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يىغىن زالى

ايلى،  ياش ئه

 ئىجادىيهت

ي

لۈك پايدىلىنا

ئۇيغۇر

تتوردىن ئۈنۈمل



      بارلىيىتى   

 كلىپ

 

 گىزمۇ

ئىلمىي 

ھهسىدە 

.   

هر يىلى 

  

ىزنىڭ مهسئۇل

ۈچۈن تهكل

 بۇ ھهرگ

 قىزغىن ئ

يۇتېر ساھ

ت قىلىش

كېيىن، ھه

http://www 

           

ىشتا ھهممىمى

ل بېرىش ئۈ

 مۇمكىن،

شقۇچىالرغا

هپ، كومپي

تىشقا دەۋەت

ۇنىڭدىن ك

w.bilik.cn/b

                

ن ساقالپ قېلى

لهرگه گۈل

 بولۇشى

كى، قاتناش

ى تهكىتله

ئۈنۈم يارىت

دۇقكى، بۇ

  زۋاتىمى

bs/viewthre

         

نىڭ زىيىنىدىن
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ۆزلىگۈچىل

قىلماقتا

  

س قىلغان

هس، بهلك

ىق روھىنى

قتىسادىي ئ

 ھېس قىلد

ى ئويلىشىۋ

ead.php?tid=

هۋالتالرنى تورن

ېكسىيه سۆ

الرمۇ ھېس

ىغىنى ئهمه

، ھهمكارلى

ۈنۈم ۋە ئىق

ن چوڭقۇر

شتۇرۇشنى

10657=ورى

ايلى،  ياش ئه

ىرىسىدا، لې

تناشقۇچىال

شتۇرۇش يى

پ بېرىش،

جتىمائىي ئۈ

كهيپىياتتىن

ئويۇش هرنى

بىلىك تو: ى

لۈك پايدىلىنا

يىغىن ئاخى

ىغىنغا قات

الت تونۇش

يارىتىپ ت

ئىج  كۆپ

ك ۈگۈنكى

 پائالىيهتله

 

قاله مهنبهسى

توردىن ئۈنۈمل

ي

يى

مهھسۇال

كهيپىيات

تېخىمۇ

بۈ

بۇنداق

 

ماق

ت



      بارلىيىتى   

  

ى تۈزۈش 

 مـۇھىتى  

تىنى بىــر  

نهشــىرى 

ڭغۇزۇش  

(1)

(2)

(3)

جهتنىـڭ  

جهتنىـڭ  

 قويــۇش، 

ىتونىدىن  

ۇرىـدىكى  

ئىسـىمنى  

ۇس ئــوڭ 

  

ىزنىڭ مهسئۇل

   قىلىش قىلىش
(  

يۇمشاق دىتالى

 ئىجرا قىلىش

  . كته

sw ھــۆججىت

ــڭ    ن 7.02لنى

  .شىمىز

ش، ئارقىغا مـاڭ

  .ىشلىتىمىز

) SetSpritePro
) GetSpriteP

) CallSprite(

ھۆجج: سـىلهن 

ھۆجج: سـىلهن 

مهســىلهن،( ۇ

ــى ــك س زىملى

پروگرامما قۇ. ز

ە كود بىلهن ئ

ئۈســتىدە مــائۇ

  .گۈزىمىز

 ResizeW

           

ىشتا ھهممىمى

كونترولكونترول 
)رجىمىسى

ن ئوقۇتۇش ي

ن، پروگرامما

ىلىپ كهلمهكت

fىن كېــيىن    

ــاق دىتا  يۇمش

ش بىلهن تونۇش

دىغا ماڭغۇزۇش

فونكىسيهنى ئى

operty(@"Sp

Property  (@

(@"SpriteIc

مهس( يولاليـدۇ

مهس( ئېرىشىدۇ

ــىنى ئۆتهيــدۇ

ــز       تىز. گىلهيمى

پ كىرگۈزىمىز

گرامما ئىچىدە

هلگىســىنىڭ ئ

ى كودنى كىرگ

indow(320,2

                

ن ساقالپ قېلى

AA    
ىتىنى كىتىنى ك
دۇغېنى تهر

شلهپ چىقارغا

 تۈزۈش ئاسان

 تولۇق رازى قى

پ چىقارغانــد

ــۇ. ى ــازىر ب ھ

ونترول قىلىش

ختىتىش، ئالد

ەندىكى ئۈچ ف

priteIconTitle"

@"SpriteIcon

conTitle", #m

  :ندىكىچه

ت ھـۆججهتكه

ى خاسلىقىغا ئ

لىــش ۋەزىپىســ

ــدە بهلگ ارا رەڭ

ىنى قىستۇرۇپ

پروگ( گهرتىمىز

 Flash سىنبه

پ تۆۋەندىكى

260)--设定
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12 

AAuutthhoo
FF  ھۆججىھۆججى

رىدىن ئابد

شىركىتى ئىش

ىپ پروگرامما

هتكۈچىلهرنى

نــى ئىشــلهپ

ــتى ـدارى قوش

ھۆججىتىنى كو

قويۇش، توخ: 

ل قىلىشتا تۆۋە

", #property, 

nTitle", #pro

method [, ar

ىدارلىرى تۆۋە

نى ھهرىـكهت

جىتىنىڭ بهزى

نترول قىل كــو

ــا ــىنى ق ختىس

Fla ھۆججىتى

hiy دەپ ئۆزگ

hڭــى قۇرغــان

计 تۈرىنى تالالپ

定窗口尺寸

هۋالتالرنى تورن

oorr  wwaa
FFllaasshhدا دا 

خىيال تور(

Macromedi

دىن پايدىلىنى

ن كهڭ ئىشله

Authorware

ــ لىتىش ئىقتى

A  داFlash ھ

تىدارلىرىدىن

تىنى كونترول

value) 

operty) 

rgument...])

ساسلىق ئىقتى

ر بىر خاسـلىقن

رىكهت ھۆجج

  ؛)گهندەك

ھۆججهتنىــڭ

ــا رەڭ تاخ  ئارق

ashنى تالالپ،

yalڭ ئىسمىنى

يېڭ). ق قىلــدىم

计算لىكتىن

ايلى،  ياش ئه

aarree

)

iaسا ئامېرىكا

 يۇمشاق دىتالد

چىلىقالر بىلهن

e6.0ــىركىتى

ــل ــتۇرۇپ ئىش س

Authorwareە 

ول قىلىش ئىقت

Flash ھۆججىت

) 

سيىلهرنىڭ ئا

Set ھهر بولسا

  ؛)دەك

Get بولسا ھه

ش تىزلىكى دېگ

ــا ھهرىــكهت ھ

.  

  ل
ــۇرۇپ، هت ق

插入 媒体 ن

ىنبهلگىسىنىڭ

ۈن مۇشــۇنداق

چىققان تىزىمل

لۈك پايدىلىنا

Authorw بولس

سى بولۇپ، بۇ

ۇشتهك ئارتۇقچ

Macrome شـ

ــالهتته قىس  ھ

تۆۋەندە. هكته

وسلىق كونتر

  . بار

Authorw داh

رقى بۇ فونكىس

tSpritePrope

ئورنى دېگهند

tSpritePrope

لۇڭى، قويۇش

CallSp بولســ

).ش دېگهندەك

مهلىي مىسا
ــۆججه ــى ھ ېڭ

体 Flash m

سى Flashغان 

دۈرۈش ئۈچــۈ

چىنى بېسىپ، 

توردىن ئۈنۈمل

ware

سىستېمىس

تۆۋەن بولۇ

edia

ــتۇرما قىس

ئىشلىتىلمه

ئاساس

قاتارلىقالر

ware

يۇقار

erty

ئۆلچىمى، 

erty

ئايالنما بۇل

prite

توختىتىش

 

ئهم
يې-1

movie…

يېڭى قۇرغ

پهرىقلهنــد

كۇنۇپكىسى

ت



      بارلىيىتى   

  

سـا يېڭـى     

  .تىلىدۇ

دانه  4گه       

  .ز

ۇپكىنىـڭ       

CallSpri

CallSpri

a:=GetS

CallSpri

  

  

هشــغۇالت 

  .ۇ

، ئهســلى    

ىزنىڭ مهسئۇل

 Movable

ىكى كـود بولس

قىلىشقا ئىشلىت

 ئـوڭ تهرىـپىگ

دەك بېكىتىمىز

ىۋەتلىك كۇنۇ

ite(@"Flash

ite(@"Flash

SpriteProper

ite(@"hiyal

 a:=GetSp

 CallSprit

مــا ئىچىــدە مه

لسىڭىز بولىدۇ

ۈۋالغانلىقتىن

           

ىشتا ھهممىمى

:=FALSE--

قـۇردى-2شكه، 

ى ئىناۋەتسىز ق

ۇرۇپ، ئۇنىـڭ

ى رەسىمدىكىد

دالرنى مۇناسـى

h动画", #pla

h动画", #sto

rty(@"hiyal"

", #gotoFram

priteProperty

e(@"hiyal",

گهن پروگرامم

ىنى ئىجرا قىل

ــا چۈشــۈرۈ ىمغ

                

ن ساقالپ قېلى

设置动画在

ىلىپ بېكىتىش

ىنى يۆتكهشنى

ـن بىرنـى قـۇ

نى تۆۋەندىكى

  م

ۋەنـدىكى كـود

ay)--让动画

op)--暂停Fl

", #frame)--

me, a+40)--

y(@"hiyal",

, #gotoFram

 ئــۆزىڭىز تــۈزگ

سىپ پروگراممى

پ كومپيۇتېرىم

         

نىڭ زىيىنىدىن
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在播放时不

قى 260،320ى

لىك ھۆججىتى

交互图标 (دىـ

ىمىز ۋە ئىسمىن

رەسىم -1

 چېكىـپ، تۆۋ

画从当前帧播

lash动画。

-获取当前动

-在原来的帧

, #frame) 

me, a-40) 

بــۇ ئــارقىلىق

ۇپكىسىنى بېس

ــۇرۇن كــۆرۈپ

هۋالتالرنى تورن

不可移动 

هك ئۆلچىمىنى

Fla ھهرىكهتل

标(ىنبهلگىسـى

شهكلىدە قوشى

ىسىنى قـوش

  .ىز

播放。 

 

动画所在的

帧数上加40

ب. اممــا پــۈتتى

بىرىكمه كۇنۇ

ــالىنى بـ ز، ماق

ايلى،  ياش ئه

كى كود كۆزنه

ashىچىدىكى

ىغا ئۆزئـارا سى

نى كۇنۇپكا ش

الش سىنبهلگى

گه كىرگۈزىمى

  ى

  ودى

  دى

的帧 

0，这样就实

 رۇش كودى

لىگهن پروگرا

Ctrl+Rدىن

كهچۈرســىز( : 

  

لۈك پايدىلىنا

قۇردىك-1رقى 

ىنبهلگىنىڭ ئى

پروگرامما قۇرى

ش سىنبهلگىسىن

قايسى ھېسابال

ش سىنبهلگىسىگ

قويۇش كودى 

توختىتىش كو

تىزلىتىش كود

实现的快进

ئارقىغا ياندۇر

دى بىــز ئىشــل

  . بولىدۇ

ۇپكا تاختىسىد

:اله مهنبهســى

)تاپالمىدىمى 

توردىن ئۈنۈمل

يۇقار

قۇرغان سى

پ -2

ھېسابالش

ھهرق

ھېسابالش

)1(

)2(

)3(

进。 

)4 (

ئهمــد

قىلسىڭىز

كۇنۇ

ــا ماق

مهنبهسىنى

  

  

ت



      بارلىيىتى   

بىردهك  

.  كهلدى 

 . هن

 < Hello

 روگرامما

رى بولۇپ 

 . ۆزلهيمىز

 

 ىملىكى

 »رۈش

ىزنىڭ مهسئۇل

(

روگراممېلىرى

قالرنى ئېلىپ

مهيدانغا كهلگه

 oپهقهت، مۇ 

 

 مۇرهككهپ پر

اللىرىنىڭ بىر

رىنسىپىنى سۆ

  : ڭ

هتته سېستىما

سېستىما تىزى 

ىكى ۋه ئۆچۈر

           

ىشتا ھهممىمى

)1(ش 

ئۇنىڭ پرو. ى 

قواليلىق وڭ

الر ئارقىسىدا م

هتهن ئېتقاندىم

  .  يېزىلىدۇ

تىلدىكى C ۇ

قورا ىيلهش

پىره خىزمهت 

 كۆرۈنىشى

رهسىمگه قاراڭ

ئاد. ن بولىدۇ

.ىپادىلىنىدۇ 

چوڭ كىچىكلى 

                

ن ساقالپ قېلى

 يېزىش

ت سېستىمسىسى

ن ناھايىتى چو

تىرىشچانلىقال

 Cتىلغا نىسبه

چچه قۇر كود

ئۇ. لهش تىلى 

پروگرامما الھى

ي ئىقتىدارى ۋ

مىلىرىنىڭ ك

تۆۋهندىكى ر.

جايالشقان گه

سى ئارقىلىق ئى

،يۆتكهش ، ش
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گرامما 

مهشغۇالت) 

ىگه نىسبهتهن

ھايىتى زور

 Cيلهش تىلى

نهچ 60ۈچۈنمۇ

وگرامما الھىيل

ى ئاساسلىق پ

ئاساسىي نىڭ

Wiپروگرامم

.ىتىده بولىدۇ

ۇقىرى تهرىپىگ

بهلگىس سىن

ىگه قايتۇرۇش

هۋالتالرنى تورن

 پروگ

 ( GUI )ك

ئىشلهتكۈچى،

ئۈچۈن ناھرى

اليهىي روگرامما

ى چىقىرىش ئۈ

خىل ئىلغار پرو

دۇنيادىكى. ى

پروگراممالىرىن

indows1

ھالى ر كۆزنهك

هكنىڭ سول يۇ

روگراممىنىڭ س

ئهسلى، ھالهت

ايلى،  ياش ئه

VBده

بىر سۈرهتلىك

ىنىش ئوڭاي

Wپروگراممېرلىر

ى ئاساسىي پر

كلىك خهتنى

Viرخبولسا بى

ى يوشۇرۇۋالدى

 Windowsى

.1 
   زنهك

ۇمشاق دېتالالر

  ملىكى

كى بولسا كۆنه

كنىڭ ياكى پر

كىچىك ھ ڭ

 .   

لۈك پايدىلىنا

  

B6.0 

Windoبولسا ب

ئۆگى، ه ئىگه 

 Windows 

Wمۇھىتىدىكى

كۆزنهك دېگهن

sual Basic 6

ش جهريانلىرىنى

 

اپتا ئاساسلىقى

كۆز 1.1.1
پ ساندىكى يۇ

سېستىما تىزىم

ستىما تىزىملىك

ى ئاشۇ كۆزنهك

ئهڭ، ڭ ھالهت 

ركىب تاپىدۇ

توردىن ئۈنۈمل

  

ws 

كۆرۈنىشكه

،ئهمما بۇ 

Windows 

world > د

6.0 

الھىيلهش

  . قالدى

بۇ با

 

◆
كۆپ

 

1( 

سېس

تىزىملىكى

ئهڭ چوڭ«

لهردىن ته

ت



      بارلىيىتى   

ائۇسنىڭ 

 ئارقىلىق 

ن ھهمده 

، ھالهتته  

ئادهتته .  

، هسىلهن 

  . ۇىنىد

ىڭ چوڭ 

 رالرنى

الھىيلهپ 

 هققىده

ش ئۈچۈن 

 ،پالش 

ىزنىڭ مهسئۇل

ما. مى بولىدۇ 

وش چېكىش

تىپ بېرىدىغان

خىل 2تته 

ھالهتته بولىدۇ

مه. شقا بولىدۇ 

ونۇپكىغا ئايلى

  

پروگراممىنى 

ئۇچۇر( ىلىش 

ال 

كىندۈرۈش ھه

 قوبۇل قىلىش

كېسىپ چاپ.  

           

ىشتا ھهممىمى

ججهتنىڭ ئىشم

ونۇپكىسىنى قو

ىرىنى كۆرسىت

رۇقلىرى ئادهت

ولمايدىغان ھا

ق ئىجرا قىلىش

رىدىكى بىر كو

. ىقال كېلىدۇ

،ندۈرسهك

لوگ قىائىق دې

لۇم پروگرامما

چېك راممىنى

 ( Tex  

ھهرىپلهرنىه 

لىپ بارااليدۇ

                

ن ساقالپ قېلى

لىۋاتقان ھۆج

سنىڭ سول كو

سىي ئىقتىدارلى

تىزىملىك بۇير

بو قىلغىلى

كىالر ئارقىلىق

پ بۇيرۇق قۇر

ۈن ئېكرانغا لى

   

ۇپ ھهركهتلهن

ئاساسلى. شى

ئهگهر مهل، ن

بىزدىن پروگر

  . . . دۇ

( xtBoxى

 سان سىفىر ۋه

هھرىرلهش ئېل
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بىرتهرهپ قىل

مائۇس. ولىدۇ

ئاساسممىنىڭ

ت. دىغان قۇر

ت يهنى ئىجراق

ىدىكى كونۇپك

   سى

ھالهتكه كېلىپ

   ى

چوڭىيىپ پۈتۈ

.نى ئۆچۈرىدۇ

تۇرۇى بېسىپ

الھىده كۆرىنىش

مهسىلهن. نهك

ىسى چىقىپ ب

سورايد  سوئال

ت رامكىسى

  
اختىسىدىكى

نالرغا قارىتا ته

هۋالتالرنى تورن

 نامى ياكى

پ يۆتكهشكه بو

 

پروگرام

ق ئېلىپ كېلىد

ى تىنىچ ھالهت

تاختىسى نۇپكا

 

لىش كونۇپكىس

ئهڭ كىچىك ھ

ش كونۇپكىسى

پروگرامما چ ك

هك پروگراممىن

 كونۇپكىسىنى

 سى

ڭ بىرخىل ئاال

لىدىغان كۆزن

لوگ رامكىائ دې

پكىنى بېرىپ

تېكىست .

كونۇپكا تا

ۈزگهن مهزمۇن

ايلى،  ياش ئه

ھۆججهتنىڭ 

تۇرۇپ سىپ

. گىلى بولىدۇ

   ى

بىز ئۈچۈن

ىشكه قواليلىق

يهنه بىرى، ت 

ۇيرۇقالرنى كون

Cدېگهندهك .

ھالهتكه ئهكىل

پروگرامما ،  ك

هتكه ئهكىلىش

قېتىم چهكسهك

   نۇپكىسى

 قېتىم چهكسه

  

ۇسنىڭ سول

 .  

لوگ رامكىس
سا كۆزنهكنىڭ

 مهشغۇالت قىل

بىر دانه، ساق

دېگهن كونۇپ<

1

ى ئاساسلىق

تكۈچى كىرگۈ

لۈك پايدىلىنا

  تېما قۇرى

 قۇرىدا ئهشۇ

ۇپكىسىنى بېسى

ھالهتكه ئهكهلگ

تىزىملىك قۇرى

ملىك قۇرى ب

ئىشلىتى نى

كهتچان ھالهت

رىدىكى بۇي قۇ

Ctrl + c , Alt

ئهڭ كىچىك ھ

ېتىم چهكسهك

ئهڭ چوڭ ھاله

ونۇپكىنى بىرق

ئۆچۈرۈش كون

ونۇپكىنى بىر

 تهرهپ قىرى

پ قىرىنى مائۇ

كى ئۆزگىرىدۇ

دېائل 1.1.2
بولس امكىسى

ئارقىلىق) ش 

ۈرمهكچى بولس

 <ياق> ھهمده

ىست رامكىسى

ئىشلهت . دۇ

توردىن ئۈنۈمل

ت )2

تېما

سول كونۇ

ھا ئهڭ چو

ت )3

تىزىم

پروگراممىن

بىرى ھهرك

تىزىملىك

t + a . . . 

ئ )4

بىرقې

5 ( 

بۇكو

ئ)6 

بۇكو

 7 (

تهره

كىچىكلىك

◆ 2
لوگ راائدې

كىرگۈزۈش

چېكىنىدۈ

ھ <ھهئه>

  

تېكى

ئىشلىتىلىد

ت



      بارلىيىتى   

هنه بىرى 

، باسقاندا 

ى يولالش 

 ئارقىلىق 

 Enter پ

بىرىنىال  

هرده مهن 

ش رايونى 

 . .   

ىزنىڭ مهسئۇل

يه، يېزىشقا  

س كونۇپكىنى ب

را قىلىش ياكى

ۇپكا تاختىسى

كونۇپكا تالالپ

  

ت ۋه پهقهت

ئهگه. يااليمىز 

غان تاق تالالش

 .اللىيااليسىز

           

ىشتا ھهممىمى

ڭ بىرى ئىسىم

مائۇس. ئىگه 

ۇيرۇقنى ئىجر

ئادهتته كونۇ 

سى ئارقىلىق ك

 ( Optio

ئىچىده پهقهت

بىرنىال تاللىي 

دا باشتا تالالنغ

قهتال بىرنىال تا

 ( Ch  

                

ن ساقالپ قېلى

ت رامكىسىنىڭ

  نۇپكىسى

ئ نۈشكه

قسهت مهلۇم بۇ

.ش ئۈچۈندۇر 

 Tabكونۇپكىس

onButton

ئىن ھالهتلهر 

ى ئارىسىدا

بۇچاغد، ىدىم

 بولسىڭىز پهق

heckBox
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ىدهك تېكىست

بۇيرۇق كون
  
رىيلىك كۆرۈن

مهق تىكى

ۋاب قايتۇرۇش

 bلىپ بېرىشتا

( n رايونى

الهتلهر ئىچىدى

الش رايونلىرى

تاللى

ى تاللىماقچى

( xامكىسى

هۋالتالرنى تورن

ى رهسىمدىكى

ب.2

ن سىترومېتىر

ونۇپكا چېكىشت

جا

مهشغۇالت ئېل

اق تالالش 

ىر گۇرۇپپا ھا

ۇرۇپپا تاق تالال

رىنى بېسىپ

ن جىنسىڭىزنى

تالالش را4

ايلى،  ياش ئه

تۆۋهندىكى . .

. شلىتىلىدۇ

 كۆپۈپ چىققان

كو. ۆزگىرىدۇ

لۇم سوئالىغا

كىالرغا قارىتا م

تا .3

ونى ئادهتته بى

بىر گۇ. لىدۇ

ھهمده يهنهبىر

سىلهنمه . ىدۇ

.

لۈك پايدىلىنا

.ش دېگهندهك 

رگۈزۈشكه ئىش

ۇپكىالر بولسا

ىڭ شهكلى ئۆ

پيۇتېرنىڭ مهل

كونۇپك دىكى

  . ق بولىدۇ

رايو  تالالش

چۈن ئىشلىتىل

ھ، الپ قويدۇم 

ك بىكار قىلىنى

توردىن ئۈنۈمل

كۆچۈرۈش

ياشنى كىر

 

كونۇ

كۆنۇپكىنى

ياكى كومپ

پروگراممىد

نى باسساق

  

تاق

تالالش ئۈچ

بىرنى تالال

ئاپتوماتىك

  

ت



      بارلىيىتى   

لىق رولى 

رنى ياكى 

 ئىچىدىال 

چۇرالرنى 

گه بولغان 

ۈشۈرۈش 

مهزمۇننى 

 3ئادهتته 

 تېكىست 

تالالنغان  

بۇ خىل ، 

كمه رامكا 

چۇرالرنى 

لىق رولى 

 ئۇ،  

ىزنىڭ مهسئۇل

ئاساسل. ىلىدۇ 

رى ئىچىده بىر

ۇشۇ ئۇچۇرالر

سىۋهتلىك ئۇچ

ئىگ ىگه

ه سىيرىلما چۈ

 خالىغان بىر م

ئ. دا يوقىلىدۇ 

بىردانه بۇ، 

،ى تاللىساق 

ىسى شهكلى 

سىيرىلما بىرىك

ئۇچ  ئارقىلىق

ئاساسل، هكلى 

قوبۇل قىلىدۇ

           

ىشتا ھهممىمى

ۈچۈن ئىشلىتىل

الش رامكىلىر

  . لگهن

 ( L  
مده پهقهت مۇ

بىز مۇناس، زسه 

  . مىز

 ( C  

تىڭ خۇسۇسىيى

تهرىپىد 

سىيرىلمىدىن

پتوماتىك ھالد

رامكا شهكلى 

ىغان بىر تۈرنى

 بىرىكمه رامكى

خىلى س - 3.  

ۇپكا تاختىسى

 

 بىر مۇھىم شه

م ئىنكاسىنى ق

                

ن ساقالپ قېلى

رنى تالالش ئۈچ

تالال ىر گۇرۇپپا

سى كۆرسىتىل

ListBox 
ھهم  ئۇچۇر

امكىغا كىرگۈز

ن تالالپال قويىم

ComBox

ىلما رامكىنىڭ

پهقهت ئوڭ. 

س.سىل بولىدۇ 

ىيرىلمىسى ئاپ

دىي بىرىكمه ر

خالى كى

خىل - 2. دۇ

ىغىلى بولىدۇ

نۇن سىرت كو

 . . . تىلدى

ش كۆزنهكنىڭ

ۈچىنىڭ مهلۇم
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تۈرلهر رتۇق

بى. ۈپ بېرىدۇ

سىمده ھهممىس

(رامكا لما
گهن ھهرخىل

سىيرىلما را

 سىيرىلمىدىن

( xمه رامكا
  
ڭ ھهم سىيرى

گه ئوخشايدۇ

ھاس رىلما

سى، كۆرۈنىدۇ

خىل ئادد - 1

رىلما رامكىدىك

پهيدا بولىد

مهزمۇننى تاللى

ى تاللىغاندىن

شهكلى كۆرسىت

سىغا ئوخشاش

ئىشلهتكۈھهم

هۋالتالرنى تورن

كى بىردىن ئار

يهتكۈزۈ ى

ن يۇقىرقى رهس

سىيرىل .5
ېرغا كىرگۈزگ

ممه مهزمۇننى

ولتۇرماستىن

بىرىكم .6

ست رامكىسىنىڭ

رامكىسىنىڭكىگ

هككهنده سىير

ككمه رامكىدا

.كلى بولىدۇ

سىير. زۈلىدۇ

ت رامكىسىدا

كا ئىچىدىكى م

هتلىك تۈرلهرنى

رهسىمده ش. ۇ

رامكىس وگ

ۈزۈپ بېرىدۇ ھ

ايلى،  ياش ئه

ئادهتته بىر ياك

ىم ئۇچۇرالرنى

مهسىلهن. ىدۇ

دهتته كومپيۇتې

پروگرامما ھهم 

بېسىپ ئو لىق

سا ھهم تېكىس

كلى تېكست ر

ى بىر قېتىم چه

بىرىك هزمۇن

كمه رامكا شهك

مكىسىدىن تۈز

ىدىكى تېكىست

رامك مه

ىلده مۇناسىۋه

زگىلى بولىدۇ

   كىسى
لوائ خۇددى دى

چۇرالرنى يهتكۈ

لۈك پايدىلىنا

ش رامكىسى ئ

چىگه بىرقىسىم

تاللىغىلى بولى

رىلما رامكا ئاد

.لىپ بارىدۇ 

اختىسى ئارقىل

كمه رامكا بولس

ئۇنىڭ شهك.  

بۇ باشنى. دۇ 

تالالنغان مه،  

هكىلدىكى برىك

ۋهسىيرىلما رام

هزمۇنى يۇقىرىد

پهقهت بىرىكم

بۇخىل شهكى 

مكىغا كىرهئۈز

ئۇچۇر رامك1
ۇر رامكىسىمۇ

ئۇچ چىگه

توردىن ئۈنۈمل

تالالش

ئىشلهتكۈچ

ت ھهممىنى

سىير

تالالش ئېل

كونۇپكا تا

  

بىرىك

ئېلىمېنت

بېشى بولىد

تاللىغاندا

شه خىل

رامكىسى ۋ

ۈرنىڭ مهت

شهكىلده پ

، شهكلى

بىرىكمه را

 
◆1.1.3 

ئۇچۇ

ئىشلهتكۈچ

ت



      بارلىيىتى   

سول . ى 

.  كىرىدۇ 

هشغۇالت 

بارغانلىق 

ئاسان ۋه 

 

ىزنىڭ مهسئۇل

ى كۆرسىتىلد

 

سېستىمىسىغا

مه  دېگىنىمىز

   

 

تىش ئېلىپ ب

كۆپ  رىغاندا

           

ىشتا ھهممىمى

 ئۇچۇررامكىسى

 . .  

 ا الھىيلهش

ق مهشغۇالت س

الرنى قولالش

.كۆرسىتىدۇ ى

  سېستىمىسى

ه قارىتا قوزغىت

ىيلىگهنگه قار

  

  

                

ن ساقالپ قېلى

 . ى

چىقىدىغان

 .كونۇپكىسى

دا پروگرامما

ۆپ بۇيرۇقلۇق

كۆپ بۇيرۇقال.

ولىدىغانلىقىنى

قوزغاتقۇچ س

ىكى ھادىسىگه

پروگرامما الھى

)يىنكى ساندا
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 . ه

ۇق كونۇپكىسى

گهنده

خىل بۇيرۇق ك

سېستىمىسىد

سېستىمىالر كۆ

.ىشكه بولىدۇ

جرا قىلىشقا بو

Wھادىسه ق

 Windowدىك

 Dمۇھىتىدا پ

داۋامى كىي(ى  

هۋالتالرنى تورن

 : ئه ئالىدۇ

ن سىن بهلگه

لىدىغان بۇيرۇ

چۈرۈلگنىڭ ئۆ

خ 3ۋه  ك ئۇچۇر

مهشغۇالت س

دىن يۇقىرى س

 دهپ چۈشىنى

ۇيرۇقالرنى ئىج

Windows1

 wsهمهلىيهتت

 DOSھىيلهش

پيۇتېر قانىلى

ايلى،  ياش ئه

رنى ئۆزئىچىهئ

بولغان گه ئىگه

 

قىلى زنى قوبۇل

زىق تاختىسىن

مۇناسىۋهتلىك

1.2 

Wئۇنىڭد ياكى

قان پروگرامما

مدا نۇرغۇن بۇ

1.3 

بولسا ئه ش

 پروگرامما الھ

 .  

ئهپهندى كومپ

لۈك پايدىلىنا

 تۆۋهندىكىلهر

لهش مهنىسىگ

 . ر مهزمۇنى

ڭ ئىنكاسىمىز

ى رهسىمده يېز

م، سىن بهلگه 

Windows 9

ئىجرا بولىۋاتق 

سىدا بىر قېتىم

گرامما الھىيله

بۇخىل. راۋهر 

. . ايىن چوڭ

: له مهنبهسى 

توردىن ئۈنۈمل

ئاساسلىق

ئىپادىل (1)

ئۇچۇر (2)

بىزنىڭ (3)

تۆۋهندىكى

تهرىپىده س
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بۇيرۇقنى

سېستىمىس

  

  

پروگ

بار بىلهن

پهرق ئىنتا

  

ماقال

ت



      بارلىيىتى   

 

 ده 

 ان

رهھمهت 

تۈپهيلى 

مۇشۇ .. 

،  ئاسان 

گۈزكۈچ 

روگرامما 

ىرمۇنچه 

ل بىلهن 

دۇرۇشقا 

لىتىلىپ 

هسىلهن 

Aبولسا 

 >ڭ< 

ىزنىڭ مهسئۇل

 ۇسۇلى

Visual B

پ كېلىۋاتقا

ه ئاالھىده ر

ىك بولۇشۇ ت

.ى ئۈگهتتى 

لىگهن ئهڭ

كودلۇق كىرگ

الرنى كهڭ پر

قاتارلىق بى 

رگهن ئۇسۇل

 

رىپكه ئايالند

سىيسى ئىشل

مه...دۇرىدۇ 

 06ADىرى 

ا ئۇيغۇرچه

           

ىشتا ھهممىمى

زۈش ئۇ

 )دى

Basic6.0 

ن دهپ قارىلپ

ن ئهپهندىگه

ڭ يېتهرسىزلى

ېخنىكىالرنى

 Uتهمىنل

لگهن يۇنىك

ك تېخنىكىال

TextBox 

غا ئهكىر 

 ! ى كېرهك

ومىرىنى ھهر

Asفۇنكىسس

رىپكه ئايالند

ېستىما نومى

 textboxد

                

ن ساقالپ قېلى

 كىرگۈ

جان ئهپهند

تقان يهنى

ن ئهمهسكهن

بىخالن (

ئۇچۇرنىڭ

ئاجايىپ تې

USP10.DLL

ئىشلىتىل تى

ۇناسىۋهتلىك

 ...دىغان

 vbنى

كۆتۈرۈلىشى

ھهرىپ نو

 scW، رى

ا خاس ھهر

لىك سې16ه

 x1دېمهك.
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كودلۇق

ىدىن ماھىرج

لۇپ كېلىۋات

سۇل مۇمكىن

ن ئهپهندى

ئهمما

گهن

 Lدلىرىنى

 UKIJفونت

 شۇنداقالمۇ

 

ودنى قولاليد

ۇ كونترولالرن

غاsp6 وقۇم

ىسسىيه

نومىر ستىما

نومۇرىغا پ

بۇ جۈملىد

.پ نومۇرى

هۋالتالرنى تورن

يۇنىك

هبىئهت تورى

ېرى سىر بول

يدىغان ئۇس

   . لىمهن

بىخالن >

،ن بولغان

بىلمىگ، هن

ىش كودۇلىن

J Tuz Tom

سلى كودىنى

Microsofi

ىزگه يۇنىكو

بىز بۇ. ... 

چو vb ۈچۈن

 

فۇنكىبۇ. سى

لىك سېس16

ى شۇ ھهرىپ

textbox1.s

ھهرىپ نىڭ

ايلى،  ياش ئه

ته(

ئۇزۇندىن بې

نى ئىپادىلهي

تىده توختىلى

ش تورىدىن

ىققىلى ئۇزۇن

پ يېتهلمىگه

ئۇ، ىلىنىپ

 mچه بىردانه

بۇنىڭ ئهس 

  !نىمهن

it Forms 2

بى، بولۇپ  

الرنى بېرىدۇ

ت بۇنىڭ ئۈ

كىسسىيهلهر

ۇنكىسسىيس

د سۇپىسىدا

پ نومۇرلىرىنى

seltext=Ch

ھهرىپىن>ڭ<

   ! ۇ

لۈك پايدىلىنا

ن تۆۋهنده ئ

نى فونتلىرىن

هسىله ئۈست

ئىزدىنىش 

ماڭا چى )!ن 

ھېس قىلىپ

الردىن پايد

ۇسۇل بويىچ

 ،

ارلىرىغا سۇن

1( .0

 DLL بىر

ن كونترولال

دېققهت... ىز 

مۇھىم فۇنك 

ChrW فۇ

يۇنىكود، دۇ 

گهن ھهرىپ

hrW(&H0

< نتىدىكى

پهيدا بولىدۇ

توردىن ئۈنۈمل

  

  

  

مهن

يۇنىكودن

بۇخىل مه

>

ئېيتىمهن

، بىلىپ 

تېخنىكىال

ئېسىل ئۇ

ياسىدىم

ھهۋهسكا

بۇ

كۆپلىگهن

ئهكىرىمى

2(

ئىشلىنىد

ئېرىشىلگ

 (6AD؛

ukij فون

ھهرىپى پ

ت



      بارلىيىتى   

قىدىغان 

! ن گهپ 

 ئۈچۈن 

 USP1

 قىلىش 

نۇپكىالر 

ئاساسىي 

لىنىشنى 

! ۇرىمىز 

لىك 16 

 

 

ىزنىڭ مهسئۇل

ھهرىپى چىق

ۈتتى دېگهن

نېمه! تسىز 

 DLL.10زدا

ى بىرتهرهپ

ماس كون: ت 

 كود لىرى ئ

ھهرىپلهر ئۇل

ئاشۇ ى ئىشقا

هرىپلهرنىڭ

  ! قواليلىق

  سى

           

ىشتا ھهممىمى

ھ "ئ"ك 

پۈ گرامما

ھاجهت ىمىز

ومپيۇتېرىمىز

ئۇلىنىشىنى 

دېققهت! دۇ 

هرىپلهرنىڭ

ىال مۇشۇ ھد

كىرگۈزۈشنى

ھه ! رهك

ئهڭ ق ىڭچه

ى يولالنمىس

  

                

ن ساقالپ قېلى

ۇناسىۋهتلىك

رسهمال پروگ

رهپ قىلىشى

كوم چۈنكى

نىڭ

بولىد ساقمۇ

ماس ھه ى

شۇند .. ك

ئۇيغۇرچه ك

بولىشى كېر

مېنى، النساق 

   

http:/ 

  : ادېرسى

http:// 

 ma ئهپهندى

         

نىڭ زىيىنىدىن

20 

 شۇنىڭغا مۇ

وغۇرالپ بهر

ىزنىڭ بىرته

؟ىلمايمهن

ىقىنهرهپ يېز

اش قاتۇرمىس

ك فونتتىكى

لىسى كېرهك

 textboxن

توم شهكلى 

تىن پايدىال

:ش ئادېرسى

//www.teb

چۈشۈرۈش ئا

/www.tebi

ayor قانىلى

هۋالتالرنى تورن

سى بېسىلسا

ھهرىپنى تو 3

لىنىشىنى بى

بىرتهرهپ قى

مهخسۇس ئه

باشقىسىغا با

چه ئۆلچهملىك

كودلىرى بول

Mتهمىنلىگهن

نتنىڭ تۇز ت

 Wordچۈن

ڭ چۈشۈرۈش

biet.com/bb

كودىنىڭ چ

et.com/bb

 كومپيۇتېر

ايلى،  ياش ئه

  يولى

كونۇپكىس/"

32ونۇپكىغا

پلهرنىڭ ئۇل

شىنى مهن ب

هت بولۇپ م

شۇڭا بىز ب. 

ان ئۇيغۇرچ

رىپلهرنىڭ ك

  ! ماماليدۇ

  نهرسىلهر 

Microsofit

چهملىك فون

ېرىشىش ئۈچ

شاق دېتالنىڭ

bs/images/

ىڭ ئهسلى ك

bs/images/u

ئهپهندى: ى

لۈك پايدىلىنا

تهپهككۈر ي  

"/ن پهقهت 

كو 32ارلىق 

دىكى ھهرىپ

رنىڭ ئۇلىنىش

ن بىرھۆججه

.ئىشلىتىدۇ 

دا چىقىدىغا

ى ماس ھهر

ك ھالدا تام

كېرهكلىك 

t Forms 2.

ېرىڭىزدا ئۆلچ

ئېر نومىرىغا 

سالغان يۇمش

/upfile/fm

مشاق دېتالنى

upfile/kod

قاله مهنبهسى

توردىن ئۈنۈمل

3(

مهن

قىلىپ با

ئوڭ سولد

ھهرىپلهر

دهيدىغان

ئۈچۈن ئ

بېسىلغاند

رايوندىكى

ئاپتوماتىك

4(

.0 

كومپيۇتې

سېستىما

ياس

m.rar

يۇم

d.rar

  

ماق

  

ت



      بارلىيىتى   

ل 
 ڭ

  

شـغۇالت 

ـاچىالش 

قىشـىمىز 

Wind  ،

 نىــڭ

ـۇ يهرده 

 ئوپتىك 

كهسـپىي 

‹服务 ،

بهزىـلهر 

نـى » 1 

ئوپتىـك 

ق ئىشــقا 

ــى  ق يىڭ

ھهتـتىن 

بىــلهن  

ساشــنى 

پ بارســا 

 EasyB

ىزنىڭ مهسئۇل

ۆپ خىل
سكىسىنىڭ

 ئابدۇكېرىم

نىۋاتقـان مهش

سىسـتېما قـا

ىزنىـڭ قىزىق

dows98ــان

ـپ ئۆزىمىزن

ـــ.هنقچىم ب

ىنى بىر تال 

 Windowك

‹务器版ــــى

.قاتـارلىقالر

شـتۈرۈلگهن 

ئ» 1رۈلگهن

ــارقىلىق ش ئ

ــراق مهس،بى

ساسـىي جهھ

الىنى قــول 

سكىســىنى يا

غۇالت ئېلىــپ

Boot:http//w

           

ىشتا ھهممىمى

كۆ»1گهن
چىالش دېس

  لۇشى

ئابدۇغوپۇر ئ

قوللىن  كۆپ

» 1ۈرۈلگهن

دېسـكىالر بىز

پىــــك بولغـــ

نــداق قىلىــ

ـــتۇرما ونۇش

ن نهرسىلرى

s2000(Win

نۇسخىسـ 

 ‹高级服务

بىرلهش16» 

بىرلهشـتۈر» 

ــرلهش ن تهھرى

ــش ئهم س ئى

تامـامالش ئا

ش ئورگىنــا

وپتىــك دېس

ويىچه مهشــغ

www.ezbsy

  .ۇچرايدۇ

                

ن ساقالپ قېلى

هشتۈرۈلگ
ىغان قاچ
ئويۇل

ئ قۇتقۇچىسى

 W الر ھازىر

بىرلهشـتۈ» 

لېكىن بـۇ د

چىلىككه تىپ

قىلىــپ قان 

تو ـــۇلىنى

نۇرغۇن ىنىڭ

ndows2000

ـۇالزىمىتىر

）‹务器版ى

6 دىسكىسـى

N»تۇرۇلغان

ــلهنقــول  بى

ــانچه تهس  ئ

ت ئىچىـده ت

ـال باشــلىنىش

ــوزغىتىش ئو

ســقۇچالر بــو

 :ىدهك

ystems.com

هكلىمىگه ئۇ
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»Nبىرله
زغىتىلىدى

مهكتهپ ئوق

WindowsXP

N»ق تهييـار

رىشسهكمۇ، 

مهن كــــۆپچ 

 ى مىســال

ــ ـــاش ئۇس س

جهزمهن ئۆزى

0ۇسـخىدىكى

Windowــــ م

ر نۇسخىسـى

ڭ قـاچىالش

الردا تۇنۇشـت

ــالىنى ق رگىن

ــۈن  چى ئۈچ

قىسقا مۇددهت

لىككه يهنىــ

ــ ۆپ خىــل ق

قهدهم باس ۇ

ر تۆۋهندىكى

 mقورالى ش

سى بهزى چه

هۋالتالرنى تورن

قوز

  

  

پال ئوتتۇرا م

WindoۋهP 

لالر ئـارقىلىق

ئېر تلىرىگه

 ـۇ يهرده

 Wiالرنــى

كىمىزنى ياس

كۆپچىلىك ج

خىـل نۇ3:ن

  ،ws2000

مىتېرك مۇالزى

 Windoنىـڭ

كىتـاپال ه ۋه

(引导) ئور

ــلهتكۈچ  ئىش

ۋهزىپىنى ق 

كــۆپچىل ن

كــۆ رقىلىق

زىقســا مۇشــۇ

ك ماتېرىيالالر

ياساشكىسى 

نۇسخىس غان

ايلى،  ياش ئه

ر ناھىيه ئوپ

  ،ws2000

چه بهزى يـول

ھۆججهتسايه 

بــــ.قالىــــدۇ

indowsXP 

ـــك» 1ن دېس

ۇل بويىچه ك

مهسـىلهن.دۇ

‹专业版

ي دهرىجلىك

owsشىردىكى

كـۆپ ۋاسـته

ر باشــالش

ــر  ــقان بى

ىسبهتهن بۇ

ۇ يهرده مهن

ــار ئۇســۇل ئ

پچىلىــك قىز

كىتهرلىك ن

غىتىش دېسك

ىزىملىتىلمىغ

لۈك پايدىلىنا

ركونا شهھهر

Windows9 

گهرچ.ىلىرى

رىغا ياكى س

ه بولمــــاي ق

Windoۋه

ـــتۈرۈلگهن ش

رۇلغان ئۇسۇ

ا سـاقلىيااليد

 ‹版ـــى

Windoئالىي

هر خىل نهش

  !چىققان

ته نۇرغـۇن ك

ياســىغۇچىالر

ــ.قتا ــۇ پىش ب

ۈچىلهرگه نىس

بــۇ. ئهمهس

ــدىغان ئ مهي

كۆپ.ۇرماقچى

 

ۇنىڭ ئۈچۈن

پ خىل قوزغ

تى.ماتېرىيالى

توردىن ئۈنۈمل

قهشقهر

  

98

سىسـتېمى

دېسكىلىر

بـــويىچه

ows2000

«Nبىرله

تونۇشتۇر

دېسـكىغا

ــ نۇسخىس

ows2000

ھهتتا ھه

ياساپ چ

نـۆۋهتت

دېســكا ي

ــۇرماق ئاش

ئىشلهتكۈ

مــۇمكىن

تهھرىرلىم

تونۇشــتۇ

 .بولىدۇ

بۇ (1) 

كۆپ   (2)

يۇمشاق م

ت



      بارلىيىتى   

 قىلغــان 

ق دېسكا 

 ISOBu 

ئهركىـن 

ئوپتىــك 

 نـــى

ھالـدا  ك

شـقىدىن 

خســۇس 

ــىمىغان 

. ولمايدۇ

دانه 3غا 

هتلىرىنى 

ساقالشــتا 

  )لىدۇ

 ئېشـىپ 

پ قىلىش 

ــتېما  سىس

 Windo

i دىـگهن

ىزنىڭ مهسئۇل

 U ئىــالن،

ياكى يۇمشاق

:usterقـورال

ئك بولغـان 

ــاچىالش ئ ق

 EasyBن

ن ئاپتۇماتىك

بىـز باش ۈن

مهخ اســتىغا

ئوخشـ(زىمىز

ئوخشاش بو

. D:ئاسـتىغ

الش ھـۆججه

جهتلىرىنى س

ئىشلىتىل شتا

ھهرپـتىن 4 

ا بىر تهرهپ

ــل س3ى  خى

ows2000/X

 386iقهت؛ 

           

ىشتا ھهممىمى

UltraEdit32

 دېسكىسى ي

تىلىدىغان ق

شـتا كىتهرلىـك

 Windowق

 Bootلهن

ندىن كىيىن

ولسۇن ئۈچـۈ

ه بۇنىــڭ ئا

ــۇز  ــى تۇرغ ن

 جه ئىسمىمۇ

 XWin\ش

Wنـى قـاچىال

الش ھــۆجج

رىنى ساقالش

4ىنىڭ نـامى

ۋاقىتتا كهن

ــارقى ــدا يۇق

 XPبۇنىڭـدا 

دىقـق.ولىـدۇ

                

ن ساقالپ قېلى

2:http//ww

  )ى

ىش يۇمشاق 

ىشـتا ئىشـلىت

رىنى ساقالش

ــىردىكى wsش

  سقۇچى

لـــدى بىـــل

لىنىپ بولغا

 قواليلىق بو

: D:؛ يهنه

 IMG ۇچ

ن مۇندهرىج

نى تهييـارالش

Win dows9

نىــڭ قــاچىال

ش ھۆججهتلىر

ت قىسـقۇچى

كنى ئۆزگهرتك

ــ ــايرىم ھال ئ

. ۆچـۈرىمىز

ۆچۈرسـهك بو
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ww.idmcom

الشتۇرۇلغىنى

تېما قوزغىتى

چـۇرىنى ئېلى

ھـۆججهتلىر

ر خىــل نهش

غۇالت باس

  يارالش

ئا.يـــارالش

گرامما قاچىل

 باشقۇرۇشقا 

XWin\لهن

جهت قىســقۇچ

گه قويىدىغان

 مۇنـدهرىجىن

 Win    )98

Windows2ن

ڭ قاچىالش

ېما ھـۆججهت

المچى بۆلهك

ــايرىم  ئ-ئ

قۇچلىرىغا كۆ

جهتلهرنىالكۆ

هۋالتالرنى تورن

mpرىرلىگــۈچ

 hخهنزۇچىال

 MS-سىست

سكىسـى ئۇچ

 

ھ ىستېمىسـى

ــدىغان ھهر

  .ر تالدىن

مهشغ

تهيي هتلهرنى

ىســـىنى تهيي

:EasyBپىروگ

لېكىن .لىدۇ

مهســىل.زىمىز

ىغان ھــۆجج

 مۇندهرىجىگ

  ).رهك

چىاليـدىغان 

         98:ز

Win )2000

Windowنىڭ

نىـڭ سىسـتې

مىغاندا باشال

ــيىن دىن كى

قىسق ججهت

ھۆجج دىكى

ايلى،  ياش ئه

ىســتېما تهھر

http//cpatch

 DOSنىڭ  

ئوپتىـك دېس

http//ww  

هشـغۇالت سى

ــم بولىـ  الزى

بىر بىرىدىن

ه ۋه ھۆججه

ت مۇندهرىجىس

Boot D:\ .

لهر تۇرغۇزۇل

ســى تۇرغــۇز

ى ســاقاليدى

 Eaنىڭ بۇ

ت قىلىش كىر

قاچ مىسـىنى

تۇرغـۇزىمىز 

2، ) لىدۇ

 XPP)sXP

:Windowsن

،ئۇنداق بولم

ــغۇالتالرد هش

ھۆج بولغان 

جىسـى ئىچىـد

لۈك پايدىلىنا

لىــك سى   

h.org/kiial

  Windows

  .ججىتى

قـوزغىتىش ئ

ww.isobust

بـارلىق مه6)

  .وشلۇقى

ــته شتۈرۈش

ب-ىدىن ھهر

مۇندهرىجه  

خىـــزمهت2)

مهسىلهن.ىز

 مۇندهرىجىل

 مۇندهرىجىس

ــۆلىكىنى ش ب

 asyBootكى

شكه دىققهت

ۇالت سىستېم

 مۇنـدهرىجه

ئىشــلىتىل ا

 Rۋه ،)ىدۇ

s2000/XPت

ىگى شهرت،

  .وختايدۇ

ــارقى مه  يۇق

لىرىنى ماس

3i مۇندهرىج

توردىن ئۈنۈمل

 16(3)

/i(ئورۇن

s98(4)

سايه ھۆج

ق   (5)

er.com/

6)      

دېسكا بو

بىرلهش

دېسكىسى

  

  

(1)    

2)   

قاچىاليمى

بىر قاتار

خىــزمهت

ــوزغىتىش ق

نهشىردىك

ئۆزگهرتىش

مهشـغۇ

قىسـمىي 

ساقالشــتا

ئىشلىتىلى

دىقـقهت

كهتمهسلى

تهسكه تو

    

ھۆججهتل

386نىڭ 

ت



      بارلىيىتى   

ــدهرىجه 

 مىسىنى

مىالرنىڭ 

 sn.tx  

 تىدىكى

قىلىــپ 2
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ه قـورال 

  .رلىقالر

ئوپتىـك 

 EasyB

ىجىســى 

w2ksec

تېمىسـى 

اخىرىـدا 

ئاسـتىغا 

ىزنىڭ مهسئۇل

ــ ــول مۇن ى غ

لهرنىڭ ھهمم

ــتېم ــى سىس

xtمهسىلهن.ز

 D:\XWئاست

270مىتىنــى 

  كىدهك

      [Pid] 

aData=1234

12345270 

ۇنىڭ ئىچىگه

Q،DMقاتار

  

ىستېمىسـى ئ

 Bootيـاكى

 Eمۇندهرى

  ،ct.bin 

ـغۇالت سىست

،ئهڭ ئا.مىز

 IMG \D:\ئ

  .رىلىدۇ

           

ىشتا ھهممىمى

سكىســىدىكى

ھۆججهتل ىق

ـى ھهرقايســ

ىزپ ساقاليم

 Win\win2ن

قىمم ســىنىڭ

تۆۋهندىك نى

456789012

ى قۇرۇپ ئۇ

  QMAGICن

تهييارالش

مهشغۇالت سى

ى ئۇسـۇلدا ي

asyBoot\di

setup98.i

پ خىـل مهشـ

 xpsecقويىم

 XWin\نـى

ده ئېلىپ بىر

                

ن ساقالپ قېلى

  .ۇ

دىس هســلى

 Win5قاتارلى

ــ هڭ ياخشىس

ججىتى قىلىپ

رلۈپ بولغان

خانىس3   كى

يهنى. رىمايدۇ

234567890

ت قىسقۇچنى

نمهسىله.ىدۇ

بۆلىكىنى ت

مه خىل3هن 

يۇقـارقى الر

isk1\ezboo

ــۇ.ۇ  imgب

دىغىنى كۆپ

 ct.binسمىنى

xpsect.bin

جىسى ئىچىد
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شكه بولمايدۇ

 Wنىــڭ ئه

Win51ۋهip

   . كېلىمىز

ن ئۈچــۈن ئه

تېكىست ھۆج

هتهن كۆچۈر

ڭ ئــاخىردىك

مۇرىنى سور

123456789

  .ييارالش

بىر ھۆججهت 

لهتسهك بولى

 قوزغىتىش

دا سۆزلهنگه

بـۇال.كېلىـدۇ
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ــدۇ ن ئېلىنى

بىرلهشتۈرلىد

رۈپ ئىسمۆچۈ

 w2k ،n ) 

 IMمۇندهرىج

هۋالتالرنى تورن

كۆچۈرۈش ته

Windows200

Cdrom،n51

ا كۆچۈرۈپ 

ــق بولســۇن

ستىغا بىر ت

) Wغا نىسبه

 Pنىــڭ ئهڭ

قاچىالش نوم
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ىيالالرنى تهي

 tooبولغان 

ولغاندا ئىشل

ك دېسكا ق

يۇقىرىد.شىش
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تىــك ھالــد

ــدىن  بۆلىكى

ب بۇ يهرده.

كۆ نه بىرنى
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  تىش
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ايلى،  ياش ئه

لهن بىرلىكت

XP/00اشــقا

 Cdr،m_nt5
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ــ شــته قواليلى
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Pidزگهرتىــپ

جهرىيانىدا ق

ۇمشاق ماتېرى

 olsا ئىسمى
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ئوپتىك.2

ىكىگه ئېرىش

بـۆلىكى ئېلىش

ئاپتۇماتيىن 

باشــلىنىش 

.چىگه ئالىدۇ
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كنى ئۆزگهرت

 Winرتىشلهر

لۈك پايدىلىنا
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ۇنىڭــدىن با
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Dمۇندهرىجى

ئىشلىتىش ن

inنومۇرىنى ش

چىك ماھارهت

setupنــى ئۆز

،قاچىالش ج

قورال يۇم شقا

D:\Xئاستىغا

الرنى كۆچۈر

زغىتىش بۆلى

قـوزغىتىش ب

انــدىن كىــي

قاچىالنغان 

رنى ئۆز ئىچ

2ksect.bin 

 imgججهت

  .كېلىمىز پ

شالمچى بۆلهك

ىكى ئۆزگهر

توردىن ئۈنۈمل

ھۆججهت

ئۇ     

دىكئاستى

D:\XWin

ــيىن كى

قاچىالش

كىچ    

pp.ini 

قويساق 

باش(2)

XWin 

ماتېرىيالال

  

  

قوز(1)

دېسـكا ق

قاچىالنغا

ئاســتىغاق

قاتارلىقال

 بولغاچقا

ھـۆج3بـۇ 

كۆچۈرۈپ

باش(2)

تۆۋهند

ت



      بارلىيىتى   

 ،شـۇڭا

ــپ   ئېچى

 i386»

 ىكى

  «XPP

دىئـالوگ 

ۆججىتى 

 گـــى

 ش تـۈرى

ىۋهتلىك 

 ئانـدىن 

هشـلىرى 

   

 مـاقچى

 چېكىپ

 [1] 安

run s

安装W

 [2] 安

run w

安装W

[3] 安

ىزنىڭ مهسئۇل

كىتكهنىدۇق

 w2k ــى ن

 «نىڭدىكى

چ ئاســــتىدى

 «PRھهم.ىز

  .ز

  ش

پ چىققان د

 Menu.eھـۆ

ىش تىزىملىگ

ر قوزغىتىش

مۇناسـى بىـر

باسسـاق  ى

تلىك اليھهله

 ملىك تۈرى

 قىلىـپ قويم

نى چ»ىلهش

安装Windo

etup98.im

Windows98

安装Windo

w2ksect.bin

Windows20

安装Window

           

ىشتا ھهممىمى

 Wدهپ بىك

  .ۇ بولىدۇ

ksect.binىق

ى ئېچىپ بۇن

ت قىســــقۇچ

ئـۆزگهرتىمى 

ئۆزگهرتىمىز 

ىنى ياساش

نى چېكىپ» 

 ezbتىدىكى

ـــوزغىتى كا ق

بىر  چهكسهك

ھهر ب:قـقهت

نـى()ۇپكىسـى

مۇناسـىۋهت ڭ

بۇيرۇق تىزىم

تىزىملىگـى 

قىلىپ بهلگى

ows98 

g 

8 

ows2000 

n 

000 

wsXP 

                

ن ساقالپ قېلى

 Win98سـىنى

گهرتمىسهكمۇ

ــارقىلى ــۈچ ئ

. xpsect.نى

ھــــۆججه 

 «Winگه 

 «XPPRگه 

تىزىملىكىش 

 «保存»ىن

ىسـقۇچ ئاسـت

ـــك دېســـك ى

 «添加نى چ

دىق. بولىـدۇ

ۇرۇش كونۇ

 تۈرلىرىنىـڭ

قىلىدىغان ب

ى باشـالش ت

كى قىممهت 
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 مۇندهرىجىس

 setنى ئۆزگ

ــ  تهھرىرلىگ

bin.هرتىمىز

Win2 

 i3نـىn2» 

 setuنىR» 

 
ن قوزغىتىش

ئاندى.اسىمىز

ھۆججهت قى

ـــر ئوپتى ى بى

 «加ۈرىدىن

ىپ بارغىلى

چوقـۇم قـايتۇ

قـوزغىتىش 

ستى ئىجرا ق

 كۆڭۈلـدىكى

كۆڭۈلدىك« 

هۋالتالرنى تورن

قـاچىالش ى

tup98.img 

ــتېما  سىس

 «Wئۆزگه گه

يهنه.رتىمىز

««386ارلىق

 upldr.binق

دېسكىدىن

 «新建نى با

 D:\XWINھ

ـلهن يىڭـــى

»(采单条تۈ

يھهلهش ئېلى

ىن كىـيىن چ

ھهر قايسـى 

ىملىك تېكىس

قـاچىلىنىش 

ك تۈرىدىكى 

ايلى،  ياش ئه

 Windowنى

 ىپ ماڭغان

ــك 16  ىق لى

 iنىWin2»

گه ئــــۆزگهر

ىتىـدىكى بـا

دىكى بارلىق

ئوپتىك د3

 «建زغىتىپ

 Nك تۈرىنى

ـــ ـــڭ بى بۇنى

(条لچىسىك تا

سىۋهتلىك الي

پ بولغانـدىن

ھ.گه بولىدۇ

ىملىكى تىزى

ىسـتېمىنى ق

كك تىزىملى

لۈك پايدىلىنا

 ws98دا بىز

Eaئۆزى ئېلى

Ultrــارلى قات

 ««i386كى

 «XPPگ

setupھۆججى

جىسى ئاستىد

3.

Easyنى قوز

تىزىملىك دىن

ب.ســـاقاليمىز

تىزىملىك«.ۇ

ۇ ھهم مۇناس

نى كىرگۈزۈپ

ش كۈچكه ئىگ

  :كىدهك

  ندۈرۈش

تىزى زغىتىش

بىـر سى لـۇم

مۇناسىۋهتلىك

  

توردىن ئۈنۈمل

يۇقىرىد

syBoot 

 

raEdit32

بۇنىڭدىك

«PRنــــى

pldr.bin

مۇندهرىج

  

yBoot 

رامكىسىد

س دهپ

ياسىلىدۇ

قوشۇلىدۇ

اليھهلهشن

اليھهلهش

تۆۋهندىك

چۈشهن

تىز قوز

ئهگهر مه

م  بولساق

.قويىمىز

ت



      بارلىيىتى   

run w

安装W

  [4] 从

Boot 

从硬盘

 [5] 从

Boot 

从软盘

 [6]重

reboo

重新启动

 

ـارقىلىق 

ش قـورال 

سـىلهرگه 

ـان بىـر 

ىالرنىـڭ 

ن ماقـاله 

سـىڭىز 

تالرنىڭ 

ىزنىڭ مهسئۇل

wxpsect.bin

Windowsxp

从硬盘引导

   80 

盘引导系统

从软盘引导

   0 

引导系统 

重新启动计算

ot 

动计算机 

ـــ ـــا ئ ېخنىك

غا ئوخشـاش

قااليسىلهر،س

ار دهپ قارىغـا

ه يوللىغۇچىال

شـى ئۈچـۈن

ىز خهۋهر قىلس

 ئۈچۈن دوست

 

           

ىشتا ھهممىمى

n 

p 

导系统 

统 

导系统 

算机 

ـــۇ تې مۇش

شـۇنىڭغ ۋه 

چىقياسـاپ  

ىممىتـى بـار

مهنبهسـى ۋه 

ك پايدىلىنىش

پ قارىسـىڭىز

ى ئاشۇرۇش ئ

  ور بېكىتى

                

ن ساقالپ قېلى

 Ghـــۇ م م

GhostXPن

 ېسكىسـىنى

  لالنمىسى

:  

ـدىلىنىش قى

اقال ماقـاله م

ن ئۈنۈملۈك

غۇرالندى دهپ

ش قىممىتىنى

  . رهھمهت

ئۇنۋېرسال تو
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hostXPغان

وزغىلىـدىغان

ئوپتىـك دې1

abdugh يول

:شالر سهمىگه

هردىكـى پايـد

شـۇنداق. زدۇق

ىزنىڭ توردىن

اقالىمىز ئوغۇ

ن پايدىلىنىش

ىنىڭىزالرغا 

  :ت بىلهن

خىيال ئۇ       

هۋالتالرنى تورن

ـــتۇرۇلغ ىالرش

 ئـۆزۈڭالر قو

1شـتۈرۈلگهن

hupurىدىن 

غۇچى تورداشال

تور بىكهتله

الغا كىرگۈز

ھهممىمىز. ۇق

ئهگهر ماق. ۇق

تېر تورىدىن 

ماسالشقى .ىز

ھۆرمهت        

                    

ايلى،  ياش ئه

ن ئۇيغۇرچى

ېرىشسـاڭالر

بىرلهشN الپ

ىلىك كۇلۇبى

  :تىش

بىكهت قۇرغۇ

ز ھهرقايسى ت

مهزكۇر ژۇرنال

شۇپ يوللىدۇق

لنى ئىشلىدۇق

كومپيۇت. ىز

ئۈمىد قىلىمى

                    

                    

لۈك پايدىلىنا

ـــىغان الر ياس

،سىلهرمۇ تې

لالرنى تـوپال

  .ىلهيمهن

بى: مهنبهسى

دە ئهسكهرت
رقايسى تور ب

ر بېكىتىمىز 

مهاقالىلهرنى 

كىنىمۇ قوشۇ

هزكۇر ژۇرنالن

ېتىمىۆچۈرۈۋ

ۈشىنىشىنى ئۈ

                   

                   

توردىن ئۈنۈمل

ـــالىپال ئ

ياسالغان

ماتېرىيـال

ئۇتۇق تى

  

ماقاله م

  

  

ئاالھىد
ھهر

تور 

قىسىم ما

ئىسىملىك

توپالپ مه

دهرھال ئۆ

توغرا چۈش

     

     

  

ت



      بارلىيىتى   

ۋاقىتلىق 

关 ىلىپ

  

لىدىغان 

بۇنىڭغا 

ىمىزدىن 

控制面板

ڭ تهرهپ 

ىزدهپمـۇ 

 ئاســتىقى 

چىـدىكى  

任

ىزنىڭ مهسئۇل

ك ھالدا ۋ

 管理工具كى

يىن قېتىۋال

ب. ۇرىۋاتىدۇ

چى بولغىنى

:  

板 自动更

ــوڭ ــڭ ئ ېرنى

ى ،خېلـى ئى

  يمهن ؟
كراننىــڭ ئهڭ

ئىچ ، خاسـلىق    

务栏——工

           

ىشتا ھهممىمى

 ئاپتوماتىك

→本地安全策

ىغاندىن كېي

ۈز بىرىپ تۇ

تۇنۇشتۇرماقچ

ىڭ تهرتىپى

更新 关闭

  

كومپيۇتې( ى

قـاپ كهتتـى

ه كهلتۈرهلهي

ا مائۇســنى ئك

ـلىقنى تـالالڭ

工具栏——

                

ن ساقالپ قېلى

ئۆچۈرگهنده

策略→本地策

  پۇتتى

رىنى يېڭىلى

 ئهھۋالالر يۈ

تق قىلىپ 

بۇنى. ۋىتىڭ

自动更新 

ــى ش بهلگىس

ۇيۇقسـىز يوق

ام ئهسلىگه

ه قامالشمىســا

بېسـىپ خاسـ

语言栏 
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Win نى ئ

策略→安全选

ۇيساقال ئىش 

ساقتا نهشىر

كېتىدىغان 

ده ئاساسلىق

دارىنى تاقىۋ

ــۈزۈش كىرگ

تۇ )چ بهلگه

قانداق قىلسا

يهنه . بېقىــڭ

ونۇپكىسـىنى

  :مۇنداق ا

هۋالتالرنى تورن

 ndows XP

  ولىدۇ؟

 选项ى تىپىپ

قۇ قۇزغىتىپ

WinX نىڭ س

 ئاستىالپ ك

پ، بۇ يهرد

ىالش ئىقتىد

دىكى خهت ك

كىرگۈزگۈچ

بۇنى ق. دىم 

ــىپ ســىناپ ب

ئوڭ تهرەپ كو

مانا.گه قويۇڭ

ايلى،  ياش ئه

 قىلغاندا

رۈۋهتكىلى بو

控دىن بۇيهرنى

机：清理نى ق

XPىن بېرى 

ڭ سۈرئىتى

 خېلى كۆپ

وماتىك يېڭى

ــد مپيۇتېرىم

دىكى خهت 

ه ئهكىلهلمىد

 Ctrlنــى بېســ

ىغا ئهكىلىپ،

 ئستونىغا بهلگ

لۈك پايدىلىنا

قانداق: ئال

لهرنى ئۆچۈرۈ

控制面板: ب

理虚拟内存页

يېقىندى: ئال

ومپيۇتېرنىڭ

  مۇ؟

ئامال : ۋاب

W نىڭ ئاپتو

كوم: ــۇئال

بۈرجىكىد ى

ھالهتكه كى

 l+Shift:ۋاب

ھالهت قۇرى ى

تونىدىن تىل

توردىن ئۈنۈمل

  

  

  

  

  

سۇئ

ھۆججهتل

جاۋاب

页面文件 

سۇئ

ياكى كو

ئامال بارم

جاۋ

Windows

ــ س
ئاستىنقى

ئهسلىدىك

جــاۋ

قىسمىدىكى

قۇرال ئىست

ت



      بارلىيىتى   

控制面板

 بهلگىنــى    

  .يدۇ

الىــدىن 

 لغانـدا

 لىسـام

قىۋالىدۇ 

هم ئۇمـۇ 

ونتىورل 

پ بولــۇپ    

ــــــــــپ      

ە ه كۈنـــد

قــاچىالش 

كۇنۇپكـا   

الپ ئىجـرا     

سىسـتېما  

ايقىسـا  ت ب  

كىســىنى  

اخشىسـى    

 ، قايتـا

ىزنىڭ مهسئۇل

板 区域和

ڭ ئالدىــدىكى

ئويناي  رولىنى

 تــازالش قورا

ىسـام ئـاز قا

شـۇرۇپ قاچىل

چىق ال ئۇچۇر

دېسـه اقـاي

تاللىرىنى كو

ن زىيـادە كــۆپ

لهتته قوزغىتىــ

نقى بىرقـــانچه

Wind نىــڭ ق

.ىڭىز بولىـدۇ    

 تـۈرىنى تـالال

جرا قىلسىڭىز س

ـان ھـۆججهت

ــاچىالش دېسك

ولمىسـا ئهڭ يا

قىتىۋىلىپ،

           

ىشتا ھهممىمى

和语音选项

ش تۈرلىرىنىــڭ

سنىڭ بىۋاسته

 

پ ۋىــروىس 

رىنى يېڭىلى

لىرىنى چۇش

ڭىز خاتا دهپال

ئۆلتـۇرۇپ با

دىت  يۇمشاق

  يۋاتىدۇ
الر ھهددىــدىن

تهر ھـــــــــــاله

لىنىپ ئالـــدىن

dowsولمىســا

يتـا قاچىلىسـى

ئىجرا قىلىـش

كىرگۈزۈپ ئىج

ئهگهر بۇزۇلغـ

ــ. تىدۇ    ســىز ق

 يهنه ئامـال بو

http://w    

كران بولۇپ 

                

ن ساقالپ قېلى

语言 详

ــالالش كــۆپ ت

مكىسىدا مائۇس

 توختىتىدۇ ى

  .بولىدۇ كه

   .دۇ

قــۇپ قېلىــپ

 دهپ نهشـىر

مشـاق دىتـالل

پى شىفىرىڭ

وردا ۋىـروس ئ

س ئۆلتۇرۇش 

ئۆچۇرۇلمهي ۇ

 قـۇرال دىتــالال

 بىـــــــــــخهته

ـــدىن پايـــدىل

يهنه نورمــال بو

لى بـويىچه قاي

ى ئاستىدىكى ئ

Sfc /SC نى ك

ئ. تهكشـۈرىدۇ    

ۇچــۇر كۆرســىت

ئهگهر. لىـدۇ

www.hiyal.c

پال كۆك ئىك
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详细信息…

ى تهرەپتىكــى ك

  .ولىدۇ

  لى بار؟

بار تالالش رام

ىۋاتقان بهتنى

رغۇچقا كىرىشك

شتۇرۇشقا بولىد

 ۋىــروس يۇق

ى يـېڭىالي 

لتـۇرۇش يۇم

قمايدۇ مهخپ

ىلىـدۇ ، تـو

ىغان ۋىروس

ختىسىدىنمۇ

ــتېما ۋە باشــقا

ـــــــــۇتېرنى

开始 ئىقتىدارىـ

ئهگهر ي. ىــدۇ

لتۈرۈش شهكل

ش تىزىملىكى

CANNOWا

ۆججهتلهرنى ت

توغرىســىدا ئۇ

ز ئهسـلىگه كېل

com/uyghur/

ىيۇتېر تۇرۇپ

هۋالتالرنى تورن

高级 

ىن ئاســتىنقى

زغاتسىڭىزال بو

ڭ قانداق رۇل

ش دىگهن تۈر 

ارقىلىق ئۇلىنى

 ۋەزىپه باشقۇر

كلهرنى ئالماش

  ېلىندى

http://w  

يوتىرىمغــا 

نهشىرىنى. م 

 ۋىـروس ئۆل

Q غىمۇ چىق

اچسـام ئېچى

الپ قوزغالمى

ونتىرول تاخ

ىالنغـان سىســ

ـاۋۋال كومپيـــ

始 程序

ۈۋالســىڭىز بولى

ى ئهسلىگه كهل

ى ياكى باشالش

يېزىش قۇرىغا

 بۇزۇلغـان ھـۆ

نى ســېلىش ت

 سىسـتېمىڭىز

 .ا ئامال يوق

/showart.asp

تقان كومپىى

ايلى،  ياش ئه

 :  

گهنــدىن كېــيى

ېرنى قايتا قوز

نۇپكىسىنىڭ

ىن قالدۈرۈش

 بۇ كۇنۇپكا ئا

3. Cئارقىلىق

قىلىق كۆزنهك

مۇنبىرىدىن ئې

www.termile

ىنــدا كومپىي

ۆچۇرهلمىدىم

دى ، باشـقا 

Qهتتا دى ھ

پىيـوتىردا ئا

ق يېرى قاچىال

هم كوي دىس

ېرىڭىزغــا قاچى

ــــىز ئـــــــــــ

附件 系统

لهتكه كهلتۈرۈ

پ سىستېمىنى

كۇنۇپكىسىنى 

بۇيرۇق ي. ىمىز

ك قوزغىلىـپ،

ش دېسكىســىن

الشتۇرسىڭىز

ىماقتىن باشقا

p?id=159ى

دان ئىشلهۋات

لۈك پايدىلىنا

: بىر ئۇسسۇل

ئورۇنغــا كىرگ

كومپيۇتېتىپ، 

كۇن Esc: ئال

ئهمهلد .1: ب

ورغا چىققاندا

Ctrl+Shift+E

4. Alt + Eئار

ازما تهرمىلهر م

er.com/mun

يىقى: ــۇئال

پهقهتال ئۆ پ

وتىر قېتىۋالد

ىجىرا بولمىد

باشـقا كومپ

دى ،قىززىق

دىن ئۆچۇره

كومپيۇتېر: ۋاب 

ســــــــ. ــــــۇ

统工具 系

شــلىگهن ھــال

ن پايدىلىنىپ

 Win+Rىن 

ۆزنىكىنى ئاچى

ۈچ ئاپتوماتىك

ــاچىالش نىــڭ ق

ن كېيىن داۋامال

ى قايتا قاچىلى

خىيال تورى: به

بىر ئوبد: ئال

توردىن ئۈنۈمل

يهنه

بــۇ ئ

ئۆچۈرۈۋېت

سۇئ

جاۋا

تو .2

Esc 

Esc 

يا بۇ

nber/

ســ
پايدىلىنپ

كومپىيو

پهقهتال ئى

لىكىـن ب

قوزغالمىد

تاختىسىد

جـاۋ

كېتىپتــــــ

系统还愿

نورمــال ئىش

دېكىسىدىن

تاختىسىدى

قىلىش كۆ

تهكشۈرگۈ

WinXP ن

سالغاندىن

سىستېمىنى

مهنب

سۇئ

ت



      بارلىيىتى   

تېما بـار 

دىتالالر  ق

قايتىـدىن    

 GH نــى

ئـارقىلىق      

ش تـۇرىنى   

ن بولىشـى       

زبهرگهن،      

قايتـا   -تـا   

رىم قايتـا   

رغانىـدىم،   

ـــدىكهن، 

 يـاردىمى    

ڭ ئىمــال 

پ ئىمــال 

 سـىزىق 

 ىسـىپ

 ىقالرنى

ـىۋىتىڭ،  

ــۇنى . ى ب

ڭىز ماقـاال    

ىزنىڭ مهسئۇل

سىسـت ئىـت

غىدىن قاتتىق

گراممىسـىنى ق

 HOSTXPهر 

ك دىسكىسـى ئ

تـالالش اتىـك  

لىـپ چىققـان

ن ئهھـۋال يـۈز

ى، كېـيىن قايت

كومپيـۇتېىر .م   

كىىنىغـا ئاپار

ــىڭىز بولمايـــ

نىـڭ سـىزگه ي

دىم، ئۇنىــڭ

النى ئىچىــپ

زىل ئهگـرى 

اتىريـالنى بى

ـۇ بـۇ سـىزى

بېسـ گىسـىنى   

ــدى ل بولمى

الالپ قويسـىڭ

           

ىشتا ھهممىمى

ه ئائـالىيهگ

وغرا بولماسلىغ

وزغـاتقۇچ پروگ

ـۇمكىن ، ئهگه

دىغان ئوپتىـك

نىـڭ ئاپتوما. 

ـهۋەبىدىن كىل

دە قېتىۋالىغـان

پ كهتكهنىـدى

تـا قاچىلىـدىم

ر رىمۇنىت دۇك

لماشتۇرمىســـــ

بهلكىـم بۇن  .ى 

لىغــان ئىــد

ۈك ماتىرىيــا

ئاستىغا قىز

ىـيىن بـۇ ما

انچه قىلىپمـ

پۈرگىنىڭ بهلگ

ــال ىقى نورم

中度调 نى تـا

                

ن ساقالپ قېلى

ري دىسهم مـ

 : ولىدۇ

ئهھۋالىنىڭ تو

قوز ڭ ئۇچۇن

ــ ن بولىشــى م

ـۇق قاچىاليـد

 cmos .مكىن

شماسـلىقى سـ

  ۇڭ كۆر

كـران ھالىتىـد

ندا ئوڭشىلىپ

ېسـتىمىنى قايت

كومپيۇتېر ىن

الدۇرغۇچقا ئال

ا كۆرۈلمىـدى

ســىنى قاچىل

ده بىــر بۆلــۈ

قى تىپىپ، ئ

كى). ا ئىـدى

تـۇ، ھهر قـا

هردىكـى سـۈپ

ــارلى ــڭ ئ نى

对  دىن调整
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قايتا قاچىالر

ن كۆرۇشكه بو

ڭ قاچىلىنىش ئ

، بۇنىڭۇمكىن

ــان ىلىــپ چىقق

قهدەم تولـ -ۇ

ن بولىشـى مـۇم

تالنىـڭ ماسالش

 ئاالقىلىشىپ

ئىك داق كـۆك

قايتا قوزغاتقان

سېغانـدىكىن

نىۋەردى، كېيى

شـــــاما راق

ق ئهھۋال قايتا

لىــق نۇسخىس

ش مهقســىتىد

ئىمال خاتالىق

ـتىن تـوغرا

ىلـله چىقىپت

پ خېتى بار يه

ــام خهتلهرن

对齐方式الپ

هۋالتالرنى تورن

سىستېمىنى 

  ى

چه ئهھۋالدىن

گراممىسىنىڭ

قان بولىشى مۇ

كى هۋەبىدىن

Wقهدەممۇ نىڭ

هڭشـهلمىگهن

دىت  ، قـاتتىق

 ئورۇن بىلهن

دىمۇ مۇشـۇند

كومپيۇتېرنى ق

يتا قوزغىتالمىغ

ھۋال تهكرارلىن

چىنى چـــــوڭر

بۇيان مۇنداق

نىــڭ ھهقل 5

ناپ بىقىــش

م، نۇرغۇن ئ

اسـى جهھهتـ

سـىزىقمۇ بى

غۇر سوفت دەپ

ه خهت ئۇرسـ

段落 نى تالال

ايلى،  ياش ئه

س. ىلىۋاتىدۇ

كه بولمىدى

ەندىكى بىرقانچ

قوزغاتقۇچ پروگ

ق كىلىپ چىقق

قــاچىالش ســه

WindowsXP 

رلىرى توغرا ته

 

ۋالالر بولمىسـا

ئالغان پيۇتېر

 كومپيۇتېىرىمد

ك بولىۋالغاندا،

مپيۇتېرنى قايت

ه شۇنداق ئهھ

شـــــامالدۇرغۇچ

شۇنىڭدىنم، 

5.0لكاتىــپ 

ــدارىنى ســىن

رغان ئىدىمبا

ىمالسـى ئاسا

كى ئهگـرى س

ستىدىكى ئۇيغ

  ۇ
ــۇرچه ا ئۇيغ

  بارمۇ؟

ىزىملىكىدىن

لۈك پايدىلىنا

شقا توغرا كى

ۆچۈرۈۋىتىشك

بۇنى تۆۋە: ب

ق ى تاختىنىڭ

ماسالشماسلىق

  . كۆرۇڭ

GHOSTXPق

ن بولسىڭىز ، 

  . كۆرۇڭ

cmosارامىتىرپ

 . ناپ بىقىڭ

يۇقارقى ئهھۋ4

 ئۇنداقتا كومپ

ۇرۇن مىنىڭ

كۆك ئىكران ب

ولىۋەردى، كوم

 بولسىمۇ ،يهنه

ـــــىپيۇنىڭ ش

ماشتۇرغانىدىم

 

مهن ئهل: ئال

ئىقتىــ رۈش

ئىلىپ ب ۈش

ئى(قويۇپتۇ، 

م ئاسـتىدىك

  .ىدىم

ئۈس سىز ئهڭ: ب

ى سۈپۈرۋاتىدۇ

د word: ال

نىڭ ئامالى ب

تى 格式 :ب 

توردىن ئۈنۈمل

قوزغىتىش

ئۆ. ئىدى

جاۋا

ئاساسى .1

ئارىسىدا م

قاچىالپ ك

P.2 

قاچىلىغان

قاچىالپ ك

s3 . 

تالالپ سىن

4 . 

مومكىن ،

بۇ. 5

دەسلهپته ك

بو شۇنداق

قوزغالغان

ئـــــۇالر سـ

ئالم.دىدى

....تىگهر

ســۇئ    

تهكشــۈر

تهكشۈرۈ

ق سىزىپ

چىقارسام

يوقىتالمى

جاۋاب  

سىزىقالرنى

ــۇئا   س

تهڭشهشن

جاۋاب  

ت



      بارلىيىتى   

  ىز؟

كىســىنى 

ـۇردىكى 

 ئىلىنـى 

  يـاردهم

ا ئائىـت 

. ىلىـدۇ 

  ى

 

 سـابالپ

 ىـرگهن

ن ۋاختى

 200

 200

 日期

. ۈزىمىز
چىنىـڭ 

مهيلى  ا

ىزنىڭ مهسئۇل

نداق قىلىمى

Alt+ كۇنۇپك

ىككىنچـى قـ

هن ئىكـس 

ماڭا هنمهن 

 مۇشـۇنىڭغا

 يارىـدهم قى

ئاتىسى- ىمى 

 م مهممهت

  ى تۇرسۇن

ارقىلىق ھىس

سـال ياتاققـا كى

اتاققا كىرگهن

07-1-15 

07-1-22 

期格式 

كىرگـۈ گه
كاتهكچ بـۇ 

ل ئۇسۇلدا

           

ىشتا ھهممىمى

  . سوزىلىدۇ

ش ئۈچۈن قا

Enter+يىن 

ئانـدىن ئى. 

مه. ى بولىـدۇ

پ كتىىدىكه

ىلىڭ يـاكى

سـى سـىزگه

 

ئىسى  

ئالىم  ن

ئىلى  ن

ى ئۇسـۇل ئـا

چىس - 5: ن 

 .ۇدۇ

يا ۋاختى

 2

 2

 

گ C2 النى
  بىـز  دۇ،
بۇ خىل. دۇ

                

ن ساقالپ قېلى

ر ئاپتۇماتېك

ت كىرگۈزۈش

ــي غانــدىن كې

.ـا چۈشـىدۇ

ى ئـۆگهنگلى

كال قىيلىنىپ

پىنى سـىتىۋى

تىـل سهيناس

 ېساباليمىز؟

 گهن ۋاقىت

كۇن- 5ئاي1 

كۇن-31ئاي

اپتۇمـاتىكى

مهسـلهن. هن

كۈن بۇلۇ 3 

تىن چىققان ۋ

2007-1-15

2007-2-10

日期格式 

كى فورمـۇال
لىـده بۇلـۇد
سانى چىقىد
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 بولۇپ سۆزلهر

كى قۇر خهت

گــۈزۈپ بولغ

يىنكى قۇرغـ

نـى ياخشـى

ۈزگهنده بهك

ـگهن كىتـاپ

جايالرغا ئىنت

ھېى قانداق 

كىرگ 

-12 ن

-1 ن

نى قانـداق ئا

وغرا ئهمهسـكه

ى كۈن سانى

ياتاقت  انى

5  1

0  2

 常

كچىسـىدىك
ىسـال چهكل
لىي كۈن س

هۋالتالرنى تورن

رىلىقى نورمال

كچىگه ئىكك

خهتنــى كىرگ

كىي بهلگىسى

 

كىـس ئىلىن

سا جهدۋهل تۈ

ھهرلىـرى دىـ

 بىلمىگهن 

دىكى كۈننى

ققان ۋاقىت

كۇن- 7ئاي1 

كۇن- 15ئاي 

كـۇن سـانىن

ن سانىمۇ تـو

 بولسا جهمئى

 :پ بېقىڭ

كۈن سا تقان

1 

20 

常规格式 

ئىـزاھ كاتهك
 يهنىـال چى
تسهك ئهمىل

ايلى،  ياش ئه

سۆز ئار. لىدۇ

دا بىر كاتهك 

چــى قــۇر خ

گۈزۈش نۇرب

 .زال بولىدۇ

 قىلغاندا ئىك

ىىدىم بولمس

 

oبىلىم جهۋھ

قالغان.لىدۇ

  سى

ىكى جهدۋهلد

چىق  

12-

2-

ۋهل دىكـى ك

پ قويغان كۈن

قتىن چىققان

ۇسۇلنى سىناپ

يا 

  

ىۋهلنىـڭ ئ
ن قىمـمهت 
گه ئۆزگهرىت

لۈك پايدىلىنا

چىرايلىق تىزىل

 Excel :ۇئال

بىرىنچ: ـاۋاب

ز خهت كىرگ

كىرگۈزسىڭىز

قانداق : ۇئال

دىگهن ئى ي

 ؟ بولساڭالر

office: ۋاب

بولسىمۇ بول 

نتىل سهيناس

تۆۋهندى: ۇئال

  كۇن سانى

 

  

ۇنداق جهدىـۋ

 ى بولىدۇ ؟

سىز چىقىرىپ

چىسال ياتاق -

تۈۋهندىكى ئۇ

          

 =SUM(B2

 =SUM(B3

ـارقى جهد
الپ چىققـان

گ 常规 نى

توردىن ئۈنۈمل

ناھايىتى چ

سۇ

جــا

باسسىڭىز

خهتنى ك

سۇ

ئۆگىنىهي

قىلغان ب

جاۋ

 كىتاپالر

مهنبه ئىن

سۇ

جهمئىي  

 كۇن2 

 كۇن16 

مۇشۇ

چىققىلى

س: جاۋاب

- 7بولسا 

سىز ت

 ئىزاھ   

2-A2)+1 

3-A3)+1 

يۇقـ 
ھىسـاپال
فورماتىن

ت



      بارلىيىتى   

 .رىـدۇ
ـپ شـۇ 
ن دهپ 

ــــــــى 

لگىـرى 
ۇپ، بـۇ 

نـېمه . ۇ
گىرىكـى 

 بازارغــا 
ىلمىگهن 
ق ياســاپ 
هر خىـل 

ئهممـا،  
تۇرۇشـتا 
 قىرغىــز 
كىتىلىـپ 
لىنىـپ، 

  .ى
ــپ  لكاتى
ــتۇرۇش 
. بولىــدۇ

خىسىنى 

پ، خهت 
ALKAT 
ه پىنيىن 
ـۈرلهرگه 

ىزنىڭ مهسئۇل

قىرىـپ بىر
تاققا كىرىـ

كــۈن 1بىــز 

ناســــــــــــ

 بولـۇپ، ئىل
ر كـۆپ بولـۇ
لۇپ كېتىپتۇ
مايدۇ؟ ئىلگ

ق قىلىنىــپ
دىن بېكىـتى
ش ئــارقىلىق
 ئۇسـۇلى ھه
.قـا كهلـدى

چـۇر ئالماشت
ر، قــازاق ۋه
ـۆلچىمى بېك
ۈنلهي يېڭىل
سالشتۇرۇلدى

ئهل«تلهرنى 
ــود ئالماشـ ك
كۆرســىڭىز ب

ن خهت نۇسخ

ۇپلغان بولـ
TIP Basm
ڭ خهنزۇچه
ى بـويىچه تـ

  .ندى

           

ىشتا ھهممىمى

سـاپالپ چىق
شۇ كۈنى يات
ــته بــۇنى ب

 
ـــــل سهين

http   

تكۈچىسـى 
ماتېرىيـالالر
اليمىقان بول
ـارا ماسالشـم

 
ايــدا تهتقىــق
رۇن تهرىپىـد
ن ئــۆزگهرتىش
ـۆزگهرتىش 
ـدىن بارلىقق
يغـۇرچه ئۇچ
نــدا ئۇيغــۇر
ڭ يهرلىـك ئـۆ

پۈتـۈ» 5.0 
W بىلهن ماس

ــۆججهت ان ھ
غۇرســوفت ك
كماشــتۇرۇپ 

Uigh دېگهن

ويىچه ياسـال
ma: ســىلهن

ۇسخىلىرىنىڭ
ـال ئـۆلچىمى
ىق ئىپادىلهن

                

ن ساقالپ قېلى

تـوغرا ھىس
 سهۋهپ ش
 ئهمىلىيهتــ

  )  كىرهك
تىـــــــــــــــ
://www.in

ملىـق ئىشله
بېسـىلغان 
ۆججهتلهر قاال

ئـ-ېتال ئۆز
ىتهلهيمهن؟

ئا-10يىلــى 
چقانـداق ئـور
غــا قىســمهن
هنگهن ۋه ئـ
ئارقىمۇئارقىـ
مپيۇتېردا ئۇ

يېقىن. ۇلــدى
يونىمىزنىـڭ

ئهلكاتىـپ«
Windows V
ــىلغا ده بېس

ئۇيغ«كىن، 
قــا ئالم» ود
 

hursoft HG

ى ئـۆلچهم بـو
ــلىنىدۇ، مهس
ىچه خهت نۇ
ـت ۋه ژۇرنـا
زىقى ئارقىلى
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ن سـانىنى ت
ۇشۇمدىكى
پ قالىــدۇ،
پ قۇيۇش 

ئىنت: ـــــى
ntil.cn/bb

لىنىڭ دائىمل
ئۇنىڭدا ب. م

گىرىكى ھۆ
بۇ يۇمشاق دې

ده ئىشلى» .5
ي-1998لى 

ۆلچىمى ھېچق
ــچه رايونالرغ
رقىلىق ئىشله
 دېتاللىرى ئ
ۆرۈلۈپ، كوم
چىلىــق تۇغۇ
ئـاپتونوم راي
ۇ قېتىمقـى 

VISTAھهم 
2.7/3.1/ «
ــدۇ ــېك. ماي ل

يۇنىكــو«ــى 
  .كهچۈرۈڭ

G Songالپ 
  ه ئۈچۈن؟

تـالى يېڭـى
A ــ ــن باش دى

تىياجى بويى
ىتـاب، گېزىـ
ده التىن يېز

هۋالتالرنى تورن

هنىـال كـۈن
ۇشۇپ قۇيۇ
ــۈن بۇلــۇپ

نى قۇشۇپ 
ســـــــــــــــ
bs/ShowP

يۇمشاق دېتال
هتكهن ئىدىم
لىسام، ئىلگ
تى بولغان ب

0.ئهلكاتىپ 
مشــاق دېتــا
نىڭ كود ئـۆ
رنىنى ئهرهبــ
ل ئۇسۇل ئار
ۈش يۇمشاق
قانچىلىق كۆ
ن زور قىيىنچ
هتلىـك ۋه ئ
هۋهبتىن، بـۇ

الدى ھه ياس
ــپ  3.9/كاتى

رۈشــكه بولم
نــ» لكاتىــپ

هن بولسا، ك

نى قاچىال» 5
مىدى، نېمه

يۇمشـاق دېت 
 ALKATIP

ه باسما ئېھت
 باسـما، كى
اتالدى ھهمد

ايلى،  ياش ئه

تلىسۇن يه
غا بىرنى قۇ

كــ 0 هتســه
1چۇقۇم  ڭا

ـاله مهنبهس
ost.asp?T

ي» هلكاتىپ
 كۆپ ئىشله

نى قاچىل»5.0
ىڭ مهھسۇالت

ئ«ق قىلىپ، 
يۇم» كاتىــپ

چه ھهرپلهرن
ڭ كــود ئــور
ىلىن، بۇ خ

رچه كىرگۈزۈ
سىدا قااليمىقا
ن ســهۋهبىدى

ارالىق، دۆله
شۇ سه. دى

ۆلچهم بويىچه
ئهلك«ىكــى 

ــال كۆر  نورم
ئهل«قىلىق، 

ئېلىپ كهلگه

5.0هلكاتىپ 
ورمال يېزىلم

» 5.0تىپ 
ــردهك  مى بى
ئۈستىگه يهنه
مى بىـردهك
نام بىلهن ئا

لۈك پايدىلىنا

كى يىل ئات
فورمۇالغ: ت
چىقىــپ كه 

يمىز، شۇڭا
ــــــــــــــــ
ThreadID=

ئه«مهن : ئال
نى » 3.9ىپ 

0ئهلكاتىپ 
ركهتنىىر شى

الرنى قانداق
ئهلك«: اۋاب

دا، ئۇيغۇرچ
 ھهرپلهرنىــڭ

كېيى. ئىدۇق
اشقا ئۇيغۇر
ه كود ئارىس
 بولماســلىق 
نىڭ خهلقئـا
ئېالن قىلىند
 كهلگهن ئۆ
ۇڭا، ئىلگىرى
ــىته  ه بىۋاس

ئــارق» ىســى
ۇاليسىزلىق ئ

ئه«مهن : ئال
هت يازسام نو

ئهلكات« :ۋاب
ــامى ىرىنىڭ ن

ئۇنىڭ ئ. ك
قويۇلغان نـام

يغۇرچه نپ ئۇ

توردىن ئۈنۈمل

ئاي، ياك
دىققهت(

 كــۈنى
ھىساپالي
ماقــــ
=18384

 

سوئ
ئهلكاتى«

ئ«قېتىم 
ئۈچۈن بى
ماتېرىيالال
جــا
سېلىنغاند
بولــۇپ، 
چىققان ئ
بولغان با
ئۇيغۇرچه
بىــردهك 
ھهرپلىرىن
رهسمىي ئ
بىرلىككه
شــۇ

ده» 5.0
پروگراممى
سىزگه قۇ

 
سوئ
تالالپ خه
جاۋ
نۇســخىلى
دېگهندهك
بويىچه ق
ئايرىلىپ

ت



      بارلىيىتى   

ر بىـلهن 
ر تهرهپ 

خىسـىنى 
ھـايىتى 

-»ــدې

 بـويىچه 

ىزنىڭ مهسئۇل

چه ھهرپـلهر
ــر ـارىالش بى

ALKATIP 

ALKATIP 

ALKATIP 

ALKATIP 

ن خهت نۇسخ
وڭلـۇقى ناھ

دېــ«: ــىلهن

سـما ئـۆلچهم 

           

ىشتا ھهممىمى

ۋه ئىنگلىـزچ
ــ ــلهن ئ ر بى

P Basma: ى

 

P Basma To

 

P Kitab :مى

 

P Kitab Tom

 

AL دېـگهن
پ يازسـام چو
ىــدى، مهســ

ىـدىكى باسـ

                

ن ساقالپ قېلى

ى خهنزۇچه ۋ
ــزىقالر زچه يې

فونت نامى 

om :ت نامى

فونت نام 

m :ونت نامى

KATIP Ba
ئارىالشـتۇرۇپ
پــى كۆرۈنمى

 
 دۆلهت ئىچى

ن 
ه 
 ،
ت 
ن 
ش 

ن 
ن 
 .
 ،
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 شهكىللىرى
ــز  ۋه ئىنگلى

  . يوق

فونت 

فو 

asmaچىالپ 
لهر بىـلهن ئ
ئاســتى تهرىپ
 ڭشىلىدۇ؟
نۇسـخىلىرى
تـلهر بىـلهن
ق خهنــزۇچه
ن بولغاچقــا،
ىغا چېكىــت
رۈنمهيدىغان
ــش ھهل قىلى

ىملىكىــــدىن
ڭ ئىچىـــدىن
ــــــالاليمىز
ــالالپ، ــى ت

هۋالتالرنى تورن

دىكى ھهرپ
ــزۇچه   خهن

ڭ ھاجىتى ى

ىسى

نـى قـاچ» .5
ىـزچه خهتـل
رپلهرنىــڭ ئ
ق قىلسام ئوڭ
نىـڭ خهت ن
هنـزۇچه خهت
ــول ســىزىق
هڭشــهلگهن

هزى ئاســتى ب
ه نورمال كۆر

ــۇنى ھ. ن ب

 بــــاش تىزى
الپ، ئۇنىـــڭ

ــــــى تـ )ى ن
ــارىلىقى نـ)ئ

ايلى،  ياش ئه

 نۇسخىلىرىد
ــا،   بولغاچق
ىچىكلىتىشنى

ا نۇسخىسى

ا توم نۇسخىس

ب نۇسخىسى

ب نۇسخىسى

0.هلكاتىـپ 
چه ۋه ئىنگلى

ئهممــا، ھه. 
اقۈچۈن قاند

ن»5.0تىپ 
وڭلـۇقى خه
ۇيغــۇرچه غـ
ســىزىقىغا ته
ھــۋالالردا، 
ه ھهرپلهرده

ــۇمكىن ــى م ش

Mic  نىــــڭ
نـــى تـــالال) 

ــــــخىلىرى س
ــگه ئ-رپ بهل

لۈك پايدىلىنا

قېتىم خهت 
شــتۇرۇلغان 
، ئۇالرنى كى

  :سىلهن

كاتىپ باسما

كاتىپ باسما

كاتىپ كىتاب

كاتىپ كىتاب

ئه«مهن : ئال
اشقا خهنزۇچ
.ىك چىقتــى
ك، بۇنىڭ ئۈ

ئهلكات«: ۋاب
 بولۇپ، چو

ئۇ. تۇرۇلدى
ىــڭ غــول س
ــايرىم ئه ى ئ
ن ئۇيغۇرچه
ــۈز بېرىش ر ي

  
crosoft_Wo

)فورمـــات(】
خهت نۇس(】

【字符)ھهرپ

توردىن ئۈنۈمل

بۇ ق
مۇۋاپىقالش
قىلغاندا،

مهس

ئهلك

ئهلك

ئهلك

ئهلك

 

سوئ
تالالپ، با
ســۈپهتلى
دېگهندهك
جاۋ
ياسالغان
ماسالشــت
خهتلهرنى
ناھــايىتى
كېلىدىغان
ــۋالال ئهھ
 :ئۈچۈن

ord
【格式】

【字体】

符间距】

ت



      بارلىيىتى   

تهرهپنـى 

ئورۇنغـا 
ــق   ئېنى

ىغا توغرا 
 قايتا 

دىلىنىپ 

USPEL

ىزنىڭ مهسئۇل

الپ، ئـوڭ ت
  . بولىدۇ

ر ھهرقانداق ئ
ــام  هت يازس

ۈرنىڭ ئالدىغ
كومپيۇتېرنى

USP10.

رىـدىن پايـد

LL5, UTR

           

ىشتا ھهممىمى

نى تـالال)ۈش
نى باسساق 

بهلگىسى بار
ــۇرچه خه يغ

 
ۆۋهندىكى تۈ
 قاچىالپ، ك

DLL V1.0

ش ئىقتىدار
  لىمهن؟ 

 RANىپ، 
 

                

ن ساقالپ قېلى

قىرى كۆتۈرۈ
ن)لهشتۈرۈش

ېيىن، نۇر به
ليۈزىگه ئۇي

  الاليمهن؟ 
 داۋامىدا، تۆ
 شۇ بويىچه 

0614.5342.

ئىمال تۈزۈتىش
نداق ھهل قىل

【Mگه كىر
  .پ تاشالڭ
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【提升)يۇق
【确)جهزمل

لىغاندىن كې
ــته ىن، ئۈس
ۈنىدىغان قىال

ش قاچىال» 
ئاندىن . ڭ

.2 及系统字

دىن ) ى
ۆرۈنگهن 
ــالالڭ،  ت

ــــى ) ش ن
. ىرىـــڭ

ــــدىن  ى
ـتىدىكى 
Microsof
) تۈرۈش

رهپتىكـى 

رسام ياكى ئ
ىقىۋالدى قان

Microsoft 
ىنى ئۆچۈرۈپ

هۋالتالرنى تورن

【升دىن )رنى

【定ئاندىن

نى قاچىل» 5
ــېكى كهن، ل
رايلىق كۆرۈ

»5.0كاتىپ 
ى ئېلىۋهتمه

字体(Tahom
ئۈستهليۈزى(】

كـۆېسـىپ، 
ــى ت) تېرى ن

ــــۈش كۆرۈن
گه كى) ىـــجه

ــــڭ ئىچى  نى
ئاســـ. الالڭ
 ft Sansىـن 

ـــت( جهزملهش
سـول تهر(ۇ

ود ئالماشتۇر
ك ئۇچۇر چىق

  : قىلىڭ
Word->工

وغرا بهلگىسى
ايلى،  ياش ئه

【位置)ئور
ئ. هڭشهيمىز

5.0هلكاتىپ 
ــدىك قا بولى
 قىلسام چىر

ئهلك«بىلهن 
ۇپ، تالالشنى

ma)更新程序

【桌面】ڭ 

پكىسـىنى بې
【属)ــاراكت خ

ــــقى ك(】 تاش
ئـــالىي دهرى

ــــۈرلهر(】 ) ت
نـــى تـــا) گه

د) سخىلىرى
 【确定】)

ىڭىز بولىـدۇ

ده كو 5.0پ 
سىمدىكىدهك

ن مۇنداق ق
工具->模板

تو لدىدىكى
لۈك پايدىلىنا

【置ىچىدىكى

قا ته) قاداق

ئه«مهن : ئال
ــق چه يېزىش
دى، قانداق 

ئالدى ب: ۋاب
يۇلغان بولۇ

 .سىز
序(推荐) 

Windo نىڭ
ڭ ئوڭ كۇنۇ

【属性كتىن

【外观】ن 

【高级】)ئ
【项目】ن 

ســـىنبهلگ(】
خهت نۇس(】

ـــالالپ، ى ت
سىنى باسسـى

  ). قاراڭ

ئهلكاتىپ: ئال
كشۈرسهم رهس

ئالدى بىلهن 
板与加载项

كلهرنىڭ ئال
توردىن ئۈنۈمل

ئۇنىڭ ئى
3磅 )3 ق

  
سوئ
ــۇرچ ئۇيغ
كۆرۈنمىد
جاۋ
بهلگه قو
قوزغىتىس

ows
مائۇسنىڭ
ــزىملىك تى
ــــدىن ئان
تـــالالپ،
ــــدىن ئان
【图标】

【字体】

Serif ـــى ن
كۇنۇپكىس
رهسىمگه
  

سوئ
ئىمال تهك

  
  
  
  
  
  
  
  

:جاۋاب
)1(项】

دېگهندهك
ت



ىزنىڭ مهسئۇل      بارلىيىتى   

   تهڭشهڭ

1 

           

ىشتا ھهممىمى

 【低】 گه

                

ن ساقالپ قېلى

گه كىرىپ، 
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【Microsoگ

هۋالتالرنى تورن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

oft Word-

1 

2 

ايلى،  ياش ئه

>工具->宏

لۈك پايدىلىنا

宏->安全性

2 

توردىن ئۈنۈمل

  
 )2 (性】

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت



      بارلىيىتى   

USPEL
 بويىچه 

ك قايتا 

مۇنـازىره 

ىزنىڭ مهسئۇل

LL5, UTR
كى تهرتىپ

ى ئۆلچهملىك

   بۆلۈمى

  نومۇر 

http://ww 

ېكىتىنىـڭ م

1 

           

ىشتا ھهممىمى

 RANرىپ، 
يۇقىرىدىك .

ت ئوففىسنى

ال تهتقىقات 

- 4319هۋهت 

ww.uighur

ىيـال تـور بې

 

                

ن ساقالپ قېلى

【Mگه كىر
.دىن تالالڭ

 مىكروسوفت

 يۇمشاق دېتا

ى تۆتىنچى قه

 rsoft.com

بولسىڭىز خى

  .رقىتىلىدۇ
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Microsoft W
سىنى قايتىد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ئوڭشالمىسا،

ۇتېر شىركىتى

پيۇتېر بازىرى

:تور ئادرېس 

ىتهلمىگهن ب

ى ساندا تار

هۋالتالرنى تورن

Word->工
وغرا بهلگىس

چىقىۋېلىپ ئ

سوفت كومپيۇ

ق يولى كومپ

283 -0991  

نورمال ئىشلى

مۇن كىيىنكى

ايلى،  ياش ئه

工具->模板

تو لدىدىكى
  .ۇ

ق ئهھۋال چ
  .شىلىدۇ

ۈمچى ئۇيغۇرس

چى قىزىلبايرا

281 ،39871

Office ده ن

بۇ مهزم. ىڭ

لۈك پايدىلىنا

板与加载项

كلهرنىڭ ئا
ئوڭشىلىدۇ ز

هنه شۇنداق
ئوڭشتسىڭىز 

ئۈرۈ

ئۈرۈمچ :درېس

13300 :لېفون

e 2007گهر 

ىن كۆرۈۋېلى

2 

توردىن ئۈنۈمل

  
)3 (项】

دېگهندهك
زىقىلسىڭ

  
  

ئهگهر يه
قاچىلىۋهت

  

ئاد

تېل

  

  

ئهگ

مۇنبىرىد

  

  

  

  

  

  
ت



      بارلىيىتى   

 

ى باشقا 

شلهتكلى 

Wo  ياكى

ساقالنغان 

ىر تهرهپ 

Windw ,

فونتالرنى 

جهتلىرى 

يغۇر ۇئالر 

Window

ى مۇمكىن 

Window 

.Net Fra

بۇ ۋال 

ىتىۋاتقان 

 گىراممىنى

ۇقاردىكى 

ىزنىڭ مهسئۇل

 قىتىلدى

رىرلىگۈچنىهته

شىئلهن بىلله 

Wi  داordpad

 شهكلىده س

  . ىدۇ

ججهتلهرنى بى

ws, MacIntos

هرخىل فهده 

ۆججهتېكىست 

چۇرالۇئقىسقا 

  

 wsلاليدىغان 

شلىشىىئىمۇ 

ws XP Ho

 )amework 

ۋۋائلمىسىڭېز 

لىرىنى ئىشلى

   

بۇ پىروگن 

بۇنىڭدا يۇ. ۇ

           

ىشتا ھهممىمى

سى تارقى

بۇ ت،چۈنۈئ

تىمىلىرى بىل

indowsهرنى 

ېكىستى ت

لهتكىلى بولى

ۆجهالدا هن 

sh، هم بولۇپ

چىدىئۆججهت 

مول ت. ولىدۇ

زىملىكى ۋه ق

 . كۆرهلهيسىز

Unico نى قول

Windows  د

ome Editio

قۇرۇلمىسىنى

يوقلىقىنى بىل

رىكى نۇسقىل

. نى قاچىالڭ

گهنوشۇۋىتىل

ڭال قاچىاليدۇ

   

                

ن ساقالپ قېلى

نۇسخىس

ۈئىتىلگهنلگى 

 قىلىش سيست

ۆججهتلههغان 

ددىائ. ولىدۇ

شلىئچىپ ېئن 

شهكىل قىلغا

لچهۆئلىنغان 

ۆهبىر ، ىستته

شلهتكىلى بو

بۇيرۇق تىز، ن

ڭىز بۇالرنى ك

odeرىرلىگۈچ 

NT . لهيدۇ

Windo  ۋهon

. Netۋاتقان 

سا ياكى بار ي

  . ڭ

سىدىن ئىلگىر

   .رهك

رىرلىگۈچنهته

مما بىرال قو

گىراممىنى تهڭ

.ىڭىز بولىدۇ
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1.7ۈچ

Unico شلىىئ

ت بىر تهرهپ 

كلىده ساقالنغ

شلهتكىلى بو

راممىالر بىلهن

ساسى شائنى 

الن قىلىئچۇق 

مول تېكى. گهىئ

شىئىل رهڭده 

چۈنۈئولسۇن 

قارىسىڭ رىگه

رهغۇن تهيۇل 

شلىئمىلىرىدا 

ows 98, 

يېڭى تارقىتىۋ

ۇرۇلما بولمىس

مىنى قاچىالڭ

نۇسقىس-1.7

ىلىشىڭىز كېر

ىپ يۇلغۇن ت

كى پىروگىرام

ئىككى پىروگ

نىال قاچىلىسى

هۋالتالرنى تورن

ھرىرلىگۈ

odeساسهن ائ

ۆججهتهت ۋه 

 تېكىست شهك

شىئچىپ ېئه 

رلىق پىروگىرا

كىست شهكلىن

چوئهرىپىدىن 

ىئدا قولالشقا 

هرخىه، ىلده

  . اقلىنىدۇ

سانلىق بوائه 

ن كۆرۈنۈشلىر

: لغان تهلهپ

Prof سيستىم

Windows 

Micro نىڭ ي

رىڭىزدا بۇ قۇ

ىپ بۇ قۇرۇلم

ېڭىالنغاچقا 

نى قايتا قاچى

2.1MB (بېسى

مدىكى ئىكك

يۇقارقى ئ،ڭىز

مۇشۇ بىرسىن 

ايلى،  ياش ئه

غۇن تهھ

ائچهملهرگه 

غان تېكىست

چ بىلهن مول 

لهن بىۋاسته

Notepa قاتار

گۇچ مول تېك

Microsoft ته

ن سيستىمالرد

هرخىل شهكى

سى بىلهن سا

هتكۈچىلهرگه

كرانىئ. ۈلدى

ستىمىسغا بول

200 fessional

ME. قمىدىم

  . شلىمهيدۇ

osoftرلىگۈچ 

گهركومپىيتىرەئ

 24MB (بېسى

قۇرۇلمىسى يې

do ۆججىتىنه

yulghun.e 1

قهدهم. 3ۋه 

MB (باسسىڭ

،  قاچىلىماي

لۈك پايدىلىنا

يۇلغ

لچوئىقئارالىق 

نى قولاليدىغ 

رىرلىگۈچهۇ ته

Microso بىل

adهرنى بولسا 

رىرلىگهۇن ته

tول تېكىست 

رلىقكۆپلىگهن

هه، چوڭلۇقتا

rt .قوشۇمچىس

شلهىئيغۇر ۇئ 

قىدا كۆرسۈتۈ

هشخۇالت سيس

00, Windo

خى سىناپ باق

شىئرده توغرا 

رىرهيۇلغۇن ته

ەئ. شلىتىدۇىئ

dotnetfx.ex 

ق. Net: هت

 ،tnetfx.exe

exe( بۇ يهرنى

ۋ. 2ياكى  

yulghun 24B

اممىنى روگىر

توردىن ئۈنۈمل

  

  

  

  

  

خهلى

Unicode 

بۇ. بولىدۇ

oft Word

ۆججهتلهه

يۇلغۇ

مو. قىلىدۇ

Unix قاتا

هرخىل چه

tfدهتته ائ

كهڭ

كونا يېزىق

مه. 1

ows XP

ممه تېخەئ

قاتارلىقالر

ي. 2

V.2.0 (ىئ

xe( يهرنى

دىققه

،بولسىڭىز

بۇ. 3

4 .

)n_fx.exe

ئىككى پىر

ت



      بارلىيىتى   

  دى

 بولــۇپ، 

ــدا بهزى 

ه ئېتىبـار 

ېالنالرنـى 

ىقلىرىنــى 

  .ز

ۈرۈۋاتقان 

وزغىتىــپ 

 رهڭلىـك 

ۇ يىشـىل 

يقىسـىڭىز 

ــا  پيۇتېرغ

ۇ، باشــقا 

نمىـــدىن 

ىزنىڭ مهسئۇل

تارقىتىلد

چه نهشــىرى 

ــــش  جهريانى

سىگه ئاالھىده

  .اجهتسىز

ېتىـدىغان ئې

لهرنىــڭ يېزى

چۈرۈۋاالاليسىز

ھـازىر چۈشـۈ

كــى قېــتىم قو

زمـۇنىڭىزنى 

شـۇڭا بـۇ. ن

هشـىرىنى بايق

  .رقىتىمىز

ــۇپ، كومپ بول

ــدۇ چه كۈرۈنى

نـــدىكى ئۇالن

           

ىشتا ھهممىمى

هشىرى 

نىــڭ ئۇيغــۇرچ

ــمه قىلىـ هرجى

ئىمال قائىدىس

  .ىلدى

 قاچىالش ھا

 ئېچىلىـپ كې

  . ولىدۇ

غان تــور بهتل

ىز، ھهم كۆچ

هن بولۇپ، ھ

ســىڭىز كىيىنك

ئىـزدىگهن مه

سلىكى مۇمكىن

گهر يېڭـى نه

پ ھهقسىز تار

ــيىلهنگهن ب ى

دهك ئۇيغــۇرچ

 بـــۇنى تۆۋهن

                

ن ساقالپ قېلى

 
يىشىل نه

مشــاق دىتالىن

ه قىلــدى، ته

ه قىلىنىشتا ئ

ىجىده ئازلىتى

هيسىز، قايتا

ى ئاپتوماتىـك

ۈزىۋىتىشكه بو

ايــدىغــقا بولم

ل تاللىيااليسى

ن تهمىنلهنگه

چنى تاقىۋهتس

ن بولـۇپ، ئ

رچه كۈرۈنمهس

ئهگ. ھاجهتسىز

رچىالشتۇرۇپۇ

 ئۈچــۈن الھى

رهســىمدىكىد

هن بولـــۇپ،
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غۇرچه يى

世界之窗 (يۇم

ــمه مهد تهرجى

رامما تهرجىمه

ئهڭ زور دهرى

 ئىشلىتهلهۈپال

 بهتلهردىكـى

خالىغانچه سۈ

يېزىــق تالالشــ

ركىن، بىماالل

راممىسى بىلهن

قىلغــۇچارهت 

  .ن

ته ئىشـلهنگهن

  .ىز بولىدۇ

سىڭىز ئۇيغۇر

ئۆستۈرۈش ھ

اۋاملىق ئۇيغۇ

  .ييارالندى

هتكۈچىلىرى 

ــدىكى ر تۆۋهن

  

 الھىـــيىلهنگه

هۋالتالرنى تورن

كى ئۇيغ

窗( قىلغــۇچ 

ــۇھهمم غېنى م

كىن بۇ پروگر

ى خاتالىقالر ئ

  :لىكى

تېرغا چۈشۈرۈ

ىق بهزى تور 

ئېالنلىرىنى خ

قىلىق بهزى ي

للىغاندهك ئهر

شۈرۈش پروگر

ماســتىن زىيــا

 ئىگه قىلغان

ـاددى ھـالهتت

پ ئىشلهتسىڭى

  :شۇكى

سىنى ئۆستۈرس

دهرىجىسىنى ئ

 نهشىرىنى دا

ل نهشىرده ته

Windo ــله ئىش

ــۈزى ت رۈنمه ي

.  

 ن چۈشۈرۈڭ 

Wi  ئۈچـــۈن

ايلى،  ياش ئه

 كۆزنىك

كى زىيــارهت 

ــدۇغ ىســى ئاب

لېك. ش تهس

ال جهھهتتىكى

نىڭ ئاالھىدىل

ىك، كومپيۇت

دىتال ئارقىلى

 يان تهرهپ ئ

 دىتــال ئــارق

رده يېزىق تال

ىتالنىڭ چۈش

 چۈشــۈپ بولم

ىمكانىيىتىگه 

زنىكى ئهڭ ئـ

  .رىدۇ

الرنى قوشۇپ

تىگىشلىكى ش

نىڭ دهرىجىس

ىقى ئۈچۈن د

لسىڭىز يېڭى 

 ئىككى خىل

ows Vista 

لســىڭىز كــۈر

ش ھاجهتسىز

نى بۇ يهردىن

indows XP

لۈك پايدىلىنا

دۇنيا 

دۇنيــا كــۆزنىك

ز باشقۇرغۇچى

دىن ساقلىنىش

 بولۇپ، ئىمال

ۇمشاق دىتالن

سىغىمى كىچى

بۇ يۇمشاق د 

 بهتلهردىكى 

بــۇ يۇمشــاق 

خاتېره دهپتهر

بۇ يۇمشاق د

ڭىــز تولــۇق 

چۈشۈرۈش ئى

ئىزدهش كـۆز

كۆرسىتىپ بىر

تۈرلۈك قېلىپال

قىلىشقا تهت 

ۇمشاق دىتالن

ىتال بولغانلى

زگه مهلۇم قىلس

ۇمشاق دىتال

ــرى  ــڭ بى

پال ئىجــرا قىل

بېرىش  ئېلىپ

V نۇسخىسىن

 P بىـــرى 

توردىن ئۈنۈمل

  

بــۇ د

ــز بېكىتىمى

خاتالىقالرد

بىرىلگهن

بۇ يۇ

1- 

 2-

ياكى تور 

3- 

خۇددى خ

4- 

پروگراممىڭ

داۋاملىق چ

ئ -5

ھالهتته كۆ

ت -6

دىققه

بۇ يۇ

يۇمشاق د

بېكىتىمىزگ

  

بۇ يۇ

ــ بۇنى

چۈشــۈرۈپ

تهڭشهش 

ista 

  

يهنه

ت



      بارلىيىتى   

شـتۇرۇش 

ككى توپ 

ئهگهر . ۇ

سخىسـىنى 

KM  ــى ن

  

 

ىزنىڭ مهسئۇل

 ئۇيغۇرچىالش

U ناملىق ئىك

مال كۈرۈنىـدۇ

ك خهت نۇس

MPlayerۇلغان 

           

ىشتا ھهممىمى

كى سـىنبهلگه

F  ۋهUSP.bat

غاتسىڭىز نورم

دىن تىزىملىـك

ــتۇرۇ ۇرچىالش

  .ولىدۇ

.  

  

                

ن ساقالپ قېلى

سـه تۆۋهنـدىك

 Font.batىن 

نى قايتا قوزغ

نـۈش ئورنىـد

يغۇئهگهر ئۇ 

قىلسىڭىزال بو

.ن چۈشۈرۈڭ

 

         

نىڭ زىيىنىدىن

37 

چه كۈرۈنمىس

كهندىن كېيى

ومپيۇتېرىڭىزنى

ـىرىتقى كۈرۈن

ــدى .ىزال بول

نى ئىجرا ق» 

نى بۇ يهردىن

هۋالتالرنى تورن

  ۈشۈرۈڭ 

ڭىزدا ئۇيغـۇرچ

ۈشۈرۈپ يهشك

جرا قىلىپ كو

نىڭىزنىڭ سـ

ــىڭى پ بىكىتس

»ۇنيا كۆزنىكى

 پروگراممىسىن

ايلى،  ياش ئه

ۇ يهردىن چۈ

 كومپيـۇتېرىڭ

ۇتېرىڭىزغا چۈ

ججىتىنى ئىج

پ قالسا ئىكران

ــپ 9ىنى  قىلى

دۇ«بىۋاسىته 

چىالشتۇرۇش 

لۈك پايدىلىنا

  .ېلىڭ

ۇسخىسىنى بۇ

هر بۇ دىتـال 

سىنى كومپيۇ

پ قىلىش ھۆج

چىك كۈرۈنۈپ

ــۇرى خهت نوم

ن بولسىڭىز بى

بهلگه ئۇيغۇرچ

توردىن ئۈنۈمل

چۈشۈرۈۋې

XPنۇ

  

ئهگه

پروگراممىس

بىر تهرهپ

خهت كىچ

Tahoma 

قاچىلىغان

سىنبه

  

  

ت



      بارلىيىتى   

  
رلىنىغـان 

بولغـان  

ن تـۈرنى 

 دىـگهن 

ش تـۈرى 

گىلىــزچه 

دانه قـارا 

 خىـزمهت 

 ـيىلگهن

سـهككمۇ 

 قـاالتتى 

رمـۇالنى 

وزىمىزگه 

پ مۇشـۇ 

غا مۇشــۇ 

ىزنىڭ مهسئۇل

  ىمىم

 بىر ماھارهت
تهكرار  كـۆپ

ل قىلمـاقچى

 有效دىـگهن

 序列 ۈردىن

تـالالش  يهرگه

ئىنگ رســىدا

بىـر د امكىغـا

بهلكىـم ىڭىز 

دىـ ن يۇقـاردا

ـۇر كىرگۇزس

 ئىشـلىمهي 

گـۇزگهن فو

كــاتهككه ئــو

有效性تـالالپ

نىــڭ بېشــىغ

           

ىشتا ھهممىمى

ىلىرىىلىرى

 قىلشىتىن ب

، بىـر خىـل

 :ۇ

كىسـى ھاسـىل

 性ىملىكتىن

هن تـۈدىـگ  

ىچىلىـدۇ بـۇ 

 ر

هتلهرنىــڭ ئا

ز تاللىغـان را

قىلسـى غۇالت

لىـپ ئانـدىن

 مهخپـى نۇمـ

خپـى نۇمـۇر 

الر بىـز كىرگ

 ئــاۋال بىرك

性-设置-公

كــى فورمۇالن

                

ن ساقالپ قېلى

رىبىرىبى

كسى ھاسىل 

ن ۋاقىـتالردا

 .ز

ۇرۇشقا بولىدۇ

الالش كۇنۇپك

دىـگهن تىـزى

有效性条件

مكـا ئى را گهن

ڭ قاتارلىقالر

ولغــان خهى ب

 .يدۇ

ڭىز بايـا سـىز

 تـالالپ مهشـغ

چىگه يېزىۋېل

  .بولىدۇ

  سال
ۇ كـاتهككه 

شلهتسـه مهخ

لهن باشـقىال

يهنــى ؛ .م 

公式-自定义

بــۇ يهردىك.(
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 تهجرتهجر

الش كۇنۇپك

تهرهپ قىلغـان

ئويالپ قالىمىز

ئهمهلگه ئاشۇ 

ى ئېچىـپ تـا

 数据 دىكى

件بۇ رامكىدىن

دىـگ 来源 غا

 تاتار، تاجىڭ

رى قىلمــاقچى

همهلگه ئاشماي

يىن قارىسـىڭ

ئانـدىن . دۇ

قانچه كـاتهكچ

پ بهرسهكمۇ ب

ىن بىر مىس
ىرگـۇزۇپ ئـۇ

ۇچۇرۇپ ئىش

ر ئۇسۇل بىـل

پىــپ چىقــتىم

数据 -义ن

.ىرگــۇزىمىز 

هۋالتالرنى تورن

خپىپى 

مكسىغا تالال

جهدىۋهل بىر ت

ى بولۇشنى ئ

تالر ئارقىلىق 

ۋلىـدىن بىرنـى

لىـك سـتونىد

ب  ى ئىچىلىدۇ

كىين ئاسـتىغ

 .زىمىز

رغىز، قازاق،

 تــالالش تــۇر

هك بولمىسا ئه

لغانـدىن كىـي

ھاسـىل بولىـد

سۆزلهرنى بىرق

نى كۆرسىتىپ

ى قوغداشتى
فورمـۇال كىر 

بىر بهتكه كۇ

ق ئاددى بىر

ېپســۇلىنى ت

ئانـدىن.مىز 

 فورمــۇال كىر

ايلى،  ياش ئه

مهخپمهخپ

جهدىۋهل رام

جه Excel ردا

ش كونۇپكسى

دهك مهشغۇالت

ىزمهت جهدىۋ

نـدىن تىزىمل

ئالوگ رامكسى

تاللىغاندىن ك

لهرنى كىرگۈ

، خهنزۇ، قىر

نــده چوقــۇم 

بولۇشى كىره

ى قىلىـپ بول

نه كۇنۇپكـا ھ

 .ىدۇ

چى بولغان س

چه دائىرىسىن

دا فورمىالنى
ـاتهككه بىـر

تنى باشقا ب

ىش ئارقىلىق

 قىلىــش ئۇس

كىزگۇزىـۋالىم

ا ئوخشــاش

لۈك پايدىلىنا

مم

- Excel 

ىز كۆپ ھالالر

غا قارىتا تالال

ى تۆۋهندىكىد

خى Excel ال

تـالاليمىز، ئا

 

数دىگهن دىئ

اليمىز بۇنى ت

 بولغان خهتل

ئۇيغۇر،: لهن

ى كىرگۈزگهن

) ،(كى پهش

مهشـغۇالتالرنى

لـۇق بىـر دان

 يۇقىرى بولى

لالش قىلماقچ

كىسىغا كاتهكچ

- Excel د
دهتته بىر كـا

شقىالر بۇبهت

زۇن ئىزدىنى

لمهيــدىغان 

 فورمۇالنى ك

مۇ ئاۋالقىغــا

توردىن ئۈنۈمل

  

  

1-
بى◆

مهزمۇنالرغ

بۇنى

ئاۋۋا

رامكىنـى ت

.تالاليمىز

数据 

تۈرنى تالال

قىلماقچى

مهسل

بــۇنى

شهكىلدىك

بـۇ م

ئۈچبۇلۇڭل

ئۈنۈمىڭىز

تا◆

来源 رامك

  

2-
ئاد

لىكىن با

،مهن ئۇز

ئوزگهرته

الزىملىق 

كــاتهككىم

ت



      بارلىيىتى   

ــۇالنى  رم

 

ىز باشقا 

ىكى غهم 

ايرىلىپ 

 بۇرۇنقى 

 بولمىسا 

  !!ىدىم

ۇرالرنىڭ 

 تىپپىپ

ىك سىمل

ئاچقاندا 

ق خاالس 

ش ئهزاالر 

ه ئۈچۈن 

  

ايتۇرۇپ 

  ئۇلۇغ

ھازىر بىر 

!!! 

ۇنلىغـان 

ـۆججهت 

ىزنىڭ مهسئۇل

ــان فور  قالغ

  . تهلمهيدۇ

رىڭىqq قسىز

تتى بۇنىڭدى

ىرىڭىزدىن ئا

لهن بهلكىم 

 يولۇققىڭىز 

ه مهن باشلىد

  ) چىلىق

نۇمۇ ىتتا بۇ

هتلىرىنى ت

ئىس ئوخشاش

بىر ئ ى يهنه

هت ۋاقىتلىق

نى ناتونوش

نىمه) ىرهك 

!!! سقۇچى

قات قاتارىغا 

سىزنىڭ بۇ

سىز ھ ۈنكى

   

ىڭ ئارزۇسى

سـانال نۇرغۇ

ىــــــق ھــــــ

           

ىشتا ھهممىمى

ــدى ن پ ئان

النى ئوزگهرت

 
تۇيۇق، تڭىز

 بىشىڭىز قات

دىكى دوسلى

 كهلگهن بىل

اق ئهھۋالغا 

قىنى ئهمىسه

گهن ئهرزانچ

بۇ ۋاقى، ىز 

ىڭ ھۆججه

 نۇمۇرنىڭ ئ

 بۇ نۇمۇرنى

بۇ پهقه كىن

ئهزالىرىن غان

رۇندلىشى كى

م ھوجوم با

رنى دوسىت

 بولسىال س

ته بولىدۇ چۈ

]!!! لهيمهن

  ۇلى

ھهممهيلهننى

ناھـايىتى ئا

ۋاقىتلى 

                

ن ساقالپ قېلى

ــىپ ــىنى بېس

تىكى فورمۇال

  لىۋىلىڭ
ىشىپ تۇراتت

قاتتىق  ،ز 

 ئۇىڭ ئىچىد

ى قايتۇرۇپ 

هگهر شۇندا

ق) پ باققان

دىگqq ھازىر

مدىن ئاچىمى

   ۇ

 نۇمۇرىڭىزنى

ى يهنه بىر 

ئاندىن .ىز 

بايقايسىز لىك

ممه قاچىالنغ

ئارقىلىق ئور

يىنكى قهده

كهن ئهزاالر

ىقىيهتلىك

سىڭىز ئهلۋهتت

قىيهت تىلهپى

ئهپچىل ئۇسۇ

ھ ىپ بېرىش

ن مپىيـوتىردا

ـــدۇ،يهنى
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ــ ــك بهلگىس

مۇ بۇكاتهكت

زنى كىلونل
 qدا پاراڭلى

رىۋىتىلدىڭىز

بهلكى  مهس

 q qرىڭىزنى

ئه، مۇمكىن 

مهن سىناپ( 

ھ!!! (راليمىز

ى بىر قىتىم

لغان بولىدۇ

 بولغان 

ئاندىن بۇنى

گه چاپاليسى

پ بولغىننى 

ڭىزنىڭ ھهم

 好友管理ئ

كىنۋاتمىز كىي

ق چىقىرۋهتك

همدى مۇۋاپى

ڭىز ماختانس

ىلىككه مۇۋه

تازىالشنىڭ ئ

شغۇالت ئىلى

ريانىـدا كوم

ئىگهللىۋالىــــ

هۋالتالرنى تورن

ــدىن تهڭلىـ

رقانچه قىلىپم

هزالىرىڭىز
qqڭىز بىلهن

چۈشۇرۇرىي 

ىڭىزدىن ئهم

qسىز شىنىمىز

ماسلىقىڭىز م

 ئىشلىتهيلى 

ۇمىرى تهييار

ىن نۇمۇرالرن

ساقلىنىپ قال

ىلونلىماقچى

ئ.پهيتىۋالمىز

تنىڭ ئۈستىگ

ن كىلونلىنىپ

نۇمۇرىڭ لغان

 理器چ چوقۇم

 ئۈچۈن چىك

 好友ئارقلىق

   !!! م

 بولدى ئه

كۆز قىلسىڭ-ز

دىڭىز كۆپچى

خلهتلهرنى ت

سالغۇسىز مهش

شـلىتىش جهر

شــــــلۇقنى ئ

ايلى،  ياش ئه

ــ ــپ ئان  يېزى

ئهمدى ھهر.

ڭىزدىكى ئه
 دوسىتلىرىڭ

ۇ سىز مهجبۇ

هك ئامراقلىقى

نلىكىگه ئىش

رىتالمئۇچ تا

ىلله سىناپ 

نۇqq نهچچه

ماقچى بولغان

مپىيۇتىردا س

تىردىن كى

ججهتنى كۆپ

لىق ھۆججهت

ڭ ئاللبۇرۇن

  ؟؟؟ىز 

ھسۇالتى بول

باسقۇچ بۇ(ز 

ئىلگىرلهش 

 友管理器ال

ام ۋهسساالم

 يىتهرلىك

شقىالرغا كۆز

مى بوپ قالد

تىردىكى ئهخ

تىز ھهم توس

الش ۋه ئىش

بوشججهتلهر 

لۈك پايدىلىنا

ــامىنى  ڭ ن

.ىش پۇتتى 

-Q Qرىڭ
ۇشال ھالدا 

شلىتىلۋاتىدۇ

غا بهqq  سىز

ىڭىزدا ئىكهن

رىڭىزنى قايت

ئۇسۇلنى بى 

ئاۋال بىر ن)

الزىم قىلم) 

ترىيالى كوم

كومپىيۇت) 

نامىلىق ھۆج

 user.نامىل

نۇمۇرىڭزنىڭ

انداق قىلىمى

كىلون مهھ) 

چىقىرۋىتىمىز

ئ  بىز ھازىر

ئوخشاشال) 

كال ئىش تاما

خزمىتىڭىز)

تىڭىزنڭ باش

لونالش ئالم

كومپىيوت-

مپىيوتىردا ت

Wنـى قـاچىال

هت ھــــــۆج

توردىن ئۈنۈمل

ــڭ كاتهكنى

ئى)يېزىڭ

3-
خۇ

جايدا ئىش

ئهلۋهتته 

قالغانلىقى

دوسىتلىر

 قىنى بۇ

1)

2)

بارلىق ما

3)

user.dbن

 dbيهنى

بۇرۇنقى 

ئهمدى قا

4)

قاتارغا چ

دىسىڭىز 

5)

ئهكهلسهك

6)

مۇۋاپقىيىت

ئۇلۇغ كىل

4-
كوم

Windows

ئهخــــــله

ت



      بارلىيىتى   

 :جهت

 ـــار

 Tempo

ك ئاسـتا 

چىلىككه 

دىم ،بـۇ 

开始 ـــا غ

@

echo 正

del /f /

del /f /

del /f /

del /f /

del /f /

del /f /

del /f /

del /f /

del /f /

rd /s /q

del /f /

del /f /

del /f /

del /f /

del /f /

echo 清

echo. &

ىزنىڭ مهسئۇل

ھــۆجج مچى

ــ ــــق تهيي لى

orary Inter

ى قۇلۇلىـدهك

ـــۆپچ ۇلىنى ك

ـۇيىچه ئالـد

始→程序→

@echo off  

正在清除系统

/s /q %syst

/s /q %syst

/s /q %syst

/s /q %syst

/s /q %syst

/s /q %syst

/s /q %syst

/s /q %win

/s /q %win

q %windir%

/q %userpr

/q %userpr

/s /q "%use

/s /q "%use

/s /q "%use

清除系统LJ完

& pause 

           

ىشتا ھهممىمى

تلىــق يــاردم

،ۋاقىتل :

  .تلهر

 rnetىـدىكى

ڭ سـۈرئىتىنى

ـــۇ الش ئۇس

بـ چه ئاتـالغۇ

附件→记事

  !!!ڭ

 

统垃圾文件

temdrive%

temdrive%

temdrive%

temdrive%

temdrive%

temdrive%

temdrive%

ndir%\*.bak

ndir%\prefe

%\temp & 

rofile%\coo

rofile%\rec

erprofile%\

erprofile%\

erprofile%\

完成！  

                

ن ساقالپ قېلى

، ۋاقىت.* :

chk.*ججهت

لىق ھۆججهت

ومشاق دىتالى

مپىيوتىرنىڭ

ـــازىال ــلهت ت

چقا خهنزۇچ

事本ـتىدىكى

ى كۆچۈرۈڭ

件，请稍等.

%\*.tmp  

%\*._mp  

%\*.log  

%\*.gid  

%\*.chk  

%\*.old  

%\recycled\*

k  

etch\*.*  

 md %wind

okies\*.*  

cent\*.*  

\Local Set

\Local Set

\recent\*.*
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log.ۆججهت

ــــۆجج ۈچى ھ

ۋاقىتل  باشقا

ت قىلىش يو

رمىسـاق،كوم

ــ ردىكى ئهخ

نزۇچه بولغاچ

 

ـــ پ ئهڭ ئاس

ئهينى رنى ئۆز

......  

*.*  

dir%\temp 

ttings\Temp

ttings\Temp

*"  

هۋالتالرنى تورن

نــدىلىك ھــۆ

تهكشــــۈرگۈ

ق بىر قاتار 

ورنى زىيارهت

 تـازىالپ تۇر

!!!  

ـــوتىر كومپىي

 ئاتالغۇ خهن

  !!!ورايمهن

تهرهپ ول

 ۋه يىزىقالر

  

porary Inte

p\*.*"  

ايلى،  ياش ئه

:*.tmpكۈن،

 دېســــكنى 

:*.oقاتارلىق

توIE لهزگى

سـتۇرغۇچنى 

 قىلىۋىتىدۇ

ـــده ك  تۆۋهن

!!  

كى كۆپىنچه 

تىن ئهپۇ سو

ـــو ۆزنىكى س

سېفىر-سان

ernet Files

لۈك پايدىلىنا

p、*._mpن

ــــاگىنتلىق 

old、*.bakت

بىرمه سىلهن

قىس ۆججهت

بئارام سىزنى

ـــه مهن  مىس

!ۆتهيئ رۇپ

مپىيوتىردىك

ق كۆپچىلىكتى

ـــۆ مپىيوتىرك

تۆۋهندىكى س

\*.*"  

توردىن ئۈنۈمل

مهســىلهن

*.gidــ ،م

ھۆججهت

مهس

Filesھـۆ

قىلىپ س

ئهم

تۇنۇشتۇر

كوم

تۇغۇرلۇق

كوم

كىرىپ،ت

ت



      بارلىيىتى   

 

所تۈرى 

 پىيوتىر

ئىش  ىزال

 !!!همهس

لهتكىلى 

بۇ دىتال 

ئاۋاز ،دۇ 

  ۈش

. رى بـار

سـكىنىڭ 

سىســتېما 

تناشـقان 

هسـلىگه 

تىشـتىن 

هسـلىگه 

جهتلىرى 

ــال   نورم

ىملىكــى 

ش قۇرىغا 

غىلىـپ، 
ىزنىڭ مهسئۇل

 ساقالش پ،

جهتنى كومپ

ش چهكسىڭى

ئه سا ئهجهپ

سسه كىچىكل

بۇ، كلىتىدۇ 

دهم قىالاليىد

گه كهلتۈرۈ

ش ئىقتىـدار

قـاتتىق دېس

س> -تاختــا

تۇرۇشـقا قات

ىسـتېمىنى ئه

سراپ قىلىۋىت

ئهگهر ئه: ىز

سـتېما ھـۆجج

 winXPكى 

شــالش تىزى

يرۇق يېزىش

وماتىـك قوزغ

           

ىشتا ھهممىمى

الشنى تالالپ

يىزىپ ھۆجج

ججهتنى قوش

سقىتىپ قالس

 
ن يېرىم ھهس

راپىدا كىچىك

سىراشقا يارد

  .ۈڭ

مىنى ئهسلىگ

گه كهلتـۈرۈش

ڭ ئۈسـتىگه 

هر تىــزگىن ت

ئهسلىگه قايت

دېسـكىغا سى

شلۇقىنى ئىس

ى بـولغىنىمى

ۇچىراپ سىس

ــاك ــا ي غالمىس

ــاكى با نى ي

بۇي. ئاچىمىز

ۈرگۈچ ئاپتو

                

ن ساقالپ قېلى

ساقال桌面 ى

清除 يقىلىپ

ساقلىغان ھۆج

،سىزگه ئهس

  پرىسالش
ى تهخمىنهن

بايىت ئهتىر

وشلۇقىنى ئاس

چۈشۈرۈ الپ

نىپ سىستېم

مىنى ئهسـلىگ

ئۇنىـڭ. هس

شــلهتكۈچىله

ىچىدىن ئه ئ

دا قـاتتىق د

پ دېسكا بوش

ۇ، دىمهكچـى

زىيىنىغـا ئـۇ

راممىالر قوزغ

كۇنۇپكىســىن

كۆزنىكىنى ئ

سـتېما تهكشـۈ

         

نىڭ زىيىنىدىن

41 

پ ،ھۆججهتنى

除系统 LJ.b

گه كىلىپ س

ىناپ كۆرۈڭ

ىكلىتىپ پ
ھهجىمىنى ڭ

مىگا2 ئۇنى 

كىسىنىڭ بو

ىالردىن تالال

دىن پايدىلىن

ـڭ سىسـتېم

ه كـۆپ ئهمه

كــۆپىنچه ئىش

ش ئىقتىدارى

داق بولغانـد

 ساقلىۋېلىپ

ولىۋهرمهيـدۇ

ۋىرۇسنىڭ ز

ــر بهزى پروگ

 Win+R  ك

جرا قىلىش ك

سـىڭىز سىس
هۋالتالرنى تورن

نى بىسىپ“ 

bat ئىسمىنى

ئۈستهل يۈزىگ

پچىىلىك سى

ىنى كىچى
ناخشىالرنىڭ

بولسا  اخشا

تۇرنىڭ دىسك

   

قايسى نوقتى

 دېسكىسىد

windows نىـ

غانالر ئـانچه

ق ئۈچــۈن ك

كه قايتۇرۇش

بۇنـد. ىتىـدۇ

ججهتلهرنى 

وۋا ئوچـۇق ب

م بىر كۈنى ۋ

ــك ب ىرهكلى

  ك؟

ختىســىدىن 

ى تالالپ ئىج

پ ئىجـرا قىلس
ايلى،  ياش ئه

”另存为“ۇپ

پ،ھۆججهت

الڭ،ئاندىن ئ

دۇ،قىنى كۆپ

ىڭ سىغىمى
نMP3 ىلىق

گابايىتلىق نا

كومپىيوت، كا

.هرمهيدۇزگ

  بېتى ش

mp3   
اندىن ھهر 

ىڭ قاچىالش

s XPلۇمكى 

ى ئىشلىتىدىغ

 قىلماســلىق

مىنى ئهسلىك

سىنى تاقىۋى

لىدىغان ھۆج

   

ممىسىده ھاۋ

كهنده مهلۇم

ــىزگه كى ، س

ىلىش كېرهك

ــا تاخكۇن ۇپك

لىش تۈرىنى

ى كىرگۈزۈپ
لۈك پايدىلىنا

چۈرۈپ بۇلۇ

قىلىپ تالالپ

يۈزىگه ساقال

سساالم بۇلىد

- MP3 نى
 دىتال ئارقى

مىگ4يهنى  

بارماق دىسك

تىزلىكى ئۆز 

ۈشۈرۈش باش

   رىش

压缩器.ex
ئا. چىكىڭ 

WinxXP نى

مىمىزگه مهل

ۇ ئىقتىدارنى

نى ئىســراپ

سىستېم> -

رنىڭ ھهممىس

شته ئىشلىتىل

. لى بولىدۇ

لهرنىڭ ھهم

شنى تاقىۋهتك

ــۇپ، ان بول

سه قانداق قى

ك. ســىرىمهڭ

كى ئىجرا قىل

Sfc /SCA نى
توردىن ئۈنۈمل

كۆچ

有文件ق

ئۈستهل ي

تامام ۋهس

  
5-
بۇ

،بۇلىدۇ 

سىزنىڭ 

 سۆرهت،

چۈ

كىر

  

xe 
نى
  

6-

ھهمم

لېكىن بۇ

بوشــلىقىن

خاسلىقى

دېسكىالر

كهلتۈرۈش

ساقالنغىل

كۈنل

كهلتۈرۈش

ــا قااليمىغ

ئىشلىمىس

ئهنس

ئاستىدىك

ANNOW

ت



      بارلىيىتى   

ـاچىالش 

 كېـيىن 

ـكهرتىپ 

 قىلىـش 

قالغانــدا 

ئىكرانـدا 

ى ن يېڭـ

ن ئىجـرا 

 كېـيىن 

لسـا تېـز 

. ئېتىـدۇ

كىسـىنى 

ونىدىكى 

ــۈمگه  ئۈن

ىزنىڭ مهسئۇل

Wi نىـڭ قـا

 سالغاندىن

ى دهپ ئهسـ

  ش
ـىده ئىجـرا 

ك بولــۇپ ق

بـۇ چاغـدا ئ

ىزىملىكىـدىن

كچى بولغـان

ـاقلىغاندىن

ئۇنـداق بول 

هن تهمىـن ئ

ىكمه كۇنۇپك

لىــك ســىتو

ــداق؟ ئ  قان

           

ىشتا ھهممىمى

inXPيقىسـا 

 دېسكىسىنى

  . قالماڭ

ىن ئېلىنـدى

ىنى ئېچىش
ىـڭ ھهممىسـ

كى كىرهكلىــك

  

ب.  باسـىمىز

ھـۆججهت تى

ـز ئېرىشـمهك

ن ۋاقىت سـ

. قورقىسـىز

ېرىيالالر بىله

Ctrl+A بىرى

ۇرۇپ تىزىمل

ــالاليمىز . ت

                

ن ساقالپ قېلى

ھـۆججهت با

ز قاچىالش 

شنى ئۇنتۇپ 

ىيـال تورىـدى

ش كۆزنىكى
ومپيۇتېرالرنى

ــش كــۆزنىك

ىش كېرهك؟

نۇپكىسـىنى

ىتونىدىكى ھ

ىكى دهل بىـ

  
 خېلى ئۇزۇن

ۋېتىشتىنمۇ 

رهكلىك ماتې

lt+Delسۇلى 

ــۇ  بېســىپ ت
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ن ساقالپ قېلى

 5.1«
  ى

غۇرســـــوفت

ىنىڭ تـۇنجى

دا بازارغــا س

ۈزۈش يۇمشا

ن ئۇيغۇرچه 

ياراتقان ىق

ــازىرقى زامــا

ـىنىش ۋه بى

ــى تاشــلى مىن

هنــــدۈرۈش

قا هندۈرۈش

ققا كېلىشىده

يىلـى -200

ن ۋه كومپيـۇ

لهر قوبــۇل ق

ڭ ئىمالسـى

شـــىدىن ئۆتك

رلــۇق رېكتو

  .يتىمىز

ئهنئهنىۋى ج 

شىلهرمۇ بـۇ

ى ئوڭۇشلۇق
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كتورى 
ېلىندى

ئۇيغ«

دېتالى

ئايــد

كىرگۈ

كېيىن

يېڭىلى

ئــۇ ھـ

ــ چۈش

قهدىم

پهرقله

پهرقله

بارلىقق

06ۇسخىسـى 

تهرجىمـان 

ۇن تهكلىــپل

ى سـۆزلهرنىڭ

ر تهكشۈرۈش

يىللىــق كورر

ئېي  رهھمهت

 قىلىدىغان

دهتتىكى كىش

ش خىزمىتىنى

هۋالتالرنى تورن

كوررېك
سې

نۇ ڭ يېڭـى

ر، تهھرىـر،

ۇرغــۇن ۇپ،

ئامبىرىـدىكى

ىـــڭ تهكـــرا

ي 40ققــان، 

غا ئاالھىده 

ررېكتورلۇق 

ئا ېجهيدۇ،

ش، تۈزىتىش

ايلى،  ياش ئه

وفت ك

نىڭ»ېكتورى

 كوررېكتـور

ۇرۇلغان بولــۇ

سۆزلۈك ئ .ى

ررېكتورالرنىـ

ئېلىشــقا چىق

رهھىمى ئاكىغ

ارقىلىق كور

ىقىمالرنى تې

تهكشۈرۈش ال

لۈك پايدىلىنا

يغۇرسو

سوفت كوررې

 بىـر قىسـىم

شــىگه تاپشــۇ

الر قوشۇلدى

ىيهتچان كور

تىدىن دهم ئ

ور ئىلياس ر

لهي ئادهم ئا

ۋاقىت ۋه چى

 ئوڭايال ئىمال

توردىن ئۈنۈمل

  

ئۇي«

 
  

ئۇيغۇرس«

پىشـقان 

ئىشلىتىش

ئىقتىدارال

مهســـئۇلى

نهشــرىيات

كوررېكتو

ئۇ پۈتۈنل

نۇرغۇن ۋ

ناھايىتى

ت



      بارلىيىتى   

نچىلىك 

 ــلهن

ۇســخىغا 

ھتىيـاجى 

. خشاش

مىــدىكى 

 ېرالرغـا

 ــېلىپ

دهتتىكى 

شـرىيات 

 Micros

ساســلىقى 

گه مـاس 

ىزنىڭ مهسئۇل

دىغانالرغا قا

ــى بىـ  يېزىق

نۇ كهســپىي

شـلىتىش ئېھ

.   

  (دۇ

پۈتۈنلهي ئو

تىــپ ئۆلچىم

ان كومپيۇتې

ئېغىزغــا ســ 

.  

گـانالردا ئـاد

 بولۇپ، نهش

soft Excel 

  

بــۇ ئاس پ،

ئىشلىتىشـىگ 

           

ىشتا ھهممىمى

 شۇغۇللىنىد

ــل ــۇر تى يغ

  .دۇ

نۇســخا ۋه ك

ئىش .لىنىـدۇ

 شكه بولىدۇ

 ئىشلىتىلىد

قتىدارلىرى پ

ۋه ئهلكات د

ۇپ، خالىغـا

 USBىنى

 قۇاليلىق ك

ئورگ-ئىـداره

.  

  (لىتىلىدۇ

 قهدهر كۆپ

 / PowerPo

 (شلىتىلىدۇ

شــاش بولــۇپ

 رىياتالرنىڭ

                

ن ساقالپ قېلى

زمىتى بىلهن

ــالىمىز ئۇي ېت

ىپ كېلهلهيد

ۆلچهملىــك ن

ھاسـى پهرقل

  (ۇ

ئىشلىتىش الپ

قارانچۇقى ل

ئىق باشقاۋه 

دا، يۇنىكــو

هپلىـك بولـۇ

، قــارانچۇقى

ر ئۈچۈن بهك

ئ انالر ياكى

كېلىدۇ اس

رانچۇقى ئىشل

ڭ سانى بىر 

 oint 2003ه

ئىش ارانچۇقى

بىــلهن ئوخش

نهشـر-ـداره
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هرجىمه خىزم

ــاق دې  يۇمش

لىقالرنى ئېلى

ق دېتــالى ئۆ

دارى ۋه باھ

ئىشلىتىلىدۇ 

هكرار قاچىال

ۇمشاق دېتال

ك مىقدارى ۋ

 Mمۇھىتىــد

  .يدۇ

ـارانچۇقى ئه

غان چاغــدا،

تۇرىدىغانالر

 ئىشلىتىۋاتقا

الر ئۈچۈن ما

ق دېتال قار

ي سۆزلهرنىڭ

ن باشقا يهنه

اق دېتال قا

نۇسخىســى ب

رالشـقان ئىـد

هۋالتالرنى تورن

تىل ته» 20

ــۇ  ــا، ب ولس

ىلىك قۇاليل

يۇمشــاق» .5

دارى، ئىقتىـد

   .دۇ

 مهت كارتى

ومپيۇتېرغا ته

ئېغىزلىق يۇ 

ىنىڭ سۆزلۈك

Microsoft W

رلۇق قىالاليد

ق دېتـال قـ

 ئىشــلىتىدىغ

ۇتېر ئالماشت

ه كومپيۇتېر 

دىغانالپ قىلى

زلىق يۇمشاق

كهسپىي ىدا

  .كېلىدۇ

Mھىتىدىنمۇ

  .لىدۇ

غىزلىق يۇمشا

ى كهســپىي ن

هر كۆپ، تور

ايلى،  ياش ئه

005لۇغىتى  

ــگهن بو  كهل

ۈچۈن شۇنچى

1رېكتــورى 

سۆزلۈك مىقـد

ۋېلىشقا بولىد

  سخىسى
مۇالزىم(ۈهن 

غان بىرال كو

 USB) ۈهن

كى نۇسخىسى

Word 200

ن كوررېكتور

زلىـق يۇمشـا

بولىــدۇ،قا 

دائىم كومپيۇ

 ئائىلىلهرده

ى بىر تهرهپ

 

 (USB ئېغىز

زلۈك ئامبىرى

ك هكمۇ ماس

Microsoft W

 خىزمهت قىل

ئېغ USB) ن

ه ئىقتىــدارى

نى بىر قهده

لۈك پايدىلىنا

سوفت چوڭ

ــپ  ق ئېلى

ئۈنىدىغانالر 

ســوفت كورر

ن بولۇپ، س

تالالپ سېتىۋ

نۇسلىك 
يۈ 100: سى

ه تهۋه بولغا

يۈ 480: سى

ىكى بۇ ئىكك

03 / 2007

گه نىسبهتهن

 USBئېغىز

چه قاچىالشــق

. زال بولىدۇ

ۇ نۇسخىسى

ت ماقالىلهرنى

   نۇسخىسى

 يۈهن 980 

ىسىنىڭ سۆز

ى ئۈچۈن به

Word 2003 

مۇھىتىدىمۇ 

  نۇسخىسى

يۈهن 1800 

 مىقــدارى ۋه

رالرنىڭ سان

توردىن ئۈنۈمل

ئۇيغۇرس«

ــق قۇاليلى

شۇغۇللىن

ئۇيغۇرس«

ئايرىلغان

بويىچه ت

  

ئۆلچهمل
باھاس (1)

ئۆزىڭىزگه

باھاس (2)

يۇقىرىدىك

 7پهقهت

ماقالىلهرگ

 Bئهممـا،

خالىغــانچ

قويسىڭىز

شۇڭا، بۇ

ھۆججهت

  

كهسپىي 

:باھاسى

بۇ نۇسخى

ئورۇنلىرى

 / 2007 

م 2007 /

  

ن كارخانا

:باھاسى

ســۆزلۈك 

كومپيۇتېر

ت



      بارلىيىتى   

، مۇشـۇ 

چهملىـك 

 ئىككـى 

ۈچـۈن، 

رىـدارالر 

ــارتى   ك

» 5.1ى 

ۈنىگىچه 

كىســىنى 

  

نــى »رى

 قىلىـــپ 

رتىشـنى 

-ر تىـل

هرهققىـي 

 

ىزنىڭ مهسئۇل

ش ئـارقىلىق

  ( بولىدۇ

ۈنىگىچه ئۆلچ

جهمئىـي(ۇ 

  )ىلىدۇ

ئۈ ۋالغۇچىالر

خېر كهتكهن

ــۇالزىمهت م

كوررېكتورى 

كـــۈ-30ـڭ 

ىپنىــڭ دىسك

.رسا بولىدۇ

ــور  كوررېكت

 تـــۈرۈكچه 

ھىـده ئهسكه

الالر ئۇيغـۇر

ڭ سـاغالم ته

           

ىشتا ھهممىمى

لىپ قويـۇش

لۇق قىلىشقا

كـۈ-30ـڭ 

ۋغات قىلىـد

رانچۇقى بېرى

سـىنى سـېتىۋ

ىن ئېشىپ ك

ــاكى مـ ـدۇ ي

ۇيغۇرسوفت

  

ينىـــئا-6ـى 

كــى ئهلكاتى

يۈهن تاپشۇر

يغۇرســوفتۇ

ئهرهبـــچه، 

ئاالھى كهنـده

دېتـاۇمشـاق 

يېزىقىنىـڭ-

 

                

ن ساقالپ قېلى

سېل نچۇقنى

 كوررېكتورل

ئاينىـ-4لـى 

بىرسى سـوۋ

ق دېتال قار

  ئۈچۈن 

ـك نۇسخىس

يىلدى 3ىتى 

ــ ــى ئېلىنى ىق

ئۇ« بولغان 

چىالر ئۈچۈن

يىلـــ-2007 

ئىلگىرىك. دۇ

ي 50ئۈچۈن 

ئۇ» ســىدا

گلىـــزچه،

E-Mئهۋهتك

 قاتـارلىق يۇ

ۇيغـۇر تىـل
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غا قارا)متېر

ۋاقىتتا بىرال

يىل-2007 ،

سېتىۋالسا  

ياكى يۇمشاق

 ىۋالغۇچىالر

يۈهنلىـ 480 

ىتىش مۇددى

ۈرۈش ھهقى

ى ئوخشاش 

 سېتىۋالغۇچ

باشـــالپ،  

بېرىلىــد الپ

ئۆستۈرۈش ئ

ت سىستېمىس

ۈنىشـــى ئىنگ

 Mailچـۈن، 

لـۇغهت  وڭ

ئۇ. دىلهيـدۇ

 .ىيىتى بار

هۋالتالرنى تورن

مۇالزىم(يۇتېر

پيۇتېرالردا ب

دىن باشـقا،

چۈن، بىرنى

كارتى ي مهت

  

سېتى» تورى

نىڭ »تورى

ئىشلى. ىنىدۇ

ــىنى  ــتۈس ئۆس

ۋه ئىقتىدارى

نى »5.0پ 

كۈنىـــدىن

يــېڭىال» .5

ئ هرىجىسىنى

  چۈن

چه مهشــغۇالت

چىالش كۆرۈ

سـتۈرۈش ئۈچ

كتـورى، چـو

ئىپاد ىمىزنى

مهسئۇلى ىك

ايلى،  ياش ئه

نه ئانا كومپي

انه باال كومپ

ي نۇسخىسـىد

غۇچىالر ئۈچ

 دانه مۇالزىم

 ش ھهققىده

فت كوررېكت

فت كوررېكت

قسىز تهمىنلى

دهرىجىسـ 20

ۈك ئامبىرى ۋ

ئهلكاتىپ فت

ك-30نىـــڭ 

1رېكتــورى 

ز بولۇپ، ده

رلىرىمىز ئۈچ

ــۈرۈكچ چه، ت

چـــۈن، قـــاچ

جىسـىنى ئۆس

ىـپ، كوررېك

ڭقۇر ھۆرمىتى

نىڭ تېگىشلى

لۈك پايدىلىنا

يهنى بىر دان

د 30النغان 

 ۋه كهسـپىي

ىنى سېتىۋالغ

سكا، ئىككى 

شيېڭىال ىنى

ئۇيغۇرسو« 

ئۇيغۇرسو« 

سخىسى ھهق

0%، پهقهت 

ىغان سۆزلۈك

  .بېرىلىدۇ

ئۇيغۇرسو« 

ئاين-3ىلـــى 

ســوفت كورر

ش ھاجهتسىز

خېرىدا ىكى

ــچ چه، ئهرهب

ۋاتقانالر ئۈچ

دهرىج. ـدى

  .قالماڭ

وفت ئهلكاتى

 بولغان چوڭ

 ھهممهيلهنن

توردىن ئۈنۈمل

كېلىدۇ ي

تورغا ئۇال

كارخانـا 

نۇسخىسى

دانه دىس

  

دهرىجىسى

ئىلگىرى 

ئىلگىرى 

يېڭى نۇس

ــۈن، ئۈچ

ئىشلىتىد

ھهقسىز ب

  

ئىلگىرى 

يى-2007

ئۇيغۇرس«

قايتۇرۇش

  

چهتئهلدى

ــزچ ئىنگلى

ئىشـــلىتىۋ

اليىھىلهنـ

ئۇنتۇپ ق

ئۇيغۇرسو

يېزىقىغا 

قىلىشىدا

ت



      بارلىيىتى   

ىڭ 

 بىـرلهپ 

ق شـۇڭا 

ــۇلمۇ  ۇس

ئــۆزىڭىز 

ۇر خهت 

 :   

ــويىنچه 

tools>o

ىزنىڭ مهسئۇل

زۈشنى

  

  : ڭ

خسـىنى بىـر 

ل ئـاۋارچىلىق

ــتىكى ئۇ باش

ئ يلىنىپ ،

بىـرهر قـۇ) ڭ

 مهسلهن..ۇ 

ــپ بـ  تهرتى

options>set

           

ىشتا ھهممىمى

كۈز

  سۇلى

ۈرۈپ قاچىالڭ

 خهت نۇسخ

ۇسـۇل سـهل

ــىمدا ب ى قىس

ىــدىن پايــد

ساش ساقالڭ

بولىدۇ ىزمۇ

ــدىن  ، ئان

ttings>weft

                

ن ساقالپ قېلى

ن ئۆتك

 ئۇس

ردىن چۈشۈ

http://ww  

پ ، بىرسـى 

نجى خىل ئۇ

ــى ، كىيىنك

ســاش دىتالى

دى بهت ياس

ى ساقلىسىڭى

ــڭ  قوزغىتى

ft  
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دىن 

ملۈك

يهولمىسا بۇ 

ww.xamxa

خىـل بولـۇپ

بىرىن..الش 

ــتۇرىمهن  ش

تــور بهت ياس

ىدا بىر ئادد

هتتىن بىرنى

ــيىن  ىن كى

هۋالتالرنى تورن

wef 

ئۈنۈم

كىرهك ، بو

ar.com/uyg

ش ئىككـى خ

ھهممىنى تالال

ــۇلنى تونۇش

كى باشــقا ت

سخسىخهت نۇ

كى ئاپئاق به

ــد الپ بولغان

ايلى،  ياش ئه

ftى 

ئهڭ ئ

 weبولىشى ك

ghur/list.as

ن ئۆتكـۈزۈش

ھبىراقال  ى

ــل ئۇسـ  خى

 frontpaيــا

ى بولغان خ

، ياك) ولدى

ــاچىال ى ق

  ... ىڭ

لۈك پايدىلىنا

ر بهتنى

 eftل سىزده

sp?id=164ڭ

تىـن weft ه

، يهنه بىرسى

ــى ىككىنچ

  .. لىدۇ

 ageئــاۋۋال

ه تونۇتماقچى

ويسىڭىزال بو

 weft ــى ن

كىلهرنى ئېچى

توردىن ئۈنۈمل

  

تور

  

ئاۋۋال 1.

چۈشۈرۈڭ

ئادهتته.2

تالالش ،

ــازىر ئى ھ

كۆرسىتىل

ســىز ئ.3

ئۇيغۈرچه

يېزىپ قو

  

 

ــىز.4 س

تۆۋهندىك

  

ت



      بارلىيىتى   

 يېزىــڭ 

ىزنىڭ مهسئۇل

 .. قىلىڭ

ئىســىمنى ه

           

ىشتا ھهممىمى

تىلگهندهك 

ســاندۇقى ۋه

                

ن ساقالپ قېلى

ىمده كۆرسىت

نــده خهت س
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ئاندىن رهسى

هرگه كهلگهن

هۋالتالرنى تورن

ت چىقىدۇ ،ئ

ســىپ بــۇ يه

  (..ىدۇ

ايلى،  ياش ئه

ھالهت ىدهك

دىگهننــى بېس

زمۇ بولىۋىرىد

لۈك پايدىلىنا

ز رهسىمدىكى

كــى قهدهم د

چه يازسىڭىز

توردىن ئۈنۈمل

ئاچسىڭىز

  

كىيىنك.5

خالىغانچ(

  

ت



      بارلىيىتى   

ۇيغـۈرچه 

 ياخشـى 

 بېســىپ 
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