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 چۈشهنچه قىسقىچه

Ttplayer يهنى ) 听 千千静 ( بولسا بىر ئاۋاز هۆججىتى ) WMA , 3 MP ( ،قويۇش 

 بىر  هۆججهتلىرىنى  ئايالندۇرۇش،  ئاۋاز  ناخشا بىرىگه  ئۈنۈمى،  تېكىستى ئاۋاز

 تهرەپ قىلىش ئىقتىدارىغا قاتارلىقالرنى  بولغان ئىنتايىن ياخشى بولغان بىر بىر  ئىگه

 قويۇش  مهنب كومپيۇتېر ئۇنىڭ ئاالهىدىلىكى . دېتالى مۇزىكا  ئېگىلىشى هسىنى بايلىق

 تىز،  سۈرئىتى  بولۇش  ئىجرا  كۈچلۈك قوشۇۋېلىشى ئىقتىدارالرنى كېڭهيتمه تۆۋەن،

 ئىگه  ئاالهىدىلىككه  هۆججهتلىرى . بولۇشتهك  قاتارلىق WMA , 3 MP قويااليدىغان

 قويااليدۇ نهچچه 40  هۆججىتىنى  ئاۋاز  ئارتۇق  بۇ . خىلدىن  مهن  دېتالنىڭ تۆۋەندە

 . چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن تهپسىلىي بارلىق ئىقتىدارلىرىنى

 كۆرۈنۈشى ۋە ئاساسى ئىقتىدارالر دېتال . 1

③ ① 

④ ② 

 بۇ  بولۇپ yer Ttpla مانا  كۆرۈنۈشى  ئومۇمى  كۆزنهك جهمئىي ئۇنىڭدا ، نىڭ  تۆت

ئاساسى كۆزنهك، ئۇنىڭ نومۇرلۇق كۆزنهك  1 بولۇپ، سول تهرەپ ئهڭ ئۈستىدىكىسى
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 كۆزنهك  2 ئاستىدىكى  تهرەپ كۆزنىكى، ى تىزىملىك قويۇش نومۇرلۇق  ئوڭ

 كۆزنهك  3 ئۈستىدىكىسى  ئۇنىڭ تېكىستى ناخشا نومۇرلۇق  دىكى ئاستى كۆزنىكى،

 . ئاۋاز ئۈنۈمى كۆزنىكى نومۇرلۇق كۆزنهك  4 يهنى

 ئاساسى كۆزنهك ۋە ئۇنىڭ ئاساسلىق ئىقتىدارى

 . ئاساسى كۆزنهك بىلهن تونۇشۇپ چىقايلى نومۇرلۇق كۆزنهك يهنى  1 ئالدى بىلهن

 ئىقتىدار  جايدىكى  ئىلىنغان  ئىچىگه  سىزىق  قىزىل  ئۈستىدىكى  سۈرەتتىكى  بۇ

 رولى كۇنۇپكىلىرى  قاراپ ي ( نىڭ  سولغا  ئوڭدىن  بويىچه  كۇنۇپكىلىرى  ئىقتىدار  ) هنى

Ttplayer كىچىكلىتىلگهن نى   ئهكىلىش، ئېكران ئۆچۈرۈش،  هالىتىگه  ئۈستى

 ياكى قويۇش چۈشۈرۈش، ستونىغا ۋەزىپه كىچىكلىتىپ  ئىچىش  كۆزنىكىنى  تىزىملىكى

 بىلهنمۇ F4 ( يېپىش  كۇنۇپكىسى  بولىدۇ ئىقتىدار  ياپقىلى  ئۈ ، ) ئىچىپ  نۈمى ئاۋاز

 ياكى  ئېچىش  ياپقىلى F3 ( يېپىش كۆزنىكىنى  ئىچىپ  بىلهنمۇ  كۇنۇپكىسى  ئىقتىدار

 ناخشا ) بولىدۇ  ئىچىش ياكى تېكىستى ،  كۇنۇپكىسى F2 ( ، يېپىش كۆزنىكىنى  ئىقتىدار

 بولىدۇ  ياپقىلى  ئىچىپ  ئىچىش ) بىلهنمۇ  تىزىملىكنى  كۇنۇپكىسى F1 ( ئاسما  ئىقتىدار

 . ) بىلهنمۇ ئاچقىلى بولىدۇ

 ئوڭغا ئاستىد  سولدىن  رولى  كۇنۇپكىلىرىنىڭ  ئىقتىدار  ئىچىدىكى  سىزىق  قىزىل  ىكى

 رولى ناخشا قويۇش ياكى بۇكۇنۇپكىنىڭ كۇنۇپكىسى، ۋاقىتلىق توختاش / قاراپ قويۇش

 بىر توختىتىشتىن ۋاقىتلىق ناخشىنى قويۇلۇۋاتقان  يهنه بېسىلسا قېتىم ئىبارەت ئهگهر
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 قوي  باشالپ  جايىدىن  توختالغان  باشاليدۇ؛ ناخشا  كۇنۇپكىسى، توختاش ۇلۇشقا

 توختىتىدۇ، قويۇلۇۋاتقان رولى بۇكۇنۇپكىنىڭ  پۈتۈنلهي  باشتىن ناخشىنى  قويسا  قايتا

 قويۇلۇۋاتقان ئالدىنقى ناخشا كۇنۇپكىسى، بۇ كۇنۇپكا ئارقىلىق هازىر باشالپ قويىدۇ؛

 كۇنۇپكىسى بۇ ناخشا كېيىنكى ناخشىنىڭ ئالدىدىكى ناخشىنى تالالپ قويغىلى بولىدۇ؛

 هازىر  ئارقىلىق  تالالپ قويۇلۇۋاتقان كۇنۇپكا  ناخشىنى  ئارقىسىدىكى  ناخشىنىڭ

 بولىدۇ؛  يوقاتقىلى قويغىلى  ئاۋازىنى  ناخشا  ئارقىلى  كۇنۇپكا  بۇ  كۇنۇپكىسى  ئاۋازسىز

 شىگىلى كىچىكلىگىنى تهڭ  ئارقىلىق ئاۋازنىڭ چوڭ تالچىسى ئاۋاز كۈچهيتىش بولىدۇ؛،

 ئىلىپ كىرگىلى پروگراممىغا ئارقىلىق ئاۋاز هۆججهتلىرىنى ۇنۇپكىسى ئىچىش ك بولىدۇ؛

 . ئارقىلىق ئاچقىلى بولىدۇ Ttplayer بولىدۇ يهنى

 بىز  تۇرغان سىتىرىلكىسىنى مائۇس ئهگهر  چىقىپ  ئۈنۈمى  كۆرۈنۈش  كۆزنهكنىڭ  بۇ

 تۆۋەندىكىدەك توغرىالپ جايدىن باشقا يهرگه  ئېتىلما ، ئوڭ كۇنۇپكىنى بىر چهكسهك،

 . تىزىملىك كۆرۈنىدۇ

 ئهمهلگه  ئىقتىدارالرنى  تۆۋەندىكى  ئارقىلىق  تالالش  بۇيرۇقالرنى  تىزىملىكتىكى  بۇ

. ئاشۇرغىلى بولىدۇ
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1 . Ttplayer تهڭشىكى ) 千千选项 ( – قويغۇچقا   بۇ  تاللىساق،  بۇيرۇقنى  بۇ

 بولىدۇ ئومۇميۈزلۈك قارىتا  بارغىلى  ئىلىپ  چهكسهك . تهڭشهش  بىر  بۇنى  يهنى

 . ۆزنهك ئىچىلىدۇ تۆۋەندىكىدەك ك

 بولۇپ،  بۆلۈنگهن  بۆلهككه  ئىككى  ئۆزى  كۆزنهك  ههر بۇ  كۆزنهك  تهرەپ  سول

 خالىغان تۈرنى تاللىساق، بۇتۈرلهردىن قايسى چوڭ تۈرلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، بىز

 مۇناسىۋەتلىك  چوڭ تۈرگه  شۇ  تهڭشهش تۈرلىرى تهپسىلىي ئوڭ تهرەپتىكى كۆزنهكته

 . كۆرۈنىدۇ

 بۇ » ههققىدە دېتال « كۆزنهكتىكىسى ى يۇقىرىق . 1  بىز  بۇنىڭدىن  بولۇپ،  كۆزنىكى

 . كۆرەلهيمىز چۈشهندۈرۈلۈشىنى قىسقىچه دېتالنىڭ

 دائىملىق . 2 常 ( تۈر 规 ( كۆزنهك دېگهن   تهرەپتىكى  ئوڭ  تاللىساق  تۈرنى

. تۆۋەندىكىدەك ئۆزگىرىدۇ
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 خىل بۇيهردىكى بىز  شۇ  ئارقىلىق  قويۇش  بهلگه  تۈرلهرگه  قايسى  ئىقتىدارنى ههر

 بهلگىنى  ئاشۇرااليمىز،  توختىتىپ ئېلىۋېتىش ئهمهلگه  ئىقتىدارنى  خىل  شۇ  ئارقىلىق

 ۋاقىت بهلگىلهپ كومپيۇتېرنى بۇالرنىڭ ئىچىدە ئاالهىدە بىر ئىقتىدار بولسا، . قويااليمىز

 بولۇپ،  دېگهن ئۆچۈرۈش ئاپتوماتىك كومپيۇتېرنى ) 自动关闭计算机 ( ئۆچۈرۈش

 به  توغرا  ئالدىغا  قويۇپ، يهرنىڭ  ۋاقىتنى كومپيۇتېرنى لگىسىنى    ئۆچۈرىدىغان

 توشقاندا  ۋاقىت  شۇ  قويساق،  قالىدۇ ئۆزلۈكىدىن كومپيۇتېر كىرگۈزۈپ  مهن . ئۆچۈپ

 ۋاقتىنى  كهچلىرى  قويۇپ، توغرىالپ گه 11 دائىم  قويۇپ  ناخشا  ئېكراننى قويۇپ،

 يىتىپ قالىمهن، ۋاقىت توشقاندا ئۆچۈرۈۋېتىپ  . ئۆچۈپ قالىدۇ ن ئۆزلۈكىدى كومپيۇتېر ،

 بولىمهن  قالغان  ئۇخالپ  ئاللىقاچان  مهن  چاغدا  ئۆز . ئۇ  ئىقتىدارلىرىنى  باشقا

 . بولىدۇ ز ى ئاساسهن سىناپ باقسىڭ ئېهتىياجىڭىزغا

 قويۇش . 3  تۈرلهردىن  تهرەپتىكى  ئارقىلىق، دېگهن ) 播放 ( سول  تالالش تۈرنى
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 بولىدۇ قويۇلۇۋاتقان ناخشا  تهڭشهشكه  تۈرلهرنى  قويغۇچنى مهس . چاغدىكى  ىلهن،

 ئالدىنقى  قويۇش،  ناخشا  هامان  جايدىن قېتىم قوزغاتقان  قالغان  توختاپ  قويۇپ

 قويغىلى  توختىتىپ  ياكى  ئاشۇرغىلى  ئهمهلگه  ئىقتىدارالرنى  قاتارلىق  قويۇش  باشالپ

 . بولىدۇ

 كۇنۇپكا . 4  ئارقىلىق دېگهن ) 快捷键 ( تىز  تالالش  ههرقايسى دېتالنى تۈرنى

 بو  ماس  ئۆزگهرتىپ، ئىقتىدارلىرىغا  ئۇنى  ياكى  كۆرگىلى  كۇنۇپكىلىرىنى  تىز  لغان

 . بولىدۇ ئهكېلىۋالغىلى ئۆزىمىز كۆنگهن هالهتكه

 ئاساسى كۆزنهكته تۈرنى تالالش ئارقىلىق دېگهن ) 视觉效果 ( كۆرۈش ئۈنۈمى . 5

 . كۆرۈنۈپ تۇرغان كۆرۈش ئۈنۈمىگه قارىتا تۈرلۈك تهڭشهشلهرنى ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ

 تىزىمل . 6  هۆججهت دېگهن ) 播放列表 ( ىكى قويۇش  ئارقىلىق  تالالش  تۈرنى

 تهڭشهشلهرنى  تۈرلۈك  قارىتا  هالىتىگه  كۆرۈنۈش  تىزىملىكىدە  قويۇش  ئىسىملىرىنىڭ

 . ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ

 ئارقىلىق ) 媒体库 ( ئامبىرى مىدىيا . 7  تالالش  قوزغىتىش مىدىيا نى  ئامبىرىنى

 . قويغىلى بولىدۇ توختىتىپ ياكى

 نى تالالش ئارقىلىق تههرىرلهيدىغان ياكى ناخشا ) 歌词秀 ( تېكىستى ناخشا . 8

 ناخشا تېكىستى  بولغان  كۆرسهتمهكچى  تۈرلۈك تېكىستىگه كۆزنىكىدە  قارىتا

 بولىدۇ  بارغىلى  ئىلىپ  ناخشا . تهڭشهشلهرنى  خهت كۆرۈنىدىغان تېكىستى مهسىلهن

 . گهندەكلهر ې د رەڭگى ، نۇسخىسى

 تالال ) 歌词搜索 ( ئىزدەش تېكىستى ناخشا . 9  ناخشا نى  ئارقىلىق  تېكىستى ش

 . ئىزدەشكه مۇناسىۋەتلىك بولغان تۈرلهرگه قارىتا تهڭشهش ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ

 ئۇالنمىسى . 10  قويغۇ ) 网络链接 ( تور  ئارقىلىق  تالالش  ئۇالشقا نى  تورغا  چنى

مۇناسىۋەتلىك بولغان تهڭشهشلهرنى ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ
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 قوشۇلغان دېتالغا تالالش ئارقىلىق نى ) 音效插件 ( ئاۋاز ئۈنۈمى قىستۇرمىسى . 11

 قىستۇرما  ئۈنۈمى  ئاۋاز  پايدىلىنىپ، دېتاللىرىنى تۈرلۈك  شۇنىڭ ئۈنۈمىدىن  ئىچىپ،

 ئاۋاز  توردىن . بولىدۇ ئېرىشكىلى ئۈنۈملىرىگه ئاالهىدە  ئادەتته  ئۈنۈملىرىنى  ئاۋاز

 رگهنلهردە چۈشۈ بېتىدىن ئۆزى تهمىنلىگهن تور دېتال يۇمشاق . ئىزدەپ تاپقىلى بولىدۇ

 باشقا جايدىن تېپىپ چۈشۈرۈپ ئۇنى ئۆزىڭىز . بولمايدۇ دېتالى ئاۋاز ئۈنۈمى قىستۇرما

 . بولىدۇ قوشىۋالىسىڭىز

 يۇمشاق ) 音频设备 ( ئۈسكۈنىسى ئاۋاز . 12  ئارقىلىق  تۈر  ئاۋاز دېتالنىڭ بۇ

 . جهههتتىكى تۈرلىرى بىلهن تهڭشهش ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ ئۈسكۈنىسى

 ت ) 皮肤 ( تىرە . 13  يۇمشاق بۇ  ئارقىلىق  تالالش  خىل دېتالنىڭ ۈرنى  بىرقانچه

 . ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ ئالماشتۇرۇش ئارىسىدا ) كۆرۈنۈشى سىرتقى ( تېرىسى

 ئاۋاز ) 系统关联 ( باغلىنىش سىستېمىلىق . 14  بارلىق  تالالش ئارقىلىق  تۈرنى  بۇ

 مۇشۇ  هۆججهتلىرىنى  ئاۋاز  خالىغان  ئۆزىمىز  ياكى  ىق ئارقىل دېتال هۆججهتلىرىنى

 بىۋاسىته ئارقىلىق چېكىش قوش ئىسىمنى يهنى هۆججهت . ئاچىدىغان قىلغىلى بولىدۇ

 . ئارقىلىق قويۇشنى كۆرسىتىدۇ دېتال شۇ هۆججهتنى مۇشۇ

 چوقۇم  كىيىن  بارغاندىن  ئىلىپ  تهڭشهشلهرنى  بولسۇنكى  ساقالش ئىسىڭالردا

 . ساقالپ قويۇشنى ئۇنتۇپ قالماڭالر بېسىپ كۇنۇپكىسىنى

 بۇ تۈرنى تاللىساق يهنه بىر قىسمى تىزىملىك ) 相关链接 ( ىك ئۇالنما مۇناسىۋەتل . 2

 . قاتارلىق تور بهتلىرىگه كىرگىلى بولىدۇ بېتى باش دېتال بۇالر ئارقىلىق ئىچىلىدۇ،

 بۇ تۈرنى تاللىساقمۇ يهنه بىر قىسمى تىزىملىك – ) 播放控制 ( كونترولى قويۇش . 3

 ئارقىلىق، ئىچىلىدۇ،  تۈرلهر  ئىچىدىكى  قارىتا قان قويۇلۇۋات ئۇنىڭ  ناخشىغا

 . قويۇش، توختىتىش، تىز ماڭدۇرۇش قاتارلىق مهشغۇالتالرنى ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ

 مىقدارىنى . 4  تالالپ،  ) 音量控制 ( كونترولالش ئاۋاز  تۈرنى قىسمى ئېچىلغان بۇ
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 چوڭايتىش،  مىقدارىنى  ئاۋاز  ئارقىلىق  تۈرلهر  ياكى تىزىملىكتىكى  كىچىكلىتىش

 . هشغۇالتالرنى ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ ئاۋازسىز قىلىش قاتارلىق م

 هالىتى . 5  ئارقىلىق  ) 播放模式 ( قويۇش  تۈر  بىر بۇ  قويۇش،  مۇزىكىنى  بىرال

 ئايالندۇرۇپ  ههممىنى  قويۇش،  بويىچه  تهرتىپ  قويۇش،  قايتىالپ  مۇزىكىنى

 هالهتلهر  قاتارلىق  قويۇش  ئىختىيارى  ئىلىپ ئارىسىدا قويۇش،  ئالماشتۇرۇش

 . بارغىلى بولىدۇ

 قويۇش  ) 播放曲目 ( مۇزىكا ان قويۇلۇۋاتق . 6  نۆۋەتتىكى  تاللىساق،  تۈرنى  بۇ

 . تىزىملىكىدىكى بارلىق هۆججهتلهرنىڭ ئىسىملىكى كۆرۈنىدۇ

 ئارىسىدا بىرقانچه خىل كۆرۈش ئۈنۈمى بۇتۈردىن  ) 视觉外观 ( كۆرۈش ئۈنۈمى . 7

 . ئالماشتۇرۇش ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ

 ناخشا  ) 歌词秀 ( تېكىستى ناخشا . 8  ئارقىلىق  تۈر  مۇناسىۋەتلىك تېكىستىگه بۇ

 باغالش  بىلهن  هۆججهت  ئىزدەش،  تههرىرلهش،  تهڭشهش،  دېگهندەك بولغان

 . ئىقتىدارالرنى ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدۇ

 هالىتى ئاۋاز قويۇلۇش بۇ ئارقىلىق بىر قانچه خىل  ) 均衡器 ( تهڭپۇڭالشتۇرغۇچ . 9

 . ئالماشتۇرۇش ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ ئارىسىدا

 ئۆزىمىز تهمىن دېتال يۇمشاق  ) 皮肤 ( تىرە . 10  ياكى  بىرقانچه قوشۇۋالغان لىگهن

 يۇمشاق  مۇشۇ ئارىسىدا تېرىسى دېتال خىل  تۇرۇپال  كىرمهي  ئىچىگه  تهڭشهك

 . جايدىنمۇ تىرە ئالماشتۇرغىلى بولىدۇ

 بولىدۇ بېكىتكىلى سۈزۈكلۈك دەرىجىسىنى دېتالنىڭ يۇمشاق  ) 透明 ( سۈزۈكلۈك . 11

 تاللىساق،  ) 查看 ( هكشۈرۈش ت . 12  تۈرنى  ت بۇ  قىسمى  بىر  چىقىدۇ، يهنه  ىزىملىك

 كۆزنىكى، بۇتىزىملىكتىن  تىزىملىكى  ئاۋاز تېكىستى ناخشا ناخشا  كۆزنىكى،

 ئاچقىلى ئۈنۈمى  كۆزنهكلهرنى  قاتارلىق  كۆزنىكى  هۆججهت خاسلىقى كۆزنىكى،
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 . ههم ياپقىلى بولىدۇ

 ۋەزىپه دېتالنى  ) 最小化 ( كىچىكلىتىش . 13  چۈشۈرۈپ ستونىغا كىچىكلىتىپ،

 . قويىدۇ

 . كېتىدۇ چىقىپ چېكىنىپ الدىن دېت – ) 退出 ( چېكىنىش . 14

 كۆزنىكى ۋە ئۇنىڭ ئىقتىدارلىرى جهدۋىلى قويۇش

 . تونۇشايلى كۆزنىكى بىلهن جهدۋىلى كۆزنهك قويۇش نومۇرلۇق  2 ئهمدى

 دېگهن ) 播放列表 ( بۆلهك يهنى  1 . بۇ كۆزنهك ئۆزى ئۈچ بۆلهكتىن تهركىپ تاپقان

 ئورالغان  بىلهن  سىزىق  قىزىل  ئاستىدىكى  ، رايونى كونترول لسا، بو رايون خهت

 ، رايونى بولسا، ناخشا تىزىملىكى رايون ئاستىدىكى ناخشا تىزىملىكى كۆرۈنۈپ تۇرغان

 قويۇش تىزىملىكى رايون خهت بار دېگهن ) 默认 ( سول تهرەپتىكى  جهدۋىلى بولسا،

 . ئىبارەت رايونىدىن

 ئورۇندىكى  ئىلىنغان  ئىچىگه  سىزىق  قىزىل  رەسىمدىكى  ى رايوندىك كونترول بۇ

 : تۆۋەندىكىچه ) سولدىن ئوڭغا قاراپ ( كۇنۇپكىالرنىڭ رولى

 كۇنۇپكىنى ← ) 添加 ( قوشۇش  يىڭى جهدۋىلى قويۇش ئارقىلىق بېسىش بۇ  كۆزنىكىگه

 هۆججهتلىرىنى قوشااليمىز  نومۇرلۇق كۆزنهكتىكى ئىچىش كۇنۇپكىسى  1 بۇنىڭ . ئاۋاز

 قو  هۆججهتلهرنى  ئارقىلىق  كۇنۇپكا  بۇ  شۇكى  پهرقى  بولغان  تىزىملىكىگه بىلهن  يۇش

كهتمهي، يوقاپ ئىلىپ كىرگهندە ئهسلىدە قويۇش تىزىملىكىدە بار بولغان هۆججهتلهر
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 ئۇلىنىپ كۆرۈلىدۇ ئاشۇ بهلكى  بولسا، كۇنۇپكىسىدا ئىچىش . هۆججهتلهرنىڭ داۋامىغا

 ئالمىشىدۇ  هۆججهتلهر  يىڭى  ئورنىغا  هۆججهتلهرنىڭ    بار    تىزىملىكته  بۇ . ئهسلىدە

 . تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك تىزىملىك كۆرۈنىدۇ ساق كۇنۇپكىنى باس

 ئاۋاز هۆججىتىنى تالالش ئېچىلغان ، چېكىپ بۇيرۇقنى دېگهن بۇ تىزىملىكتىن هۆججهت

 قويۇش  هۆججهتلهرنى  يىڭى    ئارقىلىق  بولىدۇ؛ جهدۋىلىگه كۆزنىكى  كىرگۈزگىلى

 مۇندەرىجه ئارقىلىق بىر چېكىش بۇيرۇقنى دېگهن هۆججهت قىسقۇچ يهنى مۇندەرىجه

 قويۇش  هۆججهتلىرىنى  ئاۋاز  بارلىق  بولىدۇ؛ جهدۋىلىگه ئىچىدىكى  كىرگۈزگىلى

 كۆزنهك ئىچىلىدۇ ى بۇيرۇق كۇنۇپكا دېگهن يهرلىكتىن ئىزدەش  يىڭى بىر  . نى تاللىساق،

 ئارقىلىق  كۆزنهك  ئىزدەپ كومپيۇتېر بۇ  هۆججهتلىرىنى  ئاۋاز  دىسكىسىدىكى  قاتتىق

 بولىدۇ  ب . تاپقىلى  تالالپ ئاندىن  هۆججهتلهرنى  خالىغان  ئۆزىمىز  ئارقىلىق  كۆزنهك  ۇ

 قويۇش  كىرەلهيمىز جهدۋىلىگه تۇرۇپ،  ئارقىلىق url . ئىلىپ  بۇيرۇقى  قوشۇش  نى

 . قوشااليمىز جهدۋىلىگه قويۇش هۆججهتلىرىنى توردىكى ئاۋاز

 بۇ كۇنۇپكىنىڭ رولى قويۇش تىزىملىكىدىكى هۆججهتلهرنى قويۇش ← ) 删除 ( ئۆچۈرۈش

. كۇنۇپكىنى باسساق تۆۋەندىكىدەك تىزىملىك كۆرۈنىدۇ بۇ . ىدىن ئۆچۈرۈش تىزىملىك

http://ilkitap.blogbus.com Abral ilkitapliri

10



 تىزىملىكتىكى  قويۇش چهكسهك بۇيرۇقنى دېگهن تالالنغان هۆججهت يهنى سى  1 بۇ

 هۆججهت ياكى تالالنغان بىر قانچه هۆججهت قويۇش قويۇلۇۋاتقان نۆۋەتته جهدۋىلىدە

 ت ( . ئۆچۈرۈلىدۇ جهدۋىلىدىن  هۆججهت  قانچه  ئۈچۈن بىر  كۇنۇپكىسىنى ctrl الالش

 ) كېرەك تۇرۇپ تالالش بېسىپ

 هۆججهت سى  2  قايتىالنغان  قويۇش دېگهن يهنى  چهكسهك  جهدۋىلىدە بۇيرۇقنى

 قويۇش قالغانلىرى قايتىالنغان هۆججهتلهردىن بىرسى قالدۇرۇلۇپ، قايتىلىنىپ كهتكهن

 هۆججهت سى  3 . ئۆچۈرۈلىدۇ جهدۋىلىدىن  قوللىمايدىغان  بۇيرۇقنى گهن دې يهنى

 هۆججهتلهر Ttplayer چهكسهك،  قويااليدىغان ، ئۆچۈرۈلۈپ قويالمايدىغان

 بۇيرۇقنى چهكسهك، دېگهن ههممىنى ئۆچۈرۈش يهنى سى  4 . هۆججهتلهر قىلىپ قالىدۇ

 . چىقىرىپ تاشلىنىدۇ جهدۋىلىدىن بارلىق هۆججهتلهر قويۇش جهدۋىلىدىكى قويۇش

 قۇرۇش، جهدۋىلى ولى بولسا، قويۇش بۇ كۇنۇپكىنىڭ ر ← ) 播放列表 ( جهدۋىلى قويۇش

 قويۇش  باسساق . دېگهندەك ئىچىش جهدۋىلىنى ئۆچۈرۈش،  كۇنۇپكىنى  بۇ

. تۆۋەندىكىدەك تىزىملىك كۆرۈنىدۇ
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 تىزىملىكتىكى  قويۇش سى . 1 بۇ  يىڭى  بۇيرۇقنى دېگهن قۇرۇش جهدۋىلى يهنى

 ىق بۇ يىڭىدىن يهنى بۇ بۇيرۇق ئارقىل . قۇرىدۇ جهدۋىلى يىڭىدىن بىر قويۇش چهكسهك،

 قويۇش    قوشۇش جهدۋىلى قۇرۇلغان  مۇناسىپ ، بېسىپ كۇنۇپكىسىنى ئىچىگىمۇ

 . قۇرااليمىز جهدۋىلى بۇيرۇقالرنى تالالش ئارقىلىق هۆججهت ئهكىرىپ يىڭى بىر قويۇش

 . بولىدۇ ttbl , ttpl نامى بولسا كېڭهيتىلمه هۆججىتىنىڭ جهدۋىلى قويۇش

 قويۇش سى . 2  قويۇش ىلهن ب قوشۇش جهدۋىلى يهنى  بىر  باسساق  كۇنۇپكىسىنى

 قويۇش جهدۋىلىنى  تهرەپتىكى  قويۇش . قوشىدۇ رايونىغا جهدۋىلى سول  ئوخشاش بىر

 . قوشۇشقا بولىدۇ قېتىم بىرقانچه جهدۋىلىنى

 سول جهدۋىلىنى قويۇش سى . 3  ئىچىپ،  هۆججىتىنىال  قويۇش  بىر  بولسا،  ئىچىش

 . ۇ كۆرسىتىد رايونىدا جهدۋىلى تهرەپتىكى قويۇش

 . ساقالپ قويىدۇ كومپيۇتېرغا هۆججىتىنى جهدۋىلى سىز ئۆزىڭىز قۇرغان قويۇش . 4

 قويۇش جهدۋىلى قويۇش سى . 5  تهرەپتىكى  سول  رايونىدىن جهدۋىلى هۆججىتىنى

. چىقىرىپ تاشاليدۇ
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 قويۇش . 6  قانچه  بىر  سىز  ههممىسىنى جهدۋىلى ئهگهر  بۇالرنىڭ  بولسىڭىز،  قۇرغان

 . يىدۇ ساقالپ قو كومپيۇتېرغا

 تىزىش  بهلگىلىك ) 排序 ( رەتكه  هۆججهتلىرىنى  ئاۋاز  بارلىق  بولسا،  كۇنۇپكىسى

 ئۇنى بىر چهكسهك تۆۋەندىكىدەك بىر تىزىملىك . بېرىدۇ تهرتىپ  بويىچه رەتكه تىزىپ

 . كۆرۈنىدۇ

 بويىچه رەتكه تىزىدۇ تېمىسى لگهن تى كۆرسى . 1

 بويىچه رەتكه تىزىدۇ ئىسمى هۆججهت . 2

 ىچه رەتكه تىزىدۇ نامى بوي پالستىنكا . 3

 دىسكا رەت نومۇرى بويىچه رەتكه تىزىدۇ . 4

 . قىسقىلىقى بويىچه رەتكه تىزىدۇ – هۆججهتنىڭ قويۇلۇش ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن . 5

 ئىختىيارى تهرتىپته بولىدۇ . 6

 ئىشلىتىلىدۇ ) 查找 ( ئىزدەش  ئىزدەشكه  هۆججهتلىرىنى  ئاۋاز  بولسا  . كۇنۇپكىسى

. ىدۇ ئۇنى بىر باسساق تۆۋەندىكىدەك تىزىملىك كۆرۈن

http://ilkitap.blogbus.com Abral ilkitapliri

13



 ناخشا تىزىملىكىدە هۆججهت بهك كۆپ بولۇپ كهتكهندە – تىز ئورۇن بهلگىلهش . 1

 قويماقچى  بىز  ئۇنىڭغا  چىقىدۇ،  كىرگۈزۈش رامكىسى  خهت  بىر  باسساق  بىر  بۇنى

 . دەرهال شۇ جايغا يۆتكىلىدۇ بولغان هۆججهت ئىسمىنى كىرگۈزۈپ بهرسهك

 ئۇنىڭدا . دەش رامكىسى چىقىدۇ بۇ تىزىملىكنى تاللىساق بىر ئىز – ناخشا ئىزدەش . 2

 بويىچه    تۈرلهر  قانچه  بىر  قاتارلىقالر  ئىسمى  ناخشىچى  ياكى  ئىسمى  ناخشا  بىز

 ئىچىدىن، . تاپااليمىز ئىزدەپ ناخشا  تىزىملىكى  قويۇش  كومپيۇتېردىن ئهلۋەتته

 . ئهمهس

 ئالدىنقى  ئىزدەش كېيىنكىسىنى . 3  كۇنۇپكىنى باسساق،  ئىزدەش شهرتى قېتىمقى بۇ

 . يهنه بىر ناخشىنى ئىزدەپ تاپىدۇ كېلىدىغان ا شۇنىڭغا ماس ئاستىد

 قارىتا ) 编辑 ( تههرىرلهش  تىزىملىكىگه  قويۇش  بولسا  ، كېسىش كۇنۇپكىسى

 بارااليدۇ  ئىلىپ  مهشغۇالتالرنى  قاتارلىق  چاپالش  بىر . كۆچۈرۈش،  كۇنۇپكىنى  بۇ

. باسساق تۆۋەندىكىدەك بىر تىزىملىك كۆرۈنىدۇ
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 كۇنۇپكا كېسىش . 1  بۇ  هۆججهت ـــ  بىر  خالىغان  تىزىملىكىدىكى  ناخشا  ئارقىلىق

 . ئالغىلى بولىدۇ كېسىپ ئىسمىنى تىزىملىكتىن

 هۆججهت – كۆچۈرۈش . 2  تىزىملىكىدىكى خالىغان بىر  ئارقىلىق ناخشا  كۇنۇپكا  بۇ

 . ئىسمىنى تىزىملىكتىن كۆچۈرۈپ ئالغىلى بولىدۇ

 كۆچۈرۈۋالغان ىچىگه ئ جهدۋىلى بۇ كۇنۇپكا ئارقىلىق خالىغان ناخشا – چاپالش . 3

 . هۆججهت ئىسمىنى چاپلىغىلى بولىدۇ كېسىۋالغان ياكى

 بىر قويۇش  يۆتكهش جهدۋەلگه . 4  قانچه هۆججهتنى جهدۋىلىگه باشقا  بىر ياكى بىر

 . يۆتكهيدۇ

 بىر ياكى بىر قانچه هۆججهتنى جهدۋىلىگه باشقا بىر قويۇش  كۆچۈرۈش جهدۋەلگه . 5

 . كۆچۈرىدۇ

 كۇنۇپك  ههممىنى تالالش . 6  تىزىملىكىدىكى بارلىق هۆججهتلهر بېسىلسا ا بۇ  ناخشا

. تاللىنىدۇ
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 . هۆججهت تالالنمايدۇ هېچقانداق بېسىلسا بۇ كۇنۇپكا  ههممىنى تاللىماسلىق . 7

 تالالش . 8  كۇنۇپكا  تهتۈر  بۇ  قانچه هۆججهت تالالنغان بولسا،  بىر  ، بېسىلسا ئهگهر

 . بايام تالالنغان هۆججهتلهردىن باشقا هۆججهتلهر تاللىنىدۇ

 نۇپكىسى بولۇپ، كۇ 模式 ئهڭ ئاخىرقىسى هالهت كۇنۇپكىالرنىڭ رايونىدىكى كونترول

 هالىتى  قويۇش  خىل  نهچچه  بىر  ئارقىلىق  كۇنۇپكا  ئىلىپ ئارىسىدا بۇ  ئالماشتۇرۇش

 . لىك چىقىدۇ بۇ كۇنۇپكىنى باسساق تۆۋەندىكى تىزىم . بارغىلى بولىدۇ

 بىرال  قويۇش ناخشىنى بىر . 1  ناخشىنى  ناخشىالرنى قېتىم بىر  كهينىدىكى  قويۇپ

 قويمايال توختايدۇ

 . قايتا قويىدۇ – بىر ناخشىنى قايتا  بىر ناخشىنى قايتىالپ قويۇش . 2

 قويۇش . 3  بويىچه  بويىچه  تهرتىپ  تهرتىپ  ناخشىالرنى  تىزىملىكىدىكى  قويۇش

 . بىرىنى قويىدۇ بىرىنىڭ كهينىدىن

 قويۇش . 4  هالهتته  ئايالندۇرۇپ – ئايالنما  ناخشىالرنى  تىزىملىكىدىكى  قويۇش

. قويۇۋېرىدۇ
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 ئىختىيارى قويۇش هالىتىدە قويۇش تىزىملىكىدىكى ناخشىالرنى  ئىختىيارى قويۇش . 5

 بهلكى  ئهمهس  تهرتىپته  ناخشىنى كومپيۇتېر بهلگىلىك  قايسى  خالىغانچه  ئۆزى

 ه شۇنى قويىدۇ قويغۇسى كهلس

 قويۇش  ئالماشتۇرۇش ئاپتوماتىك جهدۋىلىنى قويۇش . 6  قويۇلۇپ جهدۋىلى بىر

 . ئالمىشىدۇ ئاپتوماتىك جهدۋىلىگه تۈگىسه يهنه بىر قويۇش

 تىزىملىكى  قويۇش رايونىدىكى جهدۋىلى قويۇش  بىر  هۆججىتى جهدۋىلى مهلۇم

 كۇنۇپك ئهكېلىپ سىتىرىلكىسىنى مائۇس ئۈستىگه  ئوڭ  تۆۋەندىكىدەك ،  چهكسهك  ىنى

 . تىزىملىك چىقىدۇ

 كهتكهن تهپسىلىي  ئۆتۈپ  كۆرۈپ  بىز  بايام  تىزىملىكنىڭ  بۇ  كونترول قارىساق

 كۇنۇپكىسىنى باسقاندا چىققان تىزىملىك بىلهن ئىنتايىن جهدۋىلى قويۇش رايونىدىكى

. ئهمهس دېگۈدەك بىراق پۈتۈنلهي ئوخشاش . ئوخشاش ئىكهنلىكىنى بايقىغىلى بولىدۇ
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 جهدۋىلى بۇ بۇيرۇق ئارقىلىق بىر نهچچه قويۇش  ئالماشتۇرۇش جهدۋىلىنى قويۇش . 1

 ئارا ئالماشتۇرۇش ئىلىپ بارغىلى بولىدۇ  ئۆز ئارىسىدا

 . قۇرىدۇ جهدۋىلى يىڭىدىن بىر قويۇش  قۇرۇش جهدۋىلى يىڭىدىن قويۇش . 2

 . قوشىدۇ جهدۋىلى بىر قويۇش رايونىغا جهدۋىلى قويۇش  قوشۇش جهدۋىلى قويۇش . 3

 قويۇش  ساقالش جهدۋىلىنى قويۇش . 4  ئۆزگهرتىلگهن  قۇرۇلغان،  يىڭىدىن

 . ساقالپ قويىدۇ جهدۋەللىرىنى

 قويۇش جهدۋىلىنى بىر قانچه قويۇش بىرياكى مهلۇم  ئۆچۈرۈش جهدۋىلىنى قويۇش . 5

 ئۆچۈرۈۋېتىدۇ رايونىدىن جهدۋىلى

 قويۇش . 6  بارلىق قۇرۇلغ  ساقالش جهدۋەللىرىنى بارلىق  ئۆزگىرىش بولغان  ياكى  ان

 . ساقاليدۇ جهدۋەللىرىنى قويۇش

 نام . 7  قويۇش  بېرىش قايتا  بىر  نام جهدۋىلىنىڭ مهلۇم  ئۆزگهرتىپ قايتا  ئىسمىنى

 . بېرىدۇ

 تىزىش . 8  رەتكه  ئاساسهن  رەتكه جهدۋەللىرىنى قويۇش  نامىغا  ئاساسهن  ئىسمىغا

 . تىزىدۇ

 سىتىرىلكىسىنى مائۇس بىر هۆججهت ئۈستىگه مهلۇم رايونىدىكى ناخشا تىزىملىكى

 چىقىدۇ ئهكېلىپ  تىزىملىك  بىر  تۆۋەندىكىدەك  چهكسهك،  بىر  كۇنۇپكىنى  ئوڭ ، . 

: ئۇالرنىڭ رولى ۋە چۈشهندۈرۈلۈشى تۆۋەندىكىچه
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 هۆججهت سىتىرىلكىسىنى مائۇس – ) 播放 ( قويۇش . 1  بىر  ئوڭ ئهكېلىپ خالىغان ، 

 ىزىملىكتىن مۇشۇ بۇيرۇقنى تاللىساق، شۇ ئارقىلىق، چىققان ت چېكىش كۇنۇپكىنى بىر

 . هۆججهت قويۇلۇشقا باشاليدۇ

 خاسلىقى . 2  هۆججهتنىڭ  ) 文件属性 ( هۆججهت  شۇ  تاللىساق،  تۈرنى  بۇ  ئهگهر

 يهنى ئادەتته بىز ناخشا قويغاندا . خاسلىقىنى كۆرگىلى ههمدە ئۆزگهرتكىلى بولىدۇ

 ناخشا  تۇرىدىغان  قاتارلىق ئىسمى كۆرۈنۈپ  ئىسمى  ناخشىچى  ئۇچۇرالرنى ،

 هۆججهت خاسلىقىنى يالغۇز هۆججهت . كۆرگىلى ههمدە بۇالرنى ئۆزگهرتكىلى بولىدۇ

 بىراقال بويىچىال  خاسلىقىنى  هۆججهت  قانچه  بىر  بهلكى  ئۆزگهرتىشكىمۇ ئهمهس

. مهسىلهن تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . بولىدۇ
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 . ېتىدۇ ئۆچۈرۈۋ بۇ بۇيرۇق ناخشا تىزىملىكىدىن شۇ ناخشىنى  ) 删除 ( ئۆچۈرۈش . 3

 ئۆچۈرۈش . 4  ناخشا  ) 物理删除 ( فىزىكىلىق  هۆججهت  شۇ  تالالنسا،  تۈر  بۇ

 تاشلىنىدۇ  ئۆچۈرۈپ  دىسكىدىنمۇ  قاتتىق  ئهمهس  تۈر . تىزىملىكىدىنال  بۇ  ئادەتته

 تۈرنى  بۇ  بولۇپ،  هالهتته  تهڭشهك ههرىكهتكه چهكلهنگهن  ئۈچۈن  كهلتۈرۈش

 ۈرنى چهكلهش ياكى تىزىملىكى ئاستىدىن بۇ ت جهدۋىلى تۈرى ئاستىدىكى قويۇش

 . كهلتۈرۈشنى بهلگىلىسهك بولىدۇ ههرىكهتكه

 قىسمى  ) 编辑列表 ( تههرىرلهش جهدۋىلىنى قويۇش . 5  يهنه  تاللىساق  تۈرنى  بۇ

 ئىچىلىدۇ  تۈرلهر . تىزىملىك  تههرىرلهش رايونىدىكى كونترول ئۇنىڭدىكى

 قويۇش  بولۇپ،  ئوخشاش  ئاساسهن  بىلهن  تۈرلهر  چىققان  باسقاندا  كۇنۇپكىسىنى

 كۆچۈرۈش، ۋىلىگه جهد  قاتارلىق كېسىش هۆججهتلهرنى  يۆتكهش  چاپالش، ، 

 . مهشغۇالتالرنى قىلغىلى بولىدۇ

 بولسا  ) 转换格式 ( هۆججهت شهكلىنى ئالماشتۇرۇش . 6  ئىقتىدار  نىڭ ttplayer بۇ

 سىز  بولۇپ،  ئىقتىدارىدىن  هۆججهت كومپيۇتېرىڭىزغا بۇئارقىلىق مۇهىم باشقا
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 ئاۋاز قويۇۋاتقان قاچىلىماي تۇرۇپ، ئۆزىڭىز نى دېتالالر ئالماشتۇرىدىغان شهكلىنى

 قاتارلىق ئاساسلىق ئىشلىتىلىۋاتقان aac , ape , 3 mp , wma , wav هۆججىتىنى

 : مهسىلهن تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . ئاۋاز هۆججىتى شهكلىگه ئايالندۇرااليسىز

 چىقىرىش فورماتى ئاستىدىكى يهر دېگهن كودالش فورماتى ) 编码格式 ( بۇنىڭدىكى

) 输出格式 ( ئايالندۇرماقچى جايدىن دېگهن   شهكلىگه  هۆججهت  خىل  قايسى

 ياندىكى . هۆججىتى wma نۆۋەتته مىنىڭ تاللىغىنىم . بولساق شۇ خىل تۈرنى تالاليمىز

) 配置 ( سانى دېگهن تهڭشهش   بىت  هۆججهتنى  بۇ  باسساق،  باسساق  تۈرنى

 باشقا يهرلىرىگه . لى بولىدۇ قاراپ تۇرۇپ بهلگىلىگى ئېهتىياجىغا قاتارلىقالرنى ئۆزىمىزنىڭ

 جايدىن هۆججهتنى چىقارماقچى دېگهن نىشان مۇندەرىجه ) 目标文件夹 ( تهگمهي

 جاينى  ئالماشتۇرۇش بېرىپ كۆرسىتىپ بولغان  دەرهال  باسساقال دېگهن ،  كۇنۇپكىنى

 ئهگهر . باشقا تۈرلهرنى تالالپ كۆرۈپ باقسىڭىز بولىدۇ ئهلۋەتته . ئۆزگهرتىشنى باشاليدۇ

 دەسلهپ  بىلهن ئۆگهنگۈچى كى سىز  يهر  باشقا  تۈرنى ئېتىشماي بولسىڭىز  ئىككى  مۇشۇ

. ئېرىشهلهيسىز ئۆزگهرتسىڭىزمۇ كۆڭلىڭىزدىكىدەك نهتىجىگه
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 . بۇ تۈر ئادەتته ئىشلىتىلمهيدۇ  ) 回放增益 ( قايتا قويۇش قۈۋىتىنى ئاشۇرۇش . 7

 نام . 8  قايتا  قايتانام  ) 重命名文件 ( بېرىش هۆججهتكه  بېرىشكه هۆججهتكه

 . شهكلى بىلهن تهمىنلىگهن بېرىش بىرقانچه خىل قايتا نام . ئىشلىتىلىدۇ

 ئىچىلىدۇ  ) 发送到 ( ئهۋەتىش . 9  تىزىملىك  قىسمى  بىر  يهنه  تاللىساق  تۈرنى  . بۇ

 هۆججهتنى  شۇ  ئارقىلىق  تالالش  تۈرلهرنى  خالىغان  ئۆزىمىز  ئىچىدىكى  ئۇنىڭ

 . خالىغان ئورۇنغا يۆتكىيهلهيمىز ياكى تىز ئىچىش شهكلى قۇرۇشقا بولىدۇ

 ئاختۇرۇش تور . 10  ناخشىالرنىڭ  ) 网上搜索 ( دىن  تورىدىكى  بهيدۇ  ئادەتته  بۇ

 قويۇش تېپىپ ئۇالنمىسىنى  توردا  كىرىش ئارقىلىق،  سۆرەپ  تىزىملىكىگه  قويۇش ، 

 . ئىقتىدارىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا قارىتىلغان

 شۇ هۆججهت تۇرغان مۇندەرىجه ياكى هۆججهت  ) 浏览文件 ( كۆرۈش هۆججهت . 11

 . هۆججهت تۇرغان جايغا باشالپ بارىدۇ قىسقۇچنى ئىچىپ، سىزنى شۇ

 千千选 ( تهڭشىكى Ttplayer تۈر باشتا سۆزلهپ ئۆتكهن بۇ – ) 选项 ( تهڭشهك . 12

项 ( بىلهن ئوخشاش . 

 كۆزنىكى ۋە ئۇنىڭ ئىقتىدارلىرى تېكىستى ناخشا

 . نومۇرلۇق كۆزنهك ناخشا تىزىملىكى كۆزنىكى بىلهن تونۇشۇپ چىقايلى  3 ئهمدى

 ئاڭالپ بىر قويغۇچىڭىزدا ا ناخش mp 3 ياكى كومپيۇتېردا  ناخشا  تهرەپتىن   بىر

 ناخشا  ئهگىشىپ تېكىستىنى تهرەپتىن  تىلى ، ئېيتىشنى كۆرۈپ  چهتئهل  سىز  ياكى

 يادالپ، ئۆگىنىۋاتقان  سۆزلۈك  تهرەپتىن  بىر  سۆزلهرنىڭ بولسىڭىز  شۇ  تهرەپتىن  بىر

 خاال يېزىلىش  تۇرۇشنى  ئوقۇپ  كۆرۈپ  ئىقتىدارال . مسىز هالىتىنى  بۇ  مۇشۇ مانا  رنى

 . ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولىدۇ بۇيرۇقى كى ناخشا تېكىستى تههرىرلهش كۆزنهكتى

 بولسا،  رولى  ئاساسلىق  كۆزنهكنىڭ  كۆرسىتىش تېكىستىنى ناخشىنىڭ قويۇلۇۋاتقان بۇ

 ئاڭلىغاچ بىر بولۇپ،  تهرەپتىن ناخشا  بىر  تۇرۇپال  كۆزنهكته  مۇشۇ  يهنه  بۇندىن باشقا

. يازغىلىمۇ بولىدۇ تېكىستىنى ا تهرەپتىن ناخش
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 ، ئوڭ كۇنۇپكىنى بىر چهكسهك، كېلىپ بۇ كۆزنهككه ئىلىپ سىتىرىلكىسىنى مائۇس بىز

 : تۆۋەندىكىچه بۇ تىزىملىكتىكى بۇيرۇقالرنىڭ رولى . تۆۋەندىكىدەك تىزىملىك ئىچىلىدۇ

 ناخشا  ) 调整歌词 ( تهڭشهش تېكىستىنى ناخشا . 1  كۆزنىكىدە تېكىستى ئادەتته

 تىزىملىكى ېكىستى ت ناخشا  تىزىملىكنىڭ قىسمى  بۇ  بولسا،  كۈلرەڭ كۆرسىتىلمىگهن

 ئىشلىمهيدۇ  بولۇپ،  ناخشا تېكىستى ناخشا . هالهتته  بولسا،  كۆرسىتىلىۋاتقاندا

 ئىشلهيدۇ تېكىستى  ماسالشتۇرۇشقا  مهزمۇنىنى  ناخشا  سېكۇنت 0.5 يهنى . بىلهن

 ياكى  كهينىگه  تهڭشهش مائۇس ئالدىغا،  ئارقىلىق ندەك دېگه ئارقىلىق  تۈرلهر

 . ناخشا بىلهن ماس هالهتته قويۇلىدىغان قىلغىلى بولىدۇ تېكىستنى

 ئاختۇرۇش  قارىتىلغان ئىزدەشكه توردىن تېكىستىنى ناخشا  ) 在线搜索 ( توردىن

 تېكىستى ناخشا . بولىدۇ چۈشۈرۈۋالغىلى كومپيۇتېرغا تېكىستىنى بولۇپ، توردىكى ناخشا

 تهمى چۈشۈرۈش  بىلهن  ئىشقا مۇالزىمىتى  بۇرۇنال  خىلى  بهتلىرىدە  تور  نلهش خهنزۇچه

 هازىرچه بولغان، ئېشىپ  ناخشا هېچبىر ئهمما  ئۇيغۇرچه  بهتلىرى  تور  ئۇيغۇرچه

 بىز پهقهت خهنزۇچه ياكى . چۈشۈرۈش مۇالزىمىتى بىلهن تهمىنلىمىگهن تېكىستى شۇڭا
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 ناخشىالرنىڭ دېگهندەك ئىنگلىزچه  توردىن تېكىست تىلدىكى  هۆججىتىنى

 . ۈشۈرەلهيمىز چ

 باغالش تېكىستى ناخشا . 2  ناخشا  ) 关联歌词 ( بىلهن  هۆججىتى تېكىست ئادەتته

 بىلهن ناخشا هۆججىتى بىر مۇندەرىجه ئىچىدە ههمدە ئىسمى ئوخشاش بولسىال بۇ

 ئاچااليدۇ تېكىست بىۋاسىته دېتال  بولۇپ . هۆججىتىنى  مۇندەرىجىدە  باشقا  ئهمما

 ئاچالمايدۇ  ت . قالسا  بۇ  بىز  چاغدا  تاللىساق شۇ  بۇ . ئىچىلىدۇ كۆزنهك بىر ۈرنى

 كۆرۈش  ناخشا بېسىش كۇنۇپكىنى دېگهن ) 浏览 ( كۆزنهكتىكى  تېكىستى ئارقىلىق

 مۇندەرىجىنى  ئاق تېكىست ناخشا ، جهزملهشتۈرسهك تېپىپ بار  ئىسمى  هۆججىتى

 بولىدۇ  پهيدا  ئورۇندا  باغالش . تۇرغان  ئاستىدىكى  كۇنۇپكىنى دېگهن بۇنىڭدىن

 ناخش  بىلهن باسساقال  هۆججىتى  ناخشا تېكىست ا  باغلىنىپ،  تېكىستى هۆججىتى

 . كۆرۈنۈشكه باشاليدۇ تېكىستى كۆزنىكىدە شۇ ناخشىنىڭ

 ئىقتىدار  ) 编辑歌词 ( تههرىرلهش تېكىستى ناخشا . 3  مۇهىم دېتالنىڭ بۇ بۇ  ئهڭ

 ناخشا  ئارقىلىق  بۇ  بىز  بولۇپ،  بىرى  قۇرۇپ تېكىست ئىقتىدارلىرىدىن  هۆججىتى

 . هۆججىتىگه قارىتا تههرىرلهش ئىلىپ بارااليمىز ست تېكى ههمدە ئاشۇ

 يېزىقى هالدا ئۇيغۇر كونا بىۋاسىته ئۇنداقتا بىز دېسهك كۆرىمىز كومپيۇتېردىال ئهگهر بىز

 كۆرىمىز ) 播放器 3 mp ( كىرگۈزسهك ئهلۋەتته بولىدۇ، ئهگهر مۇڭداندا يېزىپ بىلهن

 التىن دېسهك  ئىدىت ياكى ئۇيغۇر . لىدۇ كىرگۈزسهك بو يېزىپ بويىچه يېزىقى ئۇيغۇر

 ئهرەپ دېتالالر دېگهندەك  ئۇيغۇر  التىن يېزىقىدىن بىلهن  يېزىقىغا ئۇيغۇر

 . ئۆزگهرتىۋالساقمۇ بولىدۇ

 ناخشا  بىز  كهلسهك،  گهپكه  نهق  بۇيرۇقنى دېگهن تههرىرلهش تېكىستى ئهمدى

. باسساق بۇ كۆزنهك تۆۋەندىكىدەك ئۆزگىرىدۇ
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 ئهلۋەتته . يازساق بولىدۇ تېكىستىنى ناخشا بىۋاسىته شۇ كۆزنهك ئۆزىگىال مۇ بىز دەل

 تهرەپتىن  بىر  يهنه  ئاڭالپ  تهرەپتىن  بىر  ئۈلگۈرەلمهي تېكىستىنى ناخشىنى  يازىمىز

 بولىدۇ  ياندۇرساق  كهينىگه  قورال . قالساق  بار ستونىدا ئۈستىدىكى  قورالالر  بۇ . بۇ

 : قورالالرنىڭ رولى تۆۋەندىكىچه

 . ئادەتتىكى هالهتكه قايتىش تههرىرلهش هالىتىدىن  1

 هۆججىتىنى ئىچىش تېكىست ناخشا  2

 هۆججىتىنى ساقالش تېكىست ناخشا  3

 ناخشىنى قويۇش  4

 ناخشىنى ۋاقىتلىق توختىتىش  5

 ناخشىنى ئالدىغا ياندۇرۇش  6

 ناخشىنى كهينىگه ئۆتكۈزۈش  7

 ۋاقىت بهلگىسى قىستۇرۇش  8

ۋاقىت بهلگىسىنى ئالماشتۇرۇش  9
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 ۋاقىت بهلگىسىنى ئۆچۈرۈش  10

 كېسىش  11

 كۆچۈرۈش  12

 چاپالش  13

 كهينىگه قايتىش  14

 تهكرارالش  15

 بار 15 دىگهندەك  كۇنۇپكىسى  ئىقتىدار  زۆرۈرى . خىل  ئهڭ  بىزگه  ئىچىدە  بۇنىڭ

 . ۋاقىت بهلگىسى قىستۇرۇش كۇنۇپكىسىدىن ئىبارەت

 كىيىن  بولغاندىن  كىرگۈزۈپ  تىكىستىنى  ناخشا  تولۇق  بىلهن  ئالدى  ، ئادەتته

 ۋاقىت  ئاڭالپ،  تهرەپتىن  بىر  تۇرۇپ، ناخشىنى  توغۇرالپ  قىستۇرۇش قا  ۋاقىت  ئاندىن

 . يهنى تۆۋەندىكىدەك . كۇنۇپكىسى بىلهن قويۇلۇش ۋاقتىنى بهلگىلىسهك بولىدۇ

 بىلهن  ئىسمى  ناخشا  پهقهت  بىز  قىلساق  كۆرسىتىلگهندەك  رەسىمدە  يۇقارقى

 كۆرەلهيمىز  ئىسمىنىال  كۆرۈنمهيدۇ . ناخشىچى  مهزمۇنلىرى  ناخشا  ناخشا . باشقا  شۇڭا

 قۇرالرنىڭ ئىسم  بار  تىكستى  ناخشا  بارلىق  ئوخشاش  ئىسمىغا  ناخشىچى  بىلهن  ى

 ئالدىغا ۋاقت بهلگىسى قىستۇرۇش كۇنۇپكىسى ئارقىلىق ئهشۇ تىكىستالرنىڭ كۆرسىتلىش

 بهلگلهيمىز  كۇنۇپكىسى . ۋاقتىنى  ساقالش  كىيىن  بولغاندىن  ئورۇنالپ  باسقۇچالرنى  بۇ

 بىلهن  هۆججىتى  ناخشا  ئاشۇ  ساقالپ،  بىلهن بىلهن  ئىسمى  ناخشا  بىرمۇندەرىجىگه

 بولىدۇ  قويساق  قويۇپ  ئىسىمدە  بولساق، . ئوخشاش  ساقلىغان  يهرگه  باشقا  ئهگهر

بىرىگه  ئالدىدا دىگهن ئۇسۇل بويىچه ناخشا هۆججىتى بىلهن تىكىست هۆججىتىنى بىر
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 . باغالپ قويساقال بولىدۇ

 كۆرسهتمهكچى  يىزىقىدا  كونا  ئۇيغۇر  يازماقچى ئهگهر  بايام بولساق، ياكى  بىز

 هۆججىتىنى ئۇيغۇر ئىدىت بىلهن ئىچىپ، ئۇيغۇر ئېدىتنىڭ ئۇيغۇر التىن lrc ساقلىغان

 ئايالندۇرۇش ئىقتىدارىدىن پايدىلىنىپ،كونا يىزىققا  يىزىقىنى ئۇيغۇر ئهرەپ يىزىقىغا

 بولىدۇ  ئۆتكهن ياكى . ئايالندۇرساق  سۆزلهپ  دىگهن تهڭشىكى Ttplayer يۇقۇردا

 ناخشا كۆزنهكنى  كۆرسىتىلىدىغان  تۈرىدىن  تىكىستى  ناخشا  بۇنىڭدىكى  ئىچىپ،

 نۇسقىسغا  خهت  يۇنىكودلۇق  بىر  مهلۇم  ئۇيغۇرچه  نۇسقىسىنى  خهت  تىكىستىنىڭ

 ukij : مهسىلهن ( tuz  tom ( بىلهن   يىزىقى  ئهرەپ  ئۇيغۇر  بىۋاسته  قويۇپ،  تهڭشهپ

 . يازساق بولىدۇ

 كۆچۈرۈش . 4  تىكىستىنى  تىكىستىنى كۆرسىتىلىۋا  ) 复制歌词 ( ناخشا  ناخشا  تقان

 ئالىدۇ  چاپالش . كۆچۈرۈپ  قايتىپ،  هالىتىگه  تههرىرلهش  تىكست  يهنه  ئهگهر

 . كۇنۇپكىسىنى باسساق، بايامقى ناخشا تىكىستىنى شۇ جايغا چاپاليدۇ

 قالدۇرۇش . 5  ئهمهلدىن  تىكىستىنى  تىكىستىنىڭ ناخشا  ) 撤销歌词 ( ناخشا  ناخشا

 . دۇ بىلهن بولغان باغلىنىشىنى ئهمهلدىن قالدۇرى

 قاچىالش . 6  بۇيرۇقنى  ) 重新载入 ( قايتا  بۇ  كىيىن  قالدۇرغاندىن  ئهمهلدىن

 . تاللىساق، ناخشا تىكىستىنى قايتىدىن كۆرسىتىدۇ

 يولالش . 7  تورغا  تىكىستىنى  تىكىستىنى  ) 上传歌词 ( ناخشا  ناخشا  يىزىپ چىققان

 يولاليدۇ  تههرىرلهپ . تورغا  تىكىستىنى  ناخشىنىڭ  بىر  مهلۇم  ئۆزىڭىز  سىز  يهنى

 بول  تورغا يىزىپ  تىكىستنى  بۇ  دىسىڭىز،  ئىشلهتسۇن  تهڭ  باشقىالرمۇ  ئۇنى  ۇپ،

 بولىدۇ  تىكىستى چۈشۈرۈشنى . چىقارسىڭىز  ناخشا  مهخسۇس ئۇيغۇرچه  بىراق هازىر

 تههرىرلهپ چىققان ناخشىڭىزنىڭ مۇشۇ  سىز  بىتى بولمىغاچقا،  تهمىنلهيدىغان تور

 يولالش رايۇنىغا يولاليسىز، يۇمشاق دىتالنى تارقاتقان تور بىتىنىڭ ناخشا تىكىستى

 ئهمما  مۇمكىن،  قوللىماسلىقى  تىكىستىنى  ناخشا  يىزىقتىكى  كونا  ئۇيغۇرچه  شۇڭا

 بولىدۇ  يوللىسىڭىز  يىزىپ  بويىچه  يىزىقى  كومپىيۇتېر  ئابدۇلالنىڭ . ئۇيغۇر مهن
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 بويىچه  يىزىقى  كومپىيۇتېر  ئۇيغۇر  تىكىستىنى  ناخشىسىنىڭ  دىگهن  ئهسلىدىم

 . ۇۋاپىقىيهتلىك بولغان يولالپ باققان، م

 بۇ تۈرنى تاللىساق، يهنه بىر قسىمى  ) 内嵌歌词 ( ناخشا تىكىستىنى بىرلهشتۈرۈش . 8

 بۇنىڭدىكى تۈرلهر ئارقىلىق ناخشا تىكىستىنى ناخشا هۆججىتى . تىزىملىك ئىچىلىدۇ

 تىكىستىنى  ناخشا  بىرلهشتۈرىۋىتىلگهن  ياكى  لهشتۈرىۋەتكىلى  بىر  ئۆزىگه

 بولىدۇ  ئهمهلدىن بى . ئۆچۈرىۋەتكىلى  هۆججىتىنى  تىكىست  رلهشتۈرىۋەتكهن

 . قالدۇرۇش بۇيرۇقى بىلهنمۇ ئهمهلدىن قالدۇرغىلى بولمايدۇ

 بۇ تۈرنى چهكسهك بىر قىسمى تىزىملىك ئىچىلىدۇ  ) 显示方式 ( كۆرسىتىش ئۇسۇلى . 9

 كارا  تىكىستىنى  ئارقىلىق،ناخشا  تالالش  تۈرلهرنى  بويىچه OK ئۇنىڭدىكى

 . خىل كۆرسىتىش شهكلى بويىچه كۆرسهتكىلى بولىدۇ كۆرسىتىش دىگهندەك بىر قانچه

 بۇ تۈرنىڭ رولى  ) 简繁转换 ( ئاددى ۋە مۇرەككهپ خهت ئارىسدا ئالماشتۇرۇش . 10

 مۈرەككهپ خهت ئارىسدا  ئاددى خهت بىلهن  تىكىست هۆججىتىدىكى  خهنزۇچه

 . ئالماشتۇرۇش ئىلىپ بىرىشتىن ئىبارەت

 كودى . 11  ئارىسد  ) 字符编码 ( ههرپ  كودى  ههرپ  خىل  ئالماشتۇرۇش بىرقانچه  ا

 بارىدۇ  يوق . ئىلىپ  ئههمىيتى  چوڭ  ئانچه  ئۈچۈن  سىستىما . بىز  پهقهت  بىز

 . كۆڭۈلدىكى هالىتىنىال تالالپ قويساقال بولىدۇ

 ئۈستىدە . 12  ئهڭ  قويغۇچ  ) 总在最前 ( دائىم  مۇزىكا  قويساق،  تالالپ  تۈرنى  بۇ

 . دائىمال ههرقانداق كۆزنهكنىڭ ئۈستىدا تۇرىدۇ

 . تۈر بىلهن ئوخشاش دېگهن ىكى تهڭش 选项 (  Ttplayer ( تهڭشهك . 13

 ئاۋاز ئۈنۈمى كۆزنىكى ۋە ئۇنىڭ ئىقتىدارلىرى

. نومۇرلۇق كۆزنهك ئاۋاز ئۈنۈمى كۆزنىكى بىلهن تونۇشۇپ چىقايلى  4 ئهمدى
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 هۆججهتنىڭ ئاۋازىغا قارىتا كۈچهيتىش، قويۇلۇۋاتقان ئاۋاز ئۈنۈمى كۆزنىكى ئارقىلىق

 . ه ئاشۇرغىلى بولىدۇ پهسهيتىش ۋە باشقا ئىقتىدارالرنى ئهمهلگ

 كۆتۈرۈش ياكى تۆۋەنگه چۈشۈرۈش ئارقىلىق يۇقىرى رەسىمدىكى تالچىالرنى يۇقىرىقى

 ئۈستىدىكى ئۈچ كۇنۇپكىنىڭ رولى بولسا، . ئېرىشهلهيمىز ئۈنۈملىرىگه ههر خىل ئاۋاز

 ئۈز سى – ) 1 (  ئۈنۈمى  تاقاش  ئاۋاز  ئىچىش ياكى  توغرا ( چاتىنى  باسساق  بىر  يهنى

 ئېچىلغان بهلگه قويۇلغان هالىتى . ويۇلىدۇ، يهنه بىر باسساق بهلگه يوقايدۇ بهلگىسى ق

 بولىدۇ  ( هالهت  ئۈنۈمى سىستېما  ) 2 )  ئاۋاز  قانچه  بىر  ئارىسىدا تهمىنلىگهن

 ئالماشتۇرۇش ئىلىپ بارىدىغان كۇنۇپكا بولۇپ، بىر چهكسهك بىر تىزىملىك ئىچىلىدۇ،

 ئارقىلىق  تالالش  تۈرنى  خالىغان  تۇرۇپ ئۇنىڭدىن  هالهتته  ئۈنۈمى  ئاۋاز  خىل  شۇ ، 

 بولىدۇ  ئاڭلىغىلى  ساقالپ قويغىلى . مۇزىكا  ئۈنۈمىنى  ئاۋاز  بهلگىلىگهن  ئۆزىمىز  ياكى

 هالىتىنى  ) 3 .( بولىدۇ  ئۈنۈمى  ئهكىلىش سىستېما ئاۋاز  هالىتىگه  كۆڭۈلدىكى

 . ئىبارەت كۇنۇپكىسىدىن

 ئۈچ كۇنۇپكىنىڭ  تۈ يېنىدىكى بۇ  ياتقا ئىككى دانه  يهنى سى  1 ن سىرىلغۇچنىڭ ز

 ئارقىلىق، سىيرىش ئوڭ سولغا تالچىسىنى نىڭ ئوتتۇرىدىكى ) 平衡 ( تهڭپۇڭالشتۇرغۇچ

 ئوڭ  سول البا ئاۋاز  بولىدۇ البادىن ياكى  تۇرغان . چىقارغىلى  ههرئىككى ئوتتۇرىدا

 چىقىدۇ البادىن  ئوتتۇرىدىكى ) 环绕 ( ستېرېئو سى  2 . ئاۋاز  ئوڭ تالچىنى بولۇپ،

 . بولىدۇ ئېتىۋەتكىلى ئاۋاز ئۈنۈمىنى ئاچقىلى ياكى ستېرېئولۇق ئارقىلىق ىش سىير سولغا

 مائۇس  ئۈستىگه سىتىرىلكىسىنى ئهگهر  كۆزنهك  بىر ئهكېلىپ بۇ  كۇنۇپكىنى  ئوڭ ،
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 . چهكسهك تۆۋەندىكىدەك بىر تىزىملىك ئىچىلىدۇ

 دەپ اپىق مۇۋ ئۆزى سىستېما تهۋسىيه قىلىنغان تهڭشهك بولۇپ، سى  1 بۇ تىزىملىكنىڭ

 ئۈنۈمىنى  خىل ئاۋاز  ئۆزى بهلگىلهش ئارقىلىق ئۆزىمىز سى  2 . ئىشلىتىدۇ قارىغان بىر

 ئۈنۈمىنى بهلگىلهيمىز  بىر سى  3 . ئاۋاز  يهنه  بولىدىغان تۈرلهرنى باسساق،  تالالشقا

 ئۇنىڭدىن خالىغان تۈرنى تاللىساق بولىدۇ  يۇقىرىدىكى . قىسمى تىزىملىك ئىچىلىپ،

 با  2  كۆرۈنىدۇ كۇنۇپكىنى  يهردىمۇ  بۇ  ئۈنۈملىرى  ئاۋاز  كۆرۈلگهن  خالىغان . سقاندا

 بولىدۇ  ئىشلهتسهك  تالالپ  بىر  4 . بىرىنى  بۇنى  بولۇپ،  ئىشلىتىش  ئۈنۈمىنى  ئاۋاز

 ئۈنۈمى  ئاۋاز  چهكسهك  بىر  يهنه  ئىشلهيدۇ،  ئۈنۈمى  ئاۋاز  ئىشلىتىش چهكسهك

 . توختايدۇ

 ئىشلىتىش ۋە ستېرېئو دولبى  5  ئىشلهيدۇ، ش ىتى توخت ئاۋازىنى  چهكسهك  بىر  بولۇپ،

 . يهنه بىر چهكسهك توختايدۇ

 بىلهن  تۈگىدى Ttplayer شۇنىڭ  پۈتۈنلهي  تونۇشتۇرۇش  قويغۇچىنى  . مۇزىكا

تولۇقالپ قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن دوستالرنىڭ چاال بولۇپ قالغان جايلىرى بولسا
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