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  كىرىش سۆز

  قۇرۇپ چىقىشنى ئويالپ باقتىڭىزمۇ؟ ئۇنداقتا دەرھالبلوگىنىسىزمۇ ئۆزىڭىزنىڭ ئۇيغۇرچه ھۆرمهتلىك تورداش، 

  com.blogbus.www://http:      ئىلتىماس قىلىش ئادرېسى. ئىلتىماس قېلىڭبىلوگ بىر بىلوگباستىن

تاپنى تهپسىلى كۆرۈپ چىقىپ، شۇ بويىچه مهشغۇالت ى ئىلتىماس قىلىپ بولغان بولسىڭىز، ئهمدى بۇ ئېلكبلوگ

  .ئېلىپ بارسىڭىز  ئۆزىڭىزگه تهۋە بولغان ئۇيغۇرچه بىلوگ قۇرۇش خىيالىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرااليسىز

ئارامگاھ بىلوگى ۋە  ظاساسلصقص ئۇيغۇرچه بىلوگ تۈزۈشتىكى بارلىق تىخنىكا ۋە بىلىملهر نبۇ ئېلكىتاپقا كىرگۈزۈلگه

 كىشلهر   قاتارلقالرتهكلىماكان بىلوگىدىن كهلگهن بولۇپ،بۇ يازمىالرنى ئارامگاھ ئهپهندى بىلهن تهكلىماكان ئهپهندى

ۋە تهكلىماكان  ھظارامگاق بولسۇن ئۈچۈن،مهن پهقهت ماڭا ئوخشاش بىلوگ ياسىماقچى بولغانالرغا قواليلى.يازغان

بىلوگىدىكى ھازىرغىچه ئىالن قىلىنغان بارلىق ئۇيغۇرچه بىلوگ ياساشقا ئائىت بولغان بارلىق يازمىالرنى توپالپ،بۇ 

شۇڭا بۇ ئېلكىتاپنى كۆرگهن دوسالرنىڭ ياكى بىلوگ قۇرماقچى بولغان دوسالرنىڭ ئالدى بىلهن . ئېلكىتاپنى تۈزۈپ قويدۇم

  .ارامگاھ بىلوگى بىلهن تهكلىماكان بىلوگىغا كىرىپ، كۆرۈپ چىقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهنئ

   com.blogbus.aramga://http                      :ئارامگاھ بىلوگىنىڭ ئادرىىسى

  com.blogbus.baliq://http                           :تهكلىماكان بىلوگىنىڭ ئادرىسى

ماڭا . ئهگهر سىز مۇشۇ ئېلكىتاپ ياكى ئارامگاھ بىلوگىدىكى مهزمۇنالردىن پايدىلىنىپ بىلوگ ياسىغان بولسىڭىز

بۇ . (سىمۇ چىكىپ قويۇڭئوخشاش ئۇالرنىڭ ئهمگىكى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بىلوگىدىكى گوگۇل ئىالنىنى بىر قېتىم بول

پهقهتال ئۇالرغا بولغان . دىگهن گهپلىرىم ئهمهسياكى ئۇالرنى تهشۋىق قىلىپ گهپلىرىم ھهرگىزمۇ ئۇالرغا خوشامهت قىلىپ 

 .).، سۇ ئىچكهندە قۇدۇق قازغۇچىنى ئۇنتۇپ قالماسلىق ئۈچۈندۇرئهمگىكى ئۈچۈنخالىسانه ھۆرمىتىم ۋە ئۇالرنىڭ 

بىلوگلىرىنىڭ تىخىمۇ ياخشى، رەڭدار بولۇپ،تىخىمۇ تهرەققى قىلىپ، ئۇيغۇر ئاخىردا تورداشالرنىڭ 

  .كومپىيۇتېرچىلىقىدا يهنه بىر يۈكسىلىش پهيدا قىلىشىنى تىلهيمهن

  .ئابرال)  ئىنتىل- بىلىك(ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتىش مهركىزىدىن: ھۆرمهت بىلهن

http://ilkitap.blogbus.com 
2008-6-17  
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  بىلوگ دىگهن نىمه؟

  ئابرال ئېلكىتاپلىرى: مهنبه 

 دىگهن سۆزنى قىسقارتىپ يىزىش ئارقىلىق WEB LOGبلوگ دىگهن نىمه؟ بلوگ دىگىنىمىز ئىنگىلىزچه

 ئاساسلىقى توردا يىزىلغان ،شهخسلهرنىڭ تۈرلۈك ئۇ. دەپ ئاتالدى博客شهكىللهنگهن سۆز بولۇپ، خهنزۇچه  

  . خاتىرىلىرىگه قارىتىلغان

    بلوگ ئاتىسى كىم؟

بلوگنىڭ شهكىللهنگىنىگه تىخى ئهمدىال بىر نهچچه يىل بولدى، بىراق بىلوگنىڭ تارىخىنى يىزىپ، بىلوگ ئاتىسىنى 

ش ئۈچۈن ئالدى بىلهن، تۆۋەندىكى ڭا بلوگ ئاتىسىنى تىپىپ چىقىشــۇ.تىپىپ چىقىش ئۇنچه ئاسان ئىش ئهمهس

مهزمۇنالرنى كۆرۈپ چىقىڭ، ئاندىن كىمنىڭ كىمنىڭ بلوگ ئاتىسى بولۇشقا مۇناسىپ ئىكهنلىكىگه ئۆزىڭىز ھۆكۈم 

  .قىلىڭ

  . ئالدى بىلهن قايسى تور بىتىنىڭ ئهڭ بۇرۇنقى بلوگ تور پۇنكىتى ئىكهنلىكىنى ئىنىقاليلى. 1

رولىنى ئۆتىگهن بولۇپ، ئۇالر بهزى ئاالھىدە تور بهتلىرىنى سۈزىۋىالتتى » سۈزگۈچلۈك«ئهڭ بۇرۇنقى بلوگالر بولسا تور 

 Marc Andreesenنىڭ ئىجادچىسى  )جاھاننامه(شۇڭا بهزىلهر تور زىيارەتچىسى . ھهمدە قىسقىچه چۈشهنچه بىرەتتى

ۇ دەپ وگ تور بىتى ھىساپلىنىدرۇنقى بلدىگهن تور بېتى ئهڭ بۇ) What’s New(» نىمه يىڭى «  نىڭMosaicتارقاتقان 

   .قارىغان

  ئهڭ بۇرۇنقى بلوگدىن بىشارەت بهرگۈچى. 2

يىلى كهسپى بىلوگېرالر توغۇرلۇق بىشارەت -1996  بولسا William Gibsonداڭلىق فانتازىيهلىك ھىكايه يازغۇچىسى 

ئۇزۇن «: ئۇ مۇنداق دىگهن) html.2961014gibson/weekly/com.salonmagazine.www://http ( بولۇپ،بهرگهن

 سېنىڭ تور بېتىدىكى تالالنغان ، سهر خىل مهزمۇنالرنى كۆرۈشۈڭگه ئاسانلىق يارىتىپ بىرىدۇ ھهمدە شۇ  باشقىالرئۆتمهي

  .» ۈت بۇ خىل ئىهتىياج راستال مهۋج. ئارقىلىق تىرىكچىلىك قىلىدۇ

  ئهڭ بۇرۇنقى بلوگ . 3

http://ilkitap.blogbus.com/
http://www.salonmagazine.com/weekly/gibson2961014.html
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Userland شىركىتىنىڭ باش ئىجرائىيه ئهمهلدارى Dave Winer ئىالن قىلىشقا يىلىدىن باشالپ -1997 بولسا

بولسا بلوگنىڭ بىر قانچه مۇھىم ئاالھىدىلىكلىرىنى ھهقىقى ) Scripting News) www.scripting.comباشلىغان 

بىراق بۇنى ئهڭ . دىگهن يۇمشاق دىتالغا مۇجهسسهملهشتۈرگهن» Frontier«رنى ھهمدە ئۇ بۇ ئىقتىدارال. ئىپادىلىگهن

يىلنىڭ ئاخىرى -1997 نىڭ Jorn Bargerبهزىلهر يهنه .  تارتىش بار- نۇرغۇن تاالش يهنهبۇرۇنقى بلوگ دىيىشته

تور بىتىنىڭ ھالىتىنى ئهينى چاغدىكى .(بۈگۈنكى بلوگ تور بهتلىرىنىڭ ئاساسى شهكلىنى شهكىللهندۈرگهن دەپ قارايدۇ

    )com.robotwisdom.www://httpكۆرمهكچى بولساڭالر بۇ بهتكه كىرىپ بىقىڭالر 

  دىگهن سۆزنى ئىشلهتكۈچىweblog ئهڭ بۇرۇنقى. 4

 دىگهن weblog قېتىم - 1 تور بىتى Robot Wisdom Weblog ئىالن قىلغان Jorn Barger ئايدا - 12يىلى -1997

يهنىال بلوگ ھازىرغىچه ئۇ  ) html.index/netlit/com.robotwisdom.www://http: تور بېتى.( سۆزنى ئىشلهتكهن

  . ڭ شهكلى جهھهتته ئىپادىلىنىدۇ نىڭ ئاساسلىق تۆھپىسى بلوگنىJorn Barger. ساھهسىدە يهنىال تهسىرى چوڭ شهخس

   دىگهن سۆزنى ئىشلهتكۈچىblogئهڭ بۇرۇنقى . 5

   يىلى تۈنجى بولۇپ ئىشلهتكهن -1999 بولسا Peter Merholz نى  blogھازىرقى ئهڭ مودا بولىۋاتقان سۆز 

 كۈنى - 17ئاينىڭ -5يىلى - 2002ئۇ  ) . html.00000205/archives/com.ermepet.www://http: تور بهت (

  :دىگهن يازمىسىدا مۇنداق دەيدۇ» سۆزلۈكلهر ئويۇنى«يازغان 

بىراق بۇ  . ئىدىقىزىقىشىم كۈچلۈكگىيه ئىلمىغا و، ئىتمولمهن ئهزەلدىن سۆزلۈك ئويۇنىنى ياخشى كۆرىمهن

 كۈنى ئۆزۈمنىڭ تور بىتىگه - 5ئاينىڭ - 4يىلى -1999. نى ئويلىماپتىكهنمهنقىزىقىشىمنىڭ شۇنچه چوڭ تهسىر قوزغىشى

 دەپ يېزىشنى blog دەپ تهلهپپۇز قىلىمهن ، ياكى قىسقارتىپ wee’- blog دىگهن سۆزنى  weblogمهن  «  يازما يولالپ

كىيىنچه كۆپچىلىك . ئىشلهتتىمھهمدە كۆپ ئويالنمايال بۇ سۆزنى ئۆزۈمنىڭ يازمسىغا . دەپ يازغان ئىدىم» قارار قىلدىم 

كهسپى سۆزلهرنى «  دىگهن سۆزنى blog بولسا Keith Dawson . دەيدۇ.ئىلخهت يوللىغاندىمۇ ئىشلىتىدىغان بولدى

  . دائىرىسى ئىچىگه كىرگۈزدى» ئىزدەش 

  Peter Merholz بولسا blogكىيىن بۇ ئارقىلىق . دىگهن سۆزنى پىئېلغا ئايالندۇردىblogging、blogger،  

Blogsphere ۋە I blogدىگهندەك سۆزلهر پهيدا بولدى   

http://www.robotwisdom.com/
http://www.robotwisdom.com/netlit/index.html
http://www.peterme.com/archives/00000205.html
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Pyra   ئايدا -8يىلى -1999ئهگهر Bloggerتىنسىز غايىپ - دىگهن سۆزنى ئىشلهتمىگهن بولسا ، بهلكىم بۇ سۆز ئۈن 

    .بولغان بولۇشى مۇمكىن ئىدى

قىلىپ قويدۇم، خاتا كهتكهن بلوگ توغرىسىدىكى بۇ بايانالرنى بهيدۇدىن ئىزدەپ تىپىپ، قىسقارتىپ تهرجىمه 

 ..يېرى بولسا تۈزىتىپ ئوقارسىلهر

  نىڭ رولى) تورتۇرا(بلوگ 

   تهكلىماكان بىلوگى:مهنبه

 بلوگ يېزىۋاتىمىز، يازغاننىڭ نىمه پايدىسى بار؟ ئهگهر سىز بلوگىر بولسىڭىز بۈگۈن نىمه پايدىسى بارلىقىنى ئېيتىپ

مۇ دەپ -مۇشۇنچىۋاال قىلىش كېتهمدۇ؟» پۇل تېپىش ئۈچۈن«دوستلىرىمىز . بۇ پهقهت مهن ھىس قىلغانلىرى. بېرەي

  .ئهلۋەتته پۇل تېپىش ئۈچۈن بولسا بلوگ يازمايتتۇق. باقتى

  .بلوگ سىزنى نامايان قىلىدۇ. 1

ئوخشاش . ىگهن گهپلهرنى بلوگدا دەيسىزھىچكىمگه دىگۈڭىز كهلم. بلوگ ماڭغان يولنى خاتىرلهپ ماڭىدىغان ئوبدان جاي

قارشى پىكىرلىكلهر رەددىيه بېرىدۇ، شۇنداق قىلىپ نهزەر دائىرىڭىز . پىكىرلىك تورداشالر سىزگه ھىسداشلىق قىلىدۇ

بۇ .  يىل بۇرۇنقى كۈنلىرىنى ئهسلهيسىز10 يىلدىن كېيىن ۋاراقالپ، ئۆزىڭىزنىڭ 10بۈگۈن يازغان بلوگنى . كېڭىيىدۇ

  .ئىشقىلىپ مهن شۇنى تىلهيمهن. اكى سۆيۈملۈك ئهسلىمه بولىشى مۇمكىنتاتلىق ي

  بلوگ ئهڭ ياخشى ئۆگىنىش سورۇنى. 2

مهيلى تىل ئۆگىنىڭ، مهيلى تارىخ ئۆگىنىڭ ۋە ياكى كومپيوتېر، ماشىنا ھهيدەش بولسۇن ئۆزىڭىز ئۆگهنگهن، ياكى تهتقىق 

. پهن ساھهسىدىكى ئهڭ ئالقىشقا ئېرىشىۋاتقان تۈر-ىلىمقىلىپ چىققان تۈرلهرنى بلوگدا ئېالن قىلىش بۈگۈنكى ئ

ئۆگهنگهنلىرىڭىزنى بلوگدا ئېالن قىلسىڭىز تېخىمۇ پىششىقاليسىز، تهتقىق قىلىپ چىققانلىرىڭىزنى ئېالن قىلسىڭىز 

  .ياكى خاتالىقالرنىڭ جاۋابىنى تاپىسىز. ئېتراپ قىلىشقا ئېرىشىسىز

  بلوگ سودىگهرلهر ئۈچۈن مۇھىم. 3

ئىسىم كارتۇچكىڭىزنىڭ ئۈستىگه بلوگ .  خېرىدارلىرىڭىز ئوخشىمىغان شهھهرلهردە بولىشى مۇمكىنسىزنىڭ

سىز تونۇشتۇرغان ياكى ساتقان مهھسۇالتتا كۆپ ئۇچرايدىغان مهسلىلهرنى بلوگدا ئېالن . ئادرېسىڭىزنىمۇ قوشۇپ يېزىڭ

  .رىدار توپى شهكىللىنىشى مۇمكىنبلوگ ئارقىلىقال سىزگه مىليون پايدا يارىتىدىغان خې. قىلىپ تۇرۇڭ

  .بلوگدا پۇل تاپقىلى بولىدۇ. 4

ئېالن قويۇپ پۇل تېپىش، ئېالن يېزىپ پۇل تېپىش، مهھسۇالت تونۇشتۇرۇپ پۇل تېپىش، ھهقلىق ماقاله ئارقىلىق پۇل 

 100كۈندە «لغان تهكلىماكان بلوگ ئېالن قى. تېپىش ۋە بىر قاتار بلوگ ئۈچۈن اليههلهنگهن پۇل تېپىش ئۇسۇللىرى بار

نامىدىكى ماقالىلهرنى ئوقۇپ كۆرسىڭىز بلوگدا پۇل تېپىش ھهققىدە تهپسىلى » پۇل تېپىش پۇرسىتى«ۋە » دولالر

http://baliq.blogbus.com/
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  .چۈشهنچىگه ئىگه بواللىشىڭىز مۇمكىن

  .بلوگ سىز ئۈچۈنال ئهمهس ھهممه ئۈچۈن پايدىلىق. 5

بلوگ ئارقىلىق تېخىمۇ تهبئى ۋە . ىالرنىڭ ئهمهسبلوگ پهقهت سىزنىڭال كۆرگهن بىلگهنلىرىڭىزنىڭ ئىنكاسى، باشق

. ئهڭ يېڭى تهتقىقات نهتىجىلىرى ۋە بايقاشالردىن خهۋەردار بولغىلى بولىدۇ. تېخىمۇ يېڭى ئۇچۇرالرغا ئېرىشكىلى بولىدۇ

  . ھهتتا دۆلهت باشلىقلىرى بلوگ يازىدۇ نۇرغۇن ئالىمالر، پروفېسسورالر،مىليونېرالر،

 دا ئىشلهيدىغان ئالىم NASAالردىن ناخشا چولپىنى ئهركىن ئابدۇلال، ناخشا چولپىنى مۆمىنجان، داڭلىق ئۇيغۇر بلوگىر

  .ئهركىن سىدىق قاتارلىقالرنى مىسال كهلتۈرۈش مۇمكىن

  .بلوگ كهسپىي سهۋيىرڭىزنى ئۆستۈرىدۇ. 6

بلوگدا . رەك باغلىق بولىدۇ بىلمهي يازغان ماقالىلهرنىڭ ھهممىسى ئاخىرقى ھىسابتا سىزنىڭ كهسپىڭىزگه كۆپ-بىلىپ 

 پارچه ماقاله ئېالن قىلغان پىشقان كهسپ 365 پارچه ماقاله يازغان سىز بىر يىلدىن كېيىن ئۆز كهسپىدە 1كۈنىگه 

. بۇ چاغدا ئىدارە ياكى شىركهتتىمۇ ھۆرمهتكه سازاۋەر بولىسىز، ئهقىل بىلهن ئىش قىلىدىغان بولىسىز. ئهھلىگه ئايلىنىسىز

  . ىلهرنى يهكۈنلىگهن بولىسىزنۇرغۇن تهجىرب

  .بلوگ كىشىلهرنى ئىناقالشتۇرىدۇ. 7

نۇرغۇن . ئانىڭىزغا ئۇدۇل دىيهلمىگهن گهپلهرنى بلوگدا دىيىشىڭىز مۇمكىن، ئهلۋەتته ئۇالر كۆرگهندە تهسىرلىنىدۇ-ئاتا

شىركهتنىڭ خادىملىرى؛ بىر بالىالر ۋە نۇرغۇن بىر ئائىله كىشلىرى؛ بىر ئىدارە ئىشداشلىرى؛ بىر -ئايالالر، ئاتا- ئهر

 ھهمكارلىشىپ بلوگ يېزىپ تېخىمۇ ئىناق ئائىله، تېخىمۇ سهمىمىي دوستلۇق، تېخىمۇ  سىنىپتىكى ئاركاداشالر

  .مۇكهممهل ھهمكارلىق بهرپا قىلغان

  !بلوگ ياخشى نهرسه. بولدىال كۆپ سۆزلىمهي. 8

 بلوگ ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش

  html.19225290/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

بهزى تورداشالر بلوگنىڭ ئىقتىدارلېرى بىلهن تولۇق تونۇشۇپ بواللمىغاچقا ئۇيغۇرچه ئۇسلۇبنى قاچىلىغاندىن كېيىن 

  .ىغانلىقىنى ئېيتتىبلوگ بېتىدە يهنىال بهزى خهنزۇچه خهتلهرنىڭ ئۇيغۇرچىالشم

日志分类 最新日志 最新评论 دىگهندەك خهتلهرنى بلوگنىڭ ئۆزىدە بار بولغان تهھرىر ئىقتىدارى ئارقىلىقال 

  .ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشقا بولىدۇ

چۈشىنىكسىز يهرلهر بولسا ئىنكاس .رەسىمنى چېكىپ چوڭايتىپ كۆرۈڭ :تۆۋەندە رەسىملىك چۈشهندۈرۈلۈشى بېرىلدى

  .قىلىڭ

http://aramga.blogbus.com/logs/19225290.html
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 دىگهندەك خهتلهرنى كۆرگهنسىز، ھهر بىرسىنى  head, index, index-postsبۇ بهتتىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگهن 

ماس چهكسىڭىز بىر قۇرۇق تهھرىرلهش بېتى ئېچىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ھهر بىرىگه سىز باياتىن چۈشۈرگهن ھۆججهتتىكى 

ئىسىملىك ھۆججهتنى خاتېرە دەپتهردە ئېچىپ، ئىچىدىكى كودالرنى تولۇق كۆچۈرۈپ، ماس ئىسىملىك تهھرىرلهش 

  .چاپالپ بولغاندىن كېيىن ئاستىدىكى ساقالشنى بېسىپ ساقاليمىز. رامكىسىغا چاپاليمىز

 مهزكۇر ئۇسلۇبنى بلوگنىڭ دىگهن خهتنى چېكىپ» ئىشلىتىش«ھهممىنى تولۇق كۆچۈرۈپ،ساقالپ بولغاندىن كېيىن،  

 .شۇنىڭ بىلهن ئىش تامام ۋەسساالم. ئۇسلۇبى قىلىپ بهلگىلهيمىز

سىز بۇنىڭ .  ئېالن كودى مۇۋاپىق ئورۇنغا قىستۇرۇلدىGoogle Adsenseمهزكۇر ئۇسلۇبقا : ئېالن ھهققىدە دىققهت

هش بهتلىرىنى ئېچىپ ئۇنىڭ ئىچىدىكى  قاتارلىق تهھرىرلindex ,detailsئورنىنى ئۆزگهرتىمهن دەپ ئاۋارە بولماي، 

Adsense ئېالن كودىنى تېپىپ كود ئىچىدىكى pub-545645454545454121 دىگهندەك نومۇرالرنى ئۆزىڭىزنىڭ ئېالن 

بۇ ھهقته . ئهگهر ئالماشتۇرمىسىڭىز سىزگه ھهق ھېسابالنمايدۇ. ھېسابات نومۇرىغا ئالماشتۇرۇپ قويسىڭىزال بولىدۇ

 ھېساباتىڭىز بولمىسا ھهم ئۇنىڭ بىلهن شۇغۇللىنىش نىيتىڭىز adsenseئهگهر . ىلهن ئاالقه قىلىڭقىينالسىڭىز بىز ب

بىز بلوگىڭىزغا قويۇلغان ئېالننىڭ چېكىلىش قېتىمىغا ھېسابلىغۇچ ئورناتقاندىن كېيىن .  بىز بىلهن ئاالقه قىلىڭبولمىسا

  .سىزگه ھهر ئايدا مۇۋاپىق پۇل ئهۋەتىپ بېرىمىز

 

 5 رەسىم
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بلوگنىڭ ئۇسلۇب تهھرىرلهش ئىقتىدارى ئارقىلىق بىر قىسىم سۆزلهرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ، يهنه بىر 

  تىنىڭ ئىچىدە بىرقىسىم خهنزۇچه سۆزلهر بارئۇسلۇب ھۆججى.قىسىم سۆزلهرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ

 دىگهن خهت 访问统计 ھۆججىتىنى ئاچساق index .ئارامگاھ بلوگ تهمىنلىگهن ئۇسلۇبتا تهرجىمه قىلىنىپ بولۇنغان

首页 分 ھۆججىتىنىڭ ئىچىدە detail-post دىگهن خهتلهر بار،分类 发表于 ھۆججىتىنىڭ ئىچىدە index-postبار ، 

类  引用地址   Tag 发表于تلهر بارمۇشۇ خهتلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۇيغۇريېزىقىغا ئالماشتۇرۇپ  دىگهن خه

 ئىنكاس  阅读全文: بلوگباس بهزى خهنزۇچه خهتلهرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشقا شارائىت بهرمىگهن مهسلهن  .چىقىمىز

 jsبۇالرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ئۈچۈن . دىگهن سۆزلهر  发表评论    姓名  地址    记住我    提交يېزىش ئورنىدىكى 

  :ا تايىنىمىزكودىغ

 : كودىنى قوشىسىز js ھۆججىتىنىڭ ئىچىگه ماۋۇ   head: نى ئۇيغۇرچىالشتۇرايلى 阅读全文ئالدى بىلهن 

  <script>  

function getElementsByClass(searchClass,node,tag) { 
 var classElements = new Array(); 
 if ( node == null ) 
  node = document; 
 if ( tag == null ) 
  tag = '*'; 
 var els = node.getElementsByTagName(tag); 
 var elsLen = els.length; 
 var pattern = new RegExp("(^|\s)"+searchClass+"(\s|$)"); 
 for (i = 0, j = 0; i < elsLen; i++) { 
  if ( pattern.test(els[i].className) ) { 
   classElements[j] = els[i]; 
   j++; 
  } 
 } 
 return classElements; 
} 
 </script> 

index-postئاندىن   / <  ھۆججىتىنى ئېچىپ ئاستى تهرەپتىكى url :نىڭ كهينىگىال ماۋۇ كودنى قوشۇڭ>   

<script> 
var readMore = getElementsByClass("readmore"); 
for (var i=0;i<readMore.length;i++) 

   readMore[i].innerHTML = readMore[i].innerHTML.replace("阅读全文"," ۇشتولۇق ئوق "); 

</script> 

  . دىگهن خهت تولۇق ئوقۇش دىگهن خهتكه ئالمىشىدۇ阅读全文مۇشۇ قهدەملهر بىلهن 

  :ئهمدى ئىنكاس يېزىش ئورنىدىكى خهنزۇچه خهتلهرنى ماۋۇ كود ئارقىلىق ئۇيغۇرچىالشتۇرىمىز
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detailھۆججىتىنى ئېچىپ  > div id="outerSidebar"<  دىگهن يهرنى تېپىپ   

 : ماۋۇ كودنى قوشۇڭ هشۇنىڭ ئۈستى تهرەپك

 

 <script> 

var cmtForm = document.getElementById("commentForm"); 

cmtForm.innerHTML = cmtForm.innerHTML.replace("发表评论","ئىنكاس يېزىش"); 

cmtForm.innerHTML = cmtForm.innerHTML.replace("姓 名","ئىسىم"); 

cmtForm.innerHTML = cmtForm.innerHTML.replace("地 址","ئادرېس"); 

cmtForm.innerHTML = cmtForm.innerHTML.replace(" 记住我","مېنى ئهسته ساقال"); 

cmtForm.innerHTML = cmtForm.innerHTML.replace("提交","يولالش"); 

</script> 

  .بۇ قهدەملهر ئارقىلىق بلوگ يېزىق قىسمى ئاساسهن ئۇيغۇرچىلىشىدۇ. تامام

 وق كومپيۇتېرالردا نورمال كۆرسىتىش ئۇسۇلىئۇيغۇرچه فونت ي 

  html.17154102/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

ئاساسهن ئهمهلگه ئاشتى  نىڭ ئۇسلۇب تهھرىرلهش ئىقتىدارى ئارقىلىق ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش blogbus! ئهسساالمۇئهلهيكۇم

 blogbus ئىشلىتىشكه باشلىدى ، لېكىن قانداق قىلغاندا فونت قاچىالنمىغان كومپيۇتېردىمۇ blogbusنۇرغۇن تورداشالر 

 نى قهيهرگه eot ئىشلهيمىز ، لىكىن eotبلوگدا ئۇيغۇرچه نورمال كۆرۈنۈش مهسلىسىنى ھهل قىلغىلى بولىدۇ؟ ئهلۋەتته 

ئالدى بىلهن بلوگ :  قوشىمىز؟ تۆۋەندە بۇ توغرىسىدا سۆرەتلىك چۈشهندۈرۈشلهرنى يولاليمهنقويىمىز؟ قانداق كود

:  نى قانداق ياساش ھهققىدە توردا ئۇيغۇرچه دەرىسلىكلهر كۆپ eot ياسىشىڭىز كېرەك ، eotبېتىڭىزگه ئاتاپ بىر 

  :مهسلهن بۇ ئادىرىستا بار 

11=ThreadID?asp.ShowPost/com.uyghurdns.forum://http  

eotياساپ بولغاندىن كېيىن ئۇنى بلوگ بوشلۇقىغا يولاليمىز ، جهريان تۆۋەندىكىچه :  

http://aramga.blogbus.com/logs/17154102.html
http://forum.uyghurdns.com/ShowPost.asp?ThreadID=11
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http://aramga.blogbus.com/files/s/12057232430.jpg
http://aramga.blogbus.com/files/s/12057232431.jpg
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 ھۆججىتىنىڭ CSSئهمدى !  نى يوللىۋېتىسىز، ھهم ئۇنىڭ تور ئادىرسىنى كۆچۈرۈۋېلىڭeotمۇشۇ قهدەملهر ئارقىلىق  

 : الڭ ھۆججىتىنىڭ ئهڭ يۇقىرسىغا چاپcssئىچىگه بىر كود قوشىمىز ، خاتالىق چىقماسلىقى ئۈچۈن بۇ كودنى 

@font-face 

{  
font-family: Uyghur Ekran;  
font-style: normal;  
font-weight: normal;  
src: url(http://aramga.blogbus.com/files/12056818290.eot);  
} 

http://aramga.blogbus.com/files/s/12057232433.jpg
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eot.12056818290/files/com.blogbus.aramga://http  

 eot دىگهن يهرنى ئۆزىڭىز Uyghur Ekran!  نىڭ تورئادىرسىغا ئالماشتۇرۇڭeotدىگهن يهرنى ئۆزىڭىز بايا كۆچۈرۈۋالغان  

  !ياساشتا ئىشلهتكهن خهت شهكلىگه ئالماشتۇرۇڭ

 بهت ئۆرۈش تىزىملىكىنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش

  htm.20551941/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى:مهنبه

 JS بۇنى  شمىغان قىسىملېرى يهنه بار، مهسلهن بهت ئۆرۈش تىزىملىكى يهنىال خهنزۇچه ،ېخى ئۇيغۇرچىالبلوگىمىزنىڭ ت

 كودلېرى JSكودى بىلهن ئۇيغۇرچىالشتۇرساق بهك ئاۋارچىلىق دەپ ئوياليمهن ، ئۇنىڭ ئۈستىگه بلوگىمىزغا قوشۇلغان 

  . ى تېخىمۇ ئاستىالپ كىتىدۇھهقىقهتهن كۆپ بولۇپ كهتتى، بۇنداق بولغاندا ئېچىلىش سۈرئهت

  .بۇنىڭغا باشقىچه ئامال قولالندىم ، بۇ سهل دۆترەك ئامال ، لېكىن يهنىال كۆزلىگهن مهقسهتكه يهتكىلى بولىدۇ 

http://aramga.blogbus.com/files/s/12057232434.jpg
http://aramga.blogbus.com/files/12056818290.eot
http://aramga.blogbus.com/logs/20551941.htm
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index-postھۆججىتىنىڭ ئاستى تهرىپىدە مۇنداق كود بار :  

>div class="pageNavi"#}<pagena v>{/div<  

ئۆرۈش تىزىملىكىنى ئاپتوماتىك چىقىرىپ بېرىدىغان كود ، چىقىرىپ بهرگىنى  دەل بهت  }pagena v{#بۇ يهردىكى 

  . خهنزۇچه بهت ئۆرۈش تىزىملىكى 

  :مهن بۇنى ئېلىۋەتتىم ، بۇنىڭ ئورنىغا ئۆزۈم ئۇيغۇرچه بهت ئۆرۈش تىزىملىكى قوشتۇم ، مانا مۇنداق

 دىگهن خهتنىڭ ئورنىغا ئۆزىڭىزنىڭ aramga نىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرۇڭ ، كودتىكى  }pagena v{#تۆۋەندىكى كودنى 

   تىن كۆپ بولسا 4بلوگ نامىڭىزنى يېزىڭ، ئهگهر بهت سانىڭىز 

>tr<  نىڭ كهينىگه   

>td><font size=2><a href="http://aramga.blogbus.com/index_5.html"<5-بهت>/a></font></td<  

  .لېرى بولسا ئۆزگهرتىۋېلىڭ ، ئۆزگهرتىدىغان يهر نى قوشۇڭ ، قوشۇپال تاشالپ قويماي

  .تىن كۆپ بولسا يهنه بىرنى قوشۇڭ 5

 :كود تۆۋەندىكىدەك 

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="200px;"> 

<tbody> 

<tr> 

<td><font size=2>&nbsp;<a href="http://aramga.blogbus.com">1-بهت</a></font></td> 

<td><font size=2>&nbsp;<a href="http://aramga.blogbus.com/index_2.html">2-بهت</a></font></td> 

<td><font size=2><a href="http://aramga.blogbus.com/index_3.html">3-بهت</a></font></td> 

<td><font size=2><a href="http://aramga.blogbus.com/index_4.html">4-بهت</a></font></td> 

</tr></tbody></table> 

  ھهر بىر بهتنىڭ ئايرىم تور ئادىرسى بولىدۇ مهسلهن ئارامگاھ بلوگنىڭ بىرىنجى بېتى 

http://aramga.blogbus.com  

  ئىككىنجى بېتى 

http://aramga.blogbus.com/index_2.html  

  ئۈچىنجى بېتى

http://aramga.blogbus.com/index_3.html  

  تۆتىنجى بېتى

http://aramga.blogbus.com/index_4.html  

  . بهت دىگهن خهتلهرگه يۇقىرقى ئۇلىنىشالرنى قوشۇپ بىر تىزىملىك ياسىدىم - 4بهت - 3بهت -2بهت -1شۇڭا 

  تىزىملىكنى بهت سانىغا قاراپ تهڭشىسىڭىز بولىدۇ ، 

بلوگنىڭ .زىملىك يېتهرسىزلىكى بهت سانى ئاپتوماتىك كۆپهيمهيدۇ ، چۈنكى بۇ بىز ئۆزىمىز قول سېلىپ قوشقان تى
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    .نهچچه بهت بولغانلىقىغا دېققهت قىلىپ تۇرىشىڭىز كېرەك 

بۇ ئۇسۇلنىڭ تهس يېرىمۇ يوق ، تهڭشهشمۇ ئاسان ، ھهم مانچىنجى بهت دىگهنلهرنى خالىغان خهتكه ئالماشتۇرسىڭىزمۇ 

  . رتسىڭىز بولىدۇ  دىگهن يهردىكى سان ئارقىلىق ئۆزگهwidth تىزىملىكنىڭ كهڭلىكىنى يۇقىردىكى  .بولىدۇ

  .قېنى سىناپ كۆرۈڭ ، مهسلىگه يولۇقسىڭىز ئىنكاس قىلىڭ 

 بلوگ باش قىسىمىغا سهھىپه قوشۇش ئۇسۇلى

  html.20863767/logs/com.blogbus.baliq://http -گى تهكلىماكان بلو: مهنبه

 ئايرىم سهھىپه قوشۇش ئۇسۇلىنى سۆزلهپ ئۆتىمىز، ئهمهليهتته -الردا ئايرىم  Blog*Spot ۋە BlogBus بۇنىڭدا

 ئهگهر بولمىسا. سىزدە جهدۋەل سىزىيدىغان بىر قورال بولىشى كېرەك. تىن كېلهيلى Blogbus ئاۋال. ئىنتايىن ئاددى

yulghun.com/rte ئارقىلىق سىزىسىڭىزمۇ بولىدۇ. Word مۇ بولىدۇئارقىلىق سىزسىڭىز. 

سىزىپ بولغاندىن كېيىن ھهر بىر . قانچه سهھىپه قىلماقچى بولسىڭىز شۇنچه كاتهكچىسى بار بىر جهدۋەل سىزىسىز

ئۇالرنى بلوگدىكى مۇناسىۋەتلىك تۈرنىڭ تور ئادرېسىغا . كاتهكچىگه ئايرىم ئايرىم ھالدا سهھىپه ناملىرىنى يازىسىز

كونۇپكىسى ئارقىلىق تالالنغان جهدۋەلنى بلوگنىڭ ماقاله » ھهممىنى تالالش«تا  Wordئۇالپ بولغاندىن كېيىن، . ئۇاليسىز

دىگهن خهتنى چهكسىڭىز  «HTML» يېزىش رامكىسىغا كۆچۈرۈپ، ماقاله يېزىش رامكىسىنىڭ ئوڭ ئۈستى تهرەپتىكى

 Detail ۋە Index ئۇسلۇب ئۆزگهرتىدىغان ئورۇندىكى Blogbusبۇ كودنى كۆچۈرىۋېلىپ، . جهدۋەلنىڭ كودى كۆرۈنىدۇ

 .بېتىدىكى كودالر ئارىسىغا چاپاليسىز

 :چاپاليدىغان ئورۇن تۆۋەندىكى كودتىن كېيىن

>div class="innerTop"<  

>/div<  

 .تۆۋەندىكى كودتىن بۇرۇن بولىشى كېرەك

id="outerContent"> 

ن يۇقىرىدا كۆرسهتكهن كودنى خاتېرە بلوگدا كود نورمال كۆرنمهيدۇ، شۇڭالشقا كومپيوتېردا خاتېرە دەپتهرنى ئېچىپ، مه

 .دەپتهرگه چاپالپ تۇرۇپ كۆزىتىڭ

Blog*Spot دا بلوگ بېشىغا سهھىپه قوشۇش ئۇسۇلى 

 Page ئېنگلىزچه 页面元素دىكى بلوگ ئارقا سهھنىسىدىن كىرىپ،  Blog*Spot ئوخشاشال تهييارلىۋالغان جهدۋەلنى

Element قوشۇش ئورنىغا JavaScript/HTML جهدۋەل كودىنى چاپالپ ساقلىغاندىن كېيىن، . ى تالالپكودى قوشۇشن

 .مۇشۇ كۆزنهكنى سىز سهھىپه قۇرماقچى بولغان ئورۇنغا يۆتكهپ ساقلىسىڭىزال بولىدۇ

 :دىققهت

Blog*Spot ئهگهر قوللىمىسا . دىكى بارلىق ئۇسلۇبالرنىڭ ھهممىسى باش قىسمىغا سهھىپه قۇرۇشنى قوللىشى ناتايىن

 بۇنىڭ ئۈچۈن ئازراق. كود تهھرىرلهش ئورنىدىن مهجبۇرى قوشۇڭ HTML ئۇسلۇب ئىشلىتىڭ، ياكىباشقا قولاليدىغان 

http://baliq.blogbus.com/logs/20863767.html
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HTML ۋە JavaScript ھهققىدىكى چۈشهنچىلهر بولمىسا بولمايدۇ. 

  ! رەھمهت. پهقهت قىاللمىغاندا ئاالقىلىشىڭ

  

 بلوگقا تىزىملىك قوشۇش ئۇسۇلى

  html.18829296/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

  :بلوگ بېشىغا تىزىملىكنى مۇنداق قوشۇشقا بولىدۇ

index ھۆججىتى ۋە detailھۆججىتىنى ئېچىپ يۇقىردىن باشالپ ماۋۇ يهرنى ئىزدەڭ :  

<div class="innerTop"> 

</div> 

  :ىگىال ماۋۇ كودنى چاپالڭمۇشۇ كودنىڭ كهين

<p> 

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"> 

<tbody> 

<tr> 

<td><font size=3>&nbsp;<a href="http://www.tekli.cn">باش بهت</a></font></td> 

<td><font size=3>&nbsp;<a href="http://teklimakan.blogspot.com.nyud.net" 

target="_blank">Uyghurche</a></font></td> 

<td><font size=3><a href="http://orda.blogbus.com/c1797228/">&nbsp;Adsense بىلىملىرى</a></font></td> 

<td><font size=3><a target="-blank" href="http://aynuri.blogbus.com">ئېنگلىز تىلى&nbsp;</a></font></td> 

<td><font size=3><a href="http://orda.blogbus.com/c1818849/">بلوگ ياساش</a></font></td> 

<td><font size=3><a href="http://bazar.blogbus.com" 

target="_blank">بازار&nbsp;</a></font></td></tr></tbody></table></p> 

 

  ئهگهر تىزىملىككه تهگلىك سۆرىتى قوشماقچى بولسىڭىز 

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"> 

 دىگهن كودنى تۆۋەندىكى كودقا ئالماشتۇرۇڭ

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%" 

style="background:url(http://aramga.cn/2008/hv_postFooter.gif) left center repeat-x;"> 

http://aramga.blogbus.com/logs/18829296.html
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  .ىدىكى سۆرەت ئادىرسىنى خالىغان ئادىرىسقا ئۆزگهرتسىڭىز بولىدۇكود ئىچ

   مهسله بولسا ئوتتۇرغا قويۇڭ.يۇقىردىكى تىزىملىك نامى ۋە ئۇلىنىشالرنى ئۆزگهرتىۋېلىڭ

 ئۇيغۇرچىالشقان ئىزدەش رامكىسى

  html.19150590/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

blogbus ،نىڭ بلوگىدا ئىزدەش رامكىسى قوشۇش ئىقتىدارى بار  

模板设置 ، دىن كىرىپ 首页设置 دىگهننى باسساق   

添加模块دىگهن يهرنى كۆرىمىز ، بۇ يهردىن بىز ھهرخىل بلوگ ئىقتىدارلېرىنى قوشااليمىز .  

  .ىلهر بلوگىمىزدىن خالىغان مهزمۇنالرنى ئىزدەيدۇئىزدەش رامكىسى ئارقىلىق زىيارەتچ

  . دەپ خهنزۇچه خهت بار搜索 ئارقىلىق بىۋاسته قوشۇۋالغان ئىزدەش رامكىسىدا 添加模块لېكىن 

搜索نى ئىزدەش كه ئۆزگهرتكىلى بوالرمۇ؟   

ۇ پۈتۈنلهي بۇنى ئىشلهتمهيلى ، چۈنكى ئ. يۇقىقى ئۇسۇل بىلهن قوشقان ئىزدەش رامكىسىنى ئالدى بىلهن ئېلىۋېتىڭ

  .ئۇيغۇرچىالشمىدى

添加模块 دىگهن يهرنى ئاچساق 自定义 htmlدىگهن يهر بار .  

  :دىگهن يهرگه مۇنداق كوندى قوشۇڭ输入代码 دىن بىرنى قوشۇپ 自定义 htmlشۇ 

 ئارامگاھتىن ئىزدەڭ 

<center> 

<div class="modBody"> 

  <form name="SearchForm" method="get" target="_blank" action="http://search.blogbus.com/search"> 

   <input type="text" name="q" class="textField" /> 

   <input type="submit" class="button" value="ئىزدەش" /> 

   <input type="hidden" name="b" value="4412401"/> 

   <input type="hidden" name="dir" value="oneblog"/> 

   <div class="clear"></div> 

  </form> 

 </div> 

</center> 

添加模块 دىگهن يهردىن ئىزدەش رامكىسىنى بىۋاسته قوشساقمۇ بلوگقا مۇشۇ كود قوشۇلىدۇ ، لېكىن ئوخشىمايدىغان 

  . دىگهن خهتنى ئىزدەش دىگهن خهتكه ئالماشتۇردۇق搜索يېرى 

<input type="hidden" name="b" value="4412401"/> 

http://aramga.blogbus.com/logs/19150590.html
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بۇ قىممهتنى بىلىش  , دىگهن ساننى ئۆزىڭىزنىڭ بلوگىڭىزنىڭ مۇناسىپ قىممىتىگه ئالماشتۇرۇڭvalue بۇ يهردىكى

 دىگهن يهردىن ئىزدەش رامكىسىنى قوشۇپ ، تهھرىرنى ساقالپ بولغاندىن كېيىن ، بلوگ باش 添加模块ئۈچۈن ، 

ىسى كودىنى تېپىپ مۇناسىپ بېتىنى ئېچىپ بهتنىڭ ئهسلى كودىنى كۆرۈڭ ،ئهسلى كودنىڭ ئىچىدە ئىزدەش رامك

  .قىممهتنى يېزىۋېلىڭ

 دىگهن يهردىن قوشقان ئىزدەش رامكىسىنى 添加模块ئاندىن مهن تهمىنلىگهن كودتىكى قىممهتكه ئالماشتۇرۇپ ، 

 .يوشۇرىۋەتسىڭىز بولىدۇ

随机文章随机文章随机文章随机文章 ۇشنى مۇناسىۋەتلىك يازمىالرغا ئالماشتۇر 

  html.19971249/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

 دىگهن خهتنى ئۇيغۇرچىغا ئالماشتۇرۇشنىڭ ئامالىنى 随机文章 ئهپهندىنىڭ مهدەت بېرىشى بىلهن بلوگدىكى يۈكسهل

 بولدى ، بۇ خهتنى مۇناسىۋەتلىك يازمىالر دەپ ئۆزگهرتتىم ، ئۆزگهرتىش ئۇسۇلى تهۋسىيه دىگهن قىلدىم ھهم ئوڭۇشلۇق

  :خهتنى ئۆزگهرتكهنگه ئوخشايدۇ 

detail-post ئاستىدىكى   ھۆججىتىنى ئېچىپ >/ul <دىگهننىڭ ئۈستىگىال بۇ كودنى چاپالڭ:  

<script> 

var relpost = getElementsByClass("relpost"); 

for (var j=0;j<relpost.length;j++) 

   relpost[j].innerHTML = relpost[j].innerHTML.replace("随机文章：","مۇناسىۋەتلىك يازمىالر"); 

</script> 

随机文章 دىگهننى باشقىچه تهرجىمه قىلماقچى بولسىڭىز يۇقىرقى كودتىكى مۇناسىۋەتلىك يازمىالر دىگهن خهتنى 

  .ئۆزگهرتسىڭىز بولىدۇ

推荐推荐推荐推荐 شگهن سۆزنى تهۋسىيهگه ئالماشتۇرۇدى 

  html.19791153/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

ىلهن يوشۇرۇپ  بcss دىگهن خهنزۇچه خهتنى تهۋسىيه دىگهن خهتكه ئالماشتۇرۇشقا بولمىغانلىقتىن ئۇنى 推荐بلوگدىكى 

  : كودىنىڭ ئهڭ ئاستىغا مۇنداق كود قوشۇش ئارقىلىق ئۇنى يوشۇرۇپ قويغان cssيهنى . قويغان ئىدىم 

dig { display: none;} 

 دىگهن سۆزنى ئهمدى يوشۇرۇپ قويماي ، 推荐بۈگۈن تور ئارىالپ يۈرۈپ بۇنى ئالماشتۇرۇشنىڭ كودىنى تېپىۋالدىم ،

  :ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچه .تهۋسىيه دەپ چىقارساق بولىدۇ

http://aramga.blogbus.com/logs/19971249.html
http://yuksel.blogbus.com/
http://aramga.blogbus.com/logs/19791153.html
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  :ماۋۇ كودنى 

<script> 

var dig = getElementsByClass("dig"); 

for (var i=0;i<dig.length;i++) 

   dig[i].innerHTML = dig[i].innerHTML.replace("推荐","تهۋسىيه"); 

</script> 

index-post ئاستى تهرەپتىكى ، ھۆججىتىنى ئېچىپ>div class="pageNavi">{#pagenav}</div<  دىگهن كودنىڭ 

بۇ . دىگهننىڭ ئۈستىگىال چاپالڭ >ul/< ھۆججىتىنى ئېچىپ ئاستى تهرەپتىكى detail-postئاندىن .ئۈستىگىال چاپالڭ

 دىگهن خهت 推荐كودنى يۇقىرقى ئىككى يهرگه قوشۇش ئارقىلىق باش بهتتىكى ۋە تولۇق مهزمۇن بېتىدىكى ئىككى 

  .تى ئاستىدىكى  ھۆججىcss.تهۋسىيهگه ئالمىشىدۇ

dig { display: none;} 

  .دىگهن كودنى ئۆچۈرىۋېتىڭ

博客大巴博客大巴博客大巴博客大巴دىگهن خهتنى يوقىتىش ئۇسۇلى 

  html.17340651/logs/com.blogbus.aramga://http  -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

 دىگهن سۆزنى كۆردىڭىزمۇ؟بلوگىڭىزنى ئېچىپ تور زىيارەت 博客大巴تىك قىستۇرۇلغان  قىسمىغا ئاپتوماtitleبلوگنىڭ 

  بۇ خهتنى يوقىتىۋەتكىڭىز بارمۇ؟. دىگهن خهت بار博客大巴بلوگ نامىنىڭ يېنىدا .قىلىغۇچنىڭ ئۈستىگه قاراڭ

دىگهننىڭ > script<. كودى بارscript ھۆججىتنىڭ ئىچىدە head. ھۆججىتىنىڭ ئىچىگه چاپالڭheadمانا بۇ كودنى 

  :كهينىگىال چاپالپ قويسىڭىز بولىدۇ
var t=window.document.title; 

var s="- 博客大巴"; 

var i=t.indexOf(s); 
var mtitle=t.substring(0,i); 
window.document.title=mtitle; 

 بىۋاسته ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش ئۇسۇلى بلوگدا

  html.17040282/logs/com.blogbus.aramga://http  -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

تهكلىماكان ئهپهندى تارقاتقان بلوگ ئۈلگىسى ناھايتى ياخشى ئىكهن ، لېكىن ئىنكاس يازىدىغان يهرگه بىۋاسته 

ىكى ئۇسۇل ئارقىلىق بۇنى ئهمهلگه  تۆۋەند ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش ۋە كىرگۈزۈش يۆنىلىشىدىكى مهسله ھهل بولمىغان

http://aramga.blogbus.com/logs/17340651.html
http://aramga.blogbus.com/logs/17040282.html
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 دىگهن يهردىن كىرىپ تهكلىماكان ئهپهندى 模板设置.ئاۋال كىرگۈزۈش يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتهيلى.ئاشۇرغىلى بولىدۇ

 ۋە input  دىگهن ھۆججهتنى ئېچىپ ئۇنىڭ ئىچىدىنcss.تهمىنلىگهن بلوگ ئۈلگىسىگه ئىككى تال كود قوشىمىز

textarea ئهسلىدىكى كود. دىگهن يهرنى تاپىمىز:  

input { 

 padding: 1px; 

 font-family: Uyghur Ekran, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 100%; 

 color: #7E6F5B; 

 border: 1px solid #DADADA; 

 background: none; 

} 

textarea { 

 padding: 2px 3px; 

 font-family: Uyghur Ekran, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 100%; 

 color: #7E6F5B; 

 border: 1px solid #DADADA; 

 background: none; 

 overflow: auto; 

} 

  بۇ ئىككىسىنىڭ ئارسىغا 

text-align: right; 

  :ئۆزگهرتىلگهندىن كىيىنكى كود. كىرگۈزۈش يۆنىلىشى ئوڭغا توغىرلىنىدۇ نى قىستۇرساق

input { 

text-align: right; 

 padding: 1px; 

 font-family: Uyghur Ekran, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 100%; 

 color: #7E6F5B; 

 border: 1px solid #DADADA; 

 background: none; 
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} 

textarea { 

text-align: right; 

 padding: 2px 3px; 

 font-family: Uyghur Ekran, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 100%; 

 color: #7E6F5B; 

 border: 1px solid #DADADA; 

 background: none; 

 overflow: auto; 

} 

 بۇ   دىگهن ھۆججهتنى ئېچىپ ئۇنىڭ ئىچىگهhead.ئهمدى بىۋاسته ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈشنى مۇنداق ئهمهلگه ئاشۇرىمىز

  . كودنى قوشىمىز

<script src="http://aramga.cn/input.js></script> 

رچه ئىنكاس يازىدىغان يهرگه بىۋاسته ئۇيغۇ. قىلىپ بېتىڭىزنى ئېچىپ سىناپ بېقىڭ 保存修改،قوشۇپ بولۇپ 

  كىرگۈزگىلى بولدىمۇ؟

  بلوگدا بىۋاسته ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش رەسىملىك چۈشهندۈرۈلۈشى 

  html.17107206/logs/com.blogbus.aramga://http ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

. شۇڭا بۇ رەسىملىك چۈشهندۈرۈشنى يولالپ قويدۇم.لىكىنى ئېيتتىنۇرغۇن دوستالر كودنى قانداق قوشۇشنى بىلمىگهن

  مۇشۇ بويچه بۇ كودنى

<script src="http://www.aramga.cn/input.js></script> 

  .دىگهن يهردىن كىرىمىز模板设置.قوشسىڭىز ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش ئهمهلگه ئاشىدۇ

http://aramga.blogbus.com/logs/17107206.html
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• 

http://aramga.blogbus.com/files/s/12056502340.jpg
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您将收到博主的回复邮件您将收到博主的回复邮件您将收到博主的回复邮件您将收到博主的回复邮件 دىگهن خهتنى يوقۇتۇش ئۇسۇلى 

  html.19791756/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

  دىگهن خهنزۇچه خهت 您将收到博主的回复邮件 يېزىش رامكىسىنىڭ يېنىدا   E-mailئىنكاس يېزىش ئورنىدىكى 

   تورداشالر قانداق ھېس قىلدىكىن ، ئىشقىلىپ مېنىڭ كۆزۈمگه تازا سىغمىدى  .بار

 بۇ خهت مۇنداق بۆلهكنىڭ  شۇنىڭ بىلهن بىر ئېيتىشىپ باقاي دەپ ، بهتنىڭ ئهسلى كودىنى كۆرۈپ بۇ خهتنى ئىزدىسهم

  ئارسىغا ئېلىنغان ئىكهن 

<span style="color:#ccc; margin-left:5px;" class="emailnotice"> 

class="emailnotice" دىگهن يهرگه كۆزۈم چۈشتى .  

cssھۆججىتىنىڭ ئىچىدە   emailnotice  بۇ خهتنى كۆرۈنمهس قىلىدىغان .  دىگهن بۆلهكنىڭ ھالهت كودى يوق ئىكهن

  :ھالهت كودىدىن بىرنى قوشۇپ سىناپ باقتىم ، مۇنداق 

emailnotice { display: none;} 

  . ئهمدى كۆڭلۈم ئارام تاپتى ، قېنى سىزمۇ سىناپ كۆرۈڭ.ىسام بۇ خهنزۇچه خهت يوقىدىشۇنىڭ بىلهن قار

 دىگهن كودنى يوقاتماقچى بولغان ھهرقانداق بۆلهككه قوشساق ئۇ بۆلهك بهت يۈزىدە   ;display: none  :كىچىك تاكتىكا

http://aramga.blogbus.com/logs/19791756.html
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  .كۆرۈنمهيدۇ

  

Blogbus قاتالم تۈرگه ئايرىش- تا يازماالرنى قاتالممۇ 

  html.20746602/logs/com.blogbus.baliq://http -تهكلىماكان بلوگى : مهنبه

Blogbus   ماقاله تۈرگه ئايرىش ئىقتىدارى بىلهن تهمىنلىگهن، ئهگهر سىز يوللىغان بىلىملهر كۆپ قاتالملىق بولسا

دىگهندەك تارماق تۈرلهرنىڭ » يانفون قوڭغۇراقلىرى«، »موتوروال«، »نوكىيا«تۈر ئورناتسىڭىز دەپ بىر » يانفون«: مهسلهن

 بىرى بىلهن بىر تۈرگه مهزمۇن جهھهتتىن -تۈرى ئىچىدىكى نۇرغۇن ماقالىلهر بىر » يانفون«ھهتتا . بولىشى تولىمۇ زۆرۈر

 .رلهرنى قانداق تهسىس قىلىمىزدىگهن تۈر ئىچىدە تارماق تۈ» يانفون«ئۇنداقتا . ئهسال سىغمايدۇ

 .دەيدىغان تۈر ئاستىغا تارماق تۈر قۇرۇشنى ئۆگىنىمىز» يانفون«مىسال ئۈچۈن بۇ يهردە بىز پهقهت 

 .دەيدىغان بىر تۈر قۇرىسىز» يانفون«ئاۋال .1

 .نى تالاليسىز» يانفون«ماقاله يوللىغاندا ماۋزۇنىڭ ئاستىدىكى تۈر تالالش رامكىسىدىن .2

غا تهۋە » يانفون«دەيدىغان بىر خهت يازىدىغان كۆزنهك بار، شۇ جايغا  关键词  يېزىش رامكىسىنىڭ ئاستىداماقاله .3

 .نىڭ نامىنى يازىسىز «NOKIA» تارماق تۈر مهسلهن

 .بولىدۇ http://blognami.blogbus.com/tag/NOKIA :بۇ چاغدا مهزكۇر تارماق تۈرنىڭ ئادرېسى

 .تۈرى ئىچىدىكى تارماق تۈرلهرگه تهۋە ماقاله يازىمىز» انفوني«مۇشۇ بويىچه بىر قانچه پارچه 

رايونىغا تۈر نامى يازغاندا چوقۇم التىنچه، كىچىك ھهرپ بىلهن، تاق  关键词 تارماق تۈر قۇرۇش ئۈچۈن: ئهسكهرتىش

 :تۆۋەندىكىدەك يازسىڭىز مۇرەككهپلىك كېلىپ چىقىدۇ. سۆز ياكى سان يېزىڭ

Nokia Yanfonlar 

Yanfon Yumshaq detalliri 

 :چوقۇم تۆۋەندىكىدەك ئاددى ئىخچام، تاق سۆز يازىسىز

nokia 

motorola 

bilim 

unicom 

mobile 

yumshaqdetal 

yd 

 ۋەھاكازا....

http://baliq.blogbus.com/logs/20746602.html
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دەپ ئىسىم قويغان بولسىڭىز تور » 123«ئهگهر تۈر نامىغا .بۇ چاغدا تۈرنىڭ تور ئادرېسىنى مۇنداق بېكىتكهن بولىمىز

 .بولىدۇ http://blognami.blogbus.com/tag/123نامى

 .مۇشۇ ئۇسۇل بۇيىچه تارماق تۈرلهنىڭ تور ئادرېسىنى خاتىرە دەپتهرگه خاتىرلهيسىز

 .نى ئېچىپ، سىز خاتىرلىگهن بارلىق تارماق تۈرلهرنى قوشىسىز  友情链接 بلوگ ئارقا سهھنىسىدىن .4

 ؛»يا بىلىملىرىنوكى«ئۇلىنىش نامىغا سىز بېكىتكهن ئۇيغۇرچه ئىسىمنى يازىسىز مهسلهن 

 http://blognami.blogbus.com/tag/123 :ئۇلىنىش ئادرېسىغا سىز بېكىتكهن تور ئادرېسىنى يازىسىز مهسلهن

 . بىرلهپ قوشۇپ بولغاندىن كېيىن، قاتالممۇ قاتالم تۈرلهنگهن بىلىم يازما توپى ھاسىل بولىدۇ-شۇنداق قىلىپ بىر 

---------------- 

 :ئهالالشتۇرۇش

ئهگهر سىز بۇنداق بولىشىنى . الر بىلهن ئارلىشىپ كېتىدۇ» دوستانه ئۇلىنىش«بولغاندا سىزنىڭ تارماق تۈرلىرىڭىز بۇنداق 

نى ئېچىپ، تارماق تۈر قانچه بولسا شۇنچه قۇرلۇق جهدۋەل  http://www.yulghun.com/rte ياقتۇرمسىڭىز ئاۋال

ئاندىن . ، بۇ نامالرنى تارماق تۈرلهرنىڭ تور ئادرېسىغا ئۇاليسىزتۈزىسىز، ۋە جهدۋەلگه تارماق تۈرلهرنىڭ نامىنى يازىسىز

 .نى چېكىپ جهدۋەل كودىنى كۆچۈرىسىز» تامام«

Blogbus ئارقا سهھنىسىدىن 模板设置 »ڭسىز ھازىر ئىشلىتىۋاتقان ئۇسلۇبنى. نى ئاچىسىز» ئۇسلۇب ئۆزگهرتىش 

دىگهن جاي بار،شۇنى » نهك قوشۇشكۆز« 添加模块 .گه قارىسىڭىز 首页设置 .تهھرىرلهش رامكىسىغا كىرىسىز

自定义» چېكىپ،  سىز بۇ يهرگه Html» بۇنداق. دىگهننى تالاليسىز 自定义 html  دانه بار، سىز ئهگهر بۇرۇن 3دىن 

ههلهشكه ىيقىلسىڭىز ال 确定 .ئىشلهتمىگهن بولسىڭىز بىرىنچىسىنى، ئىشلهتكهن بولسىڭىز ئىشلهتمىگهننى تالالڭ

自定义 بۇ چاغدا بايا قوشقان. قايتىدۇ html نىڭ ئۈستىدىكى 设置  ،دىگهن خهتنى چېكىپ输入代码   دىگهن

 .كونۇپكىنى باسسىڭىز كود رامكىسى چىقىدۇ، بۇ رامكىغا بايا ئېرىشكهن جهدۋەل كودىنى چاپاليسىز

自定义 مهزكۇر Html نى ئۆزىڭىز خالىغان ئورۇنغا يۆتكهيسىز.保存布局  شۇنىڭ بىلهن ئىش تامام. نى باسىسىز. 

------------- 

 : بىر خىل ئهالالشتۇرۇشيهنه

بارلىق تارماق تۈر ۋە تۈر ئادرېسىنى خاتىرلهپ بولغاندىن كېيىن ماقاله يېزىش رامكىسىنى ئېچىپ بىر پارچه ماقاله 

ماقالىدە ھهر بىر قۇرغا بىر تۈر نامىنى يېزىپ، ئۇنى تۈر .بولىدۇ» يانفون«ماقاله تىلى باياتىن مىسال ئالغان . يازىسىز

 .ئىش تامام. ماقالىنى يولاليسىز .سىزئادرېسىغا ئۇالي

دىگهن تۈرنى ئاچقاندا ئۇنىڭ بارلىق كىچىك تارماق تۈرلىرى بار بهت » يانفون«شۇنىڭ بىلهن بلوگ باش بېتىدىن 

 .ئېچىلىدۇ

--------- 

ىچقانداق شۇ بىر تۈر توپى كۆرسىتىلگهن ماقالىدىن باشقا ھدىگهن تۈرگه ئا» يانفون«اندا سىز بۇنداق بولغ: ئهسكهرتىش

غا تارماق تۈر نامىنى  关键词 نىڭ تارماق تۈرلىرىگه تهۋە ماقاله يازغاندا پهقهت ئاستىدىكى» يانفون«.  يوللىمايسىزنهرسه

 .ماۋزۇنىڭ ئاستىدىكى تۈر تالالش رامكىسىدىن تۈر تاللىمايسىز. تالالپ بهرسىڭىزال بولدى
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ىنهلىگهنلهر زۆرۈر تېپىلسا ئىشلىتىڭالر، بلوگدا ئۇنداق چۈش. بۇ ماقاله بهك مۇرەككهپ بولۇپ كهتتىغۇ دەيمهن! ھهي

 ئهمهليهتته. ئۇنۋېرسال ۋە مۇرەككهپ يازما يازمايدىغانالر بۇنىڭ بىلهن ئېتىشىپ ۋاقتىڭالرنى ئىسراپ قىلماڭالر

Blogbus تهمىنلىگهن قورالالر يېتهرلىك. 

 بلوگدا ماۋزۇ رەڭگىنى ئۆزگهرتىش

  ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

ئادەتته ماقاله نامى بىلهن ماقاله مهزمۇنى بىر خىل رەڭدە بولغاچقا پهرقلهندۈرۈش قارىماققا سهل قىيىن، تهكلىماكان 

بلوگقا ئوخشاش ماقاله نامى بىلهن ماقاله مهزمۇنى ئوخشاش بولمىغان رەڭدە تهڭشهش ئۈچۈن ئارقا سهھنه ئۇسلۇب 

نى ئۆچۈرۈپ، ئورنىغا  {title#} قۇردىكى-6ھۆججىتىنى ئېچىپ، تهخمىنهن  index-posts ئورنىدىنتهھرىرلهش 

  :تۆۋەندىكى كودنى يېزىپ قويساق بولىدۇ

<font color=#0000ff>{#title}</font> 

سىڭىز كۆك رەڭنىڭ كودى، ئهگهر سىز باشقا رەڭدە قىلماقچى بولسىڭىز مۇناسىپ ئۆزگهرت 0000ffدىققهت بۇ يهردىكى 

  :مهسلهن. بولىدۇ

 ff0000 : قىزىل رەڭ

 008000: يېشىل رەڭ

 ff00ff :يۇلغۇن چېچىكى

 993366: جىگهررەڭ

. يۇقارقى كود ئىچىدىكى رەڭنى ئىپادىلهيدىغان كودنىڭ ئورنىغا مۇناسىپ رەڭ نومۇرىنى ئالماشتۇرۇپ قويسىڭىزال بولىدۇ

 .سىزگه ئامهت تىلهيمهن

 ۇشچىرايلىق چىسال تهگلىكى قوش

  html.19927740/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

بۇنداق چىسال تهگلىكىنى بىرقانچه بىلوگدا ئۇچراتتىم ، بهك ياراپ قالدى ، شۇڭا شۇ بلوگالرنىڭ ئهسلى كودىنى 

  :ه سىناپ بېقىپ ئاخىرى بۇنى ئهمهلگه ئاشۇردۇم،تهپسىلىي ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچهكۆرۈپ ئۆزۈم يهن

  : ھۆججىتىگه ماۋۇ كودنى قوشۇڭheadئالدى بىلهن 

<script type="text/javascript"> 

function formatDate(date){ 

    var date=date.split("-"); 

http://aramga.blogbus.com/
http://aramga.blogbus.com/logs/19927740.html


          لكصتاپلصرصېظابرال ظ                                                                                          31

http://ilkitap.blogbus.com   

    var str=[]; 

    str.push("<p class=\"postYM\">"); 

    str.push(date[0]); 

    str.push("."); 

    str.push(date[1]); 

    str.push("<p class=\"postDay\">"); 

    str.push(date[2]); 

    str.push("<\/p>"); 

    return str.join(""); 

} 

</script> 

ۇشنى بىلمىسىڭىز ئهڭ ئاستىغا قوشسىڭىز  ھۆججىتىنىڭ قهيېرىگه قوشcss: ھۆججىتىگه ماۋۇ كودنى قوشۇڭcssئاندىن 

  :بولىدۇ

 

postHeader .postYM{ 

    font-family:Trebuchet MS; 

    font-size:10px; 

    text-align:center; 

    color:#FFFFFF; 

} 

.postHeader .postDay{ 

    font-size:24px; 

    text-align:center; 

    padding:6px 0; 

} 

postHeader H3 ھۆججىتىدىكى cssئاندىن    دىگهن بۆلهكنى تېپىپ شۇ بۆلهكتىكى قوش تىرناقنىڭ ئىچىگه  

height: 51px; 

width:50px; 

background: url(http://aramga.cn/2008/date.png) no-repeat; 

  ، ھۆججىتىنى ئېچىپ  detail-post   ۋە index-postئاندىن .نى قوشۇڭ

<h3>{#date}</h3> 
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  ىغا نىڭ ئورن

<h3> 

 <script type="text/javascript"> 

 //<![CDATA[ 

var dt="{#date}"; 

document.write(formatDate(dt)); 

 //]]> 

</script></h3> 

  .نى ئالماشتۇرۇڭ

 جهمئىي يازما سانىنى كۆرسىتىش ئۇسۇلى

  html.19795572/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

 blogbus  بلوگىدا بلوگدىكى بارلىق يازما سانىنى كۆرسىتىش ئىقتىدارى يوق،بۇنى JS كودى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرغىلى 

  .پ بېرىدۇبولىدۇ ، ئارامگاھ بلوگنىڭ بلوگ ستاتسېتكىسىغا قاراڭ ، جهمئىي مانچه يازما بار دەپ كۆرسىتى

  :كود ۋە كود قوشۇش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچه

  : كودىنى قوشۇڭ JS ھۆججىتىگه تۆۋەندىكى headئالدى بىلهن  

<script type="text/javascript"> 

<!-- 

function SS() 

{ 

 var Nums = new Number(); 

 var CT = document.getElementById("cats"); 

 if (CT != null) 

 { 

  var CTN = CT.getElementsByTagName("span"); 

  for (i = 0; i < CTN.length; i ++) 

  { 

   Nums += new Number(CTN[i].innerHTML.replace(/\(|\)/g, "")); 

  } 

  document.write("يازما سانى:"+ Nums); 

http://aramga.blogbus.com/logs/19795572.html
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 } 

} 

//--> 

</script> 

  : دىگهن يهرگه ماۋۇ كودنى قوشۇڭ  自定义 htmlئاندىن 

<script type="text/javascript">SS();</script> 

  .قېنى سىناپ كۆرۈڭ

 بلوگقا ئېالن قوشۇش ئۇسۇلى

  html.19269429/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

  .ونۇشتۇرىمهن تۆۋەندە بلوگقا ئېالن قويۇش ئۇسۇلىنى ت

  بلوگ باش بېتىگه ئېالن قوشۇش. 1

indexھۆججىتىنى ئېچىپ  } cدىگهن يهرنى تېپىپ شۇنىڭ يۇقىرى تهرپىگه ئېالن قوشساق بولىدۇ ، بلوگنىڭ  }0؛ 

 ئېالنى googleچوڭلۇقىغا ئاساسهن ئېالن چوڭلۇقىنى مۇۋاپىق بهلگىلهڭ ، مهسلهن ئارامگاھ بلوگنىڭ باش بهتتىكى 

  . ھۆججىتىنى ئېچىپ ئوخشاشال يۇقىرقىدەك مهشغۇالت قىلىڭdetail. ڭلۇقىدا  چو60*468

  ماقاله بىلهن ئىنكاس ئارلىقىغا ئېالن قوشۇش. 2

detail-post،ھۆججىتىنى ئېچىپ ، ئاستى تهرەپكه قارىساق مۇنداق كود بار   

<div class="postsBottom"></div> 

  . چوڭلۇقتا بولسا بولىدۇ280*336ولىدۇ ، ئېالن مۇشۇنىڭ ئۈستى تهرىپىگه ئېالن كودى قوشساق ب

  باش بهتكه يان تهرەپ ئېالنى قوشۇش. 3

自定义 دىگهن يهردىن 模板设置  ،首页设置يان تهرەپ ئېالنىنى  html قوشۇپ ، شۇنىڭ ئىچىگه google كودىنى 

  .قوشساق بولىدۇ

 ئايالنما مهزمۇن كودى

  htm.19042194/logs/com.blogbus.aramga://http  -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

بۇ كود بهلگىلهنگهن مهزمۇننى ئاستىدىن ئۈسىتىگه قاراپ ئايالندۇرۇپ كۆرسىتهلهيدۇ ، ياقتۇرغانالر ئىشلىتىپ سىناپ 

自定义ن يهردىن  دىگه添加模块 دىگهن يهردىكى首页设置 دىن كىرىپ 模板设置  تۆۋەندىكى كودنى.بېقىڭالر

http://aramga.blogbus.com/logs/19269429.html
http://aramga.blogbus.com/logs/19042194.html
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html  دىن بىرنى قوشۇپ ،شۇ 自定义 html  نىڭ ئىچىگه قوشىسىز،كود ئىچىدىكى مهزمۇننى خالىغانچه 

  : ئېالنى قوشۇپ قويسىڭىزمۇ بولىدۇ googleئۆزگهرتىۋالسىڭىز بولىدۇ،كود ئارسىغا رەسىم قوشسىڭىزمۇ ، ھهتتا 

<div align=center> 

<marquee onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollamount="1" scrolldelay="60" direction="up" 

width="180" height="152"> 

  بۇ يهرگه خالىغان مهزمۇننى قوشۇڭ

</marquee></div> 

height=152   ، دىگهن ئايالنما بۆلهكنىڭ ئىگىزلىكى scrolldelay=60   دىگهن ئايلىنىش تېزلىكى،خالىغانچه تهڭشهشكه 

  .بولىدۇ

  باش سۆرىتى قوشۇش ئۇسۇلىقائىنكاس

  html.18888522/logs/com.blogbus.aramga://http - ئارامگاھ بلوگى:مهنبه

ايقالمىدى، ئىنكاس يېزىش ئورنىغا باش سۆرىتى تالالش ئىقتىدارى قوشۇلدى، سىناق قىلىش ئارقىلىق چوڭ مهسله ب

  :تهپسىلىي ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچه

 ھۆججىتىنىڭ ئهڭ ئاستىغا detail ھۆججىتىدىن headئالدى بىلهن ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش كودىنىڭ ئورنىنى ئهسلىدىكى 

 ھۆججىتىنى ئېچىپ detailئاندىن .يۆتكىۋېتىڭ ، بولمىسا ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش نورمال ئىشلىمهي قالىدىكهن

}c;1{  ماۋۇ كودنى،تېپىپ  دىگهن يهرنى:  

<script src="http://telfon.blogbus.com/files/12079099490.js"></script> 

}c;1{ ئاندىن . نىڭ كهينىگىال قوشۇڭhead ھۆججىتىنى ئېچىپ ئهڭ ئۈستىگه ماۋۇ cssكودىنى قوشۇڭ :  
<style type="text/css">  
#avatarSelection { 
display:none; 
} 
.cmtBody { 
display:table; 
overflow:auto; 
} 
.userAvatar { 
width:40px; 
width:40px; 
border:1px solid #999; 
margin:0 5px 5px 5px; 
padding:2px; 
float:right; 

http://aramga.blogbus.com/logs/18888522.html


          لكصتاپلصرصېظابرال ظ                                                                                          35

http://ilkitap.blogbus.com   

} 
.userAvatar:hover { 
border:1px solid black; 
} 
</style> 

  !شۇنىڭ بىلهن تۈگىدى، سىناپ بېقىڭ 

  

 ۇش ئۇسۇلى قوشىسىئىنكاسقا چىراي ئىپاد

  htm.18355707/logs/com.blogbus.aramga://http  -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

بۇ خىلدىكى چىراي ئىپادە قوشۇش ئۇسۇلى ئالدىنقى قېتىمغا قارىغاندا ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ ئادىتىگه تېخىمۇ ماس كېلىدۇ،  

يهنى  بۇنى ئىشلىتىشته دىققهت قىلدىغان يهر، بۇرۇنقى ئۇيغۇرچه بىۋاسته كىرگۈزۈش كودى.لىتىش ئهپلىكئىش

input.js  كودىنى ئهسلىدىكى head ھۆججىتىدىن detail ھۆججىتىنىڭ ئهڭ ئاستىغا يۆتكىۋېتىڭ، بولمىسا ئۇيغۇرچه 

  :گه قوشسىڭىزال كۇپايه ھۆججىتى ئىچىheadتۆۋەندىكى كودنى .كىرگۈزۈش نورمال ئىشلىمهيدۇ
<style type="text/css"> 
#emList {margin:15px 0 10px;} 
#emList img {margin:0 3px;cursor:pointer;} 
/* #emList {position:relative;top:-242px;left:420px;width:200px;} */ 
</style> 
<script language="javascript">  
var arrEmotion = new Array(); 
/* 
arrEmotion = ["http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing002.gif", 
"http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing003.gif", 
"http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing004.gif", 
"http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing005.gif", 
"http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing009.gif", 
"http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing015.gif", 
"http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing020.gif", 
"http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing032.gif", 
"http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing038.gif", 
"http://www.keaiq.com/pic8/xilie/62qq/biaoqing057.gif"]; 
*/ 
</script> 
<script  
src="http://aramga.blogbus.com/files/12079663040.js"></script> 

 

http://aramga.blogbus.com/logs/18355707.html
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 قايتىش كونۇپكىسى قوشۇش ئۇسۇلى

  html.18195360/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى : مهنبه

  .بۇ كونۇپكىنى باسساقال بهتنىڭ بېشىغا قايتقىلى بولىدۇ ،بهتنى زىيارەت قىلغان ۋاقىتتا ئهگهر مهزمۇن بهك ئۇزۇن بولسا

  :بۇنى مۇنداق قوشىمىز.ئۈنۈمىنى مۇشۇ بلوگدىن كۆرۈڭ

head كودنى قوشۇڭ ھۆججىتىنىڭ ئهڭ ئاستىغا ماۋۇ:  

<script>if (top.location != self.location) {top.location=self.location;}</script> 

<style type="text/css">  

#goTop{ 

        position:absolute;top:expression(eval(document.documentElement.scrollTop + 60));right:20px; 

} 

#goTop{ 

 filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity='60'); 

} 

</style> 

index ۋە detail-post ھۆججىتىنىڭ ئهڭ ئاستىغا ماۋۇ كودنى قوشۇڭ، ئاۋۇ سۆرەت ئادىرسىغا ئۆزىڭىزنىڭ مۇناسىپ

  سۆرەت ئادىرسىڭىزنى ئالماشتۇرسىڭىز بولىدۇ

<div id="goTop" class="floatPanel"><center><a title="چوققا" href="#container"> 

<img src="http://aramga.blogbus.com/files/12072266900.bmp"><br> 

 <a></center></div/>قايتىش

  قېنى سىناپ كۆرۈڭ

blogbus تىكى يېڭى چىققان ئېالننى يوقىتىش 

  http://aramga.blogbus.com/logs/18194142.html - ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

مهن بۇ ئېالننى قانداق .يهنى بلوگ ئىلتىماس قىلىش ئېالنى ، بېتىدە يېڭى بىر ئېالن پهيدا بولدىيېقىندا بلوگ باش

首 دىگهن يهردىن كىرىپ 模板设置.ئهسلى ناھايتى ئاددى ئىكهن.يوقىتارمهن دەپ كود يېزىپ ئاۋارە بولۇپ يۈرۈپتىمهن

页设置دىگهن يهرنى باسسىڭىز ،兑换空间活动 شۇنى . دىگهن بىر بۆلهكنى كۆرىسىز隐藏 قىلىپ قويساقال 

ئهلۋەتته ئهگهر باشقىالرغا تونۇشتۇرۇش ئارقىلىق بلوگ بوشلۇقىڭىزنى كېڭهيتمهكچى بولسىڭىز بۇنى .بولىدىكهن 

  ئېلىۋەتمىسىڭىزمۇ بولىدۇ

http://aramga.blogbus.com/logs/18195360.html
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 بارلىق ئۇالنمىالرنى يېڭى بهتته ئېچىش ئۇسۇلى

  htm.17717259/logs/com.blogbus.aramga://http - ئارامگاھ بلوگ: مهنبه

يېقىندا پهقهت تورغا چىقىشقا پۇرسهت بولمايۋاتىدۇ،شۇنداقتىمۇ ئازراق ۋاقىت چىقىرىپ يېڭى نهرسه يېزىپ قوياي 

  .ئېچىلمايدۇدىدىم،ئادەتته بلوگ باش بېتىدە ھهرقانداق ئۇالنمىنى چهكسىڭىز ئۆزبهتته ئېچىلىدۇ،يهنى يېڭى بهتته 

  قانداق قىلغاندا يېڭى بهتته ئېچىلىدىغان قىلغىلى بوالر؟

 ئۇالنمىالر يېڭى شۇنىڭ بىلهن باش بهتتىكى بارلىق، ھۆججىتىنىڭ ئهڭ ئۈستىگه چاپالپ قويۇڭindexمانا ماۋۇ كودنى 

  !قېنى سىناپ كۆرۈڭ.بهتته ئېچىلىدۇ
<head> 
<base target="_blank"> 
</head> 

 سىپال تولۇق مهزمۇننى كۆرۈش ئۇسۇلىتېما نامىنى بې

  html.17272020/logs/com.blogbus.aramga://http   --ئارامگاھ بلوگ: مهنبه

ئادىتىگه ماس كۆپ ساندىكى زىيارەتچىلهرنىڭ ئىشلىتىش  تېما مهزمۇننى بېسىپال تولۇق مهزمۇننى كۆرگىلى بولسا

   نى ئېچىپ index-post.  بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشمۇ ئاسان كېلىدۇ

{title#} 

  نى 

{title_cat#} 

  !كه ئالمشتۇرۇڭ

detail_postمۇشۇنداق قىلساق باش تېمىنى بېسىپ تولۇق .ئىختىيارىڭىز، نىڭ ئىچىدىكىنى ئالماشتۇرمىسىڭىزمۇ بوالر

باش تېما ئۇزۇن بولۇپ .تېما تۈرى باش تېما يېنىدا پهيدا بولىدۇ:دىغىنىملېكىن ئهسكهرتى، مهزمۇننى كۆرگىلى بولىدۇ

  !سىناپ كۆرۈڭ.كهتسه قۇر ئاتالپ قالىدۇ

  cn.aramga.blog://http: ئارامگاھ بلوگ يېڭى ئادىرسى

   باش تېما رەڭگىنى ئۆزگهرتىش ئۇسۇلى

  html.17268165/logs/com.blogbus.aramga://http - ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

باش تېما  .ئهسلىدىكى بلوگ ئۇسلۇبىدا باش تېما رەڭگى بىلهن ئاساسىي مهزمۇن رەڭگى ئوخشاشال قارا رەڭ ئىكهن 

   نى ئېچىپ  detail-post بىلهن  index-post.لىدۇرەڭگىنى ئۆزىمىز خالىغان رەڭگه ئۆزگهرتىۋالغىلى بو

http://aramga.blogbus.com/logs/17717259.html
http://aramga.blogbus.com/logs/17272020.html
http://blog.aramga.cn/
http://aramga.blogbus.com/logs/17268165.html
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#}title{  

  :دىگهن يهرنى تېپىپ ئۇنىڭ بۇ كودنىڭ ئارسىغا ئالىمىز

<font color=#50b6ff></font> 

  :يهنى مۇنداق ئۆزگىرەيدۇ

<font color=#50b6ff>{#title}</font> 

  يهنه ئۇنىڭدىن باشقا  !ى ئالماشتۇرساقال بولىدۇنىڭ ئورنىغا ئۆزىمىز خالىغان رەڭنىڭ رەڭ كودىن 50b6ff#  بۇ يهردە

#}content{  ئوخشاش ئۇسۇل بىلهن ئۇنىڭ رەڭگىنىمۇ ئۆزگهرتىشكه بولىدۇ .دىگىنىمىز ئاساسىي مهزمۇن! 

   زىيارەت سانىنى چىقىرىش ئۇسۇلى

  html.17261031/logs/com.blogbus.aramga://tpht -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

ئۇنىڭدىن باشقا ئىنكاس سانى ۋە باشقا .تورداشالر ئىشلهتكهن ئۇيغۇرچه بلوگ ئۇسلۇبىدا زىيارەت سانى كۆرۈنمهيدۇ

  : ھۆججىتىنى ئېچىپ ئهڭ ئاستىدىكى بىر قۇر كودنى كۆرۈپ بېقىڭcssئاۋال .سانلىق ئۇچۇرالر كۆرۈنمهيدۇ

count,.dig,table img {display:none;} 

推 بولسا  dig.. بهتتىكى سانلىق ئۇچۇرالر ھالىتىcount.بۇ بىر قۇر كود ئۈچ خىل بهت ئىلمىنتىنى يوشۇرۇپ قويغان  

荐دىگهن خهتنىڭ ھالىتى.table imgبۇ يهردىكى .  بهتتىكى رەسىملىك ئېالننىڭ ھالىتى count دىگهن نى ئېلىۋەتسىڭىز 

قاتارلىقالر پهيدا   ئىنكاس سانى ۋە تۈرلهرنىڭ يېنىدىكى ماقاله سانى يهنى زىيارەت سانى.ىدۇسانلىق ئۇچۇرالر كۆرۈن

 دىگهن خهتنى تېخى ئۇيغۇرچىالرشتۇرۇش ئهمهلگه ئاشمىدى مهن يهنه 推荐 . دىگهن يهرگه چېقىلماي تۇرۇڭdig.بولىدۇ

  .تۈر قوشۇلىدۇبۇ ئهمهلگه ئاشقاندىن كېيىن بلوگدا تهۋسىيه دەپ يېڭى .ئىزدىنىپ كۆرەي 

table img blogbusچۈشىنىشلىك بولدىمۇ؟. نىڭ بلوگ بېتىمىزگه قويۇپ قويغان رەسىملىك ئېالنى  

.count     دىگهن خهتنى ئېلىۋىتىڭ   

  :ئهسكهرتىدىغىنىم

 دىگهن 首页设置تۈر نامى بهك ئۇزۇن بولۇپ كهتمىسۇن، ئهگهر تۈرنامى يېنىدىكى تىرناق بهلگىسىن تهتۈر بولۇپ قالسا

  ىن ئۆزگهرتىۋېلىڭ يهرد

  ۋاقىتنى سول تهرەپكه توغۇرالش ئۇسۇلى 

  html.17223705/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

  ،، يهنه بىر كىچىك مهسله پهيدا بولدى مهسلىلىنى ھهل قىلىپ پۈتۈن بهت ئوڭغا توغرىالنغاندىن كېيىن RTLبلوگنىڭ 

بۇنى ھهل قىلىش ئۈچۈن  .يهنى تېما يېنىدىكى يولالنغان ۋاقتى ئوڭ تهرەپكه كېلىۋېلىڭ كۆرۈنۈشكه تهسىر يهتكۈزدى

http://aramga.blogbus.com/logs/17261031.html
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index-postھۆججىتىگه ئازراق ئۆزگهرتىش كىرگۈزىمىز :  

<h3>{#date}</h3> بىلهن <h2>{#title}</h2> 

  !مۇشۇنداق قىلساق ۋاقىت قايتىدىن سول تهرەپته پهيدا بولىدۇ  !زنىڭ ئورنىنى ئالماشتۇرىمى

   قىلىش ھهل ىنىبهلگىلهرنىڭ ئورنى ئالمىشىپ كېتىش مهسلىس

  html.17111805/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

  !بۇ كودنى ئهڭ ئۈستىگه قوشۇپ قويۇڭ، ھۆججىتىنى ئېچىپCSSھرىرلهش بېتىگه كىرىپ ئۇسلۇب ته

html  
{  
direction:rtl  
} 
 

 بلوگ مهزمۇنىنى تهكشى قۇر كۆرسىتىش

  html.93366216/logs/com.blogbus.uginish://http - ئۈگىنىش بىلوگى :مهنبه

مهن بۇ يهردە ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشقا .  تىكى بلوگنى يامان ئهمهس دەرىجىدە ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ بولدۇقblogbusبلوگباس 

  .كۇچ چىقارغان ئارامگاھ بلوگى قاتارلىق مىهنهتكهشلهرگه رەھمىتىمنى بىلدۇرىمهن

توۋەندە كۆركهملهشتۇرۇش . هملهشتۇرۇشته قالدىئهمدىكى مهسىله داۋاملىق ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش بىلهن بلوگ يۇزىنى كۆرك

  :ئىشىدىن بىرى بولغان يازما مهزمۇنىنى تهكشى قۇر كۆرسىتىش ئۇسۇلىنى كۆپچىلىككه تونۇشتۇرماقچى

  . نى ئوزگهرتىشCSSقىلىدىغان ئىشىمىز 

CSS تىن postBodyتېپىپ، ئۇنىڭ ماۋۇ خاسلىقلىرىنى توۋەندىكىدەك تهڭشىسهك بولىدۇۆلىكىنى  ب .  

text-align:justify; 
text-kashida-space: 70%;  
text-justify: kashida;  
text-indent : 30px; 

 :ئاۋۇ خاسلىقنىڭ چۇشهندۈرلىشى

text-align   

http://aramga.blogbus.com/logs/17111805.html
http://uginish.blogbus.com/logs/21693366.html


          لكصتاپلصرصېظابرال ظ                                                                                          40

http://ilkitap.blogbus.com   

  تېكىستنىڭ توغرىلىنىش يولىنىشى: مهنىسى

  توت خىل: ئالىدىغان قىممىتى

 left | right | center | justify   

  سولغا|  ئوڭغا|ئوتتۇرىغا | ئىككى يانغا 

text-justify  

  تېكىستنىڭ ئىككى يانغا توغرىلىنىش قائىدىسى: مهنىسى

  توققۇز خىل: ئالىدىغان قىممىتى

  kashidaبىزگه الزىمى ئهرەپ يېزىغىنىڭ توغرىلىنىش قائىدىسى 

text-kashida-space  

  . ھهرپ بىلهن بوش ئورۇننىڭ سوزۇلۇش نىسپىتى :مهنىسى

  : %ئالىدىغان قىممىتى

  .بولسا پهقهت ھهرپنىال سوزىدۇ% 100

  .بولسا پهقهت بوش ئورۇننىال سوزىدۇ% 0

text-indent   

  .ھهر ئابزاسنىڭ بېشىدا قالدۇرلىدىغان بوش ئورۇن

  .ئۇزۇنلۇق بىرلىكى: ئالىدىغان قىممىتى

24px   ،  1cmدىگهندەك .  

  :مۇشۇنداق تهڭشهلگهندىن كېيىنكى كۆرۇش ئۇنۇمى
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  :يىتهرسىزلىكى

 ئهگهر  . ئارىسىغا ئېلىنغان يازمىالرغىال ئۇنۇملۇك تهسىر كورسىتىدۇ >p/<بىلهن > p < بۇ تهڭشهكلهر پهقهت

ش ئۈنۈمى مۇنداق ال بولسا كۆرۇ> br < ى ئارىسىغا ئېلىنمىغان بولهكلهر بولمىسا، پهقهت قۇر ئايرىش بهلگىس  يازمىڭىزدا

  .بولىدۇ
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 بهلگىسى بىلهن ئايرىلغان   يهنى. ئاۋۇ ھهرپلهر بهكال سوزۇلۇپ كهتكهن قۇرالر بولسا ئابزاسنىڭ ئاخىرقى قۇرى ئىدى

  .قانداق قىلىش كىرەك.  لېكىن بىز كۇتكهن ئۈنۇم كۆرۇنمىدى.قۇرالر ئىدى

 نىڭ يازما blogbusقانداق ئالىمىز؟ بلوگباس .  ئارىسىغا ئېلىش كىرەك  >p/<بىلهن > p < مىالرنىزئامال شۇكى يا

  .ئۇرىمىز نى بىر قېتىم Enterيازىدىغان كاتىكىدە، ھهر بىر ئابزاس ئاخىرلىشىدىغان يهرگه نۇر بهلگىسىنى ئهكىلىپ 

ئۇنى ھهل قىلىش ئۇچۇن، ئاشۇ . ئهڭ باشتىكى ئىككى قۇر شېئىر ئىدى، ئۇ قۇرنىڭ ئوتتۇرىسىغا توغرىلىنىشى كىرەك ئىدى

 نىڭ يازما يازىدىغان كاتىكىدە تۇرۇپ ئوتتۇرىغا توغرىالش كۇنۇپكىسى بىلهن ئوتتۇرىغا blogbus بلوگباس  ئىككى قۇرنى

  .توغرىالپ قويساقال بولىدۇ
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 لىنىشىنى بهلگىلهپ قويسىڭىز ۆ نىڭ يازما يازىدىغان كاتىكىدە تېكىستنىڭ توغرىلىنىش يblogbus بلوگباس  :دىقهت

 .ماۋۇ بىز كۈتكهن ئۈنۈمگه ھهرگىز ئىرىشهلمهيسىز

  

  هشىرىياتى نهشىر قىلغان كىتاپنىڭ ۋاراقىدەك چىقىپتىمۇ؟شىنجاڭ خهلق ن! قاراڭ

تهڭشهيمهن دەپ . ياقتۇرمىسىڭىز، تهڭشهشكه كۆزىڭىز يهتمىسه سىزنى زورلىمايمهن! ئهگهر ياقتۇرسىڭىز تهڭشىۋېلىڭ

  !بۇزۇۋالماڭ
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 بهت قۇرۇلمىسى توغرىسىدا-ئۇسلۇب دەرسلىكى

  html.19549416/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

ئادەتته توربهت بولسۇن ياكى بلوگ بولسۇن ، مهلۇم ئاساسىي قۇرۇلمىدىن تهشكىل تاپقان بولىدۇ ، مهسلهن ئارامگاھ 

ىكى بلوگالر كۆپىنچىسى مۇشۇنداق تۆت  تblogbusبلوگنى مىسالغا ئالساق ، تۆۋەندە رەسىمدە كۆرۈسىتىلگهندەك ، 

 دىن ئىبارەت ئهڭ سىرتقى قۇرۇلمىنىڭ ئىچىگه containerقۇرۇلمىدىن تهشكىل تاپقان ،بۇ تۆت قۇرۇلما 

  :ئورۇنالشتۇرۇلغان

  

 header   بلوگنىڭ تېمىسى ۋە باش logoقاتارلىق مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان  سى .  

content قۇرۇلمىسى بلوگنىڭ ئاساسلىق مهزمۇنىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان .  

sidebarقۇرۇلمىسىدا تۈرلهر ، يېڭى تېما ، يېڭى ئىنكاس ۋە باشقا يان تهرەپ مهزمۇنلېرى بار .  

footerقۇرۇلمىسىدا نهشىرھوقوقى قاتارلىق باشقا ئۇچۇرالر بولىدۇ .  

css ، ھۆججىتىگه قارايدىغان بولساق   

header  

outercontent  

outersider  

footer  

http://aramga.blogbus.com/logs/19549416.html
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قاتارلىق نامدا ئېلىنغان بۆلهكلهر بار ، بۇ بۆلهكلهردە يۇقىرقى قۇرۇلمىالرنىڭ چوڭ كىچىكلىگى ، يۆنىلىشى ، خهت شهكلى 

  .، تهگلىك رەسىمى قاتارلىق ئۇچۇرالر بهلگىلهنگهن بولىدۇ

 بهت قۇرۇلمىسى چوڭلۇقىنى تهڭشهش-ىئۇسلۇب دەرىسلىك

  html.20504964/logs/com.blogbus.aramga://http  -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

وڭلۇقتا بهلگىلهنگهن قۇرۇلمىلېرى بولسۇن ، مهلۇم چ ئادەتته توربهتلهر مهيلى ئومۇمىي قۇرۇلمىسى بولسۇن ياكى قوشۇمچه

بولىدۇ ، قۇرۇلمىالرنى ئۆزئارا ماسالشتۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم ئۇالرنىڭ چوڭ كىچىكلىكىنى مۇۋاپىق تهڭشهش الزىم ، ئۇنداق 

بولمىغاندە بهت قۇرۇلمىلېرى قااليمىقانلىشىپ كېتىپ توربهت كۆرۈنۈشىگه تهسىر يهتكۈزىدۇ ، تۆۋەندىكى بىزگه 

  :ىسىتونۇشلۇق بولغان بهت قۇرۇلم

  
  ئارامگاھ بلوگنىڭ ھازىرقى ئاساسىي قۇرۇلمىسى بولسا مۇشۇ رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك ، يهنى

 content 520 رايونىpxكهڭلىكته   

sidebar 200رايونىpxكهڭلىكته   

   كهڭلىكته780pxئومۇمىي قۇرۇلما 

520+200=720   

   نهگه كهتتى؟ 50pxقالغان 

 sidebar بىلهن content بىلهن ئىككى تهرەپنىڭ ئارلىقى، sidebar بىلهن ئىككى تهرەپنىڭ ئارلىقى، contentقالغىنى 

  . قاتارلىقالرغا كهتتى نىڭ ئارلىقى

   تهمىنلىگهن بلوگدا بۇ بۆلهكلهرنىڭ چوڭلۇقىنى قانداق تهڭشهيمىز؟blogbusئۇنداقتا 

http://aramga.blogbus.com/logs/20504964.html
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css ھۆججىتىنى ئېچىپ قارايدىغان بولساق container ، دىگهن بۆلهك بار ، بۇ بۆلهك بهتنىڭ ئومۇمىي قۇرۇلمىسى بولىدۇ 

  :بۇنىڭ چوڭلۇقىنى مۇنداق تهڭشهيمىز

 

container 

{ 

width:780px; 

} 

width كودى كهڭلىكنى بهلگىلهشكه ئىشلىتىلىدۇ .css ھۆججىتى ئىچىدىكى outercontentك يۇقىردا تىلغا  دىگهن بۆله

  : رايونىنى كونترول قىلىدۇ ، بۇ رايوننىڭ كهڭلىكىنى مۇنداق تهڭشهيمىزcontentئېلىنغان ئاساسىي مهزمۇن رايونى يهنى 

outercontent 

{ 

width:520px; 

} 

css ھۆججىتىدە يهنه outersidebar دەپ بىر بۆلهك بار، بۇ بۆلهك يۇقىردا تىلغا ئېلىنغان sidebar كونترول  بۆلىكىنى

  :قىلىدۇ، بۇ بۆلهكنىڭ كهڭلىكىنى مۇنداق تهڭشهيمىز

outersidebar 

{ 

width:200px; 

} 

 .يۇقىرقى ئۇسۇلالر ئارقىلىق بهتنىڭ ئاساسي قۇرۇلما چوڭ كىچىكلىكىنى تهڭشىۋالغىلى بولىدۇ 

 بۆلهكلهر يۆنىلىشى توغرىسىدا-ئۇسلۇب دەرسلىكى

  html.19597704/logs/com.blogbus.aramga://http  -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

ئهمدى بلوگدىكى ھهرقايسى  .ئالدىنقى قېتىملىق دەرسلىكته بلوگنىڭ ئاساسى بهت قۇرۇلمىسى بىلهن تونۇشۇپ چىقتۇق 

  : ئازراق توختىاليقۇرۇلما ، بۆلهك ۋە مهزمۇنالرنىڭ يۆنىلىشىنى تهڭشهش توغرىسىدا

   نى ئوڭغا توغۇرالش ئۈچۈن sidebarيان بۆلهك بولغان  : ئىشلىتىمىز،مهسلهنfloatبۆلهكلهرنىڭ يۆنىلىشىنى توغىرالشتا 

float: right; 

    ئاساسىي مهزمۇن بۆلىكىنى ئوڭغا توغۇرالش ئۈچۈنcontent . بۆلىكى ئوڭغا توغرىلىنىدۇ sidebarقىلساق 

float:left; 

  ،ئۇيغۇرچه خهتلهر ئوڭغا توغرىلىنىدىغان بولغاچقا. ئىشلىتىمىزtext-alignخهتلهرنىڭ يۆنىلىشى ئۈچۈن .بولىدۇقىلساق 

http://aramga.blogbus.com/logs/19597704.html
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text-align: right;   

  .قىلىشىمىز كېرەك 

  ئارامگاھ بلوگنىڭ نۆۋەتتىكى ئۇسلۇبى تارقىتىلىدۇ

  html.22862913/logs/com.blogbus.aramga://http -ئارامگاھ بلوگى :مهنبه

 تىكى بىر ئۇسلۇبقا تهقلىد قىلىپ ئۆزگهرتىپ چىقتىم ، ياقتۇرسىڭىز ئېلخهت wordpressبۈگۈن بلوگ ئۇسلۇبىمنى 

  .ئادىرسىڭىزنى قالدۇرۇپ قويۇڭ 

blogئارامگاھ بلوگدىكىگه ئوخشاش ئۈنۈمگه ئېرىشىش ئۈچۈن  设置هردىن كىرىپ دىگهن ي自定义 header دىگهن 

  :يهرگه ماۋۇ كودنى قوشىسىز

<div style="width: 930px; margin: 0 auto; height: 110px; padding: 0; 

background:url(http://i3.6.cn/cvbnm/42/ca/a8/76e5889971543a69b2f78fc14a319457.jpg) bottom left no-repeat;"> 

</div> 

 

  بلوگنىڭ زىيارەتچىلېرىنى كۆپهيتكىلى بولىدۇ؟قانداق قىلغاندا

  بلوگىتهكلىماكان :مهنبه

  :قانداق قىلغاندا بلوگنى تېخىمۇ كۆپ كىشىلهرگه تهشۋېق قىلغىلى بولىدۇ؟كۆپ ئىشلىتىلدىغان ئۇسۇلالر تۆۋەندىكىچه

  مهزمۇننى يېڭىالش. 1

تته مۇھىم ، باشقىالرنى قىزىقتۇرالىشى كېرەك ھهم داۋاملىق يېڭىالش كېرەك ، يېڭى يېڭى بلوگنىڭ مهزمۇنى ئهلۋە

  .داڭلىق بلوگالرغا قاراپ بېقىڭ ، مهزمۇنى مول ، مهزمۇنىنىڭ يېڭىلىنىشى تېز. مهزمۇنالر كۆپلهپ يوللىنىشى كېرەك

  دوستانه ئۇلىنىش.2

 ، ياكى باشقىالرغا ئۇلىنىش تهۋسىيه قىلىشال ئهمهس، باشقىالرنىڭ دوستانه ئۇلىنىش پهقهتال باشقىالرنى ئۇلىنىشقا قوشۇش

بلوگىنى زىيارەت قىلىپ تۇرۇڭ ، بولۇپمۇ داڭدار بلوگالرنى زىيارەت قىلىپ تۇرۇڭ ھهم پىكىر يازىدىغان يهرگه پىكىر 

دەممۇ كۆپىيىدۇ ، ئىزدەش بۇنداق قىلغاندا بلوگىڭىزنى كۆرىدىغان ئا. يېزىپ ئۆز بلوگىڭىزنىڭ ئادىرسىنى قالدۇرۇپ قويۇڭ

  .ماتورلېرىنىڭ سىزنى ئىزدىشىگىمۇ پايدىلىق

  مۇنبهر .3

مهسلهن مهن . داڭدار مۇنبهرلهرگه بېرىپ ياخشى ماقالىلهرنى يېزىپ ئېالن قىلىڭ ، ھهم بلوگىڭىزنى تهۋسىيه قىلىڭ 

بهرلهردىمۇ ئېالن قىلىمهن ، بۇنداق بىرەر ئۇسلۇب ياسىسام بلوگدىال ئېالن قىلىپ قالماي ، بىلىك كۇلۇبى قاتارلىق مۇن

http://aramga.blogbus.com/logs/22862913.html
http://baliq.blogbus.com/
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  .قىلغاندا تهشۋېق قىلىش ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ

  پاراڭلىشىش دېتاللېرى. 4

  . گۇرۇپپىلېرىدا تهشۋېق قىلىڭ QQ قاتارلىق ئاالقه قوراللېرىدا دوستالرغا تهۋسىيه قىلىڭ ياكى QQمهسلهن 

  ھهمكارلىق.5

 .ئهڭ مۇھىمى ، بلوگ يېزىشنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇڭ .را ھهمكارلىشىڭباشقىالرغا قىزغىن ياردەم قىلىڭ، ئۆزئا

Blogspot.com دا ئۇيغۇرچه ئۇسلۇب قاچىالش ئۇسۇلى  

  html.21926199/logs/com.blogbus.baliq://http -تهكلىماكان بلوگى :مهنبه

ئاۋال . ز تهكلىماكان بلوگدا تهمىنلهيدىغان ئۇيغۇرچه بلوگ ئۇسلۇبلىرىنى مۇشۇ ئۇسۇل بويىچه قاچىاليسىزبۇندىن كېيىن بى

ياكى . غا تهڭشىۋېلىڭ) 中文-简体(»  ئاددى-خهنزۇچه «چۈشهندۈرۈشۈمگه ئاسان بولسۇن ئۈچۈن بلوگ ئارقا سهھنه تىلىنى 

  .ئېنگلىزچه بولسىمۇ مهيلى

www.blogger.comۋە ئارقا سهھنىدىن سىز ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى بولغان بلوگنىڭ .  ھىساباتىغا كىرىڭ دىن ئۆزىڭىزنىڭ

بۇالرنىڭ . چهككهندىن كېيىن تۆت تارماق تۈر ئېچىلىدۇ.  تۈرىنى تالالڭlayout ياكى ئېنگلىزچه 布局ياكى خهنزۇچه » ئۇسلۇب«

سىز ئاۋال كود . دا كود رايونى ئېچىلىدۇبۇ چاغ. دىگهننى چېكىڭ) 修改 HTML / Edit Html(»  ئۆزگهرتىشHtml«ئىچىدىن 

نى چېكىپ، بىر نهچچه ) 扩展窗口小部件模板(» كىچىك كۆزنهكلهرگه كېڭهيتىش«رايونى ئوڭ ئۈستى بۇرجهكتىن 

ئاندىن . دىگهن ئورۇندىن كومپيوتېرغا چۈشۈرگهن ئۇسلۇبنى تالاليسىز» )浏览(ئېچىش «سېكونتتىن كېيىن بهت يېڭىالنغاندا 

  .دىگهن كونۇپكىنى بېسىۋەتسىڭىزال بولدى» ئۇسلۇبنى ساقالش«ىپ، بهتنىڭ ئوڭ ئاستى تهرەپتىكى نى بېس» )上传(قاچىالش «

  .شۇنىڭ بىلهن بلوگگېرنىڭ ئالدى بېتى تولۇق ئۇيغۇرچىلىشىدۇ

  دىن باشالپ مهشغۇالت قىلىڭ-1. نومۇر قويۇلغان رەت تهرتىپكه دىققهت قىلىڭ: رەسىملىك چۈشهندۈرۈش

  

بۇ ماقاله پهقهت كېيىن تارقىتىلىدىغان . بىز ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلغان ئۇسلۇبالرنى بۇندىن كېيىنكى يازمىالردا تهمىنلهيمىز: دىققهت 

  .ئاسانلىق تۇغدۇرۇش ئۈچۈن يېزىلدىئۇيغۇرچه ئۇسلۇبالرنى قاچىالشقا 

  :ئاددى خۇالسه 

1 .www.blogger.comدىن بلوگ ئارقا سهھنىسىگه كىرىڭ   

  »ئۇسلۇب ئۆزگهرتىش بېتىگه كىرىڭ«. 2

  رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك كومپيوتېردىكى ئۇسلۇبنى تالالپ قاچىالڭ. 3

  .ئۇسلۇبنى ساقالڭ. 4

  

http://baliq.blogbus.com/logs/21926199.html
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Analytics  قاچىالش) 1(نى ئىشلىتىش 

  html.21310308/logs/com.blogbus.baliq://http - تهكلىماكان بلوگى :همهنب

بۇ  . Google Analyticsھهر قانداق بىر بلوگ ۋە تور بېكهت ئىگىسى زۆرۈر ئىشلىتىشكه تىگىشلىك قورالالرنىڭ بىرى 

زىيارەتچىلىرىنىڭ كىملىكىنى، نهدىن كهلگهنلىكىنى، تور بېتىڭىزدە نىمىلهرنى كۆرگهنلىكىنى، قورال ئارقىلىق تور بېكهت 

ئۇالرنىڭ نىمىلهرگه قىززىققانلىقىنى ۋاقتىدا بىلىپ تۇرغىلى ۋە شۇنىڭغا ئاساسهن تور بېكهتنى مۇۋاپىق تهڭشهپ، ئۈنۈمنى 

  . ئۇسۇلىنى تهپسىلى تونۇشتۇرىمهن نى قاچىالشGoogle analyticsبۈگۈن . يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ

1 .Google ھىساباتىڭىز ئارقىلىق anaytics/com.google.wwwقا كىرىڭ .  

Google ھىساباتى Gmail, Adsense ۋە Google تهمىنلىگهن ھهرقانداق ھىسابات ئۈچۈن ئىشلهتكهن ئېلخهت ئادرېسى 

  . نىڭ ھهرقانداق مۇالزىمىتىنى ئىشلهتمىگهن بولسىڭىز باشتىن تىزىملىتىڭGoogleئهگهر ئىلگىرى . ۇبولسا بولىد

ھىسابات ئىچىگه كىرگهندە تۆۋەندە . بهت ئېچىلغاندىن كېيىن مهخپى نومۇر ۋە ئېلخهتنى كىرگۈزۈپ داۋامالشتۇرۇڭ

 .پ، تور بېكهتنى قوشۇمىزكۆرسىتىلگهن ئورۇننى چېكى. كۆرسىتىلگهن رەسىمدىكىدەك ئورۇن چىقىدۇ

  

  تور بېكهت ئادرېسىنى قوشۇش. 2

 ئادرېسىنى رەسىمدە بۇ چاغدا ئادرېس قوشۇش ئورنى چىقىدۇ، سىز قوشماقچى بولغان بلوگ ياكى تور بېكهتنىڭ

. ۋە سىز ئىشلىتىۋاتقان ۋاقت رايونىنى تالالڭ. نى تالالڭ) دۆلهت(سىز تۇرىۋاتقان رايون . كۆرسىتىلگهن ئورۇنغا يېزىڭ

 .تالالپ بولغاندىن كېيىن داۋامالشتۇرۇڭ. دۇر+ 6ئۈرۈمچىنىڭ ۋاقت رايونى 

  :ئۈلگه رەسىم 

http://baliq.blogbus.com/logs/21310308.html
http://www.google.com/anaytics
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  كودنى كۆچۈرۈش. 3

ئۇرچىن .  كودىGa.js كودى، يهنه بىرى يېڭى urchinبىرسى كونا . بۇ چاغدا سىزگه ئىككى خىل كود چىقىرىپ بېرىدۇ

 نى ga.js يېڭىدىن Googleھازىر . قا ئۇنى قاچىلىماڭيىلىنىڭ ئاخىرىدا ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ، شۇڭالش-2008كودى 

تاللىغاندىن كېيىن ئاستىدىكى كود رامكىسىدىكى .  كودىنى تالالڭga.js رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك  تۆۋەندىكى.چىقاردى

  .بۇ چاغدا دەرھال كودالرنى كۆچۈرۈڭ. كودالر ئۆزگىرىدۇ

  

  كودنى قاچىالش. 4

. ئهمدى بايا كۆچۈرگهن كودنى سىز زىيارەت ئهھۋالىنى بىلمهكچى بولغان تور بېكهت، بلوگنىڭ بارلىق بهتلىرىگه چاپالڭ

 ۋە باشقا بارلىق تارماق بهتلىرىدىكى كود indexور بېكهتنىڭ ئهگهر سىزنىڭ ئايرىم تور بېكىتىڭىز بولسا مهزكۇر كودنى ت

  . بهت رايونىنىڭ ھهرقانداق بىر يېرىگه چاپلىسىڭىز بولىدۇ. ئارىسىغا چاپلىشىڭىز كېرەك

  :ئهگهر بلوگ بولسا 

Blog*Spot ئورنىدىنال » كۆزنهك قوشۇش« داjavascriptتىمال بىر قې.  كودىنى قوشۇمهن دەپ قوشۇپ قويسىڭىز بولىدۇ

  .قوشسىڭىز بارلىق بهتلهرگه قوشۇلىدۇ
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Blogbus قا قوشماقچى بولسىڭىز index ۋە detail-postبهتلىرىگه قوشۇشىڭىز كېرەك  .  

 قىسمىغا قوشۇپ قويسىڭىز htmlئۇنىڭدىن باشقا ئورۇنالردا ئۆزىڭىز ئىز قوغلىماقچى بولغان ھهرقانداق بىر بهتنىڭ 

  .بولىدۇ

  . تىن كېيىن ئېنىق سانلىق مهلۇماتالرغا ئېرىشهلهيسىز سائهت24سىز كودنى قوشۇپ 

مهزكۇر كود پهقهت ئىز قوغاليدۇ، تور بېكهتته ئىجرا بولۇپ بىر نهرسه كۆرۈنمهيدۇ، شۇڭالشقا ھهرقانداق كود : ئهسكهرتىش

قايتا . شۇڭمهزكۇر كودنىڭ بۇزۇلۇپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن ئۆزىڭىز پهرق ئهتكۈدەك جايغا قو. رايونىغا قوشۇشقا بولىدۇ

  نى ئىشلىتىشAnalyticsكېيىنكى ماقاله .ئۆزگهرتمهڭ، ھهرقانداق ئهھۋال ئاستىدا ئېلىۋەتمهڭ

 ماقالىنى گۇگول ئىزدش نهتىجىسىگه ئهڭ تېز قوشۇش

  html.20687973/logs/com.blogbus.baliq://http - تهكلىماكان بلوگى :مهنبه

 ئىزدەش ماتورىنىڭ قوشۇۋېلىشى ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت كىتىدىغانلىقىنى بىلهمسىز؟ googleيېڭى يازغان ماقالىنى 

كۈن؟ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئۇزاق ۋاقىت كىتهمدۇ؟ ئهگهر تۆۋەندىكى ئۇسۇلنى قولالنسىڭىز بلوگ يېڭى يازمىسىنى 10كۈن؟ 1

googleشى ئۈچۈن نهچچه مىنۇتال ۋاقىت كىتىدىغانلىقىنى بىلىسىز ئىزدەش ماتورىنىڭ قوشۇۋېلى.  

 دا ئىزدەپ googleبۇ ئۇسۇلنى مهن سىناپ باقتىم ، ئاۋۋال يېڭى يازغان ۋە نهچچه كۈننىڭ ئالدىدا يازغان يازمىلېرىمنى 

  .كۆرسهم ھېچقانداق نهتىجه چىقمىدى

 بۇ بېكهتكه يېڭى يازمامنىڭ ۋە نهچچه كۈن ئالدىدا يازغان   ping/com.google.blogsearch://httpشۇنىڭ بىلهن 

  .يازمىلېرىمنىڭ تور ئادىرسىنى يوللىۋەتتىم

~~~~~~~~~~~  ئارقىلىق قايتا ئىزدەپ كۆردۈم ، ۋاھ googleمىنۇت ئهتراپىدا ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن 5تهخمىنهن 

  .ورى قوشىۋاپتۇبىردەمدىال ئىزدەش مات

google نىڭ بلوگ ئىزدەش مۇالزىمىتىنىڭ ئايرىم بىر ping مۇالزىمىتى بار بولۇپ بۇ يهرگه يېڭى يازغان ماقالىنىڭ 

  .ئۇلىنىشىنى يوللىسىڭىز ئىزدەش ماتورى دەرھال قوشىۋالىدۇ

 توربهت ياكى بلوگالردا يوللىنىپ لېكىن ئهسكهرتىدىغىنىم ، يوللىغان ماقاله ئهگهر توردا ئهسلىدە بار بولغان ۋە كۆپىنچه

  .بولغان مهزمۇن بولسا، ئىزدەش ماتورى يوللىغان ماقاله ئۇلىنىشىڭىزنى قۇبۇل قىلماسلىقى مۇمكىن

:  نىڭ بۇ ئىقتىدارىنى ئاالھىدە تهۋسىيه قىلىمهن ، تور ئادىرسى googleبلوگىر قېرىنداشالرغا 

ping/com.google.blogsearch://http  

  .ھهر قېتىم يېڭى يازما يېزىپ بولغاندا مۇشۇ ئادىرىسقا يازمىنىڭ تور ئادىرىسنى يوللىۋەتسىڭىزال بولىدۇ

  ئارامگاھ بلوگدىن ئارامگاھ: ئاپتور

http://baliq.blogbus.com/logs/20687973.html
http://blogsearch.google.com/ping
http://blogsearch.google.com/ping
http://aramga.blogbus.com/logs/20629689.html
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   بىر قانچه ئۇيغۇر بىلوگلىرىمهن ياقتۇرغان

 

http://aramga.blogbus.com                           
 

 ئارامگاھ بلوگى

 http://baliq.blogbus.com                        
 

 تهكلىماكان بلوگى

http://yuksel.blogbus.com                          
 

 يۈكسهل بلوگى

http://insaniyet.blogbus.com 
 

 ئىنسانىيهتنىڭ قايغۇسى

http://qutyar.blogbus.com                          
 

 قۇتيار بلوگى

http://n6681.blogbus.com                        
 

 نوكىيا بلوگى

http://boghlan.blogbus.com                          
 

 بوغالن بلوگى

http://juxkun.blogbus.com                     
 

 جۇشقۇن بلوگى

http://uzdiyar.blogbus.com                   
 

   ئۇزدىيار بلوگى

http://baylar.blogbus.com                     
 

 بايالر بلوگى

http://taklimakan.blogbus.com                     
 

 تهكلىماكان بلوگى

http://koklem.blogbus.com                        
 

   كۆك بلوگى

http://armanim.blogbus.com                      
 

 ئارمانىم بىلوگى

http://uginish.blogbus.com                  
 

 ىئۈگىنىش بىلوگ

http://dunyakara.blogbus.com                             
 

 دۇنيا بىلوگى

http://uyghurlar.blogbus.com    
 

 ئويغۇر كومپىيۇتېر ھهۋەسكارلىرى بىلوگى

http://aynuri.blogbus.com                  
 

 ئاي نۇرى بىلوگى

http://eynek.blogbus.com                                 
 

 ئهينهك بلوگى

http://umid.blogbus.com                                 
 

 ئۈمىد بىلوگى
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          لكصتاپلصرصېظابرال ظ                                                                                          53

http://ilkitap.blogbus.com   

http://risalim.blogbus.com                                
 

 رىسالىم بىلوگى

http://karwan.blogbus.com                                   
 كارۋان بىلوگى
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  ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتىش مهركىزى

http://ilkitap.blogbus.com  
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http://karwan.blogbus.com/
http://ghulja.blogbus.com/
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