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  ئابرال: ئىلىكىتاپ ئىشلىگۈچى

بۇ ئىلكىتاپتىكى بارلىق مهزمۇنالر بىلىك كۇلۇبىدىن ئىلىنغان بولۇپ، ئىلكىتاپقا كىرگۈزۈلگهن بارلىق 

ئهگهر سىز .پتۇرىغا تهۋەماقالىلهرنىڭ ئاپتۇرلۇق ھوقۇقى ۋە ياكى باشقا ھوقۇقلىرى ئهسلى ئهسهر ئا

بۇالرنى سودا خارەكتىرىدە ئىشلهتمهكچى بولسىڭىز ئهسلى ئاپتۇرى بىلهن ياكى بىلىك كۇلۇبى بىلهن 

  .ئاالقىلىشىڭ
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  كومپىيوتىر مهشغۇالت سېستىمىسى ھهققىدە

    
  چۆل ئوغلى: يوللىغۇچى

 

كومپىيوتىردا مهشغۇالت ئېلىپ بارغان ۋاقتىڭىزدا سىزنىڭ  ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن، سىز: ئېالۋە
 نداقكومپىيوتىر بىلهن، كومپىيوتىرئالدىدا ئولتۇرغان سىزنىڭ ئارىڭىزدا قا ئالدىڭىزدا تورغان

فىزىكىلىق  ئوخشاشلىقالرنىڭ بارلىقى توغرىسدا ئويلىنىپ كۆرگهنمۇ؟ گهرچه ، كومپىيوتىر بىر
ئىقتىدارىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى  تۇزۇلگهن ماشىنا بولسمۇ ، ئۇنىڭ ئاساسى خىزمهت ئۈسكىنىلهردىن

م تهن بىلهن مهسلهن ئېيتايلۇق،ھهرقانداق ئادە .ئادەملهرگه بولغان تهدبىقلىنىشتىن ئايرىاللمايدۇ
ھهر بىر تهن مۇكهممهل روھنىڭ بىرلهشمىسى ئارقىلىقال . بولىدۇ روھنىڭ بىرلهشمىسدىن تۇزۈلگهن

 روھتىن ئايرىلغان تهننىڭ ھىچقانداق ئهمگهك. ۋۇجۇدلىقىنى نامايان قىالاليدۇ ئاندىن ئۆز
تهدبىقلىساق، تهن  غاكومپىيوتىر بۇ قانۇنىيهتنى. ئىقتىدارى يوق بۇلۇپ بىز ئۇنى ئۈلۈك دەپ ئاتايمىز

يۇمشاق دىتال قاچىالنمىغان . قىسمىدۇر  كومپىيوترنىڭ قاتتىق دىتالى، روھ ئۇنىڭ يۇمشاق دىتال-
شۇنىڭ ئۈچۈن . ئۇنىڭ خىزمهت ئىقتىدارى بولمايدۇ كومپىيوتىرخۇددى ئۈلۈككه ئوخشاش بولۇپ،

ايان قىلماقچى بولغىنىم تۆۋەندە ب مىنىڭ. ئىنتايىن مۇھىم يۇمشاق دىتالالر كومپىيوتىر ئۈچۈن
دىتاللىرى ئىچىدىكى ئهڭ ئاساسى ۋە ئهڭ مۇھىم بولغان يۇمشاق  كومپىيوتىر يۇمشاق

   .مهشغۇالت سېستىمىسى توغرىسىدىكى دەسلهپكى چۇشهنچىلهردىن ئىبارەت كومپىيوتىر-دىتال

        مهشغۇالت سېستىمىسى دىگهن نىمه؟مهشغۇالت سېستىمىسى دىگهن نىمه؟مهشغۇالت سېستىمىسى دىگهن نىمه؟مهشغۇالت سېستىمىسى دىگهن نىمه؟....1111

مهسىلهن ئىكران، ئانا ( رلىق قاتتىق ئۈسكىنىلىرىبا مهشغۇالت سېستىمىسى دىگىنمىز كومپىيوتىرنىڭ
 مهسىلهن ئهل كاتىپ،( ۋە يۇمشاق دىتاللىرى ) قاتارلىقالر.... پىرىنتىر،سىكهنىر تاختا، توك مهنبهسى،
ئارتقۇزۇپ،  ۋەزىپسىنى نى كونتىرول قىلىش ۋە باشقۇرۇش) قاتارلىقالر ....فوتوشوپ، ئېكسىل

سانالر قۇرۇلمىسنىڭ  واليلىق يارىتىدىغان، پىروگرامما ۋەكومپىيوتىر ئىشلهتكۇچىسى ئۈچۈن ق
 .يىغىندىسىدىن ئىبارەت

 .تۆۋەندىكىدەك بىر نهچچه نوقتىدىن چۈشىنىشكه بولىدۇ تېخىمۇ ئېنىقراق قىلغاندا ئۇنى
مهركىزى بىر تهرەپ قىلغۇچ كومپىيوتىر قاتتىق دىتاللىرى ئىچىدىكى  سېستىما چۈشهنچىسى بۇيىچه،

 شۇنىڭغا ماس ھالدا، مهشغۇالت. ئاتاشقا بولىدۇ كومپىيوتىرنىڭ يۈرىكى دەپ يادرو بۇلۇپ،
 باراۋەر بولۇپ سېستىمىسى بولسا كومپىيوتىر يۇمشاق دىتاللىرى ئىچىدىكى يادرو، ئۇ چوڭ مىڭىگه

مۇھىم ۋە ئهڭ مۇرەككهپ  كومپىيوتىر سېستىمىسىدىكى كونتىرول مهركىزى؛ ئهڭ ئاساسى ، ئهڭ
ئۈچۈن ئېيتقاندا، مهشغۇالت سېستىمىسى  كومپىيوتىر ئىشلهتكۈچى.دىتالى ۇمشاقبولغان سېستىما ي
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ئهگهرمهشغۇالت سېستىمىسى بولمىسا . ئاالقىلىشىش سۇپىسى ئىشلهتكۈچى ۋە كومپىيوتىر ئارىسىدىكى
شۇڭالشقا . قۇرۇلمىلىق كومپىيوتىرنى پهقهتال ئىشلىتهلمهسلىكى مۇمكىن ،ئىشلهتكۈچى مۇرەككهپ

 قوالي ، جانلىق ۋە بىخهتهر ئىشلىتىشكه ئىگه قىلىش ئۈچۈن چۇقۇم مهشغۇالت ىكومپىيوتىرن
بولغاندا،  مهسلهن بىز پىرىنتىرداخهت بېسىپ چىقارماقچى. سېستىمىسىنىڭ ياردىمى بۇلۇشى كېرەك

بويرۇقنى  دىگهن" بېسىپ چىقىرىش"پهقهت ھۆججهتنى تهييارالپ، مهشغۇالت سېستىمىسىغا 
مۇرەككهپ جهرياندىن  ستىمىسىنىڭ ياردىمى ئارقىلىق ئارلىقتىكى نۇرغۇنبهرسهكال،مهشغۇالت سې

ئهمىليهتته، ئۇ خهتنى بېسىپ . ئېرىشمىز خالى ھالدا، پىرىنتىرنىڭ چىقىرىش ئېغىزىدىن نهتىجىگه
خېلىال مۇرەككهپ بىر جهريان ئارقىلىق ئۇرۇندىلىدۇ؛  چىقىرىش كومپىيوتىرنىڭ ئىچكى قىسمىدا

 .كومپىيوتىر ئارىسدىكى ئاالقه شهكلى ئۈچ خىل بولىدۇ ى بىلهنئىشلهتكۈچ ئادەتته،
 شهكلى بۇيرۇق .(1)

كومپىيوتىرنىڭ  ئىشلهتكۈچى كۈنۈپكا تاختىسى ئارقىلىق مۇناسىۋەتلىك بۇيرۇقنى كىرگۈزۈپال،
يىل بۇرۇن كوپ  بىر نهچچه. تهمىنلىگهن مۇالزىمىتىگه ئېرىشهلهيدۇ ئىشلهتكۈچى ئۈچۈن

  .ەشغۇالت سېستىمىسى مۇشۇ خىل تىپقا تهۋمه DOS ئىشلىتىلگهن
  كىچىك پىروگراممىالر بىرلىكىنى يۆتكهپ قوللىنىش شهكلى (2).

 باشقا قوللىنىشچان يۇمشاق دىتال مۇھىتىداتۇرۇپ، مهشغۇالت سېستىمىسنىڭ بۇنىڭىدا ئىشلهتكۇچى
 ېستىمائىشلهتكۇچىگه تهمىنلىگهن مۇالزىمهت پىروگراممىالر توپى بىرلىكىنى ئىشلىتىپ، س

  .مۇالزىمىتىگه ئېرىشدۇ
  كۆزنهك شهكلى (3).

بېسىش ۋە دىئالوگ رامكىسىغا جاۋاپ بىرىش قاتارلىق  ئىشلهتكۇچى مائۇسنى چىكىش، كۇنۇپكا
 مهسلهن بىز ھازىر كۆپ. ئوخشاشال كومپىيوتىردا مهشغۇالت ئېلىپ بارااليدۇ ئارقىلىق ئاددى ئۇسۇلالر
 يۇمشاق دىتال چۈشهنچىسى بويىچه .مىسىمهشغۇالت سېستى WINDOWSئىشلىتىدىغان

 بىرىنچى قاتالم ئېيتقاندا، مهشغۇالت سېستىمىسى قاتتىق دىتالالر بىلهن بىۋاسته ئاالقىدە بولىدىغان،
پىروگراممىالر ۋە كۆپلىگهن سانالر  يۇمشاق دىتال بۇلۇپ، ئۇ نۇرغۇنلىغان ناھايتى مۇرەككهپ

 .قۇرۇلمىسىدىن تۈزۈلگهن

        ئاساسلىق فونكىسيىسىئاساسلىق فونكىسيىسىئاساسلىق فونكىسيىسىئاساسلىق فونكىسيىسى    ىمىسىنىڭىمىسىنىڭىمىسىنىڭىمىسىنىڭمهشغۇالت سېستمهشغۇالت سېستمهشغۇالت سېستمهشغۇالت سېست. . . . 2222    

 .باشقۇرۇش نى (CPU)مهركىزى بىر تهرەپ قىلغۇچ.(1)
CPU ئۇنىڭ ئىقتىدارىنىڭ  .بولسا بىر پۈتۈن كومپىيوتىر سېستىمىسىدىكى ئهڭ يادرولۇق تهركىب

 يهنه كىلىپ. بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇ كومپىيوتىرنىڭ ئىقتىدارىغا ياخشى يامان بولىشى پۇتكۇل
CPU سۇرئىتىدىن كۆپ تىز  دىتالالرنىڭ ئىشلهش  ئىشلهش سۇرئىتى باشقا بارلىق قاتتىقنىڭ

. دىن ئايرىاللمايدۇ CPU تهركىبلهرنىڭ نورمال خىزمىتى ئوخشاشال بۇلۇپ، كومپىيوتىردىكى باشقا
 كومپىيوتىردا بىرال ۋاقىتتا مۇزىكا قۇيۇش، خهت كىرگۇزۇش، پىرىنتىردا خهت بېسىپ مهسلهن، بىز

قۇيۇلۇشى، بىزنىڭ  چۈنكى مۇزىكىنىڭ. بارااليمىز ش قاتارلىق كۆپلىگهن مهشغۇالتالرنى ئېلىپچىقىرى
سۈرئىتىدىن  نىڭ CPU خهت كىرگۈزۈش سۈرئىتىمىز، پىرىنتىرنىڭ خهت بېسىپ چىقىرىش سۈرئىتى
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خهتلهرنى قۇبۇل  CPUيهتكهندە،  كۆپ ئاستا بولغاچقا، بىز كىرگۈزگهن خهت مهلۇم جۇغالنمىغا
قىلىدۇ، ۋە ئۇنى تۇگهتكهندىن كىيىن دەرھال  پىروگراممىسىنى ئىجرا  ۋە بېسىپ چىقىرىشقىلىش

تاپشۇرغان كۆپلىگهن  مۇشۇ ئۇسۇل بىلهن بىز. قىلىدۇ مۇزىكا قۇيۇش پىروگراممىسىنى ئىجرا
بىراق خهت بېسىش پىروگراممىسنى ئۇزاق ئىجرا قىلىپ كهتسه، . ماڭىدۇ ۋەزىپىلهرنى تهڭ ئۇرۇنداپ

 نىڭ CPU ئۇنداقتا كىم. ئۈزۈك ئاڭلىنىپ قالىدۇ- تهسىر يىتىپ، ئۇزۈك قۇيۇلىشىغا نىڭمۇزىكى
قىلىنىشنى  ئۈنۈملۈك ئىجرا مۇۋاپىق ۋاقىتتا ۋەزىپه ئالماشتۇرۇپ، ھهر قايسى ۋەزىپىلهرنىڭ ئهڭ

ئۇرۇندىيالىشمۇ مۇمكىن  كونتىرول قىلىدۇ؟ ئهلۋەتته ، بۇنى ئىشلهتكۇچى ئورۇندىمايدۇ، ھهم ئۇنىڭ
  .ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ نى باشقۇرۇشى CPU مهشغۇالت سېستىمىسىنىڭ بۇ دەل. ئهمهس

  .ئىچكى ساقلىغۇچنى باشقۇرۇش. (2)
 .بولسا كومپىيوتىر سېستىما قۇرۇلمىسى ئىچىدىكى ئهڭ مۇھىم تهركىبلهرنىڭ بىرى ئىچكى ساقلىغۇچ

CPU بولغان سان  پىروگراممىغا كېرەكلىكبىر پىروگرامما، ۋە بۇ  ئىجرا قىلىنىدىغان ھهر قانداق دا
سېستىمىسنىڭ ئاساسى  مهشغۇالت .سىفىرالرنىڭ كۆپ قىسمى چۇقۇم ئىچكى ساقلىغۇچتا بۇلۇشى كېرەك

بىراق ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ سىغىمى چهكلىك .ساقلىندۇ پىروگراممىلىرىمۇ ئىچكى ساقلىغۇچتا دائىملىق
غاندا، ھهممىسى ئۈچۇن يىتهرلىك بوشلۇق مهشغۇالت ئېلىپ بار بۇلۇپ، بىز بىرالۋاقىتتا كۆپ

 تۇپهيلىدىن، بىرال ۋاقىتتا كۆپ ئۇنداقتا ئىچكى ساقىلغۇچنىڭ بۇ چهكلىمىسى .ئاجرىتىپ بىرەلمهيدۇ
ئىقتىدارىغا  مهشغۇالت ئېلىپ بارماسلىق كېرەكمۇ؟ مهشغۇالت سېستىمىسى بۇ مهسلىنى ھهل قىلىش

بولمىغان پىروگرامما ۋە  سقۇچىدا ئىشلىتىش ھاجىتىكىيىنكى ۋەزىپه ئىجرا قىلىنىش با ئىگه بۇلۇپ
كىيىنكى باسقۇچتا الزىملىق پىروگرامما ۋە  ۋە. سانالرنى دەرھال سىرتقى ساقلىغۇچقا يۆتكهيدۇ

 ئهكىرىپ، بىز كومپىيوتىرغا تاپشۇرغان ۋەزىپىلهرنىڭ سىفىرالرنى ئىچكى ساقلىغۇچىقا يۆتكهپ
 .قا ئېشىشىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدۇبىلهن ئىش ئۆزلۈكسىز ۋە ئهڭ تىز سۈرئهت

 .باشقۇرۇش ئهسۋاپ. (3)
مهسىلهن، قاتتىق دىسكا،  .كومپىيوتىر سېستىمىسغا تهۋە بولغان سىرتقى ئهسۋاپالرنىڭ تۇرى كۆپ

ئارقىلىق، يانداش ئاالقه -ئارقىمۇ يۇمشاق دېسكا، نۇر دېسكا، ئىكران،پېرىنتىر، سىكهنىر ۋە
ئاساسلىقى  كونتىرول قىلىش ئىنتايىن مۇرەككهپ، ئهڭ بۇ ئهسۋاپالرنى. قاتارلىقالر....... ئېغىزى

مهشغۇالت سېستىمىسى . نىڭ سۇرئىتىگه سېلىشتۇرغاندا كۆپ ئاستا CPU بۇالرنىڭ ئىشلهش سۇرئىتى
 دىتالالرنىڭ ياردىمىدە بۇ ئاستا سۇرئهتلىك سىرتقى ئهسۋاپالر بىلهن تىز مۇناسىۋەتلىك قاتتىق

بىرىنىڭ  ئهسۋاپالرنىڭ بىر ۋە ھهرقايسى. دا ماسالشتۇرۇش ئىلىپ بارىدۇئارىس CPU سۇرئهتلىك
كاپالهتكه ئىگه  چهكلىمىسىگه ئۇچرىمىغان ئاساستا ئوخشاش ۋاقىتتا خىزمهت ئېلىپ بېرىشىنى

  .قىلىدۇ
  .ھۆججهت باشقۇرۇش.(4)

هتكۇچىنىڭ شۇنداقال ئىشل. ئۇچۇرالرنىڭ ئاساسلىق ساقلىنىش شهكلى ھۆججهت بولسا كومپىيوتىردىكى
مهشغۇالت سېستىمىسنىڭ ھۆججهت . قىممهتلىك ماتىرياللىرى ساقلىغان ئهڭ كومپىيوتىردا

 ئاساسى مهقسىتى مۇشۇ قىممهتلىك ئۇچۇرالرنى تهرتىپلىك،تهشكىللىك ھالدا ئۇزاق باشقۇرۇشتىكى
پىروگراممىالرنىڭ  مهزگىل كومپىيوتىر ئىچىدە ساقالش، ھهمدە ئىشلهتكۇچى ۋە مۇناسۋەتلىك
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ئهڭ قوالي بولغان ئاالقه  چۈرۈش قاتارلىق مهشغۇالتىغاۆئېچىش، ئىتىش، ۋە ئ ھۆججهت قۇرۇش،
  .يۈزى ئورنىتىپ بىرىش

        ....تۈرلىرىتۈرلىرىتۈرلىرىتۈرلىرى    مهشغۇالت سېستىمىنىڭمهشغۇالت سېستىمىنىڭمهشغۇالت سېستىمىنىڭمهشغۇالت سېستىمىنىڭ....3333

 بۈلۈنمه ۋاقىتلىق سېستىما .(1)
نگهن اليهىله ئادەم بىرال ۋاقىتتا ئىشلىتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش مهقسىتىدە  بۇ بىر ئاساسى ماشىنىنى كۆپ

ماشىنا  بۇلۇپ، ئۆزلۈكسىز ۋاقىتنى بىر قانچه بۆلهككه بۈلۈپ، ھهر بىر ۋاقىت بۆلىكىدە ئاساسى سېستىما
سۈرئىتى ناھايتى تىز  چۇنكى ئاساسى ماشىنىنىڭ. ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ پهقهت بىرال ئىشلهتكۈچى

. ىماالل ئىشلىتهلهيدۇئىشلىتۋاتقاندەك ب بولغاچقا، ھهر بىر ئىشلهتكۈچى ئۇنى خۇددى ئۆزى يالغۇز
 ىست يىلى ئامرىكا ماسساچۇس-1963ۋاقىتلىق سېستىمىدىن  بىر قهدەر داڭىلىق بولغان بۈلۈنمه

 MULTICS مهشغۇالت سېستىمىسى ۋە CTSS قىلىپ ياسىغان تېخنىكا ئىنىستىتوتى تهتقىق
  .بار مهشغۇالت سېستىمىسىلىرى

   مهشغۇالت سېستىمىسىلىقتىز ئىنكاس .(2)
قىلىش ۋە تىز  چهكلىك ۋاقىت ئىچىدە ئۇچۇرالرنى تىز بىر تهرەپ ا ئىنتايىن قىسقا بولغانبۇ سېستىم

ئىنكاس ۋاقتىغا بولغان تهلهپكه ئاساسهن بۇ خىل . ئاالھىدىلىكىگه ئىگه ئىنكاس قايتۇرۇش
 تىز ئىنكاس سېستىمىسى ۋە يۇمشاق تىز ئىنكاس سېستىمىسى سېستىمىسى يهنه قاتتىق مهشغۇالت

ئىشلهپچىقىرىش  قاتتىق تىز ئىنكاس سېستىمىسى ئاساسلىق سانهئهت. گه بۆلىندۇدەپ ئىككى
قورالالرنى يىراقتىن باشقۇرۇش  جهريانىنى كونتىرول قىلىش ئالهم تهتقىقاتىدىكى ئىز قوغالش، ھهربى

  .ساھهلىرىدە ئىشلىتىلدۇ
هت ۋە ئىشهنچىلىك بولىدۇكى قاتتىق تىز ئىنكاس سېستىمىسىغا بولغان سۈرئ بۇنىڭدىن كۆرۋېلىشقا

تىز ئىنكاس سېستىمىسنىڭ ئىنكاس ۋاقتىغا قويۇلغان  يۇمشاق. ئىنتايىن يوقىرى دەرىجه تهلىپى
بانكا  نىسبهتهن تۆۋەن بۇلۇپ، ئۇ ئاساسهن ماتىريال ئىزدەش، ئالدىن بېلهت ھاۋالهقىلىش، تهلهپ

  .قوللىنىلدۇ مالىيه ئىشلىرىنى باشقۇرۇش قاتارلىق سېستىما ۋە ساھهلهردە
  مىكرو كومپىيوتىر مهشغۇالت سېستىمىسى .(3)

يول تېخنىكىسنىڭ  دەرىجىدىن تاشقىرى چۆڭ كۆلهملىك توپالشتۇرۇلغان توك  چۆڭ كۆلهملىك ۋە
  زورتهرەققى قىلىشىغا ئهگىشىپ، شهخىسلهر ئىشلىتىدىغان مىكرو تىپلىق كومپىيوتىرالر ئۇچقاندەك

ئهڭ   سېستىمىسى CP/M .ىقا قاراپ يۇزلهندتهرەققىياتقا ئېرىشتى ۋەتهدرىجى ئۇمۇملۇشۇش
بىر قهدەر كۈچلۈك  بولۇپ، ئۇ دەسلهپته مىكرو كومپىيوتىرالر ئۈچۈن ياسالغان مهشغۇالت سېستىمىسى

 شىركىتى MICROSOFT يىلالردا كىيىنكى. بولغان ھۆججهت باشقۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگه بولغان
يېقىنقى .نىڭ ئورنىنى ئالغان CP/M سىمهشغۇالت سېستىمى MS-DOS تهتقىق قىلىپ ياسىغان

مىدىيهلىك يۆنىلىشكه قاراپ تهرەققى قىلغان بولۇپ، كۆپ  يىلالردىن بىرى، مىكرو كومپىيوتىر كۆپ
 سېستىمىسدا يىزىق، رەسىم، سۆرەت، سىن، ئاۋاز قاتارلىق كۆپ خىل مهشغۇالت مىدىيهلىك

. ھازىرالنغان ئىقتىدارلىرى  ۋە قۇيۇشئوچۇرالرنى پىرىسالش، ساقالش، ئۇزۇتۇش، بىر تهرەپ قىلىش
قۇرۇلمىسى ئېنىقكى  بۇ خىل كۆپ مىدىيه تېخنىكىسنى قولاليدىغان مهشغۇالت سېستىمىسىنىڭ
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ئېيتقاندا، تېخىمۇ قوالي ۋە مهشغۇالت  ئهمما كومپىيوتىر ئىشلهتكۇچى ئۈچۈن.نىسبهتهن مۇرەككهپ
قۇرۇلمىسى توغرىسدا ھىچقانداق  ومپىيوتىرئاالھىدىلىكى ك يۈزى تېخىمۇ چىرايلىق بۇلۇپ، ئۇنىڭ بۇ

دىمهك بۇ . كىشلهرنىمۇ كومپىيوتىر ئىشلىتىش ئىمكانىيتىگه ئىگه قىلدى چۇشهنچىگه ئىگه بولمىغان
ئاساس  مىدىيهلىك مهشغۇالت سېستىمىسى كومپىيوتىرنىڭ مىڭلىغان ئائىلهرگه كىرىشىگه كۆپ خىل

دەل يوقىردا  مهشغۇالت سېستىمىسى WINDOWS بىزگه ئهڭ تۇنۇشلۇق بولغان. يارىتىپ بهردى
قىلىپ ياسىغان بىر  تهتقىق شىركىت MICROSOFT بايان قىلىنغان سېستىما تىپىغا تهۋە بۇلۇپ، بۇ

 .سېستىمىسىدۇر  مهشغۇالته يۈزلۈكخىل يېڭى ئهۋالد كۈرۈنم
 

UyghurLinux نى ئىشلىتىشتىن قىسقىچه 

  تهسىرات

 ! ئهسسىالمۇ ئهلهيكۇم
 يانۋاردا خوتهندە مىللىي تىل يېزىقتىكى يۇمشاق دىتالالردىن دوكالد بېرىش يېغىنى -6يىلى - 2006

 OCR شىنجاڭ ئۇنۋىرسىتېتىدىن دوكتۇر خالمۇراد مۇئهللىم ياسىغان ئۇيغۇرچه. ئېچىلدى 
ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلغان  پروفىسور ھوشۇر ئىسالم ئهپهندى. ھهممهيلهننى بهكمۇ ھاياجانالندۇردى 

يېغىن ئاخىرىدا . قىلدى  مۇ بىزنى بهكمۇ جهلپ Linux  (Linux  Red Flag )قىزىل بايراق
كىرگۈزگۈچ قوشىدىغان  لهرگه ئۇيغۇرچهwindows 98, windows2000, windowsXp ئۇالر

دىسكىدا يهنه ئۇيغۇر كومپيۇتېر  بۇ يۇمشاق دىتال بار ئوپتىك. يۇمشاق دىتالنى ھهقسىز تارقاتتى 
كهنجى ئهپهندى ياسىغان ئۇيغۇر ئېدىت  ن فونتالر ۋە غهيرەت توختىئىلمى جهمئىيىتى تارقاتقا

دىسكا بىلهن قوشۇپ تارقىتىلغان چۈشهندۈرۈش  ئهپسۇسكى بۇ. ناملىق تهھرىرلىگۈچمۇ بار ئىدى
  ئاخىرىدا«ئىشلىتىش تهپسىلىي تونۇشتۇرۇلۇپ ئاخىرىدا  كىتاپچىسىدا ئۇيغۇر ئېدىتنى قانداق

Gayrat دەپ »بىر ياخشى سىستېمىنى ئىشلىگىنىگه رەھمهت ئېيتىمىز  ئهپهندىنىڭ مۇشۇنداق 
ئهپهندىنىڭ غهيرەت توختى  Gayrat مېنىڭ ئهپسۇسالنغان يېرىم . ئاخىرالشتۇرغان ئىدى

ئهپهندى دەپ  Gayrat ئىكهنلىكىنى ئۇالر بىلمهي قالغانمىدۇ ياكى ئهتهي كهنجى ئهپهندى
 ناش جهريانىدا شىنجاڭ ئۇنۋىرسىتېتى نامىدائۇالر تارقاتقان كىرگۈزگۈچنى سى يازغانمىدۇ ؟

كۆپ  بۇ جهھهتته.  ھهرىپىدە مهسىله بارلىقىنى ھىس قىلدىم »ھ «تارقىتىلغان فونتالردا باش 
 . توختالغۇم يوق

 . ئوتتۇرغا قويۇپ باقاي ھهققىدە ئېلىپ بارغان سىناقلىرىمنى Red Flag Linux ئهمدى
نىڭ بىر يۈرۈش ئوپتىك  Red Flag Linux  يۈرۈپيۈزۈمنى قېلىن قىلىپ ئۇالرغا يالۋۇرۇپ

. بولغاندىن كېيىن ئۇنى سىناشقا باشلىدىم  قۇربان ھېيىتنى ئۆتكۈزۈپ. دىسكىسىنى ئېلىۋالدىم 
 : سهپلىمىسى مۇنداق سىناق ئېلىپ بارغان كومپيۇتېرىمنىڭ

 intel 815 ept ئاساسىي تاختا
CPU بولسا intel celeron 1.3Ghz 
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 128MBچ بولسا ئىچكىي ساقلىغۇ
  گىگابايت20قاتتىق دىسكا 

 ATI Radeon9200se (Vedio card)سىن كارتا
كۆرسهتمه بويىچه ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچنى  سېستىمىالر نورمال قاچىلىنىپ بولغاندىن كېيىن(1)

 KEdit ئۆزى تهمىنلىگهن تېكست تهھرىرلىگۈچ Red Flag Linux قاچىالپ قايتىدىن قوزغۇتۇپ
جهمئىيىتى تارقاتقان  ئاندىن ئۇيغۇر كومپيۇتېر ئىلمى ۇرچه كىرگۈزۈپ باقتىم ،ئارقىلىق ئۇيغ

بىراق ، كىرگۈزگۈچنى ياسىغاندا . بېقىۋىدىم شۇنداق نورمال ئىشلىدى  فونتالرنىمۇ قاچىالپ سىناپ
 . ئۇنتۇلۇپ قالدىمىكىن پهقهتال چىقىرالمىدىم « » قوش تىرناق

 » خ ە لق«دەپ كىرگۈزسهم »خهلق «الپ ئۇيغۇرچه قاچى نى Red Office ئاندىن كېيىن (2)
 بۇ بهلكىم مېنىڭ تېخنىكامنىڭ تۆۋەنلىكى ياكى. ئۇالنمىدى  ھهرىپى« ە « دەپ چىقىۋىلىپ 
windows Xpدا Usp10.dll  ھۆججىتىنى يېڭىلىمسا كۆرىلىدىغان خاتالىقتهك بىر مهسىله
 . بولىشىمۇ مۇمكىن

 دېگهن مۇندەرىجه ئاستىدىكى uygur office ىكىئاندىن كېيىن ئوپتىك دىسكا ئىچىد (3)
open office  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلۇپتۇ  پۈتكۈل مهشغۇالت تىزىملىكلىرى. نى قاچىالپ سىناپ باقتىم

دا كۆرۈلگهندەك  Red Office ئۇيغۇرچه كىرگۈزگهندە. بۇ بهكمۇ ئهھمىيهتلىك ئهمگهك بوپتۇ 
نىڭ » ئه«خهتلهردىمۇ ئاياغ ىكىدىكىئهھۋال كۆرۈلۈش بىلهن بىرگه مهشغۇالت تىزىمل

 . ئۇالنمىغانلىقىنى ھىس قىلدىم
 نىڭ Linux دېگهن مۇندەرىجه ئاستىدىكى پۈتكۈل serdar Linux بۇ خىل ئهھۋال بهلكىم

KDE ئۇيغۇرچىالشتۇرىدىغان ھۆججهتلىرىنى قاچىلىسام تۈزۈلۈپ كېتىشى مۇمكىن سىنى . 
 - MS نىڭ ئىچىدىكى office چىلىغان ھهر ئىككىلىسىناقنىڭ يهنه مۇھىم بىر تۈرى مهن قا (3)

Excel غا ئوخشاپ كېتىدىغان Excel  دەپ   يانۋار- 16يىلى -2006نىڭ ۋارىيانتىنى قوزغۇتۇپ
 . كىرگۈزسهم سىزىقچه ئهڭ بېشىغا چىقىۋالدى

ئۆزى تهمىنلىگهن رەسىم سىزىش قورالى ياكى  Red Flag Linux . قوشۇمچه سىناق (4)
ئىچىدىكى رەسىم بىر تهرەپ قىلىش قورالى بولمىسۇن  نىڭ office  ئىككىلىقاچىلىغان ھهر

 . نورمال كىرگۈزۈش ئىمكانىيىتى بولمىدى رەسىملهرگه ئۇيغۇرچه خهتلهرنى
 . ئاخىرقى خۇالسه

قوشۇنۇمىزنىڭ دەۋر بىلهن تهڭ ئىلگىرللىيهلهيدىغان سهرخىل قوشۇن ، چىرايلىق  بىزنىڭ پروگرامىرالر
 ۋار قوشۇن ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلماي تۇرالمايمىز ھهم ئۇالرنىڭ ئهجرىگهجهڭگى قوشۇن ،

 Red Flag Linux شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا بۇدا قېتىمقى يېغىندا تارقىتىلغان. بارىكالال ئېيتىمىز 
ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلغان نۇسخىسىنىڭ  نىڭ open office نىڭ ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلغان نۇسخسى ۋە

ئايىغى چىقىشقا باشلىغان بۇ نارىسىدىنىڭ  نۇسخا بولۇپ قالماسلىقىنى ، ئهمدىلهتىنئهڭ ئاخىرقى 
قۇدرەتكه تولۇپ پىشىپ يېتىلىشىنى؛ بۇنىڭدىن بۇرۇنقى  تېخمۇ تېمهن ، ساغالم چوڭ بولۇپ كۈچ

تهكرارلىماي ساغالم تهرەققىي قىلىشىنى ئۈمىد قىلىش بىلهن بىرگه  ئهگرى توقاي يولالررنى قايتا
 دىتالالرنى ئېچىشنىڭ پهخرى ۋە سهركىسى بولغان ئۇيغۇر سوفتنىڭ چوڭ بىرلىكنى رچه يۇمشاقئۇيغۇ

كاتىپ  قوللىشىنى ، ئۆلچهملىك يۇنىكوددا كىرگۈزۈلگهن تېكستلهرنى ئۆلچهمسىز تېكست يهنى ئهل
ئېرىشكهن ئۇيغۇر  ئۆلچىمىگه ئايالندۇرىدىغان ئايالندۇرغۇچالرنى ياساپ يۈرمهي چوڭ مۇكاپاتقا

بازارغا سېلىنىشىنى سهمىمىيلىك  سوفت چوڭ لۇغىتىنىڭ تىزرەك بىرلىككه كهلگهن يۇنىكود ئۆلچىمىدە
 . بىلهن ئارزۇ قىلىمىز
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Windows ھهققىدە رىۋايهت  

  
 finalfantasy: يوللىغۇچى

  

دۇنيادىكى ئهڭ  Microsoft  ياشلىق30ئادەم،  دۇنيادىكى ئهڭ باي Bill Gates ياشلىق 50
دۇنيادىكى ئىشلىتىلىش دائىرىسى ئهڭ  Windows ياشلىق 20ق دېتال شىركىتى، ئۇتۇقلۇق يۇمشا

ئۇالرنىڭ ھېكايىسى، ئۇزۇندىن بېرى كىشىلهرنىڭ ئاغىزىدىن  .كهڭ بولغان مهشغۇالت سىستېمىسى
 .بولۇپ كهلمهكته چۈشمهيدىغان تىپىك تېما

    مۇقهددىمهمۇقهددىمهمۇقهددىمهمۇقهددىمه

 ...يىلدىن باشاليمىز-1973ھېكايىمىزنى 
ئۆزى ئۇزۇندىن بۇيان ئارزۇ قىلىپ  Bill Gates  ياشلىق باال18دىن كهلگهن  Seattle)سىئاتىل(

 ماتېماتىكا ۋە كومپيۇتېرغا قىزغىن. ئۇنۋېرستېتىگه ئهال نهتىجه بىلهن كىرىدۇ Harvard كهلگهن
ئىزدىنىشىنى  شۇ يهردە يۇمشاق دېتال تېخنىكىسىغا بولغان Bill Gates ئىشتىياق باغلىغان

ۋە غايىسىگه  يېزىپ چىقىش بۇ ياش يىگىتنىڭ نىشانى" ۋار يۇمشاق دېتالئۇلۇغ"باشاليدۇ، 
ئۇ شۇ . سىنىقىنىمۇ باشاليدۇ دەسلهپكى سودا خاراكىېرلىك Bill Gatesشۇ جهرياندا، . ئايلىنىدۇ
تىلى تهرجىمه پروگراممىسىنى  BASIC كومپيۇتېرى ئۈچۈن بىرىنچى Altair 8800 ۋاقىتتىكى

 بولغان كومپيۇتېر پروگرامما تىلى بولۇپ، كېيىنكى ر خىل ئىشلىتىلىشى ئاددىياليىهىلهپ چىقىدۇ، بۇ بى
MS-DOS ئاساسى مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ Microsoft BASIC كومپيۇتېر . بولىدۇ

ئېرىشكهن بولسىمۇ، لېكىن ئىختىساسلىقالر ناھايىتى كۆپ  ساھهسىدە بۆسۈش خاراكتېرلىك غهلبىگه
نىڭ ئومۇمىي پهن نهتىجىسى پهقهت ئادەتتىكىدەكال  Bill Gates تا Harvard بولغان

كىشىلهرنى ھهيران قالدۇرىدىغان  Gatesيىللىقىغا چىققاندا، -3ئالىي مهكتهپنىڭ. ھېسابلىنىدۇ
تۈرىدىن BASIC . دۇنيا دەرىجىلىك ئۇنۋېرسىتېتتىن ئوقۇشتىن چېكىنىدۇ قارارنى چىقىرىدۇ، ئۇ

  Paul ئۆزىنىڭ باال ۋاقتىدىكى دوستى Bill Gatesىپ، ھوقۇقى ھهققىدىن پايدىلىن تاپقان نهشىر
 Allen بىلهن بىرلىشىپ يېڭى مېكسىكا شىتاتىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى شهھهر Albuquerque دا 

Micro-soft شۇنىڭدىن باشالپ، . شىركىتىنى قۇرىدۇBill Gates ئۆزى  ئۆزىنىڭ بارلىق زېهنىنى
  .ئىشتىياق باغلىغان كهسپىگه بېغشاليدۇ
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   Bill Gates]   ىياشلىق دەۋرىدىك[

قاتناش قائىدىسىگه خىالپلىق قىلىپ تۇتۇلغان چاغدىكى  نىڭ Bill Gates بۇ سۈرەت: ئىزاھ[
  ]رەسىمى چۈشكهن

 ھهمدە شىركهت ئىسىمىنى غا كۆچۈرۈپ ئاپىرىدۇ، Seattle كىتىنىشىر Bill Gatesيىلى، -1979
“Micro-soft” دىن “Microsoft” قا ئۆزگهرتىدۇ. Microsoft  قۇرۇلغان دەسلهپكى مهزگىل

 Bill Gatesتوغرا كېلىپ قالىدۇ،  دەل شهخسىي كومپيۇتېر تهتقىقاتى غهلبه قازانغان ۋاقىتقا
شۇ چاغدا، ئۇالر . كېلىدىغانلىقىنى بايقايدۇ ات ئارىدا يېتىپسهزگۈرلۈك بىلهن رەقهملىك دەۋرنىڭ پ

نىڭ ئۆزىنىڭ شهخسىي كومپيۇتېرىغا ماس  IBM كاتتىبېشى شۇ ۋاقىتتىكى ئهڭ ئىلغار كومپيۇتېر
ئاساسىدىكى مهشغۇالت سىستېمىسىگه ئېهتىياجلىق  CPU تىپلىق Intel x86كېلىدىغان، 

 شىركىتىدىن Tim Patterson شىركىتى Microsoftبىلهن،  شۇنىڭ. ئىكهنلىكىنى بايقايدۇ
QDOS ئىشلىتىش ھوقۇقىنى سېتىۋېلىپ، نامىنى مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ Microsoft DOS 

كېيىن قىسمهن ئۆزگهرتىشلهنى ئېلىپ بېرىپ، . ئۆزگهرتىدۇ غا) دىسكا مهشغۇالت سىستېمىسى(
كېيىنكى يىلالردا يهنه  Microsoft.  يىلى بازارغا سالىدۇ-1981ئارقىلىق IBM ئاخرىدا

نىڭ  MS-DOS مهشغۇالت سىستېمىلىرىنى بازارغا سالىدۇ، كېيىن MS-DOS نۇرغۇنلىغان
نىڭ تهلىيى ئوڭدىن كېلىپ،  Microsoft . نهشىرىگىچه داۋاملىشىدۇ x6.يىلالردىكى-90تارىخى 

MS-DOS بۇنىڭدىن باشقا، . شۇ چاغدا ئاالھىدە يۇقىرى بولىدۇ نىڭ سېتىلىشىMicrosoft نىڭ 
BASIC كۈنگه ئېشىپ -تهرجىمه پروگراممىسىنىڭ كېڭهيتىلىشىگه ئهگىشىپ، سانى كۈندىن تىلى
 نىڭ مهھسۇالتلىرى بىلهن Microsoftتىلىدا پروگرامما يېزىپ،  BASIC شىركهتلهر بېرىۋاتقان

قا ئېتراپ بارا ئاممىۋىي- تىلى بارا BASIC نىڭ Microsoftشۇنىڭ بىلهن، . سىغىشىشقا باشاليدۇ
  .بازارنى ئىگهللهيدۇ مۇ تهدرىجىي ھالدا پۈتكۈل Microsoftئىگه بازار ئۆلچىمىگه ئايلىنىدۇ، 

  



 www.bilik.cn                                                 بىلىك كۇلۇبى

12 

Microsoft نىڭ كاتتىباشلىرى  

كودىدىن  Assembly  قۇر4000نهشىرى  Microsoft DOS 1.0 يىلى تارقىتىلغان-1981
 ئۇنىڭ گرافىكلىق ئىشلهتكۈچى يۈزى. ئىجرا بوالاليدۇ ئىچكى ساقلىغۇچتاKB  8تۈزۈلگهن بولۇپ، 

(GUI) ئهمما شۇ چاغدىكى. قىلماق ناھايىتى تهس بولىدۇ بولمىغانلىقتىن، مهشغۇالت Apple 
ى بار بولۇپ، بۇ خىل بىۋاسته  GUI سىستېمىسىنىڭ مهشغۇالت Macintosh شىركىتىنىڭ

نىڭ بۇيرۇق قۇرى ئۇسۇلىغا قارىغاندا تېخىمۇ دوستانه  DOS ھالدىكى مهشغۇالت ئۇسۇلى ئېنىقكى
كهلگۈسىدە ئومۇمالشقان مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ مۇقهررەر  نىڭ Microsoft GUI . بولىدۇ

 ”Interface Manager“ پروگراممىسى GUI چۈشىنىپ يېتىپ، ئۆزىنىڭ ئېقىمى بولىدىغانلىقىنى
  يىلدا شهخسىي كومپيۇتېر مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ20بۇ دەل كهلگۈسى . باشاليدۇ نى تۈزۈشنى

  .نىڭ ئالدىدۇر Windows ھۆكۈمرانى بولغان

        بابباببابباب----1111

 ...قهدەملهر دەسلهپكى: 1985-1994 
تته، ئهمهلىيه. ئهمهس Windows ھهقىقىي ”Interface Manager“ ئالدىدا تىلغا ئېلىنغان

اليىهىلهشنى  نى Windows رەسمىي ھالدا Microsoftيىلغا كهلگهندە، -1983تاكى 
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ئىشلهتكۈچىلىرى ئۈچۈن  شهخسىي كومپيۇتېر: باشاليدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ، بازار نىشانى بولسا
  .سىستېمىسى اليىهىلهنگهن گرافىكلىق يۈزلۈك مهشغۇالت

Windows 1.x  

Microsoft Windows 1.0 ئاچقۇچىنىڭ بىر يىل ۋاقتىنى پراگرامما 55خىزمىتى  يىهىلهشنىڭ ال
 100كۈنى رەسمىي ئېالن قىلىنىدۇ، باھاسى بولسا -20 ئاينىڭ- 11يىل -1985سهرپ قىلىدۇ، ھهمدە 

ئاساسىدا قۇرۇلغان بولۇپ،  MS-DOS 2.0 بولسا  Windows 1.0 . ئامېرىكا دوللىرى
256KB  ،رەڭنى كۆرسىتهلهيدۇ خىل256ئىچكى ساقلىغۇچنى قولاليدۇ . GUI  ،بار بولغانلىقتىن

Windows 1.0 ۋەزىپه پاراللېل ئىجرا بولۇشنى قولاليدۇ، كۆزنهك مائۇس مهشغۇالتى ۋە كۆپ 
(window) بولسا Windows ئاساسلىق ئىشلهتكۈچى يۈزى ئېلېمېنتىغا ئايلىنىدۇ تىكى ئهڭ. 

Windows 1.0 تكىنى بولىدۇ، ئۇكېچكله-خالىغانچه چوڭايتىپ نىڭ كۆزنىكىنى Apple نىڭ 
Macintosh ئۈستۈنكى قىسىمىدىكى سىستېما تىزىملىكى بىلهنال پهرقلىنىدىغان  بىلهن پهقهت ئهڭ
بۇنىڭدىن . قوللىنش پروگراممىسىنىڭ ئۆزىنىڭ ئايرىم تزىملىكى بولىدۇ Windows بولۇپ، ھهربىر

ان پروگراممىالرنى ئۆز تا ساقلىنىپ قالغ Windows ھازىرغا قهدەر Windows 1.0 باشقا،
  قاتارلىقالر Calendar, Notepad, Calculatorئالىدۇ، مهسىلهن،  ئىچىگه
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. 

 
Windows 1.0 مهھسۇالت بولىقى 
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 Windows 1.0 قوزغىلىش سۈرىتى  

Windows 1.0 بولسىمۇ، لېكىن ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ ئۇنىغا بهرگهن  يېڭى دەۋر ئاچقان
ى ئاستا بولمايدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ ئىجرا بولۇش سۈرئىتى ناھايىت كۆزقارىشى ئومۇمىييۈزلۈك ياخشى

 بىلهن GEM ياخشى گرافىكلىق شهخسىي كومپيۇتېر سۇپىسى شۇ ۋاقىتتا ئهڭ. بولىدۇ
Desqview/X ئىدى.  

Windows 1.0 خىزمهت يۈزى  
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نىڭ  Windows Explorer بولسا Program Manager دىكى Windows 1.0 :ئىزاھ
سىستېما مۇندەرىجىسىدە ئۇنىڭ سايىسىنى  نىڭ Windows XP ئالدى، ھازىرغا قهدەر بىز

   (progman.exe) تاپااليمىز

Windows Windows Windows Windows 2222....xxxx        

Windows 1.0 نىڭ دەسلهپكى مهغلۇبىيىتى Microsoft قويمايدۇ،  نى قهدىمىنى توسۇپ
ئامېرىكا  100 ئېالن قىلىنىدۇ، باھاسى يهنىال Windows 2.0كۈنى، -9ئاينىڭ - 12يىلى -1987

ماس  دىكى بهزى ئىنسان خاراكتېرىگه Windows 1.0 دا Windows 2.0 .دوللىرى
كۇنۇپكىلىرى  ”Minimize“ بىلهن ”Maximize“ بىز بىلىدىغان. كهلمىگهن يهرلهر تۈزىتىلىدۇ

ئايكوننىڭ اليىهىلىنىشىدە، Microsoft .  ھهممه كۆزنهكنىڭ يۇقىرى قىسىمىدە كۆرىنىشكه باشاليدۇ
Mac OS بولغاچقا،  نىڭ ئۇسلۇبى ۋە ئېلېمېنتىنى كۆچۈرۈپ ئىشلهتكهنApple  شىركىتى

 Office تۈزىتىشلهردىن باشقا، ھازىرقى ئىشلهتكۈچى يۈزى جهھهتتىكى. تهرىپىدىن سوتقا تارتىلىدۇ
 Windows هپكى قهدەمدەلهرمۇ دەسل Microsoft Excel بىلهن Microsoft Word تىكى
كهينى -يهنه ئالدى Microsoftئىچىدە،  بىر يىلغا يهتمىگهن ۋاقىت. دە مهيدانغا چىقىدۇ 2.0
الرنى ئېالن قىلىدۇ، بۇ ئىككى نهشىر  Windows/386 2.1 بىلهن Windows/286 2.1 بولۇپ
دەرىجىدە لىرىغا قارىتا مهلۇم  CPU تىپلىق 386 ۋە 286نىڭ  Intel ئايرىم ھالدا- ئايرىم

نى ئېالن قىلىدۇ، بۇ نهشىر ئىچكى  Microsoft Windows 2.11يىلى، - 1989. ئهالالشتۇرۇلغان
  .قوزغىتىش جهھهتته ئازراق تۈزىتىشلهرنى كىرگۈزىدۇ ساقلىغۇچ باشقۇرۇش ۋە پرىنتېر

 Windows 2.0 قاچىالش يۈزى  
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  Windows 2.0 قوزغىلىش سۈرىتى  

، لېكىن تهرەپ يۇمشاق دېتاللىرى ناھايىتى ئاز بولىدۇ- 3قولاليدىغان  نى Windowsشۇ چاغدا، 
سۇپىسى ئۈچۈن قوللىنىش پروگراممىسى  Windows ساندىكى شىركهتلهر بارغانسىرى كۆپ
يهنىال  Windows 2.0ئهمما ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ نۇقتىئىينهزىرىدىن قارىغاندا،  .يېزىشقا باشاليدۇ

  .مهھسۇالت ھېسابالنمايدۇ غهلبىلىك

Windows 2.0 خىزمهت يۈزى 
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Windows XP دا Windows 2.0 قىلىش دىكى پروگراممىالرنى ئىجرا  

دىكى  Windows 2.0 ك تورداشالرنىڭ سىناق قىلىش نهتىجىسىدە، خېلى كۆپچهتئهللى: ئىزاھ
ئالدىنقى شهرت سىز بۇ  ئهلۋەتته،. دە نورمال ئىجرا بولىدىكهن Windows XP پروگراممىالر

   .قهدىمىي پروگراممىالرنى تاپالىسىڭىز بولىدۇ

Windows Windows Windows Windows 3333....xxxx        

3.x  ،نهشىرىدىن باشالپMicrosoft نىڭ Windows  يوسۇندا  سىستېمىسى ھهققىيمهشغۇالت
غالىبىيىتى ئۈچۈن  نىڭ Microsoft ئىزىگه چۈشكهن بولىدۇ، شۇنداقال بۈگۈنكى كۈنلۈكتىكى

. ئېالن قىلىنىدۇ رەسمىي Windows 3.0كۈنى، - 22ئاينىڭ - 5يىل -1990. ئاساس سالىدۇ
چهكىلىمىسىگه ئامىلىنىڭ  ئالدىنقى ئىككى نهشىرىنىڭ ناچار ئۈنۈمىنى شۇ چاغدىكى قاتتىق دېتال

پۇتلىكاشاڭچىلىقالر ئالدىنقى ئهسرنىڭ  لېكىن، بۇنداق. كۆپتۇر ئۇچرىغان، دېيىشكىمۇ بولىدۇ-ئازدۇر
كومپيۇتېر كۈنسېرى كۈچىيىدۇ، ئۇنىڭغا ئهگىشىپ  يىللىرىدىال كهلمهسكه كېتىپ، شهخسىي- 90

 .قا باشاليدۇنىڭ ئىجرا بولۇشىمۇ سىلىقلىشىش Windows ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ كومپيۇتېرىدىكى
Microsoft پايدىلىنىپ مۇ شۇ پۇرسهتتىن Windows  قا مهۋھۈم ئۈسكۈنه قوزغاتقۇچىغا بولغان
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ئاالھىدە ياخشى كېڭهيتىلىشچانلىققا ئىگه بولۇپ،  Windows بىلهن قولالشنى قوشىدۇ، بۇنىڭ
لىشى قاتتىق مهۋھۈم تېخنىكىسىنىڭ ئىشلىتى. بۇ ئهۋزەللىكىنى ساقالپ كېلىدۇ تاكى بۈگۈنگه قهدەر

 سىغىشىشچانلىقىنى ئاشۇرۇپال قالماستىن بهلكى يهنه يۇمشاق دېتالالرنىڭ دېتالنىڭ
پروگراممىلىرى  MS-DOSدىن باشالپ،   Windows 3.0 . سىغىشىشچانلىقىنىمۇ ئاشۇرىدۇ

 بۇنىڭدىن باشقا، بۇ نهشرىدىكى. ئايرىم كۆزنهكته ئىجرا قىلىشقا بولىدىغان بولىدۇ ئاخىرى
 لىرىغا بولغان CPU 386، 286 سىستېمىسىدا ئىچكى ساقلىغۇچ باشقۇرۇش بىلهن مهشغۇالت

 ئۆلچهملىك دېتاللىرى Windows قولالش ئىقتىدارى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ، ھهمدە كۆپلىگهن
 كۈنى- 18ئاينىڭ - 3يىلى -1992نىڭ غالىبىيىتىدىن پايدىلىنىپ،   Windows 3.0 . قوشۇلىدۇ

Windows 3.1 بۇ ناھايىتى ئىشهنچىلىك نهشرى بولۇپ، ئاسان غۇالپ. نى ئېالن قىلىدۇ 
. بولىدۇ سىن قويۇشقا- كۆپ ۋاسته تېخنىكىسنىڭ قوشىلىشى نهتىجىسدە بۇ نهشىردە ئۈن. چۈشمهيدۇ

 بولىدىغان كىچكىلىتىشكه-دا خالىغانچه چوڭايتىپ Windows 3.1شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، 
TrueType  ،خهت شهكلى تېخنىكىسى قوشۇلۇپWindows ئهڭ مۇھىم ئۈستهل يۈزى 

ئاخرى  يىلنىڭ- 1992ئايرىم ھالدا - ئايرىم Microsoftكېيىن، . نهشىرىيات سۇپىسىغا ئايلىنىدۇ
 Windows for بىلهن Windows for Workgroups 3.1 يىلنىڭ ئاخىرىدا- 1993ۋە 

Workgroups 3.11 يىلى-1992. نى ئېالن قىلىپ، بىر قاتار تور كېلىشىمىلىرىنى قوشىدۇ 
Microsoft  ،نىڭ جۇڭگوغا رەسمىي كىرىشىگه ئهگىشىپWindows تهدرىجىي ھالدا 

 Windows 3.2 يىلى ئېالن قىلىنغان-1994. مهملىكىتىمىزدە كهڭ دائىرىدە ئىشلىتىلىشكه باشاليدۇ
 Windows ئۇچراشقان بولسا مهملىكىتىمىزدىكى نۇرغۇنلىغان ئىشلهتكۈچىلهر بىرىنچى بولۇپ

جۇڭگودىكى كومپيۇتېر  ىستېمىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئاددىي ئىشلىتىشچانلىقىمهشغۇالت س
 Windows for بولسا Windows 3.2 .ئىشلهتكۈچىلىرىنى ئۆزىگه چوڭقۇر جهلىپ قىلىۋالىدۇ

Workgroups ،ئهمهلىيهتته، ئۇ ئاساسىدا نۇرغۇنلىغان ئۆزلهشتۈرۈشلهرنى ئېلىپ بارغان 
Microsoft  پهقهت خهنزۇتىلى  اليىهىلىگهن مهھسۇالت بولۇپ،نىڭ مهخسۇس جۇڭگو ئۈچۈن

  .نهشىرىال بار
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Windows 3.0 قاچىالش يۈزى 

Windows 3.0 قوزغىلىش سۈرىتى 
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Windows 3.0 خىزمهت يۈزى 

 Windows ربىرھه Microsoftدىن باشالپ،  Windows 3.1تهكىتلهشكه ئهرزىيدىغىنى، 

 نىڭ ئېچىش كودى Windows 3.1 .باشاليدۇ مهھسۇالتى ئۈچۈن ئېچىش كودى بېكىتىشقا

“Janus” ) قوش يۈزلۈك ئىالھ( ،Windows for Workgroups 3.1 نىڭكى بولسا “Kato” 

  . ”Snowball“ نىڭ بولسا Windows for Workgroups 3.11، )كارتون ئوبرازى(
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Windows 3.1 قاچىالش يۈزى 

 

Windows 3.1 قوزغىلىش يۈزى 
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Windows 3.1 خىزمهت يۈزى 

 500 ھهپته ئىچىدىال 6چىقىشى بلهنال بازار تېپىپ كېتىپ،  ئهمدىال Windows 3.0يىلى، -1990

.  ئىش ھېسابلىنىدۇئهينى ۋاقىتتا تارىختا مىسلى كۆرۈلمگهن مىڭ نۇسخا سېتىلىدۇ، بۇ

 مىلىيون 1 ئاي ئىچىدىال 2بولسا، دەسلهپكى تارقىتىلغان  Windows 3.1 يىلدىكى-1992

مهشغۇالت سىستېمىسى ئهڭ ئاخرىدا  Windowsشۇنىڭ بىلهن،  .نۇسخىدىن كۆپرەك سېتىلىدۇ

نى ئېرىشىپ، مهشغۇالت سىستېمىسى ساھهسىدىكى مونوپوللۇق ئورنى ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ ئېتراپىغا

نىڭ تهتقىقات ۋە سېتىش ئىشى ئىجابىي رەۋىشكه  Microsoftباشالپ،  شۇ ۋاقىتتىن. تىكلهيدۇ

 دۇنيادىكى ئهڭ باي كىشىگه ئايلىنىپ، پۈتكۈل دۇنيانى Bill Gatesيىلى، -1992 .قاراپ ماڭىدۇ

 .زىلىگه سالىدۇ-زىل
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[Windows 3.2 خىزمهت يۈزى] 

 

Windows 3.2 نىڭ “About” دىئالوگى 
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Windows NT 3.x 

Windows NT بولىدۇ، بۇ  يىلدىن تارتىپ ھېسابالشقا- 1988نهن نىڭ ئېچىش تارىخىنى تهخمى

 NT OS/2 بىرلىشىپ تهتىق قلىپ ياساپ چىققان IBM بىلهن Microsoft سىستېما ئهسلىدە

(OS/2 3.0) شۇ چاغدا، . نهشىرى ئىدىMicrosoft بۆسۈپ  خىزمهت پونكىتى بازىرىغا

 پونكىتىنىڭ خىزمهتئۆزىكى  Intel x86 قولاليدىغان Windows كىرمهكچى بولىدۇ، بىراق

CPU ى ئهمهس ئىدى، شۇڭا Microsoft DEC يالالپ مهخسۇس  شىركىتىنىڭ خىزمهتچىلىرىنى

 Microsoftتۇتۇلۇپ،  نىڭ غالىبىيىتى كۆزدە Windows 3.0كېيىن، . بۇ مهھسۇالتنى ئاچىدۇ

 Windows API دىن OS/2 API نىڭ پروگرامما ئېچىش يۈزىنى NT OS/2 قارار چىقىرىپ

شىركهت شۇنىڭ  نىڭ نارازىلىقىنى قوزغاپ، ئىككى IBM بۇ قىلمىش. گهرتمهكچى بولىدۇغا ئۆز

ىنى ئاچىدۇ،  OS/2 ئۆزى داۋاملىق ئۆزىنىڭIBM . بىلهن ئۆزى بىلگهن سهنهمگه دەسسهيدۇ

Microsoft بولسا OS/2 NT نىڭ نامىنى Windows NT سالىدۇ، بۇ  غا ئۆزگهرتىپ، بازارغا

 .Windows NT 3.1 بولسا

 
Windows 3.1 قاچىالش دىسكىسى 
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Windows 3.1 ت يۈزىخىزمه  

يېڭى ( New Technology كهلسهك، بهزىلهر بۇنى دېگهن بۇ نامنىڭ مهنىسىگه NT :ئىزاھ
 Microsoft قارايدۇ، يهنه بىر خىل قاراشتىكىلهر بۇنى نىڭ قىسقارتىپ يېزىلىشى دەپ) تېخنىكا

 تهقلىدىي ماشىنىسدىن كهلگهن، چۈنكى Intel i860 CPU ئىشلهتكهن تهتقىقات ئېلىپ بارغاندا
Intel i860 CPU كودى نىڭ “N-Ten” (N10)  بولۇپ، شۇڭالشقا مۇشۇ ئىسىمنى ئىشلهتكهن

  .قارايدۇ دەپ
 Windows 3.1 ئۇنىڭ سىرتىدىن قارىغاندا،.  ئېالن قىلىنىدۇWindows NT 3.1يىلى -1993

بىتلىق يادروسى ئۇنى  32 ئهمما، پۈتۈنلهي باشقىدىن يېزىلغان. بىلهن ھېچقانداق پهرقى يوق
قا قارىغاندا زور  Windows 3.xبهىسىزكى ئىلغار يېڭى مهھسۇالت قىلىپ چىقىپ، سۈ-شهك

 PC ئۆزىكى ئاساسىدىكى Intel ئۇ كهسپىي خىزمهت پونكىتلىرىدىمۇ،. دەرىجىدە كۈچلهندۈرىدۇ
سودا ۋە ئائىله بازارلىرىدا ئۆزىنىڭ  Microsoftشۇنىڭدىن ئېتبارەن، . الردىمۇ ئىجرا بولىدۇ

 بولغان ”Daytona“ يىلى، ئېچىش كودى ئىككىنچى. ىغا ئىگه بولىدۇكۈچلۈك مهھسۇالت
Windows NT 3.5 بۇ قېتىم،. ئېالن قىلىنىدۇ Microsoft NT  مهشغۇالت سىستېمىسىنى خىزمهت

غهيرى سودا  NT بۇ ئارقىلىق كېيىنكى. ئىككىگه بۆلىدۇ پونكىتى نهشرى ۋە مۇالزىمتېر نهشرى دەپ
يېڭى Windows NT 3.5 . گۈللهپ ياشنىشىغا ئۇرۇق سالىدۇ خاراكتېرىدىكى نهشىرلىرىنىڭ
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 قا ئوخشاش ئىشلهتكۈچى يۈزى، ھهمدە Windows for Workgroups 3.xقوزغىلىش سۈرىتى، 
OLE )نۇرغۇنلىغان يېڭى . تېخنىكىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ )ئوبيېكت ئۇالش ۋە قىستۇرۇش

 Microsoft  نهشىرى3.5بىلهن  Windows NT 3.1نهتىجىسىدە،  تېخنىكىالرنىڭ قوشۇلىشى
  .بازىرىدىكى ئهڭ ياخشى سىنىقىغا ئايلىنىدۇ نىڭ سودا ئىشلهتكۈچى

 
[Windows NT 3.5 Logo] 

Windows 3.5 خىزمهت يۈزى 
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        ....ئىككىنچى بابئىككىنچى بابئىككىنچى بابئىككىنچى باب

  ...چىقىش  يۇقىرى پهللىگه1995-2000 

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

توغرۇلۇق سۆزلهيدىغان ئىشالر ھهقىقهتهن  بۇ يىل. هسلىتىدۇتهسىرى ھازىرغا قهدەر كىشىلهرنى ئ

  ...ناھايىتى كۆپ

Windows Windows Windows Windows 95959595        

Windows 2.x بولسۇن ياكى Windows 3.x بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھهممىسى MS-DOS 

 32غا ئوخشاش  NT ئۈستهل يۈزىدە Microsoft .مهشغۇالت سىستېمىسى Windows ئاساسىدىكى

 ”Chicago“ ڭ بولىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئېچىش كودىبىتلىق مهشغۇالت سىستېمىسىنى

 Windows كېيىنكى بۇ دەل. بولغان مهشغۇالت سىستېمىسى كۈندىلىك ئىش تهرتىپىگه كىرگۈزىلىدۇ

  .دۇر 95
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Windows 95 سىناق نۇسخا سۈرىتى  

ئۇ تارىختا بىرىنچى بولۇپ . رەسمىي ئېالن قىلىنىدۇ Windows 95 كۈنى،- 24ئاينىڭ -8يىل -1995

 Windows 95 .  4.0 بولۇپ، رەسمىي نهشر نومۇرى Windows بېرىلگهن يىل نامى بىلهن نام

دىن پۈتۈنلهي ئايرىلىپ  MS-DOSئارىالشما مهشغۇالت سىستېمىسى بولۇپ، bit/32bit  16 بولسا 

 كه نۇرغۇنلىغان دېتالالر ۋە يېڭى ئۇقۇمالر كىرگۈزىلىدۇ، Windows 95. بوالاليدۇ مۇستهقىل ئىجرا

ئوبيېكتلىرى،  مهسىلهن، باشالش تىزىملىكى بىلهن ۋەزىپه ستونىغا ئوخشاش مۇنهۋۋەر ئۈستهل يۈزى

كۆپ ۋەزىپه ۋە كۆپ  ش ئۇسلۇبىدىكىشۇنىڭ بىلهن بىرگه يهنه يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئالدىن ئىگىله

بۇ . پروگراممىالر قاتارلىقالر تېخنىكسى، مول كۆپ ۋاستىلىق Plug and Playيىپ ئۇچى تېخنىكىسى، 

مهيدان قاتتىق دېتال يېڭىالش ھهركىتىگه  بىر Windows 95ئىقتىدارالرنىڭ قوشۇلىشى بىلهن، 

چوڭلۇقتىكى قاتتىق MB  100  ە چوقۇم ئۈچۈن، سىزد نى ئىشلىتىش Windows 95.  تۈرتكه بولىدۇ

 رەڭنى قولاليدىغان 256 ئېنىقلىق بىلهن 640*480ساقلىغۇچ،  چوڭلۇقتىكى ئىچكىMB  16دېسكا، 

شۇ چاغدىن . كېرەك ئىدى، بۇ شۇ چاغدا خېلى يۇقرى تهلهپ ھېسابلىنىدۇ كۆرسىتىش كاردى بولۇش

 ا بىر قېتىملىق قاتتىق دېتال يېڭىلىنىشىنىڭ ھهربىر قېتىملىق چوڭ يېڭىلىنىشىغ Windowsباشالپ، 

ئېالن  نى Microsoft Windows 95 Service Release 1شۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا، . ئهگىشىپ كېلىدۇ

نى  Windows 95 OEM Service Release 2 (Windows 95 OSR2) قىلىدۇ، ئىككىنچى يىلى

 ھۈججهت FAT32 مهشغۇالت سىستېمىسى Windowsشۇنىڭدىن باشالپ، . ئېالن قىلىدۇ

 .باشاليدۇ نى باغالپ تارقىتىشقا Internet Explorer سىستېمىسىنى رەسمىي قولاليدۇ، ھهمدە

Microsoft نىڭ مهشغۇالت سىستېمىسى ئىچىگه Internet Explorer تارقىتىشى تور بهت  نى باغالپ

نى ئادالهتسىز دەپ بۇ قىلمىش نىڭ نارازىلىقىنى قوزغايدۇ، ئۇالر Netscape كۆرگۈچ ياساش شىركىتى

مونوپوللىقىغا قارىشى ھهرىكهتلهر تهدرىجىي  نىڭ Microsoftشۇنىڭدىن ئېتبارەن، . قارايدۇ

نىڭ مۇھىملىقى  Windows 95 OSR2 .داۋاملىشىپ كېلىدۇ ئهۋىجكه چىقىپ، تاكى ھازىرغا قهدەر

  .دەپمۇ ئاتايدۇ Windows 97 سهۋەبىدىن، بهزىلهر ئۇنى
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Windows 95 قوزغىلىش سۈرىتى 

 



 www.bilik.cn                                                 بىلىك كۇلۇبى

31 

Windows 95 ئۈستهل يۈزى 

مۇقهررەر ھالدا غهلبىلىك مهھسۇالت ھېسابلىنىدۇ،  Windows 95 پ ئېيتقاندا،ھهر تهرەپتىن ئېلى

ئېالن  Windows 95 غهلبىلىك مهشغۇالت سىستېمىسى دېيىشكىمۇ بولىدۇ ھهتتاكى تارختىكى ئهڭ

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

Rolling Stones مۇزىكا ئهترىتىدىن Start Me Up ناملىق ناخشىنىڭ ئىشلىتىش ھوقۇقىنى يۇقىرى 

  مولۇق12دىكى  Redmond باھادا سېتىۋېلىپ، ئۆزىنىڭ ئېالن مۇزىكىسى قىلىدۇ، ئارقىدىن

ئېلىپ  تهنههرىكهت مهيدانىدا مىسلى كۆرۈلمىگهن دەرىجىدىكى چوڭ ئېالن قىلىش پائالىيىتىنى

 ھهتتاكى  تهشۋىقات تهسىرىدە، نۇرغۇنلىغان كومپيۇتېرى بولىمىغان،بۇنداق كۈچلۈك. بارىدۇ

Windows 95 يۇمشاق دېتال  نىڭ نېمىلىكىنىمۇ بىلمهيدىغان خېرىدارالرمۇ ئۆچرەتته تۇرۇپ

كۆپرەكى سېتىلىپ   مىليون نۇسخىدىن1نىڭ  Windows 95  كۈن ئىچىدە4قىسقىغىنا . سېتىۋالىدۇ

  .بولىدۇ

 

Windows 95 ئېالن قىلىنىش مهيدانى 
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 :ناخشىنى ئاڭالش ناملىق Start Me Up ئىزاھ

http://www.cnbeta.com/xiaolu/win95/startmeup.mp3   

Windows NT Windows NT Windows NT Windows NT 4444.0 .0 .0 .0         

ئهمهلىيهتته بىر نهشىرىنى تاشالپ ئۆتۈپ  نى ئهسلهپ ئۆتكهندە، بىز Windows NT 3.x ئالدىدا

ئايدا ئېالن قىلىنغان بولۇپ، -5يىلى -1996نهشىر  بۇ . Windows NT 3.51 كهتتۇق، ئۇ بولسىمۇ

اليىهىلهنگهن قوللىنىش پروگراممىلىرىنى قولالشنى ئۈچۈن  Windows 95 ئۇنىڭ ئهھمىيىتى بولسا

 Windows كه ئوخشاش Windows 95 بۇ سىستېمىغا ھهتتاكى Microsoft . باشالشتىن ئىبارەت

Explorer ئىككىنچى يىلى،  .نى قوشىدۇWindows 95 كه تېخىمۇ يېقىن بولغان Windows NT 

ئائىلىسىدىكى مهھسۇالتلىرى  NT نىڭ Microsoftبۇ نهشىرىدىن باشالپ،  .دۇنياغا كېلىدۇ 4.0

  .قاراپ ماڭىدۇ پىشىپ يېتىلىشقا

 
Windows NT 4.0 قوزغىلىش سۈرىتى 

 بۇ نهشىرىدە. ن قىلىنىدۇرەسمىي ئېال Windows NT 4.0كۈنى، -29 ئاينىڭ- 6يىلى -1996

Windows 95 يۈزى كۆرىنىشى ئىشلىتىلىپ، نۇرغۇنلىغان ئهمهلىي قوللىنشىچان مۇالزىمهت  ئۈستهل

 مۇالزىمىتېرى بازىرى جېڭىگه Web ئۈچۈن Microsoft قوشۇلىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدە كېيىن قوراللىرى
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ئۈستهل  بىراق،. مۇ بار IIS ( Internet Information Services) ئاتلىنىپ كۆپ كۈچ چىقارغان

ئورۇنغا قويۇپ  نى بىر Windows 95 بىلهن Windows NT 4.0 يۈزى قوللىنىشىدىكى ئاددىيلىقتا

بۇ خىل ئهھۋال . قوللىمايتتى يۈزىنىڭ يېڭى نهشىرىنى DirectX سېلىشتۇرغىلى بولمايتتى، چۈنكى ئۇ

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

تېخنىكىلىق قوللىشى بىر نهچچه يىل  غا بولغان Windows NT نىڭ Microsoft . ئاز ياخشىلىنىدۇ

نى ئېالن قىلىپ،  (Service Pack) بولىقى  مۇالزىمهت6داۋاملىشىدۇ، ئوتتۇرىدا جهمئىي بولۇپ 

كۆرۈنهرلىك . ر بىلهن تهمىنلهيدۇتۈركۈم يېڭى ئىقتىدارال يوچۇقالرنى ياماش بىلهن بىلله يهنه بىر

ئهسرگه كىرگهندىن كېيىنمۇ داۋاملىق - 21نهشىرنى نۇرغۇن شىركهتلهر  مۇقىملىقى سهۋەبىدىن، بۇ

  .كېلىدۇ ئىشلىتىپ

http://www.cnbeta.com/xiaolu/win95/startmeup.mp3
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[Windows NT 4.0 ىلهنب IE 2.0]  

Windows Windows Windows Windows 98989898        

 Microsoft Windows كۈنى- 25ئاينىڭ - 6يىلى - 1998مۇۋەپپهقىيهتكه تايىنىپ،  ئالدىدىكى

بولۇپ،  ”Memphis“ ئۇنىڭ ئېچىش كودى. نى ئېالن قىلىدۇ Windows 98 ۋارىسى نىڭ 95
 Windows مۇ Internet Explorer (IE 4.0) .  بولىدۇ4.10.1998نهشىر نومۇرى  ئۆلچهملىك

Explorer ئوخشاش سىرتقى يۈزگه ئىگه بولۇشقا باشالپ، ئىككىسنىڭ زىچ بىرىكتۈرۈلىشى كېيىن غا 

Microsoft نىڭ مهھسۇالتلىرىدا Internet Explorer باھهنه بولىدۇ نى باغالپ تارقىتىشىغا مۇھىم .
 .قوشۇلىدۇئېلېمېنتى سۈپىتىدە  مۇ مۇھىم سىرتقى يۈزى Quick Launch Barبۇنىڭ بىلهن بىرگه، 

Windows 98 نىڭ قاچىالش پروگراممىسى Windows 95 قاچىالش پروگراممىسىغا قارىغاندا  نىڭ
پروگراممىسىنىڭ ئۈنۈمى زور دەرىجىدە يۇقرى  تېخىمۇ ئاسان بولىدۇ، ئىچكى ساقلىغۇچ باشقۇرۇش

اتارلىق ق AGP ۋە MMX . پروگراممىسىمۇ ناھايىتى كۈچلۈك بولىدۇ كۆتۈرۈلۈپ، ۋەزىپه باشقۇرۇش
دە ئاز بولمىغان تۈزۈتۈشلهر كىرگۈزۈلۈپ،  Windows 98بولغان قولالشتىمۇ،  يېڭى قاتتىق دېتالالرغا

 كه Windows 95ئېيتىشالرغا قارىغاندا، . ئارتۇق قوزغاتقۇچى پروگراممىسى قوشۇلىدۇ  دىن1200

 bug ئارتۇق دىن 3000ئهسلى كوددىن  Microsoftقارىتا تۈزۈتۈش ئېلىپ بېرىش جهريانىدا، 

ئىككىنچى ()Windows 98 SE (Second Edition) الرنى تازىالپ چىققان) پروگرامما يېتهرسىزلىكى(
نهشىردىكى بىر  بۇ نهشىردە ئالدىنىقى. كۈنى ئېالن قىلىنىدۇ-10ئاينىڭ - 6 يىل - 1999) نهشرى

ئېلىپ بېرىلىدۇ، يېڭىالشالرنى  قىسىم كىچىك مهسىلىلهرنى توغرىلىغاندىن باشقا يهنه بىر تۈركۈم
 ، يهرلىك دائىرىدىكى توردا Internet Explorer 5 ، Windows NetMeeting 3مهسىلهن، 

Internet  ،تىن تهڭ بهھرىمهن بولۇشDVD-ROM نى قولالش ۋە USB نى قولالش قاتارلىقالر. 

DirectX 6.1  ،ئويۇن يۈزىنىڭ قوشۇلىشىWindows  سىستېمىسىنى ئهڭ ياخشى ئويۇن سۇپىسىغا
   .ئايالندۇرىدۇ
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Windows 98 مهھسۇالت بولىقى  

Windows 98 قاچىالش يۈزى  
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Windows 98 ئۈستهل يۈزى  

نىڭ ھهر ئىككىلىسى مۇۋەپپهقىيهتلىك  Windows 98 SE بىلهن Windows 98ئومۇمهن، 

الردا ئۇالرنىڭ سىماسىنى  PC نۇرغۇنىلىغان كونا ەر، بىزھازىرغا قهد. مهھسۇالت ھېسابلىنىدۇ

   .كۆرەلهيمىز

Windows Windows Windows Windows 2000 2000 2000 2000         

Windows 4.0  ،ئېالن قىلىنغاندىن كېيىنMicrosoft NT كېيىنكى نىشانى  مهھسۇالت لىنىيىسىنىڭ

 بىر قېتىم يىل نامى بىلهن يهنه Microsoft لېكىن، بۇ قېتىم. بولىدۇ Windows NT 5.0 تهبىئىيال

Windows ئايدا،-10يىل -1998. مهھسۇالتىغا نام بېرىدۇ Windows NT 5.0 نىڭ نامى 

Windows 2000 غا ئۆزگهرتىلىدۇ.  
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Windows NT 5.0 كىرىش يۈزى  

Windows 2000  كۈنى رەسمىي ئېالن قىلىنىپ، ئوخشاش -17ئاينىڭ -2 يىلى-2000بولسا

 Professional : خىل نۇسخىسىنى تارقىتىدۇ4جهمئىي بولۇپ  بولمىغان ئىشلهتكۈچىلهر توپى ئۈچۈن

يۇقىرى دەرىجىلىك  () Advanced Server مۇالزىمېتېر نۇسخىسى () Serverكهسپىي نۇسخىسى (

سانلىق مهلۇمات مهركىزى مۇالزىمېتېرى  ( Datacenter Server ۋە) مۇالزىمېتېر نۇسخىسى

نۇسخىسىدىن  Workstation نۇسخىسى بۇرۇنقى Professional بۇنىڭ ئىچىدە،). نۇسخىسى

ئائىلىسىدىكى بىرىنچى ھهققىي يوسۇندىكى ئۈستهل يۈزى  NTئۆزگىرىپ كهلگهن بولۇپ، 

دۇنياغا كېلىشىگه ئاساس نىڭ  Windows XP نۇسخىسى كېيىنكى بۇ. سىستېمىسى ھېسابلىنىدۇ

نىڭ مۇالزىمېتېر  Microsoft خىل سودا خاراكتېرىلىك مهھسۇالتالر 3ھالبۇكى كېيىنكى . سالىدۇ

بولسا ئىنقالب  Windows 2000 .ئېالن قىلغانلىقىنىڭ سىمۋولى ھېسابلىنىدۇ بازىرىغا قارىتا جهڭ
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 ئىشلهتكۈچى. ۆز ئىچىگه ئالىدۇمهھسۇالت بولۇپ، نۇرغۇنلىغان يېڭى تېخنىكىالرنى ئ خاراكتېرلىك

ئورۇنلۇق، مۇقىم  نىڭ سىستېما قۇرۇلمىسىنى تېخمۇ NT قهۋىتى بىلهن يادرو قهۋىتىنىڭ ئايرىلىشى

ساقالش  RAID-5 ،)ھۈججهت شىفىرالش سىستېمىسى) EFSھۈججهت سىستېمىسى،  NTFS .قىلىدۇ

قاتارلىق كۆپلىگهن يېڭى  سخېمىسى، تارقاقالشتۇرۇلغان ھۈججهت سىستېمىسى، ئاكتىپ مۇندەرىجه

 Windowsدېتالالرغا بولغان قولالشتا،  قاتتىق. ئىقتىدارالرمۇ شۇ ۋاقىتتا دەسلهپ مهيدانغا كېلىدۇ

نى قوللىشى  CPU نىڭ كۆپ Windows 2000 نىڭ ئىلگىرلىشى خېلى كۆرۈنهرلىك بولىدۇ 2000

 Plug and Play يېڭى. لدۇرىدۇئىمكانىيىتىگه ئىگه قى ئۇنى كهسپىي مۇالزىمېتىېر قىلىپ ئىشلىتىش

قاتارلىق ئۈسكىنىلهرنى ئاسان ئۇسۇلدا ئىشلىتىش پۇرسىتى  USB  ،IEEE1394 تېخنىكسى بىزنى

مۇ مۇھىم  (MMC) بىلهن بىر ۋاقىتتا، باشقۇرۇش كونترول سۇپىسى شۇنىڭ. بىلهن تهمىنلهيدۇ

 ىغان يېڭى ئويۇن يۈزىمۇقوللىمايد Windows NT 4.0  .سۈپىتىدە كىرگۈزىلىدۇ باشقۇرۇش قورالى

Windows 2000 غا كىرگۈزىلىدۇ، ئۇ بولسىمۇ DirectX 7.0 . بىراق، مۇنداق كۆپ يېڭى 

 گه نۇرغۇن يوشۇرۇن سىستېما يوچۇقلىرىنى قوشۇپ Windows 2000تېخنىكىالرنىڭ قوشۇلىشى، 

 .سالىدۇ ۇرۇقدەك قۇرتسىمان ۋىرۇسالرنىڭ ئهۋج ئېلىشىگه ئ Worm.Blaster بېرىدۇ، بۇال كېيىنكى
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Windows 2000 قوزغىلىش سۈرىتى  
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Windows 2000 ئۈستهل يۈزى  

Windows 2000 بهك . ئىلگىرىلهش مسىلى كۆرۈلمىگهن دەرىجىدە زور بولىدۇ قولغا كهلتۈرگهن
نىڭ ئهڭ  Microsoft دىن كېيىنكى Windows 95 ھېسابالنمىسىمۇ، ئهمما ئۇ دۇغىلىق بولۇپ- داغا

 Windows 9xنىڭ مهيدانغا كېلىشى،  Windows 2000 .مهھسۇالتى بولۇپ قالىدۇ مۇھىم

 كېيىن Microsoft  .ئائىلىسىنىڭ ئاخرىقى نۇقتىغا يېتىپ كهلگهنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ مهھسۇالت

NT يادرولۇق مهھسۇالتلىرى ئاساسىدا، باشتىن Windows بازار سىستېمىسىنى ئايرىيدۇ.   

Windows Me Windows Me Windows Me Windows Me         

Windows 98 SE  ،بازارغا سېلىنغاندىن كېيىنMicrosoft ىرىنى ئېچىش ئۇنىڭ ئۈچنىچى نهش
 Windows Millennium Edition يوسۇندا كېيىن، بۇ سىستېمىنىڭ نامى رەسمىي. خزمىتىنى باشاليدۇ

يىلى - 2000) دەپ ئاتىلىدۇ Windows Me قىسقارتىلىپ(گه ئۆزگهرتىلىپ، ) مىڭ يىل نهشرى(
چىشى نىڭ بازار نىشانى ئائىله كۆڭۈل ئې Windows Me . كۈنى ئېالن قىلىنىدۇ-14ئاينىڭ - 9

بېرىلغان يېڭىلىنىشالر ئانچه كۆپ ئهمهس، ئاساسلىقى  كه نىسبهتهن ئېلىپ Windows 98بولۇپ، 
 Internet Explorer 5.5يۇمشاق دېتالالرنىال يېڭىاليدۇ، مهسىلهن،  ئادەتتىكى كۆپ ئىشلىتىلىدىغان

ڭى كىچىڭ گه بىر قاتار يې Windows Meشۇنىڭ بىلهن بىرگه،  . Windows Media Player 7.0 ۋە
 ۋە تېخى پىشىپ Movie Maker ئائىله كىنولىرىنى ئىشلهش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئويۇنالر،

ئهڭ   Windows Me . يېتىلمىگهن سىستېما ئهسلىگه قايتۇرۇش تېخنىكىسى قاتارلىقالر كىرگۈزىلىدۇ
بىز بولۇپ،  ئائىلىسى مهھسۇالتى Windows 9x ئارىالش ئۇسلۇبىدىكىbit/32bit  16ئاخرىقى

شۇ ۋەجىدىن، . كۆرۈۋاالاليمىز نىڭ بۇ خىل مۇددىئاسىنى Microsoft  دىن4.9ئۇنىڭ نهشىر نومۇرى 
Microsoft كۆپ . تهشۋىقاتىدىمۇ ئانچه كۈچهپ كهتمهيدۇ بۇ مهشغۇالت سىستېمىسىغا بولغان

دىن كېيىنكى ئهڭ مهغلۇبىيهتلىك  Windows 3.0 نىڭ Microsoft ساندىكى كىشىلهر، ئۇنى
ئۇالر دېگهندەك ھېچنېمىگه ئهرزىمهس  Windows Meبىراق،  .تقان سىستېمىسى دەپ قارايدۇتارقا

الر ئىچىدە ئهڭ  Windows  بىتلىق32قوزغىلىش ۋە ئۆچۈرىلىش سۈرئىتى  نهرسىمۇ ئهمهس، ئۇنىڭ
ئۇنىڭدىكى ئامما تهرىپىدىن تېخى پىشىپ يېتىلمىگهن، دەپ تهنقىدگه ئۇچىرىغان  .تېز ھېسابلىنىدۇ

شهخسىي  يادروسىدىكى NT ئىقتىدارالر كېيىن يىڭى قىياپهت ۋە تېخىمۇ مۇقىم ئۈنۈمى بىلهن ىيېڭ
لىنىيىسىگه قايتا بىر  ئۆزىنىڭ مهھسۇالت Microsoft .كومپيۇتېر سىستېمىلىرىدا كۆرۈلىشكه باشاليدۇ

  .قېتىم زور دەرىجىدە تۈزۈتۈش ئېلىپ بارىدۇ
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][Windows Me قوزغىلىش سۈرىتى  
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Windows Me ئۈستهل يۈزى  

    ھۆكۈمرانلىق دەۋرھۆكۈمرانلىق دەۋرھۆكۈمرانلىق دەۋرھۆكۈمرانلىق دەۋر. . . . بابباببابباب            3333----

 مهشغۇالت سىستېمىسىدىن ئىبارەت ئىككى) x 9WindowsWindowsWindowsWindows (ۋە ئائىله )NTWindowsWindowsWindowsWindows  (سودا

مهشغۇالت  شهخسىي كومپيۇتېر Microsoft ئۇرۇش سېپىدە بىر قاتار غهلبىلهرنى قولغا كهلتۈرگهن
ھالبۇكى بۇ قېتىملىق . ئويلىشىدۇ يادرو ئاساسىدا قۇرۇشنى NT سستېمىسىنى ئالال بۇرۇن پىشىپ يېتىلگهن

 .مهشغۇالت سىستېمىسىنى ئېلىپ كېلىدۇ ۇلۇش ھازىرغا قهدەر بازىرى ئهڭ ياخشى بولغانبۇر

 XP  XP  XP  XP Windows    

WindowsWindowsWindowsWindows شىركىتى  Microsoft تېخى ئېالن قىلىنمىغان چاغدىال، WindowsWindowsWindowsWindows 2000 يىلى،-1999
 بولغان مهشغۇالت سىستېمىسىنى بازارغا سېلىش ”Neptune“ يهنى كود نامى ئائىله نۇسخىسى،2000

 شىركهت ئىچكى قىسمدا سىناق(نهشرىنى  Alpha ئهپسۇسكى، بۇ پالن ئۇنىڭ. بولىدۇ مهقسىتىدە
بىلهنال  چىقىرىشى) سىناق نهشىرىدىن ئاۋۋالقى نهشىرى Beta قىلىدىغان نهشرى بولۇپ ئاممىۋىي

، ئاخىرقى  MeWindowsWindowsWindowsWindows بهختكه قارشى چاچراپ كېتىپ كېيىنكى ئائىله مهشغۇالت سىستېمىسى، يهنى

  شىركىتى Microsoftبىراق،. قويۇلىدۇ مهھسۇالت لىنىيىسىگه x  9WindowsWindowsWindowsWindowsھېسابتا يهنىال
 2000 WindowsWindowsWindowsWindows،نىڭ ئائىله نۇسخىسىنى قۇرۇپ چىقىش مهقسىتىدىن ۋاز كهچمهيدۇ، ئهمهلىيهتته 

“Neptune” نىڭ ئورنىنى كود نامى “Whistler” بولغان مهھسۇالت، يهنى كېيىنكى WindowsWindowsWindowsWindows 

XP يۈرگهن سۈرەتلهرگه قارىغاندا،  شۇ چاغدىكى تارقىلىپ. ئالىدۇNeptune نىڭ سىرتقى كۆرۈنىشى 
Whistler نىڭ Beta نۇسخىسى بىلهن ئوخشىشىپ كېتىدۇ.  
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[Windows Neptune] 

[Windows Whistler Beta1]  

ھۈججىتىنى تېپىپ، ئۇنىڭ exe . rsmuiنىڭ سىستېما مۇندەرىجىسىدىن XP WindowsWindowsWindowsWindows ئىزاھ
   .بارلىقىنى ئېنىق كۆرۈۋاالاليمىز دېگهن خهتنىڭ Whistler خاسلىقلىرىغا قارايدىغان بولساق
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Windows XP مهھسۇالت بولىقى 

 
 Bill Gates  ئۆزى New York كوچىلىرىغا چىقىپ XP WindowsWindowsWindowsWindows تېزلهتمهكته نىڭ سېتىلىشىنى  

 XPWindowsWindowsWindowsWindows 2001- نامى يىل بۇ قېتىم مهھسۇالت . كۈنى رەسمىي ئېالن قىلىنىدۇ-24ئاينىڭ -8يىل
 eXPerience مهنىسىدە بولۇپ، ئېنگلىز تىلىدىكى" سهرگۈزەشت" XP .بىلهن قويۇلمايدۇ نامى

 بولۇپ، NT WindowsWindowsWindowsWindows 5 1. يهنى5.1نومۇرى  نىڭ نهشر .XP WindowsWindowsWindowsWindows سۆزىدىن كهلگهن
 (Home Edition) بىلهن ئائىله نۇسخىسى (Professional) دەسلهپته پهقهت كهسپىي نۇسخىسى

 مهركىزى نۇسخىسى ئارقىدىن ۋاسته-ت ئىككى خىل نۇسخىسىال ئېالن قىلىنىپ، كېيىن ئارقادىن ئىبارە
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(Media Center Edition) تاختا كومپيۇتېر نۇسخىسى ، (Tablet PC Edition)  قىستۇرما ،
 Starter) باشالنغۇچ نۇسخىسى ،(x64 Edition) بىتلىق نۇسخىسى 64، (Embedded) نۇسخىسى

Edition) ن سهپلىمىلىكۋە تۆۋە PC تارقىتىلغان ئىخچام نۇسىخسى الر ئۈچۈن مهخسۇس 
) Fundamentals for Legacy PCs(نۇسخىالر ئېالن قىلىنىدۇ قاتارلىق بىر قاتار.  
XPWindowsWindowsWindowsWindows2000 بولسا WindowsWindowsWindowsWindows ئادىمىيلهشكهن يېڭىالشالرنى ئېلىپ  غا قارىتا نۇرغۇنلىغان

 WindowsWindowsWindowsWindows  .ماسلىشىشچانلىقىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ لغانبېرىپ، ئۇنىڭ ئائىله ئىشلهتكۈچىلهرگه بو
XP يهنه  Me WindowsWindowsWindowsWindows قىلىدۇ ھهمدە يېڭىالش ئېلىپ  دىكى كۆپ سانلىق دېتالالرغا ۋارسلىق

، ياردەم  Medial PlayerWindowsWindowsWindowsWindows  ،Movie Maker، MessengerWindowsWindowsWindowsWindows بارىدۇ، بۇالر

 Internetبۇنىڭدىن باشقا، .  ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئهسلىگه كهلتۈرۈش قاتارلىقالرنى مهركىزى ۋە سىستېما
.0 6Explorer بىلهن ئاددىيالشتۇرۇلغان ئوتتاممۇ XP WindowsWindowsWindowsWindows ھالبۇكى، كۈنسېرى . گه باغلىنىدۇ

 .WindowsWindowsWindowsWindows نى باشقىالرنىڭ گۇمانىغا قويىدۇ Microsoft بېرىۋاتقان قوشۇمچه ئىقتىدارالر ئېشىپ

XP 95 زىگه ئىگه بولۇپ، بۇئىشلهتكۈچى يۈ پۈتۈنلهي يېڭىالنغان WindowsWindowsWindowsWindows دىن كېيىن 
Microsoft نىڭ WindowsWindowsWindowsWindows ھۆسن "ئهڭ چوڭ  نىڭ سىرتقى كۆرۈنىشىگه قارىتا ئېلىپ بارغان

ئۈچۈن  XP WindowsWindowsWindowsWindows  يهنهMicrosoftئۇنىڭدىن باشقا، . ھېسابلىنىدۇ" تۈزەش ئوپراتسىيىسى

 پ، ئۇنىڭ سىغىشىشچانلىقىنى تېخىمۇ يۇقرىدېتال قوزغاتقۇچى پروگراممىلىرىنى يېزى نۇرغۇنلىغان قاتتىق
 يۇمشاق دېتال سىغىشىشچانلىقى بۇ قېتىمقى يېڭىالشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى بولۇپ،. كۆتىرىدۇ

 WindowsWindowsWindowsWindows دا ئىجرا بولمايدىغان نۇرغۇن WindowsWindowsWindowsWindows 2000 ئىقتىدارى ئهسلىدە" سىغىشىشچانلىق"

x 98 1.ئىچىدىن سهپلهنگهن.  قىلىدۇقىلىنىش پۇرسىتىگه ئىگه پروگراممىلىرىنى توغرا ئىجرا DirectX 
 ئهمما،. دەرىجىدە يۇقىرى كۆتىرىدۇ نىڭ ئويۇنالرغا بولغان قوللىشىنى زور XP WindowsWindowsWindowsWindows بولسا
 XP WindowsWindowsWindowsWindows،2000 يادروسىدا نىڭ ئېچىلىش دەۋرى قىسقا بولغاچقا WindowsWindowsWindowsWindows غا قارىتا كۆپ 

مۇ  XP WindowsWindowsWindowsWindows ئهۋجگه چىققان كۈنلهردەۋىرۇسلىرى  NT كېيىنكى. ئهمهلىي ئىلگرىلهش بولمايدۇ
 XP SPWindowsWindowsWindowsWindows  2يىلدىكى-2004بۇ خىل ئوسال ئهھۋال تاكى . قااللمايدۇ بااليى ئاپهتتىن ساق

(Service Pack 2) ئاندىن ئاجىزلىشىدۇ گه كهلگهندىال.  
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Windows XP ۈزىقاچىالش ي 
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Windows XP ئۈستهل يۈزى 

 تارتقان ئوقۇبهتلىرىنى تويغىچه-ساختا نهشرنىڭ ئازاپ WindowsWindowsWindowsWindows ئالدىنقى بىر نهچچه

Microsoft بۇ قېتىم XP WindowsWindowsWindowsWindows كۈنلۈك 30. نىڭ ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئۇسۇلىنى ئۆزگهرتىدۇ 

 توشقاندىن كېيىن، ئىشلهتكۈچى چوقۇم تېلېفون ياكى تور ئارقىلىق لىتىش مۇددىتىسىناپ ئىش

 XP WindowsWindowsWindowsWindows بولمايدىكهن، داۋاملىق ئىشلىتىش  تهلهپ قىلىنىدۇ، ئۇنداق" ئاكتىپالش"نى

ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ قاتتىق تهنقىد قىلىشىغا ئۇچراپ،  بۇ خىل ئۆزگىرىش،. ھوقۇقىدىن مهھرۇم قىلىنىدۇ

 "XP WindowsWindowsWindowsWindows ئاكتىپالش ھاجهتسىز"ياكى " يېشىۋېتىلگهن" تىكى Internet نلهردەكېيىنكى كۈ

 .چىقىرىدۇ نىڭ يامراپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ
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Windows XP بىخهتهرلىك مهركىزى  

 95 WindowsWindowsWindowsWindowsىرە كۆرۈلمىگهن بولسىمۇ، لېكىنمهنز تاالپ سېتىۋېلىشتهك-كه ئوخشاش بۇالپ 
 XP WindowsWindowsWindowsWindowsئېالن قىلىنغاندىن كېيىنكى . ھېسابلىنىدۇ يهنىال ناھايىتى مۇۋەپپهقىيهتلىك مهھسۇالت

نىسبىتى ئهڭ  كۈنسېرى ئومۇملىشىپ، بازاردىكى ئىگهللهش XP WindowsWindowsWindowsWindows بىر نهچچه يىل ئىچىدە،
ستاتىستىكا نهتىجىسىنىڭ  ئهڭ يېڭى. يلىنىدۇيۇقىرى بولغان ئاساسىي ئېقىم مهشغۇالت سىستېمىسىغا ئا

  .قاچىالنغان XP WindowsWindowsWindowsWindows  مىليوندن ئارتۇق كومپيۇتېرغا400كۆرسىتىشىچه، دۇنيادىكى 

Windows Server 2003  

يۇقىرىقى ئۇچتىكى  NT ئهسلىدىكى Microsoftيېڭى بازار سىستېمىسى شهكىللهنگهندىن كېيىن، 
بۇ بىر قاتار مهھسۇالتالرغا . لىسى قىلىپ ئايرىيدۇئائى Server WindowsWindowsWindowsWindows مهھسۇالتلىرىنى

پهرقلىنىپ، يىل نامى  ، دىن XPWindowsWindowsWindowsWindows سىستېمىلىرى، مهسىلهن NT شهخسلهرگه قارىتىلغان
بىر دەۋرگه تهۋە  XP WindowsWindowsWindowsWindows بىلهن Server WindowsWindowsWindowsWindows  2003شۇڭالشقا،. بىلهن نام بېرىلىدۇ

 ۋاقىتالردىكى كود نامى نىڭ دەسلهپكى   Server WindowsWindowsWindowsWindows 3200 .مهھسۇالتالر ھېسابلىنىدۇ

“Whistler Server” بولۇپ، كېيىنNET Server”  .WindowsWindowsWindowsWindows “دەپمۇ ئاتالغان WindowsWindowsWindowsWindows. 
Server 2003  دۇنياغا كېلىدۇ، ئۇنىڭ ھهقىقىي نهشىر  كۈنى-28ئاينىڭ -3يىلى -2003  بولسا

نۇسخىلىرى  Server dowsdowsdowsdowsWinWinWinWin  2003ئېهتىياجلىرىغا قارىتا،  ئوخشاش بولمىغان سودا5.2نومۇرى 

نۇسخىسى، سانلىق  نۇسخىسى، ئۆلچهملىك نۇسخىسى، كارخانا Webتېخىمۇ ئىنچىكه ئايرىلىپ، 
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دىكى ئاكتىپ    2000WindowsWindowsWindowsWindows  . نۇسخىسى تارقىتىلىدۇ4مهلۇمات مهركىزى نۇسخىسى قاتارلىق 
دېتاللىرىغا  رغۇن مۇالزىمېتېرگۇرۇپپا ستراتېگىيىسى ۋە باشقۇرۇش، دىسكا باشقۇرۇشتهك نۇ مۇندەرىجه،

 نىڭ مۇقىملىقى بىلهن Server WindowsWindowsWindowsWindows  2003قارىتا چوڭ تۈزىتىش كىرگۈزۈلگهنلىكتىن،
  IIS 6 (Internet Informationبۇنىڭ ئىچىدە، . بىخهتهرلىكىدە ئۇچقاندەك ئىلگرىلهشلهر بولىدۇ

) Service2003نىڭ مهيدانغا كېلىشى  Server WindowsWindowsWindowsWindows نىڭ Web زىمېتېرى بولۇشمۇال 

 يىلنىڭ-Microsoft  2005  .سۈپىتىدىكى ئىشهنچىلىك دەرىجىسىنى زور دەرىجىدە ئاشۇرىدۇ
)  1Service Pack (بىرىنچى مۇالزىمهت بولىقىنى نىڭ Server WindowsWindowsWindowsWindows  2003ئوتتۇرىدا،

ۇ ش. تهمنىلهيدۇ دىكى بىخهتهرلىك يېڭىالشالرنى XP SPWindowsWindowsWindowsWindows  2ئېالن قىلىپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن

كۆرۈلمىگهن يېڭى ئىقتىدارالرنى  يهنه ئهسلىدىكى نۇرغۇن نهشىرىلىرىدە Microsoftيىلنىڭ ئاخىرىدا، 
ئهمما، خېرىدارالر ھهقسىز ئهمهس،  .نهشىرىنى ئېالن قىلىدۇ R2003  Server WindowsWindowsWindowsWindows 2قوشۇپ

  .يېڭىلىيااليدۇ نهشىرىگه R2 بهلكى ھهق تۆلهپ ئاندىن

Windows 2003 قوزغىلىش سۈرىتى 

 Microsoft مۇالزىمېتېر بازىرىدا دىن باشالپ، يۇقرىقى ئۇچتىكى Server WindowsWindowsWindowsWindows  2003دەل

  .مهشغۇالت سىستېمىسى مهھسۇالتىغا ئىگه بولىدۇ ھهقىقىي يوسۇندا يېتهرلىك رىقابهتلىشىش كۈچىگه ئىگه
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Windows Server 2003 تالالشلىرى مۇالزىمېتېرىنى باشقۇرۇش  

 Vista Vista Vista VistaWindows        

 Vista WindowsWindowsWindowsWindowsنىڭ كود نامى “Longhorn” بولۇپ، دەسلهپته XP WindowsWindowsWindowsWindows بىلهن 

 Vista WindowsWindowsWindowsWindowsمهشغۇالت سىستېمىسى يهنى دىن كېيىنكى “Vienna” ى ئارىلىقىدىك
بىراق، . ئۆتكۈنچى شهخسىي مهشغۇالت سىستېمىسى دەپ بېكىتىلىدۇ يىلى ئېالن قىلىنىدىغان-2003

 كۆپلىگهن ئىقتىدارالنىڭ قوشۇلىشى سهۋەبىدىن، ئېالن قىلىنىش پالنى نهچچه قېتىم كېيىن بارغانسىېرى

دېگهندەك  "مهڭگۈ ئېالن قىلىنالمايدىغان مهھسۇالت"كهينىگه سۈرۈلۈپ، ھهتتاكى بهزىلهرنىڭ 
نۇسخىسىمۇ ئېالن  Beta نىڭ تېخى تۈزۈك Longhornيىلغىچه، -2004. مهسخىرىسىگه ئۇچرايدۇ

ئىقتىدارالرنى چېپىپ  دىكى قىسمهن Longhorn  شىركىتىMicrosoftشۇنىڭ بىلهن، . قىلىنمايدۇ

 رەسمىي يوسۇندا Longhorn ئايدا،-7يىلى -2005". ئورۇقلىتىدۇ"نى  Longhornتاشالپ، 
 Vista owsowsowsowsWindWindWindWind بىر نهچچه كۈندىن كېيىن، ). 6.0نهشىر نومۇرى (دېگهن نامغا ئۆزگهرتىلىدۇ

Microsoftشىركىتى Vista WindowsWindowsWindowsWindows 1نىڭ  Betaقىلىپ، ئارقىدىن  نۇسخىسىنى ئېالن

 -1-11-2006.ئېالن قىلىدۇ نۇسخىسىنىBeta  2ئايدا پۈتۈن ئىقتىدارالرغا ئىگه-5ئىككىنچى يىلى 
ئادەتتىكى ئىشلهتكۈچىلهرگه . قلىندى كارخانا نۇسخسى ئېالن نىڭ a  VistWindowsWindowsWindowsWindowsكۈنى

ھازىرقى پالنغا . ئايدا ئېالن قىلىنىدۇ-1يىلى -2007قارىتىلغان پارچه سېتىلىش نۇسخىسى  

 :ئوخشمىغان نهشىرى بولىدۇ، ئۇالر بولسا  خىل6نىڭ  Vista WindowsWindowsWindowsWindows ۋاقىتتا ئاساسالنغاندا، شۇ
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Starter (سىباشالنغۇچ نۇسخى) ،Home Basic (ئائىله ئاساسىي نۇسخىسى) ،Home Premium 
 Enterprise، (سودا ئىشلهتكۈچىلىرى نۇسخىسى) Business، (ئائىله ئاالھىدە ياخشى نۇسخسى)

ئهڭ كۆپ ) Ultimate بارلىق ئىقتىدارلىرى تهل بولغان ۋە) كارخانا ئىشلهتكۈچىلىرى نۇسخسى)
  .قاتارلىقالر (ئىقتىدارلىق نۇسخىسى

Windows Longhorn نىڭ دەسلهپكى چاغالردىكى ئاشكارىلنىپ قالغان build 3683 نۇسخىسى 
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Windows Vista نىڭ قاچىالش يۈزى  

 Vista WindowsWindowsWindowsWindowsئالىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدە ئىلغار ئىزدەش ۋە   يېڭى ئىقتىدارالرنى ئۆز ئىچىگهنۇرغۇن
، ئهسلى NET Framework 3.0  رامكىسى NET. ئۇچۇرالرنى تهشكىللهش ئۇسۇلى، يېڭى

 ئىشلهتكۈچى يۈزى، يېڭى قوشۇلغان يان ستون Aero ، پۈتۈنلهي يېڭى WinFX الندىكى نامىىپ
)  SidebarWindowsWindowsWindowsWindows(بۇالر . كهلتۈرۈش تېخنىكىسى قاتارلىقالر بار ىستېما ئهسلىگه، يېڭىالنغان س

باشقا  شۇنداقال Media Player WindowsWindowsWindowsWindows  11بىلهن 7Internet Explorer 0.بىلهن بىرگه، 

جهھهتتىمۇ،  سىستېما بىخهتهرلىكى. كالسسىك قوللىنىش پروگراممىلىرىمۇ پۈتۈنلهي يېڭىلىنىدۇ
Microsoft ى كۆرسىتىدۇمىسلىسىز تىرىشچانلىقالرن. UAC (ھېساباتىنى كونترولالش ئىشلهتكۈچى  ،

) IE،قوغداش ھالىتى( Defender WindowsWindowsWindowsWindows )يادرونى ) تۇرۇش جاسۇسلۇق پروگراممىلىرىغا قارشى ،

نىڭ  Vista WindowsWindowsWindowsWindows قاتارلىق ئىقتىدارالرنىڭ قوشۇلىشى)  بىتلىق سىستېما64(قوغداش 
) قاچىالشتىن بۇرۇنقى مۇھىت PEWindowsWindowsWindowsWindows ( ندىن باشقا،بۇ. دەرىجىدە ئاشۇرىدۇ بىخهتهرلىكىنى زور

جهريانىنىمۇ  قوللىنىلىشى قاچىلىنىش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىپال قالماستىن، يهنه ئۇنىڭ نىڭ

ئىچىدىال سىسېتمىنىڭ   مىنۇتقا يهتمىگهن ۋاقىت30كۆپ سانلىق ئىشلهتكۈچىلهر . ئاددىيالشتۇرىدۇ
  .پ بولىدۇئورۇنالشتۇرۇلىشنى تامامال
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Windows Vista ئۈستهل يۈزى 
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Windows Vista دىكى Internet Explorer  

ېالن قىلىنىشىغا ئهگىشىپ، يېڭى ئ نىڭ Vista WindowsWindowsWindowsWindows بېرىپال قالمىسا، كۈتۈلمىگهن ئهھۋال يۈز
 ئېچىش دەۋرى ئهڭ ئۇزۇن بولغان. كېلىدۇ بىر قېتىملق قاتتىق دېتال يېڭىلىنىش دولقۇنى يېتىپ

 WindowsWindowsWindowsWindows،مهھسۇالتى بولۇش سۈپىتى بىلهن Vista WindowsWindowsWindowsWindows  چوقۇم كهلگۈسىدىكى بازاردا ئهڭ
  ...مهشغۇالت سىستمېسىغا ئايالنغۇسى مۇھىم

7200 Server WindowsWindowsWindowsWindows  

2003  Server WindowsWindowsWindowsWindows،نىڭ ۋارىسى بولۇشى سۈپىتى بىلهن Vista WindowsWindowsWindowsWindows  نىڭ ئېالن
 نىڭ تهڭ دەرىجىدىكى مۇالزىمېتېر مهشغۇالت سىستېمىسىمۇ بىزگه Microsoftئهگىشىپ،  قىلىنىشىغا

 بولۇپ، ۋاقىتلىق ”Longhorn Server“ بۇ مهھسۇالتنىڭ كود نامى. يېقىنلىشىپ كهلمهكته

ئۇنىڭدىكى بىزگه مهلۇم بولغان  Server WindowsWindowsWindowsWindows 2007 .ئېالن قىلىنىش نامىبېكىتىلگهن 
غهيرى يادرو يامىقىنى قاچىلىغاندىن كېيىن كومپيۇتېرنى  يېڭىلىنىشالردىن يېڭى ياماق تېخنىكىسى

الر بار  (RDP 6.0) ۋە يىراق مۇساپىلىق مۇالزىمهت دېتالى IIS 7.0ھاجهتسىز،  قايتىدىن قوزغىتىش

 .ھېسابلنىدۇ ۇ يېڭى ئىقتىدارالر مۇالزىمېتېر مهشغۇالت سىستېمىسى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىمب بولۇپ،
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“Server Core” دەپ ئاتالغان تېخنىكىمۇ Longhorn Server ئىقتىدارىنىڭ  نىڭ ھالقىلىق
 .مۇالزىمېتېر سىستېمىسى قۇرۇپ چىققىلى بولىدۇ WindowsWindowsWindowsWindows بىرى بولۇپ، ئۇ ئارقىلىق ئىنتايىن ئىخچام

 WindowsWindowsWindowsWindows گه ئوخشاش ئادەتتىكى Internet Explorer ۋە Explorer WindowsWindowsWindowsWindows نىڭدائۇ
ئارقىلىق  دېتالى بولمايدۇ، ئىشلهتكۈچىلهر بۇيرۇق قۇرى ياكى يىراق مۇساپىلىق كونترول سۇپىسى

  .ئېلىپ كېلىدۇ بۇ تېخنىكا رولى ئاددىي مۇالزىمېتېرالر ئۈچۈن قواليلىق. باشقۇرااليدۇ

 
Windows 2007 ئۈستهل يۈزى 

 



 www.bilik.cn                                                 بىلىك كۇلۇبى

56 

 

[IIS 7.0]  

        ............كهلگۈسىگه نهزەركهلگۈسىگه نهزەركهلگۈسىگه نهزەركهلگۈسىگه نهزەر

Microsoft بازىرى ئهڭ ئىتتىك مهشغۇالت سىستمىسى بولغان دۇنيادىكى WindowsWindowsWindowsWindows  ئۈستىدىكى

دىن كېيىنكى مهشغۇالت  Vista WindowsWindowsWindowsWindows سىز. ھهرگىز توختاتمايدۇ ۋە ئېچىش خىزمىتىنىتهتقىقات 
يىلى ئالال بۇرۇن -2000ا Microsoft ئهمهلىيهتته،. سىستېمسى قانداق بوالر، دەپ قىزىقىشىڭىز مۇمكىن

ۇ ب. دەپ كود نامى بېرىدۇ ”Blackcomb“ مهھسۇالتىغا بۇ پالن ئۈستىدە چوت سوقۇشنى باشالپ، بۇ

نىڭ يېقىندا ئېالن قىلغان بىر نهچچه  Microsoftئىشالر مۇ بار بولۇپ،  يهردە تېخى بهزى قىزىقارلىق
دىكى بىر شهھهرنىڭ  Canada) اVancouver .كود نامىدا مهلۇم باغلىنىش بار مهھسۇالتىنىڭ

 ر بولۇپ، ئۇغهربىي قىسىمىدا غهربىي ئامېرىكىدىكى ئهڭ ئېسىل قار تېيىلىش مهيدانى با نىڭ) ئىسىمى

يهردە  ئۇ. نىڭ خادىملرى ئهڭ ئامراق دەم ئېلىش ئورۇنلىرىنىڭ بىرى ھېسابلنىدۇ Microsoft يهر
. تېغىدىن ئىبارەت Blackcomb تېغى بىلهن Whistler ئهڭ داڭلىق ئىككى تاغ بار بولۇپ، ئۇالر

 بۇ ئىككى Longhorn نىڭ كود نامى، ھالبۇكى XP WindowsWindowsWindowsWindows بولسا Whistlerبىزگه مهلۇمكى، 

تېيىلپ چۈشۈپ  تېغىدىن Whistler تاغنىڭ ئارىسىدىكى بىر كىچىك قاۋاقخانا بولۇپ، قار تېيلغۇچىالر
 Blackcomb ئېلىۋالىدۇ، ئارقىدىنال بولغاندىن كېيىن، ھهممىسى بۇ قاۋاقخانىغا كېلىپ بىر ئاز دەم

بولۇپ  Blackcomb نىڭ ۋارىسىنىڭ ئىسىمى Longhornتهبىئىيال، . تېغىغا جهڭ ئېالن قىلىدۇ

ئۇنىڭ . غا ئۆزگهرتىدۇ ”Vienna“ كود نامىنى بۇ مهھسۇالتنىڭ Microsoft يىلى-2006. قالىدۇ
 ...يىلالر ئهتراپىدا 2012-2009ئېالن قىلىنىش ۋاقتى تهخمىنهن 

Longhorn النىدىكى ستراتېگىيىلىك سهۋەنلىك تۈپهيلىدىن،ىپ Microsoft يىل 5توغرا -توپ 

بۇ . يۇمشاق دېتال مهھسۇالتىنى تاماماليدۇ پ، ئىنسانالر تارىخىدىكى ئهڭ مۇرەككهپۋاقىت سهرپ قىلى
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شۇڭالشقا، تېخىمۇ كۆپ . ئىش دەپ كهتكىلى بولمايدۇ بىر كارخانا ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا ياخشى
ئۇقۇمنىڭ ئاساسىي  بۇ. كۈندىلىك ئىش تهرتىپىگه قويۇلىدۇ WindowsWindowsWindowsWindows بۆلهكلهرگه ئايرىلغان

ئىقتىدارىغا ئاساسهن  مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ ھهر قايسى بۆلهكلىرىنى ئۇالرنىڭ: مهزمۇنى 
بۇنداق . ئاالقىالشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئارقىلىق (interface) ئايرىۋېتىپ، ھهر قايسى بۆلهكلىرىنى يۈز

پۈتۈن مهشغۇالت سىستېمىسىنى قۇرۇپ چىقىش  قىلىشنىڭ ئهڭ چوڭ پايدىسى بولسا بىر قېتىمدىال

قاتارلىق تېخنىكىالر بىزگه تونۇش بولغان مهشغۇالت  دىكى مهۋھۇمالشتۇرۇش Vienna .ىزھاجهتس
پالنىدا چېپىپ  Longhornبۇندىن باشقا، . تۈسكه ئىگه قىلىدۇ سىستېمىسنى تېخىمۇ فانتازىيىلىك

 ئهپسۇسكى، بىزنىڭ. بۇ مهشغۇالت سىستېمىسدا باشتىن مهيدانغا چىقىدۇ تاشالنغان ئىقتىدارالرمۇ

Vienna قىالاليمىز،  بىلىدىغىنىمىز ناھايىتى ئاز بولغانلىقتىن، پهقهت بهزىبىر تهسهۋۋۇرالرنىال غا ئائىت
ۋە تېخنىكا كۈچى بويىچه،  نىڭ ئىقتىسادىي Microsoftبىراق، شۇنىڭغا ئىشهنچىمىز كامىلكى، . خاالس

 ...لغۇسىبو مهشغۇالت سىستېمىسى WindowsWindowsWindowsWindows بۇ مهشغۇالت سىستېمسى ناھايىتى ئارزۇلۇق

 نهشرلرىنىڭ سۈرىتىگه قىزىقسىڭىز، WindowsWindowsWindowsWindows تېخىمۇ كۆپ كونا: ئىزاھ
http://www.winhistory.de/ نېمس تىلى. (پونكىتىنى زىيارەت قىلىڭ تور( 

(from cnbeta.com) 

WinXP SP1 گه IIS نى قوشۇش 

 886يار دىل:سوئال سورىغۇچى

 نىڭ WinXP دىتالنى قاچىلىغان ئىدىم ، بىراق مهن ئىشخانامدىكى كومپىيۇتىرغا بىر كهسپى
SP2 بىلهن ئامال يوق نهشرىدە نورمال ئىشلىمىدى ، شۇنىڭ SP1  ، نهشرىنى قاچىلىغان ئىدىم

 بىراق نهس باسقاندەك بۇ سىستىمىدا
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Internet يۇقىرىدىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگهن 信息服务(IIS) ئىكهن ، شۇنىڭ  دىگهن تۈر يوق
قاچىالي دىسهم مهن بۇ  سىستىمىنى يهنه قايتىدىن. نى قاچىالشقا ئامالسىز قالدىم IIS بىلهن

ىقى كهسپى خىزمىتىمىزگه ھىل نۇرغۇنلىغان دىتالالرنى قاچىالپ بولغان ئىدىم، ئۇندىن باشقا
سىستىمىنى ئاساسهن باشقا دىسكىدىن قايتا  ) ئىشلىتىدىغان دىتالنىڭ ئهسلى پىروگراممىسىمۇ يوق

نى قاچىالشنىڭ  IIS ئۆچۈرمهي ، مۇشۇنىڭ ئۈستىگه نى WINXP ، شۇڭا بۇ) قاچىالشقا ئامالسىز
 !قىلغايسىلهر ئامالى بارمۇ؟ ياردەم

        ئالىپئالىپئالىپئالىپ::::جاۋاپ بهرگۈچى جاۋاپ بهرگۈچى جاۋاپ بهرگۈچى جاۋاپ بهرگۈچى 
 : ئۇسۇلى مۇنداق. بار 

WINDOWS/INF  بۇ مۇندەرىجه يوشۇرۇن بولۇپ ، يوشۇرۇن ( دىگهن مۇندەرىجىدىن
دىگهن ھۆججهتنى  sysoc.inf ( بولىدىغان قىلىپ بهلگىلهش كېرەك ھۆججهتلهرنى كۆرگىلى
 دىگهن تۈرنىڭ خالىغان يېرىگه [Components] ئېچىپ ئۇنىڭدىكى

iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7 ئاندىن. ساقلىۋالىمىز  پقوشۇ iis.dll  دىگهن ھۆججهتنى
 C:\WINDOWS\System32\Setup ئۇنى) كۆچۈرسهكمۇ بولىدۇ  باشقا كومپىيوتېردىن( تېپىپ 

添加/删 دىگهن يهرگه كۆچۈرۈپ ، ئاندىن WINDOWS/INF نى iis.infدىگهن يهرگه ، 
Windows 组件  ، دىگهن يهرگه كىرسهكIIS ئالدىدىكى . دۇ نى قاچىالش كۆزنىكى كۆرۈنى

 ياكى WINDOWS2000 ھۆججهت سورىغاندا نى باسىمىز ، 下一步كاتهكچىگه بهلگه قويۇپ ، 
WINDOWSXP نىڭ دېسكىسىنى سېلىپ I386 ئىچىدىكى ھۆججهتنى كۆرسىتىپ  مۇندەرىجىسى

 . بهرسهك بولىدۇ
iis.dll بىلهن iis.inf تىمدا ئۇتۇقلۇق سېستىمىنىڭ بولۇشى كېرەك ، ئهگهر بىر قې چوقۇم ئوخشا بىر

 قايتىدىن قاچىالپ بېقىڭ) ئۆچۈرۈش ئۇسۇلى مۇشۇ سهھىپىدە بار  ) بولمىسا تولۇق ئۆچۈرىۋېتىپ ،
 
  

http://www.winhistory.de/
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  بىخهتهر ھالهت"كومپىتۇتېر ئىشلىتىشتىكى 

Windows ھالهت بىخهتهر « نى نىمه ئۈچۈن »بىخهتهر ھالهت « مهشغۇالت سېستىمىسىنىڭ« 
قوزغاتقاندا ھىچقانداق قوزغىتىش پروگراممىسى ۋە  لهتتهدەيمىز ؟چۈنكى سېستىمىنى بىخهتهر ھا

ھهتتا ئوپتىك دىسكا قوزغاتقۇچ ۋە ياكى . پروگراممىالرنى ئىجرا قىلمايدۇ  ئاپتوماتىك قوزغىلدىغان
 شۇڭالشقا بىخهتهر ھالهت ئهڭ. ھهرقانداق سىرتقى ئهسلىههلهرنى ئىشلىتىشكه بولمايدۇ  باشقا

سهل قاراشقا  ئۇنىڭ ئىشلىتىشىگه ھهرگىزمۇ. ۇتېر قوزغىتىش ھالىتىدۇر ئاساسلىق ھهم بىخهتهر كومپىي
 . قىسىم ئىشلىتىلىشىدۇر تۆۋەندىكىلهر بىخهتهر ھالهتنىڭ ۋەكىل خاراكتىرگه ئىگه بىر. بولمايدۇ 

 . بىخهتهر ۋىروس تازالش.1
ستىن يهنه  كىسىل يوقاتقىلى بولۇپال قالما-تازلىغاندا ۋىروسنى ئۈزىل  بىخهتهر ھالدا ۋىروس

 چۈنكى بىخهتهر ھالهتته سېستىما پهقهت. قايچىالشما يۇقۇملىشىدىن ساقاالنغىلى بولىدۇ  ۋىروسنىڭ
ئىچكى  زۈرۈر بولغان قوزغىتىش ھۆججهتلىرنىال ئىجرا قىلدىغان بولغاچقا ۋىروس ئاسانلىقچه

يۇتېر ئېچىلىپال كومپى بۇنداق ئۇسۇل ۋىروس تهسىردىن: ئىزاھات . ساقلىغۇچقا ھۇجۇم قىاللمايدۇ 
 . ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ قېتىۋېلىش ۋە ئېچىلماسلىق قاتارلىق ئهھۋالالردىمۇ مهشغۇالت

 . بۇزۇلغان سېستىما ھۆججهتلىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش.2
دىگهن ئهسكهرتىش ئۇچۇرى  »مهلۇم ھۆججهتنىڭ بۇزۇلىشىدىن قوزغۇلۇشقا ئامالسىز «سېستىمىدا

ھالهتته قوزغۇتۇپ بۇزۇلغان ھۆججهتلهرگه  ۇقسىڭىز سېستىمىنى بىخهتهركۆرۈندىغان ئهھۋالالرغا يول
 . قارىتا ئوڭشاش ئېلىپ بارسىڭىز بولىدۇ

 . سېستىمىنى ئهسلىگه قايتۇرۇش.3
WindowsXP سېستىما قورالى بار ،ئۇ بولسىمۇ سېستىمىنى ئهسلىگه  دا ناھايتى ئۈنۈملۈك بىر

ى ئالدىنقى قېتىم زاپاس ساقلىۋالغان ھالهتكه ئېلىپ سېستىمىن ئۇ. كهلتۈرۈش قورالىدىن ئىبارەت 
نۇرمال ھالهتته ئهسلىگه كهلتۈرگهن ۋاقىتتا نۇرغۇن پروگراممىالر قوزغىلىش  بىراق. كېلهلهيدۇ 

 بولغانلىقتىن كومپىيۇتېرنىڭ يۈكى ئېغىرالپ كۈڭۈلدىكىدەك ئۈنۈمگه ئېرىشهلمهسلىگىڭىز ھالىتىدە
ئېهتىماللىغى  تته ئهسلىگه كهلتۈرۈش مۇۋاپىقىيهت قازىنىشنىڭشۇڭالشقا بىخهتهر ھاله. مۇمكىن 

 . يوقۇرراق بولىدۇ
 . قايتۇرۇش ئېكران يېڭىالش سۆرئتىنى ئهسلىگه.4

. بولىۋېلىپ سېستىما ئېچىلمايدۇ  بهزى ئېكراننىڭ يېڭىالش سۈرئتىنى يۇقرى كۈتۈەرگهندە قارا ئېكران
بۇنداق ۋاقىتتا سېستىمىنى بىخهتهر ھالهتته  . ندۇقايتا قوزغاتساقمۇ ئوخشاشال قارا ئېكران كۆرى

 بىخهتهر ھالهتنىڭ: ئىزاھات .ئهسلىگه كهلتۈرۈپ قويسا بولىدۇ قوزغىتىپ ئېكران يېڭىالش سۈرىتىنى
VGA قىلىمىز تۈرىنى ئىجرا . 

 . خارەكتىرلىك ھۆججهتلهرنى ئۈچۈرۈش » جاھىل «.5
ھۆججهتلهرنى ئۈچۈرگىلى  » جاھىل « ىسېستىما نورمال خىزمهت ھالىتىدە قوزغالغاندا بهز

بۇ ھۆججهتلهرنى سېستىمىنىڭ بىخهتهر  بۇ ۋاقىتتا سىز. بولماسلىقتهك ئهھۋالالرغا يولۇقۇپ تۇرىمىز 
 . ھالىتىدە ئۈچۈرۈشنى ئولىشىپ كۆرسىڭىز بولىدۇ

 F8 سېستىما قوزغىلىشتىن بۇرۇن گهكىرىش ئۈچۈن»بىخهتهر ھالىتى « سېستىمىنىڭ: ئهسكهرتىش 
  . كىرىسىز » بىخهتهر ھاالتكه «نۇپكىسىنى بېسىپ تۇرسىڭىزكۇ
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  ئۇسۇلىۋاقت رايۇنىغا ئۈرۈمچى ۋاقتىنى قوشۇشنىڭ 

 ئالىپ: يوللىغۇچى

ئۆزگهرتىۋېتىپ ، تىزىمالش جهدىۋىلىدن ئۈرۈمچى ۋاقتىنى  ۋىندوۋسنىڭ بهزى ھۆججهتلىرىنى
 چۈشۈرۈپ ئىجرا قىلساق قالدىم ، تۆۋەندىكى رېگ ھۆججىتىنى قوشۇشنىڭ ئۇسۇلىنى بايقاپ
 . بولۇش ئىشقا ئاشىدۇ كومپىيوتېردا ئۈرۈمچى ۋاقتى

Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time 
Zones\Urumchi Time] 
"Display"="(GMT+06:00) XinJang Urumchi" 
"Dlt"="Urumchi Yazliq Waqti" 
"Std"="Urumchi Waqti" 
"MapID"="01,02" 
"Index"=dword:000000c4 
"TZI"=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 

 
  )ۇبولىد  ھۆججىتى شهكلىدە ساقالپ ئىجرا قىلساقبۇ كودنى خاتىرە دەپتهرگه كۆچۈرۈپ ، رېگ(

  

 

ئادەتته كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ھۆججهتلهرنىڭ 

  ڭهيتمه ناملىرىكى

  ئهلتۇغ :يوللىغۇچــــى

A 
ACE: Ace شهكلى پىرسالنغان ئارخىپ 

ACT :مىكرۇسوفىت OHice يارىدەمچى ھۆججىتى 
  ARC  : LHARJھۆججىتى  پىرىسالنغان 

ARJ :   Robert jungARJ ىرىسالنغان ھۆججىتىپ 
ASF   :بىر خىل فىلىم ھۆججهت شهكلى  
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ＢＢＢＢ 
BAK:ھۆججــهت زاپاس 

BAS : BAISC تىلى ھۆججىتى 
BAT  :ھۆججىتى توپ بىر تهرەپ قىلىش 

BIN :2لىك سىستىما ھۆججىتى 
BMP :رەسىم ھۆججىتى 

C  
CAB : مىكروسوفىت پىرىسالنغان ھۆججىتى 
CAM :  Casioرەسىم ئاپراتى شهكلى  
CAP  : پىرىسالنغان موزىكا ھۆججتى شهكلى 
CFG: سهپلهش ھۆججىتى 
CHK:  windows دىسكا رەتلىگهندە ساقلىغان ھۆججهت  دىسكا تهكشۈرگهندە ياكى نىڭ    
  شهكلى
CHM: تهرجىمه قىلىنىپ بولغان HTML ھۆججىتى 

CLass :  jawa تىپىدىكى ھۆججهت 
CLP Windowsكىسىپ چاپالش تاختىسى ھۆججىتى  
Cls: VisualBasicتىپىدىكى ھۆججهت   

Cpp:  C ++كود ھۆججىتى   
Cur:  windows نۇر ئسىتىرىلكا ھۆججىتى  
D  

DBF: مهلۇمات ئامبار ھۆججىتى سانلىق  
DIR:  MacroMediaDivector ھۆججىتى  
Doc:  word ھۆججىتى  

 DoT:  MicrosoftWord ججىتى قىلىپ ھۆ  
E  

EXE: تئىجرا قىلىشقا بولدىغان ھۆججه  
F  

FLA :  FLASH  ھۆججىتىئهسلى كىنو 
FON : سىستىما خهت ھۆججىتى  

FRT: مىكروسوفىت FOXPRO ھۆججىتى 
FXP : مىكروسوفىت FOXPRO ئهسلى (پىرۇگىرامما ھۆججــىتى  قىلىنغان ئارقىلىق تهرجـىمه

  )ھۆججهت
G  

GHO :NORTON گوستالنغان پىرس ھۆججهت( سايه ھۆججىتى دىسكا( 
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GIF: ججىتىرەسىم ھۆ  
H  

HLP :يارىدەم ھۆججىتى  
HTM : HTML جىدىن تاشقىرى تىكىسىت ھۆججىتىىدەر 

I  
ICO : WINDOWS سىنبهلگه ھۆججىتى  
:INF ئۇچۇر ھۆججىتى  
:INI دەسلهپلهشتۈرۈش ھۆججىتى  

:INT بىر ئهسلى پرۇگىرامما گىرامماتىكىلىق تهكشۈرۈش ئاخىرالشقاندىن كىيىن  . ئارلىق كودى
  بولدىغان بىر كودنى شهكىللهندۇرىدۇ شقائىجرا قىلى

J  
:JAR  JAWA ئارخىپ ھۆججىتى  

jawa : jaawa ئهسلى ھۆججىتى  
JPEG: JPG رەسىم ھۆججــهتلىرى  

L  
LDB :مىكرۇسوفىت ACCess قۇلۇپالش ھۆججىتى  

 LOG : مهشغۇالت خاتىرلهش ھۆججىتى  
M  

MIDI:MID مۇزىكىسى  
:MMM مىكرۇسوفىت كىنو ھۆججىتى  
:MP2 قاتالم MPEG پىرىسالنغان( ئاۋاز ھۆججىتى( 
:MP3 قاتالم MPEG  ئاۋاز ھۆججىتى) جىدە ىيۇقىرى دەر(پىرىسالنغان  
:MRR مىكروسوفىت FOXPro تىزىملىك ھۆججىتى  

WINDOWS:MSI  سومكىسى( بولىقى شقاچىال ھۆججهت ،安装器包(  
MDB :  مىكروسوفتACCESSھۆججىتى   

O  
:OBJ ئوبكىت ھۆججىتى  

Microsoft Outlookerpress:ODS ساندۇقى ھۆججىتى خهت  
P  

Pascal: Pas ئهسلى كودى  
PDF  :AdobeAcrobat )  ھۆججىتى)ئىلىكتىرۇنلۇق كىتاپ 
PM5، PM6 :Pagemaker ھۆججىتى 

Microsoft Power point : PP3 پىرۇيكىسيه قويۇش سۆججختى  
PPT :  Microsoft Power pointئورگىنال ھۆججىتى   
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PRF  : widowsسىستىما ھۆججىتى   
Q  

QUICKTime : QIF ھۆججىتى مۇناسىۋەتلىك رەسىم  
: QT  QUICKTimeكىنو ھۆججىتى   

R  
RAR : RAR پىرىسالنغان ھۆججىتى  

:REG تىزىمال ش جهدۋىلى ھۆججىتى  
Microsoftvisual C++ : RES مهنبه ھۆججىتى  

S  
SAV : ئويۇن ساقالش ھۆججختى  

:SCR  widows ئىكران قوغداش ھۆججىتى  
:SES  RARئۆزئارخىۋىنى يىشىش ھۆججىتى   
:STR ئىكران قوغداش ھۆججىتى 
:SYS سىستىما ھۆججىتى   

T  
:TMP  widowsۋاقىتلىق ھۆججىتى   
:TXT ھۆججىتى تىكىسىت 

W  
:WAB مىكروسوفىت ۋاقىتلىق ھۆججىتى 
:WAV ئاۋاز ھۆججىتى 
:WBK مىكروسوفىت Word ھۆججىتى 
:WIZ مىكروسوفىت Wordباشالمچىسى ھۆججىتى 

X  
:XLK مىكروسوفىتExcel زاپاس ساقالش ھۆججىتى 
:XLS مىكروسوفىتExcel خىزمهت جهدۋىلى  
:XLM مىكروسوفىتExcel خىزمهت دەپتىرى  
:ZAP  widowsسهپلىمه ھۆججىتى  يۇمشاق ماتىريال قاچىالش  
:ZIP  ZIP  ھۆججىتى پىرىسالش 
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 دەرسلىكى نى تهھرىرلهشتىزىمالش جهدىۋېلى

  ئىسالم:يوللىغۇچى
نىسبهتهن تېخى ئانچه تۇنۇشلۇق  تىزىمالش جهدىۋېلى دەسلهپكى كومپىيوتېر ئۈگهنگۈچىلهرگه

ئۆزەمنىڭ تهجىرىبىسىنى ۋە ئۆگهنگهنلىرىمنى  مهن مۇشۇ نوقتىنى كۆزدە تۇتۇپ كۆپچىلىككه.ئهمهس
 .ىڭالرنى سورايمهنتۈزىتىش بېرىش خاتالىق بايقىساڭالر.سۆلهپ بهرمهكچى

 كېلىشى تىزىمالش جهدىۋېلىنىڭ بارلىققا .1
ئۆزىنىڭ  مىكرو كومپىيوتېر مهشغۇالت سېستىمىسىنىڭ ئهڭ چوڭ ئاالھىدىلىكى ئىشلهتكۈچى

خىل تهڭشهشنى  ئېهىتياجىغا ئاساسهن كومپىيوتېرنىڭ قاتتىق دېتال ۋە يۇمشاق دىتاللىرىغا ھهر
كېڭيتىلگهن  دە بۇ مهشغۇالتنى Windows3.xئېلىپ بارااليدىغان بولۇشى بولۇپ، 

ھۆججهتلهرنى  بولغان بۇ ini. بىراق.بولغان ھۆججهت ئارقىلىق تامامالپ كهلگهنini. نامى
ھهر بىر يۇمشاق  چۈنكى ھهر ئۈسكىنه ۋە.باشقۇرۇش ۋە تهڭشهش ئانچه قواليلىق ئهمهس ئىدى

بۇنى .تهڭشهش زۆرۈر ئىدى ىلىقھۆججىتى بولىشى ۋە ئاشۇ ھۆججهت ئارقini. دىتالنىڭ ئۆزىنىڭ
 .ئاسان ئهمهس ئىدى تهڭشهش ۋە بۇ ھۆججهتلهرگه تۈر قېتىش مهزمۇن قېتىش ئانچه

دەپ »جهدىۋېلى تىزىمالش«ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى نهشىرلىرىدە Windows95 يوقارقى
رلىرى يۇمشاق دىتال ئۇچۇ ئاتىلىدىغان ساندان ئارقىلىق باشقۇرىلىدىغان،ھهر خىل قاتتىق دېتال ۋە

بىلهن ئوخشىمايدىغان  ini. بۇنىڭ.بولدى مۇشۇ ساندان ئارقىلىق يىغىنچاقلىنىپ ساقلىنىدىغان
 :پهرقى تۆۋەندىكىچه

 .ئىككىلىك ساناق سېستىمىسى ئارقىلىق ئۇچۇرالرنى تىزىملىتىدۇ تىزىمالش جهدىۋېلى) (1
 ئاچقۇچالرنىڭ ئۆزىنىڭ جهدىۋېلى تارماق ئاچقۇچالرنى قولاليدۇ،ھهر دەرىجىلىك تىزىمالش )2   (

 .بولىدۇ قىمىتى
بهلگه تىزمىسى -ھهپ تىزىمالش جهدىۋېلىدىكى ھهر قايسى ئاچقۇچالرنىڭ قىممىتى ئادەتتىكى )3(

 .ئالىدۇ بولماستىن بهلكى ئىجرا قىلىشقا بولىدىغان كودنىمۇ ئۆز ئىچىگه
 .ساقلىيااليدۇ ئوخشاش بىر كومپىيوتېردا كۆپ ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ ئۇچۇرلىرىنى ئايرىم )4(

 :تىزىمالش جهدىۋېلىنىڭ ئاالھىدىلىكى
قاتتىق دېتالالرغا ،ئهمىلى قوللىنىدىغان يۇمشاق دىتالالرغا،سېستىما  تىزىمالش جهدىۋېلى )1(

 ۋە ئۈسكىنىلهرنىڭ قوزغىتىش پىروگىراممىلىرىغا تهڭشهش ئېلىپ بېرىشقا رۇخسهت پارامىتىرلىرىغا
ئۈنۈمگه  ئۆزگهرتىشلهردە كومپىيوتېرنى قايتا قوزغاتمىسىمۇقىلىدىغان بۇلۇپ،خېلى كۆپ قىسىم 

 .ئېرىشكىلى بولىدۇ
جهدىۋېلىگه تىزىمالنغان قاتتىق  مهشغۇالت سېستىمىسىنىڭ تىزىمالش Windows دەسلهپكى )2(

 .قولالتقىلى بولىدۇ نىڭ يوقىرى نهشىرىگىمۇWindows دىتالالر ئۇچۇرلىرىنى
توردا يىراق مۇساپىلىق  ىزىمالش جهدىۋېلى ئارقىلىقباشقۇرغۇچى ياكى ئىشلهتكۈچى ت )3(

 .باشقۇرۇش ئېلىپ بارااليدۇ
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 ئىشلىتىش تىزىمالش جهدىۋېلىنى .2
 نى regedit گه运行 )ئىجرا قىلىش(مۇھىتىداWindows تىزىمالش جهدىۋېلى باشقۇرغۇچنى

بىۋاسته  نىregedit بۇيرۇق ھالىتىدەDOS . كىرگۈزۈپ ئىجرا قىلىش ئارقىلىق ئاچقىلى بولىدۇ
 .كىرگۈزۈش ئارقىلىقمۇ ئاچقىلى بولىدۇ

 چۈشهندۈرۈش تىزىمالش جهدىۋېلىنى .3
 hkey_classes_root (1)بولسا بارلىق OLEئۆز ئىچىگه  ئۇچۇرلىرى ۋە ھۆججهت تىپىنى

 .كېلىنگهن دىن كۈچۈرۈپ hkey_local_machine\software\classesئالىدىغان بۇلۇپ،
 hkey_current_user(2) ئىشلهتكۈچى ئۇچۇرلىرىنى ساقاليدىغانبولسا 

 .دىن كۆچۈرۈپ كېلىنگهن hkey_usersبولۇپ،
 hkey_local_machine(3)كومپىيوتېرنىڭ سهپلىمه ئۇچۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگه  بولسا مهكۇر

ئۇچۇرلىرى،قوزغىتىش پىروگىراممىلىرى،ئهمىلى قوللىنىدىغان يۇمشاق  ئالىدىغان بولۇپ،قاتتىق دېتال
 .تهڭشىگىلى بولىدۇ ىرىنىدىتال ئۇچۇرل

 hkey_users(4) يۇمشاق دىتال ئۇچۇرلىرى  بولسا ئىشلهتكۈچى ئۆزگهرتكهن قاتتىق دېتال ۋە
 .ساقلىنىدۇ

 HKEY_CURRENT_CONFIG(5) ساقلىغۇچتا ساقلىنىۋاتقان سېستىما  بولسا ھازىر ئىچكى
 .ئۇچۇرلىرىنى ئۆزش ئىچىگه ئالىدۇ

   هزمۇنىجهدىۋېلىنىڭ تهپسىلى م تىزىمالش4.
)1(  

 Hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentVersion\explorer\usershell foldersدا 
我的文档，收藏夹，桌面ساقالنغان ۋە باشقا مهخسۇس ھۆجقهت قىسقۇچالرنىڭ يول ناملىرى. 

(2) 
 Hkey_local_machine\system\currentControlSet\control\keyboardLayouts  دا

  .ئۇچۇرلىرى ساقالنغان لىتىدىغان تىل ۋە ھهر خىل كىرگۈزۈش شهكىللىرىنىڭش تاختىسى ئىكۇنۇپكا
)3( 

 Hkey_users\.Default\software\microsoft\internet explorer\typeURLsدا 
IEساقالنغان نىڭ ئادرىس ئىستونىغا كىرگۈزۈلگهن ئادرىس ئۇچۇرلىرى. 
)4(Hkey_users\.Default\so..\mi..\wi..\currentVersion\ex..\menuOrder\startMenuغا  

程序تىزىملىكىنىڭ ئۇچۇرلىرى ساقالنغان. 
)5(Hkey_users\.Default\so..\microsoft\windows\currentVersion\explorer\RunMRUدا

运行 ئىجرا قىلىنغان پىروگىرامما ئۇچۇرلىرى ساقلىنىدۇ دا. 
)6(Hkey_users\.Default\so..\microsoft\windows\currentVersion\explorer\ecentDocs

 تىزىملىكى文档 دانه ھۆججهتنىڭ ئۇچۇرلىرى ساقالنغان بۇلۇپ15ئهڭ يېقىدا ئېچىلغان  دا
 .تازالنغاندا تازلىنىدۇ
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)7( Hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentVersion\uninstal دا 
  .ئۇچۇرلىرى ساقالنغان(卸载) قاچىالنغان پىروگىراممىالرنىڭ تهتۈر قاچىالش

)8( 
 Hkey_local_machine\system\CurrentControlSet\control\update دا

بولۇپ بهلگىلهنسه 00قىممىتى .بهلگىلهشكه مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالر ساقالنغان نى(刷新)چوتكىالش
  .بولسا ئۆزى چوتكىالشنى كۆرسىتىدۇ01چوتكىالشنى  ئاپتوماتىك

)9( 
 hkey_users\.default\software\microsoft\windows\currentVersion\run دا

 قوزغالغاندا ئاپتوماتىك ئىجرا بولىدىغان پىروگىراممىالرغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالر كومپىيوتېر
 .سىز بۇ يهردىن ئاپتوماتىك ئىجرا بولۇشنى بهلگىلىۋاالاليسىز.ساقالنغان

 .هسلىگه كهلتۈرىمىزتىزىمالش جهدىۋېلىنى قانداق زاپاساليمىز ۋە قانداق ئ.5
 مهشغۇالت تۈپهيلىدىن سېستىما ھۆججهتلىرى يۈتۈپ كهتمهي ۋە ۋىرۇسنىڭ ھۇجۇمىغىمۇ خاتا

ئالدىنئاال تىزىمالش  بۇ ۋاقىتتا سىز.ئۇچىرىماي تۇرۇپ بۇزۇلۇپ كېتىدىغان ئهھۋال يۈز بېرىپ تۇرىدۇ
پهقهت تىزىمالش . ھاجىتى يوققاچىالشنىڭ جهدىۋېلىنى زاپاسالپ قويغان بولسىڭىزال سېستىمىنى قايتا

 .بولىدۇ جهدىۋېلىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ قويسىڭىزال
 .زاپاسالش  ئارقىلىقىتىزىمالش جهدىۋېلى تهھرىرلىگۈچ)1(

开始تىزىملىكىدىن运行نى ئېچىپ regeditجهدىۋېلىنى  نى ئېچىپ ئىجرا قىلساق تىزىمالش
ويۇپ،ساقاليدىغان ئورۇننى ق نى تالالپ ئىسىم导出 تىزىملىكىدىن文件 تهھرىرلىگۈچ ئېچىلىدۇ

كېيىن ئهسلىگه .زاپاسلىنىدۇ نى باسساق تىزىمالش جهدىۋېلى保存 كۆرسىتىپ بهرگهندىن كېيىن
كۆرسىتىپ بهرسهك تىزىمالش  نى ئېچىپ زاپاس ھۆججهتنى导入 كهلتۈرۈش زۆرۈر بولغاندا
 .جهدىۋېلى ئهسلىگه كېلىدۇ

 تۈپهيلىدىن قوزغىاللماي قالغاندا قانداق تىزىمالش جهدىۋېلىنىڭ بۇزۇلىشى ئهگهر كومپىيوتېر )2(
 قا كىرىپc:\windows ھالىتىدە قوزغىتىپdos بۇ ۋاقىتتا بىز كومپىيوتېرنى.كېرەك قىلىش

scanreg/restore ھالهتكه  بۇيرۇقىنى بهرسهك تىزىمالش جهدىۋېلى ئالدىنقى قېتىم زاپاسالنغان
ئۆزىمىز زاپاس  ئهھۋالىنى تهكشۈرۈپئهگهر بىز تىزىمالش جهدىۋېلىنىڭ زاپاسلىنىش .قايتىدۇ

بهرسهك بارلىق زاپاس  بۇيرۇقىنىscanregھۆججهتنى تالالپ ئهسلىگه كهلتۈرمهكچى بولساق، 
ۋاقىتتا بىز ئېهتىياجىمزغا ئاساسهن  بۇ.ھۆجهتلهرنى ۋە زاپاسالنغان ۋاقىتلىرىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

لىنى زاپاسلىماقچى بولساق، جهدىۋې تىزىمالش.تالالپ ئهسلىگه كهلتۈرىۋالساق بولىدۇ
scanreg/backupتىزىمالش جهدىۋېلىنى زاپاسالپ بېرىدۇ بۇيرۇقىنى بهرسهك نۆۋەتتىكى. 

 تېخنىكا تىزىمالش جهدىۋېلىدىن ئهپچىل بىر قانچه.6
 تېزلىتىش كومپىيوتېرنىڭ ئېچىلىش ۋە ئېتىلىش سۈرئىتىنى)1(

[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[ControlPanel]-->[Desktop]نى 
نىڭ WaitToKillAppTimeoutگه، 200نىڭ قىممىتىنى HungAppTimeoutئېچىپ، 
 [Control]<--[CurrentControlSet]<--[System]<--[HKEY_LOCAL_MACHINE]گه،1000قىممىتىنى
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نىڭ WaitToKillServiceTimeoutگه، 200نىڭ قىممىتىنى HungAppTimeout دىكى
 . قويسىڭىز بولىدۇئۆزگهرتىپ گه1000قىممىتىنى 

 .چىقىرىۋېتىش ھۆججهتلىرىنىdll ئىچكى ساقلىغۇچتىكى ئىشلىتىلمهيدىغان)2(
[HKKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SOFTWARE]-->[Microsoft]- Windows]-->[CurrentVersionدىكى 

Explorerغا بىر تۈر AlwaysUnloadDLL قىلىپ بهلگىلهپ قويسىڭىز 1قىمىتىنى  نى قېتىپ 
  گه ئۆزگهرتىپ قويسىڭىز بولىدۇ0بولسىڭىز قىممىتىنى  هر بۇ خىل ئىقتىدارنى توختاتماقچىئهگ.بولىدۇ

 

    تىزىمالش جهدىۋىلىدىن بىر قانچه ساۋاتالر

    

    islamboyiislamboyiislamboyiislamboyi::::يوللىغۇچىيوللىغۇچىيوللىغۇچىيوللىغۇچى

 چهكلهش بهلگىلهرنى-ئۈستهل يۈزىدىكى سىن .1
 regedit <=ئىجرا<=باشالش. ئاۋال تىزىمالش جهدىۋىلىگه كىرىمىز

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorerغا 
 قىممهتتىن بىرنى DWORDبولغان NoDesktop كىرىپ ئوڭ تهرەپ كۆزنهككه ئىسمى

 .ئۆزگهرتسهكال بولىدۇ ئاۋال بولسا قىممىتىنى DWORD بۇ. تهڭشهيمىز  قىلىپ1قىممىتىنى .قۇرىمىز
 .هرتىشنى چهكلهشئۆستهل ئارقا كۆرنىشنى ئۆزگ2.

  >regedit =ئىجرا>=باشالش. تىزىمالش جهدىۋىلىگه كىرىمىز ئاۋال

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\كىرىپ ئىسمى غا 
ActiveDesktopئاندىن.بولغان يىڭى تۈردىن بىرنى قۇرىمىز ActiveDesktop غا 

NoChangingWallPaperنامدىكى DWORD قىلىپ1قىممهتتىن بىرنى قۇرۇپ قىممىتىنى  
 .تهڭشهيمىز

 تىزمىالش ئارقا كۆرنىشنى ئۆزگهرتىش3.
 >regedit =ئىجرا>=باشالش. كىرىمىز ئاۋال تىزىمالش جهدىۋىلىگه

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop غا كىرىپ ئوڭ تهرەپتىكى رايۇندىن 
Wallpaperئىسىمدىكى sz تىنى خالىغانقىممى نىڭ bmp نىڭ ھۆججهت ئادىرسىنى

،دىن ئىبارەت خالىغان 1،2،0نىڭ قىممىتىنى szئىسىمدىكى TileWallpaper ئاندىن.تولدۇرىمىز
 .دىگىنى تولۇق رەسىم دىگهننى بىلدۈرىدۇ2 يايماق ،1ئوتتۇرغا ، 0.بىرىگه توغىراليمىز

 .قايتا قوزغاتسىڭىزال ئۈنۈمىنى كۆرەلهيسىز كومپىيۇتىرىڭىزنى
 .ئۈستهل يۈزى خاسلىقىنى ئۆزگهرتىشنى چهكلهش4.

 >regedit =ئىجرا>=باشالش. جهدىۋىلىگه كىرىمىز ئاۋال تىزىمالش
［ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\تۇر  دىگهن

ئوڭ  كىپنى چى System ئاندىن.دىگهن نامدا يىڭى تۈردىن بىرنى قوشىمىزSystem ئاستىغا
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قىلىپ  1 قىممىتىنى. قىممهتتىن بىرنى قوشىمىزdword نامدىكىNoDispCPL كۆزنهككه تهرەپ
 .تهڭشهيمىز

 .مهلۇم بىر پىرۇگىراممىنىڭ ئىجرا بولۇشىنى چهكلهش5.
 >regedit =ئىجرا>=باشالش. تىزىمالش جهدىۋىلىگه كىرىمىز ئاۋال

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer 
  سانالر1قىممىتىنى . قىممهتتىن بىرنى قوشىمىزDWORD نامدىكىDisallowRun ئاستىغا

 .تهڭشهيمىز  قىلىپ16سىستىمىسىنى 
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer  

 يىڭىدىن قۇرغان. تۈردىن بىرنى قوشىمىزنامدىكى DisallowRun ئاستىغا يىڭىدىن بىر
DisallowRunنامدىكى 1 نىڭ ئىچىگه REG_SZ ھهمدە. قىممهتتىن بىرنى قۇرىمىز 

مهلۇم  ئىجرا ھۆججهت ياكى نامدىكى قىممهتنى قوش چىكىپ تىكىسىت رامكىسى ئىچىگه خالىغان1
 .يازىمىز پدە Notepad.exe خاتىرە دەپتهرگه:مهسىلهن.پىرۇگىرامما نامىنى يازىمىز 

نامدىكى  2نامدىكى تۈر ئاستىغا  DisallowRun ئهگهر داۋاملىق تۈر قوشماقچى بولساق
)3،4،5(REG_SZ پىرۇگىرامما  داۋاملىق قوشۇپ تىكىست رامكا ئىچىگه خالىغان قىممهتتىن

  . نامىنى يازىمىز
ىخهتهرلىك ب.(ئىچىگه يىزىلىشنى چهكلهش قاچىالش پىرۇگىراممىسىنىڭ تىزىمالش جهدىۋىلى6.

 >regedit =ئىجرا>=باشالش .ئاۋال تىزىمالش جهدىۋىلىگه كىرىمىز)ئۈچۈن
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Systemنى 

 تهرەپكه ئوڭ.بولمىسا ئۆزىڭىز يىڭىدىن بىر تۈر قوششىڭىز بولىدۇSystem.ئاچىمىز
DisableRegistryToolsنامدىكى DWORDقىلىپ 1 قىممىتىنى.قىممهتتىن بىرنى قوشىمىز

جهدىۋىلى باشقۇرغۇچى  تىزمالش«تىزىمالش جهدىۋىلىدىن چىكىنىپ قايتا كىرسىڭىز .تهڭشهيمىز
يىشهي دىسىڭىز خاتىرە دەپتهردىن  ئهگهر قۇلۇپنى.دىگهن ئۇچۇر چىقىدۇ»تهرىپىدىن قۇلۇپالندى

 .بولىدۇ ئىجرا قىلسىڭىزال االتتهھreg پايدىلىنىپ تۆۋەندىكى قۇرالرنى كىرگۈزۈپ
REGEDIT4[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\system"DisableRegistryTools"=dword:00000000] قايتا  كومپىيۇتىرىڭىزنى
 .قوزغاتسىڭىزال ئۈنۈمىنى كۆرەلهيسىز

 .مائوس ئوڭ تىزىملىكىنى ئۆزگهرتىش7.
 >regedit =ئىجرا>=باشالش. كىرىمىز تىزىمالش جهدىۋىلىگهئاۋال 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\MenuExt غا 
ئۆزگهرتسهكال  ئاندىن ئۆزگهرتمهكچى بولغان تۈرنىڭ مۇناسىۋەتلىك قىممهتلىرىنى.كىرىمىز
ئۆزگهرتىشنى مىنىڭچه  لهرنىتهپسىلى دەپ ئولتۇرمىدىم،چۈنكى مۇناسىۋەتلىك قىممهت.(بولىدۇ

بۇ .(قاتارلىقالرنى ئۆزگهرتكىلى بولىدۇ نامى ۋە ساقلىنىش ئادىرسى)ھهممىڭالر قىالاليسىلهرغۇ دەيمهن
سىستىمىالرغاۋاكالىتهن ئىشلىتىلىدىغان تۈرلهر  جايدا پهقهت بىر قىسىم سىرتتىن قاچىالنغان

 )بىرىشىم مومكىن باشقىلىرىغا ئايرىم چۈشهنچه.بار
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 .ئوس ئوڭ كۇنۇپكىسىنى چهكلهشما7.
 >regedit =ئىجرا>=باشالش. كىرىمىز ئاۋال تىزىمالش جهدىۋىلىگه

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
 قىممهتتىن بىرنىbinary نامدىكىNoViewContextMenu ئوڭ تهرەپ كۆزنهككه.كىرىمىز غا

 .غا ئۆزگهرتىمىز01 00 00 00 ىنىقىممىت.قۇرىمىز
 .چهكلهش ئىجرا تىزىملىكىنى8.

 >regedit =ئىجرا>=باشالش. ئاۋال تىزىمالش جهدىۋىلىگه كىرىمىز
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 

 ىن بىرنىقىممهتتDWORD نامدىكى يىڭىNoRun ئوڭ تهرەپ كۆزنهككه.كىرىمىز غا
 . قىلىپ تهڭشهيمىز1قىممىتىنى .قۇرىمىز

        ئهكرەم ئهخمهت:يوللىغۇچى
  : تارىخىي ئادرىس خاتىرىلىرىنى ئاپتوماتىك يۇيۇپ تاشالش جاھاننامه ئادرىس سىتونىدىكى.9

 دەپ تولدۇرۇپ regedit قوزغىتىپ ،ئىچىگه (运行) تىزىملىكىدىن ئىجرا قىلىش رامكىسىنى باشالش

  تهھرىرلىگۈچىنى ئاچىمىز ،هدۋىلىجتىزىمالش 
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ئاندىن

十 ئىسىملىك بىر ClearRecentDocsOnExitتېپىپ ،  六 进 制 键) ئون ئالتىلىك سىستىما
ئاندىن قىممىتىنى .دىن بىرنى قۇرىمىز  )كۇنۇپكىسى مۇشۇنداق دىسه مۇۋاپپىق بوالمدۇ بىلمىدىم

  ! تولدۇرۇپ كومپيۇتىرنى قايتا قوزغاتساقال بولىدۇ   قىلىپ01,00,00,00
 :  كۆرۈنۈشىنى يوشۇرۇپ قويۇشئايكونھهممه  (桌面) تهگلىكتىكى. 10

 دەپ تولدۇرۇپ regedit قوزغىتىپ ،ئىچىگه (运行) تىزىملىكىدىن ئىجرا قىلىش رامكىسىنى باشالش

 چىنى ئاچىمىز ،ئاندىنتىزىمالش قهدۋىلى تهھرىرلىگۈ

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer  ، تېپىپ
تولدۇرىمىز ،  دەپ NoDesktop قىممهتتىن بىرنى قۇرىمىز ، ئىسمىنى DWORD يېڭىدىن بىر

دۇ ، ئۇ چاغدا تهگلىكتىكى بولى ئاندىن كومپيۇتىرنى قايتا قوزغاتساقال!  دەپ تولدۇرىمىز 1قىممىتىنى 
        ! ھېچنىمه يوقلۇقىنى بايقايسىلهر

بهزى گوسىت نهشىردىكى ۋىندوسالرنى قاچىلىغان ۋاقىتتا  بىز ۋىندوۋسنى يېڭى قاچىلىغاندا ياكى. 11111111
،ئهزالىق تىزىملىتىش Administrator كۆزنىكى چىقىشتىن بۇرۇن سىستىما قوزغىلىپ قارشى ئېلىش

كومپىيۇتىرنى  .بېسىۋىتىشىمىزنى ساقالپ كهچكىچه قاراپ تۇرىدۇ ڭكۆزنىكىنى كۈرۈنۈپ بىزنى
 سىستىما قوزغىلىپ بېسىپ قۇيىشىمىزنى سورىماي بىۋاسته قوزغىلىۋىرىدىغان قىلغىلى قوزغاتقانال ھامان
 .ئاشۇرمىز بۇنى بىز تىزىمالش جهدۋىلى ئارقىلىق ئهمهلگه. بولماسمۇ؟بۇلىدۇ

    : ىلىڭئۇنداقتا تۈۋەندىكىدەك مهشغۇالت ق
نى بېسىپ تىزىمالش جهدۋىلىنى  Regedit ئىجرا قىلىش نى بېسىپ سىز باشالش تىزىملىكىدىن

 ئاندىن، .قوزغۇتۇڭ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon  نى
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ى دىگهن قۇرن AutoAdminLogon ئېچىپ ئوڭ تهرەپتىكى كۆزنهكتىكى ئۇچۇرالر ئارىسىدىن
 .كومپىيۇتىرنى قوزغاتسىڭىز بىۋاستىال قوزغىلىۋىرىدۇ شۇندىال . گه ئۆزگهرتىڭ1چىكىپ قىممىتىنى 

  

外观 windows xpھۇججىتى نهدەساقلىنىدۇ 

 uruk:سوئال سورىغۇچى

 sada153:جاۋاپ بهرگۈچى

外观 windows xp؟ئۇچۇرۇپ بۇلۇپ قانداق قاچىاليمىز ھۇججىتىنى نهدىن ئۇچۇرۇمىز 
C:\WINDOWS\Resources\Themes 

بولغان ھۆججهتنى  Theme كېڭهيتىلگهن نامى.قاچىالش ئۇسۇلى ...شۇ ساقلىنىش ئورنى مۇشۇ
نىڭ ئهسلى ئۇسلۇپ ھالىتنى  xp بهزى ۋاقىتالردا ئىجرا بولماي قالسا....بولىدۇ ئىجرا قىلسىڭىز

رىخىي ئادرىس تا دىنقى قېتىملىكلقوزغالغاندا ئا قايتا ئاندىن ئىجرا قىلدۇرسڭىز بولىدۇ تالالپ
 ! تاشاليدۇ خاتىرىلىرىنى ئاپتوماتىك يۇيۇپ

  

  بۇيرۇقلىرى كۆپ ئۇچرايدىغان ئىجرا قىلىش

قوزغىتىپ،ئىچىگه تۆۋەندىكى بۇيرۇقالرنى  (运行) باشالش تىزىملىكىدىن ئىجرا قىلىش رامكىسىنى
 ! بار ھهممىسىنىڭ ئۆز ئادىغا رولى! كىرگۈزىمىز 

winver بولسا Windows ى تهكشۈرۈشنىڭ نهشرىن ! 
 dxdiagبولسا DirectX ئۇچۇرلىرىنى تهكشۈرۈش ! 

 mem.exeئىشلىتىش ئهھۋالىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ بولسا ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ ! 
 Sndvol32قىلىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا ئاۋاز كونتىرول !  

 sfc.exeھۆججهتلىرىنى تهكشۈرگۈچ بولسا سىستىما ! 
gpedit.mscئېلىپ بارىدۇ ا گۇرۇپپىالر بويىچه تهڭشهشبولس !  

 regedit.exeئېچىپ بېرىدۇ بولسا تىزىمالش قهدۋىلى تهھرىرلىگۈچىنى ! 
 Msconfig.exeئهھۋالىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ بولسا سىستىما سهپلىمىلىرىنىڭ ئىشلىتىلىش !  
 cmd.exe CMDپروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا بۇيرۇق ئهسكهرتمه !  

  chkdsk.exe Chkdskدېسكىنى تهكشۈرۈش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا قاتتىق !  
 services.mscمۇالزىمهت كۆزنىكىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا !  

  lusrmgr.mscئابونت باشقۇرۇش كۆزنىكىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا يهرلىك !  
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 drwtsn32بولسا Windows ىكىنى قوزغىتىپ بېرىدۇسىستىما دوختۇرى كۆزن !  
cleanmgrئېلىپ بېرىش كۆزنىكىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا رەتلهش !  
  mmc قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا كونتىرول سۇپىسىنى !  

 
 rononce -p 15  كومپيۇتىرنى ئۆچۈرۈش سىكونتتىن كېيىن ئاپتوماتىك15بولسا !  

 taskmgrزغىتىپ بېرىدۇقو بولسا ۋەزىپه باشقۇرۇش پروگراممىسىنى !  
 devmgmt.msc قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا ئۈسكىنه باشقۇرۇش پروگراممىسىنى !  

 diskmgmt.msc NTپروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا قاتتىق دېسكا باشقۇرۇش !  
  compmgmt.mscباشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا كومپيۇتىر !  

 winchatائىرىيىلىك توردا پاراڭلىشىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇد بولسا كىچىك !  
 mspaint بولسا رەسىم سىزىش تاختىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !  
 nslookupبولسا تورنى باشقۇرۇش قورالىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !  

 syskeyسىستىمىغا مهخپىي ئۇچۇر ئورنىتىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا !  
 wupdmgr بولسا Windows نى يېڭىالش تور بىكىتىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !  

 Clipbrd بولسا قىيىپ چاپالش تاختىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !  
 Odbcad32بولسا ODBC  سانلىق مهلۇمات مهنبهسىنى باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ

  ! بېرىدۇ
Nslookupبولسا IP قوزغىتىپ بېرىدۇئادرىسىنى تهكشۈرۈش پروگراممىسىنى  !  

 writeبولسا خهت يېزىش تاختىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !  
 mstscبولسا يىتاق مۇساپىلىق ئۇالش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !  

 magnifyبولسا چوڭايتىپ كۆرسىتىش ئهينىكىنى ئىشلىتىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ  
  mobsyncوگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇبولسا ماس قهدەملىك بۇيرۇق پر ! 

   dfrg.mscقوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا دېسكا پارچىلىرىنى رەتكه سېلىش پروگراممىسىنى ! 
dcomcnfgقوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا سىستىما بىرىكمه دىتال مۇالزىمىتىنى ! 

   notepadبولسا خاتىرە دەپتهرنى ئېچىش !  
  ntbackupقوزغىتىپ بېرىدۇ هسلىگه قايتۇرۇش پروگراممىسىنىبولسا سىستىمىنى زاپاسالش ۋە ئ ! 

 narrator پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا سىستىما ئاپتوماتىك بايان قىلىش ! 
  ntmsmgr.msc ساقلىغۇچنى باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا يۆتكىگۈچلىك ! 

sysedit پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇسىستىما سهپلىمىلىرىنى تهھرىرلهش بولسا  ! 
 sndrec32 بولسا سىستىما ئۈن ئېلىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ ! 

   ventvwr   بولسا ۋەقه تهكشۈرۈش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ ! 
 eudcedit بولسا خهت كهشىپ قىلىش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ !  

explorer ۇچنى ئېچىشبولسا مهنبه باشقۇرغ ! 
 perfmon.msc كومپيۇتىرنىڭ ئىقتىدارىنى تهكشۈرۈش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا ! 
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 progman بولسا پروگراممىا باشقۇرغۇچنى ئېچىپ بېرىدۇ !  
 calc ھېسابلىغۇچ پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا !  

cleanmgr ىپ بېرىدۇتازىالش پروگراممىسىنى قوزغىت بولسا دېسكا ! 
 ciadv.msc مۇالزىمهت پروگراممىسىنى قوزغىتىپ بېرىدۇ بولسا كۆرسهتمه ! 

 osk كونۇپكا تاختىسىنى ئېچىش بولسا ئېكراندىكى  
 lusrmgr.msc گۇرۇپپىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ بولسا يهرلىك ئهشلهتكۈچى ۋە ! 

 utilman ىتىپ بېرىدۇپروگراممىسىنى قوزغ بولسا قوشۇمچه قورالالرنى باشقۇرۇش ! 
 fsmgmt.msc پايدىلىنىدىغان ھۆججهتنى باشقۇرۇش پروگراممىسىنى قوزغىتىپ  بولسا ئورتاق

 ! بېرىدۇ
 logoff بولسا تار دائىرىدىكى قايتا قوزغىتىش ! 

 

Windows  نىڭ ئىجرا قىلىش بۇيرۇقىدىكى

 سىرالر

  99بىالل : يوللىغۇچى
Windows  ئارقىلىق] ىلىشئىجرا ق[تىزىملىكىدىكى ]باشالش[نىڭ Windows سىستېمىسى ياكى 

dos ئىجرا بولىدىغان ھۆججهتلهرنىڭ نامىنى يېزىش ئارقىلىق ئىجرا قىلىش  سىستېمىسىدىكى
 بىراق، بۇ كۆزنهكتىكى بۇيرۇق يېزىش ئورنىغا تۆۋەندە ئېيتىلغاندەك. يىتهلهيمىز مهقسىدىگه

 .بولىدۇ نۈملهرگه ئېرىشكىلىسۆزلهرنى يېزىش ئارقىلىقمۇ بهزىبىر ئويالپ باقمىغان ئۈ
 كۇنۇپكىسىنى باسساق نى كىرگۈزۈپ جهزىملهشتۈرۈش» ..«كۆزنهككه ئىككى چېكىت  (1)

Windows قاچىالنغان مۇندەرىجىگه كىرىمىز. 
 «Welcome» (2)دېگهن سۆزنى كىرگۈزۈپ جهزىملهشتۈرسهك Windows  نى يېڭى قاچىالنغاندىكى

 .كۆزنىكى كۈرۈنىدۇ قارشى ئېلىش
 «Regedit» (3)نى كىرگۈزۈپ ئىجرا قىلساق Windows جهدۋىلى كۆزنىكى  نىڭ تىزىمالش

قااليمىغان : دېققهت. (بارااليمىز كۆزنهكتىن تىزىمالش جهدۋىلىگه ئۆزگهرتىش ئېلىپ. كۈرۈنىدۇ
 (ئۆزگهرتمهسلىك كېرەك

 «Drwatson» (4)كىرگۈزۈپ ئىجرا قىلساق ئېكراننىڭ ئوڭ ئاستى تهرىپىدە نى Windows  نىڭ
 .تاپىدىغان ۋاتسون پروگراممىسىنىڭ بهلگىسى كۆرۈنىدۇ خاتالىقىنى

 «Scanreg» (5)ئىجرا قىلساق نى كىرگۈزۈپ Windows  دىكى سىستېما خاتالىقىنى تاپىدىغان
 .قوزغىلىدۇ ھهم ئوڭشايدىغان پروگرامما

 «Tour98» (6) 98نى ئىجرا قىلساقWindows ىدۇقوزغىل نىڭ ئوقۇتۇش يۇمشاق دىتالى. 
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 «asd» (7)قوزغىتىش پروگراممىسىدا مهسىله  نى كىرگۈزۈپ ئىجرا قىلساق سىستېمىنىڭ قاتتىق دېتال
 .بار يوقلىقىنى تهكشۈرىدۇ

 «Favorites» (8)كىرگۈزسهك نى Internet Explorer  دا تورغا چىقىپ ساقلىۋالغان تور بهت
 كۆزنهكته تۇرۇپ ئۆچۈرۈۋېتىشكىمۇبۇ . تىزىملىكىنى كۆزنهكته كۆرسىتىپ بىرىدۇ ئادرىسلىرىنىڭ

 .بولىدۇ
 «Msconfig» (9)پروگراممىسى قوزغىلىدۇ نى كىرگۈزسهك سىستېما پارامىتىرلىرىنى سهپلهش. 
 «history» (10)ئادرېسلىرىنىڭ ھهممىسى تىزىملىك شهكلىدە  نى كىرگۈزسهك كۆرگهن تور بىكهت

 .كۆرۈنىدۇ
 «Fonts» (11)نى كىرگۈزسهك Windows شهكىللىرى مۇندەرىجىسىگه كىرىمىزنىڭ خهت . 

«system» (12) نى كىرگۈزسهك Windows ئاستىدىكى system مۇندەرىجىسىگه كىرىمىز. 
 «Command» (13)نى كىرگۈزسهك dos بۇيرۇق بىرىش ھالىتىگه كىرىمىز. 
 «scandisk» (14)نى كىرگۈزسهك Windows دېسكا تهكشۈرۈش بۇيرۇقى ئىجرا بولىدۇ نىڭ. 

  

قوزغاتقۇچنى يوشۇرۇش ۋە  ق دېسكا رايونىنى ۋە ئوپتىك دېسكاقاتتى

 ئهسلىگه كهلتۈرۈش

دېسكىمىزدىكى مۇھىم ھۆججهت ۋە ماتىرىيالالرنى قوغدىماقچى بولساق ،قاتتىق  بىز ئهگهر قاتتىق
كومپيۇتىرىمىزدا ئوپتىك  يوشۇرۇش قويۇش ئۇسۇلىغا ئېهتىياجلىق بولىمىز ،ئهگهر باشقىالرنىڭ دېسكا
ئۇيۇنچۇق ئويناش قاتارلىق   ئارقىلىق يۇمشاق دىتال قاچىالش ۋە ئېلىكتىرونلۇقدېسكا

قوزغاتقۇچنى يوشۇرۇش قويۇش ئۇسۇلىغا  ساقالنماقچى بولساق ئوپتىك دېسكا مهشغۇالتلىرىدىن
 : توۋەندىكىچه بۇنىڭ ئاددىي ئۇسۇلى! ئېهتىياجلىق بولىمىز

نى  管理 >باشقۇرۇش <بىلهن چىكىپ ، ىسىنى چاشقاننىڭ ئوڭ كونۇپك > كومپيۇتىرىم <ئاۋۋال
 存储→磁盘管理 تهرەپتىكى مۇندەرىجىدىن ئوڭ ئاچىمىز ، ئاندىن كېيىن 计算机管理 بېسىپ

كومپيۇتىرىمىزدىكى بارلىق قاتتىق دېسكا ۋە ئوپتىك  چېكىمىز ، ئۇ چاغدا ئوڭ تهرەپتىكى كۆزنهكته
قاتتىق دېسكىنى تالالپ ، ئاندىن كېيىن يوشۇرماقچى بولغان  ! دېسكا قوزغاتقۇچالر كۆرۇنىدۇ
بۇيرۇقنى باسىمىز ، ئۇنىڭدىن  更改驱动器名和路径بىلهن چىكىپ ، چاشقاننىڭ ئوڭ كونۇپكىسى
  باسىمىز ، ئاندىن كېيىن سىستىما ئاپتوماتىك ھالدا 删除 كېيىن ئېچىلغان كۆزنهكتىن

دىگهن تالالش  删除卷的驱动器号可能会导致程序停止运行。确实要删除这个驱动器名吗 ؟
 ! باسىمىز ، شۇنىڭ بىلهن مهقسىدىمىزگه يېتىمىز 是 كۆزنىكى چىقىرىدۇ ، ئۇ كۆزنهكتىن
 دېسكىمىزنى ئهسلىگه قايتۇرماقچى بولساق ، يهنه ئاۋۋال  ئهگهر يوشۇرۇپ قويغان قاتتىق

 نى بېسىپ 管理 > باشقۇرۇش <چاشقاننىڭ ئوڭ كونۇپكىسى بىلهن چىكىپ ، نى > كومپيۇتىرىم<

计算机管理 رىجىدىنئاچىمىز ، ئاندىن كېيىن ئوڭ تهرەپتىكى مۇندە 存储→磁盘管理  ، چېكىمىز
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 تهرەپتىكى كۆزنهكته كومپيۇتىرىمىزدىكى بارلىق قاتتىق دېسكا ۋە ئوپتىك دېسكا ئۇ چاغدا ئوڭ

تالالپ ،  ئاندىن كېيىن ئهسلىگه قايتۇرماقچى بولغان قاتتىق دېسكىنى! قوزغاتقۇچالر كۆرۇنىدۇ 
ئۇنىڭدىن   باسىمىز ،بۇيرۇقنى 更改驱动器名和路径چاشقاننىڭ ئوڭ كونۇپكىسى بىلهن چىكىپ ، 

بولغان قاتتىق  باسىمىز ، ئاندىن كېيىن ئهسلىگه قايتۇرماقچى 添加 كېيىن ئېچىلغان كۆزنهكتىن
 ! دېسكىمىز ئهسلىگه كېلىدۇ باسىمىز ، شۇنىڭ بىلهن يوشۇرۇپ قويغان قاتتىق 确定 دېسكىنى تالالپ

التىمۇ يۇقىرىدىكىسىگه ئهسلىگه كهلتۈرۈش مهشغۇ ئوتىك دېسكا قوزغاتقۇچنى يوشۇرۇش قويۇش ۋە
ئارقىلىق سىستىما قاچىالنغان قاتتىق دېسكا رايونىنى يوشۇرۇپ  بۇ ئۇسۇل: دىققهت  ! ئوخشاش

 ! قويۇشقا بولمايدۇ
 

سىستىمىنىڭ بارلىق ئاۋاز ھۆججهتلىرىنى ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان 

 ھۆججىتىگه ئايالندۇرۇش ئاۋاز

ھۆججهتلىرىنى ئهلۋەتته ئۆزىمىز ياخشى كۆرىدىغان  سىستىمىنىڭ قوزغىلىش ، ئۆچۈش ۋە باشقا ئاۋاز
 سىستىمىنىڭ بارلىق ئاۋاز ھۆججهتلىرى ئادەتته! بولىدۇ  مۇزىكىالرغا تهڭشىۋالغىلى-ناخشا 

C:\WINDOWS\Media رەسىملىك كۆرۇنۇشى توۋەندىكىچه! ساقلىنىدۇ ئىچىدە :  

 
 مهشغۇالتنى باشالشتىن بۇرۇن ،. wavبۇ ئاۋاز ھۆججهتلىرىرىنىڭ كېڭهيتىلگهن نامى

C:\WINDOWS\Media بارلىق ھۆججهتلىرىنى Media ھۆججهت ساندۇقى بويىچه  دىگهن
  ! باشقا دېسكا رايونىغا زاپاس ساقالپ قويۇڭ

 بىردىن ئاڭالپ كۆرۇپ ، -رىنى بىردىن ئاۋاز ھۆججهتلى C:\WINDOWS\Media ئاندىن كېيىن
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 ئۆزگهرتمهكچى بولسىڭىز ، ئاۋۋال شۇنىڭغا خاس ئۆزىڭىز ياخشى كۆرىدىغان ئاۋاز قايسىسىنى
 ھۆججىتىدىن بىرنى ياساپ ، ئىسمىنى ئهسلىدىكى ئاۋاز ھۆججىتى بىلهن ئوخشاش قىلىپ ،

C:\WINDOWS\Media جىتىنىڭ ئۈستىگهنىڭ ئىچىگه ئېلىپ كىرىپ ئهسلىدىكى ئاۋاز ھۆج 
كېڭهيتىلگهن  سىز يېڭى ياسىغان ئاۋاز ھۆججهتلىرىرىنىڭ: دەسسىتىۋېتىڭ ، دىققهت قىلىڭكى 

كونتىرول تاختىسى ئارقىلىقمۇ  ئهلۋەتته ! شۇنىڭ بىلهن مهقسىتىمىزگه يېتىمىز. بولسۇن  . wavنامى
  ! بۇ مهقسهتكه يهتكىلى بولىدۇ

开始 ---- 控制面板----声音和音频设备----声音和音频设备属性----声音

----程序事件بولغان ئاۋاز ھۆججىتىنى تالالپ ئاندىن ئوخشاشال ئۆزگهرتىلمهكچى 浏览  بېسىپ
 ! كۆرسىتىپ جهزىملهشتۇرسهكال بولىدۇ ئۆزىڭىز ياخشى كۆرىدىغان ئاۋاز ھۆججىتىنى

  : رەسىملىك كۆرۇنۇشى توۋەندىكىچه

 

  ! قېنى سىناپ كۆرۇڭالر

 ئۇسۇللىرى كومپىيوتېر مهخپى نومۇر ئېچىش

 خوتهن:يوللىغۇچى

  (开机密码) قوزغىلىش مهخپى نومۇرى

مهخپى نومۇرى ئىككى  ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ تهڭشهش ئۇسۇلىنىڭ ئوخشىماسىلىقىغا قاراپ، قوزغىلىش
ئىشلهتكهندە كومپىيوتىر نۇرمال  نومۇرنىبۇ مهخپى ( مهخپى نومۇرى  Setup بىرى. خىل بولىدۇ
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مهخپى  System ؛ يهنه بىرى)سورايدۇ قا كىرگهندە مهخپى نومۇر Bios پهقهت. قوزغىلىدۇ
قا كىرگۈزگهندە ئاندىن قوزغىتىش ۋە  Bios ۋە بۇ مهخپى نومۇر كومپىيوتىر قوزغالغاندا( نومۇرى 

تۆۋەندە . كومپىيوتىرىڭىزنى قوزغىتالمايسىزئۇنتۇپ قالسىڭىز  بۇ مهخپى نومۇرنى. تهڭشهشكه بولىدۇ
 :نومۇرنى يېشىش ئۇسۇلىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتمهكچى مهن بۇ ئىككى خىل مهخپى

 Setup (1)نومۇرى مهخپى 
 بۇ( مهخپى نومۇر سورىسا  قا كىرگهندە Bios ئهگهر سىزنىڭ سېستىمىڭىز نۇرمال قوزغۇلۇپ، پهقهت

Setup ئهھۋالدا تۆۋەندىكىدەك مهشغۇالت  ى تاپالمىغانيهنى مهخپى نومۇرن) مهخپى نومۇرى
 Debug ھالهتكه كىرىپ Dos كېيىن سىز كومپىيوتىرنى نۇرمال قوزغالغاندىن. قىلسىڭىز بولىدۇ

  .مهشغۇالت ئېلىپ بارسىڭىز بولىدۇ بۇيرۇقىنى كىرگۈزگهندىن كېيىن تۆۋەندىكىدەك
-o 70 16 
-o 71 16 

-q 
تۆۋەندىكىدەك مهخسۇس يۇمشاق  تنى ئېلىپ بارالمىسىڭىزيهنه بىرى سىز يۇقارقىدەك مهشغۇال

 http://biket.dns-dns.com/ambar/CmosPwd.دىتالنى ئىشلهتسىڭىزمۇ بولىدۇ
. نىڭ مهخپى نومۇرىنى چىقىرىپ بېرىدۇ Cmos ھالهتته ئىجرا قىلسىڭىز Dos بۇ سېستىمىنى
 .قواليلىق ئىشلىتىش بهك

 System( 2) مهخپى نومۇرى 
بۇنداق ) مهخپى نومۇرى System بۇ(كومپىيوتىرنى قوزغىتالمايسىز  رنى بىلمىسىڭىزمهخپى نومۇ

 بۇنداق ئهھۋالدا سىز. دىتال ئىشلىتىپمۇ مهخپى نومۇرنى ئاچقىلى بولمايدۇ ئهھۋالدا يۇمشاق
 .ئېلىۋەتسىڭىز )باتارىيه( توكىنى  Cmos كومپىيوتىرنىڭ ساندۇقىنى ئېچىپ، ئاساسى تاختىدىكى

Cmos ئاندىن كومپىيوتىرنى . قايتۇرااليسىز ىچىدىكى بارلىق مهزمۇنالرنى يوقىتىپ، ئهسلىگهنىڭ ئ
 Cmos  ئاساسى تاختىداىيهنه بىر. بولىدۇ نى قايتىدىن تهڭشىسىڭىز Cmos نۇرمال قوزغىتىپ
قىلىسىڭىزمۇ مهخپى نومۇر  (短接) نى قىسقا يول (跳线) بار، سىز (跳线) تهڭشهش سىمى

  )قولالنمىسىغا قاراڭ ئاساسى تاختىنىڭ چۈشهندۈرۈشئۇقالمىسىڭىز .(يوقايدۇ

 Windows مهخپى نومۇرى  

  Windows (1)قوزغىلىش مهخپى نومۇرى نىڭ 
Win98 پهقهت . سېستىمىغا نۇرمال كىرەلهيسىز نىڭ قوزغىلىش مهخپى نومۇرىنى ئۇنتۇپ قالسىڭىزمۇ

نىڭ مهخپى  Win98 .كىرەلمهيسىز ھالىتىگه (个人设置 ) ئۆزىڭىزنىڭ خۇسۇسى تهڭشهش
  pwl.*مۇندەرىجىسىدىكى نىڭ قاچىالش Win98 نومۇرىنى يېشىش ئۈچۈن بىز

个人信息 ) مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى شهخسى ئۇچۇر Profiles ۋە ئۆچۈرۋىتىپ،  نى (
باسسىڭىز ئهسلىدىكى مهخپى  قايتىدىن قوزغاتسىڭىز، قوزغالغاندىن كېيىن مۇقۇمداش كونۇپكىسىنى

نىڭ HKEY_LOCAL_MACHINE, NetWork, Logon ئىچىدىكى 注册表 يهنه بىرى. نومۇر يوقايدۇ
قىلىپ قايتا قوزغاتسىڭىز ئوخشاش مهقسهتكه  «0» نىڭ قىممىتىنى UserProfiles ئاستىدىكى
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 .يىتهلهيسىز
 مهخپى نومۇرى (屏幕保护)قوغداش ئىكران(2 )

ىكى، يهنى كومپىيوتىرنىڭ بىخهتهرلىكىنى قوغداشت ئىكران قوغداش مهخپى نومۇرى بولسا بىزنىڭ
كومپىيوتىرىڭىزدىن خالىغانچه پايدىلىنىپ كهتمهسلىكىدىكى بىر خىل ئۇسۇل،  باشقىالرنىڭ سىزنىڭ

 باشقا مۇھىم تهڭشهش تهدبىرلىرى قولالنمىغان ئهھۋالدا ئىكران قوغداش مهخپى نومۇرى ئهگهردە
قايتا  يوتىرنىئهگهردە مهخپى نومۇرنى ئۇنتۇپ قالغان ئهھۋال ئاستىدا كومپى. ناھايىتى ئاجىز

 (属性) خاسىلى قوزغىتىپ، كومپىيوتىر قوزغالغاندا مائۇسنى ئىكران يۈزىدىكى بوش يهرگه چىكىپ،
بىكار قىلىشنى باسسىڭىز  نى چىكىپ، ئىكران خاسلىقىدىن ئىكران قوغداشنى تالالپ، مهخپى نومۇرنى

بىكار قىلىش يۇمشاق نومۇرىنى  يهنه بىرى مهخسۇس ئىكران قوغداش مهخپى. مهخپى نومۇر يوقايدۇ
 .دىتالى ئارقىلىق بىكار قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ

 مهخپى نومۇرى (电源管理 ) توك مهنبهسىنى باشقۇرۇش (3) 
Win98باشقۇرۇش ئىقتىدارىنى قولالنغاندا، سېستىما توك ئاسراش ھالىتىدىن  نىڭ توك مهنبهسىنى
 مىقداردا سېستىمىنى قوغداشبۇ ئارقىلىق مهلۇم . كهلتۈرۈلگهندە مهخپى نومۇر سورايدۇ ئهسلىگه

مهخپى  نىڭ قوزغالغاندا سورايدىغان Win98 توك مهنبهسى باشقۇرۇش ۋە. ھالىتىگه يېتهلهيسىز
يوقاتقانقاندەك  نىڭ مهخپى نومۇرىنى Win98 نومۇر ئوخشاش بولۇپ، بىز يۇقاردا سۆزلىگهن

 .يوقاتساق بولىدۇ
 压缩文件(4) نىڭ مهخپى نومۇرى 

 Winzip (1)ومۇرىنى يېشىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى مهخسۇس يۇمشاق دىتالنى نىڭ مهخپى ن
 .ئارقىلىق يهشسهك بولىدۇ ئىشىلىتىش

http://biket.dns-dns.com/ambar/WinKey 
Arj (2)نومۇرىنى يېشىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى مهخسۇس يۇمشاق دىتالنى ئىشىلىتىش  نىڭ مهخپى

 .بولىدۇ ئارقىلىق يهشسهك
http://biket.dns-dns.com/ambar/ArjKey 

Rar(3)نومۇرىنى يېشىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى مهخسۇس يۇمشاق دىتالنى ئىشىلىتىش  نىڭ مهخپى
 .بولىدۇ ئارقىلىق يهشسهك

http://biket.dns-dns.com/ambar/RarKey 

CMOS  ىسۇللىرئۇ)ئېچىش(نىڭ مهخپى شىفىرىنى يېشىش 

 

)1(  DEBUG ئارقىلىق ئېچىش  
  خىل ئۇسۇل1- 

DEBUG↙ 
-a 
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16A1:0100 mov al,10 
16A1:0102 out 70,a1 

16A1:0104 mov a1,11 
16A1:0106 out 71, a1 

16A1:0108 int3 
16A1:0109  

-g=100 
-q 
 خىل ئۇسۇل2-

-O 70 16 
-O 71 16  

-Q 
 ئۇسۇل خىل3-

-O 70 10 
-O 71 FF 

-Q 
 خىل ئۇسۇل4-

- O 70 11 
-O 71 FF 

-Q 
 خىل ئۇسۇل5-

-O 70 23 
-O 71 34 

-Q 
 خىل ئۇسۇل6-

-O 70 10 
-O 71 10 

-Q 
 خىل ئۇسۇل7-

-O 70 17 
-O 71 17 

-Q 
  خىل ئۇسۇل8-

-O 70 FF 

http://biket.dns-dns.com/ambar/RarKey
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-O 70 17  
-Q  

  خىل ئۇسۇل- 9 
  COPY بۇيرۇقى ئارقىلىق ئېچىش 

COPY CON JM.COM 
 كىرگۈزىمىز الرنىنى بېسىپ تۇرۇپ تۆۋەندىكى سانALT ئاندىن كېيىن

176,17,230,p,176,20,230,q,205 
 COPY CON JM.COM(10) 

 كىرگۈزىمىز نى بېسىپ تۇرۇپ تۆۋەندىكى سانالرنىALT كېيىن ئاندىن
179,56,137,216,230,112,48,192,230,113,67,128,251,62,117,242,205,32 

 DEL رنى قايتا قوزغىتىپكىيىن ھاسىل بولغان ھۆججهتنى ئىجرا قىلىۋىتىپ كومپىيۇتې ئاندىن
 .قا كىرسهك بولىدۇCMOS كونۇپكىسىنى بىسىپ

  

  دېسكىنى تېجهشC خىل ئۇسۇل ئارقىلىق27

 ئهلتۇغ :يوللىغۇچــــى

ئهزا بولغاندا بىر دوستىمىزنىڭ ھهقسىز بوشلۇقى ئارقىلىق  بۇ ماقالىنى مهن بىلىك كۇلۇبىغا دەسلهپ
لىكىن بۇ دوستىمىزنىڭ بوشلۇقى ) ارقىلىقبىلىك كۇلۇبى ئ(ئىدۇق دوسالرنىڭ ھوزۇرىغا سۇنغان

ئىچىلىش سۈرئىتى ھهيران قاالرلىق دەرىجىدە ئاستا بولۇش سهۋەبلىك  بولغاچقا» ھهقسىز«
پايدىلىنىشى چهكلىمىگه ئۇچراپ كهلگهن ئىدى،بۇ قىتىم مهن بۇ ماقالهمنى بۇ  دوسالرنىڭ كۆرۈپ

 .بىۋاسته كۆرۈنىدىغان قىلىپ يولالپ قويدۇم يهرگه
 بوشلۇقىنى تىجهش دېسكاC ل ئۇسۇل ئارقىلىقخى 27

  ئابدۇكېرىم قهشقهركوناشهھهرناھىيه ئوپال ئوتتۇرا مهكتهپتىن ئابدۇغوپۇر
WindowsXPئىسراپچىلىقى بارغانچه  نىڭ ئىقتىدارىنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ ئۇنىڭ دېسكا

پات - هرنى پاتئهخلهت ھۆججهتل سىستېما قاچىالنغان دېسكا رايۇنىدىكى.چوڭىيىشقا باشلىدى
خاتالىقى كۆرۈلۈش،ئىچكى ساقلىغۇچ  يېزىش- تازىالپ تۇرمىغاندا سۈرئهت ئاستىالپ كىتىش،ئوقۇش

قاتارلىق ئاالمهتلهر كۆرۈلۈپ نورمال مهشغۇالت ... يىتىشمهسلىك،دېسكا بوشلۇقى يىتىشمهسلىك
دېسكا تۆۋەندە مهن ئهخلهت ھۆججهتلهرنى تازىالپ .يهتكۈزىدۇ ئىلىپ بىرىشىمىزغا تهسىر

 .پايدىلىنىشنىڭ بىر قانچه خىل ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرماقچىمهن بوشلۇقىدىن ئۈنۈملۈك
ھۆججهت قىسقۇچ «تىزىملىكىدىكى  (工具)«قورالالر«نى ئىچىپ  (我的电脑)"كومپىيۇتېرىم."1 

显示所有文件) دىن ھۆججهت ۋە ھۆججهت قىسقۇچنى كۆرسىتىش(文件夹选项) تۈرى تالالش

和文件夹) هلگىسىنى قويۇپ مۇقۇمالشتۇرۇپ قايتىمىزب« √ »ئالدىغا  دىگهن تۈرنىڭ. 
 .قىسقۇچ ئاستىدىكى ھۆججهتلهرنى ئۆچۈرۋىتىمىز ئاندىن تۆۋەندىكى ھۆججهت
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x: \documents and Settings\ئىشلهتكۈچى ئىسمى\Cookies ئاستىدىكى بارلىق
 ساقالپ قېلىنىدۇ ھۆججىتىindex)ھۆججهتلهر

x: \documents and Settings\ئىشلهتكۈچى ئىسمى\Local Settings\Temp ئاستىدىكى
 بارلىق ھۆججهتلهر

x: \documents and Settings\ئىشلهتكۈچى ئىسمى\ 
LocalSettings\TemporaryInternet Filesبارلىق ھۆججهتلهر ئاستىدىكى 

x: \ocuments and Settings\ئىشلهتكۈچى ئىسمى\Local Settings\History ئاستىدىكى
 بارلىق ھۆججهتلهر

x: \ocuments and Settings\ئىشلهتكۈچى ئىسمى\Recentئاستىدىكى بارلىق ھۆججهتلهر 
x: \WINDOWS\Temp ئاستىدىكى بارلىق ھۆججهتلهر 

x: \WINDOWS\ServicePackFiles ھۆججهتلهر ئاستىدىكى بارلىق 
 x: \WINDOWS\Driver Cache\i386 .2ھۆججهتلهر ئاستىدىكى بارلىق 

x:WINDOWS\SoftwareDistributiondownload ھۆججهتلهر ئاستىدىكى بارلىق 
 بولسا ئارقىلىق دەرىجىسى يۇقىرى كۆتۈرۈلگهن windoes updade ئهگهر سىستېما 3.

x:windows\ $u... بىلهن باشالنغان بارلىق يوشۇرۇن خاسلىقتىكى ھۆججهتلهر  
ەتلهش ر دېسكا«ئاندىن نۆۋەتته ئىجرا بولۇۋاتقان بارلىق پىروگراممىالرنى ئىتىۋىتپ 4.

 ئارقىلىق دېسكىنى رەتلهش» پىروگراممىسى
ئارقىلىق سىستېمىنى زاپاس Ghost كىيىن ئهڭ ياخشىسى دېسكا رەتلهش ئاخىرالشقاندىن5.

سىستېما »←«قوشۇمچه ئهزا»←«پىروگرامما←«باشلىنىش ساقلىۋىلىش، بولمىغاندا
گه كهلتۈرۈش نوقتىسى بىر ئهسلى بۇيرۇقى ئارقىلىق»كهلتۈرۈش سىستېمىنى ئهسلىگه»←«قوراللىرى

 .قۇرۇش كىرەك
 نى ئىچىپ سىستېما دېسكىسى ئۈستىدە مائۇس ئوڭ كونۇپكىسىنى (我的电脑) كومپىيۇتېرىم 6.

تالالپ  نى»باشقا تۈرلهر«تۈرى ئىچىدىن»دېسكىنى تازىالش«نى تالالپ،ئاندىن»خاسلىق«بىسىپ، 
 .اسىمىزب نى»ھهئه«تىن »تازىالش«سىستېمىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش رامكىسىدىن 

قاچىالپ بولغاندىن كىيىن  ھهر خىل قاتتىق ماتېرىيالالرنى تونۇتۇش يۇمشاق ماتېرىياللىرىنى7.
رامكىسىغا «(运行)ئىجرا قىلىش» شۇڭا.يىڭىالش ھۆججهتلىرىنى ئانچه ئىشلهتمهيدۇXP ئادەتته

 .نۇسخىسىنى ئۆچۈرۋەتسهك بولىدۇ تۆۋەندىكى بۇيرۇقنى يېزىپ بۇ پىروگراممىالرنىڭ زاپاس
sfc.exe /purgecache 

 windows\system32\dllcache .8ئاستىدىكى بارلىق dllبۇ.ھۆججهتلىرىنى ئۆچۈرۈۋىتىمىز 
 .ئورۇننى تىجهپ قاالاليمىز300MB-200ئارقىلىق 
 XP.9قوزغىتىش.ماتېرىيالالرنىڭ قوزغىتىش پىروگراممىلىرىنى زاپاس ساقلىۋالىدۇ ئادەتته قاتتىق 

 ئۆزگهرتمهيمىز،شۇڭا چىالنغان بولسىال ئادەتته قاتتىق ماتېرىيالالرنى كۆپپىروگراممىلىرى توغرا قا
windows مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى drivercache ئاستىدىكى i386  مۇندەرىجىسىنى ياكى

 80MBئۆچۈرۋەتسهك  بولغان ھۆججهتنى driver.cab مۇشۇ مۇندەرىجه ئاستىدىكى ئىسمى
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 .ئهتراپىدا بوشلۇق تىجهپ قاالاليمىز
مۇندەرىجىسى windows يهنى.كىرگۈزۈش ئۇسۇللىرىنى ئۆچۈرۋىتىش كىرەك الزىم قىلمايدىغان10.

كورىيانچه  IMKR6_1،   ياپۇنچهIMJP8_1 مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى ime ئاستىدىكى
 .ئهتراپىدا بوشلۇق تىجهپ قاالاليمىز MB 8ھۆججهتنى ئۆچۈرۋەتسهك  بۇ.قاتارلىقالر

مۇندەرىجىسى  windows رۈش مهشغۇالتى ئاخىرالشقاندىن كىيىنيۇقىرى كۆتۈ دەرىجىسىنى11.
 ئىسىمدىكى مۇندەرىجىلهر پهيدا بولۇپ قالىدۇ،شۇڭا بۇ NtUninstallQ311889$$ ئاستىدا

 .مۇندەرىجىلهرنى ئۆچۈرۋىتىش كىرەك
مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى  help ئاستىدىكى مۇندەرىجىسىwindows ئۇنىڭدىن باشقا12.

 .ۆچۈرۋىتىش كىرەكھۆججهتلهرنىمۇ ئ
 WINDOWS\Downloaded Installations .13 ئاستىدىكى ھۆججهتلهرنى ئۆچۈرۋىتىش

 .كىرەك
 سىنبهلگىسى ئۈستىدە مائۇسنى ئوڭ چېكىپ ،سىستېما خاسلىقى (我的电脑)«كومپىيۇتېرىم14.

在所有驱动器上关闭系统还» دىگهن تۈردىكى»سىستېمىنى ئهسلگه قايتۇرۇش«رامكىسىدىن 

原» پ بارلىق قوزغاتقۇچالردىكى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئىقتىدارىنى ئىتىۋىتىشتالال دىگهن تۈرنى 
 .كىرەك
چهكلىۋىتىش  شۇڭا بۇئىقتىدارنى.ئورۇننى ئىگهللهيدۇ300MB- 200ھالىتى  «(休眠)ئۇخالش15.

» ئۇخالش«دىن »تۈرى توك مهنبه تالالش«نى ئىچىپ »كونتىرول سۇپىسى«بۇنىڭ ئۈچۈن . كىرەك
)ئۇخالش ھالىتىنى قوزغىتىش «تۈرىنى تالالپ، بۇنىڭدىكى 启 用 休 眠 ئالدىدىكى  نىڭ«(

 .بهلگىسىنى ئىلىۋىتىمىز«√»
) تهركىپلهرنى ئادەتته كۆپ ئىشلىتىلمهيدىغان16. 组 件 خاتىرە «.ئۆچۈرۋىتىش كىرەك(

 sysoc.inf ئاستىدىكىinf ئاستىدىكى مۇندەرىجىسى windows ئارقىلىق»دەپتهر
دىگهن خهتنىڭ  hide تىدارىدىن پايدىلىنىپئىق ھۆججىتىنى ئېچىپ ئىزدەش ۋە ئالماشتۇرۇش
غا كىرىپ »كونتىرول تاختىسى«ساقالپ چېكىنىپ  ھهممىسىنى بوشلۇق ھهرپىگه ئالماشتۇرۇپ

قارايدىغان بولساق بهزى يوشۇرۇن خاسلىقتىكى  نى ئىچىپ» پىروگرامما قوشۇش ۋە ئۆچۈرۈش«
)رامما مۇالزىمىتىئېنتېرنىت مۇالزىمىتى،تېلېگ:مهسىلهن.كۆرۈنىدۇ پىروگراممىالر 传 真 服 务 ) ،

Windows messenger  50قاتارلىقالر بولۇپ تهخمىنهن MBلىق بوشلۇقنى تىجهپ قالغىلى 
 .بولىدۇ

 temp ئاستىدىكى مۇندەرىجىسىWindows .سىستېما ۋاقىتلىق ھۆججهتلىرىنى ئۆچۈرۋىتىش17.
 .مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى بارلىق ھۆججهتلهرنى ئۆچۈرۋىتىش كىرەك

 Internet .18يۈگۈرتكۈچىسىنى  يهنى ئېنتېرنىت كۆز.ۋاقىتلىق ھۆججهتلىرىنى ئۆچۈرۋىتىش كىرەك
ــگهنتالالنما تۈرىدىن دائىمىي Internet تىزىملىكىدىن»قورال«ئېچىپ  تۈرىنى تالالپ   دى

 .دىگهن تۈرنى چېكىمىز  دىكى ھۆججهتنى ئۆچۈرۈشىۋاقىتلىق ھۆججىت Internet بۇنىڭدىكى
نىڭ ئالدىن ئوقۇشنى Windows XP .ىتىنى تازىلىۋىتىش كىرەكئالدىن ئوقۇش ھۆجج19.

ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ ئالدىن  اليههلىشى گهرچه سىستېمىنىڭ تىزلىگىنى ئاشۇرسىمۇ ئهمما



 www.bilik.cn                                                 بىلىك كۇلۇبى

82 

ھهمدە سىستېمىنىڭ .چوڭىيىپ كىتىدۇ ئوقۇش ھۆججهت قىسقۇچىدىكى ھۆججهتلهر بارغانسىرى
ئۇزارتىۋىتىپ مهشغۇالتقا ئاۋارىچىلىق ئىلىپ   ۋاقتىنىئىزدەش،ئۇلىنىش قاتارلىق مهشغۇالتالرنىڭ

مۇندەرىجىسى ئاستىدا  Prefetch ئاستىدىكى مۇندەرىجىسى Windows بۇ ھۆججهت.كىلىدۇ
 .كىرەك بولۇپ ،بۇ ھۆججهتنى ئۆچۈرۋىتىش

بولسا،سىستېما  شهكلىدە فورماتالنغانNTFS ئهگهر سىستېما قاچىالنغان دېسكا رايۇنى20.
تالالپ  نى»خاسلىق«ىدە مائۇس ئوڭ كونۇپكىسىنى چېكىپ بۇنىڭدىن دېسكىسى ئۈست

تالالپ  نى»دېسكىنى پىرىسالپ دېسكا بوشلۇقىنى تېجهش«كاتىسىدىكى » دائىمىي«بۇنىڭدىكى
دېسكا  20% بۇنداق بولغاندا.كونۇپكىسىنى چېكىپ دېسكىنى پىرىسالش كىرەك» مۇقۇمالشتۇرۇش«

 .بوشلۇقى تېجىلىدۇ
 تىزىمالش جهدۋىلىنى ئېچىپ نى كىرگۈزۈپ«regedit» كۆزنىكىگه»ئىجرا قىلىش 21.

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE MicrosoftWindowsNTCurrentVersionAeDebug  نى ئېچىپ
گه ئۆزگهرتىپ ئهڭ 0قوش چېكىپ ئېچىپ ئۇنىڭ قىممىتىنى  دىگهن تۈرنىAuto ئوڭ تهرەپتىكى

ئىجرا  Dr.Watson  سىستېما دوختۇرىچوتكىلىۋەتسهكال كونۇپكىسىنى بىسىپF5 ئاخىرىدا
 .ئون مىگابايت ئورۇن تىجىلىپ قالىدۇ ھهمدە نهچچه.بولۇشتىن توختايدۇ

رامكىسى »خاسلىق «كونۇپكىسى بىلهن چېكىپ  كومپىيۇتېرىم سىنبهلگىسىنى مائۇس ئوڭ 22. 
远程桌面» ئېچىلغاندىن كىيىن بۇنىڭدىن ئىشلهتكۈچى «تالالپ بۇنىڭ ئىچىدىكى  نى«

允许用户远程连接到这台计算机)ئۇلىنىش ېرغا يىراق مۇساپىلىقكومپىيۇت نىڭ « (
 .بهلگىسىنى ئېلىۋىتىمىز«√»ئالدىدىكى 

 چۈنكى ئادەتتىكى ئىشلهتكۈچىلهر.خاتالىقنى دوكالت قىلىش ئىقتىدارىنى ئېتىۋىتىش كىرەك23.
ئوڭ  سىنبهلگىسىنى مائۇس» كومپىيۇتېرىم«بۇنىڭ ئۈچۈن .ئۈچۈن بۇ ئىقتىدارنىڭ ئهھمىيتى يوق

高)دەرىجه يۇقىرى«رامكىسى ئېچىلغاندىن كىيىن بۇنىڭدىن»خاسلىق «نۇپكىسى بىلهن چېكىپ كو
级)»نى تالالپ،بۇ تۈر ئىچىدىن خاتالىقنى دوكالت قىلىش(错误报告)تۈر ئىچىدىكى  نى چېكىپ بۇ

 .قايتىمىز دىگهن تۈرنى تالالپ مۇقۇمالشتۇرۇپ»خاتالىقنى دوكالت قىلىشنى چهكلهش«
سىنبهلگىسىنى مائۇس ئوڭ  يهنى كومپىيۇتېرىم.سكۈنىلهرنى ئېتىۋىتىش كىرەكئىشلهتمهيدىغان ئۈ24.

قاتتىق «بۇنىڭدىن رامكىسى ئېچىلغاندىن كىيىن»خاسلىق «كونۇپكىسى بىلهن چېكىپ 
ئېچىپ،نۆۋەتته الزىم قىلمايدىغان  تۈرىنى» ئۈسكۈنه باشقۇرغۇچ«نى تالالپ بۇنىڭدىكى»ماتېرىيال

نۇر ئۈسكۈنىسى،پىرىنتېر ئۇالش  كارتىسى،ئېنفىرا قىزىلPCمودېم،: ئۈسكۈنىلهر مهسىهن
 )الزىم بولغان چاغدا قوزغىتىپ قويساق بولىدۇ ئهلۋەتته.(قاتارلىقالرنى چهكلىۋىتىش كىرەك...ئېغىزى
 .پىروگراممىالرنى ئۆچۈرۋىتىش كىرەك الزىم قىلمايدىغان 25.
 دېسكا رايۇنىغا يۆتكىۋىتىش نى باشقا(pagefile.sys) مهۋھۇم ئىچكى ساقلىغۇچ ھۆججىتى 26.
 .كىرەك
 .كىرەك قوللىنىلىدىغان يۇمشاق ماتېرىيالالرنى باشقا دېسكا رايۇنىغا قاچىالش ئهمهلىي27.

قاپتۇ،تۈزىتىپ  بهزى قوش چېكىتلهر چىراي ئىپادىلىرىگه ئايلىنىپ چىقىپ: ئهسكهرتىش
 .ئىپادىلهيدۇ نىئوقۇشۇڭالرنى سورايمهن،چىراي ئىپادىلىرى كۆرۈنگهن يهر قوش چېكىت
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 كومپيۇتېرنىڭ قوزغىلىشىنى تېزلىتىش

 
  بىلىك:يوللىغۇچى

Windows قوشۇلىشىغا  نى دەسلهپته قاچىلىغاندىن كىيىنكى ھهر خىل يۇمشاق دېتالالرنىڭ
ئاستىلىغىدىن بهزىدە  .ئهگىشىپ، كومپيۇتېرنىڭ قوزغىلىش سۈرئىتىمۇ ماس ئاستىالپ ماڭىدۇ

سهۋەبتىن كومپيۇتېرنىڭ قوزغىلىش  ئۇنداقتا زادى نىمه. هجبۇر بولىمىزسىستېمىنى قايتا قاچىالشقا م
 :كۆرسهتمه بويىچه تهڭشهش ئېلىپ بېرىپ سىناپ بېقىڭ سۈرئىتى ئاستىالپ كېتىدۇ؟تۆۋەندىكى

XP ئالدىن ھۆججهت ئوقۇۋېلىشىنى ئهالالشتۇرۇش نىڭ  

رىنى يۇقۇرى كۆتۈرۈپ، ئىقتىدا دىكى يېڭى ئىقتىدار بولۇپ، سىستېما XP ئالدىن ئوقۇۋېلىش
ھهر قېتىم مهلۇم بىر . سۈرئىتنى تېزلهشتۈرۈدۇ سىسىتېمىنىڭ قوزغىلىش سۈرئىتى ۋە ھۆججهت ئوقۇش

 دېگهن مۇندەرىجه ئاستىغا  SystemRoot%\Windows\Prefetch%پروگراممىنى قوزغاتقاندا
بولغاندا ئىلگىرى   ئىجراكىيىنكى قېتىم سىستېما قوزغالغاندا ياكى مهلۇم پروگرامما. خاتىرلىۋالىدۇ

 .ئوقۇۋالىدۇ خاتىرلىۋالغان ھۆججهتلهرنى ئىچكى ساقلىغۇچقا
Prefetch مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى كېڭهيتىلگهن نامى PF ھۆججهتلهر يۇقۇرىدا  بولغان

ئېچىلغان ھۆججهتنىڭ تهپسىلى  دېيىلگهن ئالدىن ئوقۇۋېلىنغان ھۆججهتلهر بولۇپ، ئۇنىڭدا
ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن نۇرغۇن ھۆججهتلهر  . تهرتىۋى قاتارلىقالر ساقلىنىدۇخاتىرىسى ۋە ئېچىلىش

شۇنىڭ بىلهن . مۇشۇ ھۆججهت ئىچىدە خاتىرلىنىپ قالىدۇ شهكىللىنىدۇ ۋە بىر قىسىم خاتا ئۇچۇرالرمۇ
  .ئاشۇرۇپ، قوزغىلىش سۈرئىتىگه تهسىر يهتكۈزىدۇ سىستېمىنىڭ ئىزدەش يۈكىنى

        قايتا بهلگىلهشقايتا بهلگىلهشقايتا بهلگىلهشقايتا بهلگىلهش    ئالدىن ئوقۇش قائىدىسىنىئالدىن ئوقۇش قائىدىسىنىئالدىن ئوقۇش قائىدىسىنىئالدىن ئوقۇش قائىدىسىنى

تىزىمالش جهدۋېلى تهھرىرلىگۈچنى قوزغىتىمىز  نى كىرگۈزۈپ regedit ئىجرا رامكىسىغا <-باشالش
 :ھهم تۆۋەندىكى ئورۇنغا بارىمىز

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory 

Management\PrefetchParameters] 

 4قىممىتى  DWORD دېگهن تۈر بولۇپ، ئۇنىڭ EnablePrefetcher زنهكتهئوڭ تهرەپتىكى كۆ
 :ئۇالرنىڭ رولى تۆۋەندىكىچه خىل قىممهت ئاالاليدۇ،

 ، ئالدىن ئوقۇشنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش0
 پهقهت قوللىنىشچان پروگراممىنىال ئالدىن ئوقۇش ،1
 ھۆججىتىنىال ئالدىن ئوقۇش ، پهقهت سىستېما قوزغىلىش2
 Windows بۇ. پروگراممىنى تهڭ ئالدىن ئوقۇش ا قوزغىلىش ھۆججىتى ۋە قوللىنىشچان، سىستېم3

 .نىڭ بهلگىلىگهن قىممىتى
 .ياخشى  قىلىپ بهلگىلهش2نىڭ قىممىتنى  EnablePrefetcherكۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى،  ئېنىق
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 تۇرۇشتۇرۇشتۇرۇشتۇرۇش    ئالدىن ئوقۇۋالغان ھۆججهتلهرنى قهرەللىك تازىالپئالدىن ئوقۇۋالغان ھۆججهتلهرنى قهرەللىك تازىالپئالدىن ئوقۇۋالغان ھۆججهتلهرنى قهرەللىك تازىالپئالدىن ئوقۇۋالغان ھۆججهتلهرنى قهرەللىك تازىالپ
ھۆجججهتلهرنى بىز  ھۆججىتى كۆپىيىپ كهتسه، ئۇنداق PF ېزىلغانئهگهر خاتالىق ئۇچۇرى ي

 :تۆۋەندىكىلهرنى كىرگۈزۈمىز نى قوزغىتىپ دەپتهرخاتىرە:ئۇسۇلى. ئۆزىمىز ئۆچۈرۋەتسهكمۇ بولىدۇ

del %SystemRoot%\Windows\Prefetch\*.* /q 
ىلىش سۈرئىتى ئاستىالپ قوزغ سىستېمىنىڭ. قىلىپ ساقاليمىز bat ئاندىن بۇنىڭ كېڭهيتىلگهن نامىنى

 .قايتا قوزغاتساق سۈرئىتى تېزلىشىدۇ ھۆججىتىنى ئىجرا قىلىپ، كومپيۇتېرنى bat كهتكهندە مۇشۇ
    ::::مهخپىيهتلىكمهخپىيهتلىكمهخپىيهتلىكمهخپىيهتلىك    كىچىككىچىككىچىككىچىك

كتىن خاسلىق نى ىچىققان تىزىمل كومپيۇتېرىم نىڭ ئۈستىدە مائۇس ئوڭ كونۇپكىسىنى بېسىپ
قوزغىتىش ۋە كاشىلىنى ئوڭشاش نىڭ ئاستىدىكى  ...ئاندىن ئالىي دەرىجه نى چېكىمىز... تالاليمىز

 boot.ini كۆزنهكتىن تهھرىرلهش دېگهن كونۇپكىنى چهكسهك ئېچىلغان... بهلگىلهش نى چېكىمىز
نىڭ كهينىگه بوش ئورۇن  fastdetect/ ئىچىدىكى. ھۆججىتى ئېچىلىدۇ دېگهن سىستېما قوزغىلىش

ىتتىكى قارشى ئېلىش رەسىمى يوقاپ، ئۇنىڭ كىرگۈزسهك سىستېما قوزغالغان ۋاق نى SOS/ قويۇپ
 ئالدىن ئوقۇۋالغان ھۆججهتلهر، سىستېما سهپلىمىسى، نهشىر ئۇچۇرى، قاتتىق دىسكا رايۇن ئورنىغا

 .ئۇچۇرى قاتارلىقالر چىقىدۇ

  رەتلهش دىسكا ئۇۋاقلىرىنى

Windows XP دىسكا ئۇۋاقلىرى دا ھاسىل بولىدىغان Windows 9x  دىن خېلى ئازايغان
بولۇپمۇ سىستېما . بولسۇن يهنىال ئۇۋاقالر مهۋجۈت NTFS بولسۇن ياكى FAT32 ولسىمۇ، مهيلىب

. قوزغىلىش سۈرئىتىگه تهسىر يهتكۈزۈدىغان مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى رايۇنىدىكى دىسكا ئۇۋاقلىرى
 .ىدۇجايالشقان ھۆججهتلهرنىڭ ئوقۇلىشى سىستېمىنىڭ سۈرئىتىگه زور تهسىر يهتكۈز ئۇۋاق رايۇنغا

قېتىملىق  ئهمهلىيهتته، سىستېمىنى قاچىالپ بولغاندىن كىيىن، قاتتىق دىسكا رايۇنىغا تولۇق بىر
بىر قېتىم  ئۈچ كۈندە Windows XP .دىسكا ئۇۋاقچىلىرىنى رەتلهش ئېلىپ بېرىش كېرەك ئىدى

ش ئىشلىتىلى قىسمهن رايۇنلۇق دىسكا ئۇۋاقچىلىرىنى رەتلهش ئېلىپ بارىدۇ ھهم شۇ كۈندىكى
تهڭشهپ يۆتكهيدۇ  ئهھۋالىغا ئاساسهن ھۆججهتلهرنىڭ دىسكىدىكى فىزىكىلىق ساقلىنىش ئورنىنى

 ھهم شۇ ھۆججهتلهرنىڭ تىزىملىگىنى

%SystemRoot%\Windows\Prefetch\Layout.ini  
  .ھۆججىتىگه خاتىرلهپ قويىدۇ

        رەتلهشرەتلهشرەتلهشرەتلهش    دىسكا ئۇۋاقلىرىنى ئۆزىدىسكا ئۇۋاقلىرىنى ئۆزىدىسكا ئۇۋاقلىرىنى ئۆزىدىسكا ئۇۋاقلىرىنى ئۆزى

دىسكا ئۇۋاقلىرىنى رەتلهش  ېما قوراللىرى دىكىسىست..قوشۇمچه..بارلىق پروگرامما..باشالش
تالالپ تهھلىل دېگهن كونۇپكىنى  مهلۇم قاتتىق دىسكا رايۇنىنى. پروگراممىسى نى قوزغىتىمىز

ئۇۋاقلىرىنىڭ ئىگهللىگهن پېرسهنتى، رەتلهش  باسساق، شۇ رايۇنننىڭ ئىشلىتىلىش ئهھۋالى، دىسكا
 .شۇنىڭغا ئاساسهن رەتلهش ئېلىپ بارساق بولىدۇ. ىدۇبېر قاتارلىقالرنى چىقىرىپ..يوق؟- كېرەكمۇ

C بارغاندا،  دىسكىغا رەتلهش ئېلىپC:\Windows\Prefetch\WMIPRVSE.EXE-28F301A9.pf 
دېگهندەك كۆرسهتمه چىقىپ، رەتلهش ئېلىپ بارالمىسا، ئاشۇ مۇندەرىجه  ھۆججىتى بۇزۇلغان،
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 .ئېلىپ بارساق بولىدۇھۆججهتلهرنى ئۆچۈرۋېتىپ رەتلهش  ئاستىدىكى بارلىق
        ئاپتوماتىك رەتلهشئاپتوماتىك رەتلهشئاپتوماتىك رەتلهشئاپتوماتىك رەتلهش    سىستېما قوزغالغانداسىستېما قوزغالغانداسىستېما قوزغالغانداسىستېما قوزغالغاندا

رەتلهيدىغان قىلىپ تهڭشىسهك، سىستېمىنىڭ  سىستېما قوزغالغاندا زۆرۈر بولۇدىغان ھۆججهتلهرنى
بۇ ئىقتىدار ئادەتته ئىتىك بولۇپ، تۆۋەندىكى ئۇسۇل . تېزلىتىدۇ كىينكى قېتىملىق قوزغىلىش سۈرئىتىنى

 :بولىدۇ ئارقىلىق ئاچساق
تهھرىرلىگۈچنى قوزغىتىمىز  نى كىرگۈزۈپ تىزىمالش جهدۋېلى regedit ئىجرا رامكىسىغا <-باشالش

 :ھهم تۆۋەندىكى ئورۇنغا بارىمىز

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction 
  [.بهلگىلهيمىز قىلىپ Y دېگهن تۈر بولۇپ، ئۇنىڭ قىممىتىنى Enable تهرەپتىكى كۆزنهكته ئوڭ
        كۈندە بىر قېتىم رەتلهشنى توختىتىشكۈندە بىر قېتىم رەتلهشنى توختىتىشكۈندە بىر قېتىم رەتلهشنى توختىتىشكۈندە بىر قېتىم رەتلهشنى توختىتىش 3 3 3 3

Prefetch مۇندەرىجىسى ئاستىدىكى ھهممه ھۆججهتنى ئۆچۈرۋېتىپ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغاتساق 
Layout.ini  ،تىزىملىگى قايتا   كۈندە بىر قېتىم رەتلهيدىغان ھۆججهتلهر3ھۆججىتى قايتا قۇرۇلۇپ

خاتىرە بىلهن ئېچىپ،  ھۆججىتىنى Layout.ini ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈنبۇنىڭ . پهيدا بولىۋالىدۇ
ھۆججهتنىڭ خاسلىغىنى ئېچىپ  ئىچىدىكى بارلىق مهزمۇننى ئۆچۈرۋېتىپ ساقلىۋالىمىز، ئاندىن ئۇ

 .بولىدۇ پهقهت ئوقۇغىلى بولۇدىغان قىلىپ بهلگىلهپ قويساق

  دېتالالرنى تهكشۈرۈشنى توختىتىش ئىشلىمهيدىغان

ئىشلىتىلىدىغان قاتتىق دېتالالرنى تهكشۈرمهيدىغان  غا سهپلهنمىگهن ياكى ناھايىتى ئازكومپيۇتېر
 .قوزغىلىش سۈرئىتىگه پايدىسى بولىدۇ قىلىپ بهلگىلىسهكمۇ سسىتېمىنىڭ

  
BIOS BIOS BIOS BIOS دىن تهڭشهشدىن تهڭشهشدىن تهڭشهشدىن تهڭشهش        
BIOS كىرىپ يۇمشاق دىسكا قوزغاتقۇچنى قا Disable  قىلىپ بهلگىلىسهك ئۇنى تهكشۈرۈپ
 قىلىپ بهلگىلىسهك تهكشۈرۈش ۋاقتى None دېتاللىرىنىڭ يوقلىرىنىمۇ IDE يهنه .يۈرمهيدۇ

ۋاقتى  سىستېما قوزغىلىغىدىغان تۈرنى قاتتىق دىسكا قىلىپ بهلگىىسهكمۇ تهكشۈرۈش. قىسقىرايدۇ
 .قىسقىرايدۇ

  
        تهڭشهشتهڭشهشتهڭشهشتهڭشهش    قاتتىق دېتال باشقۇرغۇچ دىنقاتتىق دېتال باشقۇرغۇچ دىنقاتتىق دېتال باشقۇرغۇچ دىنقاتتىق دېتال باشقۇرغۇچ دىن

... قاتتىق دېتال... كىرىمىز لىق قاكومپيۇتېرىم نىڭ ئۈستىدە مائۇس ئوڭ كونۇپكىسىنى بېسىىپ خاس
يولى  IDE ئاساسى. قوش چېكىمىز نى IDE ATA/ATAPI .قاتتىق دېتال باشقۇرغۇچ نى چېكىمىز

 无 دىكى ئۈسكۈنه تىپىنى يوق 1 ئۈسكۈنه. نىڭ خاسلىغىدىن ئاالھىدە تهڭشهش گه كىرىمىز
 .ىغىنى بهلگىلهيمىزيولى نىڭ خاسل IDE قىلىپ بهلگىلهيمىز، مۇشۇ ئۇسۇل بويىچه قوشۇمچه

        ھۆججىتىھۆججىتىھۆججىتىھۆججىتى    قاتتىق دېتال بهلگىلهشقاتتىق دېتال بهلگىلهشقاتتىق دېتال بهلگىلهشقاتتىق دېتال بهلگىلهش
دېتالالرنىڭمۇ تىزىمالش ئۇچۇرى  قاتتىق دېتالالرنى يهڭگۈشلهش جهريانىدا ئىلگىرىكى قاتتىق

تۆۋەندىكى . سىستېمىنىڭ قوزغىلىشىغا تهسر يهتكۈزىدۇ بۇالر ئهخلهت ئۇچۇر بولۇپ. ساقلىنىپ قالىدۇ
 :بولىدۇ ئۇسۇل بويىچه بۇالرنى تازىالشقا

... قاتتىق دېتال... كىرىمىز كومپيۇتېرىم نىڭ ئۈستىدە مائۇس ئوڭ كونۇپكىسىنى بېسىىپ خاسلىق قا
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دېگهن نامدا  Profile 1 (当前) ئادەتته ئۇنىڭدا. قاتتىق دېتال بهلگىلهش ھۆججىتى نى چېكىمىز
. قلىۋالىدۇدېگهن نامدا زاپاسالپ سا Profile 2 بولىدۇ، كۆچۈرۈش كونۇپكىسىنى باسساق ئۇنى

ھۆججىتىنىڭ ئىسمىنى خالىغانچه ئۆزگهرتىۋەتكهندىن كىيىن  Profile 1 شۇنىڭ بىلهن ئهسىلىدىكى
 None of the ئۇنىڭ ئىسمى. ھۆججىتى شهكىللىنىدۇ Profile كومپيۇتېرنى قوزغاتساق يېڭى

above بۇنىڭ . ئىشلهتسهك قاتتىق دېتال ئۇچۇرلىرىنى قايتا قاچىاليدۇ بولۇپ، مۇشۇنى تالالپ
قالغان قاتتىق دېتال ئۇچۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالمىغان، پهقهت نۆۋەتتىكى  بىلهن ئىلگىرى ساقلىنىپ

 گهرچه بۇ ئاۋارىچىلىق بولسىمۇ. دېتال ئۇچۇرلىرىال ساقالنغان ھۆججهت شهكىللىنىدۇ قاتتىق
 .سىستېمىنىڭ نورمال يۈرۈشى ئۈچۈن پايدىلىق

  
 ::::ماھارەتماھارەتماھارەتماھارەت    كىچىككىچىككىچىككىچىك

 Windowsبولماي بىرسىال بولسا،  ىزدا قاتتىق دېتال بهلگىلهش ھۆججىتى كۆپئهگهر كومپيۇتېرىڭ
 .بهلگىلهپ قويساق بولىدۇ  سېكۇنت قىلىپ0قوزغالغان ۋاقىتتىكى ساقالش ۋاقتىنى 

  قوزغىلىدىغان ھۆججهتلهرنى رەتلهش ئاپتوماتىك

مۇنچه  نلىشىۋالغان بىر ئاستى تهرەپتىكى ۋەزىپه سىتونىغا ئورۇنقوزغالغاندىن كىيىن ئېكرا سىستېما
قوزغىلىۋالدىغان پروگراممىالر  بۇالر سىستېما قوزغالغاندا ئاپتوماتىك بىلله. سىنبهلگىلهرنى كۆرىمىز

كۆرسىتىدىغان، سىسىتېمىنى خورىتىدىغان ئامىلالرنىڭ  بولۇپ، بۇالرمۇ سىستېمىنىڭ قوزغىلىشىغا تهسىر
  .نىڭ سانىنى ئازايتىش كېرەكزۆرۈر بولمىغانالر شۇڭا بۇالرنىڭ ئىچىدىكى. بىرى

        گورۇپپىسىگورۇپپىسىگورۇپپىسىگورۇپپىسى    قوزغاشقوزغاشقوزغاشقوزغاش

تۈرنى ئۆچۈرۋەتسهك بولىدۇ، بۇالر  قوزغاش دېگهن تۈر ئىچىدىكى بارلىق..بارلىق پروگرامما..باشالش
 .كۆرسهتمهيدۇ سىستېمىغا قىلچه تهسر

        سىستېما سهپلهش ھۆججىتىسىستېما سهپلهش ھۆججىتىسىستېما سهپلهش ھۆججىتىسىستېما سهپلهش ھۆججىتى

گراممىسىنى قوزغىتىمىز نى كىرگۈزۈپ سىستېما سهپلهش پرو msconfig رامكىسىغا ئىجرا <-باشالش
 :تۆۋەندىكىدەك تهڭشهش ئېلىپ بارىمىز ھهم

 چهكلهش ئاپتوماتىك قوزغىلىشىنى.2
پروگراممىالرنىڭ تىزىملىگى  قوزغاش دېگهن تۈرنى باسساق، سىستېما بىلهن بىلله قوزغىلىدىغان

 .چىقىرۋەتسهك بولىدۇ چىقىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدىن كۆزىمىزگه سىغمىغانلىرىنى
 تلهرنى چهكلهشمۇالزىمه.2

تۈرنى باسساق، سىستېما بىلهن بىلله قوزغىلىدىغان ھهر خىل مۇالزىمهتلهر چىقىدۇ،  مۇالزىمهت دېگهن
隐藏所有 شۇڭا. بهك كۆپ بولۇپ بىز كونكىرىت بىلىپ كېتهلمهيمىز تۈرى Microsoft服务 دېگهن 

بۇنىڭ . چىقىدۇ ىنىپمۇالزىمىتىدىن باشقا مۇالزىمهتلهر تالل Microsoftتالالنمىنى چېكىپ قويساق، 
 .سىسىتېمىغا تهسىرى بولمايدۇ ئىچىدىنىمۇ كۆزىمىزگه سىغمىغانلىرىنى چىقىرۋەتسهك بولىدۇ، بۇنىڭ

 تىزىمالش جهدۋېلىنى تازىالش.3
پهقهت  مهشغۇالت بىلهن بىر قىسىم پروگرممىالرنى چهكلىگىلى بولسىمۇ، يهنه بىر قسىملىرىنى يۇقۇرقى

 :ىگىلى بولىدۇ، ئۇسۇلىتىزىمالش جهدۋېلىدىنال چهكل
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce 

 
 جهدۋېلىدىن يۇقۇرقى تۈرلهرنى تېپىپ، ئىچىدىكى كېرىگى بولمىغان پروگراممىالرنى تىزىمالش

 .تىزىملىكتىن چىقىرۋەتسهك بولىدۇ
 .ئۈچۈن يۇقۇردىكى تىزىمالش جهدۋەللىرىنى زاپاسلىۋېلىڭ بىخهتهرلىك:::: دىققهتدىققهتدىققهتدىققهت

  توسۇش ئېالن پروگراممىلىرىنى

دېتالالرنى سىناق نۇسخىسىنى قاچىلىغاندا، ئۇالردىكى بىر قىسىم ئېالن  م ھهقلىق يۇمشاقبىر قىسى
ئاشۇرۋېتىدىغان  بۇالرمۇ سىستېمىنىڭ يۈكىنى. كىچىك پروگراممىالر بىلله قاچىلىنىۋالىدۇ خاراكتېردىكى

اق ئۇالر ئارقىلىق ئاشۇند تۆۋەندىكى يۇمشاق دېتالالر ھهقسىز بولۇپ، .ئامىلالرنىڭ بىرى
 .بولىدۇ پروگراممىالرنى تازىلىغىلى ھهم چهكلىگىلى

Microsoft Windows DefencerMicrosoft Windows DefencerMicrosoft Windows DefencerMicrosoft Windows Defencer . . . .1111 
Microsoft ئىشلىگهن جاسۇسلۇققا قارشى يۇمشاق دېتال بولۇپ، كومپيۇتېردىكى جاسۇسلۇق  شىركىتى

 مهشغۇالت سىستېمىسى بىلهن توقونۇشۇپ. يۇمشاق دېتاللىرى تهكشۈرۈپ تازىلىيااليدۇ ۋە ئېالن
بۇ يۇمشاق  ئهسلى نۇسخا بولمىسا، Windows XP ئهگهر سىز ئىشىلىتىۋاتقان: دىققهت(.مايدۇقال

 )دېتالنى ئىشلىتهلمهيسىز
 http://down.bilik.cn/software.asp?id=163:چۈشۈرۈش ئادرېسى

AdAdAdAd----AwareAwareAwareAware . . . .2222     
Ad-Aware الن يۇمشاق دېتاللىرىنى تازىالشتىكى داڭلىق يۇمشاق دېتال بولۇپ، ھهر خىل ئې

ئىنتايىن  ئىزدەش سۈرئىتى. ئېالن يۇمشاق دېتاللىرىنى ئىزدەپ تاپااليدۇ ھهم تازىلىيااليدۇ تۈردىكى
 http://down.bilik.cn/software.asp?id=164:چۈشۈرۈش ئادرېسى.تېز

SpyBot Search SpyBot Search SpyBot Search SpyBot Search & & & & DestroyDestroyDestroyDestroy . . . .3333 
مهخسۇس جاسۇسلۇق قوراللىرىنى بىر تهرەپ  ئىسمىدىن كۆرۈۋېلىشال بولىدۇكى، بۇ يۇمشاق دېتال

ئۇنىڭ . جاسۇسلۇق قوراللىرىنى بىر تهرەپ قىالاليدىكهن  مىڭ خىلدىن ئارتۇق10نۆۋەتته ئۇ . قىلىدۇ
بار بولۇپ، ۋىرۇس يۇمشاق دېتاللىرىغا ماسالشتۇرۇپ ئىشلىتىشكه باپ   ئىقتىدارىيهنه قارشى تۇرۇش

 خۇشاللىنارلىق ئىش شۇكى، بۇ يۇمشاق دېتالنى مۇالزىمتېرالردىمۇ ئىشلىتىشكه يهنه بىر. كېلىدۇ
 http://down.bilik.cn/software.asp?id=165:چۈشۈرۈش ئادرېسى.بولىدۇ
 ئۇسۇلالر باشقا

بار بولۇپ، بۇالر ئادەتته كۆزگه  يۇقۇرقى ئۇسۇلالردىن باشقا يهنه بىر قىسىم يۇشۇرۇن ئورۇنالر
 .كۆرىلىدۇ چېلىقمايدۇ، لېكىن تهڭشهش ئېلىپ بارسا ئۈنۈمى

 تور قوزغاتغۇچنى ئۈزۈۋېتىشتور قوزغاتغۇچنى ئۈزۈۋېتىشتور قوزغاتغۇچنى ئۈزۈۋېتىشتور قوزغاتغۇچنى ئۈزۈۋېتىش
 .ڭا بۇنى توختىۋەتسهك سىستېما قوزغىلىشىغا پايدىسى بولىدۇئىشلهتمهيمىز، شۇ بۇنى ئادەتته كۆپ

. تالاليمىز نى 断开网络驱动器 قورال تىزىملىگىدىن... مېنىڭ كومپييۇتېرىمنى ئاچىمىز:ئۇسۇلى
 .بولىدۇ چىققان كۆزنهكتىن الزىمى يوق تۈرنى تالالپ مۇقىمالشتۇرساق
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 چهكلهشچهكلهشچهكلهشچهكلهش    ھۆججهت ۋە پرىنتىردىن ئورتاق پايدىلنىشنىھۆججهت ۋە پرىنتىردىن ئورتاق پايدىلنىشنىھۆججهت ۋە پرىنتىردىن ئورتاق پايدىلنىشنىھۆججهت ۋە پرىنتىردىن ئورتاق پايدىلنىشنى
 :ئۇسۇلى. چهكلىۋەتسىڭىز بولىدۇ پيۇتېرىڭىز قىسمهن تور ئىچىدە بولمسىا، بۇ تۈرنىئهگهر كوم

 چىققان كۆزنهكتىكى. ئۇالنمسىنىڭ خاسلىغىنى ئاچىمىز دىكى تور... تور ئۇلىنىشى...تىزگىن تاختا
Microsoft 网络的文件和打印机共享 كىيىنكى قېتىم . تۈرنى ئهمهلدىن قالدۇرىمىز دېگهن

 .بولىدۇ ئىگهتورغا ئۇلىغاندا كۈچكه 

IIS تىكى خاتالىقنى ئوڭشاش ئۇسۇلى 

 ئالىپ:يوللىغۇچى
قاتارلىق پروگراممىالرنى  asp كاشىلىسى سهۋەبىدىن نىڭ IIS بىر قىسىم كومپىيوتېرالردا

. قايتا قاچىلىغاندىن كېيىنمۇ بۇنداق ئهھۋال ئۆزگهرمهيدۇ  . تونۇماسلىق ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ
نىڭ ھۆججهتلىرى قاچىالنغان مۇندەرىجىدىكى بىر قىسىم  IIS  بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سهۋەب

دىن  Metadata.dll Metabase.xml ئاستىدىكى system32/inetsrv ھۆججهتلهر ۋە
 ئالدى بىلهن: بۇنى ھهل قىلىشنىڭ چارىسى . بۇزۇلغانلىقىدىن بولغان  ئىبارەت ئىككى ھۆججهتنىڭ

添加或删除程序－添加删除 WINDOWS 组件 internet دىن  信息服务 نى  
نىڭ  ) inetsrv يهنى( system32/inetsrv ۋە C:\Inetpub رىۋېتىمىز ، ئاندىنئۆچۈ

مۇھىتىدا ئۆزگهرتىشكه بولمىسا بىخهتهر مۇھىتتا  نامىنى ئۆزگهرتىمىز ، ئهگهر نورمال ۋىندوۋس
 . نى قايتا قاچىلىساقال مهسىله ھهل بولىدۇ IIS ئاندىن . ئۆزگهرتىمىز ياكى ئۆچۈرىۋېتىمىز

 
 
 
 

scsiدېسكىغا سېستىما قاچىالشقاتتىق   

 bax:سوئال سورىغۇچى
  saralik:جاۋاپ بهرگۈچى

scsiقاتتىق دېسكىغا windows 2000 serverنى قاچىالشتا قايسى خىل ئۇسۇل ئهڭ 
  ياخشى،بىلىدىغانالر بولسا تهپسىلى چۈشهندۈرۈپ قويغان بولسىڭىزالر

 scsi ا ئالدى بىلهننى قاچىالشتwindows 2000 server قاتتىق دېسكىغاscsi :جاۋاپ
 .دىسكىغا تهييارلىۋالىسىز ئېغىزنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىنى يۇمشاق

ئارقىلىق سىستېمىنى قاچىالشقا  نىڭ قاچىالش دىسكىسى windows 2000 server ئاندىن
نى بېسىپ ئۈچىنچى تهرەپ  F6 .باشلىغاندا ئېكران ئاستىدىكى ئۇچۇرغا دىققهت قىلىسىز

 قاچىالش دېگهن ئۇچۇر كۆرۈنگهندە كۈنىسىنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىنىئۈس SCSI تهمىنلىگهن
F6 نى باسسىڭىز SCSI پروگراممىسىنى سورايدۇ، بۇ چاغدا بايا  ئۈسكۈنىسىنىڭ قوزغىتىش

http://down.bilik.cn/software.asp?id=163
http://down.bilik.cn/software.asp?id=164
http://down.bilik.cn/software.asp?id=165
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قاچىالپ بولغاندىن كېيىن قالغان قهدەم . بولىدۇ تهييارلىۋالغان يۇمشاق دىسكىدىن قاچىلىسىڭىز
قاچىالش مهشغۇالتى بىلهن ئانچه پهرق قىلىپ  نى Windows XP باسقۇچلىرى ئادەتتىكى

 .كهتمهيدۇ
ئۈسكۈنىسىنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىنى چوقۇم يۇمشاق دىسكىغا تهييارالش  SCSI:ئهسكهرتىش

 .بۇ ۋاقىتتا قاچىالش پروگراممىسى باشقا ئۈسكۈنىلهرنى تېخى تونىمايدۇ چۈنكى. كېرەك

Windowsنىڭالشنىڭ قالدۇق ئهخلهتلىرىنى تاز 

  پىرىنسىپىئاددى 

 
 :  pcfan يوللىغۇچى

نۇسخلىرى بولسۇن  Windows بولسۇن ياكى باشقاWindows xp بىز ئىشلىتىپ كېلۋاتقان
،يۇمشاق دېتال ئورناتقىنىمىزداشۇنداقال باشقا مهشغۇالتلىرىمىزدا  ،ھهممىسى بىزنىڭ تورغا چىققىنىمىزدا

قۇرۇپ ماڭىدۇ،ئۇالرنىڭ بهزىلىرى بىزنىڭ  ھۈججهتسېستىما رايونىدا قالدۇق  ئاپتوماتىك ھالدا
كومپىيوتىر  ئهمما!ئشلىتىشىمىز ئۈچۈن كۆپ دېيهرلىك پايدىسى يوق ،تازلىۋېتىشكه بولىدۇ كېينكى

ئۇ قالدۇق . ناتايىن ئىشلىتىپ كېلۋاتقان ھهر بىرەيلهننىڭ بۇ قالدۇقالرنى تازالپ كېتىشى
 : ھۈججهتالرنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ مهسىلهن

 ھۈججهت ۋاقىتلىق
 كۈندىلىك خاتىرلهش

 ۋاقىتلىق ياردەم ھۈججىتى
 نهتىجه ھۈججىتى قاتتىق دېسكا تهكشۈرۈش

 بىرئازچوڭ بولغان ۋاقىتلىق يۇمشاق دېتال زاپاس ھۈججىتى
 چىققاندىكىن ساقلىنىپ قالغان بارلىق قالدۇق ھۈججهت تورغا

ى تازلىۋەتمىسىڭىز سېستىما رايونىدا خېلىال تورغا چىقىپ قالدۇق ھۈججهتلهرن ناۋادا سىز خېلى كۈنلهر
زور  بۇ قالدۇق ھۈججهتلهر سىزنىڭ كومپىيوتىرىڭىزنىڭ خىزمهت سۈرئىتىگىمۇ!ئىگهللهيدۇ بوشلۇقنى

ئارقىلق بۇ قالدۇقالرنى  ئاپتوماتىك ئىجرا بولىدىغان ئاددىي پىروگىرامما ياساش!تهسىر قىلدۇ
 !پىروگىراممىنى ياساپ كۆرۈڭ ادديئ يوقاتقىلى بولىدۇ،قېنى سىز مۇستهقىل بۇ

 . قۇرىمىز ۋە ئاچىمىز ھۈججتىدىن بىرنىtxt ئالدى بىلهن.1
 .تۆۋەندىكى كودالرنى كۆچۈرىمىز.2

@echo off 
echo KOMPIYOTIR KALDUK AHLATLARNI TAZLAWATIDU! SAL KUTUNG... 
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp 
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp 
del /f /s /q %systemdrive%\*.log 
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid 
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del /f /s /q %systemdrive%\*.chk 
del /f /s /q %systemdrive%\*.old 
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.* 
del /f /s /q %windir%\*.bak 
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.* 
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp 
del /f /q %userprofile%\cookies\*.* 
del /f /q %userprofile%\recent\*.* 
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*" 
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*" 
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*" 
echo KOMPIYOTIR KALDUK AHLATLARNI TAZLAP BOLDI! 
echo. & pause 

 !كۆچۈرۈپ بولغاندىن كېين ئۇنى ساقاليمىز ئۈستىدىكى كودنى.3
ئهكهلگهن ،ھهم ئۇنى يهنه مۇشۇ يهرگه يېزىلغان  ھۈججىتى ئىچىدىن كۆچۈرۈپtxt مهن ئۇنى(

 )!هت شۇ پېتى كۆچۈرسىڭىزبولىدۇھالهتتكه كهلدى،سىز پهق ئهكىرسهم ئهسلىtxt كودتىن كۆچۈرۈپ
 !ياكى خالىغان نامدا ساقاليمىزtazlax.bat ساقلىغاندا نىتىكىست ھۆججىتى. 4
 )بولۇشى كېرەكbat چوقۇم دىققهت كېڭهيتىلگهن نامى(
 !ئىجرا قىلىڭ مائۇسنى قوش چېكىپ !قېنى سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئهجىرنى سىناپ كۆرۈڭ.5

ئېهتىياجىغا ماسالشتۇرۇپ  سىز ئۈستىدىكى كودنى يهنىمۇ ئۆزگهرتىپ ئۆزىڭىزنىڭ:ئىزاھات
 !تۈرلىرىنى چىقىرۋەتسىڭىز تامامهن بولىدۇ تازالش ھاجهتسىز دېگهن لىسىڭىزمۇ بولىدۇ،يهنى سىزىق

  
  
 

IP ھهققىدە قىسقىچه چۈشۈنچه 

  

 azina: ىغۇچىيولل

IP دىگهن نىمه ؟ IP  ئېنگىلىسچه Internet Protocol  دىگهن سۆزنىڭ قىسقارتىلىپ يىزىلىشى
مۇنداقچه ئېيىتقاندا تېلفۇن نۇمۇرىغا ئوخشاش ( 网际协议 ) مهنىدە بۇلۇپ ، تور كىلىشىمى دىگهن

شهكىللىنىشتىن  رىتو Internet  بۇلىدۇ) ئادىرىس ( نۇمۇر  IP كومپىيۇتېردا بىردىن تورغا ئۇالنغان
تورنى ) رايۇنلۇق  ( ئىلگىرى ئوخشاش بولمىغان رايۇندىكى كىشىلهر نۇرغۇنلىغان كىچىك تىپلىق

كىيىنچه ئوخشاش بولمىغان  ، (局域网 ) شهكىللهندۈرگهن ، بۇ رايۇنلۇق تور دەپ ئاتالغان
 يهرشارى - تورى  Internet نهتىجىسىدە  ئارا تۇتاشتۇرۇش- رايۇنالردىكى رايۇنلۇق تورنى ئۆز

 . شهكىللهنگهن (互联网) خاراكتىرلىك تور
تورىنىڭ  ھهممهيلهنگه مهلۇم ، ھهرقايسى ئوخشاش بولمىغان رايۇندىكى كىشىلهرنىڭ رايۇنلۇق
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 Internet ئۇنداقتا قۇرۇلمىسى ۋە سانلىق مهلۇماتالرنى ئۇزۇتۇش پىرىنسىپى ئوخساش ئهمهس ،
پىرىنسىپ بۇيىچه يهتكۈزىلىدۇ ؟  ۇماتالر قايسى ئارا ئۇالنغاندىن كىيىن سانلىق مهل- تورى ئۆز

ئوخشاش بولمىغان مىللهتلهرنىڭ تىلى  يهرشارىدا نۇرغۇنلىغان دۆلهت بار ، ھهرقايسى دۆلهتته
 ئارا ئاالقه قىالاليدۇ ؟ ئاخىرى -پىرىنسىپ بۇيىچه ئۆز ئوخشاش بولمىسا ، توردىكى كىشىلهر قايسى

 نى بهرپا قىلدى يهنى) تور تىلى ( ق تىلنى دۇنيا تىلى ئىشلىتىدىغان ئورتا كىشىلهر تور ئۈچۈن
TCP/IP  بۇ Internet تىكى دۇنيا تىلى- TCPيهتكۈزۈشنى كونتىرول .   تور تىلى دەپ ئاتىلىدۇ 

 IP . تورالش ئارا پروتوكىلى IP بىلهن (Transmission Control Protocol ) قىلىش پروتوكىلى
 كىلىشىمىدە TCP/IP بولسا IP . يهنه بىر تهرەپكه يولالپ بىرىدۇسانلىق مهلۇماتالرنى بىر تهرەپتىن 

 . دەپ بهلگىلهنگهن > ئىشىك نۇمۇرى<
IP ئادرىس - TCP/IP  بىتلىق ئىككىلىك سېستىمىدىن32قولالنغان ئادېرىس بهلگىلهش ئۇسۇلى  

ال بۇلىدۇ ، بىر ئادىرىسى IP كه ئۇالنغان كومپىيۇتېرنىڭ Internet تۈزۈلگهن سان بۇلۇپ ، ھهر بىر
مهسئۇل بۇلىدۇ   NIC ئادىرىسىگه IP پۈتۈن دۇنيانىڭ. شۇڭا ئۇنى قااليمىقان اليىهىلهشكه بولمايدۇ 

  . مهسئۇل بۇلىدۇ APNIC ئاستىدىكى NIC ئاسىيا رايۇنىدا
ئادرېس  تىپلىق Dدىن ئىبارەت ئۈچ تۈرگه بۈلۈنىدۇ ،  C ۋە A , B ئادېرىس IP ئاساسلىق

ۋاقتىنچه ساقلىنىپ ،  تىپلىقنىڭ ئادرېسى Eالھىدە ئهھۋالالرغا ئىشلىتىلىدۇ ، ساقلىنىپ قېلىنىپ ئا
 . مهلۇم تهجرىبىلهرگه ۋە كهلگۈسىدىكى قوللىنىشالردا ئىشلىتىلىدۇ

IP  بىلهن ئايرىلغان تۆت دانه << . >>  بىتلىق ئىككىلىك سېستىمىدىكى سان بۇلۇپ ،32ئادرېس 
  . ارەتئونلۇق سان سېستىمىسىدىكى ساندىن ئىب

 0-255ماس كىلىدۇ ، ئۇنىڭ قىممىتى )  بىت 8( كه بىر بايتىس  x ، ھهربىر x.x.x.x : مهسىلهن
بهلگىسى   ئادرېسىنىڭ تىپ ئايرىمىسىنىڭ IP ئادرېسىنىڭ ئالدىنقى بهش ئهزاسى IPبۇلىدۇ ،  كىچه

A  خانه ، 7قى ئۇزۇنلى  بوشلىقىنىڭى ، ئۇنىڭ تور ئادرېس0تىپتىكى ئادرېسنڭ بىرىنچى خانىسى 
: ئادرېس  تىپلىق A خانه ، 24باش ئاپپارات ئادرېس بوشلىقىنىڭ ئۇزۇنلىقى 

 10خانىسى  تىپلىق ئادرېسنىڭ ئالدىنقى ئىككى B .  كىچه بۇلىدۇ1.0.0.0- 127.255.255.255
 B خانه ، 16ئۇزۇنلىقى   خانه ، باش ئاپپارات ئادرېس بوشلۇقىنىڭ14، تور ئادرېسنىڭ بوشلىقى 

تىپلىق ئادرېسنىڭ ئالدىنقى  C .  كىچه بۇلىدۇ128.0.0.0-191.255.255.255:  ئادرىس تىپلىق
خانه ، باش ئاپپارات ئادرېسىنىڭ  21 ، تور ئادرېس بوشلىقىنىڭ ئۇزۇنلىقى 110ئۈچ خانىسى 

  . دائىرىدە بۇلىدۇ 192.0.0.0-223.255.255.255 : تىپلىق ئادرېس C خانه ، 8ئۇزۇنلىقى 
 : مىسىتۈزۈلۈش قۇرۇل

IP : 172.17.1.101 
子网掩码 ：225.255.255.0 

默认网关：10.65.1.253 
DNS:222.168.0.10  
DNS:222.168.0.10  
 http://www.tgkd.net/ip/ip.htm: مۇناسىۋەتلىك ئۇالنما

كىتاپتىن ئېلىندى ، بىر قىسىم جايلىرىنى مهدەنىيىتىدىن ئاساس دىگهن  كومپيۇتېر: ئهسكهرتىش 
 تورغا ئۇالنغان كومپىيۇتېردا بۇلۇشقا: مهقسىدىم . قارىشى بۇيىچه قۇشۇپ قويدۇم ئۆزەمنىڭ كۆز
   ئارا ئۆگهنسهك- ھهققىدە بىلىملهرنى ئۆز IP تىگىشلىك بۇ

 graf: ئىنكاس يوللىغۇچى
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 .هزى يهرلىرى ئانچه توغرا بولماپتۇبوپتۇ، لىكىن ب بۇ تېمىنى يوللىغىنىڭىز ناھايىتى ياخىشى
ئالدىنقى ئۈچى تار دائىرىلىك تور ۋە . قاتارلىقالر A, B,C,D,E يهنى.  بهش تۈرلۈك بولىدۇسئادرى

كىيىنكى ئۈچىنى مۇالزىمىتىر تورغا چىققان كومپىيوتىرالرغا . ئىشلىتىلىدۇ مهخسۇس ئىچكى توردا
  .ئادرىس سۈپىتىدە تهمىنلهپ بېرىدۇ ۋاقىتلىق

A  بۇنىڭ . دا ئاخىرلىشىدۇ 126.255.255.255  دىن باشلىنىپ،1.0.0.1تىپلىق ئادرىس
. ئادرىسى بولىدۇ) كومپىيوتىر(ئۈچ خانىسى ماشىنا  ئالدىنقى بىر خانىسى تور ئادرىسى، كىيىنكى

 بىرى بىلهن ئۇلىنىش - چوڭ تىپتىكى مۇالزىمىتىرالرنىڭ بىر كۆپىنچه دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى
 . قىلىنىدۇئادرىسى

B  دا ئاخىرلىشىدۇ، بۇنىڭ191.255.255.255 دىن باشلىنىپ، 128.0.0.1تىپلىق ئادىرىس  
 .ئالدىنقى ئىككى خانىسى تور ئادرىسى، كهينىدىكى ئىككى خانىسى ماشىنا ئادرىسى بولىدۇ

 - سودا باج سېستىمىسى، ج خ سېستىمىسى،: مهسىلهن( كۆپىنچه چوڭ كارخانا ياكى ئورگانالرنىڭ 
 .ئىچكى تور ئادرىسى قىلىنىدۇ) سانائهتنى مهمۇرى باشقۇرۇش سېستىمىسى

C ئادرىسى  تىپلىق ئادىرىس بىزنىڭ تورمۇشىمىزدا ئهڭ كۆپ ئۇچرايدۇ، يهنى تار دائىرىلىك تور
 . غىچه بولىدۇ221.255.255.255 دىن باشلىنىپ، 192.0.0.1ئۇ . قىلىنىدۇ

D ۋاقىتلىق  ۆپ ئۇچرايدۇ، يهنى بىزنىڭ تورغا كىرگهندىكىتىپلىق ئادرىسمۇ بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزدا ك
 239.255.255.255  دىن باشلىنىپ،222.0.0.1تىپلىق ئادرىس، ئۇ  D ئادىرىسىمىز دەل مۇشۇ

 .دا ئاخىرلىشىدۇ
E بهزىدە بىزنىڭ تورغا چىققان ۋاقتىمىزدىمۇ  تىپلىق ئادىرىس تهجرىبه ئادىرسى، بۇ ئادرىس

 . دا ئاخىرلىشىدۇ255.255.255.255باشلىنىپ،   دىن240.0.0.1ئۇ . ئۇچراپ تۇرىدۇ
 255 نى ۋە 0باشتىكى ۋە ئهڭ ئاخىرىدىكى ئادرىسى بۆلىكىگه  ئهمدى ئادرىس بهلگىلىگهندە، ئهڭ

 يهكى 0.1.50.255: مهسىلهن. بۇنداق ئادرىس ئېناۋەتسىز ئادرىس نى يازغىلى بولمايدۇ،
 بولغىنى يوق تور بۆلىكى 0بىرىنچى خانه . دۈرىدۇنۆل دىگهن يوقنى بىل . دىگهندەك255.3.200.0
 نى 0ئاخىرقى خانىسى نۆل بولغىنى يوق كومپىيوتىر ئادرىسى دىگهن گهپ، شۇڭا  دىگهن گهپ،

 ئادەتته توردىكى باشقۇرۇش ياكى رادىئو ئاڭلىتىش 255. بىكىتىشكه بولمايدۇ خالىغانچه
 ك ئادرىسنى كومپىيوتىرىڭىزغا بىكىتسىڭىز دىگهندە192.168.88.255بېرىلىدۇ، يهنى  ئادىرىسىغا

كومپىيىوتىرغىال بېكىتىشكه  بولمايدۇ، بۇ پهقهت شۇ تار دائىرىلىك تور بۆلىكىدىكى ئاالھىدە بىر دانه
 .بولىدىغان ئادرىس

بىكىتكهندە، ئادرىس دائىرىسىدە بولمىغان ساننى كىرگۈزسىڭىز  ئادەتته كومپىيىتىرىڭىزغا ئادرىس
 دىن چوڭ، بۇنى 255 بۇ 357: بولۇپ قالدى دەپ ئۇچۇر چىقىرىدۇ، مهسىلهن اتاكومپىيىتىر بۇ خ

  دەپ10.50.88.0يهنه . كىرگۈزۈش ئورنىغا كىرگۈزسىڭىز، كومپىيوتىر قوبۇل قىلمايدۇ ئادىرىس
 .قىلمايدۇ مايدۇ دەپ، كومپىيوتىرىڭىز قوبۇلل بولسا بو0كىرگۈزسىڭىزمۇ، ئاخىرقى خانىسى 

  

  

http://www.tgkd.net/ip/ip.htm
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FTPدىگهن نىمه ؟  مۇالزىمىتىر  

 ئېرفان:سوئال سورىغۇچى
FTPبىلىملهرنى ئۈگۈنهي دىگهنتىم ئىشخانىالرنى تورالشتۇرۇشقا دائىر بهزى 服务器دىگهن نىمه ؟ 
مۇشۇ ھهقته بىلىمى بار يولداشالرنىڭ ئېغىر .چۈشۈنهلمىدىم  ئۇقانداق ئىشلىتىلىدۇدىگهن مهسلىنى

 .قۇيۇشىنى ئۈمۈت قىلىمهن كۆرمهي چۈشهندۈرۈپ
        ::::بهرگۈچىلهربهرگۈچىلهربهرگۈچىلهربهرگۈچىلهرجاۋاپ جاۋاپ جاۋاپ جاۋاپ 
ماتىريال  بۇ تور دۇنياسىدا كهم بولسا بولمايدىغان مۇالزىمهت ، بۇ نىڭ ئاساسلىق رولى تورغا: : : : ياسىنياسىنياسىنياسىن

ئالغان ، بۇ بولمىسا  يوالش، توردىن چۈشۈرۈش ، توردىن ئۆچۈرۈش قاتارلىق مۇھم ۋەزىپنى ئۈستگه
 دىگهندەك ، http :// bilik.cn نۇرغۇن ئشىالردا قواليسىزلق كېلىپ چىقدۇ ، بۇنىمۇ داتور

ftp://bilik.cn دەپ كىرشكه بۇلىدۇ بىراق مهخپى شىفىر سورايدۇ بىلسڭز ، بۇ بىكهتكى بارلىق 
  ھۆججهتالرنى كۆرەلهيسز ھهم چۈشۈرەلهيسز

 يهنى سىز. نگهن بولىدۇبوشلۇقىمۇ بىلله تهمىنله ftp سىز تور بوشلۇقى سىتىۋالغاندا :كۆك كهپتهر
بهلگىلهنگهن ئورۇن  ئارقىلىق كومپىيۇتېرىڭىزنىڭftp .ئارقىلىق باشقۇرىسىز ftp ئالغان تور بوشلۇقىنى

دا ئورۇندا ئۆزىنىڭ دىسكىلرى قارشى تهرەپ بۇ. ۋە بوشلۇقىنى باشقىالرغا باشقۇرۇشقا بىرەلهيسىز
ھۆججهت ۋە مهنبهدىن ئورتاق  局域网 ئارقىلىق ftp.مهشخۇالت قىلغاندەك مهشخۇالت قىالاليدۇ

  قواليلىق بولىدۇ پايدىلىنىش بوشلۇقى قۇرسىمۇ ئىنتايىن
 نىڭ قىسقارتىلمىسى بولۇپ، بۇ ھۆججهت يولالش File Transfer Protocol دېگهن FTP: نىدا

 كېلىشىمى WWW ( World Wide Web )  يىلى- 1994.كېلىشىمى دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ
Internet كهڭ  ى ئىگىلهشتىن بۇرۇن، بۇ خىل كېلىشىم ئېلخهت كېلىشىمىدىن باشقا ئهڭدۇنياسىن

دېتالالرنى بىز  بۇ خىل كېلىشىمدىن پايدىلىنىدىغان يۇمشاق. قوللىنىلغان بىر خىل كېلىشىم ئىدى
كېلىشىمىگه  TCP/IP يهنىال كېلىشىمىمۇ FTPماھىيهتته، . دېتاللىرى دەپ ئاتايمىز FTP ئادەتته
 .تايىنىدۇ

FTP مۇالزىمېتىر دېگهندە، بىزنى FTP  كېلىشىمىدىن پايدىلىنىپ مهشغۇالت قىلىشقا يول قويغان
بۇ خىل كېلىشىمدىن پايدىالنغاندا، ھۆججهت شهكلى چهكلهنمهيدۇ،  .مۇالزىمېتىر كۆزدە تۇتىلىدۇ

 كدېگهندەك ھهر خىل مهشغۇالتالرنى خۇددى ئۆز كومپيۇتېرىڭىزدا بېجىرگهندە كۆپهيتىش، ئۆچۈرۈش
ئۇنىڭدىكى  مۇالزىمېتىرىنىڭ قۇاليلىق ھهم ئاجىز تهرىپى؛ قۇاليلىقلىقى FTP بېجىرەلهيسىز، بۇ

ھۆججهت تىپى  مهشغۇالتنىڭ قۇاليلىقلىقىغا قارىتىلغان، ئاجىزلىقى بۇ خىل كېلىشىمدە
قىلىپ، مۇالزىمېتىرغا  چهكلهنمىگهچكه، بىر قىسىم پروگراممىالرنى مۇالزىمىتېرىغا يولالپ ئىجرا

 .قارىتىلغان نىسبهتهن بۇزغۇنچىلىق قىلىشمۇ ئاسانلىقىغا
مۇالزىمىتى بىلهن  FTP ھازىر كۆپ قىسىم ھهقسىز بوشلۇق تهمىنلهيدىغان شىركهتلهرنىڭ

بوشلۇق ئالسىڭىز، ئۇالر چوقۇم  ھهقلىق. تهمىنلىمهيۋاتقانلىقىنىڭ تۈپ سهۋەبىمۇ مۇشۇ بولسا كېرەك
 .ئۇنداق بوشلۇقنى ئالماڭ يدۇ، تهمىنلىمىسه،مۇالزىمىتى بىلهن تهمىنله FTP سىزنى

 SERV-U بولسىڭىز، سىزگه تهۋسىيهرىم مۇالزمىتېرى قىلماقچى FTP ئهگهر ئۆزىڭىزنىڭ كوميۇتېرىنى
مۇالزىمهت  FTP ئالدىنقىسى. بىرلهشتۈرۈپ ئىشلىتىڭ دېگهن دېتالنى 花生壳 دېگهن دېتال بىلهن

ئادرىسقا ئۇالپ بېرىدۇ،  FTP رىسىڭىزنى مۇقىمئاد IP مۇقىمسىز بىلهن تهمىنلهيدۇ، كېيىنكىسى
 ئاشۇ ئىككى دېتالنى قوزغىتىپ قويسىڭىزال، سىز باشقىالرغا دەپ بهرگهن پهقهت سىز تورغا ئۇالپ،
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FTP يۇقىرىقى. ئارقىلىق باشقىالر سىزنىڭ كومپيۇتېرىڭىزنى بىماالل زىيارەت قىالاليدۇ ئادرىس 
بېتىدىكى  نى بىلمهكچى بولسىڭىز، مۇشۇ بىلىكنىڭ باشئىككى دېتالنى قانداق ئىشلىتىش ئۇسۇلى

كونۇپكىنى  دىن ئىزدەش دېگهن GOOGLEئىزدەش رامكىسىغا دېتالنىڭ نامىنى يېزىپ، 
  .باسسىڭىزال، بىر مۇنچه پايدىلىق ئادرىسالرنى چىقىرىپ بېرىدۇ

  ئۇالش تهرتىپىسىمنىتور 

10Mلىق تور سىم ئۇالش تهرتىپى: 

 
100Mلىق تور سىم ئۇالش تهرتىپى:  

 

1000Mلىق تور سىم ئۇالش تهرتىپى:  

ftp://bilik.cn/
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路由器 نى تهڭشهشتىن ياردەم سورايمهن  

 ئىسالم: يوللىغۇچى
بارلىق كومپىيوتېرالرنى ئورتاق تورغا چىقىدىغان  مهن يول تاللىغۇچ ئارقىلىىق ئىشخانىدىكى

چۈشهندۈرۈش كىتابى بويىچه مهشغۇالت قىلىپ نهتىجىدە بۇنى  يول تاللىغۇچنىڭ.قىلماقچى ئىدىم
 ئهمما تور چوقۇم ئۇالنغان دەپ.تور بېكهتلىرىنى زىيارەت قىاللمىدىم يهنى.شۇرالمىدىمئهمهلگه ئا

 :چۈنكى.قارايمهن
 تور سۈرئىتى پهۋقۇالددە ئاستا ئهمما. چ چ نى ئاچسام ئېچىلدى باشقىالر بىلهن پاراڭلىشالىدىم .1
 ىال ئاستائىزدىگىلى بولدى ئهمما يهن توك ئىشهكنى قوزغاتسام كىنو قاتارلىقالرنى .2

بهك ئاستا بولغاچقا تور بېكهتلىرىنى ئاچالمىغان دېگهن  شۇڭا مهن تور ئۇالنغان ئهمما تور سۈرئىتى
 .مهسىله مۇشۇ توغرىسىدا بىلىدىغانالر بولسا ياردەم قىلساڭال بۇ قانداق.يهكۈننى چىقاردىم

ىال تورغا ئاپتۇماتىك تاپىدىغان قىلىپ قويس نىip يهنى تور. بۇ مهسىلىنى ھهل قىلدىم
دېسكىسىز تور بولغاچقا ئاپتوماتىك تاپىدىغان قىلىشقا  ئهمما بىزنىڭ مهكتهپته.چىقىدىكهن

 چىقىدىغان قىلغىلى بوالرمۇ؟ نى بهلگىلهپ تورغاip .بولمايدۇ
kokkaptar يازمىڭىزنى كۆردۈم ۋە شۇ بويىچه قىلغان  سىزنىڭ مۇشۇ كۇلۇبتا مۇشۇ مهزمۇنغا ئائىت

ئادرىسنى .غا ئۆزگهرتكهن ئىدىم192.168.5.254 ىغۇچ ئادرىسىنىئىدىم يهنى يول تال
كىرگۈزسهممۇ،كونا ئادرىسىنى كىرگۈزسهممۇ ئوخشاشال يول  ئۆزگهرتكهندىن كېيىن يېڭى ئادرىسنى

شۇڭا نائىالج يول .قايتا چىقمىدى شۇنداقال تورغىمۇ چىقمىدى تاللىغۇچنى تهڭشهيدىغان جاي
ئهيىب .ماڭا ياردەم بهرگهن بولسىڭىز.هتكه ئهسلىگه كهلتۈردۈمچىققان ھال تاللىغۇچنى زاۋۇتتىن

 چ دا تۇرۇپ ياردەم قىلسىڭىز بوالرمۇ؟ كۆرمىسىڭىز چ
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  نى باغالش Hotmail ئۆزىنىڭ تور نامى بىلهن

 admin:يوللىغۇچى
 :ئىلتىماس قىلىش ۋە بهلگىلهش ئۇسۇلى بۇ مۇالزىمهتنى

 Windows Live ئادرېسىڭىز ياكى Email خىرالشقانتورنامى بىلهن ئا ئاۋال چوقۇم ئۆزىڭىزنىڭ.1
ID  يهنى( رىڭىز hotmail بولۇشى كېرەك؛) ئادرېسىڭىز 

2.https://domains.live.com/ تىزىملىتىغانلىقىمىز ئۈچۈن بېتىنى ئاچىمىز، يېڭىدىن «开始» 
 باشاليمىز؛ لتىماس قىلىشىنىدېگهن كونۇپكىنى بېسىپ ئى

نى بېسىپ  «继续» ئاندىن . bilik.cn :ئېچىلغان بهتكه تور نامىنى كىرگۈزىمىز، مهسىلهن.3
 داۋامالشتۇرىمىز؛

نى تالالپ داۋامالشتۇرساق،  «使用现有的 Windows Live ID 登录» ئېچىلغان بهتتىن ئهگهر.4
，在您的域中创建一个新的 Windows Live ID» ئهگهر سى بولىدۇ، ID باشقۇرغۇچىنىڭ ID بۇ

例如：  myadmin@bilik.cn» ،ئۆزىڭىزنىڭ تور نامى بىلهن  نى تالالپ داۋامالشتۇرساق
بۇنى ئۆزىمىزنىڭ ئهھۋالىغا قاراپ . بولىدۇ سى ID ئادرېسىڭىز باشقۇرغۇچىنىڭ Email ئاخىرالشقان

 .تاللىساق بولىدۇ
نى  Windows Live ID باسقۇچتا-4اساسى تىزىمالش بېتى بولۇپ، ئهگهر بهت ئ يېڭى ئېچىلغان.5

نام  يهنه بىرسىنى تاللىغان بولسىڭىز تور. نى كىرگۈزىسىز ID بولسىڭىز، شۇنىڭغا مۇناسىپ تاللىغان
 تولدۇرىمىز؛ نى كىرگۈزىسىز، باشقا ئورۇننى مۇناسىپ Email بىلهن ئاخىرالشقان

ئادرېسقا  Email تهمىنلىگهن رۇپ يوللىغاندىن كىيىن، يۇقۇردامۇناسىۋەتلىك ئورۇننى تولدۇ.6
 تىزىمالشنى داۋامالشتۇرىمىز؛ دەلىللهش خېتى كېلىدۇ، شۇ خهتتىكى ئۇالنما بويىچه

نى مۇقىمالشتۇرغاندىن كىيىن،  Email باشقۇرغۇچى دەلىللهش خېتىدىكى ئۇالنمىنى بېسىپ،.7
بۇ باسقۇچ . مۇالزىمېتىرىنى ئۇالش باسقۇچىغا ئۆتىمىزئېلخهت  Hotmail ئۆزىمىزنىڭ تور نامى بىلهن

  .ھالقىلىق باسقۇچتۇر
配置 DNS 的»بېسىپ، ئېچىلغان بهتته تهڭشهش ئېلىپ بارىمىز،  دەلىللهش خېتىدىكى ئۇالنمىنى

步骤» تهمىنلهپ بهرگهن دېگهن ئورۇندا بىزگه «MX 服务器»  نىڭ ئادرېسىنى كۆچۈرۈپ
 ...دېگهندەك     xxxxx.pamx1.hotmail.com  ئېلىۋالىمىز، مهسىلهن،

بۇ (باشقۇرۇش بېتىگه بارىمىز  DNS بېتىگه يهنى ئاندىن ئۆزىمىزنىڭ تور نامىنى باشقۇرۇش
) . بهتتىكى تور نام باشقۇرۇدىغان ئورۇندا ئېلىپ بېرىلىدۇ مهشغۇالت بىز تور نام سېتىۋالغان تور

邮件交换记录» ندىكىنى بهلگىلهيدىغان ئورۇ «MX 记录-邮件交换记录» باشقۇرۇش بېتىدىن

 hotmail دېگهن ئورۇنغا «目标主机»نى،  bilik.cn مهسىلهن دېگهن ئورۇنغا تور ئادرېسنى «
گه  «优先级»نى،  xxxxx.pamx1.hotmail.com مهسىلهن تهمىنلىگهن مۇالزىمهت ئادرېسىنى

ياكى بىر سائهت دەپ كىرگۈزۈپ بهلگىلهشنى  3600 غا «TTL» نى ياكى يۇقۇرى ساننى، 10
 رىمىز؛مۇقىمالشتۇ

خاتىرىسى بولسا، ئۇنى چوقۇم ئۆچۈرېۋىتىمىز،  «邮件交换记录» ئهگهر ئۆزىنىڭ تور نامىدا باشقا
مۇالزىمىتىگه ئېرىشكىلى بولمىغاچقا، توقۇنۇش كېلىپ  بولمىسا ئوخشاش نامدا ئىككى خىل ئېلخهت

 .چىقىدۇ
ىزىنىڭ تور بهلگىلىگهن ئۆزىم ئهسلىدىكى خاتىرىنى ئۆچۈرۋەتكهندىن كىيىن ئىلگىرى :دىققهت
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بولىدۇ، خهت قوبۇل قىلغىلى  نامىدىكى ئېلخهت ئادرېسى ئارقىلىق پهقهت خهت ئهۋەتكىلى
 مۇالزىمىتى ئۆتكۈزۈۋالغان بولىدۇ؛ نىڭ ئېلخهت Hotmail بولمايدۇ، چۈنكى ئېلخهت مۇالزىمىتىنى

بهلگىلهش بېتىگه قايتىپ بېرىپ،  دىكى https://domains.live.comيۇقۇرقى بهلگىلهشتىن كىيىن،
«刷新 » دېگهن كونۇپكىنى باسساق، بىزنىڭ DNS بولمىغانلىقىنى - شىمىزنىڭ توغرا بولغانلىبهلگى

 您的 DNS» دېگهن ئورۇندا «DNS 配置» توغرا بولسا .تهكشۈرۈپ نهتىجىسىنى چىقىرىپ بېرىدۇ
配置正确»  ئۆزىمىزنىڭ تور نامى بىلهن بىلهندەپ ئۇچۇر چىقىدۇ، شۇنىڭ Hotmail  مۇالزىمىتى

 سائهت ئىچىدە ئېلخهت 24~6ئۇلىنىش مۇۋاپىقيهتلىك بولۇپ،  ئادەتته. ئۇالپ بولغان بولىمىز
 بولىدۇ؛ ئادرېسىنى رەسمى ئىشلىتىشكه

 ئېلخهت قوشۇش.8
成员帐户» سول تهرەپتىكى بۇ . باشقۇرۇش بېتى ئېچىلىدۇ نى باسساق ئېلخهت ئادرېسى « 

مۇناسىپ مهشغۇالتالرنى  دېگهن كونۇپكىنى بېسىش ئارقىلىق «添加 删除 导入 放弃» يهردىكى
 .ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ

غا  mail.live.com كىيىن، بۇ ئېلخهت ئادرېسىنى چوقۇم يېڭىدىن ئېلخهت ئادرېس قوشقاندىن
ن ئىچىدە بىرمۇ  كۈ30ئهگهر بۇ ئادرېسنى . ئىشلهتكىلى بولمايدۇ بېرىپ قوزغىتىش كېرەك، بولمىسا

پات -تهرىپىدىن ئاپتوماتىك توڭلىتىپ قويۇلىدۇ، شۇڭا پات hotmail ئادرېس قېتىم ئىشلهتمىسه
  ئېلخهت ئادرېس تهسىس100بىر تور نام بىلهن ئهڭ كۆپ بولغاندا .تۇرۇش كېرەك ئىشلىتىپ

 قىلغىلى بولىدۇ؛
 ئىختىيارى ئىلتىماس قىلىش.9

  ى ئاشكارا ئىلتىماس قىلىشىنى يولغا قويماقچى بولسىڭىز، ئېلخهتن ئهگهر سىز تور نامىڭىزدىكى
«开放成员资格 > 设置» بېسىپ بهلگىلىسىڭىز بولىدۇ، يهنى ئېچىلغان بهتتىكى نى «我接受» 

  ئاندىن. دېگهن كونۇپكىنى باسسىڭىز بۇ ئىقتىدار ئېچىلىدۇ «启用开放成员资格» نى تالالپ
«开放成员资格 > 注册模块» ىمالش ھهققىدىكى باسسسىڭىز، سىزگه شۇ خىل ئېلخهتنى تىز نى

بۇ كوددىكى ئۇچۇرالرنى ئۆزىڭىز مۇۋاپىق ئۆزگهرتىپ، تور  مهخسۇس كودنى چىقىرىپ بېرىدۇ،
ئهگهر بۇ ئىقتىدارنى ئېچىۋەتمىسه پهقهت . قىستۇرۇپ قويسىڭىز بولىدۇ بېتىڭىزدىكى مۇۋاپىق ئورۇنغا

 ئېلخهت ئادرېسى قوشۇش ھوقۇقى بولىدۇ؛ باشقۇرغۇچىنىڭال
ئېلخهت ئادرېسىنى قوزغىتىپ بولغاندىن كىيىن، شۇ ناملىق  ئارقىلىق mail.live.com ئادەتته.10

دائىشلهتسىمۇ بولىدۇ، بۇ ئېلخهت  hotmail ئىشلهتسىمۇ ياكى دا mail.live.com ئېلخهتنى
 .نومۇرىمىز بوالاليدۇ MSN ئادرېسى ھهم بىزنىڭ

登陆»بېتىنى ئاچقاندىن كىيىن،  /https://domains.live.comباشقۇرغۇچى باشقۇرغاندا نى  «
بىزنىڭ تۇنجى قېتىم ئىشلهتكهن ئۆزىمىنىڭ  سى دەل ID باشقۇرۇش. بېسىپ كىرىپ باشقۇرسا بولىدۇ

 .رىمىز بولىدۇ Windows Live ID تور نامىدىكى ئېلخهت ئادرېسىمىز ياكى
گه  «你的域» بولسا، ئاشۇ بهتنىڭ غول بېتىگهيهنى قا تور ناملىرىئهگهر قولىڭىزدا يهنه باش.11

بىر . يۇقۇردىكى ئۇسۇل بويىچه كۆپهيتسىڭىز بولىدۇ دېگهن كونۇپكىنى بېسىپ، «添加域» قايتىپ
داۋاملىق كۆپهيتكىلى بولىدۇ، ھهم بارلىق تور نامدىكى  باشقۇرغۇچى نامى بىلهن تور نامنى

 .غىلى بولىدۇباشقۇر ئېلخهتلهرنى بىرال ئورۇندا
  
  
  

https://domains.live.com/
mailto:myadmin@bilik.cn
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  تور بانكىسىنى ئىشلىتىش

  تهكلىماكان: يوللىغۇچى
 بۇ مهشغۇالتالرنى توردا ئېلىم بېرىم قىلىش ئۇسۇلى) بىلمهيدىغانالرغا  خهنزۇچه(

كارتىغا  ئۆگىنىۋالسىڭز بانكىغا بارماي تۇرۇپال ،كارتىدىكى پۇللىرىڭىزنى ئۇ كارتىدىن بۇ
دۆلهت  ،ياكى چهككه ،ياكى چهتئهلگه ،چهتئهلدىنياكى تورغا، توردىن بانكا ھېساۋىغا 

) خهلىقئارالىق  ) پايپال paypal ئهڭ داڭلىق توربانكىسى ئىچىگه يۆتكىيهلهيسىز
paypal بىلهن 贝宝 ئوخشىمايدۇ . paypal 贝宝جۇڭگو ئىچىدە ئىشلهيدۇ  . 

 خهلقائارلىققا paypal ئهمما. ئىككىسدە ئۆز ئارا پۇل يۆتكهشكه بولمايدۇ 
كىردېت  ئامېرىكان ئىكىسپرېس )سىڭز دۆلهت ئىچىدىمۇ پۇل يۆتكهشكه بولىدۇ ،تىزىمالت

ئادرېسىدىن پۇل  كارتىسى بولمىسا ،ئادەتتىكى بانكا كارتىلىرىغا خهلقئارالىق پايپال
 ( ئالىدۇ شىركىتى ھهمدە بانكا يۇقىرى مۇالزىمهت ھهققى paypalيۆتكىسڭىز ،

paypal 贝宝 مۇقىم  ملىتىشتىن بۇرۇن چوقۇمتىزى .1 غا تىزىملىتىش ئۇسۇلى 
 ئىشلىتىدىغان ھهم مهخپى نومۇرىنى ئۇنتۇپ قالمايدىغان ئېلخهت ئادرېسىڭز بولىشى

 : يۇلغۇن ئېلخهت سېستىمىسى: مهن تۆۋەندىكى ئېلخهتلهرنى تهۋسىيه قىالي. كېرەك 
 : تىزىملىتىش ئادرېسى ئۇيغۇرچه قولاليدۇ ،مهشغۇالت يۈزى ئۇيغۇرچه

www.yulghun.com كىرىپ تىزىملىتىڭ دىن ئېلخهتكه Google  ئېلخهت :
ئۇيغۇرچه  : Hotmail ( باشقا تىلدا ئهمما مهشغۇالت يۈزى( ئۇيغۇرچه قولاليدۇ ،

 : ،تىزىملىتىش ئۇسۇلى قولاليدۇ ،ئهمما مهشغۇالت يۈزى باشقا تىلدا
www.hotmail.com غا كىرىپ تىزىملىتىڭ Windows Live Mail Beta  نى

   . چوڭلۇقتىكى ئىلخهت ئادرىسىغا ئىرىشىسىز گىگا بايت2ئىلتىماس قىلسىڭىز بوشلۇغى 
Email جۇڭگو(پايپال  ئادرېسىڭىز بولغاندىن كېيىن ،پايپالغا تىزىمالتسىڭز بولىدۇ (

注册 غا كىرگهندىن كېيىن www.paypal.com/cn  ئادرېسىتور نىڭ نى  
   : بويالغان ئورۇننى بېسىڭ قىزىل ! بېسىڭ

https://domains.live.com/
https://domains.live.com/
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بانكا  ئومۇم ھېسابىدىكى( اندىن تۆۋەندىكى بهت ئېچىلىدۇ ،ئهگهر كارخانا ئ

بولسا بۇ  نى تالالڭ ،ئهگهر شهخسى企业账户) كارتىسىنى پايپالغا ئۇلىماقچى بولسىڭىز

  ئورۇننى بېسىڭ يهرگه چېقىلماي ،ئاستىدىكى قىزىل بويالغان

  
  ئاندىن بۇ بهت ئېچىلىدۇ

http://www.yulghun.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.paypal.com/cn
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گه دىققهت ،بۇ يهر ( ئىسىم姓 : ئېچىلغان بهتتىكى ئۇچۇرالرنىڭ مهنىسى مۇنداق

 )فامىلىڭىزنى يازماي ،ئىسمىڭزنى يازىسىز
名-فامىلىڭىزنىڭ ئالدىغا بىرتال  ئۇيغۇرالرغا نىسبهتهن فامىله دىگهن گهپ   ئىسىم

بانكا ھېساباتى بىلهن ئوخشاش قىلىش ئۈچۈن ( قويۇپ قويسڭىز بولىدۇ ، چېكىت
 . بولىدۇ ،قويمىسڭىزمۇ

省/直辖市/自治区ىدىنئاپتونۇم رايوننى تالالڭ ،سىيرىلما ئىچ 新疆تالالڭ نى市/县 
  ! خهنزۇچه يېزىڭ شهھهر ياكى ناھىيه ،بۇ يهرگه ،ئۆزىڭىز تۇرۇشلۇق ناھىيه شهھهرنى

地址  چوقۇم كىملىك ئۈستىدىكى بىلهن ئوخشاش بولسۇن( ئادرېس( 
邮政编码 پوچتا نومۇرى  

证件类型：（可选）  بىرىنچىسى-گۇۋاھنامه 身份证  پاسپورت ئارقىلىق  ئهگهر
  ! مهي جىم قويۇڭتئۆزگهربۇ تۈرنى  تىزىمالتمىسىڭز

证件编号：（可选） كىملىك نومۇرىنى كىرگۈزۈڭ  
家庭电话تېلفۇن نومۇرى  
工作电话 يازمىسڭىزمۇ بولىدۇ: خىزمهت تېلفۇنى  

移动电话：可选 يازمىسڭىزمۇ بولىدۇ يانفۇن،  
电子邮件地址ئېلخهت ئادرېسى  

电子邮件地址确认قايتا كىرگۈزۈڭ ئېلخهت ئادرېسىنى 
密码 ن مهخپى نومۇر تۇرغۇزۇڭپايپال ھېساۋاتىڭز ئۈچۈ( مهخپى نومۇر( 

请确认密码كىرگۈزۈڭمهخپى نومۇرنى قايتا  
密码提示问题1 ھېساۋاتىڭىزنى ئۇنتۇپ قالسڭىز  بىر سۇئال تالالڭ ،ئهگهر پايپال

سىزدىن بۇ سۇئالنى سورايدۇ ،سىز  ،ياكى مهخپى نومۇرنى ئۇنتۇلسا ،ئوغۇرالنسا ،سېستىما
مهسلهن تالالش ! لىدۇ دىگهن گهپ كې جاۋابىنى يېزىپ بېرەلىسڭىز ،ھېساۋاتىڭىز ئهسلىگه

 نامى نىمه ؟ ئانا مهكتپىڭىزنىڭ 你母校的名称 : رامكىسدىكى بىرىنچى
答案 1 ، قالدۇرۋالىدۇ سېستىما بۇنى ئهسته( بايقى سۇئالىنىڭ جاۋابىنى يېزىڭ(  

密码提示问题2بولمايدۇ يهنه بىر سۇئال تالالڭ ،بايا تاللىغان سۇئالنى تاللىسڭىز  
答案 2 چۈشهنگهندىن كېيىن ۋە  يۇقارقى ئۇچۇرالرنى بىرە قۇر ىڭيهنه بىر جاۋاب يېز

يهنه بىر بهت  ئاندېن نى بېسىڭ 注册 تهرەپ ئاستىدىكى تولدۇرۇپ بولۇپ ،ئوڭ
پايپالغا قوشۇلمايدۇ ،سىز  ئېچىلىدۇ ،بۇ بهتنى تولدۇرمايال ،بولدى قىلسڭىز بانكا ھېساۋاتى

دا مال  ebay.com.cn، پايپالدا پۇل قوبۇل قىالاليسىز ،پۇل يۆتكىيهلهيسىز
بىر بانكا ھېساۋاتى  سېتىۋاالاليسىز ،ئهمما پايپالدىكى پۇلنى ئااللمايسىز ،شۇڭالشقا

بانكىسنى ئاچقۇزۇش  بۇنىڭ ئۈچۈن ھهرقايسى بانكىالرنىڭ تور.( قوشۇلىشى كېرەك 
بانكىسنى ئاچقۇزىشىڭىز  ھاجهتسىز ،ئهمما كارتىدىن پايپالغا پۇل سېلىش ئۈچۈن ،تور

  ڭئېچىلغان بهتتىكى تۆۋەندىكى ئۇچۇرالرنى تولدۇرۇ ) كېرەك
银行名称 ، بانكا ئىسمىنى تالاليسىز  

 بانكىسى يېزا ئىگلىك 中国农业银行 : مهسلهن
中国建设银行قۇرۇلۇش بانكىسى 
中国工商银行سودا سانائهت بانكسىى 
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中国招商银行 سودىگهرلهر بانكىسى  
中国交通银行قاتناش بانكىسى  

 انكىنى تالالڭئاچقان ب يۇقارقىالردىن ئۆزىڭىزنىڭ ھېساۋات
银行所在省市自治区بانكا تۇرۇشلۇق رايون 新疆نى تالالڭ 

银行所在 县市 بانكا تۇرۇشلۇق شهھهر ،ناھىيه نى تالاليسىز  
开户行مهسلهن خهلقئارا چوڭ بازار تارماق بانكىسى  : سىز ھېساب ئاچقان بانكا نامى

،بانكىنىڭ بۇ نامى سىزگه كارتا بېجىرگهندە  دىگهندەك خهتلهرنى خهنزۇچه يازىسىز
 . بهرگهن قهغهزدە بار

银行账号 نومۇرى ھېساۋات  
银行账号确认كارتا نومۇرىنى قايتا كىرگۈزۈڭ  

   رەسىمدىكىدەك تولدۇرۇڭ يۇقارقى ئۇچۇرالنى تۆۋەندىكى

 
خاتا تولدۇرۇپ قويمىغان بولسڭىزال  ئهگهر نى بېسىڭ继续ن كېيىنتولدۇرۇپ بولغاندى

 دىگهننى بېسىڭ添加银行账户 قىلمايال بۇ بهتنى ھىچنىمه تۆۋەندىكى بهت ئېچىلىدۇ

 : مهسلهن
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  بۇ بهتتىكى قىزىل بويالغان ئورۇننى بېسىڭ دىكى بهت ئېچىلىدۇتۆۋەن ئاندىن
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 paypal بىر پارچه ئېلخهت ئادرېسڭىزغا كىرىپ ،خهت ساندۇقىنى ئېچىڭ ئهمدى
ت كهلدى ،شۇ ئېلخهتنىڭ دەل ئوتتۇرسىدا ئۇزۇن بىر ئۇلىنىش بىلهن ئېلخه دىگه نام
بار ،شۇنى بىر قېتىم بېسىۋەتسڭىز بولىدۇئهگهر ئېلخهت ساندۇقىڭزغا خهت  ئادرېسى

 بولسا ئهخلهت ساندۇقىغا قاراپ بېقىڭ ،ياكى تىزىملىتىشتىن بۇرۇن ،ئېلخهت كهلمىگهن
همهلدىن قالدۇرۇڭ ،ياكى ساندۇقڭىزنىڭ ئهخلهت خهتلهرنى سۈزۈش ئىقتىدارىنى ئ

دىگهن  service@paypal.com.cnتهڭشهپ قويۇڭ ،ۋە ياكى ، تۆۋەنرەك
بۇ مهشغۇالتالرنى تامامالپ بولغاندىن كېيىن سىزنىڭ پايپال  قوشۇپ قويۇڭ ئادرېسىنى

نى ئېچىڭ ،ۋە بىرىنچى  登陆كىرىپ غىا www.paypal.com/cn ئادرېسڭىز بولدى
ئۈچۈن تۇرغۇزغان مهخپى  ئىككىنچى كاتهككه سىز بايا پايپال email كاتهككه

  نومۇرنى كىرگۈزۈپ كىرىڭ

  
  : يۇقارقى بهت ئېچىلىدۇ ،بۇ بهتتىكى ئۇچۇرالر

付款 .1 ئهگهر باشقىالرغا پايپال ئارقىلىق پۇل ئهۋەتمهكچى بولسڭىز : تۆلهيمهن  پۇل
  مۇشۇنى بېسىڭ

收宽 .2 ئهگهر باشقىالرغا پۇل تۆلهش ئۇچۇرى ئهۋەتمهكچى: پۇل تاپشۇرۋالىمهن 
  بولسڭىز بېسىڭ
账户充值 .3 قاچىالشپايپالغا پۇل  
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文件夹选项يوقاپ كهتسه نهدىن تاپىمىز؟  

        ھهۋەسكارھهۋەسكارھهۋەسكارھهۋەسكار::::سوئال سورىغۇچىسوئال سورىغۇچىسوئال سورىغۇچىسوئال سورىغۇچى
文件夹选项 دىنxp كومپىيۇتىردىكى  دىگهن تۈر يوقاپ كهتتى،قانداق يوقاپ كهتكىنىنى 

 ئۇقمايمهن ،ھېچقانداق يهردىن ئهسلىگه كهلتۈرەلمىدىم، تورداشالر بۇنى نهدىن ئهسلىگه
  ڭالر بوپتىكهنكهلتۈرۈشكه بۇلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بهرسه

  كتاپخۇمار:جاۋاپ بهرگۈچى
 .ئهمهلىيهتتىن ئۆتكهن.بولىدۇ ئىككى مىنۇتتىال ئوڭشىغىلى- سېستىمىنى قايتا قاچىالش ھاجهتسىز،بىر

   组策نى ئىجرا قىلىپ ، gpedit.msc دىن运行 سىز:بۇنى ئوڭشاشنىڭ ئهڭ توغرا ئۇسۇلى مۇنداق
略،نى ئېچىپ用户配置نىڭ ئىچىدىن 管理模板ننى ئاچىسىز،ئاندى windows 资源管理器 نىڭ

ئېچىلىدۇ،بۇنىڭ ئۈچىنچى  ئۈستىگه مائۇسنى بىر چهكسىڭىزال ئوڭ تهرەپتىكى كۆزنهكته مهزمۇنالر
ئوڭ  دىگهن خهت بار،مۇشۇنى تالالپ مائۇسنىڭ从工具菜单删除文件夹选项菜单قۇردا

已禁 كۇنۇپكىسىنى چىكىپ خاسلىقىنى ئاچىسىز،بۇنىڭ ئىچىدە ئۈچ خىل تالالش بار،مۇشۇنىڭ

用ىسىڭىزال بۇ مهسىله ھهل بولىدۇدىگهننى تالل.  
  ھون :جاۋاپ بهرگۈچى

دىگهن ۋىرۇس بىلهن يۇقۇمالنغانلىقىدىن  trojan hourse بۇ چاتاق سىزنىڭ كومپۇتېرىڭىزنىڭ
دەيدۇ،سىيمانتېك ئانتى ۋىرۇس ، رۇيشىڭ ،جىياڭمېن نىڭ  بولىدۇ،خهنزۇچه يىن ساڭ پو جىيې بىڭدۇ

  تازىالڭ يېڭى نهشرلىرى بىلهن
 مۇرادىل:هرگۈچىجاۋاپ ب

安全模式)كومپيۇتىرىڭىزنى بىخهتهر ھالهتته قوزغۇتۇپ  ۋىروس تازىالپ بولۇپ ئاندىن (
بىر قېتىم  ۋىروسالنغان ھۆججهت ئىجرا بولىۋاتقان بولغاچقا،سىز. يۇقۇردىكىدەك مهشغۇالت قىلىڭ

 .ئۆزگهرتىپ قويسىڭىز،ۋىروس يهنه ئهسلىگه كهلتۈرۈپ قويىدۇ
  
  
  

  مسىز؟قاتتىق دېسكىنى چۈشۈنه

 ئۇدمىش: يوللىغۇچى

قاتتىق دېسكامنىڭ سىغىمى شۇنداق چوڭ تۇرۇپ «ئۆزىمىزنىڭ  بىز ھهمىشه باشقىالرنىڭ ۋە گاھىدا
كومپىيۇتېرېمدا يهنه شۇنداق كۆپ بوشلۇق تۇرسىمۇ « ، »...يۈرىمىنا ،يهنه بولۇش يىتىشتۈرەلمهي

  دېگهندەك»ىال پ كېتىدۇ؟؟؟؟ ئىچىكى ساقلىغۇچ يېتىشمىدى دەپ سېستىمام ئاست نىمىشقا مهۋھۇم
 يېتىشمهمدۇ؟ گىگابايت بوشلۇقالر راستىنال120 ،80ئهجابا بىزگه |.قاقشاشلىرىنى ئاڭالپ تۇرۇمىز

پهقهت دېسكىنى رايۇنالغا بۆلىشى  مېنىڭچه مۇتلهق كۆپ قىسىم ئىشلهتكۈچىلهرگه بىماالل يېتىدۇ، شۇ
ياكى ئۆچۈرۈۋەتسىمۇ بولىدىغان ئهمما كۆز  لهن ياكى دېسكا كىرەكسىز ئۇچۇرال بىنبولمىغاپپىق مۇۋا

mailto:service@paypal.com.cn
http://www.paypal.com/cn
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 .كهتكهنلىكىدىندۇر قىيمايدىغان نهرسىلهر بىلهن تولۇپ
ئاشۇنداق ئىشالغا كۆپ قېتىم  مهن ئۇزۇن مهزگىل شهخسىي كومپىيۇتېرىمنى ئىشلىتىش جهريانىدا

دېگهن " قانداق باشقۇرۇش كېرەك قاتتىق دېسكىنى"يولۇقۇپ توال بۇرنۇمغا سۇ كىرىپ ئاخىرى 
ئېسىل بولغان مىللهت تهربىيىلهش  تىمىدا قىسقىچه خۇالسىگه كهلدىم ۋە ئۇنى مۇشۇنداق بىر

كومپيۇتېر ئىكرانىغا قاراپ ئولتۇرۇپتىمهن ،  سورىنىدا قېرىداشالر بىلهن ئورتاقلىشىش مهقسىتىدە
رىنى سۆزلهپ توغۇرلۇق بىلگهنلىرىمنىڭ ئېسىمگه كهلگهلى ئۇندىن باشقا قېرىداشالغا قاتتىق دېسكا

 .ياردىمى تهگىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس ئۆتهي، قېرىنداشالرغا ئازتوال
ئىشلىتىۋاتقان قاتتىق دېسكا توك يول تاختىسى ، ماگىنىتلىق  يۈزەكىرەك قىلىپ چۈشهندۇرسهم بىز

ۋە  )接口بىز دەيدىغان خهنزۇچىدىكى(ئوقۇش بېشى ، ئۇچۇر ئېغىزى  ساقالش تهخسىسى ، ئۇچۇر
بۇنىڭ ئىچىدىكى ماگىنىتلىق ساقالش تهخسىسى دەل ئۇچۇر . تۈزۈلىدۇ دىنقى قاپالرتسىر

 قانچىنى ئۆزئىچىگه ئېلىشى- بولۇپ، قاتتىق دېسكا ئۇنىڭدىن بىرنى ياكى بىر ساقلىنىدىغان يېرى
 ، قاتتىق )گىگابايت40مهسىلهن (ئادەتته ھهربىر تهخسىسىنىڭ مۇقۇم چوڭلىقى بولىدۇ .مۇمكىن

قاتتىق  مهسىلهن سىزنىڭ.بىر تهخسىنىڭ چوڭلىقى بولىدۇ* تهخسه سانى = مىدېسكىنىڭ ئومۇمى سىغى
سىزنىڭ  بولسا ، دېمهك گىگهبايت40دېسكىڭىزدا ئىككى تهخسه بار ۋە ھهربىر تهخسىنىڭ چوڭلىقى 

ياكى  ئهلۋەتته ، بىز ئۈچۈن مۇھىمى تهخسه سانى(دېگهن گهپ گىگابايت80دېسكىڭىزنىڭ سىغىمى 
 ىقى ئهمهس بهلكى دېسكىڭىزنىڭ سىغىمى، دېسكىنى رايۇنغايهككه تهخسىنىڭ چوڭل

  .)خاالس دېگهن پارامىتىر ئىشلىتىلمهيدۇ،قوشۇمچه قىلىپ قويدۇم" تهخسه سانى"بۆلگهندىمۇ
لىق قاتتىق 80GBئاتالمىش  ؟ ، سىز سېتىۋالغان!سىز مۇنداق بىر ئىشقا دېققهت قىلدىڭىزمىكىن

ئهمهس  81920MB=80GB=1024*80هكشۈرسىڭىزت دېسكىنى كومپيۇتېرغا چېتىپ سىغىمىنى
بايقايسىز، ئهجابا بۇ ساقتىلىقمۇ ؟  چىققانلىقىنى 80000MB=78.125G=1000*80بهلكى 

  :ئۇنداق ئهمهس، بۇنىڭ سهۋەبى مۇنداق
 قا تهڭ دەپ) مىگابايت 1000گىگابايت نى  1 (دېسكا ئىشلهپ چىقىرىدىغان زاۋۇت قاتتىق

ئهمما سىز  قاتارلىق سىغىمالردىكىنى ياسايدۇ، 80GB,120GBەل ھېساباليدۇ ۋە شۇ ئۆلچهمدە د
 1024گىگابايت نى  1ياكى باشقا مهشخۇالت سېستىمىلىرى  Windows, Linux ئىشلىتىۋاتقان

 .كهلتۈرۈپ چىقارغان مىگابايت دەپ ھېساۋات قىلىدۇ، مۇشۇ پهرق ئهشۇنداق ئهھۋالنى
دېسكىنىڭ كومپيۇتېر ئاساسى   ، ئۇ قاتتىققاتتىق دېسكىنى ئوقۇش يېزىش سۈرئىتىگه كهلسهك

 سۈرئىتى قاتارلىق تهرەپلهردىن شنىئايلى تاختىسى بىلهن ئۇلىنىدىغان ئېغىزىنىڭ تىپى ، تهخسىنىڭ
 )يمۇشۇنداق ئاتاپ تۇرا(دېسكىنىىڭ ئېغىزدىن  بىز كۆپ ئىشلىتىۋاتقان قاتتىق. بهلگىلىنىدۇ

DMA(ATA) 100/133 ، SATA  ،SCSI بۇنىڭ ئىچىدە.  بارتۈرى دەپ ئۈچ: 
DMA(ATA) 100/133 

ئۇنى ) (كۆپچىلىكنىڭ مۇشۇ تىپتىغۇ دەيمهن% 80(ئومۇمالشقان  چىققاچقا كۆپرەكقبىرقهدەر بۇرۇنرا
ئۇاليدۇ، مۇتلهق كۆپ قىسىم ئوپتىك قوزغاتقۇچنىڭ ئېغىزىمۇ مۇشۇ  چىشلىق كهڭرى سىم بىلهن40

ئېغىز ) ىت ئۇچۇر بىراقال يوللىنىدۇ دېگهنلىكنهچچه ب-مهلۇم پهيتته بىر(، ئۇنىڭ يانداش)تۈردە
بۇ پهقهت نهزىرىۋى قىممهت بولۇپ  133MS/sسىرتقا ئۇچۇر ئهۋەتىش سۈرئىتى  بولۇپ ئۇنىڭ

 .قا ئاران چىقىدۇ 50MB/Sبهك چوڭ بولغاندىمۇ  ئهمهلىيهتته
SATA 

 (v1.0) كهلگهن ئېغىز تىپى بولۇپ ئۇنىڭ ھازىرقى نهشىرىنىڭ دىن كېيىن مهيدانغا ATA بۇ
قا  150MB/Sسۈرئىتى بارلىق ئۈسكىنىلهر ياخشى ماسلىشالىسىال  نىڭ سىرتقا ئۇچۇر يولالش
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) مهلۇم پهيتته پهقهت بىر بىت ئۇچۇر يوللىنىدۇ دېگهنلىك(ئارقا- ئارقىمۇ يېتهلهيدۇ ، يهنه ئۇ
نىڭكىگه قارىغاندا كۆپ  ATA ئۇچۇر يولاليدىغان بولۇپ ئۇالش سىمنىڭ ھهجىمى شهكىلىدە

 لىق بېسىمدا خىزمهت قىلىدۇ 250mV±ئۇندىن باشقا ئۇنىڭ توك سهرپىياتى تۆۋەن بولۇپ  ىچىك،ك
ATA 12+بولساV, +5V. 

قۇراشتۇرلىۋاتقان كومپيۇتېرالرغا ئاساسهن دېگىدەك  ئۇنىڭ مۇشۇنداق ئهۋزەللىكلېرى بولغاچقا يڭى
قاتتىق  ATA ىغىمدىكىئۇنىڭ باھاسى ئوخشاش س(سهپلىنىۋاتىدۇ  مۇشۇ تىپتىكى قاتتىق دېسكا

 .)يۈەنال پهرقلىق دېسكىدىن نهچچه ئون
SCSI 

بۇ . مۇالزىمېتىرلهردە كۆپرەك ئىشلىتىدىغان تىپ بۇ كىشىلهر كۆپ ئىشلهتمهيدىغان بىراق توردىكى
بىر مىنۇتتا ئون مىڭ قېتىم ، (ئايلىنىش سۈرئىتى ناھايىتى يۇقىرى تىپلىق قاتتىق دېسكا تهخسىسىنىڭ

قا يىتىدۇ،  160MB/sبولۇپ ، ئۇنىڭ ئۇچۇر يولالش سۈرئىتى) توختىلىمهن تىدابۇتوغۇرلۇق ئاس
% 5(نى ئهڭ ئاز ئىشلىتىدۇ CPUئاالھىدىلىكى شۇكى ،ئۇ خىزمهت قىلغاندا ئۇنىڭ ئهك چوك
دېمهك (، ئهمما ئۇنىڭ توك سهرپىياتى)قارىغاندا مۇشۇ ئهڭ تۆۋىنى ئوخشايدۇ ئهترپىدا ئىكهن،

 .كهلمهيدۇ ۋە باھاسى بىر قهدەر يۇقىرى بولۇپ ئائىلىلهرگه تازا ماس) دۇكۆپ چىقىرى ئىسسىقلىقنى
قاتتىق " سۈرئهت"يهردىكى  دېگهن گهپنى چىقاردىم ، بۇ" تهخسىنىڭ ئايلىنىش سۈرئىتى"بايا مهن 

ئۇنىڭ (ئايالنغان قېتىم سانىنى كۆرسىتىدۇ دېسكا ئىچىكىدى ئۇچۇر ساقالش تهخسىسىنىڭ بىر مىنۇتتا
قانچه تېز بولسا ئۇچۇرنى شۇنچه تېز  ئايلىنىش سۈرئىتى .نلىقىنى بىلىدىغانسىزئايلىنىدىغا

ھازىرقى قاتتىق دېسكىالر ئاساسهن ياكى .بولىدۇ چىقىدۇ، ئهكسىچه بولسا ئهكسىچه)يېزىپ(ئوقۇپ
  .لىق 10000 بولسا SCSI  لىك7200 لىك ياكى 5200

مۇنداق " (باففېر"تىق دېسكىنىڭ ئىچىدە قات.... قاپتىمهن  قالغىلى تاسيهنه بىر نهرسىنى ئۇنتۇپ
دەيدىغان بىر ئۇچۇر ساقالش ئورنى بولۇپ قاتتىق 数据缓冲器 دەپ تۇراي، ئۇ خهنزۇچىكىدى

ئۇچۇرالر ئاۋال مۇشۇ ئورۇنغا تېز سۈرئهتته ) ياكى ئوقۇلىدىغان يېزىلىدىغان دېسكا تهخسىىسىگه
 اكى ئىچىكى ساقلىغۇچىتىن قاتتىقئاندىن كومپىيۇتېر ئىچكى ساقلىغۇچىغا يوللىنىدۇ ي توشۇلۇپ

 .دېسكا تهخسىسىگه يېزىلىدۇ
يوللىنىش ياكى باففېر دىكى ئۇچىرنىڭ تهخسىگه  قاتتىق دېسكا تهخسىسىدىكى ئۇچۇرنىڭ باففېرغا

پات - بىز پات(ئهتراپىدا بولىدۇ  600MB/sئادەتته  يوللىنىش سۈرئىتى ناھايىتى تېز بولۇپ
ئهلۋەتته باففېرنىڭ ). يولالش سۈرئىتى دېگهن مۇشۇ شۇ كىئاڭاليدىغان قاتتىق دېسكىنىڭ ئىچ

ياخشى، بىراق باففېرنىڭ توك يولىنى توپالشتۇرۇش ناھايىتى تهس  سىغىمى قانچه چوڭ بولسا شۇنچه
ال ئورۇنالشتۇرۇلغان،  16MBۋە بىر قىسىم ئالى قاتتىق دېسكىالردا  2MB,8MB بولغاچقا ھازىر ئۇ

 .ندا مۇشۇنىڭغىمۇ دېققهت قىلىپ قويۇڭقاتتىق دېسكا سېتىۋالغا شۇڭا
 رايۇنغا بۆلگهن مۇۋاپىق؟ ئهمدە گهپنىڭ پوسكاللىسىغا كهلسهك، قاتتىق دېسكىنى قايسى ئۆلچهمدە

 ئهمهل قىلىڭ..) دېۋالدىمغۇ پىرىنسىپ(رايۇنغا بۆلگهندە تۆۋەندىكى ئىككى پىرىنسپقا 
 .دىن كهم بولمىسۇن 10GB مهشخۇالت سېستىمىسى قاچىلىنىدىغان دېسكا بۆلىكى.1

ساقلىغۇچ يېتىشمىدى دەپ خاپا قىلىشى  پات مهۋھۇم ئىچكى-بۇ ئىتايىن مۇھىم، سېستىمىڭىزنىڭ پات
بېرىلگهن بوشلۇقنىڭ كىچىك بولۇپ قالغانلىقىدا،  كۆپۈنچه سېستىما تۇرۇشلۇق دېسكا بۆلىكىگه

رغۇن پروگراممىال ئىچكى ساقلىغۇچال سېستىمىڭىزدا نۇ دېگهن چوڭلۇقتىكى 256M,512Mچۈنكى 
پهقهت سىز (بواللمايدۇ، شۇڭا مهشخۇالت سېستىمىسى ئۆزى تۇرۇشلۇق ئىجرا بولغاندا ھهرگىز يېتىشىپ

بۆلهكتىن بوشلۇق ئاجرىتىپ ئىچكى ساقلىغۇچ ئورنىدا ) بولسىڭىزال ئۆزگهرتىپ قويمىغان
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ى ئادەتته ، بۇ مهۋھۇم ئىچىكى ساقلىغۇچىنىڭ چوڭلىق)مهۋھۇم دېگهن گهپ شۇڭا(ئىشلىتىدۇ
768Mدېمهك سىزنىڭ سېستىما) ئۆزىڭىز مۇقۇم قىلىپ تهڭشهپ قويااليسىز(بولىدۇ  دىن يۇقىرى ، 

 تۇرۇشلۇق دېسكا بۆلىكىڭىزدە كهم دىگهن بىر گىگبايت ئورۇن بىكار تۇرمىسا بولمايدۇ
سېستىما  پات- ئۇنىڭدىن باشقا ناۋادا سىز پات). ئهمهلىيهتتىكى تهلهپ ئۇنىڭدىن كۆپ جىق)
ئادەتته (تولۇپ قالىدۇ  اقىتلىق چىقارغان ئهخلهتالرنى تازالپ تۇرمىسىڭىز سېستىما بۆلىكى ئاسانالۋ

ساندۇقىنىڭ ئىچىدىكى ھۆججهتلهر  ئاپتوماتىك تازالنمايدۇ، بۇ يهردە دېيىلىۋاتقىنى ئهخلهت
ن  كېيىىقالدۇقالر، ئېنىڭ ئورنىن ئهمهس بهلكى پروگراممىالر ئىجرا بولغاندا قهپ قالغان

سىزنىڭ قاتتىق دېسكىڭى بهك كىچىك بولمايال قالسا  گهپنى يىغىنچاقلىغاندا ناۋادا)ئهسكهرتهي
 5Gگه ئوخشاش "بۇرۇنقى مهن"ئورۇن بېرىڭ ، ناۋادە  10Gسېستىما بۆلىكىگه كهم دىگهندە 

كه چوڭايتىپ بواللماي ياكى قاتتىق دېسكىڭىزنى پۈتۈلهي قايتا بۆلۈش بۆلۈپ قويسىڭىز ، كېيىن ئۇنى
 .پۇشايماندا قالىسىز ئامال قىاللماي

 دېسكىنى بهك كۆپ بۆلهكلهرگه بۆلىۋەتمهڭ.2
بۆلهكلهرگه بۆلۈۋىتىش كېيىن سىزگه خۇددى بىر چوڭ ئۆينى نۇرغۇن كىچىك  دېسكىنى بهك كۆپ

 لىق 80Gمهسىلهن سىز. قىستاڭچىلىقتا يۈرگهندەك قىلىپ قويىدۇ-بۆلۈۋىتىپ قىستى ئۆيالرگه
 بهلىكىم شۇ چاغدا بۆلهك قانچه كۆپ بولسا( گه بۆلۈپ قويسىڭىز 8 ىگابايتتىنگ10دېسكىڭىزنى 

كۈنلهرنىڭ  ، )ئوخشىمىغان تۈرلۈك ھۆججهتالرنى ئايرىپ باشقۇرۇشقا قواليلىق دەپ ئويلىغانسىز
قالغان ،يىغىپ كهلسىڭىز  بىر بۆلىكىڭىزدىن بىر،ئىككى،ئۈچ گېگابايتتىن ئورۇن- بىرىدە قارسىڭىز ھهر

چوڭراق نهرسىنى ساقالي دېسىڭىز   مىگابايت چه ئورۇن بار لىكىن بىرەر15 ،20زدە دېسكىڭى
 بۇنىڭ دەردىنى بهك كۆپ....ھهي..................................يوق ئۈزلۈكسىز بوشلۇقنىڭ تايىنى

 .ئىشالر بار  قىلىدىغانتسىز يهنه دېققه........ ۇ ؟ ياق مۇشۇنىڭ بىلهن بولدىم ..تارتقانمهن
 تهكشۈرۈپ كۆرۈڭ  نىھۆججهتلهر سىز بىر نهچچه سائهت ۋاقىت چىقىرىپ كومپيۇتېرىڭىزدىكى بارلىق

ئهمهلىيهتته ( ئىشلهتمىگىلى ئۇزۇن بولغان گه يېقىنىنىڭ سىز% 40نهتىجىدە سىز ئاشۇالرنىڭ 
ىز ، ئهمما سىزنىڭ ئۆچۈرۋېتىشكه كۆزىڭ)ئىنتايىن كىچىك تىلىش ئېهتىماللىقىشلىبۇندىن كېيىن ئى

ياكى ھهتتا سىز بارلىقىنى بىلمهيدىغان ھۆججهتلهر ) ئىشلهپ قاالر دەپ بۇندىن كېيىن(قىيمايدىغان
پات - پات--تاپااليسىز الزىم بولغاندا--- !!!!ئۇالرنى ئۆچۈرۋېتىڭ ----.بايقايسىز ئىكهنلىكىنى

ىال بوشلۇق چىلىكىدىكى ئهخلهتلهر ئهمهلىيهتته يهن ئهخلهت. ئهخلهت چىلىكىنى قۇرۇقداپ تۇرۇڭ 
بۇ ئهخلهتالر . شهكىللهندۇرۈپ قويىدىغان ئهخلهتلرنى تازىالپ تۇرۇڭ  سېستىما .ئىگهللهپ تۇرىدۇ

  :يهرلهردە كۆپرەك ئاساسهن ماۋۇ
X:\Documents and Settings\XXXXXX\Local Settings\Temp  

X:\Documents and Settings\XXXXX\Local Settings\Temporary Internet Files 

بولسا ئابونت  XXXXXXسېستىما قاچىالنغان بۆلهكنىڭ بۆلهك بهلگىسى،  :X يۇقارقىالردىكى (
 )ئىسمى

لىكىن كۆپ . قۇرالى ئارقىلىق رەتلهپ تۇرۇڭ  "دېسكا رەتالش"پات دېسكىڭىزنى سېستىمىنىڭ - پات
سكا قىسقارتىپ قويىدۇ، چۈنكى ئادەتته بىر قېتىم دې قىلىش خهتهرلىك، دېسكىڭىزنىڭ ئۆمرىنى

 ئوقۇپ چىققاندىنمۇ كۆپ\دېسكىدىكى ئۇچۇرالنى قايتا يېزىپ رەتلىسىڭىزدېسكىڭىز پۈتۈن
سېستىمىنىڭ ئۆچۈرۈش  نى توكتىن بىۋاسته ئۈزۈۋەتمهڭ،ىڭىزئامال بار كومپىيۇتېر.يېزىلىدۇ\ئوقۇپ

 .)..زۇلىدۇبۇ(سېكتور پهيدا بولىۋالىدۇ  تهرتىۋى بويىچه ئۆچۈرۈڭ ، بولمىسا دېسكىڭىزدا ئاسانال بۇزۇق
ئهلۋەتته ، قاتتىق دېسكا ئاساسهن ماشىنا . تۇرسۇن قاتتىق دېسكىڭىز ھاۋا ئۆتىشىدىغان يهردە
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قاتتىق دېسكا يهر يۈزى  .ساندۇق ھاۋا ئۆتۈشلۈك بولسۇن ساندۇقىنىڭ ئىچىدە تۇرىدۇ، دېمهك
نىڭچه فىزىكا بهزىلهر تىك قولۇۋالىدۇ ،مې. پاراللىل بولسۇن) بىلهن تىك ئېغىرلىق مهركهز ئوقى(

 .چىققاندا بۇنداق قىلىش تازا ياخشى ئهمهس نوختىسىدىن
 .تولۇقاليلى بارا مۇشۇ يهردە- مۇشۇنچىلىك نهرسه كهلدى، قالغىنىنى بارا ھازىرچه كالالمغۇ

  

 تېخنىكىسىنى چۈشىنهمسىز ؟ OCRكومپيۇتېر

OCR ئېنگىلىزچهOptical Character Recognition ، نىڭ قىسقارتىلمىسى بولۇپPattern 

RecognitionPR گېئومېترىك شهكىللهرنى پهرقلهندۈرۈش تېخنىكىسىغا تهۋە بولغان  غا ، يهنى
  . دىن ئىبارەت)ئىلىمى(ئوپتىكىلىق پهرقلهندۈرۈش تېخنىكىسى بهلگىلهرنى-ھهرىپ
OCR سىكاننېرنىڭ ئومۇملىشىشىغا ئهگىشىپ بارلىققا كهلگهن بولۇپ ، تهسۋىر  تېخنىكىسى

 ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق باسما ھۆججهتلهرنى كومپيۇتېرغا كىرگۈزۈپ ،) ننېرالشسىكا( چۈشۈرۈش

ئىشلىتىلىدىغان يېزىق  بهلگىلهرنى پهرقلهندۈرگهندىن كېيىن ، كومپيۇتېردا-ھۆججهتلهردىكى ھهرپ
قانداق قىلىپ . ئايالندۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ )ككودى دېگهندەASCII  ،BIG-5:مهسىلهن(كودلىرىغا 

غرا پهرقلهندۈرۈش نىبىتىنى ئۇچۇرالردىن پايدىلىنىپ تو  چىقىرىپ تاشالش ۋە ياردەمچىخاتالىقالرنى
 . مۇھىم تهتقىقات تېمىسى ھېسابلىنىدۇ نىڭ ئهڭ OCR رۈشى كۆتۈيۇقىر

 ICR ئىگه بولغان بۇ ساھهدە يېقىنقى يىلالردىن بۇيان  نهچچه يىللىق تارىخقا30ئاللىقاچان 
(Image Character Recognition) بهلگىلهرنى پهرقلهندۈرۈش - يهنى ، سۈرەتتىكى ھهرپ

يهنى ئهقلىي ئىقتىدارلىق  ICR(Intelligent Character Recognition) تېخنىكىسى ۋە
 پهرقلهندۈرۈش تېخنىكىسى قاتارلىق ئاساسىي پىرىنسىپى ئوخشىشىپ كېتىدىغان بهلگىلهرنى- ھهرپ

 تېخنىكىالرمۇ مهيدانغا كهلدى
OCR ئاپتوماتىك يېزىق كىرگۈزۈش، پوچتا يولالنمىلىرىنى  ىقى ئىشخانىالرداتېخنىكىسى ئاساسل

 قاتارلىق خىزمهتلهردە بىر قهدەر كهڭ ئىشلىتىلىدۇ ئاپتوماتىك بىر تهرەپ قىلىش

  كومپىيۇتېر مۇزىكىسىدىن سۇئال جاۋاپالر

  قىزىلگۈل: سورىغۇچى  سۇئال
 Musicfan : جاۋاپ بهرگۈچى

كومپيۇتىر مۇزىكىسىنى   ئادهمنىڭ0هسپىي نۇقتىدىن سهۋىيىسى ىكا سېزىمى بار ئهمما كمۇز.1
 ؟مۇمكىنمۇ تىرىشچانلىقىغا تايىنىپ ئۆگىنىۋااللىشى

 چوقۇم تهۋرهنمهس چىدامچانلىق بولسا. مۇمكىن 
خهنزۇتىلى سهۋىيىسى كهسپىي بىلىملهرنى ئۆگنىشكه  ،تىللىق چالغۇالرنى بىماالل چاالاليدىغان .2

مۇزىكىسىنى ئۆگهنمهكچى بولسا ئهڭ دهسلهپ ئىشنى نهدىن باشلىشى  يېتىدىغان بىرى كومپيۇتىر
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 ؟ كېرهك
مۇنداقچه . باشالپ چۈشىنىشنى ئوياليدىغانالر  كومپىيۇتېر مۇزىكىسىنىڭ خىزمهت پىرىنسىپىدىن

ماھىيتىدىن چۈشىنىپ ئۈگۈنىشنى خااليدىغانالر  ئېيتقاندا كومپىيۇتېر مۇزىكىسىنى ھهقىقىي
كومپىيۇتېر مۇزىكىسىغا ئائىت . بۇيىچه قۇراشتۇرۇپ  لىۋىىلهرتهكومپىيۇتېرنى كهسپى ئۇسكۈن

شۇالرنىڭ بىرىنجى . توردىمۇ نۇرغۇن ماتىرىيالالر بار . بار خهنزۇچه نۇرغۇن كىتاپ ماتىرىيالالر
 . بېتىدىن باشالش كىرهك

پايدىلىنىپ يۇمشاق دېتالدا مۇزىكا ئىشلهش ئۈچۈن  كومپيۇتىر مۇزىكسىنى يهنى كومپيۇتىردىن.3
 ؟تۆۋهنلىكىنىڭ قانداق رولى بولىدۇ  -سپىي بىلىمنىڭ يۇقىرىكه

قانچه  كهسپى بىلىم. كهسپى نهزىرىيهۋى بىلىملهر ئاساسىدا تۈزىلىدۇ . ئىشلهيدىغان دىتالالر مۇزىكا
ئادهم . پايدىالنغىلى بۇلىدۇ  دىتالالرنىڭ ئىقتىدارىدىن شۇنچه تۇلۇق شۇنچه جانلىق. يۇقىرى بولسا 

ۋاقىت جهھهتته ئۇتقىلى بۇلىدۇ . بۇلىدۇ  رنى ئىمكان بار دىتالالرغا قىلغۇزغىلىقىلىدىغان نهرسىله
يانفۇن بانكىسى . تورغا چىقىش . قىسقا ئۇچۇر يولالش  . سۆزلىشىش. بهزىلهر يانفۇننى : مهسىلهن 

بهزىلهر شۇنچه . ھهممه ئىقتىدارىدىن جانلىق پايدىلىنىدۇ  ئىشقىلىپ يانفۇننىڭ....ئىشلىتىش 
تېلىفۇن ئۇرۇش ۋه .  سوملۇق يانفۇنغا ئوخشاش 50سوملۇق يانفۇننى  رلىق نهچچه مىڭئىقتىدا

  دىمهك ئىقتىدار ئىسىراپچىلىقى بولمايدۇ.. ئىشلىتىدۇ قۇبۇل قىلىشقىىال
چوقۇم بىلىش تهلهپ  بۇنىڭ ئۈچۈن كهسپىي كومپوزىتورالر بىلىشكه تېگىشلىك بارلىق بىلىمنى.4

 ؟قىلىنامدۇ
بۇالرنىڭ ھهممىسىنى تهڭ قىلىمهن . پايدىلىنىغان كومپىزىتورالر كۆپ ئهمهس  نكومپىيۇتېردى. ياق 

. چۈنكى ھهقىقىي كومپىزىتور بۇلۇش ئۇچۇن بهك ئۇزۇن جهريان كىتىدۇ . ئهمهس  دىيىش ئاسان
  ئىككىلىسىده تهڭ يىتىشكهن ئادهم بولسا بۇنداق ئادهمگه گهپ كهتمهيدۇ ئهگهر ھهر

 ؟تهرهپلهرده بهكرهك ئىپادىلىنىدۇ  ڭ ئاساسىي پهرقى قايسىھهرقايسى يۇمشاق دېتالالرنى.5
 يهنه نۇرغۇن جهھهتلهرده..قۇشۇمچه دىتاللىرىنىڭ ئاز كۆپلىگى . قۇاليلىقلىق . كۈرۈنۈش  . ئىقتىدار

ھهممىسى  . بۇ پهرق ئاساسهن قالمايۋاتىدۇ لىكىن ھازىر كۇچلۇك رىقابهت ئارقىسىدا. پهرقلىنىدۇ 
  . قايسىنىڭغا كۇنهلىسىڭىز شۇنى ئىشلهتسىڭىز بۇلىدۇ. الر ئاجايىپ قالتىس دىتال

؟ ئۆگىنىش ئۈچۈن يهنه قانداق زۆرۈر شهرتلهر الزىم كومپيۇتىردىن پايدىلىنىپ مۇزىكا ئىشلهشنى.6
 ) .ئالمايدۇ قاتتىق دېتالنى ئۆز ئىچىگه( 

   گهپيۇمىشاق دىتال دىگهن توال، ئوخشايدۇ  كومپىيۇتېر مۇزىكىسى قاتتىق دىتال بىلهن
 ؟قانچىلىك بولۇشى تهلهپ قىلىنىدۇ  كومپيۇتىر بىلىمىنىڭ.7
 قاراڭ سۇئالنىڭ جاۋابىغا- 3
 ) ئهڭ زور تىرىشچانلىقتا ( ؟تهخمىنهن قانچىلىك ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن.8

 ھهممىسى تهل بولسا بىره ئايدا. كهسپى بىلىمىڭىزغا باغلىق ، تىل .بىلىمىڭىز  كومپىيۇتېر ئاساسى
  ئاندىن كىيىن مهڭگۇ توختىمايسىز. ن چىقااليدىغان بۇلىسىزھاجىتىڭىزدى

 كىيىنكى كهسپى سۇئالالرغا سهل توختۇلۇپ جاۋاپ بىرهي
 ؟قانداق پهرقى بار كومپيۇتىردا ئىشلهنگهن مۇزىكا بىلهن ھهقىقىي مۇزىكىنىڭ.9

ىكىسى ساھهنىڭ ئاخىرقى تهرهققىيات نىشانى كومپىيۇتېرمۇز كومپىيۇتېر مۇزىكىسىنىڭ ھهم مۇشۇ
دهرۋهقه كومپىيۇتېر مۇزىكىسى . ھهم يوق قىلىش .پهرقىنى ئازايتىش  بىلهن ھهقىقىي مۇزىكىنىڭ

 ھازىر كومپىيۇتېردا ئىشلهنگهن مهيلى. قىلىپ بۇ نىشانغا ئاساسهن يېقىنالشتى  مىسلىسىز تهرهققىي
پهرق   كۆپئوركىستېر مۇزىكىالر بولسۇن مهيلى زامانىۋى مۇزىكىالر بولسۇن ھهقىقىي مۇزىكىدىن
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قارىشىمدا كومپىيۇتېر  لىكىن مىنىڭ. بۇنى ھهتتا كهسپى مۇزىكانتالرمۇ ئايرىيالمايدۇ . قىلمايدۇ 
ھىسىيات جهھهتته ئورنىنى  مۇزىكىسى مهڭگۈ ھهقىقىي مۇزىكىنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ يهنى

ۇزىكاتنىڭ قىلغان  م60 -  50. بولسام  مهن بىر ئوركىستېر مۇزىكا ئىشلىگهن. مهسىلهن . باسالمايدۇ 
. بىر ئادهمنىڭ ھىسىياتى چىقتى دىگهن گهپ  دىمهك بۇ يهرده. ئىشىنى مهن بىر ئادهم قىلىمهن 

ھهرقانداق چالغۇنىڭ چېلىش . تاشقىرى كومپىزىتور  ئۇنىڭ ئۇستىگه ھهرقانداق دهرىجىدىن
 چىقىرالىشى مۇمكىن ھىسىياتىنى شۇ چالغۇنى چالغان مۇزىكانتتهك لىكىن ئۇنىڭ. قانۇنىيىتى بىلسىمۇ 

يهللىك سازالرنىڭ ھىسىياتىنى بىز ھهممه چالغۇنىڭ ئاۋازىنى . كامانچىلىق  بۇلۇپمۇ. ئهمهس 
 بۇ. گىتتار دىگهندهك ئۈسكۈنىلهردىن پايدىنىلىنىمىز MIDI رىيال ياكى MIDI چالغاندا

ئۈستىگه بىر  ئۇنىڭ. ھىسىيات پۇراقلىرىنى چىقىرىش بهك تهس . ئۈسكىنىلهرده ھهممه چالغۇنىڭ 
 خىل ھىسىياتتا 10سهۋهبىدىن  مۇھىت، ۋاقىت شارائىت ،  قېتىم چالسا10 مۇزىكىنى رمۇزىكانت بى

 .. چېلىش مۇمكىن
بۇالرنى ئۆزئهسلى ، شىۋه بىلهن ئۇره تۇرىدىغان نهرسه  ،پۇراق . ھىسىيات . قىسقىسى مۇزىكا 

تېخنىكا . ناھايتى يۇقىرى سهۋىيه شۇ كومپىزىتورغا . ئىپادىلهش  بۇيىچه كومپىيۇتېرمۇزىكىسىدا
شۇڭا ھازىر كومپىيۇتېر مۇزىكىسى شۇنچه تهرهققىي قىلغان بولسىمۇ كومپىيۇتېردا  . تهلىۋىنى قويىدۇ

 قىسىملىرىنى، باس ، دۇمباق . ئىشلهيدىغانالر مۇزىكىنىڭ ئاساسى قىسمىنى مهسىلهن  مۇزىكا
  بىرلهشتۇرىدۇ قىي چالغۇدا چېلىپ ئۇرۇنالپكومپىيۇتېردا ئىشلىسىمۇ بهزى ھالقىلىق جايالرنى ھهقى

 
 ؟ئارتۇقچىلىقى ۋه يېتهرسىزلىكى قايسى  كومپيۇتىر مۇزىكىسىنىڭ.10

 " سهنئهت پاخاللىقى" ۋه " سهنئىتىمىز تهرهققىي قىلدىمۇ " مهن يېقىندا . تىما  بۇ بهك چوڭ
مۇزىكىسىنىڭ  پيۇتىر تېخنىكىنىڭ ۋه كوم-توغرىسىدا ئايرىم بىر يازما يولاليمهن شۇنىڭدا پهن 

  ئىسىراپ قىلماي ھازىر ۋاقىت. يىتهرسىزلىگى ئۈستىده تهپسىلى توختىلىمهن . ئارتۇقچىلىق 
 ؟ مۇزىكىسىنىڭ ھازىرقى تهرهققىياتى ۋه ئىشلىتىلىش ئهھۋالى قانداق چهتئهللهرنىڭ كومپيۇتىر.11

ى تهرهققىياتالرنى سىناپ ھازىر بۇ ساھهدىك . تهرهققىياتىنى تىل بىلهن تهسۋىرلهپ بىرهلمهيمهن
بۇلۇشقىمۇ ئۈلگۈرۈپ بولغىلى بولمايدۇ كىشى شۇنداقتىمۇ  خهۋهرلىرىنى كۇرۇپ. بېقىش ئۇياقتا تۇرسۇن 

  بهك ئاز بىرقىسمى لىكىن بۇ. قىسقىچه دهپ باقاي 
قاتتىق دىتالالرنى ئىشلهيدىغان زاۋۇتالر  كومپىيۇتېر مۇزىكىسىغا ئائىت. قاتتىق دىتال جهھهتته .1

ئاۋاز . مهسىلهن . ئىقتىدارلىرى ئېشىۋاتىدۇ  . مهھسۇالتالرنىڭ تۈرى يىڭىلىنىپ. ىيىۋاتىدۇ كۆپ
ھهرخىل . يهللىك ئهسۋاپ  MIDI، گىتتار  MIDI،  رىيال MIDI، ئاۋاز مهنبىيى ، كارتىسى 

 ..... ۋاھاكازاالر.ئۈنۈملىگۈچ 
دىتالالر  ئهڭ كهسپى. ر ھازىر قۇمدهك مۇزىكا ئىشلهيدىغان دىتالالر با. يۇمىشاق دىتال جهھهتته .2

 Cubase , Fruityloops , Nuendo , Samplitude , Sonar , Sound دهپ قارىلىۋاتقان
Forge , Wavelab , Audition  نهچچه قېتىم10 قېتىم كهينى 40 -  30الرنىڭ ئالدى  

  اتىدۇبۇالۋ قىستۇرما دىتالالرنىڭ تهرهققىياتى ئۇنىڭدىن بهك ۋهھشى. نهشرىنى يىڭىالپ بولدى 
ئىشقىلىپ ھهرقانداق  ،تهقلىدى گىتتارچى ، تهقلىدى باس گىتتارچى ، تهقلىدى دۇمباقچى 

چالغۇچىالرغا كۇچلۈك خىرىس  چالغۇالرنىڭ تهقلىدى قىستۇرما دىتاللىرى مهيدانغا چىقىپ ھهقىيقى
نى ئۆز كهسپى. دىتالالرنىڭ تهسىرىدىن  كومپىيۇتېردىكى مۇشۇ تهقلىدى قىستۇرما. پهيدا قىلدى 

  تاشلىۋهتكهن مۇزىكانتالرمۇ خېلى بار
ئاساسهن   ئاۋاز ئېلىش ئۆيلىرىرتهھرىرلهش جهھهتته دۇنيادىكى ئهڭ ئىلغا، ئاۋازغا ئېلىش .3
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ئىشلىتىدىغان ھهرخىل  مۇشۇنىڭ تۈرتكىسىده ئاۋازغا ئېلىش ئۆيلىرىده. كومپىيۇتېردىن پايدىلىنىدۇ 
دىتالالرنىڭ تهرهققىياتى  شهكىلدىكى قىستۇرمايۇمشاق دىتال . ئۈنۈملىگۈچلهرنىڭ . ئۈسكۈنه 

مۇنداقچه . دىتالالرنىڭ ئورنىنى ئىگىلهپ بولدى  ئاساسهن قاتتىق. ئادهمنى تېخىمۇ چۈچىتىدۇ 
نهچچه مىڭ . ئۈسكۈنىلهرنىڭ رولىنى  يۇز مىڭ سوملۇق نهچچه مىڭ ھهتتا نهچچه. ئېيتقاندا 
  ۇمىشاق دىتالالرئوينىيااليدۇقىستۇرماي)ھهقسىز دىتالالر بىزگه نىسبهتهن(سوملۇق 

 پىالستىنكىلىرىنىڭ ھهممه ئىشلىرى بهزى كهسپى مۇزىكا ئهترهتلىرىدىن باشقىالرنىڭ  سىن- ئۇن .4
ئاۋازغا  كهسپى مۇزىكا ئهترهتلىرى ئهمىلى چالغان بىلهن. ئاساسهن كومپىيۇتېر بىلهن قىلىنىدۇ 

  ئېلىش ئىشلىرى يهنىال كومپىيۇتېردا تاماملىنىدۇ
پ رىيال بىلهن لهپتۇ. ئۆتكۈزىلىۋاتىدۇ " كومپىيۇتېر مۇزىكا كىچىلىگى  " هتئهللهردهھازىر چ.5

 نى سهھنىگه ئېلىپ چىقىپ ئادهمنى 5 -  4كومپىيۇتېر بىرلهشتۇرۇپ ئىشلهنگهن يىڭى ئۈسكىنىدىن 
  قالدۇرغىدهك مۇزىكىالرنى ئۇرۇنالۋاتىدۇ تاڭ
 ؟مۇزىكىالرمۇ ى كومپيۇتىردا ئىشلهنگهنسهنئهتكارالرنىڭ ناخشىلىرىدا ئىشلىتىۋاتقىن داڭلىق.12

ئهترهتلهرياكى ئوركىستېر ئۈمهكلهر ناخشا كىچىلىگى ياكى  كهسپى مۇزىكا. ئاساسهن شۇنداق 
ئۇنى پىالستىنكا قىلىپ تارقىتىش ئۇچۇن مهن . مۇزىكىالرنى ئهمىلى چالىدۇ  مۇزىكا كىچىلىكلىرىده

 تارقىتىدۇ لىش ئۆيلىرىده ئاۋازغا ئېلىپكومپىيۇتېردىن پايدىالنغان ئاۋاز ئې . بايا دىگهندهك
بېرىلغان ئاۋاز ئۈنۈملىگۈچنىڭ ھازىرقى سهنئهت  كومپيۇتىردىن پايدىلىنىپ ئېلىپ.13

بۇنىڭ ھهققىي ئاۋازلىق ؟ ئېرىشىش ئهھۋالى قانچىلىك  قولالشقا، ساھهسىدىكى ئېتراپ قىلىنىش
 ؟قانداق  ناخشىغا ئېلىپ كېلىدىغان تهسىرى

  بۇنى ھېلىقى يازماقچى بولغان يازمامدا چۈشهندۈرهي ،سهلبى تهسىرلىرى باربۇنىڭ ئىجابى ھهم 
چۈشهنمىگهن جايالر بولسا سورىساڭالر بۇلىدۇ . مۇشۇنچىلىك جاۋاپ بىرهلىدىم  . ئوففففففف
 .. يىڭى سۇئالغا ئۆتهيلى ئۇنىڭدىن
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