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  پىالستىنكىسىغا ئۇيۇش دەرىسلىگىDVDكىنو ۋە ناخشىالرنى 

 مەخسۇس دېتال ىئشلىتىپ ئۇيۇش ئۇسۇلى: قىسىم  .2

 پىالستىنكىسىغا قانداق قىلغاندا  سۈزۈكلۈك DVDئەسسااله دوستالر ، ھازىر توردا نۇرغۇو دوستالر 
دەرىجىسى ئەم ياخشى ، قانداق قىلغاندا كۆپ كىنو فىلىم ھۆججەتلىرىنى سىغدۇرۇپ ئويغىلى 

لېكىن مۇشۇ ئۇسۇن توغرىلىق توردا ئېنىق . بولىدىغانلىقى توغرىسىدا ياردەملەرنى سوراۋاتىدۇ 
 .  خىل ئۇسۈلنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتمەكچىمەو 2چۈشەنچە بولمىغانلىقى ئۈچۈو مەو تۆۋەندە دوستالرغا 

 DVD خىل ئۇسۇن يۇقىرىدا ئىيتىلغاندەك قۇشۇمچە يۇمشاق دىتالدىن پايدىلىنىپ - 1
.  پىالستىنكىسىغا سۈزۈكلىكى ئەم ياخشى بولغاو فىلىم ئۇيۇش ئۇسۇلى 

 DVD خىل ئۇسۇن مەخسۇس يۇمشاق دېتان ئىشلىتىپ ئەم كۆپ كىنو فىلىم ھۆججەتلىرىنى - 2
.  پىالستىنكىسىغا ئۇيۇش ئۇسۇلى 

 , RMو ەرلۈشۈتان ئارقىلىق توردىن چې د阿飛㊣的Real解码器قسىم دەرىسلىكتە -1مەو 
RMVB شەكىلدىكى كىنو فىلىملەرنى DVD پىالستىنكىسىغا ئۇيۇش ئۇسۇلىنى سۆزلىگەو  . 

 پىالستىنكىسىغا DVDقسىم دەرىسلىكىمزدە مەخسۇس دېتان ئارقىلىق بىر دانە - 2ئەمدى مەو 
 . ئۇيۇش ئۇسۇلىنى سۆزلىمەكچىمەو  ( قىچە ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ 30-20)كۆپ فىلىم 

بۇ دىتالنى .  دىتالنى قاچىلىشىڭىز كېرەك  wismencoder  سىز ئەم ئاۋۋان كومپىيۇتېرىڭىزغا
 شەكىلگە aviقاچىلىسىڭىز كومپىيۇتېردا ساقالنغاو ھەرقانداق شەكىلدىكى فىلىملەرنى بىماالن 

.  دىسكىغا ئۇيۇپ چىقىرااليسىز DVD دىتالى ئارقىلىق بۇ فىلىملەرنى ãÔÇÞۇNero  íئايالندۇرۇپ 
 : بۇ دىتالنىڭ قاچىالش كۆرۈنمە يۈزى تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك 
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قاچىلىنىش . مېنىڭچە دوستالر بىلىدۇ . دىتالنىڭ قاچىلىنىش جەريانىنى تەپسلىي سۆزلىمىدىم  )
 (جەريانى باشقا دىتالالرنىڭ قاچىلىنىش جەريانى بىلەو ئوخشاش 

سىز بۇ دىتالنى قاچىلىغاندىن كېيىن قوزغاتسىڭىز تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك كۆرۈنمە يۈز 
  . پەيدابولىدۇ 

 

配置向››سىز كۆرۈنگەو رەسىمدىكى . ئاندىن كېيىن سىز بۇ دىتالنى تەكشەش ئېلىپ بارىسىز 

导››تۆۋەندىكى  (دۇئۆزىڭىز قانداق تەھرىرلىسڭىز بولى )لەيسز ر دىگەو تۈرنى تالالپ ئۇنى تەھرى 

: رەسىمدىكىدەك 
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 ئاۋاز ‹‹ ›› قىسىش سۈرئىتى ‹‹ ›› كىچىكلىگى - فىلىم ئكىرانىنىڭ چوم ››سىز بۇنىڭدىن 

تۆۋەندىكى .  قاتارلىقالرنى ئۆزىڭىز خالىغانچە تەڭشىسىڭىز بولىدۇ ‹‹ سۈرەت سۈپىىتى ‹‹ ››سۈپىتى 

رەسىمدە مەو ئۆزەه تەڭشىگەو تەڭشەش شەكلى بار ، مۇشۇ تەڭشەش بويىچە قىلسىڭىزئەسلى 

فىلىمنىڭ سۈزۈكلىگى قانداق بولسا سىز ھاسىل قىلغاو فىلىمنىڭ سۈزۈكلىكىمۇ ئەسلى فىلىمنىڭ 

 :تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . سۈزۈكلىگى بىلەو ئوخشاش بولىدۇ 

 
 كۇنۇپكىسىنى ‹‹ ھۆججەت قۇشۇش  ››بۇالرنى كۆڭلىڭىزدىكىدەك تەكشەپ بولغاندىن كېيىن سىز 

ھەرقانداق شەكىلدىكى فىلىم بولسا ).بېسىپ  ئايالندۇرماقچى بولغاو فىلىمنى ئەكىرىسىز  

  :تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك ( . بولىۋېرىدۇ ، سىز خاتىرجەه قىلىۋېرىڭ 
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يۇقارقى باسقۇچ تۈگىگەندىن كېيىن سىز ئايالندۇرماقچى بولغاو فىلىمنى ساقاليدىغاو ئورۇننى 

:  تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . تەڭشىۋالىسىز 
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:  تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . ئاندىن كېيىن سىز فىلىم ئايالندۇرۇشنى باشلىسىڭىز  بولىدۇ 

 
يسىڭىز و پىالستىنكىسىغا  ئDVD يۇمشاق دىتالى ئارقىلىق Neroسىزئايالندۇرۇپ بولغاو فىلىمنى 

مەو تۆۋەندە ئۇيۇش ئۇسۇلىنى قىسقچە چۈشەندۈرۈپ .  ئۇيۇش ئۇسۇلى سەن ئوخشىمايدۇ .  بولىدۇ 

:  ئۆتەي 

 يۇمشاق دىتالىنىڭ سانلىق مەلۇمات شەكىلدە ئويۇش Nero سىز ئايالندۇرۇپ بولغاو فىلىمىنى 

:  يەنى تۆۋەندىكىدەك .  ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ ئويسىڭىز بولىدۇ 

 يۇمشاق دىتالنى قوزغىتىپ ئۇنىڭدىن تۆۋەندىكى رەسىمدىكى تۈرنى Neroسىز :قەدەه - 1

  (چۈقۇه مۇشۇ تۈرنى تاللىشىڭىز كېرەك ). تالاليسىز 
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.  ئاندىن تۆۋەندىكى كۆزنەك كۆرۈنىدۇ 
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 پىالستىنكىسىنىڭ سىغىمى قانچە بولغاو بولسا شۇنى تالالپ DVDبۇ كۆزنەكتىن سىز ئۆزىڭىزنىڭ 

. ئاندىن ئايالندۇرۇپ بولغاو فىلىمنى ئەكىرىپ ئاندىن كېيىن بۇ فىلىملەرنىڭ ھەممىسىنى تالالم 

:  تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك 

 
ئاندىن كېيىن مائۇسنىڭ ئوم كۇنۇپكىسى بىلەو تالالنغاو بارلىق فىلىملەرنىڭ خاسلىقنى 

:  تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . تەكشۈرۈم 
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.  جەمئى قانچە دانە فىلىم كىرىپتۇ . قارام 

رقى باسقۇچىالرنى بېسىپ بولغاندىن كېيىن مۇناسىۋەتلىك تەڭشەشلەرنى ئېلىپ بارغاندىن ايۇق

.  كېيىن دىسكىغا ئۇيۇشنى باشلىسىڭىز بولىدۇ 

  

 
 پىالستىنكىسىغا نۇرغۇنلىغاو فىلىملەرنى DVDشۇنىڭ بىلەو سىز مۇۋەپپىقىيەلىك ھالدا بىردانە 

.  ئۇيۇۋالدىڭىز 

 

.  شۇنىڭ بىلەو بۇ دەرىسلىكىمىز مۇشۇ يەردە ئاياغالشتى  

دوستالرنىڭ بىلمىگەو ، چۈشەنمىگەو  يەرلىرى بولسا ھەرقايسى تور بىكەتلەردىكى نامىمغا قىسقا 

 ( kulka52 (Bilik) kulka0997(intil , izdinix, xabnam , bilish) :توردىكى نامى ). ئۇچۇر ئەتسە بولىدۇ 

 رىمغا ئۇچۇر ئەۋەتىش ئارقىلىق سورسا QQياكى ئىلىكتىرونلۇق پوچتا يولالنما ئادىرسىمغا  ۋە ياكى 

.   سائەت توردا بار 8مەو ئاراه ئېلىش كۈنلىرىدىن باشقا ۋاقىتتا ئاساسەو . بولىدۇ 
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:  ئەسكەرتىش 

ئەگەر توردىن . سىز چوقۇه يۇقىردا دىيىلگەو دىتالىنى توردىن چۈشۈرۈپ قاچىلشىڭىز  كېرەك . 1

ئامان قىلىپ بۇ دىتالنى مەو مۇشۇ دەرىسلىك . تاپالمىسىڭىز مەو ئېۋەتىپ بەرسەممۇ بولىدۇ 

 . بىلەو بىللە يولالپ قويىمەو 

 :سىز تۆۋەندىكى باسقۇچتا سەۋرچاو بۇلىشىڭىز كېرەك  .1

 
فىلىمغا ئاپتۇماتىك ئالمىىشپ - 2فىلىمنى ئايالندۇرۇپ بولغاندىن كېيىن -1بۇ باسقۇچتا 

ئەمما ئايالندۇرۇپ بولغاو فىلىمنىڭ . ئايالندۇرىدۇ ، لىكىن فىلىمنىڭ ھالەت ئەھۋالى ماڭمايدۇ 

.  شۇڭا سىز  سەۋرىچانلىق بىلەو ساقالپ تۇرۇشىڭىز كېرەك . بېشىغا بەلگە پەيدا بولىدۇ 

 دا ئايالندۇرۇپ بولغاو فىلىملەرنى ئويغاندا چۈقۇه يۇقىردا دىيىلگەو ئۇسۇن بويىچە Neroسىز  .2
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 . بولمىسا مۇۋەپپىقىيەتلىك ئۇيالماي قالىسىز . مەشخۇالت قىلىشىڭىز كېرەك 

ھەر گىز چاتاق . بۇ ئۇسۇلالر سىناقتىن ئۆتكەو ، سىز خاتىرجەه ئىشلەتسىڭىز بولىدۇ  .3

 دىسكىسىغا ئۇيۇپ DVDمەو مۇشۇ ئۇسۇلالر بىلەو نۇرغۇو فىلىملەرنى . چىقمايدۇ 

 . ئەم ئىشەنچىلىك ئۇسۇلالر . ساقلىۋالغاو 

 

 . ئەڭ ئاخىرىدا ئەزىز دوستالرنىڭ قىممەتلىك تەكلىپ پىكىرلەرنى بېرىشىڭالرنى ئۈمۈد قىلىمەن 

 

 

 

 (كۈلكە  )يۈسۈپجاو  : تۈزگۈچى 

 kulka52 (Bilik) kulka0997(intil , izdinix, xabnam , bilish): توردىكى نامى 

 kulka0997@126.com : ئىلىكتىرونلۇق پوچتا يولالنما ئادىرسى 

QQ :  450363022 
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