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 كۆپ ئىشلىتىلىدىغان كومپيۇتېر بىلىملىرى
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===========================================  

  بىلگهننى يولالڭ بىلمىگهن بىلىۋالسۇن، بىلمىگهننى يولالڭ بىلگهنلهر دهپ بهرسۇن 

تېز قوزغىتىش كونۇپكىسى. بىرىنچى

 مائۇسنى ۋهزىپه ئىستونىغا ئهكىلىپ ئوڭ كونۇپكىنى ئالدى بىلهن

  . نى باسىمىز» تېز قوزغىتىش«باسىمىز ۋه بۇ يهردىن 

  
بۇنىڭدا ۋهزىپه ئىستونىدا بىر قانچه تۈرلۈك تېز قوزغىتىش كونۇپكىسى 

بىز بۇ پروگراممىالرنى قوزغىتىش ئۈچۈن .  پهيدا بولىدۇ 

 سنى قوش چهكمهي، بىرال قېتىم چېكىش ئارقىلىق تېزالمائۇ

 تور زىيارهتچىنى : قوزغىتىش مهقسىتىگه يېتهلهيمىز، مهسىلهن

 بىز بىرقانچه .  ئېچىش دىگهندهكئېچىش، مېدىئا قويغۇچنى 

تور بهت ياكى باشقا كۆزنهكلهرنى كۆرۈپ تۇرغىنىمىزدا تېزدىن ئېكران 

بهزىده بىز . اسساقال بولىدۇ نى بيۈزىگه قايتماقچى بولساق 

 نى ئۆچۈرۋىتىپ قالىمىز، بۇ چاغدا پهقهت ئېھتىياتسىزلىقتىن 

  ئىجرا قىلىشقا--- بوسۇغا

REGSVR32 /n /i:u shell32  بۇيرىقىنى كىرگۈزۈپ ئىجرا 

  . قىلساقال بولىدۇ
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بۇ چاغدا بىز   .  بهلگىسىنىڭ پهيدا بولغانلىقىنى كۆرهلهيمىز

غىتىش كونۇپكىسى يوقاپ كهتسه ياكى سىز باشقا ئهگهر باشقا تېز قوز

پروگراممىالرنىڭ تېزقوزغىتىش كونۇپكىسىنى بۇ يهرگه قوشماقچى 

بولسىڭىز، پهقهت ئېكران يۈزىدىكى سىنبهلگىنى مائۇس بىلهن بىر 

تارتىپ ئهكىلىپ قويسىڭىزال بۇ يهرگه چېكىپ تۇرۇپ 

  . بولىدۇ

  ئهالالشتۇرۇش. ئىككىنچى

ئالدى بىلهن . ېرىمنىڭ خاسلىقىنى ئاچىمىزمېنىڭ كومپيۇت. 1

  
بۇ يهردىكى يىراقتىن ھهمكارلىشىشنىڭ ئالدىدىكى بهلگىنى 

ئهگهر كومپيۇتېرىڭىزنى مۇالزىمىتېر ئارقىلىق كونترول (ئېلىۋىتىڭ 

. ، بۇ بىخهتهرلىكنى كۈچهيتىشكه پايدىلىق)قىلىش ھاجهتسىز بولسا

ۇق قويۇلغان بولۇپ، كۆپ قىسىم گوست سېستىمىالردا بۇ يوچۇق ئوچ

  . باشقىالر ئاسانال سىزنىڭ كومپيۇتېرىڭىزنى باشقۇرۇپ كېتهلهيدۇ
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. ئاپتوماتىك سېستىما يامىقىنى قاچىالش ئىقتىدارىنى توختىتىمىز. 2

  
سېستىما ياماقلىرى تورغا چىقىشتىكى بىخهتهرلىكته مۇھىم رول 

ا ئهمما ئىشلىتىۋاتقان مهشغۇالت سېستىمىڭىز ساخت. ئوينايدۇ

نهشىردىكى بولۇپ قالسا ئهڭ ياخشىسى بۇنى ئېتىۋىتىپ 

com.safe360.www بىخهتهرلىك دېتالى ئارقىلىق 360  دىكى 

  . ياماق قاچىالڭ

ۋىندوۋسنىڭ ئۆزىده بار بولغان ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئىقتىدارىنى . 3

ى يوق، پهقهت ئىچكى سىغىم بۇ ئىقتىدارنىڭ ئانچه چوڭ رول. تاقاش

ئهمما بهزى ۋاقىتالردا . ۋه بوشلۇق ئىگهللهپ سۈرئهتكه تهسىر قىلىدۇ

سېستىمىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن الزىم بولۇپ قالىدىغان ۋاقىتالرمۇ 

  .بار
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رهسىمدىكىدهك بارلىق دېسكىالرنىڭ ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئىقتىدارىنى 

 .شكه بولىدۇتاقاش ئارقىلىق بۇ مهشغۇالتنى ئېتىۋىتى

 بۇ دىگهنلىك بارلىق دېسكىنىڭ ئهسلىگه 

 c ئهگهر سىز سېستىما قاچىالنغان . كهلتۈرۈش ئىقتىدارىنى تاقاش

باشقا دېسكىنىڭ ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئىقتىدارىنى ساقالپ قېلىپ 

شۇ رايوننى تالالپ ئاۋال رايونالرنىڭكىنى ئېتىۋهتمهكچى بولسىڭىز، 

تىۋهتسىڭىز ۋه ئاچسىڭىز  ئارقىلىق ئېئاندىن تۇرۇپ 

  . بولىدۇ

  . يۇقىرى دهرىجىلىك تهڭشهش. 3
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  .  تهڭشهيمىز（性能）ئالدى بىلهن ئىقتىدارىنى

  
自定义(بۇ تۈردىن بىز ئۆزى بهلگىلهش تۈرىنى   تالالپ)
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قويساق بىز ئادهتته كۆپ ئىشلهتمهيدىغان سېستىما ئىقتىدارلىرى 

ندا ئىككىنچى تالالشقا ئهمما بۇ تۈردىن ئاستىدىن سانىغا. تاقىلىدۇ

بولمىسا ئېكراندىكى . بهلگه ئۇرۇپ قويۇڭ

  . سىنبهلگىلهرنىڭ تهكتىگه كۆك رهڭ چىقىپ قالىدۇ

 تۈرنى   بۇ ئهمدى

  .تهڭشهيمىز

بۇنىڭدا قوزغىلىش، تاقاش تېزلىكىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن 

  
  . دهك تهڭشهپ قويساق بولىدۇ
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 نىڭ ئاستىدىكى 

هخلهتلهر مىدىكى ئىتىڭ، بولمىسا سېستىئالدىدىكى بهلگىلهرنى ئېلىۋ

يىپ ئېغىرالپ كېتىدۇ ۋه خاتالىق كۆرۈلگهنده كومپيۇتېر كۆپى

  . ئاپتوماتىك قايتا قوزغىلىپ ئاۋاره قىلىدۇ

 دىگهن يېرىدىن ئهڭ ئاستىدا 

بۇ .  رهسىمدىكىدهك تالاليمىز

ۋىلىشتىن سېستىمىدا خاتالىق ئۇچۇرى كۆرۈلگهنده توال ئۇچۇر چىقى

  . نىش ئۈچۈندۇرساقلى

بىز يۇقارقى تهڭشهشلهرنى ئېلىپ بارغاندىن كىيىن سېستىما . 4

ئهگهر سىز بۇ خىل ھالهتنى . ھالهتكه كېلىدۇكۆرۈنىشى كىالسسىك 

، ئېكران )ئادهتته بۇ خىل ھالهتته سۈرئهت تېزلىشىدۇ(ياقتۇرمىسىڭىز 

外(خاسلىقىنى ئېچىپ تاشقى قىياپهت  观 ( دىن

رۇڭ  نى تالالپ مۇقىمالشتۇ
يهنه بۇ يهردىن ).  ھالهتنى( windows xp
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غا ) 效果( ئۈنۈم 

تۆۋهندىكىدهك تهڭشهش ئېلىپ ئېكران خهت ھالىتىگه قارىتا   كىرىپ

  . بارىمىز

مهيلى  بۇنىڭدا 

  . ئۇيغۇرچه خهتلهر چاپاق چىقىۋالمايدۇتور بهت ياكى ۋوردتا 

  : ھۆججهت قىسقۇچنى ئهالالشتۇرۇش. 5

نى » كومپيۇتېرىممېنىڭ «شقاندىن كىيىن سىز بۇ مهشغۇالتالر ئاياقال

ئاچسىڭىز ئادهتته كۆزنهكنىڭ سول تهرىپىده كۆرىنىدىغان قوشۇمچه 

  . كۆزنهك كۆرۈنمهيدۇ
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  سىز بۇنى ئهسلىگه كهلتۈرمهكچى بولسىڭىز قورال ئىستونىدىن 

  : ، رهسىمدىكىدهكھۆججهت قىسقۇچ تالالش تۈرىنى ئېچىڭ

  
ھۆججهت قىسقۇچتا دائىم  تۈرىدىن ش تالال)常规(ئادهتتىكى ۋه 

  . ئىشلىتىلىدىغان ۋهزىپه ئىستونىنى كۆرسىتىشنى تالالپ قويۇڭ

  
ئادهتته سول تهرهپته كۆرىنىدىغان ۋهزىپه ئىستونى بۇنىڭ بىلهن 

  . پهيدا بولىدۇ
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ھۆججهت بۇ يهرده يهنه بىر تهڭشهيدىغان ئورۇن بار، يهنى سىز 

گه كىرىپ ) 查看(ۆرۈش قىسقۇچ تالالش تۈرىنى ئىچىدىكى ك

ۇپ بۇ  بىرىنچى تۈرنىڭ ئالدىغا بهلگه قويرهسىمده كۆرسىتىلگهن 

 Thumbs.dbقاتتىق دېسكىدا دائىم  :رولى. ئىقتىدارنى چهكلهيمىز

 بۇ رهسىم ھۆججهتلىرى. ناملىق ھۆججهت پهيدا بولۇپ قالىدۇ

ئاساسىدا پهيدا بولىدىغان ھۆججهت بولۇپ، بۇنى چهكلىۋهتسهك 

ئهكسىچه كۆپ بولۇپ كهتسه سىغىمنى .  زىيىنى يوقھېچقانداق

  . بهزىده ۋىرۇس ئوخشايدۇ دهپمۇ قالىمىز. ئىگهللهيدۇ
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تۈرى بىلهن ئهمدى بۇنىڭ ئاستىدىكى مۇھىم بولغان ئىككى تالالش 

 قوغدىلىدىغان سېستىما ھۆججهتلىرىنى ۋه تونۇشايلى، بۇالر بولسا 

  . تىن ئىبارهت) لهشچهك (يوشۇرۇن ھۆججهتلهرنى كۆرسىتىپ بېرىش

  
بارلىق يوشۇرۇن ھۆججهتلهرنى كۆرسىتىش ئىقتىدارى بهزى ھالالردا 

 پهقهت نچىلىقى تۈپهيلىدىن يوقاپ كېتىپ، ۋىرۇسنىڭ بۇزغۇ

يوشۇرۇن ھۆججهتلهرنى كۆرسهتمهسلىك تالالش تۈرىال قېلىپ 

بۇ چاغدا بىز ئالدى بىلهن تۆۋهندىكى مهزمۇننى تېكىست . قالىدۇ

  ىقنى كۆچۈرمهڭزبۇ سى: === لىده ساقلىۋالىمىزكھۆججهت شه

===========================================  

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win

dows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden] 

"Text"="@shell32.dll,-30499" 

"Type"="group" 
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"Bitmap"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,

00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,  

00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,

00,33,00,32,00,5c,00,53,00,  

48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6

c,00,6c,00,2c,00,34,00,00,  00 

"HelpID"="shell.hlp#51131" 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win

dows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\N

OHIDDEN] 

"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersio

n\\Explorer\\Advanced" 

"Text"="@shell32.dll,-30501" 

"Type"="radio" 

"CheckedValue"=dword:00000002 

"ValueName"="Hidden" 

"DefaultValue"=dword:00000002 

"HKeyRoot"=dword:80000001 

"HelpID"="shell.hlp#51104" 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win

dows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SH

OWALL] 
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"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersio

n\\Explorer\\Advanced" 

"Text"="@shell32.dll,-30500" 

"Type"="radio" 

"CheckedValue"=dword:00000001 

"ValueName"="Hidden" 

"DefaultValue"=dword:00000002 

"HKeyRoot"=dword:80000001 

"HelpID"="shell.hlp#51105" 

=========================================  

امىنى ن)reg.123(كېڭهيتىلگهنبۇ تېكست ھۆججهتنىڭ ئاندىن 

  . ساقاليمىز

بۇ تهييار بولغاندىن كىيىن قوش چېكىپ ئىجرا قىلساق يوشۇرۇن 

  . ھۆججهتلهرنى كۆرسىتىش تۈرى پهيدا بولىدۇ

 ئهگهر بۇ باسقۇچالردىن كىيىنمۇ بارلىق يوشۇرۇن ھۆججهتلهرنى     

  قانداق قىلىمىز؟؟؟كۆرسىتىش مۇمكىن بولمىسا 

ئهمدى بىز بۇنى تىزىمالش جهدۋىلىدىكى خاتالىقنى ئوڭشاش 

  . ئارقىلىق ھهل قىلىمىز

  تۈرلهرنى يېيىپ ۋه . مالش جهدۋىلىنى ئاچىمىزىئالدى بىلهن تىز

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\

CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWA

LL 



 

بۇ تۈرگه ئهمدى ئوڭ تهرهپتىكى كۆزنهكتىن .  تۈرنى ئاچىمىزبۇ

CheckedValue ئهگهر بۇنى قوش چهكسىڭىز .  دىققهت قىلىڭ

بولسا  »0« بولسا يوشۇرۇن ھۆججهت ئېچىلىدۇ، »1«قىممىتى 

ۋىرۇس كاشىلىسى  بۇ يهرده شۇنى ئهسكهرتىپ قوياي،. ئېچىلمايدۇ

ىتى ئۆزگىرىپ  قىممCheckedValue نىڭ DWORDتۈپهيلىدىن 

بۇنىڭ .  بولۇپ قالسا يوشۇرۇن ھۆججهتلهر ئېچىلمايدۇ

 نى ئۆچۈرۈپ تاشالپ بوش يهرگه CheckedValueئۈچۈن بىز 

 قىممىتى  DWORDيېڭىدىن بىر مائۇسنىڭ ئوڭ تهرىپىنى چېكىپ 

  : رهسىم. قۇرىمىز

  
CheckedValue قىلىپ ئۆزگهرتىمىز ۋه قىممىتىنى ۋه بۇنىڭ نامىنى 

بۇ چاغدا يوشۇرۇن ھۆججهتلىرىڭىز مانا مهن . ۆزگهرتىمىزگه ئ» 1«

  . دهپال چىقىدۇ

IE  تهڭشهش )  (تور زىيارهتچىنى. ئۈچىنچى

.  ئېچىڭتور زىيارهتچىنىڭ خارهكتىرىدىن ئادهتتىكى تالالشنى . 1

  : رهسىم
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 تارىخى خاتىرىلهرنى ئۆچۈرۈش ۋاقتى ئادهتته 

ت داۋامىدىكى كۆپ قىسىم  كۈن قىلىپ تالالپ قويساق تور زىياره1نى 

ده سېستىما ئېغىرالپ -خاتىرىلهر ئاپتوماتىك تازىلىنىپ ماڭىدۇ

about:blank ئاق بهت قىلىش، باش بهتنى . كهتمهيدۇ

 بۇ يهردىكى ئهخلهتلهرنى دائىم تازىالپ 

 دىكى رۈيشىڭ com.ikaka.tool://http. تۇرۇش پايدىلىق

بىخهتهرلىك ياردهمچىسىنىڭ بۇ ئهخلهتلهرنى ئاپتوماتىك تازىالش 

ئىقتىدارى بار بولۇپ، تهڭشهپال قويسىڭىز ھهر قېتىم تور زىيارهتچىنى 

  . تاقىغاندا ساقلىنىپ قالغان ئهخلهتلهرنى ئاپتوماتىك تازىاليدۇ

  : تهڭشهش ئۇسۇلى
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خاتىرىلهرنى ئاپتوماتىك ئۆچۈرۈشتىن 

   رهسىمدىكىدهك .ھهممىنى تالالپ تهڭشهيسىزئۆزىڭىز تالالپ ياكى 
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تور زىيارهتچىنى  « نىڭ ئالدىغا يهنى 

قا بهلگه ئۇرۇپ »تاقىغاندا تالالنغان تۈرلهرنى ئاپتوماتىك تازىالش 

  . قويساق بولىدۇ

  . بىخهتهرلىك تالالش تۈرىنى ئېچىڭ. 2

  
   ھهرقايسىسىنىڭ ۋه بۇ يهردىكى

  
默认»لدىكىكۆڭۈ« بىخهتهرلىك دهرىجىسىنى   .  قىلىپ تالالڭ

ئهگهر بهك يۇقىرى قىلىپ تاللىۋهتسىڭىز بهزى تور بهتلهرگه نورمال 

  . چىققىلى بولمايدۇ
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. پىيهتلىك تۈرىنى ئېچىڭخمه. 3  

 بۇ يهردىن ئاساسلىقى 

  تهڭشهشكه كىرىپ دىكى بوش ئورۇنغا بهلگه قويىمىز ئاندىن 

 رهسىمدىكى ئىككى بوش 

  . گىنى ئېلىپ تاشالپ مۇقىمالشتۇرىمىزئورۇننىڭ ئالدىدىكى بهل

بۇ ئاساسلىقى بهزى بىر تور بهتلهرگه كىرگهنده ئاددرىس ئىستونىنىڭ 

ئاستىغا ياكى تور بهت يۈزىگه مهلۇم خىل دېتالنى قاچىالش ئۇچۇرى 

  . چىقىۋىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈندۇر

 بىخهتهرلىك دېتالىنى قاچىالش ۋه ئىشلىتىش 360. تۆتىنچى

  ئۇسۇلى

 بىخهتهرلىك دېتالى سىزنىڭ توردا بىخهتهر مهشغۇالت 360

دا كهم بولسا بولمايدىغان دېتال، گهرچه باشقا مهخسۇس قىلىشىڭىز

ۋىرۇس تازىالش دېتالىغا ئوخشاش كۈچلۈك ۋىرۇسقا قارشى تۈرۈش 

ئهمما لۈكچهك دېتالالرنى، سېستىما ئىقتىدارى بولمىسىمۇ، 

رىنى ئهالالشتۇرۇش، قوزغىلىش تۈرلىئهخلهتلىرىنى تازىالش، 

سېستىما ياماقلىرىنى قاچىالش قاتارلىق جهھهتلهرده رولى ئىنتايىن 

قاچىالش   com.safe360.wwwئالدى بىلهن بۇ بهتتىن . چوڭ

  . پروگراممىسىنى چۈشۈرىمىز
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ىنى دىن كىيىن قوش چېكىپ قاچىاليمىز ۋه پروگراممتهييار بولغان

  . ئىجرا قىلىمىز

  

تۆۋهندىكىلهر ئادهتته كۆپ ئىشلىتىدىغان تۈرلهردىن . 1

  : بار

基本状态(ئاساسى ھالهت) 1  )

  . بۇنىڭدا ئاساسلىقى ئۈچ تۈرلۈك مهشغۇالت ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ

ئهمما  

باسقۇچالر بىر ) 3ۋه ) 2رهسىمدىكى ئىككى تۈر بىلهن تۆۋهندىكى 

ردىكىسى پهقهتال تېز ئىجرا قىلىش خىل مهشغۇالتقا تهۋه، بۇ يه

ئهمما ئاستىدىكى ئۈچىنچى تۈرگه دىققهت . جهريانىدىن ئىبارهت
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 بىخهتهرلىك 360 نى بېسىش ئارقىلىق بۇ يهرده بىز 

تۆۋهندىكى رهسىمدىن ئۈستىدىن ئاستىغا (دېتالىنىڭ بهش تۈرلۈك 

كېتىشىدىن  قىستۇرما دېتالالرنىڭ قاچىلىنىپ لۈكچهك⑴قاراپ 

 ھهمده  تور بهتلهردىكى يوچۇق⑵؛ ۋه ئاگاھالندۇرۇشساقلىنىش

؛ ، ياغاچ ئات ۋىرۇسىدىن ساقلىنىشساختا تور بهتلهرنى توساش

لۈكچهك دېتالالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقىدىن ساقالش؛ سېستىمىنى ⑶

بارماق دېسكا ⑸سېستىما يوچۇقلىرىدىن ئاگاھالندۇرۇش؛ ⑷

ارماق دېسكا، ئوپتىك دېسكىنىڭ ۋىرۇسىدىن مۇھاپىزهت قىلىش ۋه ب

  )ئاپتوماتىك قوزغىلىشىنى چهكلهش، بىكار قىلىش قاتارلىق

ئهمما . ئىقتىدارىنى قوزغىتىشقا ۋه بىكار قىلىشقا بولىدۇمۇھاپىزهت 

بۇنىڭ ھهممىنى قوزغىتىشنىڭ ھاجىتى يوق، چۈنكى باشقا ۋىرۇسچى 

. كېتىدۇقاچىاليمىز ھهم ھهممىسى قوزغىتىلسا سىغىمنى ئىگهللهپ 

  .  تۈرنى ئېچىپ قويساقال بولىدۇ⑸ ، ⑵، ⑴بۇنىڭدىن ئاساسلىقى 

  
دىن ئهمىلىيىتىمىزگه نىبىز يهنه بۇنىڭدىكى ئاالھىده تهڭشهش ئور

  . قاراپ تهڭشهش ئېلىپ بارساق بولىدۇ
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查(كۆپ ئۇچرايدىغان ياغاچ ئات ۋىرۇسلىرىنى تهكشۈرۈپ تازىالش) 2

杀流行木马(  

يۇتېرىمىزدىكى ياغاچ ئات  بۇ ئارقىلىق بىز كومپ

ۋىرۇسلىرىغا قارىتا تېزسۈرئهتته، ئومۇمىيۈزلۈك، كۆرسهتكهن دائىره 

. تهكشۈرۈش ئېلىپ بارااليمىزقاتارلىق ئۈچ خىل ئۇسۇلدا 

  :رهسىم

  
ھهممىنى تالالش تهكشۈرۈش ئاياقالشقاندىن كىيىن ئاستىدىكى 

  .  تازىاليمىز ئارقىلىق بايقالغان ۋىرۇسالرنى 

清理恶(لۈكچهك دېتال ۋه سېستىما قستۇرما دېتاللىرىنى تازىالش) 3

评及系统插件(  

  بۇ مهشغۇالت ئارقىلىق كومپيۇتېرىمىزغا سۇقۇنۇپ 
WWW.intil.cn     QQ:76233084 - 22 - 



 

 بولغاندىن كىيىن 

 نى بېسىش ئارقىلىق بۇ لۈكچهكلهرنى تازىلىۋهتسهك 

بۇ يهرده شۇنىڭغا دىققهت قىلىڭكى، بىر قىسىم جاھىل . بولىدۇ

دېتالالر تازىلىنىپ بولغاندىن كىيىن سىزدىن سېستىمىنى قايتا 

  . غاشنى تهلهپ قىلىدۇقوز

 ده كۆرسهتكىنى يهنه بىرى بۇ يهردىكى 

 بولسا ياخشى دهپ قارالغىنى، بولىدۇ، لۈكچهك دېتال 

  .  بولسا سىز ئىشهنچلىك دېتال دهپ قارىغىنىڭىز

  )管理应用软件(قوللىنىشچان دېتالالرنى باشقۇرۇش) 4

 بۇ ئارقىلىق كومپيۇتېرىڭىزغا قاچىالنغان بارلىق 
تالالپ دېتالالرنى كۆرهلهيسىز ۋه خالىغان دېتالنى 

  .  ئىشلىتىڭئېھتىيات بىلهن . ئۆچۈرىۋىتهلهيسىز

修复系统漏洞(تۈزهش يوچۇقلىرىنىسېستىما ) 5  )

 بۇ مهشغۇالت ئارقىلىق سېستىما ياماقلىرىنى چۈشۈرۈپ 

قاچىالش، ۋىندوۋسنىڭ ئۆزىده بار بولغان ۋىرۇس قالقىنىنى 

سكا ۋىرۇسىدىن مۇداپىئهلىنىش ئىقتىدارىنى بارماق دېقوزغىتىش، 

  . ئېچىش، تاقاش مهشغۇالتى ئېلىپ بارىمىز
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系统全面诊断(سېستىمىغا ئومۇمىيۈزلۈك دىئاگنوز قويۇش) 6  )

  بۇ مهشغۇالت ئارقىلىق سېستىمىغا قارىتا ئومۇمىيۈزلۈك 

  . تهكشۈرۈش ئېلىپ بارىمىز

清理使用痕迹(ئهخلهتلهرنى تازىالش) 7  )

 ھهممىنى تالالش ئارقىلىق بىز  بۇ مهشغۇالتتا 

تور مهشغۇالت جهريانىمىزدا ساقلىنىپ قالغان ئهخلهت، بۇيرۇق، 

قاتارلىقالرنى بىر يولىال تازىالپ، ...... ئاددرىسى، كوپىيه

  . سېستىمىنىڭ ئېغىرالپ كېتىشىدىن ساقلىنىمىز

  ۋىرۇس تازىالش . 2

  

 ئارقىلىق ئهگهر كومپيۇتېردا ۋىرۇسخور بولمىسا، ) 1

كاسپىرسكاي ۋىرۇسخورىنى چۈشۈرۈپ قاچىالپ ئىشلىتهلهيسىز، 

  . ىش ھوقۇقىغا ئىگه بوالاليسىزھهقسىز ئالته ئايلىق ئىشلىت

 بۇ ئارقىلىق توردا كاسپىرسكاي ۋىرۇسخورى ئارقىلىق ) 2
  . ھهقسىز ۋىرۇس تازىالشقا بولىدۇ

 كۆپ ئۇچرايدىغان ۋىرۇسالرنى مهخسۇس تازىالش ) 3
كۆك كهپتهر ۋىرۇسى، : مهسىلهن. دېتالىنى چۈشۈرۈش تهمىنلهنگهن
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ىق ئارقىل
  . چۈشۈرهلهيسىز

  

 بۇنىڭدا لۈكچهك جاھىل دېتالالرنى مهخسۇس ) 4

. تازىالش قورالى بىلهن چۈشۈرۈش تهمىنلهنگهن

  . ئارقىلىق چۈشۈرهلهيسىز

   تۈرى ئاالھىده مهشغۇالت . 3

 تور زىيارهتچىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش مهشغۇالتى، يهنى ) 1

زدىكى قوزغىلىش يامان غهرهباش بهتنى ئۆزگهرتكىلى بولماسلىق، 

ھهممىنى تالالپ تۇرۇپ . قاتارلىق......تۈرىنى بىكار قىلىش

  .  نى چهكسهكال كۇپايه

 بۆلۈش مۇالزىمىتى بىلهن تهمىنلهشنى  قاتالمغا) 2

ئېھتىيات بىلهن . كۆپ ئىشلىتىلمهيدۇ. ئهسلىگه كهلتۈرۈش

  .ئىشلىتىڭ

 بۇ يهردىن بىز.  كومپيۇتېرنىڭ قوزغىلىش تۈرى ھالىتى) 3

ئادهتته كومپيۇتېر بىلهن تهڭ قوزغالمىسىمۇ بولىدىغان بهزى دېتالالر 

قاتارلىقالرنى چهكلهش .... چ چ ، نېرو، شۈنلىي دېتالى: مهسىلهن
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ۈرنىڭ ئالدىغا بهلگه قويۇپ چهكلىمهكچى بولغان ت: ئۇسۇلى

 ، ئاستىدىكى تالالنغان تۈرنى چهكلهش 

ئهگهر ئهسلىگه كهلتۈرمهكچى بولساق . چهكلهيمىزئارقىلىق 

  . نى چېكىمىز

 دهپ بۇنىڭدا بىخهتهرلىك دهرىجىسى بىخهتهر 

دهپ كۆرسهتكىنىدىن ئىپادىلهنگىنى ئىشهنچلىك، نامهلۇم 

  .  ۋىرۇس ئهمهس جۇمۇئهمما ھهممىسىال. ئېھتىيات قىلىڭ

 سېستىمىنىڭ مۇالزىمهت ھالىتىنى كۆرسىتىپ ) 4

  بۇنىڭدا ئوخشاشال بىخهتهرلىك دهرىجىسى بىخهتهر. بېرىدۇ

دهپ دهپ ئىپادىلهنگىنى ئىشهنچلىك، نامهلۇم 

ئهمما ھهممىسىال ۋىرۇس ئهمهس . كۆرسهتكىنىدىن ئېھتىيات قىلىڭ

  . جۇمۇ

لىۋاتقان قوزغى(  سېستىما مۇساپىسىنى) 5

پروگراممىالرنىڭ مۇساپىسى، ئىچكى سىغىم ۋه مهركىزى بىر تهرهپ 

  . كۆرسىتىپ بېرىدۇ) قىلغۇچنى ئىگهللىگهن ھالىتى
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 تورغا ئۇالنغان پروگراممىالرنى ۋه بىخهتهرلىك ) 6

  . دهرىجىسىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 ۋىندوۋسنىڭ ئۆزىده بار بولغان سېستىمىنى ئهسلىگه ) 7

سېستىمىنى بالدۇرقى ۋاقىتتىكى تىدارى ئارقىلىق كهلتۈرۈش ئىق

 ۋه ئهسلىگه كهلتۈرۈش ھالهتكه قايتۇرغىلى 

  . ھالىتىنى تهڭشىگىلى بولىدۇ 

) ساقلىنىش( ئىممۇنىتالش قىستۇرما دېتالالردىن ) 8

  .  قويغان ياخشىئادهتته ھهممىنى تالالپ . مهشغۇالتى

 ۇرۇپ ئهگهر بهزى نورمالسىزلىق كۆرۈلسه تالالپ ت

  .بىكار قىلىشقا بولىدۇ

قوغداش . 4  .  تۈرى ، يۇقىرىدا سۆزلهندى

 بىخهتهرلىك 360 ، بۇ ئارقىلىق ياردهم تهلهپ قىلىش . 5

مۇنبىرىگه كىرىپ ياردهم تهلهپ قىلغىلى، ۋه سېستىما دېئاگنوز 

  . ئهھۋالىنى تېكست ھالهتته ساقلىغىلى بولىدۇ
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زىم بولىدىغان  بۇ يهرده بىزگه كۆپ التهۋسىيه . 6

قاتارلىقالرنى .........بىخهتهرلىك دېتاللىرى، قوللىنىشچان دېتالالر

  . چۈشۈرىدىغان ئىشهنچلىك تور ئاددرىسى تهۋسىيه قىلىنغان

  
  

  

  
  ۋه تهڭشهش تور ئۇلىنىشتىكى خاتالىق . بهشىنچى

 بهلگىسى (!) يهرلىك ئۇلىنىشتا ئۈندهش本地连接ئادهتته . 1

 خاتالىق بولمىسىمۇ، ئىچىڭىز پۇشۇپ بۇ گهرچه. چىقىپ قالىدۇ

  بۇنى قانداق يوقىتىمىز؟؟؟. قېلىشى مۇمكىن
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  :، رهسىمئالدى بىلهن يهرلىك ئۇلىنىش بهلگىسى قوش چېكىمىز

  

  ئېچىپ بۇنىڭدىن خاسلىقنى 

  . نىڭ ئالدىغا بهلگه ئۇرۇپ قويساقال كۇپايه

IP ى  ئاددرىسنى تهڭشهش ئارقىلىق كومپيۇتېرنىڭ قوزغىلىشىن. 2

 ADSL ئارقىلىق تورغا چىقىدىغانالر ئۈچۈن IPئادهتته . تېزلىتىش

يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچه يهرلىك . ئاددرىسنى تهڭشهش بهك مۇھىم

 ئۇلىنىش بهلگىسى قوش چېكىمىز ئاندىن خاسلىقنى 

    تولدۇرۇشقائۈستىدىكى. گهكىرىمىزئېچىپ 
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 ئهڭ بويىچه تولدۇرساق بولىدۇ، بۇنىڭدا بىرىنچى كاتهكنىڭ

ئاستىدىكى .  كىچه بولسا بولىدۇ255دىن 2ئاخىرىدىكى سان 

  تولدۇرۇش ئۇسۇلى

  
IP ئىزلهش ئاددرىسنى بۇنىڭدا كومپيۇتېر قوزغالغاندا بىز مودىمنىڭ 

  . ۋاقتىنى قىسقارتااليمىز

  مۇرهككهپ يېزىقنى قولالش يامىقىنى قاچىالش. ئالتىنچى

ى قاچىالشنى ئۇنتۇپ كۆپىنچه سېستىما قاچىلىغاندا بىز بۇ ياماقن

قالىمىز، ياكى گوست سېستىمىالردا بۇ خىل ئىقتىدار قوشۇلمىغان 

بولۇپ، بۇ بىزنىڭ ئۇيغۇرچه ۋه باشقا مۇرهككهپ يېزىقالرنى 

بۇنىڭ ئۈچۈن . كىرگۈزۈش مهشغۇالتىمىزغا ئاۋارىچىلىق ئېلىپ كېلىدۇ

 دىن ئهلكاتىپ ھهقسىز com.uyghursoft.wwwئالدى بىلهن سىز 

 ھۆججهت i386نۇسخىسىنى چۈشۈرۈڭ، بۇنىڭدا بىزگه كېرهكلىك 

ئهمدى كونترول تاختىنى . قىسقۇچى بار

  :  رهسىمدىكىدهك)كونترول تاختا--- قۇرۇش--- بوسۇغا( ئېچىپ
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  رهسىم  ئېچىڭ،  رايون ۋه تىل تالالش تۈرىدىن تىل تۈرىنى 

  

بهلگه ئۇرۇڭ ۋه چىققان ئهسكهرتىشكه   مانا بۇ يهرگه 

ئهمدى سىزدىن  ۋىندوۋسنى . قوشىلىمهن دهپ مۇقىمالشتۇرۇڭ

 ھۆججهت قىسقۇچنىڭ ئورنىنى i386قاچىالش دېسكىسىنى سېلىپ 

ئاستىدىكى سىز بىر مۇقىمالشتۇرۇڭ ۋه . كۆرسىتىپ بېرىشنى سورايدۇ

هت  ھۆججi386كۆرسىتىپ بېرىش ئورنىغا سىز تهييار قىلىۋالغان 

قىسقۇچنىڭ ئورنىنى كۆرسىتىپ بېرىپ مۇقىمالشتۇرۇڭ، قاچىلىنىپ 

ىن قايتا قوزغاشنى تهلهپ قىلىدۇ، بۇنىڭ بولغاندىن كىيىن سىزد
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Microsoft Office Word 2003 نى قوزغىتىمىز، ۋه ماكرو )(ۋوردنى 

  : بىخهتهرلىك تهڭشىگىنى ئاچىمىز، رهسىم 

  
بۇ يهردىن ماكرو بىخهتهرلىك دهرىجىسىنى ئهڭ تۆۋهن ھالهتكه 

  : ئهكىلىمىز، رهسىم

  
 نى قاچىالپ 5.0ئهمدى بىز ئهلكاتىپ . ۋه مۇقىمالشتۇرىمىز

  . ساق بولىدۇكومپيۇتېرنى قايتا قوزغات

قايتا قوزغىتىپ بولۇپ، تىل ئىستونىدىن بۇ يهرنى تالالپ قويۇشنى 

  : ئۇنۇتماڭ، رهسىم 
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يېزىق مۇالزىمهت ، )设置(ئاندىن ئاستىدىكى قۇرۇشنى چېكىپ 

كۆزنىكىنى ئېچىپ 

 سىز 

 يېزىقنى تالالپ تۇرۇپ - ئىشلهتمهيدىغان تىل

  .  ئارقىلىق قوشسىڭىز بولىدۇئۆچۈرسىڭىز ياكى 
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  ۋىرۇس تازىالشتىكى ئۈنۈملۈك ئۇسۇل . يهتتىنچى

  

 ۆججهتلهرنى ھۋاقىتلىق هنىڭ جاھاننامۋىرۇس ھالالردا ۆپك. 1

) Temporary Internet Files ياكى Cookies(ۇچىغاساقالش قىسق

.ڭ تازىالۇالرنى بهن چاغدا ئالدى بىلۇ بۋالىدۇ،كىرى

 
. رتىڭۆزگه ئهتكه ھاله ئاشكارۆججهتلهرنى ھۇرۇنيوش. 2
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 ۆججهت ھهلتۈرۈش كهسلىگه ئېستىمىنىڭ سۋىرۇس هگهرئ. 3

 ۆچۈرۈش ئۇپ،بول) System Volume Information(ۇچىداقىسق

 ئىقتىدارىنى هلتۈرۈش كهسلىگه ئېستىمىنىڭ بولمىسا سۇمكىنم

شۇندىال بۇ يهرده ساقلىنىپ قالغان ۋىرۇسالرنىمۇ . ېتىۋىتىڭئ

  . تازىلىغىلى بولىدۇ
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. ۆزگهرتىڭارولىنى ئئابونت پ. 4
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F8  نى  قايتا قوزغىتىپ ۇتېرنىكومپي.  تازىالشهتته ھالهتهربىخ. 5

.ۇرىمىز تېسىپب
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  . ئهمدى ۋىرۇسخورنى ئېچىپ تازىالشنى باشالڭ
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 ۈرلۈك ئون تۋىرۇسالنغاندىكى ۇتېرنىڭكومپىي. سهككىزىنچى

  هتلىرىئاالم

 سلىدىكىه يوللىرى، ئۋىرۇسلىنىش ۇتېرنىڭ كومپىينۆۋهتته

 ۇسۇلالر ئۈرلۈك تۆۋهتتىكى نۇقۇشتىن ئارقىلىق يېسكاماگىنىتلىق د

 هتتا ھېرىش بهرداشلىق قىلىشقا بۈجۈم ھۋاقىتتائارقىلىق بىرال 

. هتتى يېرىپ بۇچقا  باسقۇداپىيىلىنالماسلىقتهك مۋىرۇسلىنىشتىن

 ڭاي ئوۇپ  بولۇرۇن ئىنتايىن يوشهركىتى ھۋىرۇسالرنىڭ هزىب

 ۇتېر قىسىملىرىغا كومپىيۆپ كهمما ئۇ؛مايدبايقىغىلى بول

 ۋىرۇسنىڭ قىلىپال قارايدىغان بولسا هت دىققهتكۈچىلهرئىشل

 ۇداپىئه مۋاقتىدا هل ئارقىلىق دۇ شۋالغىلى بايقىهتلىرىنىئاالم

. ۇ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇچراشنىڭ زىيانغا ئهپخىزمىتىنى ئىشل

:هتلىرىاالم ئۈرلۈك ئون تۋىرۇسالنغاندىكى ۇتېرنىڭكومپىي

 ۇرۇپال تۇتېر كومپىيېڭىۋاتقان ياخشى مۇنداق شهسلىدهئ. 1

 هتتا ھۋالىدىغان بولىېكران ئۆك ئاستىالپ، كۇرئىتى،ئىنكاسىس

.ۆرىلىدۇ كهھۋالالر ئېتىۋالىدىغان قۇتېركومپىي

  ۋىرۇسالر هزىب. ېتىدۇ كۇزىراپ ئۋاقتى ۇش ئىجرا بولڭپروگراممىنى. 2

 ېستىما سۋاالاليدۇ، كونترول قىلىۈرلىرىنى تپروگرامما ياكى قوزغىلىش

 بىر قوللىنىشچان پروگرامما ئىجرا هلۇم قوزغالغاندا ياكى مهسلهپتهد

 ۇنىڭ بۇ، پروگراممىسىنى ئىجرا قىلىدۆزىنىىڭ ئۋىرۇسالر ۇبولغاندا ب

. ېتىدۇ كۇزىراپ ئېخىمۇ تۋاقتى ۇش ئىجرا بولهنبىل

كىچىكلىگى - ڭ چوڭرنىئىجرا قىلغىلى بولىدىغان پروگراممىال. 3

كىچىكلىگىنى -ڭ چوۇقىم پروگراممىالر مۇ بهھۋالدانورمال ئ. ۆزگىرىدۇئ
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 ېسكا ماگىنىتلىق دهتهن نىسبهشغۇالتقائوخشاش بىر ئاددى م. 4

. ۇ تاماماليدهشغۇالتنى مۇ ئاندىن باۋاقىتت بىر ۇزۇنئىنتايىن ئ

 ېكونت بىر سۈچۈن يازمىنى ساقالش ئهت بىر بهسلىدهئ: هسىلهنم

 قىلىپ هرپ سۋاقىت ۆپ كېخىمۇ تۋىرۇسالنغاندا همما ئېتىدۇ،ك

.ېلىدۇ توغرا كلهشكه ئىزۆججهتنى ھۋىرۇسالنمىغان

 ېلىپ ئهشغۇالتى ساقالش مۇچۇر ئېسكىغاماگىنىتلىق د.  5

قاتتىق . ۇرۋالىدۇ تېنىپ چىرىقى دائىم يهلگه بېسكىنىڭ دۇبارمىساقم

 ۋىرۇس ۇرىشى تېنىق دائىم يهۋهپسىزال سڭ چىرىقىنىهلگه بېسكىنىڭد

. ئىپادىسىۇقۇمالنغانلىقنىڭ يهنبىل

 ياكى ۋاز،سۈرهت ئاهيرى قوزغاتقاندا غۇتېرنىكومپىي. 6

 ياكى ۇچۇر نورمال بولمىغان ئۇنداقال شۇچۇرى ئۇرۇشئاگاھالند

 هھۋالالر خىل ئۇ بۇپمۇبول. ۋالىدۇ چىقىهلۇماتالرقااليمىقان سانلىق م

 ۋىرۇسالنغانلىقىنى ئاللىقاچان ۇتېرىڭىزنىڭ كومپىيۆرۈلسهدائىم ك

.ۈرىدۇبىلد

 سىغىمى ېسكىنىڭ ئىچكى سىغىمى ياكى قاتتىق دېستىمىنىڭس. 7

 ئىچكى ېستىمىنىڭ  سۋىرۇسالر هزىب. ېتىدۇ ئازالپ كۇيۇقسىزالت

 سىغىمىنى سوبىكىت ھالدا ېسكىنىڭى ياكى قاتتىق دسىغىم

 پروگراممىالرنى قايتا ئىجرا ۋاتقانئىلگىرى ئىجرا قىلى. ۋاتىدۇخورىتى

 هپىك  ئىچكى سىغىم يوق دېتهرل يۇيۇقسىزالقىلغاندا ت

 ۆزگىرىپ ئۇيۇقسىزال بوشلىقى تېسكا ياكى قاتتىق دۇرىدۇئاگاھالند



 

 خاراكتىرى ۋاقتى، نامى، تىلگهنېڭهي نامى، كۆججهتنىڭھ. 8

. ۆزگهرتىۋىتىلىدۇقاتارلىقالر ئ

 هلىته ياكى بىر قىسىم غېتىدۇ كۆزگىرىپ ئهزمۇنى مۆججهتنىڭھ. 9

. ۇ قالىدۆپىيىپ كهزمۇنالرم

. ېتىدۇ ھالدا يوقاپ كهجهپلىنهرلىك ئۆججهتھ. 10

WORD   تىكى كىچىك ھۈنهر . توققۇزىنچى

WORD  قا بۆلهكنى كۆچۈرۈپ بىز ئادهتته تور بهتتىن مهلۇم 

خهتلىرى چاپلىغان ۋاقتىمىزدا كۆپىنچه قااليمىقان ھالهتته ياكى 

  : بۇنىڭ ئامالى تۆۋهندىكىدهك. نورمالسىز چىقىۋالىدۇ

ئالدى بىلهن سىز كۆچۈرمهكچى بولغان بۆلهكنى كوپىي قىلىۋىلىڭ 

WORD  تهھرىرلهشتىن تالالپ چاپالشقا كىرىڭ  نى ئېچىپ ئاندىن 

 ردىن  بۇ يه

نى تالالپ »  قېلىپسىز تېكست ھۆججهت شهكلى«

  . مۇقىمالشتۇرسىڭىزال كۇپايه

  

  

  بىلگهننى يولالڭ بىلمىگهن بىلىۋالسۇن، بىلمىگهننى يولالڭ بىلگهنلهر دهپ بهرسۇن 

  

WWW.intil.cn     QQ:76233084 - 41 - 


