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 ھهققىدە»ئىنتىل سهیناسى«
 ئایدا 6 یىلى 2005نامىدا " یۇلغۇنجان تورى"  یهنى com.yulghunjan.wwwئهسلىدە "  رىئىنتىل تو"

  غا ئۆزگهرتكهن شۇنداقال cn.intil.www://http ئایدىن باشالپ تور نامىنى 7 یىلى 2005قۇرۇلغان ،  
cn.intil.www://http دەپ ئاتاپ ھازىرغىچه مۇشۇ نامنى " ئىنتىل سهیناسى " دىكى مۇنازىرە مۇنبىرىنىڭ نامىنى

. ئىشلىتىپ كىلىۋاتىمىز
 بىلىملىرى مۇنازىرە مۇنبىرى  office بىر رنىڭ بىردىن ئۇیغۇرالbbs/cn.intil.www://httpیهنى " ئىنتىل سهیناسى"

بولۇپال قالماي، كهڭ بىلىم تهشنالىرىنىڭ تۈرلۈك كومپیوتېر بىلىملىرى ،ئىنتېرنېت بىلىملىرىگه بولغان تهشنالىقىنى 
هرىپهت قاندۇرۇدىغان، ئىستىبداتلىق ئهلسۆیهر ئهزىمهتلهرنىڭ ئىلمىي تهجرىبه ،پىكىرلىرىنى ئالماشتۇرىدىغان م

. سهیناسىغا ئایالندى
مىزىتهۋسىی

 بىلگهننى یولالڭ بىلمىگهنلهر بىلىۋالسۇن، بىلمىگهننى یولالڭ بىلگهنلهر دەپ بهرسۇن

 ئىنتىل، ئایا دوستالر جاھان باشقا بىلىم سهیناسىغا

 .ئىنتىل ھایاتىم گۈللىسۇن دېسهڭ بىلىم دۇردانىغا

 ولداش،ی بىلىمدىن باشقىسى ئهسال ، مهڭگۈلۈك ئهمهس

 .ئىنتىل بىلىمگه ئاشىنا بولغىن ، بىلىم سهیناسىغا

سىزنىڭ سهینارىڭىز " ئىنتىل سهیناسى"
http://www.intil.cn

 ۋە كومپیۇتېر،تور بىلىملىرى مۇنبىرى بولغاچقا، officeئىنتىل سهیناسى تور بىكتىمىزئاساسلىقى 
 سهیناسى ئېلېكتىرۇنلۇق ژورنىلىنى بىلىملهرنى باشقىالرنىڭ ساقالپ پایدىلىنىشى ئۈچۈن ئىنتىل

. ھېیت مۇناسۋىتى بىلهن تۇنجى سانىنى چىقاردۇق . ئىشلهپ چىقتى 
.  تورداشالرنىڭ كهڭ كومپیۇتېر ھهۋەسكارلىرىنىڭ بىرلىكته باشقۇرىشىنى قارشى ئالىمىز

.تهلهپلهرنى ئایىمىغایسىزپىكىر

http://www.intil.cn
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windows , ۇیغۇرالرئ ، Unicode
بىلگه

 قوللىنىلىشى ۆئلچىمىنىڭ unicode كۈنلهرده مۇشۇ قىلغان تهرهققى ئىشلىرى مپیۇتېركو ۇئیغۇر
  . راۋاجالندى تىخىمۇ تورچىلىقى ۇئیغۇر ، بىلهن

  . بىقىڭ بىرىپ جاۋاب سۇائلالرغا تۆۋهندىكى
  ! كىرهكمۇ بولۇشى نۇسخىسى خهت ۋه كىرگۈزگۈچ ۆئزىده تا windows چوقۇم ۇئیغۇرالرغا. 1
  ؟ بوالمدۇ ھهل مهسىللهر بولسىال windows vista بىزگه. 2
  ؟ رایۇننىمۇ كىڭهیتمه ، مۇۋاپىقمۇ قوللىنىش رایۇننى ائساسىي نىڭ unicode بىكهتلهرده تور. 3
 كاشلىسى ھهرپىنىڭ > ىئ < بىلهن ھهرپى > ەئ < كهلتۈرىۋاتقان ائۋارچىلىق بىزگه. 4

 ؟  كىرهكمۇ قولىنىش رایۇننى كىڭهیتمه بىكهتلهرده تور تۈپهیلىدىن
 ؟  . تاپالمامدۇق ۇئسۇلنى وئڭشایدىغان ۇئالنماسلىقىنى ھهرپىنىڭ > ىئ < ۋه > ەئ < بىز. 5
  ؟ قىلدۇق ئىشالرنى نىمه تارىخىدا كومپیۇتېر ۇئیغۇر یىللىق 20 بىز. 6
  ؟ بارمۇ دىتال یۇمشاق بىرهر بولغان ۇئیغۇرچه ساپ بىزده. 7
8 .Unicode ؟ ىرهكك چۈشىنىش قانداق ، نهرسه قانداق زادى دىگهن  
 
  ! كىرهكمۇ بولۇشى نۇسخىسى خهت ۋه كىرگۈزگۈچ ۆئزىده تا windows چوقۇم ۇئیغۇرالرغا. 1

 چوقۇم بولۇشى نۇسخىسىنىڭ خهت ۇئیغۇرچه ۆئزىده سىستىمىسىنىڭ windows بىزگه :جاۋاب
 بولغان نۇسخىسى خهت ائساسلىق سىتىمىدىكى شۇ پهقهت بىزگه سهۋهب ، بولىدۇ دىمىسهكمۇ بولىدۇ
Arial،Tahoma،Microsoft Sans Serif،Times New Roman ، الر Unicode 

 خهت بهزى ( چىقىۋىرىدۇ مۇقهررهر ھهرپلهر ۇئیغۇرچه قوللىسا نۇسخىسىنىال 4.0 ۆئلچىمىنىڭ
 ھهرقانداق ، بولسۇن یهرده ھهرقانداق بىز بولغاندا بۇنداق،  ) چىقسىمۇ سهترهك سهل نۇسخىلىرىدا

 ۆئزىده نۇسخىسىنىڭ خهت سىستىما . ( چىقىۋىرىدۇ ھهرپلهر چهۇئیغۇر ، بولسۇن سىستىما تىلدىكى
  ) . بولىدۇ لغانقوشۇ رایۇن ەئرهپچه چوقۇم
 ۇئیغۇرچه كومپیۇتېرالردا باشقا كومپیۇتېردىن ئىشلىتىدىغان ۆئزىمىز پهقهت بىزگه سهۋهبتىن شۇ

  . بولىدۇ دىسهك ، بولىدۇ بولمىسىمۇ نۇسخىلىرى خهت
 

 قادىر غهیرهت یهنى ، بولدى قىلىنىپ ھهل توردا مهسله بۇ ، هككهلس مهسلىسىگه كىرگۈزگۈچ
 Unicodeیهنى (ائخىرالشتۇرىشى ەئپهندىنىڭ مۇھهممهت ، بىلهن باشلىشى ەئپهندىنىڭ

  . تامامالندى بىلهن ) مهسلىسى كىرگۈزۈش ۆئلچىمىده
 Office ، وئیالشقاندا مهسلىسىنى كىرگۈزۈش نىسپهتهن دىتالالرغا یۇمشاق ەئمدى

 ھهقسىز توردا یاكى دىگهندهكلهرنى 4.0 كاتىپ ەئل نىسپهتهن دىتالالرغا ائئىلىسىدىكى
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  . بولىدۇ قاچىلساقال كىرگۈزگۈچلهرنى تارقىتىلىۋاتقان
Unicode بىخالن ، ئىلىكلیۇرت ،خۇشقهلهم یهنىال نىسپهتهن دىتالالرغا قوللىمایدىغان 

 بهزىلىرىدا دىتالنىڭ شۇ نىسپهتهن دىتالالرغا ئىشلىگهن ۆئزىمىز. بولىدۇ قاچىلساق قاتارلىقالرنى
  . بولىدۇ بولغان ئىقتىدارى كىرگۈزۈش ۆئزىدىال

 
  ؟ بوالمدۇ ھهل مهسىللهر بولسىال windows vista بىزگه. 2

 ۋهزىپىسى ۇئالش ھهرپلهرنى بىلهن نۇسخىسى خهت بولغىنى الزىم پهقهت بىزگه چۈنكى ، یاق
  . ھۆججىتى usp10.dll بولغان

 چۈشۈرۋالسىڭىز بىكهتتىن تور شۇ یاكى ، السىڭىزمۇچۈشۈرۋ دىن UKIJ نۇسخىسىنى خهت
  . بولىدۇ

usp10.dll ۆججهتنى ھهسلىدىكى ئۇندەرىجىسىدىكى ، سىستىما مكهلسهك مهسلىسىگه 
 قاچىالنغان دىتال شۇ بولسا الزىم ۇئالش ھهرپ دىتالغا خىل قایسى یاكى ېڭىلۋەتسىڭىزی

  . بولىدۇ قویسىڭىز مۇندهرىجگه
 
  ؟ رایۇننىمۇ كىڭهیتمه ، مۇۋاپىقمۇ قوللىنىش رایۇننى ائساسىي نىڭ unicode بىكهتلهرده تور. 3
 تۈپهیلىدىن كاشلىسى ھهرپىنىڭ> ىئ <بىلهن ھهرپى> ەئ <كهلتۈرىۋاتقان ائۋارچىلىق بىزگه. 4

  ؟ كىرهكمۇ قولىنىش رایۇننى كىڭهیتمه بىكهتلهرده تور
 ؟  . تاپالمامدۇق سۇلنىۇئ وئڭشایدىغان ۇئالنماسلىقىنى ھهرپىنىڭ > ىئ < ۋه > ەئ < بىز. 5
 

  . تۇرىدۇ مۇۋاپىقتهك بىرىش جاۋاب بىرال مهسلىگه ۈئچ یۇقارقى
 تازا قالسا بولۇپ تۆۋهن دىن windows 200) ۆئلچىمىدىكى unicode (بىكهتلىرىمىز تور
 ھهرپلىرى> ىئ<، > ەئ <بولسا نۇسخا تۆۋهن دىن windows xp sp2 ، كۆرۈنمهیدۇ یاخشى

 ، دهیدۇ كىرهك قوللىنىش رایۇننى كىڭهیتمه تورداشلىرىمىز كۆپلىگهن سهۋهپتىن شۇ ، ۇئالشمایدۇ
 چاپالش كىسىپ قوللنىلۋاتقان ھازىرمۇ ھهم ئىلگىرىكى ھهرپلهرنى رایۇندىكى كىڭهیتمه مىنىڭچه
 بۇ چۈنكى ، بولىدۇ دىسهكمۇ یوق پهرقى ھىچقانداق بىلهن خهتلهر چاپلىنىدىغان بىلهن ۇئسۇلى

 پهقهت ، چۈشمهیدۇ ھاجىتى ۇئالشقا ائپتۇماتىك ، بولۇپ ائیرىم  ائیرىم شهكلى بىر ھهر ھهرپلهرنىڭ
 . كۆرۈنىدۇ قوشۇلسىال ئىقتىدارى كۆرۈش سولغا وئڭدىن بهتكه

 ۇئالشماي ھهرپ بولمىسا ئىقتىدارى كۆرۈش سولغا وئڭدىن ھهرپلهر رایۇندىكى كىڭهیتمه یهنى
  . ائۋارچىلىق بىر بۇ كهلسه توغرا ئىزدهشكه مهزمۇن ، قالىدۇ چىقىپ تهتۇر ھهرپ، 

  : ۇئسۇلى ۈئنۈملۈك ەئڭ قىلىشنىڭ ھهل بۇنى
 یاكى نهشىرى 1.606.5112.0 نهشىرى یېڭى ەئڭ نىڭ usp10.dll چوقۇم كومپیۇتېردا شۇ. 1

 دا windows vista نۇسخا بۇ . (1.606.5112.0 یاخشىسى ەئڭ . بولىدۇ بولسا نهشىرى 1.4
  . ئىشلىتىلگهن

 تۆۋهن سىستىمىنىڭ بولسا ئىشلىتىلگهن eot بهتكه تور . ككىره بولۇش نۇسخىسى خهت. 2
 پهقهت ، ئىشلىمهیدۇ ھهرپلهر ۆئلچىمىدىكى Unicode دىگهندهكلهرده 98 یهنى نهشىرى



   سانـ1                                                                                                                                 ىنتىل سهیناسى ئېلېكتىرونلۇق ژورنىلى ئ

 

 بولسىىال نۇسخىسى خهت بولسا ئىشلىتىلمىگهن . كۆرۈنىدۇ ھهرپلهر رایۇنىدىكى كىڭهیتمه
 . كۆرگهن سىناپ بۇنى ) . كىرهك شىبولۇ نهشىرى یېڭى نىڭ usp10.dll چوقۇم (ئىشلهۋىرىدۇ

windows 98 كۆرۈنگهن توغرا ھهم ، ۇئالنغان ھهرپلهرمۇ دىگهن> ىئ<، >ەئ <دىمۇ .  
 

 ، چوقۇم بولۇشى ئىشالرنىڭ ۇئنداق شۇڭا ، چىقىدۇ تورغا تورخانىدا قىسمى كۆپ تورداشالرنىڭ
  . كىرهك ئىشلىتىشىمىز رایۇننى ائساسىي چوقۇم بىز لىكىن
 
 ھهرپ پىروگراممىالرنىڭ یهنى ، بولىدۇ تاپقىلى ائمالالرنى بهزى ، هتهننىسپ سۇائلغا. 5

 یهنى یاسىساق نۇسخىسى خهت بىر ۋاقتىنچه یهنى ، بولىدۇ پایدىالنساق ئىقتىدارىدىن ائلماشتۇرۇش
 قىلىش ھهل بۇرۇنقى كىیىن ائندىن ، بولسا ھهرپلهر ھهممه...  ،ۇئیغۇرچه ،ەئرهپچه ۇئنىڭدا

 ۈئستىده نى> ەئ< ، بویىچه ۇئسۇلى قىلىش تهرهپ بىر نى> ىئ<، >ەئ< ) كاتىپ ەئل (ۇئسۇلىدىكى
 سىتىما تۆۋهن ، قوشۇلسا وئرنىغا ھهرپى > غ <یوق چىكىتى نى> ىئ< ، گه> ەئ <بار چىكىتى ئىككى

  . بولىدۇ ائلماشسا نۇسخىسى خهت بىلهن ئىقتىدارى ائلماشتۇرش بولغاندا
  . بولىدۇ ساقالنسا بویىچه unicode ۆئلچهملىك ۇئچۇرالر یوللىنىلدىغان ساندانغا لىكىن

 
  ؟ نىمه دىگهن رایون كىڭهیتمه نىمه دىگهن رایون ائساسى. 9

 خىل نهچچه ھهرپنىڭ بىر ھهر یىزىقلىرىدا ەئرهپ ( ھهرپلهرنىڭ رایۇنغا بۇ  : رایۇن ائساسىي
 ھهرپنىڭ ماس شۇ یېزىلغاندا ھهرپلهر بۇ ، وئرۇنالشتۇرۇلغان شهكلى یالغۇز ) بار شهكلى ۇئلىنىش

 ۇئلىنىشى ھهرپلهرنىڭ ] ل + ىئ + ئ [ بۇ بولساق یازماقچى نى ئىل یهنى ( چىقىدۇ شهكلى ماس
 كۆرسهتكهنده ەئمما ، ساقلىنىدۇ بویىچه شهكلى یالغۇز شۇ ساقلىغاندا لىكىن ، شهكىلىنىدۇ بىلهن

 usp10.dll شهكىللىرى ائیاغ ، وئتتۇرا ، باش بولغان ماس بویىچه قانۇنیىتى ۇئلىنىش ھهرپلهرنىڭ
 ھهرپلهرنىڭ بهزى بولسا تۆۋهن نهشىرى usp10.dll شۇڭا ، چىقىدۇ ۇئلىنىپ بىلهن یاردىمى نىڭ

  . شۇ سهۋهبى ۇئالنماسلىق
 ھهرپلهرگه بۇ لىكىن ، ساقلىنىدۇ شهكلى ھهممه ھهرپلهرنىڭ رایۇنغا بۇ  : رایۇن كىڭهیتمه
usp10.dll شۇ كۆرۈلۈشى نورمال ڭبىكهتلىرىنى تور بىلىك ، ئىزدىنىش شۇڭا . ۇئلىنىۋىدۇ بولمىسمۇ 

 .سهۋهبتىن
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ۇچۇر خىل ئ10 ۆرۈلىدىغان قوزغاتقاندا دائىم ككومپىیوتىرنى
یۇلغۇنجان

1.CMOS  battery  failed   
CMOSگهنىۈگ باتارىیىسى ت. 

2.CMOS  check  sum  error-Defaults  loaded   
 

CMOSېرەك كۆرۈلدى،تهڭشهش خاتالىق كهتشىۈهكشۈر ت. 
 ڭشالمىسائو. ېرەك بىقىش كۇرۇپ باتارىیىنى ئالماشتۆرۈلىدۇ، توك ئاز قالغاندا كاتارىیىدەب

CMOS  RAMهنى ی )  CMOSئانا هپ گېگهن بار دهسىلهدا م ) ۇچىسى   ئىچكى ساقلىغ ، 
 . الزىمئۇرۇش قىلدۇنت بولسا رىمۈگىمىگهن تۋاقتى هت كاپالۇرۇش،تاختىنى ئالماشت

 
3 .Press  ESC  to  skip  memory  test   
 

 .ۇ بولىدهتسىڭىز كۆتۈپ نى بىسىپ ئESC هكشۈرۈۋاتىدۇ، تۇچنى ساقلىغئىچكى
 
 قا كىرىپ      COMS هپ، گېگهن دهڭشهلمىگهن تېتىش كۆتۈپ ئهكشۈرۈشتىن تۇ تا بCMOS بۇ

BIOS  FEATURS  SETUP نى تالالپ Quick  Power  On  Self  Test نى 
Enabledۇ بولىدزهڭشىۋەتسىڭى غا ت. 

 
4 .Keyboard  error  or  no  keyboard  present   
 

 ۇالنمىغان بار یاكى ئهسىله تاختىسىدا مكۇنۇپكا
 
5 .Hard  disk  install  failure   
 

 . بولدىهغلۇپ قاچىالش مېسكىنى دقاتتىق
 

 هڭشىلىشى تڭنى) 跳线( سىمى ۇالش ئېسكا یاكى دۇ قالدىمۇالنماي سىملىرى ئۇچۇر ئتوك،
 ۋە Master (ۇ خىل بولىد2 ۇسۇلى ئهڭشهش تڭسىمىنى. ېرەك كهكشۈرۈش تهمهسمۇتوغرا ئ
Slave(。  
 
6 .Secondary  slave  hard  fail   
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 . بولدىهغلۇپ مهكشۈرۈش تدېسكىدىن
 

CMOSۇمكىن خاتا بولىشى مهڭشىلىشى ت  .CMOS  تىن  IDE  HDD  AUTO  
DETECTIONۇچۇرتوك، ئ. ېرەك كهڭشهش تهكشۈرۈشنىت ئاپتوماتىك ېسكىنى نى تالالپ د 

 همهسمۇ توغرا ئهڭشىلىشى تڭنى) 跳线( سىمى ۇالش ئېسكا یاكى دۇ قالدىمۇالنمايسىملىرى ئ
 . ېرەك كهكشۈرۈشت

 
7 .Floppy  Disk(s)  failیاكى Floppy  Disk(s)  fail(80 ( یاكىFloppy  

Disk(s)  fail(40  ( 
 

 لمىغان قوزغىتاۇچتىن قوزغاتقېسكا دیۇمشاق
 

 سىملىرىنى ۇچنىڭ قوزغاتقېسكا دۇمشاقی.  تاپالمىغانۇچنى قوزغاتقېسكا دۇمشاق یسىستېما
 .ېرەك باشقا كومپىیوتىردا سىناپ بىقىش كهكشۈرۈش،ت

 
8 .Hard  disk(s)  diagnosis  fail   

 .ۆرۈلدى تا خاتالىق كۇش قویۇز دىئاگنېسكىغا دقاتتىق
 .ېرەك ، باشقا كومپىیوتىردا سىناپ بىقىش كهپ گېگهنر د باهسىله مۆزىدە ئېسكىنىڭ دقاتتىق

 
9 .Memory  test  fail   

 . بولدىهغلۇپ مهكشۈرۈش تۇچنى ساقلىغئىچكى
  ۇچنىڭ ئىچكى ساقلىغېرەك، بىقىش كهپ بىرسىنى  چىقىرىپ قایتا سۇچنىڭ ساقلىغئىچكى

  .ېرەك كۇرۇش باشقىغا ئالماشتۇ،ئارا قولالشمىغىنىدىن بولىدۆزئ
 

10 .Override  enable-Defaults  loaded   
CMOSسىستىما قوزغىاللمىغانهڭشىلىدىن ت  .BIOSهڭشهڭ تهڭشىلىشنى نى ت. 

 
  LOAD قا كىرىپ COMS ۆرۈلگهندە كهسىله مهڭشىلىدىن ئىچكى تCOMS ئادەتته

SETUP  DEFAULTSۇ قایتا قوزغاتسا بولىدهلتۈرۈپ كهڭشىلىشىگه تهسلى نى تالالپ ئ.
cpu fan eror 

cpuیاكى ۋە ئایالنمىغان ، ۇرغۇچ یاكى شامالدۇالنمىغان سىمى ئهنبه مۇرغۇچنىڭ شامالد 
. ئاستاهكئایلىنشى ب
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WORD  ھۈنهر9تا دائىملىق  

 سېستىما یېزىق كىرگۈزگۈچىسىنى ئېلىۋىتىش. 1

工具 دىن 选项 نى 编辑 نىڭ ئاستىدىكى 输入法控制处于活动状态 نىڭ بهلگۈسىنى 
 . ئېلىۋىتىش

ىمه قىلىش تهرج. 2

 نى تاللىسىڭىز ئوڭ 信息检索 دىن 工具نى مۇكهممهل قاچىالڭ ، ئاندىن wordئاۋال 
信تهرەپته 息 检 索بۇ یهردىكى .ئېچىلىدۇكۆزنىكى 搜 索 سىتونىڭ ئۈستىدېكى 

 نى تاللىىسڭىز ئاستىغا یهنه ئېرىقچه 翻译دەپ یېزىڭ ، ئاستىدىكىدىن manئېرىقچىگه 
بۇ چاغدا .  نى تالالڭ 中文中国لالڭ ، ئاستىدىكىدىن  نى تا英语美国 ئۈستىدىكىدىن قوشۇلىدۇ

manمه قىلماقچى بولسىڭىز، ى ئهگهر تىز سۈرئهتته یهنه تهرج. مهنىلىرى چىقىدۇ نىڭ خهنزۇچهAlt 
. نى بىسىپ تۇرۇپ خهت تاللىسىڭىز بولىدۇ

 ھۆججهتتتىكى رەسىمنى تىز ئېچىش.3

 ھۆججهت ئېچىلىۋاتقاندا .ئاستا بولىدۇبىر ھۆججهتتىكى رەسىم كۆپ بولسا ئېچىلىش سۈرئىتى 
.  بىسىۋااللىساق ، رەسىملهر تىزال كۆرۈنىدۇىسىنى كۇنۇپك打印预览تىزدىن 

 رەىسمگه ئىزاھ قوشۇش.4

 标签 نى تالالیمىز، چىققان كۆزنهكتىكى 题注رەسىم قىستۇرۇپ بولۇپ رەسىمگه ئوڭنى چىكىپ 
ا ئىزاھنى یېزىپ جهزىملىسهك  غ题注ئاخىرىدا .نى تالالیمىز图表 یاكى 公式 ،表格سىتونىدكى 

. ئىزاھ خېتىنى ئادەتتىكىدەك تهھرىرلىسهك بولىۋىرىدۇ.ئىزاھ قوشۇلىدۇ

 بېسىشا سۇ تامغ.5

Word2003ئىقتىدارى بارش بېسىایېزىق ۋە سۈرەتلىك سۇ تامغ  .格式 دىن 背景 دىن 水

印نى تالالیمىز  .水印 كۆزنىكىدىن 文字水印 نى تالالپ 文字ئېرىقچىسىغا خهت یازىمىز . 
دىن 缩放نى بىسىپ رەىسمنى تالالپ 选择图片 نى تالالپ 图片水印ئوخشاشال 

. كىچىكلىكىنى تالالپ جهزىملىسهك بولىدۇچوڭ

سۆزلهردىكى خاتالىقنى ئاپتوماتىك تهكشۈرۈش. 6
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Word2003مهسىلهن . بۇ ئىقتىدار بار 为虎作伥 نى 为虎做伥 دەپ یېزىپ 工具 دىن 
自动更正选项 نى بىسىپ چىققان 自动更正 كۆزنهكتىن自动更正ئاستىدىكى  تالالپ نى 替

换文本框 غا 为虎做伥 نى یېزىپ 替换为文本 غا 为虎作伥جهزىملهیمىز نى یېزىپ  .
سىزباشقا  (. غا ئۆزگىرىدۇ为虎作伥نى كىرگۈزسهكال ئاپتوماتىك ھالدا 为虎做伥ئهمدى ماقالىغا 

)خهتنى سىناپ بىقىڭ

 ھۆججهتتىكى خهت سانىنى سىتاتىسكىالش.7

Word ھۆججىتىنى ئېچىپ 工具 دىن 字数统计نى 高级تاللىساقال بولىدۇ  .

بىربهتته كۆپ بهت كۆرۈش. 8

 多页قورال سىتونىدىكى ) 打印预览دىن 文件یاكى ( نى باسىمىز 预览打印ئاۋال 
یوق بولسا قورال سىتونىدىكى . ( كۇنۇپكىسىنى بېسىپ كۆرۈنىدىغان بهت سانىنى تاللىساق بولىدۇ

)ولىدۇ  كۇنۇپكىسىنى تاللىساق ب多页  دىن添加删除ئاستىغا قارىغان بهلگۈدىن 

ئىش قهغىزى شهكلىنى قوشۇش . 9

microsoftئىش قهغىزى تۈر یامىقىنى چۈشۈرۈپ قاچىلىۋەتسهك تور بېتىدىن Word2003 
. بۇیرىقى قوشۇلىدۇ稿纸设置 تىزىملىكىگه格式نىڭ

 دا ئېنگىلىسچه ئۆگۈنۈش  Word XP:ھۈنهر

  یېزىش،تهكشۈرۈش ۋە تۈزۈتۈش 1
تالىقنى ئاپتوماتىك ا نى باسىمىز، بۇ چاغدا خ拼写和语法 دىن 工具چىمىز، تهھرىرلهیدىغان ھۆججهتنى ئا

. تىپىپ بىرىدۇ
自动更正 ،نى بىسىپ تۈزەتسهك بولىدۇ 解释نى بىسىپ خاتالىق ئورنىنى كۆرۈپ باقساق بولىدۇ  .
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 ئېنگىلىسچه ھۆججهتنى ئۇنۋېرسال تهكشۈرۈش 2
工具 دىن 拼写和语法 نى بىسىپ 选项 نى بىسىپ 选项 تۈرىدىكى 显示可读性统计信息 نى 
. تالالیمىز
确定 ،نى باسىمىز 拼写和语法 دىن كېیىن رەسىمدىكىدەك ئىستاتىستىكا ئۇچۇرى چىقىدۇ، بۇنىڭدىن 

. ئېنگىلىسچه سهۋىیهرىمىزنى سىنىیاالیمىز

مه ئىقتىدارىدىن پایدىلىنىش ى تهرج3
工具 دىن 语言 نى ئاندىن 翻译 نى باسساق 翻译كۆزنىكى ئىچىلىدۇ  .文字 دېگهن جایغا 教师 نى 

 غا مۇناسىبهتلىك ئېنگىلىسچه تهرجخمىلهر 教师 نى باسساق 浏览تالالپ نى中文到英语 دىن زۈپكىرگۈ
. چىقىدۇ
. تىمۇ بولىدۇ، قالدىسى ئىزدىنىشىڭىزگه باغلىقoffice2003بۇ 

 
 

]Word[ ھۈنهر10مهڭگۈ ئهسقاتىدىغان  

 قېتىم تهھرىرلىگهن ئورۇننى بهلگۈلهش ئالدىنقى .1

Word ىپالھۆججىتىنى قوزغىتShift+F5  ئورۇننى  نى باسساق ئالدىنقى قېتىم تهھرىرلىگهن
  .كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 شۇ ۋاقىت یاكى چىسالنى تىز كىرگۈزۈش.2

Alt+Shift+T ، نى باسساق شۇ چاغدىكى ۋاقىتنىAlt+Shift+D نى باسساق شۇ چاغدىكى 
 .چىسالنى كىرگۈزگىلى بولىدۇ

 ىشنى كۆپ قېتىم ئىشلىت 格式刷 ھالهت چوتكىسى .3

كۆچۈرگىلى  ھالىتىنى كۆپ ئورۇنغاھالهت چوتكىسىنى قوش چىكىپ تالالنغان ئوبىكىتنىڭ  
 .بولىدۇ

 كۆپ بهتلىك جهدۋەل بېشىنى بىسىش .4

  .نى تاللىساقال بولىدۇ  标题行重复دىن 表格 جهدۋەل بېشى بار قۇرنى تالالپ

  تېكىستنى تېما قىلىش .5

  تېكىستنى تالالپقىلىدىغان) ماۋزۇ ( تېما 
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 ←+Alt+Shift    یهنه نى باسساق تېكىست ماۋزۇغا ئایلىنىدۇ

  →+Alt+Shift ماۋزۇ بولىدۇ3ۋە 2 ماۋزۇ 1نى باسساق  

  

 خهت نومۇرىنى تىز ئۆزگهرتىش .6 

نومۇرىنى  خهت نومۇر كۆزنىكىدىن مائۇس بىلهن نومۇر تاللىماي، شۇ جایغا بىۋاسته خهت
 .دىمۇ ئوخشاش WPS 2000/Officeۋە Excel بۇ ئۇسۇل. كىرگۈزسىال بولىدۇ

  قاداق ئاشىدۇ،10نى باسسا خهت نومۇرى  <+Ctrl+Shift خهتنى تالالپ -1
Ctrl+Shift+< نى باسسا كېمىیىدۇ. 

 .نى باسسا كىچىكلهیدۇ  ]+Ctrlنى باسسا چوڭىیىدۇ، [+Ctrl خهتنى تالالپ -2

 ئۈستى بهلگۈنى بهلگۈلهشئاستى .7

 نى باسساق ئۈستى   =+Ctrl+Shift خهتنى تالالپئۈستى بهلگۈ قىلىدىغانئاستى
 .نى باسساق ئاستى بهلگۈ بولىدۇ =+Ctrlبهلگۈ،

 نى ئۆچۈرۈش 自动编号 تۈر نومۇرى .8

1- Ctrl+Z 2  .نى باسسا ئۆچىدۇ یهنه باسسا بۇ ئىقتىدار چهكلىنىدۇ- 工具 دىن 自动更
正选项 نى تالالپ چىققان كۆزنهكتى 键入时自动套用格式 نى چىكىپ自动编号列表  نى
  .قالدۇرۇش نئهمهلدى

 خهت نۇسقىسىنى تالالش .9

نى   字体دىن类别   نى بىسىپ 命令 نى 自定义 نى  自定义 قورال سىتونىدىن
 .سىتونىغا قوشۇش تالالپ ئۇنى قورال

 بهت ئاستى سىزىقىنى یوقۇتۇش .10

 بهت قېشى،ئاستىنى تهڭشىگهندە جهدۋەل 2. توغرا سىزىقنى ئاق رەڭدە قىلىش -1
无رامكىسىنى  ۋە 段落标记بهت الھىیهلهش رایونىغا كىرىپ3. قىلىش   نى تالالش ھهم  

  .غا ئایالندۇرۇش 正文 نى 页眉سىنبهلگۈدىكى 样式 -4. ئۆچۈرۈش
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 .  ھۈنهر6دا كهسىر سانالرنى كىرگۈزۈشتىن  EXCEL: دىققهت

 +整数位分数+空格ئۇسۇل ئادەتتىكى.1

 1/2 قۇرۇق1 یاكى 1/2رۇققۇ 0

2. ANSI     ئۇسۇلى      码输入ANSI使用 

Alt  نى189نى بىسىپ تۇرۇپ   

  设置单元格格式كاتهك ھالىتىنى تهڭشهش .3

格式 单元格式 نى  分类 نى  分数 دىن  类型نى،  分母为一位数 دىن  نى  
 .نى كىرگۈزۈپ كۆرۈڭ 0.5 تالالپ

4. Microsoft.ئىشلىتىش فورمۇالسىنى   公式输入Microsoft使用  

插入 نى 对象 نى Microsoft公式  .نى تالالیمىز 3.0

  自定义输入法كىرگۈزگۈچنى تالالش.5

 格式 نى 单元格式 نى  数字 دىن 自定义 نى 类型  نى2/??قۇرۇق # غا  . 

 双行合一قوشۇش ئىككى قۇرنى .6

ئاستىدىكى ئاستىنى سىزىقلىق قىلىمىز  كاتهكنىڭبۇمۇ ئادەتتىكى ئۇسۇل بولۇپ ئۈستىنكى
 .بولىدۇ كاتهككه نورمالنى كىرگۈزسهك

1  4 

6   
5 

a 

 

excelمۇنداقمۇ ھۈنهر بار) تهكرار كىرگۈزۈش( تىز كۆچۈرۈشدا سان سىپىرالرنى 

 نى باسساق ئۈستىدىكى كاتهكتىكى Ctrl+D یاكى ’'+Ctrl“ ئاستىدىكى كاتهكنى تالالپ .1
  .مهزمۇن تهكرارلىنىدۇ



   سانـ1                                                                                                                                 ىنتىل سهیناسى ئېلېكتىرونلۇق ژورنىلى ئ

 

ئۈستىقۇر  نى باسساقمۇ Ctrl+D ئۈستى ۋە ئاستىدىكى قۇرنى یاكى مهلۇم دائىرىنى تالالپ .2
  .یاكى دائىرىدىكى مهزمۇن ئاستىدىكى قۇر یاكى دائىرىگه كۆچۈرۈلىدۇ

  ئوڭدىكى سولدىكى كاتهكتىكى مهزمۇننى باسساق Ctrl+R ئوڭدىكى كاتهكنى تالالپ .3
  .كاتهككه كۆچۈرۈلىدۇ

ئۇچۇرالر  نى باسساق سولدىكى  Ctrl+Rمهلۇم قاتار یاكى كۆپ قاتاردىكى كاتهكنى تالالپ .4
  .دا ئوڭغا كۆچۈرۈلىدۇماس ھال

 
   دا ئابونت ئىسنى كۆرسىتىشexcel[ھۈنهر]

=user() 

یۇقارقى فۇنكسىیهنى مهلۇم كاتهككه كىرگۈزسىڭىز نۆۋەتتىكى ئابۇنت ئىسمىنى ئاپتوماتىك 
 .كۆرسىتىدۇ

 


