپ بىر ت  ېلخهت ئ ۈنۈملۈك ئ ۇقىرىئازايتىپ،ي

 .R ئازايتقانهكته چۇقىرى يهڭ ئاقتىنىۋ

Rڭ شىركىتىنى ۋاڭيى  RCEOR   ـ  پوچتـا   ېلېكترونلـۇق ئ«:ۆرسـهتتى  ك ۇنـۇالرنى  م هپهنـدى  شـى ئ   ڭ سى دى

ـ   ېهتىياجلىرىدىن تور قوللىنىش ئ   ۇھىم م هڭ ئ ڭيولالنمىسى،تور ئابونتلىرىنى   ېلخهت،ئهڭ بىرى؛ياخشى ئ

نى ۈنۈمى ئ هھرىلىنىش ب هڭ ت ۋە ۇرۇش ئالماشت ۇچۇر ئ ۇرىسىدىكى ئوتت ەم ئاد هن بىل ەم ئاد هكته چ ۇقىرىي

 تىرىــشىش ۇددەتلىــك مۇزۇن ئــڭ شــىركىتىنىۋاڭيــى ەل دۇبــ---ۈچهيتىــدۇ كۋە ۆتۈرىــدۇ كۇقىرىيــ

ـ  هقـسىز  سـىغىمدىكى ھ   هكـسىز  چ ۇميۈزلـۈك  ئوم ڭ شىركىتىنى ۋاڭيى.ۆنىلىشىي  ەل چىقىرىـشى،د  ېلخهت ئ

 ئاالقىلىشىش  ڭ ئابونتلىرىنى تېلخه ئ ۇرۇش،جۇڭگو قاند هلىپىنى ئاالقىلىشىش ت  ڭ تور ئاھالىسىنى  ۇڭگوج

 ەمنىـڭ  بىـر ئاد   هر ئـارقىلىق ھ   ېخنىكىـسى  تـور ت   ۈچۈن؛ئىلغار ئ ۆستۈرۈش ياخشى ئ  ېخىمۇ ت هسىراتىنىت

 R».ۇكهممهللهشتۈرۈش مۈپىتىنى سۇرمۇشت

   R يېڭى نۇسخىدىكىRiPodR نىڭ سهزگۈچ ئېكرانىنىڭ كهسمه 

 Rرەسىملىرى ئېالن قىلىندى

 

Rۇسخىدىكى ن يېڭى RiPodR  ۈركۈمـدىكى  ت ۇنجى ئايالنـدى،ت  همهلىـيهتكه  ئ هۋەردىـن  خ زالې ناھايىتى ت 

 ەرىجىسى د ېنىقلىقئ(ېكران ئ ۇڭىلىق ئىنگلىز س  3.5 هن،ئۇ بىل ۈپىتى س ۇش بول RiPodR ېكرانلىق ئ هزگۈچس

320Rx240R (ه قاتتىق دىسكىغا ئىگۇڭلۇق ئىنگلىز س1.8 ۋە)120 سىغىمى ۇقىرى يهڭئRGBR.(R 

Rهنه يۋاقىتتـا  بىر  هن بىل نىڭۇش RiPodRهشـىردىكى ن ېڭـى  ي RnanoR ـ  سـىغىمى   ۇنىـڭ  تارقاتماقچى،ئۇ نىم

12RGBR ــن ــاۋۋال غىچ18RGBR دىـ ــغۇالت مه،ئـ ــڭ يهشـ ــمه  كۈزىنىـ ــىملىرىنى رهسـ ــەسـ  ۆرۈپ كـ

 R!ه؟ ھهيزى پنېمىدېگهباقايلى،ن
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GpayRچىقىپ هيدانغا مېنتى پات RGoogleRېلېفون تۆچمه كڭ نى 
   ئىسپاتلىدىهنه يهيدانىنىبازىرىدىكى م

 
Rۇيان ب يېقىندىن RGoogleR هۋىـرى  كىرىـدىغانلىق خ   هسـىگه  ساھ ېلېفون ت ۆچمه ك ڭ نى 

 RGPhoneR ئاتــالمىش هممىــسى ھېيتقانــدا ئۈرىدۇ،مۇنــداقچه تارقىلىــپ يۈزۈلمهيئــ

ـ  RGoogleR بىـر پاكىـت      ېڭـى ھازىر ي . بوپقالدى هۋەرلهر قىلغان خ  هركهزم ـ  ڭ نى  ۆچمه ك
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 ېقىنداي.ى ئىسپاتلىدى  بولمىغانلىقىن ۈنئىككى ك - بىر ۋاتقانلىقىغا بازىرىغا قىزىقى  ېلېفونت

 ېنتنى پـات  ۆلهيـدىغان  ت هق ئـارقىلىق ھ   ۇچـۇرى  قىسقا ئ  RSMSR ڭ نى RGoogleR هزىلهرب

 R:ۆۋەندىكىچه تهپسىالتى تېنتنىڭ پاتۈرلۈك تۇب.ئىلتىماس قىلغانلىقىنى بايقىغان

Rـ    ۇرۇلىدىغان ئاشـ  همهلگه تايىنىپ ئ  ۇتېرغا كومپي بىر ـ  ۇل تـوردا پ بىـر  .ۇپىـسى  س ۆلهش ت

 هھسۇالت بولغان م  ېتىۋالماقچى س ۋە مىقدارى   ېتىۋېلىش ئارقىلىق س  رۇالزىمېتى م ۇستهقىلم

ـ  هق ھ ۋارغـا  بىر تا  هلۇم يولالپ،م ۇچۇرى ئ ېزىق ئالغان ي  ه ئىچىگ ۆز ئ ۇچۇرىنىئ  ۆلهش ت

 ۇالزىمېتىرىغـا مR Rۇرۇۋالغۇچىنىڭ تاپشۇل پۇچۇرى ئهشلۆ تهقئاندىن ھ.ېرىلىدۇ بېلىپئ

 R.ىملهشتۈرۈلىدۇهز جۇرۇۋالغانلىقى تاپشۇلنى پېرىپ،ساتقۇچىنىڭب

  
 

GoogleR بهلكىم يېقىندا ئۆتكۈزۈلىدىغان ROffice 2.0R چوڭ يىغىنىدا 
RPowerPointR ۋە RWikiRئېالن قىلىشى  قورالىنىR RمۇمكىنR 

 
Rۆتكۈزۈلىـدىغان  سـان فرانسىـسكودا ئ  هپـته  ھۇ قارىغاندا بخهۋەرلهرگه ROffice 2.0R 

ـ  ۆججىتى ھ ېكسىيه قىلىش يىغىنىدا توردا پروي    ېالنئاخبارات ئ   ۋە پروگراممىـسى    رۈشۆ ك

RwikiR  هھسۇالتى قىلىنماقچى بولغان م   ېالن ئ ۈرلۈك ئىككى ت  ۇب.هن قىلىدىك ېالن قورالىنى ئ 

 ۇمـشاق  ي ROfficeR هقـسىز  ھ ۈرۈشـلۈك  ي ۈتۈن پ نتالرغا ئاللىقاچان ئابو  RGoogleRهن،بىل

 ۋاسـته  بى هن بىـل  ROfficeR ڭ نى مىكروسـوفتنى   RGoogleR ۇب.همىنلىيهلهيدۇ ت ېتاللىرىنىد

 R.ۇالىد سهتكهرىقاب

GoogleRــ ــى ۆتكهن ئــ ــوROffice 2.0R يىلقــ ــدا ڭ چــ  ۋە RDocsR يىغىنىــ

RSpreadsheetR  ڭئـايرىم ھالـدا مىكروسـوفتنى     - ئايرىم ۇالر قىلغان ئىدى،ئ  ېالن نى ئ 

RWordR ۋە RExcelRــا د ــدى ېتاللىرىغ ــان ئى ــرى RGoogleR. قارىتىلغ  RTonic ئىلگى
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SystemsR ئىشلىتىپ   ېخنىكىسىنى ت ڭ نى RPowerPointR   ېتال د ۇمشاق قا ئوخشاش ي 

ـ       ېلهر ك هلكىم ب ېتال د ۇمشاق ي شلهيدىغانلىقىنى،بۇئى  ۇمكىن يىلى يـازدا تارقىتىلىـشى م

ـ RGoogleR هزىلهر بۇڭالشقاش. ئىدىۈرگهن بىلدهنلىكىنىئىك ـ ڭ نى  ROffice يىلقـى  ۇ ب

2.0Rقىلىــدىغانلىقىغا ېالن قوللىنىــشچان پروگراممىنــى ئــېڭــى ئىككــى يۇ يىغىنىــدا بــ 

  .هنگهنئىش

  

 

Core 2 Duo E4600Rىڭ ئېالن قىلىنىش ۋاقتى ۋە ن 

  سېتىلىش باھاسى
 

Rقارىغاندا، خهۋەرلهرگه RIntelR  ېرمىنـال  بىر خىل ت   ېڭى ئاخىرىدا ي  ڭ ئاينى ېلهر شىركىتى ك 

ــدىكى م ــزىتىپى ــر تهركى ــهرەپ بى ــا RCore 2 Duo E4600R ۇچ قىلغ ــى بازارغ  ن

ـ  ۈسـتهل  ئ RIntelRە، ئىككى ئـاي ئىچىـد     هلگۈسى ك ېگهندە د همسالماقچى،بىراق ك   ۈزى ي

  .هن بولمايدىكۆزگىرىشانداق ئېچق باھاسىدا ھۇچلىرىنىڭ قىلغهرەپ بىر تكىزىهرم

 

Core 2 Duo E4600R 2.4 چاستوتىسىRGHzRتاشقىرى،باشقا ۆتۈرۈلگهندىن كه گ 

 65 ەك،مهسـىلهن  بىرد هن الر بىـل   RE4300、E4400、E4500R ئىلگىرىكـى    ۆلچىمىئ

ــانوم ــشلېترلىقن ــهپچىقىرىش ئى ــدى ئ 800RMHzRهنئىتى، س ــق ئال ــۇ لى ــاش قۇچل  ب

ى هرپىيات سـ  ېـسىم  ب ه لىـق اليىـه    65RWRۇچ، سـاقلىغ  ەرىجىلىـك  ئىككىنچى د  2RMBRسىم،

 Rقاتارلىقالر

Rئاساســالنغاندا ۆلچهرلهشــلهرگهم RE4600Rبازارغــا ۈنىكــ-21 ڭئاينىــ-10 يىــل ۇ بــ 
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ـ ۈرۈشلۈك ي RE4000R ۇپ، دولالر بول  129 باھاسى   هرەپنىڭ ت ېلىنىدىكهن،ئىنتىلس  ۇقىرى ي

ـ  RE4500R تىپقـا ئايلىنىـپ      ۇچلۇقئ ـ  RE4500R هن،لېكىن ئـورنىنى ئالىـدىك    ڭنى  ڭ نى

 هسكهرتىــشكه ئەئاالھىــد.ۈشــۈرۈلىدىكهن دولالرغــا چ109 دولالردىــن 129باھاســى 

 ېقىنقــى يهھــسۇالتلىرىنىڭ مۈرۈشــلۈك يۈزى يــۈســتهل ئىنتىــل ئۇكى،بۇ شــېگىــشلىكىت

 R.ېسابلىنىدۇ ھۆزگهرتىشى بىردىنبىر باھا ئهزگىلدىكىم

Rبىـر قىـسىم ئاتـالمىش    ۋاتقـان  تارقىلىهڭا ك بازاردۆۋەتته باشقا،نئۇنىڭدىن RCore 2 

Duo E4600Rباھاســى هن،لــېكىن بىلۇرغىنى تــۇئوخــشاش قارىماققــا ئوپمهرچه الر گ 

ـ    هكىللهر شـ  هرخىـل  ھ هممىسى ھ همهلىيهتته ئ ۆۋەنرەك،لېكىنت  ۆزگهرتىلگهن ئـارقىلىق ئ

 R.ېرەك كشىۇ بولېهتىياتچان ئهندۈرۈشتهرقله پېمالچىالر ئىستهھسۇالتالر،شۇڭاساختا م
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Rئامېرىكا RSeagateR1 ۇنجى تهسىدىكى شىركىتى ساھRTBR لىق 
   قىلدىېالن قاتتىق دىسكىنى ئېرلىنىدىغانشىف

 
TB Barracuda 7200.11R1  ـ  ېـرىم  قىلىـپ بىـر ي  ېالن لىق قاتتىق دىـسكىنى ئ

 1RTBR بىـر    هنه ي RSeagateR هردارى س هش قاتتىق دىسكا ئىشل   ېرىكا ئام ېيىنئايدىن ك 

 RMomentus همــدە قــاتتىق دىسكىــسىنى چىقاردى،ھۈزى يــۈســتهلســىغىمدىكى ئ

5400.2 FDERېر شـىف لىق ئـارقى ېتـال  قاتتىق دىـسكىغا قـاتتىق د  ۆتكىلىشچان يڭ نى 

 R. قوشتىېخنىكىسىنى تېلىشس

SeagateRۈرۈشىچه، بىلدڭ شىركىتىنىRBarracuda FDER) ېر دىسكىغا شىفۈتۈنپ 

ـ  ىكىهد سـاھ  هسپىي ك ېسكىالر قاتتىق د  ۈرۈشلۈكي) ېلىشس  ېر شـىف  RAESR هسـلى  ئ ۇنجى ت

ـ      ۈزى ي ۈستهل ئ ۇڭلۇق س 3.5 قولاليدىغان   ېخنىكىسىنى ت ېلىشس  ۇپ قـاتتىق دىـسكا بول

 قوزغالغانـدا   ۇتېركومپي__ ستېما سى هيدىغان خىل قاتتىق دىسكىدا ئىشل    ۇب.ېسابلىنىدۇھ

 ېر شــىفڭ ئابونتنىــېرىــپ بېلىــپ ئۇچىنىباســق) RPre-BootR(ېــتهكلهشئالــدىنئاال ي

 ېزىش ئىقتىـدارلىق كارتا،بىئولوگىيىلىـك سـ      هقلىـي  ئ ۇ،ھهمدە قىلىد هلهپت ۈزۈشىنىكىرگ

 R.ۇ قوغدايدهتهرلىكىنى بىخېما ئارقىلىق سىستېخنىكىالرقاتارلىق ت

Barracuda FDERـ هڭ ئېسكىالرنىڭ قاتتىق دۈرۈشلۈك ي  1RTBR سـىغىمى   ۇقىرى ي

 R.ن پىالنالنغاېلىشيىلى بازارغا س-2008ۇپ، بول7200RRPMR ۈرئىتى،ئايلىنىش س

Rۋاقىتتـا  بىرال RSeagateR ېڭـى  يهنه شـىركىتى ي RMomentus 5400.4R  2.5 تىپلىـق 

 شىفىرالش  ۇپ،گهرچه بول هپچىقارغان قاتتىق دىسكىسىنى ئىشل   ۇتېر كومپي ە خاتىر ۇڭلۇقس

ــسىنىت ــسىمېخنىكى ــىغىمى ئۇ،لېكىن قوللىمى ــهڭ س ــدا ۇقىرى ي ــا 250RGBR بولغان  ق
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ـ  RSATA 3GbpsR ېغىـزى  ،ئ5400RRPMR ۈرئىتى سـ ېتىدىكهن،ئايلىنىشي  ۇ بولغـان ب

 R. پىالنالنغانېلىشيىلى قىشتا بازارغا س-2007 ېسكىالرقاتتىق د

 
 

R كىنو ۋە ناخشىالرنىRDVDRيۇش و پىالستىنكىسىغا ئ
  دەرىسلىگى

  
Rيۈسۈپجان:ئاپتورى  

  
R1.  يۇش ئۇسۇىلوتال ئشلىتىپ ئېشۇمچه دوق: قىسىم  

R        ئهسساالم دوستالر ، ھازىر توردا نۇرغۇن دوستالرRDVDR قانـداق قىلغانـدا      ستىنكىـسىغا  پىال 
فىلىـم ھـۆججهتلىرىنى    -سۈزۈكلۈك دەرىجىـسى ئهڭ ياخـشى ،قانـداق قىلغانـدا كـۆپ كىنـو             

ــ. ســىغدۇرۇپ ئــويغىلى بولىــدىغانلىقى توغرىــسىدا يــاردەملهرنى ســوراۋاتىدۇ   كىن مۇشــۇ ېل
 2ق توردا ئېنىـق چۈشـهنچه بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن مهن تۆۋەنـدە دوسـتالرغا                ىلىئۇسۇل توغر 

  . خىل ئۇسۈلنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتمهكچىمهن 
R1 –    تالـدىن پايـدىلىنىپ     ېشۇمچه يۇمـشاق د   ويتىلغاندەك ق ې خىل ئۇسۇل يۇقىرىدا ئRDVDR 

  . يۇش ئۇسۇلى وكى ئهڭ ياخشى بولغان فىلىم ئۈ سۈزۈكلپىالستىنكىسىغا
R2 –   ــشاق د ــسۇس يۇمـ ــۇل مهخـ ــل ئۇسـ ــو   ې خىـ ــۆپ كىنـ ــشلىتىپ ئهڭ كـ ــال ئىـ ــم -تـ فىلىـ

  . يۇش ئۇسۇلى و ئپىالستىنكىسىغا RDVDRھۆججهتلىرىنى 
R    سـىز  .ن خىل ئۇسۇلنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتمهكچىمه    -1 مهن ھازىر دوستالرغا بۇ دەرىسلىكنىڭ

نى قاچىلىـــــشىڭىز ىتـــــالې دR阿飛㊣的Real解码器Rئهڭ ئـــــاۋۋال كومپىيۇتېرىڭىزغـــــا
ــرەك ــدۇ    (كې ــسىڭىز بولى ــلهن بىۋاســته ئىزدى ــوردىن شــۇ ھــالقىلىق ســۆز بى ــۇ د. )ت ــالنى ېب ت

 RWindowsشـهكىلدىكى فىلىملهرنـى   RRM, RMVBRدا ىڭىزمپىيـۇتېر قاچىلىسىڭىز كو
Media PlayerR  يـۇپال قالماسـتىن بهلكـى يهنه    و ئـارقىلىق بىمـاالل قRNero R Rــاق  Rيۇمشـ

بــۇ .ويــۇپ چىقىرااليــسىزسكىغا ئېــتــالى ئــارقىلىق بــۇ فىلىملهرنــى ھهرقانــداق ئوپتىــك د  ېد
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  : تالنىڭ كۆرۈنمه يۈزى تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك ېد

  
R تـالنى قاچىلىغانـدىن   ېال ، بـۇ د ېتـ  سىغىمى كىچىك ، ئىشلىتىش ئاسان ياخـشى د  -لتاېبۇ د

ــيىن  ــارقىلىق RWindows Media PlayerRكېـ ــهكىلدىكى RRM, RMVBR ئـ شـ

 RNero StartSmart EssentialsRئانـدىن كېـيىن  . فىلىملهرنى قويۇپ كۆرۈپ بېقىڭ 

)RNero R7.0 (  نى قوزغىتىسىز ، تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك :  
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Rئـــۆزەم  « يۇقـــارقى تـــۈرلهردىنىڭـــدىن كېـــيىن ئۇنRDVDRگهن تـــۈرنى ېـــ د›› ياســـايمهن

 تـۈرىنى   RDVDRقايسى تۈرنى تالالش ئۆزىڭىزنىڭ ئىختىيارىدا ، مهن بۇ نىڭدا          . ( تالاليسىز  

بــۇ تــۈرلهردىن  . كــۆزنهك چىقىــدۇكى رەســىمدىكىدەكىەنــدۋتۆ ئانــدىن)مىــسالغا ئالــدىم 

تــوردىن چۈشــۈرۈۋالغان ئۇيغــۇرچه ېرىڭىزدىكى  نــى تــالالپ كومپىيــۇت››فىلىــم قوشــۇش ‹‹

 شهكىلدىكى فىلىملهرنـى  RRM , RMVBR) باشقا فىلىملهر بولسىمۇ بولىدۇ ( يېزىقتىكى 

  .ئهكىرسىڭىز بولىدۇ 

  

  

R         فىلىملهرنـى  -يۇقارقى رايوننى چهككهنـدىن كېيىن،تۆۋەندىكىـدەك كومپيـۇتېردىكى كىنـو

ىڭىز ئويمـاقچى بولغـان فىلىملهرنـى       كۆرسىتىپ بېرىش رامكىـسى چىقىـدۇ،بۇ يهردىـن ئـۆز         

  :تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك.تېپىپ تالالپ بېرىسىز
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R ئويماقچى بولغان فىلىمنى تاللىغاندىن كېيىن تۆۋەندىكىدەك رەسىم چىقىدۇ :  
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R قــاراڭ ســىز كىرگــۈزمهكچى بولغــانRRM , RMVBR ، شــهكىلدىكى فىلىــم كۆرۈنمــدى 

 گهن يهردىن ېد ›› ھۆججهت تىپلىرى    ‹‹ مدىكى رەسى ڭ،مهى ئهنسىر ؟ئهمدى قانداق قىلىمىز  

ــارلىق ‹‹ ــد ›› ھــۆججهتلهر ب ــۈرنى تاللىــسىڭىز ســىز ئويمــاقچى بولغــان   ې  , RRMگهن ت

RMVBR تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك .  شهكىلدىكى فىلىم پهيدا بولىدۇ:  

  
  

R   ــۇ ــىز ئاش ــدى س ــى  RRM , RMVBRئهم ــهكىلدىكى فىلىمن ــا  RNeroR ش ــسىزغ . ئهكرىى

  : دەك تۆۋەندىكى رەسىمدىكى
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R  قاراڭ مانا ، سىز ئويماقچى بولغـانRRM , RMVBR   شـهكىلدىكى فىلىـم RNeroR  بىمـاالل 

كىردى ، ئهمدى سـىز كىيىنكـى باسـقۇچلىرىنى بېـسىپ قۇيـۇش تىزىملىگىنـى تهھرىـرلهپ                 

  : تۆۋەدىكى رەسىمدىكىدەك . ئۇيۇشنى باشلىسىڭىزبولىدۇ 

  

 



  قوش ئايلىق سان8-7يىل -2007                                  تور ژورنىلى         هستانىلىرى مۇتېر كومپيئۇيغۇر

R  ئاندىن تۆۋەندىكى رەسىمگه قـاراڭ   .ىڭىز بولىدۇ  تهھرىرلىس  خالىغانچه بۇ يهرنى ئۆزىڭىز  :

بۇ باسقۇچنىڭ ئارقىسىدا يهنه باسقۇچالر بار مهن ئۇباسـقۇچىالرنى ئالمـدىم ، خـاتىرجهم              ( 

  )قىلىۋېرىڭ 

  

  

  

R ۇچتـــــا غسكا ئويېـــــسكىنىڭ ئىـــــسىمىنى ، قايـــــسى د ېـــــئوپتىـــــك د بـــــۇ باســـــقۇچتا

.  چىقىـسىز    كىتىـپ   قاتـارلىقالرنى ئـۆزىڭىز بې    .....يۇش سـۈرئىتىنى    وئ،نىڭىزئويىدىغانلىقى

  : تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . يۇشنى باشلىسىڭىز بولىدۇ وئهڭ ئاخىرىدا ئ

  

 



  قوش ئايلىق سان8-7يىل -2007                                  تور ژورنىلى         هستانىلىرى مۇتېر كومپيئۇيغۇر

  
R شۇنىڭ بىلهن سىز بۇ دېسكىڭىزغاRRM , RMVBR  شهكىلدىكى فىلىملهرنى قىينالمـايال 

  . ئويۇۋالدىڭىز 

R ئهسكهرتىش :  

1. Rهگهر ئ.الىنى توردىن چۈشۈرۈپ قاچىلشىڭىز  كېرەكېتيىلگهن دېدا دىقۇم يۇقىروچ

  . ۋەتىپ بهرسهممۇ بولىدۇ هتوردىن تاپالمىسىڭىز مهن ئ

2. Rچۈنكى . چه سهۋرىچانلىق بىلهن ساقلىشىڭىز كېرەك ۇبۇ باسقۇچىالرنى بېىسىپ بولغ

ماتىك ھالدا تهھرىرلهپ و بۇ فىلىملهرنى ئۆزى ئاپتRNeroRئهڭ ئاخرقى باسقۇچتا 

 R. بۇنىڭغا سهل ئۇزۇنراق ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن . چىقىدۇ 

3. Rئۇسۇلالر سىناقتىن ئۆتكهن ، سىز خاتىرجهم ئىشلهتسىڭىز بولىدۇ بۇ  .  

R قسىم – 2.  قىسم دەرىسلىكىمىز مۇشۇ يهردە ئاياغالشتى – 1شۇنىڭ بىلهن 

ــوR شهكىلدىكى RaviRمهخسۇس دىتال ئارقىلىقدەرىسلىكىمىز يهنى   فىلىملهرنى Rكىنــ

RDVDR دىسكىسىغا ئويۇش ئۇسۇلى سۆزلىنىدۇ .   
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R ن  يۈسۈپجا: تۈزگۈچى  

R توردىكى نامى :Rkulka52 (Bilik) kulka0997(intil , izdinix, xabnam , 

bilish)  

Rسى ېكترونلۇق پوچتا يولالنما ئادرېلېئ : HRTUcom.126@0997kulkaUTH 

QQ :  450363022 

R2007 – كۈنى– 20 ئاينىڭ – 6 يىل   

 

R كىنو ۋە ناخشىالرنىRDVDRيۇش وىنكىسىغا ئ پىالست
 Rىكدەرسلى

R2 -  يۇش ئۇسۇىلومهخسۇس دېتال ئىشلىتىپ ئ: قىسىمR 

R   ــتالر ــوردا نۇرغـــۇن دوسـ ــازىر تـ ــتالر ، ھـ ــدا   RDVDRئهســـساالم دوسـ ــداق قىلغانـ  پىالستىنكىـــسىغا قانـ

ــدا كــۆپ كىنــو فىلىــم ھــۆججهتلىرىنى ســىغدۇرۇپ      ســۈزۈكلۈك دەرىجىــسى ئهڭ ياخــشى ، قانــداق قىلغان

لېكىن مۇشـۇ ئۇسـۇل توغرىلىـق تـوردا ئېنىـق      .  توغرىسىدا ياردەملهرنى سوراۋاتىدۇ  ئويغىلى بولىدىغانلىقى 

 R.  خىل ئۇسۈلنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتمهكچىمهن 2چۈشهنچه بولمىغانلىقى ئۈچۈن مهن تۆۋەندە دوستالرغا 

R1 R-R  ــدا ئ ــۇل يۇقىرىـ ــل ئۇسـ ــدەك قې خىـ ــدىلىنىپ   ويتىلغانـ ــدىن پايـ ــشاق دىتالـ ــۇمچه يۇمـ  RDVDRشـ

  . ۈكلىكى ئهڭ ياخشى بولغان فىلىم ئۇيۇش ئۇسۇلى پىالستىنكىسىغا سۈز

R2 R-R      خىل ئۇسۇل مهخسۇس يۇمشاق دېتال ئىشلىتىپ ئهڭ كۆپ كىنـو فىلىـم ھـۆججهتلىرىنى RDVDR 

  . پىالستىنكىسىغا ئۇيۇش ئۇسۇلى 

R قسىم دەرىسلىكته -1مهنR阿飛㊣的Real解码器Rن هرگۈشۈ ئارقىلىق توردىن چىتالې دRRM , 

RMVBRى  شهكىلدىكى كىنو فىلىملهرنRDVDR پىالستىنكىسىغا ئۇيۇش ئۇسۇلىنى سۆزلىگهن  .R 

R   قسىم دەرىسلىكىمزدە مهخـسۇس دېتـال ئـارقىلىق بىـر دانه             -2ئهمدى مهن RDVDR   پىالستىنكىـسىغا 

 R. يۇش ئۇسۇلىنى سۆزلىمهكچىمهن وئ)  قىچه ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ 30-20(كۆپ فىلىم 
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Rسىز ئهڭ ئاۋۋال كومپىيۇتېرىڭىزغا R wismencoderR تـالنى  ېبـۇ د . نى قاچىلىشىڭىز كېرەك ىالتې د

ــاالل      ــى بىم ــهكىلدىكى فىلىملهرن ــداق ش ــاقالنغان ھهرقان ــۇتېردا س ــسىڭىز كومپىي ــهكىلگه RaviRقاچىلى  ش

ــدۇرۇپ ــدىنئايالن ــى   ېد RNero R  ئان ــۇ فىلىملهرن ــارقىلىق ب ــالى ئ ــسكىغا ئRDVDRت ــرىش   دى ــۇپ چىقى وي

  : ه يۈزى تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك تالنىڭ قاچىالش كۆرۈنمېبۇ د . مهقسىدىڭىزگه يېتهلهيسىز

  

  

 

R )مېـنىڭچه دوسـتالر بىلىـدۇ       . تالنىڭ قاچىلىنىش جهريانىنى تهپسلىي سۆزلىمىدىم      ېد .

  )قاچىلىنىش جهريانى باشقا دىتالالرنىڭ قاچىلىنىش جهريانى بىلهن ئوخشاش 

R تالنى قاچىلىغاندىن كېيىن قوزغاتـسىڭىز تۆۋەنـدىكى رەسـىمدىكىدەك كـۆرۈنمه          ېبۇ د

   . يۈز پهيدابولىدۇ 
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R كـۆرۈنگهن رەسـىمدىكى    يهنى،. تهكـشهش ئېلىـپ بارىـسىز      غا قارىتـا  تالېبۇ د  ئاندىن كېيىن

››R配置向导R‹‹ئــــۆزىڭىز قانــــداق  ( لهيــــسز رگهن تــــۈرنى تــــالالپ ئــــۇنى تهھرى  ېــــ د

:  تۆۋەنـــــــــــــــدىكى رەســـــــــــــــىمدىكىدەك  )دۇۋېرىـــــــــــــــتهھرىرلىـــــــــــــــسڭىز بولى
R
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R   كرانىنىـڭ چـوڭ   ې فىلىـم ئ   ‹‹سىز بۇنىڭدىنR-Rقىـسىش سـۈرئىتى   ‹‹،››چىكلىگـى   كى ‹‹،›› 

 قاتــارلىقالرنى ئــۆزىڭىز خالىغــانچه تهڭشىــسىڭىز ›› ســۈرەت ســۈپىىتى ‹‹،››ئــاۋاز ســۈپىتى 

ــدۇ  ــۇ       . بولى ــار ، مۇش ــهكلى ب ــشهش ش ــشىگهن تهڭ ــۆزەم تهڭ ــىمدە مهن ئ ــدىكى رەس تۆۋەن

ى قانــداق بولــسا ســىز ھاســىل  ۈكتهڭــشهش بــويىچه قىلــسىڭىزئهسلى فىلىمنىــڭ ســۈزۈكل 

. ى بىـلهن ئوخـشاش بولىـدۇ    ۈككىمۇ ئهسلى فىلىمنىڭ سۈزۈكل  ۈغان فىلىمنىڭ سۈزۈكل  قىل

 R:تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك 

 



  قوش ئايلىق سان8-7يىل -2007                                  تور ژورنىلى         هستانىلىرى مۇتېر كومپيئۇيغۇر

  
  

R  ــيىن ــدىن كېـ ــشهپ بولغانـ ــدەك تهكـ ــۇالرنى كۆڭلىڭىزدىكىـ ــۆججهت ق ‹‹بـ  ››شـــۇش و ھـ

ــسىز    وك ــى ئهكىرىـ ــان فىلىمنـ ــدۇرماقچى بولغـ ــسىپ  ئايالنـ ــسىنى بېـ ــداق (.نۇپكىـ ھهرقانـ

تۆۋەنــــدىكى ) . خــــاتىرجهم قىلىۋېرىــــڭ  ،لــــسا بولىۋېرىــــدۇ  شــــهكىلدىكى فىلىــــم بو 

   :رەسىمدىكىدەك 
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R ــيىن ــارقى باســقۇچ تۈگىگهنــدىن كې ئايالنــدۇرماقچى بولغــان فىلىمنــى ســاقاليدىغان   يۇق

  : تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . ئورۇننى تهڭشىۋالىسىز 
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Rتۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . ىلىم ئايالندۇرۇشنى باشلىسىڭىز  بولىدۇ  فئاندىن كېيىن :  

  
R  ئايالنـدۇرۇپ بولغــان فىلىمنــىRNeroR تــالى ئــارقىلىق ې يۇمـشاق دRDVDR  پىالستىنكىــسىغا 

يـۇش ئۇســۇلىنى  ئومهن تۆۋەنـدە  . يــۇش ئۇسـۇلى سـهل ئوخــشىمايدۇ   وئ. يـسىڭىز بولىـدۇ   وئ

  : قىسقچه چۈشهندۈرۈپ ئۆتهي 

Rبولغــان فىلىمىنــى ئايالنــدۇرۇپ  RNeroRتالىنىــڭ ســانلىق مهلۇمــات شــهكىلدە  ې يۇمــشاق د

  : يهنى تۆۋەندىكىدەك .ىسىزئويۇش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئوي

R1-    قهدەم :RNeroR  نى قوزغىتىپ ئۇنىڭدىن تۆۋەندىكى رەسىمدىكى تـۈرنى       ىتالې يۇمشاق د

 R) قۇم مۇشۇ تۈرنى تاللىشىڭىز كېرەك وچ. (تالاليسىز 
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Rۋەندىكى كۆزنهك كۆرۈنىدۇ ئاندىن تۆ .  
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R   ۆزىڭىزنىڭ  ئبۇ كۆزنهكتىنRDVDR        پىالستىنكىسىنىڭ سىغىمى قانچه بولغان بولسا شـۇنى 

ــدى  ــالالپ ئان ــان ت ــدۇرۇپ بولغ ــالالڭ   ن ئايالن ــسىنى ت ــڭ ھهممى ــدىكى . بۇ فىلىملهرنى تۆۋەن

  : رەسىمدىكىدەك 

  
R   ــوڭ ك ــيىن مائۇســنىڭ ئ ــدىن كې ــارلىق   وئان ــلهن تالالنغــان ب  فىلىملهرنىــڭ نۇپكىــسى بى

  : تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . خاسلىقنى تهكشۈرۈڭ 
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R؟ قانچه دانه فىلىم كىرىپتۇيجهمئى!قاراڭ  

Rــ ــۇپرقى باســقۇچالرنى بېــسىپ بوايۇق  مۇناســىۋەتلىك تهڭــشهشلهرنى ئېلىــپ بارغانــدىن  ل

   . يۇشنى باشلىسىڭىز بولىدۇ وكېيىن دىسكىغا ئ

  
R          بىـردانه   شۇنىڭ بىـلهن سـىز مۇۋەپپىقىيهلىـك ھالـداRDVDR     پىالستىنكىـسىغا نۇرغۇنلىغـان 

.  مۇشــۇ يهردە ئاياغالشــتىمۇشــۇنىڭ بىــلهن بــۇ دەرىــسلىكىمىز. يۇۋالــدىڭىز وفىلىملهرنــى ئ

كهتلهردىكــى ېدوســتالرنىڭ بىلمىگهن،چۈشــهنمىگهن  يهرلىــرى بولــسا ھهرقايــسى تــور ب     

 Rkulka52 (Bilik) :تــــوردىكى نــــامى . (تــــسه بولىــــدۇ ۋەنامىمغــــا قىــــسقا ئۇچــــۇر ئه

kulka0997(intil , izdinix, xabnam , bilish)R (R 

R سىمغا  ۋە يـاكى      ېـ كتىرونلۇق پوچتـا يولالنمـا ئادر     ېلېياكى ئRQQR       رىمغـا ئۇچـۇر ئهۋەتىـش 

 سـائهت  8مهن ئارام ئېلىش كۈنلىرىـدىن باشـقا ۋاقىتتـا ئاساسـهن     . ئارقىلىق سورسا بولىدۇ    

 R. توردا بار 

R ئهسكهرتىش :  

R1.    الىنى توردىن چۈشۈرۈپ قاچىلـشىڭىز  كېـرەك        ېتيىلگهن د ېدا د ىسىز چوقۇم يۇقىر

 R. ئهگهر توردىن تاپالمىسىڭىز مهن ئېۋەتىپ بهرسهممۇ بولىدۇ . 

4 . Rلىشىڭىز كېرەك وسىز تۆۋەندىكى باسقۇچتا سهۋرچان ب:R 
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R ماتىـــك و فىلىمغـــا ئاپت-2فىلىمنـــى ئايالنـــدۇرۇپ بولغانـــدىن كېـــيىن -1بـــۇ باســـقۇچتا

ئهممـا ئايالنـدۇرۇپ    . كىن فىلىمنىڭ ھالهت ئهھۋالى ماڭمايـدۇ       ېئالمىىشپ ئايالندۇرىدۇ ،ل  

شـۇڭا سـىز  سـهۋرىچانلىق بىـلهن سـاقالپ           . بولغان فىلىمنىڭ بېشىغا بهلگه پهيـدا بولىـدۇ         

  . تۇرۇشىڭىز كېرەك 

5 . R RNeroRيىلگهن ېــدا دىــقــۇم يۇقىرو فىلىملهرنــى ئويغانــدا چلۇنغــان  دا ئايالنــدۇرۇپ بو

يالماي قالىسىز  وبولمىسا مۇۋەپپىقىيهتلىك ئ   ،   شىڭىز كېرەك ۇالت قىلى غئۇسۇل بويىچه مهش  

 .R 

6. R          ھهرگىز چاتـاق   . بۇ ئۇسۇلالر سىناقتىن ئۆتكهن ، سىز خاتىرجهم ئىشلهتسىڭىز بولىدۇ

يـۇپ  و دىسكىـسىغا ئ   RDVDRمهن مۇشـۇ ئۇسـۇلالر بىـلهن نۇرغـۇن فىلىملهرنـى            . چىقمايدۇ  

  . ئهڭ ئىشهنچىلىك ئۇسۇلالر . ساقلىۋالغان 

R ىرىدا ئهزىز دوستالرنىڭ قىممهتلىك تهكلىپ پىكىرلهرنى بېرىشىڭالرنى ئۈمـۈد         ئهڭ ئاخ

  . قىلىمهن 
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R توردىكى نامى    )كۈلكه ( يۈسۈپجان  : تۈزگۈچى :Rkulka52 (Bilik) 

kulka0997(intil , izdinix, xabnam , bilish) R           RQQ : 450363022  

Rسىېكترونلۇق پوچتا يولالنما ئادرېلېئ:HRTUcom.126@0997kulkaUT H 

R2007 – كۈنى– 21 ئاينىڭ – 6 يىل   

R دوستىمىز يۈسۈپجاننىڭ قوللىنىشچانلىقى يۇقىرى بۇ ماقالىنى تورداشالر ھوزۇرىغا

  .سۇنغانلىقىغا ئاالھىدە رەھمهت ئېيتىمىز

 
  

GoogleR كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه نى ئىشلىتىپ 

  ىنىشخاككېرغا ئايل

GoogleR   ه بىـزگ  هتـسهك  ئىشل ۈملىلهرنى بىر قىـسىم  جـ       دا ئىزدەشته تهمىنلهنگهن 

 ۇجـۇم  باشـقىالرغا ھ   هلـۋەتته ئ(ېرەلهيـدۇ  ب همىنلهپ ت الرنىپايدىلىق ئۇچۇر  ۇرغۇنلىغانن

 همىنلهپ ت هرسىلهرنى بولغان ن  ېهتىياجلىق ئ ۇالر ئ ۆپ ك ېخىمۇ ت ەتلهنگهنلهرگهقىلىشقا ئاد 

 R.ۆتىمىز ئۇشتۇرۇپ تونۈملىلهرنى ئىشلىتىلىدىغان جۆپىسىم ك بىر قۆۋەندە،ت)ېرەلهيدۇب

R    RintextR：R 

Rهرتى شـ  ەش ئىـزد  هرپنـى  بىر ھ  هلۇم ئىچىدىكى م  هزمۇن م هتتىكىبولسا تور ب  بۇيرۇق   بۇ 

 ۈزسـهك نـى كىرگ  »  Rintext：动网R  « غـا  RgoogleR: هسـلهن م.بۇيرۇقتـۇر قىلىدىغان  

»R动网R «ۇ ئاچىدهرنىهتلتور ببارلىق  ئالغان ه ئىچىگۆزنى ئدېگهن سۆز .R 

R  RallintextRۇسۇلى    ئىشلىتىش ئ   RintextRئوخشاش هن  بىل .R 
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R   Rintitle 

R    RintextR هكچـى  بىز ئىزدىم  ېمىسىدىكى ت هت ب هتمهيدۇ،تور ك هرقلىنىپ پ ه ئانچ هن بىل 

 هك،تور ئىزدىـس  ەپد»  Rintitle：安全天使R «:هسـلهن م. ەيـدۇ  ئىزد هرپنىبولغان ھ 

 ېكهتلهرنـى  ئالغـان بـارلىق تـور ب    هىگ ئىچ ۆز نى ئ  Rintitle：安全天使R ېمىسى ت هتب

 R.تاپىدۇ

R   RdefineR：R 

Rــۇم ــمهل ــسىنى ئۆزنىڭ س ــدۇ، ئىزدېنىقلىمى ــلهن مەي  ەپ دRdefine：hackerR: هس

 R.ۇ چىقىرىدۇچۇرالرنى دائىر ئېنىقلىمىسىغا ئڭ نىRhackerRهك،ئىزدىس

R     RfiletypeR：R 

Rــۇ ــۇيرۇقب ــسا ب ب ــگهن بول ــى ھــ هلگىىلهن ــلهن ئىزدۆججهتلهرنى تىپتىك  :ەيدۇ،مهس

Rfiletype：docR  كېڭهيتىلگهن نامى  ۈزسهك نى كىرگ RdocR بارلىق  ئاخىرالشقان   هن بىل

 نـى   RincR.يـاكى   . Rbak.mdbR هلـۋەتته ئ. ېرىدۇسىنى چىقىرىپ ب  ې ئادر ۆججهتلهرنىڭھ

 شـى ۇ مـول بول   ېخىمـۇ  ت هلكىـم  ب ۇچـۇرالر  ئ ېرىـشىدىغان  ئ ۋېرىدۇ،سىز بولى ڭىزمۇئىزدىسى

 R.ۇمكىنم

R   RinfoR：R 

Rەيدۇ ئىزدۇچۇرلىرىنىىر قىسىم ئاساسي ئ بېكهتنىڭ ببهلگىلهنگهن.R 

R     RinurlR：R 

Rهرپنىـــڭ ھهلگىلىـــگهن ببىـــز RURLRهمهســـلىكىنى يـــاكى ئهۋجـــۇت مە ئىچىـــد 

 هدانRNR ئوخشايدىغان ۇشۇنىڭغا م ۈزسهك نى كىرگ  Rinurl：adminR: هسلهنم.ەيدۇئىزد

 Rhttp：//www.xxx.com/xxx/adminR R:  ېرىدۇ چىقىرىپ بۇالنمىنىئ

R     RlinkR：R 

Rــلهن م ــ مهسـ ــسداقۇنـ ــارلىق  Rinurl：www.hackbase.comR:هك ئىزدىـ   بـ
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Rwww.hackbase.comRقىلغانۇالنما ئهن بىل RURLRېرىدۇ نى چىقىرىپ ب.R 

R     RsiteR：R 

Rــلهن ــارلىق Rsite：www.hackbase.comR مهس ــلRhackbase.comR   ب  هن  بى

 R.ېرىدۇ نى چىقىرىپ بRURLR    ۇناسىۋەتلىكم

Rڭ رولى چوهلگىلهرنىڭمۇ بهزى بهنه   ي.R 

R +     بولساRgoogleRۈزىدۇ كىرگه دائىرىسىگەش ئىزدهرپلهرنى قارىغان ھهل س.R 

R    -ۋىتىدۇ تاشلىهرپنى ھهلۇم م.R 

R~    ۆز سهنىداشمR 

R .    هلگىسى بۇرۇشتاق ھالدا ماسالشتR 

R *   ۇ قىلىدۋەكىللىك ۇرۇشقا ماسالشتهرپنى ھۆپكR 

R""   ەش ئىزدهئىنچىكR 

Rهيمىزۆزل قوللىنىشىنى سهمىلى ئۆۋەندە          ت:R 

Rبولــسا تۆۋەنــدىكىلهر RgoogleRۇچىغــا قىلغۇجــۇم ھهزمــۇنالر،بىر مهن دىــن ئىــزدىگ 

ـ  م هلكىـم قىـدىغىنى ب  ى قىز هڭ ئ ۇالرنىڭ ئ ېيتقاندا ئ هتهننىسب ـ  يهخپى ـ   ۇر نوم  ۆججىتى  ھ

 هزى ب هن ئىقتىـدارى بىـل    ەش ئىـزد  كۈۈچل ك ۆزىنىڭ ئ RgoogleR هممائ .ۇمكىنبولىشى م 

 R.مۇمكىنشى ۇپ قوي ئاشكارىالۇالرغا ئۇچۇرالرنى ئهزگۈرس

googleRېقىڭ بەپ ئىزدهزمۇنالرنى مۆۋەندىكى دىن ت:R 

intitle："index of" etc 

 

intitle："Index of" .sh_history 

 

intitle："Index of" .bash_history 
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intitle："index of" passwd 

 

intitle："index of" people.lst 

 

intitle："index of" pwd.db 

 

intitle："index of" etc/shadow 

 

intitle："index of" spwd 

 

intitle："index of" master.passwd 

 

intitle："index of" htpasswd 

 

R" #-RFrontPage-" inurl：service.pwd  
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R  هنزۇچهخ RWindows XPRېنگىلىزچه نى ئ  RXPRۆزگهرتىشنىڭ غا ئ 
  ۇسۇلى ئهپچىلئ

  
R هنــزۇچهخبهزى چــاغالردا RWindows XPRىلىــزچهېنگ نــى ئ  RXPRۆزگهرتىش غــا ئــ 

ئۇنـداقتا  .ئېهتىياجىمىز تۇغۇلۇپ قالىدۇ،باشتىن قاچىلىساق ئـاۋارىچىلىق ھـېس قىلىمىـز         

 R:ۆۋەندىكىدەكتكونكېرت ئۇسۇلى .باشقا ياخشىراق ئۇسۇل بارمىدۇ؟ئهلۋەتته،بار

Rۆججهتلهرنى ھۆۋەندىكى تسكىسىدىكىى دماېستىسR 

R RC:\WINDOWS\system32\mydoCS.dllR R 

 

R                  RC:\WINDOWS\Explorer.exeR R 

     

R    RC:\WINDOWS\system32\shell32.dllR R 

 

R    RC:\WINDOWS\system32\browselc.dllR R 

 

R    RC:\WINDOWS\system32\logonui.exeR R 

R مــاس ھالــدىكى ئىنگلىــزچهRWindows XPR دىكــى تۆۋەنــدىكى ھــۆججهتلهرنى 
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 R.ئالماشتۇرىۋەتسىڭىزال بولىدۇ

R ئىنگلىزچهRexplorer.exeR R 

 

R     ئىنگلىزچهRshell32.dllR R 

 

R     ئىنگلىزچهRlogonui.exeR R 

 

R     ئىنگلىزچهRbrowselc.dllR R 

 

R     ئىنگلىزچهRmydocs.dll 

Rۈتتى                                         پ.................  R 

Rۇ بولىدۈشۈرسىڭىزستىن چې ئادرۇ بۆججهتلهرنى ھنگلىزچهى  ئ   :

Rhttp://sunjianlegend.gbaopan.comR R 

R   ـ ۆزگىر ئ گهنگلىـزچى ى ئ نىڭ كۆپ قىـسىم جـايلىرى     مىېستىس:ققهتى   د  هلـۇم  م دۇ،بىراقى

ئهگهر تهلتۆكۈس ئـۆزگهرتىمهن دېـسىڭىز ئهلـۋەتته      . ئامال يوق  ۆزگهرتىشكهقىسىمنى ئ 

ــدۇ  ــسىڭىز بولى ــسىنى قاچىلى ــزچه نۇسخى ــۇق ئىنگلى ــقا، سۇنىڭــدىن ب.تول ــ باش  ماېستى

 هھۋالالرغا بولمايدىغان ئ  ۆزگهرتكىلى قوغدىلىدىغانلىقتىن ئ  جهتلهرۆج ھ كىىسكىسىدىد

 قىلىغىلـى   هل ھ ۇمهسـلىنى  ب قىلىق قىلىش ئـار   هشغۇالت تا م  RDOSR ، ۇمكىن م ۇچرىشىڭىزئ

  .ۇبولىد
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Rبورتاال ئوغلى:تهييارلىغۇچى)RHTURبىلىكRUTHR(  

Rبىلىك كۇلۇبىدىكى ئهزالىق نامى:R FinalFantasy  

  

  

R3-ھۆكۈمرانلىق دەۋر     باب   

  
R سوداR(Windows NT)R ۋە ئائىله R(Windows 9x)R مهشغۇالت سىستېمىسىدىن ئىبارەت ئىككى ئۇرۇش 

 شهخسىي كومپيۇتېر مهشغۇالت سستېمىـسىنى      RMicrosoftRسېپىدە بىر قاتار غهلبىلهرنى قولغا كهلتۈرگهن       

ھالبۇكى بۇ قېتىملىـق بۇرۇلـۇش      . ساسىدا قۇرۇشنى ئويلىشىدۇ   يادرو ئا  RNTRبۇرۇن پىشىپ يېتىلگهن    ىئالل

  .ھازىرغا قهدەر بازىرى ئهڭ ياخشى بولغان مهشغۇالت سىستېمىسىنى ئېلىپ كېلىدۇ
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Windows XP  
  

R1999- ،يىلىRWindows 2000R ،تېخى ئېالن قىلىنمىغان چاغدىال RMicrosoftR RWindows 2000R 

 بولغان مهشغۇالت سىستېمىسىنى بازارغا سېلىش R“Neptune”Rئائىله نۇسخىسى، يهنى كود نامى 

شىركهت ئىچكى قىسمدا سىناق ( نهشرىنى RAlphaRئهپسۇسكى، بۇ پالن ئۇنىڭ . مهقسىتىدە بولىدۇ

چىقىرىشى بىلهنال )  سىناق نهشىرىدىن ئاۋۋالقى نهشىرىRBetaRقىلىدىغان نهشرى بولۇپ ئاممىۋىي 

، RWindows MeRهشغۇالت سىستېمىسى، يهنى بهختكه قارشى چاچراپ كېتىپ كېيىنكى ئائىله م

 RMicrosoftRبىراق، .  مهھسۇالت لىنىيىسىگه قويۇلىدۇRWindows 9xRئاخىرقى ھېسابتا يهنىال 

RWindows 2000R ،نىڭ ئائىله نۇسخىسىنى قۇرۇپ چىقىش مهقسىتىدىن ۋاز كهچمهيدۇ، ئهمهلىيهتته 

R“Neptune”R نىڭ ئورنىنى كود نامى R“Whistler”Rت، يهنى كېيىنكى  بولغان مهھسۇالRWindows 

XPRشۇ چاغدىكى تارقىلىپ يۈرگهن سۈرەتلهرگه قارىغاندا، .  ئالىدۇRNeptuneR نىڭ سىرتقى كۆرۈنىشى 

RWhistlerR نىڭ RBetaRنۇسخىسى بىلهن ئوخشىشىپ كېتىدۇ .  

  
R]RWindows NeptuneR[  
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R]RWindows Whistler Beta1R[R 

R]ئىزاھ :RWindows XPR   نىڭ سىـستېما مۇندەرىجىـسىدىن Rrsmui.exeR ـ ججىتىنى تېپىـپ، ئۇنىـڭ   ۆ ھ

  .] دېگهن خهتنىڭ بارلىقىنى ئېنىق كۆرۈۋاالاليمىزRWhistlerRايدىغان بولساق خاسلىقلىرىغا قار
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R]RWindows XPRمهھسۇالت بولىقى [  

  
R]RBill GatesR RNew YorkR كوچىلىرىغا چىقىپ RWindows XPRنىڭ سېتىلىشىنى تېزلهتمهكته [  

  

Windows XPR  2001- بۇ قېـتىم مهھـسۇالت   . كۈنى رەسمىي ئېالن قىلىنىدۇ-24ئاينىڭ -8يىلى

مهنىـسىدە بولـۇپ، ئېنگلىـز تىلىـدىكى        " شـت سهرگۈزە "RXPR. نامى يىـل نـامى بىـلهن قويۇلمايـدۇ        

ReXPerienceRسۆزىدىن كهلگهن  .RWindows XPR   يهنـى   (5.1 نىڭ نهشـر نومـۇرىRWindows NT 

5.1R(R R بولۇپ، دەسلهپته پهقهت كهسپىي نۇسخىسىR(Professional)R بىلهن ئائىله نۇسخىسى R(Home 

Edition)R        ئارقىدىن ۋاسته مهركىزى   -ن ئارقا  دىن ئىبارەت ئىككى خىل نۇسخىسىال ئېالن قىلىنىپ، كېيى

 ، قىستۇرما R(Tablet PC Edition)R ، تاختا كومپيۇتېر نۇسخىسى R(Media Center Edition)Rنۇسخىسى 

 R(Starter، باشـالنغۇچ نۇسخىـسى   R(x64 Edition)R بىتلىـق نۇسخىـسى   R(Embedded)R ،64نۇسخىسى 

Edition)R  ــهپلىمىلىك ــۆۋەن س ــسۇس تارقىتىل RPCR ۋە ت ــۈن مهخ ــسى   الر ئۈچ ــام نۇسىخ ــان ئىخچ غ

R(Fundamentals for Legacy PCs)R   قاتارلىق بىر قاتار نۇسـخىالر ئـېالن قىلىنىـدۇ  .RWindows XPR 

RWindows 2000R   غا قارىتا نۇرغۇنلىغان ئادىمىيلهشكهن يېڭىالشالرنى ئېلىپ بېرىپ، ئۇنىـڭ ئـائىله 

 RWindows XPR RWindows MeR. ئىشلهتكۈچىلهرگه بولغـان ماسلىشىـشچانلىقىنى تېخىمـۇ ئاشـۇرىدۇ    
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 RWindowsدىكى كۆپ سانلىق دېتالالرغا ۋارسلىق قىلىـدۇ ھهمـدە يـېڭىالش ئېلىـپ بارىـدۇ، بـۇالر       

Medial PlayerR ،RMovie MakerR ،RWindows MessengerR  ياردەم مهركىزى ۋە سىستېما ئهسـلىگه ،

 بىـلهن  RInternet Explorer 6.0Rبۇنىڭـدىن باشـقا،   . كهلتۈرۈش قاتـارلىقالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ    

ھـالبۇكى، كۈنـسېرى ئېـشىپ بېرىۋاتقـان     .  گه باغلىنىدۇRWindows XPRئاددىيالشتۇرۇلغان ئوتتاممۇ 

 پۈتــۈنلهي RWindows XPR.  نــى باشــقىالرنىڭ گۇمانىغــا قويىــدۇRMicrosoftRقوشــۇمچه ئىقتىــدارالر 

ـ RMicrosoftR دىـن كېـيىن   RWindows 95Rيېڭىالنغان ئىشلهتكۈچى يۈزىگه ئىـگه بولـۇپ، بـۇ     ڭ  نى

RWindowsR         ھۆسن تـۈزەش ئوپراتسىيىـسى  " نىڭ سىرتقى كۆرۈنىشىگه قارىتا ئېلىپ بارغان ئهڭ چوڭ "

 ئۈچـۈن نۇرغۇنلىغـان قـاتتىق دېتـال     RMicrosoftR RWindows XPRئۇنىڭـدىن باشـقا،   . ھېـسابلىنىدۇ 

يۇمـشاق  . قوزغاتقۇچى پروگراممىلىرىنى يېزىپ، ئۇنىڭ سىغىشىشچانلىقىنى تېخىمـۇ يـۇقرى كۆتىرىـدۇ          

ئىقتىـدارى  " سىغىشىشچانلىق"تال سىغىشىشچانلىقى بۇ قېتىمقى يېڭىالشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى بولۇپ،         دې

 پروگراممىلىرىنـى تـوغرا   RWindows 9xR دا ئىجـرا بولمايـدىغان نۇرغـۇن    RWindows 2000Rئهسلىدە 

 RWindows XPR بولـسا  RDirectX 8.1Rئىچىـدىن سـهپلهنگهن   . ئىجرا قىلىنىش پۇرسىتىگه ئىگه قىلىـدۇ 

 نىـڭ  RWindows XPRئهممـا،  . ڭ ئويۇنالرغا بولغان قوللىـشىنى زور دەرىجىـدە يـۇقىرى كۆتىرىـدۇ    نى

 غا قارىتا كـۆپ ئهمهلىـي ئىلگـرىلهش    RWindows 2000Rئېچىلىش دەۋرى قىسقا بولغاچقا، يادروسىدا 

 مـۇ بـااليى ئـاپهتتىن    RWindows XPR ۋىرۇسلىرى ئهۋجگه چىققان كۈنلهردە RNTRكېيىنكى .  بولمايدۇ

 RWindows XP SP2 (Service Packيىلدىكى -2004بۇ خىل ئوسال ئهھۋال تاكى . قااللمايدۇساق 

2)Rگه كهلگهندىال ئاندىن ئاجىزلىشىدۇ .  
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R]RWindows XPRقاچىالش يۈزى [  
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R]RWindows XPRئۈستهل يۈزى [  

R ــر نهچــچه ــۇبهتلىرىنى تــويغىچه تارتقــان - ســاختا نهشــرنىڭ ئــازاپRWindowsRئالــدىنقى بى ئوق

RMicrosoftR بۇ قېتىم RWindows XPRكۈنلۈك سىناپ 30.  نىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئۇسۇلىنى ئۆزگهرتىدۇ 

 RWindowsىق ئىشلىتىش مۇددىتى توشقاندىن كېيىن، ئىشلهتكۈچى چوقۇم تېلېفون ياكى تـور ئـارقىل  

XPR   تهلهپ قىلىنىدۇ، ئۇنداق بولمايدىكهن، داۋاملىق ئىشلىتىش ھوقۇقىدىن مهھرۇم        " ئاكتىپالش" نى

بۇ خىل ئۆزگىرىش، ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ قاتتىق تهنقىد قىلىشىغا ئۇچراپ، كېيىنكى كـۈنلهردە           . قىلىنىدۇ

RInternetR ئــاكتىپالش ھاجهتــسىز"يــاكى " يېــشىۋېتىلگهن" تىكــى "RWindows XPR نىــڭ يــامراپ 

 R.كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

  

  

R]RWindows XP Rبىخهتهرلىك مهركىزى [  
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Windows 95Rتاالپ سېتىۋېلىشتهك مهنزىرە كۆرۈلمىگهن بولـسىمۇ، لـېكىن   - كه ئوخشاش بۇالپ

RWindows XPR     ئـېالن قىلىنغانـدىن   .  يهنىـال ناھـايىتى مۇۋەپپهقىيهتلىـك مهھـسۇالت ھېـسابلىنىدۇ

 كۈنـسېرى ئومۇملىـشىپ، بـازاردىكى ئىگهلـلهش     RWindows XPRچه يىل ئىچىـدە،  كېيىنكى بىر نهچ

ئهڭ يېڭى ستاتىستىكا   . نىسبىتى ئهڭ يۇقىرى بولغان ئاساسىي ئېقىم مهشغۇالت سىستېمىسىغا ئايلىنىدۇ        

ــادىكى  ــشىچه، دۇني ــسىنىڭ كۆرسىتى ــا 400نهتىجى ــارتۇق كومپيۇتېرغ ــدن ئ  RWindows XPR مىليون

  .قاچىالنغان

 

  

Windows Server 2003  
  

R       ،يېڭى بازار سىستېمىسى شهكىللهنگهندىن كېـيىنRMicrosoftR    ئهسـلىدىكى RNTR     يـۇقىرىقى ئـۇچتىكى 

ــار مهھــسۇالتالرغا .  ئائىلىــسى قىلىــپ ئايرىيــدۇRWindows ServerRمهھــسۇالتلىرىنى  ــر قات ــۇ بى ب

ـ    RWindows XPR سىستېمىلىرى، مهسىلهن RNTRشهخسلهرگه قارىتىلغان  امى ، دىـن پهرقلىنىـپ، يىـل ن

 بىـر دەۋرگه تهۋە  RWindows XPR بىـلهن  RWindows Server 2003Rشۇڭالشـقا،  . بىلهن نام بېرىلىـدۇ 

 نىــڭ دەســلهپكى ۋاقىتالردىكــى كــود نــامى RWindows Server 2003R. مهھــسۇالتالر ھېــسابلىنىدۇ

R“Whistler Server”R   بولـۇپ، كېـيىن R“Windows .NET Server”R  دەپمـۇ ئاتالغـان  .RWindows 

Server 2003R 2003- 5.2كۈنى دۇنياغا كېلىدۇ، ئۇنىڭ ھهقىقىي نهشىر نومۇرى -28ئاينىڭ -3يىلى .

 نۇسـخىلىرى تېخىمـۇ   RWindows Server 2003Rئوخـشاش بولمىغـان سـودا ئېهتىياجلىرىغـا قارىتـا،      

 نۇسخىسى، ئۆلچهملىك نۇسخىسى، كارخانا نۇسخىسى، سـانلىق مهلۇمـات          RWebRئىنچىكه ئايرىلىپ،   

 دىكى ئاكتىپ مۇنـدەرىجه،  RWindows 2000R.  نۇسخىسى تارقىتىلىدۇ4تارلىق مهركىزى نۇسخىسى قا

گۇرۇپپا ستراتېگىيىسى ۋە باشقۇرۇش، دىسكا باشقۇرۇشتهك نۇرغۇن مۇالزىمېتېر دېتاللىرىغا قارىتا چـوڭ            

 نىـڭ مـۇقىملىقى بىـلهن بىخهتهرلىكىـدە     RWindows Server 2003Rتـۈزىتىش كىرگـۈزۈلگهنلىكتىن،   
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 نىـڭ  RIIS 6 (Internet Information Service)Rبۇنىـڭ ئىچىـدە،   . ىلهشلهر بولىـدۇ ئۇچقاندەك ئىلگر

ــشى  ــدانغا كېلى ــڭ RWindows Server 2003Rمهي ــۈپىتىدىكى  RWebR نى ــۇش س ــۇالزىمېتېرى بول  م

ــۇرىدۇ   ــدە ئاش ــسىنى زور دەرىجى ــشهنچىلىك دەرىجى ــدا،  -RMicrosoftR 2005. ئى ــڭ ئوتتۇرى يىلنى

RWindows Server 2003R  ـ  ئـېالن قىلىـپ،   R(Service Pack 1)Rۇالزىمهت بـولىقىنى   نىڭ بىرىنچـى م

شـۇ يىلنىـڭ   .  دىكـى بىخهتهرلىـك يېڭىالشـالرنى تهمنىلهيـدۇ    RWindows XP SP2Rئۇنىـڭ ئۈچـۈن   

 يهنه ئهسلىدىكى نۇرغـۇن نهشـىرىلىرىدە كـۆرۈلمىگهن يېڭـى ئىقتىـدارالرنى             RMicrosoftRئاخىرىدا،  

ئهممـا، خېرىـدارالر ھهقـسىز ئهمهس،    . ىلىدۇ نهشىرىنى ئېالن قRWindows Server 2003 R2Rقوشۇپ 

  . نهشىرىگه يېڭىلىيااليدۇRR2Rبهلكى ھهق تۆلهپ ئاندىن 

  

R]RWindows 2003Rقوزغىلىش سۈرىتى [  

  

R دەلRWindows Server 2003Rاشالپ، يۇقرىقى ئـۇچتىكى مـۇالزىمېتېر بازىرىـدا     دىن بRMicrosoftR 

ھهقىقىي يوسۇندا يېتهرلىك رىقابهتلىشىش كۈچىگه ئىگه مهشـغۇالت سىستېمىـسى مهھـسۇالتىغا ئىـگه              
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  .بولىدۇ

  
R]RWindows Server 2003Rمۇالزىمېتېرىنى باشقۇرۇش تالالشلىرى [  

  

Windows Vista  
  

Windows VistaR    نىـڭ كـود نـامى R“Longhorn”R   بولـۇپ، دەسـلهپته RWindows XPR  بىـلهن 

RWindows VistaR  يهنـى  ( دىن كېيىنكى مهشغۇالت سىستېمىـسىR“Vienna”R (  2003ئارىلىقىـدىكى-

بىـراق، كېـيىن    . سىي مهشغۇالت سىستېمىسى دەپ بېكىتىلىـدۇ     يىلى ئېالن قىلىنىدىغان ئۆتكۈنچى شهخ    

بارغانسىېرى كۆپلىگهن ئىقتىدارالنىڭ قوشۇلىشى سهۋەبىدىن، ئـېالن قىلىـنىش پالنـى نهچـچه قېـتىم               

دېگهنـدەك  " مهڭگۈ ئـېالن قىلىنالمايـدىغان مهھـسۇالت      "كهينىگه سۈرۈلۈپ، ھهتتاكى بهزىلهرنىڭ     

 نۇسخىـسىمۇ ئـېالن     RBetaR نىڭ تېخى تـۈزۈك      RLonghornRه،  يىلغىچ-2004. مهسخىرىسىگه ئۇچرايدۇ 

 دىكى قىـسمهن ئىقتىـدارالرنى چېپىـپ تاشـالپ،          RMicrosoftR RLonghornRشۇنىڭ بىلهن،   . قىلىنمايدۇ
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RLonghornR ئايـدا،  -7يىلى -2005". ئورۇقلىتىدۇ" نىRLonghornR   رەسـمىي يوسـۇندا RWindows 

VistaR     بىـر نهچـچه كۈنـدىن كېـيىن،         ). 6.0نهشىر نومۇرى   ( دېگهن نامغا ئۆزگهرتىلىدۇRMicrosoftR 

RWindows VistaR نىڭ RBeta1R ئايدا پۈتـۈن  -5 نۇسخىسىنى ئېالن قىلىپ، ئارقىدىن ئىككىنچى يىلى

 نىــڭ ئــېچىش RWindows VistaRھــازىر، .  نۇسخىــسىنى ئــېالن قىلىــدۇRBeta2Rئىقتىــدارالرغا ئىــگه 

ئـادەتتىكى  . انا نۇسخسى ئېالن قلىندى   ئايدا كارخ -11خىزمهتلىرى ئاساسىي جهھهتتىن تاماملىنىپ،     

ئايـدا  -1يىلـى   -2007) خۇدايىم بۇيرىـسا  (ئىشلهتكۈچىلهرگه قارىتىلغان پارچه سېتىلىش نۇسخىسى      

 خىل ئوخـشمىغان  6 نىڭ RWindows VistaRھازىرقى پالنغا ئاساسالنغاندا، شۇ ۋاقىتتا . ئېالن قىلىنىدۇ

ئـائىله ئاساسـىي    (RHome BasicR، )چ نۇسخىـسى باشـالنغۇ  (RStarterR: نهشىرى بولىدۇ، ئـۇالر بولـسا  

ســودا  (RBusinessR، )ئــائىله ئاالھىــدە ياخــشى نۇسخــسى    (RHome PremiumR، )نۇسخىــسى

ــسى  ــشلهتكۈچىلىرى نۇسخى ــسى  (REnterpriseR، )ئى ــشلهتكۈچىلىرى نۇسخ ــا ئى ــارلىق ) كارخان ۋە ب

  .ىقالرقاتارل) ئهڭ كۆپ ئىقتىدارلىق نۇسخىسى (RUltimateRئىقتىدارلىرى تهل بولغان 
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R]RWindows LonghornR نىڭ دەسلهپكى چاغالردىكى ئاشكارىلنىپ قالغان Rbuild 3683Rنۇسخىسى [  

R]RWindows VistaRنىڭ قاچىالش يۈزى [  

 

Windows VistaR نۇرغۇن يېڭى ئىقتىدارالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدە ئىلغار ئىزدەش 

، ئهســلى R.NET Framework 3.0R( رامكىــسى R.NETRە ئۇچــۇرالرنى تهشــكىللهش ئۇســۇلى، يېڭــى ۋ

 ئىشلهتكۈچى يۈزى، يېڭى قوشـۇلغان يـان سـتون          RAeroR پۈتۈنلهي يېڭى    ،) RWinFXRپالندىكى نامى   

R(Windows Sidebar)R ،   بـۇالر  .  يېڭىالنغان سىستېما ئهسلىگه كهلتۈرۈش تېخنىكىـسى قاتـارلىقالر بـار

 شــۇنداقال باشــقا RWindows Media Player 11R بىــلهن RInternet Explorer 7.0Rگه، بىــلهن بىــر

سىــستېما بىخهتهرلىكــى جهھهتتىمــۇ، . كالســسىك قــوللىنىش پروگراممىلىرىمــۇ پۈتــۈنلهي يېڭىلىنىــدۇ

RMicrosoftR   مىسلىسىز تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىدۇ  .RUACR)     ئىشلهتكۈچى ھېـساباتىنى كـونترولالش (، 

 

http://www.cnbeta.com/Aoouch/NewsImg/Windows_History/3-3-02.gif
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RIERلىتى،  قوغداش ھاRWindows DefenderR)   يـادرونى  ،) جاسۇسلۇق پروگراممىلىرىغا قارشـى تـۇرۇش 

ــداش  ــستېما 64(قوغ ــق سى ــشى  )  بىتلى ــدارالرنىڭ قوشۇلى ــارلىق ئىقتى ــڭ RWindows VistaRقات  نى

) قاچىالشتىن بۇرۇنقى مۇھىت (RWindows PERبۇندىن باشقا، . بىخهتهرلىكىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرىدۇ

اچىلىنىش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىپال قالماسـتىن، يهنه ئۇنىـڭ جهريـانىنىمۇ            نىڭ قوللىنىلىشى ق  

 مىنۇتقا يهتمىگهن ۋاقىـت ئىچىـدىال سىـسېتمىنىڭ         30كۆپ سانلىق ئىشلهتكۈچىلهر    . ئاددىيالشتۇرىدۇ

  .ئورۇنالشتۇرۇلىشنى تامامالپ بولىدۇ

  

R]RWindows VistaRئۈستهل يۈزى [  
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R]RWindows VistaR دىكى RInternet ExplorerR[  

 

R ،كۈتۈلمىگهن ئهھۋال يۈز بېرىپال قالمىساRWindows VistaR   نىڭ ئېالن قىلىنىشىغا ئهگىـشىپ، يېڭـى 

ئـېچىش دەۋرى ئهڭ ئـۇزۇن بولغـان        . كېلىـدۇ بىر قېتىملق قاتتىق دېتال يېڭىلىنىش دولقـۇنى يېتىـپ          

RWindowsR ،مهھسۇالتى بولۇش سۈپىتى بىلهن RWindows VistaR   چوقۇم كهلگۈسـىدىكى بـازاردا ئهڭ 

  ...مۇھىم مهشغۇالت سىستمېسىغا ئايالنغۇسى
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Windows Server 2007  
 

Windows Server 2003R  ،نىڭ ۋارىسى بولۇشى سۈپىتى بىـلهن RWindows VistaR   نىـڭ ئـېالن 

جىدىكى مۇالزىمېتېر مهشغۇالت سىستېمىسىمۇ بىـزگه       نىڭ تهڭ دەرى   RMicrosoftRقىلىنىشىغا ئهگىشىپ،   

 بولــۇپ، ۋاقىتلىــق R“Longhorn Server”Rبــۇ مهھــسۇالتنىڭ كــود نــامى . يېقىنلىــشىپ كهلمهكــته

ئۇنىڭـدىكى بىـزگه مهلـۇم بولغـان     . RWindows Server 2007Rبېكىتىلگهن ئـېالن قىلىـنىش نـامى    

امىقىنى قاچىلىغاندىن كېـيىن كومپيـۇتېرنى      غهيرى يادرو ي  (يېڭىلىنىشالردىن يېڭى ياماق تېخنىكىسى     

 الر بـار  R(RDP 6.0)R ۋە يىراق مۇساپىلىق مۇالزىمهت دېتـالى  RIIS 7.0R، )قايتىدىن قوزغىتىش ھاجهتسىز

. بولۇپ، بۇ يېڭى ئىقتىدارالر مۇالزىمېتېر مهشغۇالت سىستېمىسى ئۈچـۈن ئىنتـايىن مـۇھىم ھېـسابلنىدۇ              

R“Server Core”Rۇ  دەپ ئاتالغان تېخنىكىمRLonghorn ServerR   نىڭ ھالقىلىق ئىقتىـدارىنىڭ بىـرى 

.  مـۇالزىمېتېر سىستېمىـسى قـۇرۇپ چىققىلـى بولىـدۇ          RWindowsRبولۇپ، ئۇ ئارقىلىق ئىنتايىن ئىخچام      

 دېتـالى  RWindowsR گه ئوخشاش ئادەتتىكى RInternet ExplorerR ۋە RWindows ExplorerRئۇنىڭدا 

ى يىــراق مۇســاپىلىق كــونترول سۇپىــسى ئــارقىلىق بولمايــدۇ، ئىــشلهتكۈچىلهر بــۇيرۇق قــۇرى يــاك

  .بۇ تېخنىكا رولى ئاددىي مۇالزىمېتېرالر ئۈچۈن قواليلىق ئېلىپ كېلىدۇ. باشقۇرااليدۇ
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R]RWindows 2007Rئۈستهل يۈزى [  

  
R]RIIS 7.0R[  
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Rكهلگۈسىگه نهزەر...  
MicrosoftR    ــان ــسى بولغ ــغۇالت سىستمى ــك مهش ــازىرى ئهڭ ئىتتى ــادىكى ب  RWindowsR دۇني

 دىن كېيىنكى RWindows VistaRسىز . ئۈستىدىكى تهتقىقات ۋە ئېچىش خىزمىتىنى ھهرگىز توختاتمايدۇ

-RMicrosoftR 2000ه،  ئهمهلىيهتـت . مهشغۇالت سىستېمسى قانداق بوالر، دەپ قىزىقىـشىڭىز مـۇمكىن        

 دەپ كـود    R“Blackcomb”Rيىلى ئالال بۇرۇن بۇ پالن ئۈستىدە چوت سوقۇشنى باشالپ، بۇ مهھسۇالتىغا            

 نىـڭ يېقىنـدا ئـېالن       RMicrosoftRبۇ يهردە تېخى بهزى قىزىقارلىق ئىشالر مۇ بار بولۇپ،          . نامى بېرىدۇ 

 دىكى بىـر    RVancouverR) RCanadaR. رقىلغان بىر نهچچه مهھسۇالتىنىڭ كود نامىدا مهلۇم باغلىنىش با        

نىڭ غهربىي قىسىمىدا غهربىي ئامېرىكىدىكى ئهڭ ئېسىل قار تېـيىلىش مهيـدانى            ) شهھهرنىڭ ئىسىمى 

 نىــڭ خــادىملرى ئهڭ ئــامراق دەم ئــېلىش ئورۇنلىرىنىــڭ بىــرى RMicrosoftRبــار بولــۇپ، ئــۇ يهر 

 RBlackcombR تېغى بىلهن    RWhistlerR ئۇ يهردە ئهڭ داڭلىق ئىككى تاغ بار بولۇپ، ئۇالر          . ھېسابلنىدۇ

 نىـڭ كـود نـامى، ھـالبۇكى     RWindows XPR بولـسا  RWhistlerRبىزگه مهلـۇمكى،  . تېغىدىن ئىبارەت

RLonghornR     بۇ ئىككى تاغنىڭ ئارىسىدىكى بىر كىچىك قاۋاقخانا بولۇپ، قـار تېيلغـۇچىالر RWhistlerR 

ىغا كېلىپ بىر ئـاز دەم ئېلىۋالىـدۇ،        تېغىدىن تېيىلپ چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن، ھهممىسى بۇ قاۋاقخان       

 نىـڭ ۋارىـسىنىڭ ئىـسىمى       RLonghornRتهبىئىيال،  .  تېغىغا جهڭ ئېالن قىلىدۇ    RBlackcombRئارقىدىنال  

RBlackcombR  يىلى  -2006.  بولۇپ قالىدۇRMicrosoftR        بۇ مهھسۇالتنىڭ كـود نـامىنى R“Vienna”R   غـا 

  ... يىلالر ئهتراپىدا20012-2009ئۇنىڭ ئېالن قىلىنىش ۋاقتى تهخمىنهن . ئۆزگهرتىدۇ

LonghornR      ،پالنىدىكى ستراتېگىيىلىك سهۋەنلىك تۈپهيلىدىن RMicrosoftR يىـل   5تـوغرا   - توپ 

. ۋاقىت سهرپ قىلىپ، ئىنسانالر تارىخىدىكى ئهڭ مۇرەككهپ يۇمشاق دېتال مهھسۇالتىنى تاماماليدۇ          

شۇڭالشقا، تېخىمۇ كـۆپ    . مايدۇبۇ بىر كارخانا ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا ياخشى ئىش دەپ كهتكىلى بول          

بـۇ ئۇقۇمنىـڭ ئاساسـىي    .  كۈنـدىلىك ئىـش تهرتىـپىگه قويۇلىـدۇ      RWindowsRبۆلهكلهرگه ئايرىلغان   

مهشــغۇالت سىستېمىــسىنىڭ ھهر قايــسى بــۆلهكلىرىنى ئۇالرنىــڭ ئىقتىــدارىغا ئاساســهن : مهزمــۇنى 

بۇنـداق  . قىالشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئارقىلىق ئاال ) RinterfaceR(ئايرىۋېتىپ، ھهر قايسى بۆلهكلىرىنى يۈز      



  قوش ئايلىق سان8-7يىل -2007                                  تور ژورنىلى         هستانىلىرى مۇتېر كومپيئۇيغۇر

 

قىلىشنىڭ ئهڭ چوڭ پايدىسى بولسا بىر قېتىمـدىال پۈتـۈن مهشـغۇالت سىستېمىـسىنى قـۇرۇپ چىقىـش            

 دىكى مهۋھۇمالشتۇرۇش قاتارلىق تېخنىكىالر بىـزگه تونـۇش بولغـان مهشـغۇالت             RViennaR. ھاجهتسىز

 پالنىـدا چېپىـپ     RLonghornRباشـقا،   بۇنـدىن   . سىستېمىسنى تېخىمۇ فانتازىيىلىك تۈسكه ئىگه قىلىدۇ     

ئهپـسۇسكى، بىزنىـڭ   . تاشالنغان ئىقتىدارالرمۇ بۇ مهشغۇالت سىستېمىسدا باشـتىن مهيـدانغا چىقىـدۇ     

RViennaR           ،غا ئائىت بىلىدىغىنىمىز ناھايىتى ئاز بولغانلىقتىن، پهقهت بهزىبىر تهسهۋۋۇرالرنىال قىالاليمىز 

 نىـڭ ئىقتىـسادىي ۋە تېخنىكـا كـۈچى          RMicrosoftRى،  بىراق، شۇنىڭغا ئىـشهنچىمىز كـامىلك     . خاالس

  ... مهشغۇالت سىستېمىسى بولغۇسىRWindowsRبويىچه، بۇ مهشغۇالت سىستېمسى ناھايىتى ئارزۇلۇق 

  

R]تېخىمۇ كۆپ كونا    : ئىزاھRWindowsR     ،نهشرلرىنىڭ سۈرىتىگه قىزىقسىڭىز HRTUde.winhistory.wwwUTRH ر  تو

 R)]نېمس تىلىدىكى تور بېكهت. (كىتىنى زىيارەت قىلىڭپون

  

R)تۈگىدى(  

  
R    قىـسىملىق   3نىـڭ بـۇ     » بورتاال ئوغلى «بىلىك كۇلۇبىدىكى دوستىمىز 

ماقـــالىنى ئېـــرىنمهي تهرجىـــمه قىلىـــپ چىقىپ،دوســـتالر بىـــلهن يـــۈز   
  .كۆرۈشتۈرگىنىگه رەھمهت

  

Rسهزگۈر:ژورنال ئىشلىگۈچى)RsazgurR(مهخمۇتجان،  

Rىش ئۇســــۇلىئاالقىلىــــش:Rsazgur617@163.com     
QQ:359463358 

Rشىنجاڭ پروگرامما ھهۋەسكارلىرى كۇلۇبى:ھۆرمهت بىلهن  


