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(Business Edition) Windows Vista ئاينىڭ -11يىلى - 2006 نىڭ سودا نهشىرى

  كۈنى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا رەسمىي تارقىتىلدى- 30

كۆزى تىكىلۋاتقان مىكروسـوفت شـىركىتىنىڭ يىللىـق چولپـان مهھـسۇالتى     ئاممىسىنىڭ   پۈتۈن دۇنيادىكى خهلق 
Windows  Vista   ،ــتۇرۇپ ــهپىرىنى ئاخىرالش ــدىيهدىكى س ــهرق،يېڭى زىالن ــۇرا ش ــاخىرى ئوتت ــا   ئ جۇڭگوغ

مىكروسوفت سـودا ئىـشلىرى راۋاجالنـدۇرۇش      "كۈتۈۋېلىش يېڭى ئهسىرنى"كۈنى -30ئاينىڭ - 11.كهلدى يېتىپ
دىـن باشـقا   يجىڭـدىكى چـوڭ  چـوڭ يىغىنـى بې   Windows   Vista . داغـدۇغىلىق ئۆتكۈزۈلـدى   مېهمانخانىـدا   

 بىـرلىكته يهنه Microsoft Office system 2007 Exchange Server 2007قاتـارلىق مهھـسۇالتالرمۇ   
 .ىرەسمىي ئېالن قىلىند

 

ــوفتنىڭ   ــسا مىكروس ــغۇالت  بول ــى مهش ــسى،Windows  Vista ئهڭ يېڭ ــى-1985سېستىمى -11يىل
قارا كودلـۇق دەۋرىنـى   -نىڭ ئاق Windows1.0 نى ئېالن قىلغاندىن تارتىپ، DOSئايدا،مىكروسوفت شىركىتى

، Widows 3.2 Windows كۆزنهكلىك دەۋر ئالغان گىرافىكالشقان  98،Windows 2000  ، Windows XP
Windows  مهشـغۇالت   مۇناسـىپ  ئارقىدن بازارغا سېلىندى،مىكروسوفت-قاتارلىق مهھسۇالتالرمۇ ئارقا ھالـدىكى

يىلـى -2001تهتقىقـاتى   سېـستىمىلىرىنىڭ ھۆكۈمرانىغـا ئايالنـدى،    Windows  Vista   ئىـشقا كىرىـشتۈرۈلگهن
ــا     ــۇ تهتقىقاتق ــرى ب ــال ئېنژىنې ــشاق دېت ــڭ يۇم ــالته مى ــۇپ،جهمئىي ئ ــقان،قاتمۇ بول ــات-قاتناش ــالىق  ق جاپ

 Vista ئاخىرى سهھنىگه چىقتى .ئارقىسىدا ، خىزمهتلهر

Windows   Vista يهنىـال ئاالھىـدە ئۈسـتۈن    قى كۆرۈنۈش،ئىقتىدار ۋە بىخهتهرلىك قاتارلىق جهھهتـلهردە سىرت
مىكروسـوفت ئوخـشاش بولمىغـان     ئورۇنالشـتۇرۇش جهھهتتىمـۇ   شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ،نهشىرىنى.ئورۇندا تۇرىدۇ

تارقىتىلغـان نهشـىرى بولـسا،سودا   بـۇ قېـتىم بېيجىڭـدا    .نهشـىرىنى تهمىنلىـدى    خىـل 7ساھهلهردىكى ئابونتالرغا  
ئايـدا  -1يىلـى -2007 ئېيتىلغاندەكئابونتلىرىغا يۈزلهنگهن نهشىر بولۇپ،شهخىسلهرگه يۈزلهنگهن نهشىرى بۇرۇن 

   .ئاندىن تارقىتىلدۇ

   

خىـل نهشـىرىنى    7سېستىمىالشقان انغبىر ۋاقىتتا تارقىتىل ئوخشاش Office2007 نىڭ خهنزۇچه نهشىرىمۇ پۈتۈن 
رى،ئۆلچهملىك ىرى،كىچىك تىپتىكـى سـودا نهشــ  ىنهشـ  غــۇچىالرۇنهشـىرى،ئائىلهۋە ئوق  ئـۇالر ئاساسـى   .ىچىقـارد 

شهخىـسلهر ۋە سـودا   .رى ۋە كارخانـا نهشـرى قاتـارلىقالر   ىنهشـ   كـۈچهيتىلگهن يرى،كهسـپى ى نهشيرى،كهسـپى ىنهش
   .دۇقهتئىينهزەر ھهممىسى ئۆزىگه ماس نهشىرىنى تاپااليئابونتلىرىنىڭ كىمال بولىشىدن

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=7 :خهۋەر ئهسلى مهنبهسى

http://www.newasp.cn/
http://www.newasp.cn/
http://www.newasp.cn/
http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=7
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Office 2007سۆزلىيهلهيدۇ" سانلىق مىللهتلهر تىلىدا  ئاز"  

تـال خهنزۇتىلىنـى ئېغىزتىلـى سـۈپىتىدە      ئـاز سـانلىق مىلله  2ئىچىدە،پهقهت   ئاز سانلىق مىللهت55جۇڭگودىكى 
باشقا،ھهممىسى يهنىال ئۆز تىلىدا  كېلىۋاتىدۇ، باشقا ئاز سانلىق مىللهتلهر بولسا خهنزۇتىلىنى قولالنغاندىن ئىشلىتىپ

مىللهتلهرنىڭ مهدەنىيهت ۋە تىلىنى قوغداشنى ئىزچىـل ھالـدا زور كـۈچ     جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئاز سانلىق. ئاالقه قىلىدۇ
مىللهتلىرىنىـڭ   ئۇالرغا ۋارىسلىق قىلىـش ۋە تهرەققىـي قىلـدۇرۇش ئاللىقاچـان جۇڭخـۇا     . كېلىۋاتىدۇ قولالپبىلهن 

ئاينىـڭ  -11يىلـى -2006كـوللېكتىپى  Microsoft Officeمۇشـۇ روھ ئاساسـىدا،  . قىممهتلىك بايلىقىغا ئايالندى
 خىـل ئـاز   4دا 2007Microsoft®Office systemيېڭـى  ئاخىرىداسودا ئابونتلىرىغا يۈزلىنىپ تارقاتقان ئهڭ

  .قىلىپ تهمىنلهنگهن سانلىق مىللهت تىلىنى قولاليدىغان
       

ــۇ        ــى، 4ب ــسا موڭغــۇل تىل ــلهت تىلــى بول ــى، جۇڭگــودا    خىــل مىل ــزۇ تىل ــى، ئۇيغــۇرتىلى ۋە يى زاڭــزۇ تىل
 موڭغۇل تىلىـدا يېزىلغـان  . ئادەم بۇ تىلالردا ئاغزاكى ۋە يازما ئاالقه قىلىدۇ مىڭدىن ئارتۇق500مىليون25جهمئىي

تـارىخىي داسـتان    دىـن ئىبـارەت ئىككـى    )Gesar( "گېسار"ۋە زاڭزۇ تىلىدايېزىلغان  )Jiangar( "جاڭگېر"
چىققــان ئۇيغــۇر تىلىــدىكى  شــىنجاڭدىن. جۇڭگــودىكى ئهڭ داڭلىــق ئىككــى ئهســهر دەپ ئېتىــراپ قىلىنــدى

 Yusuf Hass Hajib  تۇتىشىدۇ، ئۇنىڭ ئىچىـدە  ئهسىرگه-11ئهسهرلهرنىڭ تارىخى ئهڭ ئۇزۇن بولۇپ،مىالدى 
يىزۇ مىللىتى قهدىمكى يىـزۇ  . مۇ بار )Kutadolu Biliq ("قۇتادغۇبىلىك"ئهسىرى يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ داڭلىق

يىلالردىـن بۇيـان،    يېقىنقـى . زور مىقداردىكى تارىخىي ۋە ئهدەبىي ئهسـهرلهرنى ئىجـاد قىلغـان    ئىشلىتىپ تىلىنى
 .مۇنلۇق ئهدەبىياتى قايتىدىن گۈللهندىئۇالرنىڭ مول مهز

يېزىش سىستېمىسى بولۇپ، بۇ ھازىرقىدەك كومپيۇتېر دەۋرىـگه يېڭـى مهسـىله     ھهربىر تىلنىڭ ئۆزىگه خاس بولغان
كۆلهمـدە تهشـهببۇس    گهرچه بۇ تىلالر جۇڭگودىكى ئازسانلىق مىللهتلهر كوللېكتىپى ئارىـسىدا كهڭ .كهلدى ئېلىپ

قىسىم يۇمشاق دېتالالر ئـۇالرنى ياخـشى قولالشـقا     هن بولسىمۇ، لېكىن ھازىر بار بولغان كۆپقىلىنغان ۋە ئىشلىتىلگ
زاپـاس   ئۇيغۇرتىلى،موڭغۇل تىلى، زاڭزۇ تىلى ياكى يىزۇ تىلىدىكى ئهسهرلهرنى ئېلېكترونلـۇق   شۇڭالشقا. ئامالسىز

خهنزۇ تىلىنى ئىـشلىتىپ  _ بولغان  اق تىلماتېرىيال قىلىپ ياساش بىر قىيىن مهسىله بولۇپ قالدى،بۇ مىللهتلهر ئورت
تىللىرىدا ئېلېكترونلۇق ئارخىـپ ياسىيالماسـلىقنىڭ ئۇالرنىـڭ بـۇ      بۇ مىللهتلهر ئۆز.بۇ خىزمهتنى ئورۇنالشقا مهجبۇر

تىلنىـڭ   ئىشلىتىشىگه تهسىر قىلىشىدىن ئهنـسىرەيدۇ،بۇنىڭدىن كېلىـپ چىقىـشى ئېهتىمـالى بولغـان      تىلنى نورمال
 .ىيهتنىڭ يوقىلىشىغا باراۋەردۇريوقىلىشى مهدەن

نـى ئاچقـان    Office system 2007 گۇرۇپپىـسى  Microsoft ® Officeدەل مۇشۇ سـهۋەبتىن،       
 مهشـغۇالت  Vistaكومپيـۇتېردا . سېستىمىىنى پهرقلهندۈرۈش ئىقتىدارىنى قوشـۇپ قويـدى    خىل يېزىق4ۋاقىتتا بۇ 

ـ   بولمىغـان تىلالرنىـڭ    دا ئوخـشاش  Vista .ى جـارى قىلدۇرىـدۇ  سىستېمىسى بولغاندا، بۇ خىل ئىقتىدار ئـۆز رولىن
مهھـسۇالتىنىڭ مـول    Office2007 ئـابونتالر  كىرگۈزۈش سىستېمىـسى تهمىنلهنگهن،شـۇنىڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا،     

 .ئابونتلىرىغا ئىنتايىن ئېنىق Microsoft Office بۇ ئىقتىدارالر.تهھرىرلهيدۇ ئىقتىدارنى ئىشلىتىپ بۇ يېزىقالرنى
Microsoft Office تىلـدىكى ئهسـهرلهرنىڭ    بۇنـداق بولغانـدا بىـز بـۇ    : "ئېچىش گورۇپپىسىنىڭ باياناتچىسى

 قهغهز يۈزىدە خاتىرىلىگهنگه قارىغاندا تېخىمۇ -خاتىرە  ياسىيااليمىز،بۇنداق خاتىرىلهشزاپاسلىرىنى ئېلېكترونلۇق
 .دېدى"بولىدۇ ىنى تېخىمۇ ياخشى قوغدىغىلىيېزىق-بىخهتهربولىدۇ،شۇنداقال ئاز سانلىق مىللهتلهر تىل قواليلىق،

پروگراممىـسى   Officeئـارخىپىنى ئىـشلهتكهندىن سـىرت،    ئاز سانلىق مىللهتلهر تىلىنىڭ ئېلېكترونلۇق              
 ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆگىنىش ئۈنۈمىنى. ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرااليدۇ مهكتهپلهردىمۇ يهنه خهنزۇ مهكتهپلهر ۋە ئالىي

مىراسـلىرىنى مۇزېيخانىلىرىـدا    پروگراممىـسى يهنه مۇشـۇ ئازسـانلىق مىللهتـلهر مهدەنىـيهت       Office شۇرىدۇئا
 جۇڭگـودىال   نىـڭ يېڭـى ئىقتىـدارلىرىنىڭ    2007Microsoft Office systemبىـز  . ئىشلىتىشكه يۈزلىنىۋاتىدۇ

تىنـى تهرەققىـي قىلـدۇرۇش ھهم    نهچـچه خىـل تىلنىـڭ پـارالق مهدەنىيى     ئهمهس، پۈتۈن دۇنيا مىقياسـىدا، مۇشـۇ  
  .تىلهكداشمىز قوغدىشىغا

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=13 :خهۋەر ئهسلى مهنبهسى

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=13
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 VB6.0  دە ئۇيغۇرچه كىرگۈزكۈچ ياساش
ماقاله مهزمۇنىنىڭ تهپسىلىي بولماسـلىقى تـۈپهيلى   ھهقته بىرقانچه قېتىم تېما يوللىغان ئىدىم ،ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ، ئىلگىرى مۇشۇ  

مۇشـۇ ھهقـته    كىرگۈزكۈچنىڭ ئاساسىي پىرىنسىپىنى يهنىال چۈشىنهلمهي گاڭگىراپال قالماقتا ، شۇڭا يېڭى ئۆگهنگۈچى دوستالر ئۇيغۇرچه
باشقا مۇنبهردە ئېالن قىلىش ئۈچۈن چوقۇم ئهسهر ئاپتورىنى  ماقالىنى. لتۇرۇپتىمهن يهنه تهپسىلىي توختىلىپ مهزكۇرماقالىنى يېزىپ ئو

 ... ئهسكهرتىشىنى سورايمهن
VB6.0 دىن پايدىلىنىپ تېكىست رامكىسىغا ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش 

   VB6.0   ىرىغـا بىۋاسـته   نىـڭ تېكىـست رامكىل  مهن تۆۋەندە مىسال ئۈچۈن ئۇيغۇرچه ئۆلچهملىك يۇنىكودنىڭ ئاساسـىي رايونىـدا
  . ئۇيغۇرچه يېزىش جهريانىنى تونۇشتۇرىمهن) بولمىغان ھالهتتهسىستېما كىرگۈزكۈچى(

  : تهييارلىق قورال ۋە ھۆججهت
چۈنكى تۆۋەندىكى كودالر دەل ئهشۇ مۇھىتتا. بولىشى كېرەك  يېزىلغان .  VisualBasic6.0 ماشىنىڭىزدا چوقۇم

بۇ. بولىشى كېرەك  Microsoft شىركىتى چىقارغان   FM20.dll ئهگهر بۇ سىزدە . يۇنىكودنى قولاليدىغان كونترول ئامبىرى سىستېمىدا
مۇندەرىجىـسى   ئۇالنمىدىن چۈشۈرۈڭ ، ۋە ئۇنى كومپيۇتېرىڭىزنىڭ سىستېما قاچىالنغان رايونىدىكى Windows بولمىسا تۆۋەندىكى

مهسىلهن. دېگهن مۇندەرىجىگه كۆچۈرۈڭ  C:/Windows/System32 : ئىچىدىكى  System32     بـۇ  . نىـڭ ئىچىـگه كۆچـۈرۈڭ
(http://www.xjprgfan.com/upfiles/20061101/input/fm20.dll)ھۆججهتنىڭ چۈشۈرۈش ئادرىسى  : FM20.DLL 

  Ukij Tuz Tom    مهسـىلهن . فونتى بولىـشى كېـرەك تۆۋەنـدىكى  . دېگهنـدەك  سىستېمىڭىزدا چوقۇم ئۇيغۇرچه ئۆلچهملىك يۇنىكود 
 Ukij Tuz Tom  . فونتى ئىشلىتىلدىمىسالدا

 : پايدىالنمىالر
VisualBasic  ئاساسلىقفۇنكىسسىيسى بولۇپ ،  ChrW لىـك  16 لۇق سىستېما نومۇرى يـاكى  10ھهرپنىڭ نىڭ گىرامماتىكىسى دا 

 ئايالنـدۇرۇپ بېرىـدۇ،    VB6.0تهھرىرلىگۈچىـسى يۇنىكـودنى قوللىمىغـانلىقتىن يۇنىكـود     سىستېما نومۇرىنى ئهشۇ ھهرپنىڭ ئۆزىگه
نىكـود ھهرپلىرىنـى كۆرسـىتىش    پايـدىلىنىپ يۇ ھهرپلىرىنى ئىشلىتىشكه ئامالسىز قالىمىز ، شۇڭا يۇنىكـود ھهرپلىرىنىـڭ نومۇرىـدىن    

 . ئۈنىمىگه ئېرىشىش زۆرۈر بولۇپ قالىدۇ
TextBox  دەيدىغان بىر خاسلىقى بولۇپ ، بۇ خاسلىقى نۇربهلگه  SelText  لهپىلدەۋاتقان ئۇرۇنغان چۈشىدىغان ھهرپنى ياكى نىڭ

  . ئىشلىتىلىدۇتالالنغان ھهرپنى ئېلىش تهڭشهش ئۈچۈن
 : ئاساسىي پىرىنسىپ

دەيدىغان بىر ھادىسىسى بولۇپ ، كونۇپكا تېكىست رامكىسى ئىچىـدە    KeyPress امكىسىنىڭر بىـرقېتىم بېسىلـسا مهزكـۇر    تېكىست 
ھادىسىسنىڭ KeyAscii ئۇنىڭدىن باشقا بۇ. ھادىسىه ئىچىدىكى كودالر ئىجرا بولىدۇ  دەيدىغان بىر پارامېتىرى بولـۇپ ، بېـسىلغان    

بۇ پارامېتىرغا قىممهت. ق سىستېما نومۇرىنى بىزگه قايتۇرىدۇ  لۇ10نومۇرىنى يهنى  كونۇپكىنىڭ ھهرپ . يوللىغىلى ۋە ئـالغىلى بولىـدۇ    
 دە ، تېكىست رامكىسىنىڭ بېسىلغان ھهرپنى - گه تهڭشىلىدۇ 0نومۇرى  KeyAscii=0 قىلىپ قىممهت بهرسهم كونۇپكا ھهرپ ئهگهر

رامېتىردىن پايدىلىنىپالشۇڭا مۇشۇ پا. ئىقتىدارىنى چهكلىۋەتكهن بولىمىز  كونۇپكىالرغا If جۈملىسى ياكى Select چىقىرىش جۈملىسى  
TextBoxنىڭ SelText  ! نى تهڭشىۋەتسهم مهقسهدكه يهتكهن بولىمهنئارقىلىق ھۆكۈم قىلىپ ، 

 : باشالش

 部件  دېـگهن  تـۈردىن 工程     نـى قوزغىتىـپ تىزىملىـك ئىچىـدىن VisualBasic6.0  ز ، دېـگهن تـۈرنى تـالاليمى   ئالدى بىلهن
 : تۆۋەندىكىدەك

http://www.xjprgfan.com/upfiles/20061101/input/fm20.dll
http://www.xjprgfan.com/upfiles/20061101/input/fm20.dll
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 Microsoft Forms 2.0 Object تاللىۋالغاندىن كېيىن كېين ئىسمى 部件 دېگهن كۆزنهك كۆرۈنىدۇ ، بىز ئۇ كـۆزنهك ئىچىـدىن  
Library  ملهشتۈرىمىز ، رەسىمى تۆۋەندىكىدەكنى تالاليمىز ۋە جهزى : 

 
جهزىملهشتۈرگهندىن  : كېيىن قورال ئىستونىمدا بىرقانچه ئوبىكىتالر يېڭىدىن قوشىلىدۇ ، رەسىمى تۆۋەندىكىچه



 سان-1يىللىق-2007ئۇيغۇر كومپيۇتېر مهستانىلىرى تور ژورنىلى                                                                             

 

 
رەمكىدە ئورالغىنى بولـسا بىـزگه الزىملىـق    بۇ ئوبىكىتالر دەل  Forms 2.0 دىكى يۇنىكودنى قولاليدىغان ئوبىكىتالر بولۇپ ، قىزىل 

قۇرۇلىشى بىلهن بىرال ۋاقىتتا بىزگهقۇرۇلۇش . شۇ  Form1 ئىسىملىك كۆزنهكتىن بىرنى بولغان يۇنىكود قولاليدىغان تېكىست رامكىسى  
كۆزنهكنىـڭ ئىچىـگه تېكىـست رامكىـسى     ئاپتوماتىك قۇرۇپ بېرىدۇ ، يۇقىرىدىكى قىزىل رەڭگه ئورالغان ئوبىكىتنى قـوش چهكـسهك   

 . قوشىلىدۇ
قوشۇلغاندىن كېين بىز Form بىلهن TextBox نىڭ خاسلىقلىرىنى تۆۋەندىكى كۆرسهتمه  بويىچه تېكىست رامكىسى مۇۋەپپهقىيهتىك 

 : تهڭشهيمىز

Code: 
 
Form1 

Caption="维文输入域" 
BorderStyle=4 
Width=5715 
Heoght=975 
 
TextBox1 

Font=Ukij Tuz tom , 小五 
TextAlign=3 
Width=5415 
Height=375  

 
رايونىغـا كىرىـپ ، ئهڭ ئۈسـتىدىكى ئورۇنغـا بىـردانه ئومـومىي       بۇ تهڭشهلمىلهر نورمال تهڭشىلىپ بولغاندىن كېيىن ، كود يېـزىش  

بۇنى ئىشلىتىشتىن. قىلىمىز  ئۆزگهرگۈچى مىقدار  Boolean تۈرىنى ، imu ئىسمىنى (全局变量) . مهقسهت ، ئۇيغـۇرچه   ئىشلىتىمىز
  . ئوينىتىشگلىزچه ھالهتته ئۆزگهرتىش ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ، بهلگه رولىنىئېنى

 TextBox1     نـى   ، كود يازىدىغان بۇ ئهركىن ئۆزگهرگۈچى بېكىتىلىپ بولغاندىن كېيىن ئورۇننىـڭ ئۈسـتىدىن ئوبىكىـت تۈرىـدىن
ھادىسىسىنى تالاليمىز ، رەسىمى تۆۋەندىكىدەكتالاليمىز ۋە ھادىسىسىگه  KeyPress  : 

 
ھادىسىسنىڭ ئىچىگه تۆۋەندىكى كودالرنى يازىمهن  KeyPress تاللىغاندىن كېيىن : 

 
   

Code: 
Dim Kc As Integer' ئېنىقاليمهن پۈتۈن سان تىپىدا 
Kc = KeyAscii'قىلىۋالىمهن بۇ مىقدارنى كونۇپكا ھهرپ نومۇرىغا تهڭ 
iF Kc = 11 Then imu = Not imu: Exit Sub'  Ctrl+K بېسىلسا ئۇيغۇرچه ئېنىگلىزچه ئالماشسۇن كونۇپكىسى    ئهگهر
iF imu = True Then Exit Sub ' بولسا تۆۋەندىكى كودالر ئىجرا بولىدۇ ئهگهر ئۇيغۇرچه ھالهت 
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Select Case Kc 
Case 47: Kc = 1574 '  /نومۇرىنى كۆرسىتىمهن  لۇق سىستېنا10ھهرپىنىڭ  "ئ" كونۇپكىسى بېسىلغا
Case 63: Kc = 1567  
Case 44: Kc = 1548  
Case 109, 77: Kc = 1605  
Case 110, 78: Kc = 1606  
Case 98, 66: Kc = 1576  
Case 118, 86: Kc = 1736  
Case 99, 67: Kc = 1594  
Case 120, 88: Kc = 1588  
Case 122, 90: Kc = 1586  
Case 97, 65: Kc = 1726  
Case 115, 83: Kc = 1587  
Case 100: Kc = 1583  
Case 68: Kc = 1688  
Case 102: Kc = 1575  
Case 70: Kc = 1601  
Case 103: Kc = 1749  
Case 71: Kc = 1711  
Case 104: Kc = 1609  
Case 72: Kc = 1582  
Case 106: Kc = 1602  
Case 74: Kc = 1580  
Case 107: Kc = 1603  
Case 75: Kc = 1734  
Case 108, 76: Kc = 1604  
Case 59: Kc = 1563  
Case 113, 81: Kc = 1670  
Case 119, 87: Kc = 1739  
Case 101, 69: Kc = 1744  
Case 114, 82: Kc = 1585  
Case 116, 84: Kc = 1578  
Case 121, 89: Kc = 1610  
Case 117, 85: Kc = 1735  
Case 105, 73: Kc = 1709  
Case 111, 79: Kc = 1608  
Case 112, 80: Kc = 1662  
Case Else: Kc = 0 
End Select 
iF Kc <> 0 Then '  مهن بىرتهرەپ قىلغان ھهرپلهر بولۇپئهگهر  قالسا 
KeyAscii = 0 ' چهكلهيمهن كونۇپكىنىڭ بېسىلىشىنى 
Me.TextBox1.SelText = ChrW(Kc) ' ھهرپكه تهڭشهيمهن تېكىست رامكىسىنىڭ قىممىتىنى بىرتهرەپ قىلىنغان 
End If  
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تولـۇق كـودى  . زۈش جهريـانىڭىزنى ھهل قىلىـپ بېرىـدۇ    پهقهت سىزنىڭ ئۇيغـۇرچه كىرگـۈ    مۇبارەك بولسۇن ، مۇشۇنچىلىكال كودالر 

 : تۆۋەندىكىدەك

Code: 
Dim imu As Boolean 
Private Sub TextBox1_KeyPress(KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
Dim Kc As Integer 
Kc = KeyAscii 
iF Kc = 11 Then imu = Not imu: Exit Sub 
iF imu = True Then Exit Sub 
Select Case Kc 
Case 47: Kc = 1574  
Case 63: Kc = 1567  
Case 44: Kc = 1548  
Case 109, 77: Kc = 1605  
Case 110, 78: Kc = 1606  
Case 98, 66: Kc = 1576  
Case 118, 86: Kc = 1736  
Case 99, 67: Kc = 1594  
Case 120, 88: Kc = 1588  
Case 122, 90: Kc = 1586  
Case 97, 65: Kc = 1726  
Case 115, 83: Kc = 1587  
Case 100: Kc = 1583  
Case 68: Kc = 1688  
Case 102: Kc = 1575  
Case 70: Kc = 1601  
Case 103: Kc = 1749  
Case 71: Kc = 1711  
Case 104: Kc = 1609  
Case 72: Kc = 1582  
Case 106: Kc = 1602  
Case 74: Kc = 1580  
Case 107: Kc = 1603  
Case 75: Kc = 1734  
Case 108, 76: Kc = 1604  
Case 59: Kc = 1563  
Case 113, 81: Kc = 1670  
Case 119, 87: Kc = 1739  
Case 101, 69: Kc = 1744  
Case 114, 82: Kc = 1585  
Case 116, 84: Kc = 1578  
Case 121, 89: Kc = 1610  
Case 117, 85: Kc = 1735  
Case 105, 73: Kc = 1709  
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Case 111, 79: Kc = 1608  
Case 112, 80: Kc = 1662  
Case Else: Kc = 0 
End Select 
iF Kc <> 0 Then 
KeyAscii = 0 
Me.TextBox1.SelText = ChrW(Kc) 
End If 
End Sub  

 
: تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك مىۈئۈن   نهتىجىدە ، بىر پروگرامما مۇۋەپپهقىيهتلىك پۈتۈپ چىققان بولىدۇ ، 

 

   
   

============== 
http://www.xjprgfan.com/upfiles/20061101/input/code.rar(  ) code.rar : كۆرسهتمه كودنى چۈشۈرۈش ئادرىسى

 http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=68 :ماقاله ئهسلى ئادرېسى
  .قانداق چۈشهنمىگهن يهرلىرىڭىز بولسا ئۈستىدىكى ئادرېستىكى مۇنبهردە سورىغايسىز

  
  
  
  
  
  

ASP دىكى مۇھىم بولغان ھېسابالش ئۇسۇللىرى ھهققىدە  ...
:ھۆرمهتلىك دوستالرئهسساالم  

شهخسهن... بۇ ئاتالغۇ پروگرامما تۈزىۋاتقان ھهربىر كىشىگه تونۇش  ئۆزۈمنى مىسال قىلىپ ئېيتسام ، مهن  (算法) ھېسابالش ئۇسۇلى 
ASP   ماڭا چوڭقـۇر تهسـىر قىلغىنـى ھېـسابالش    ~ نۇرغۇنلىغان تهجرىبه ساۋاقالرنى يهكۈنلىدىم بىلهن خېلى كۆپ يىلالر ھهپىلىشىپ 

سۈپىتىنى باھااليـدىغان بىـر دىـن بىـر ئـۆلچهم      پروگراممىدا ھېسابالش ئۇسۇلىنىڭ قانداق بولىشى ، شۇ پوگراممىنىڭ! لى بولدى ئۇسۇ 
 ASP  ئهھۋالدا99%مۇھىتىدا پروگرامما يازغىنىمىزدا   adodb كونترولىنى ئىـشلىتىپ سـانداننى    ئادەتته ~دېسه ئېغىر كهتمهيدۇ 

ھېس قىلىشىمچه~ رىمىز ئوقۇش يېزىشنى ئهمهلگه ئاشۇ  adodb نى ئىشلىتىدىغان ئۇسۇل  : تۆۋەندىكى كودقا قاراڭ... خېلى كۆپ 

Code: 
<% 
set conn=server.createobject("adodb.connection") 
.............. 
.............. 
.............. 
conn.close 
set conn=nothing 
%>  

http://www.xjprgfan.com/upfiles/20061101/input/code.rar
http://www.xjprgfan.com/upfiles/20061101/input/code.rar
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=68
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 set conn=nothing  .    دېـگهن جـۈمله تۇرىـدۇ تهجـرىبه قىلىـپ كۆرسـىڭىز    قارايدىغان بولساق يۇقىرقى پروگراممىنىڭ ئاسـتىدا 

~ سىرنىڭ بولمىغانلىقىنى بايقايسىز پروگراممىغا نىسبهتهن ھېچقانداق ئهكىس ته  ~ بىلىسىزكى بۇ جۈمله قوشۇلسىمۇ قوشۇلمىسىمۇ بولىدۇ
 بۇ جۈمله بىۋاسته بېكهت پروگراممىڭىزنىڭ ئابونت سانىغا تهسىر كۆرسىتىدىغان ئهڭ مۇھىم ئامىل ئىكهنلىكىنى بىلهمسىز ؟ لېكىن

ن بىرالۋاقىتتاقوشۇلسىمۇ قوشۇلمىسىمۇ ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمىغىنى بىلهن ھهقىقهته  تورغا ھاھاھا ، راست ، يۇقىرقى بىر بۆلهك جۈمله 
 گهپ ؟ بۇنېمه دېگهن. چىقىۋاتقان ئابونتقا نىسبهتهن ، سان چهكلىمىسىنى كېمهيتىدۇ 

 مىنـۇتتىن كېـيىن   2 ~ 1لـېكىن  ~ كۆرۈلـۈپ بهت ئېچىلمايـدۇ   بهزىدە ھېس قىلىمىز ، مهلۇم توربهتنى ئاچقىنىمىزدا بۇ بهتته خاتـالىق  
چۈشهندۈرىدۇكى، مۇالزىمىتىرنىـڭ يـۈكى سـىزگه بېـرىلگهن چهكـتىن ئېـشىپ كهتـكهن       ؟ بۇ شۇنى  كىرسىڭىز نورمال ، بۇنېمه ئىش   ،

خـوش ، ئۇنـداق   ~ ئاغرىسۇن دېمهكچى بولىدۇ  ھالسىزالنغان مۇالزىمىتىر ئامالسزلىقتىن سىزگه ئهشۇ ئۇچۇرنى چىقىرىپ ماڭا ئىچىڭىز
هرقېتىمھ conn دېگهن مىقـدار  بولسا بىز مۇالزىمىتىرنىڭ ئىچكى قىسىمىغا ئېنىقالنغانـدا مـۇالزىمىتىردا    كىرىپ كۆرىدىغان بولساق ، 

 set   ، يـۇقىرقى جۈملىـدىن يهنـى    ئابونـت كىرسـه شۇنچىـسى ئاجرىتىلىـدۇ    بىردىن ئچكى ساقلىغۇچ بوشلۇقى ئاجرىتىلىـدۇ ، قـانچه  
conn=nothing  ـ     بۇ جۈملىنى پروگرامما ئىجرا قىلسا ئىچكى دۇ ، بۇنـداق بولغانـدا   سـاقلىغۇچىن ئېلىنغـان بوشـلۇق قويـۇپ بېرىلى
 set بىرىگه بوشلۇق تهمىنلىنىدۇ ، بۇنداق بولغاندا ئادەم سانىغا بولغـان چهك تهبىـيال   ئازىيىـدۇ  ~ دېـمهك ،  كېلهركى قېتىم كىرگهن
conn=nothing  .  شۇڭا بـۇ جـۈمله مـۇھىم    جۈملىسىنىڭ رولى ئىشلىتىلگهن مىقدارنى ئىچكى ساقلىغۇچتىن ئازاد قىلىشتىن ئىبارەت

 :  ئادەم ئۇچۇر كۆرىۋاتقان بولـسا ، بـۇ  150بۈجۈملىرىنىڭ قوشقان مهلۇم بىر بهتته  مۇنداقچه ئېيتقاندا` ولغاندىمۇ ناھايىتى مۇھىم ب
 ئادەم ئۇچۇر كۆرەلىشى ناتايىن100جۈملىنى قوشمىغان بهتته  ~! 

ئهمدى تۆۋەندىكى  ~ كودقا قاراپ باقايلى

Code: 
1. 
<% 
Do While Not Rs.EOF 
response.write(rs("xxx")) 
.... 
rs.movenext 
Wend 
%> 
 
2. 
<% 
for i=1 to rs.recordcount 
response.write(rs("xxx")) 
.... 
rs.movenext 
next 
%>  

 
 xxx   تىـن سـانداندىكى RecordSet قۇرنىـڭ مهزمـۇنىنى    كود بار ، ھهر2ىرىدا دېققهت قىلىپ قارايدىغان بولسا يۇق ئىككىلىسى

ئاستىلىقى ۋە مۇالزىمىتىرغا  ئوخشايدىغىنى ئاخىرقى نهتىجه ، ئوخشىمايدىغىنى بۇ ئۈنۈم ھاسىل بولۇشنىڭ تېز ئىككىلىسىنىڭ. چىقىرىدۇ 
 ! بولغان بېسىمى

ۆردىغان بولسا ، بۇ ئىككى كودنىڭ ئوخشىمايدىغان پهرقى ، سـانداندىكى قىلىپ ك  رېكوردنىـڭ  خوش ، ئۇنداق بولسا يهنه تهھلىل 
  While جۈملىسىبىلهن - 2 كودتا for جۈملىسى بىلهن بۇ ۋەزىپه ئورۇندالدىيهنى بىرىنجى كودتا. سانى قانچه شۇنچه ئېنىق بولىدۇ 

ـ   ! 100ان تامامالنمىغـانلىقىنى  نىڭ تامامالنغ  Rs  كودتـا  - 2! قېـتىم تهكـشۈرىدۇ   ئهگهر  ئۇسۇلدا- 1 رېكورد بولسا 100سانداندا 
نىڭ قىممىتىنىـڭ   ئايالنما جۈمله بىلهن ئايلىنىدۇ For . جۈملىسىنىڭ ئىچىدىكى i ۋە. بىر قېتىمدىال ئېلىنىدۇ  بولسا بارلىق رېكودسانى 

رېكودىغـا ھۆكـۈم قىلغـان ۋاقىتـتىن      كىچىكلىكىنى سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن كهتكهن ۋاقىت ھامىنى سىرتقى پروگراممىدىكى Rs نىڭ چوڭ
  تـوربهتنى بىـرال  - 2 ئادەم بىرال ۋاقىتتا ئاران كۆرەلىـسه  100يېزىلغان توربهتنى   ىىل ئۇسۇلدا- 1  بۇنداق بولغاندا. كىچىك بولىدۇ 
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 بىماالل كۆرەلهيدۇ دېگهن گهپ150ۋاقىتتا  . دېمهك پهرق مۇشۇ يهردە چىقتى ~! 

ئۇسـۇل ئىچىـدە قايسىـسى ئهڭ تېـز ، بىزنىـڭ       خىـل 100 خىل ئۇسۇل بىـلهن چىقـارغىلى بولىـدۇ ، بـۇ     100 خىل ئۈنۈمنى 1دېمهك  
 !  ياىشى بولغان ھېسابالش ئۇسۇلى بولىدۇئېهتىياجىمىزنى قاندۇرسا دەل ئهشۇ ئۇسۇل ئهڭ

................. 
ى باشقا دوستالر بىرلىكتهتهجرىبهمگه ئاساسهن ھېس قىلغانلىرىم مۇشۇنچىلىك ، قالغىنىن  دوستالرنىڭ ! مۇنازىرلهشسهك ئهيتاۋۇر مېنىڭ 

 ~! مۇنازىرىگه قاتنىشىشىنى قارشى ئالىمهن

http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=119 :مۇنبهردىكى ئادرېسى
  .ە قىلىشڭىزنى ئۈمىت قىلىمىزكىرىپ بىلله مۇالھىز

  
  
  

 Ｃ  تىلىدا بۇلۇڭنىڭ سىنۇسىنى تېپىش
 Ｃ ئۇنداقتا بىز تۆۋەندە.بىلىمىز تىلى ئارقىلىق ماتېماتىكىلىق مهسىلىلهرنى تامامهن ھهل قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى   Ｃ

 Ｃ بۇنىڭدىن كېيىن.باقايلى دىكى مۇھىم نۇقتىالر ۋە ئۈلگىلىك تىلى توغرىسىئارقىلىق بۇلۇڭنىڭ سىنۇسىنى تېپىش كودىنى كۆرۈپ 
يېقىندىن نهزەر سالغايسىزلهر.داۋاملىق يوللىنىدۇمىسالالر  . 

 
   

Code: 
#include 
 
  #include 
 
  main() 
 
  { 
 
  double x,s; 
 
  printf("input number:\n"); 
 
  scanf("%lf",&x); 
 
  s=sin(x); 
 
  printf("sine of %lf is %lf\n",x,s); 
 
  }  

 math.h  ــسىيىلهرنى ــارلىق فۇنكى ــىنۇس قات ــنلىگهنسىنۇس،كوس ــۆججىتى تهمى ــۆججهتنى   .ھ ــۇ ھ ــۆججهتكه مۇش ــاش ھ ــۇڭا ب ش
قى مىسالىنىڭقىممىتىنى تاپماقچى بولساق يۇقار sin نى ئۆزگهرتىپ تاپساقال بولىدۇ.xبۇلۇڭنىڭ.كۆرسىتىمىز  sin,cos,tan,ctg   نىـڭ

  .قىممىتىگه ياي ئۇزۇنلۇقى كىرگۈزىمىز
  

http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=119
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VB  دىن سوئال جاۋابالر 
مهن ئادەتته مهلۇم پروگرامما يېزىۋېتىپ ، بىر قۇر توشۇپ1 . كهتسه قانداق قىلىپ كېيىنكى قۇرغا يۆتكهيمهن ؟ 

هلگىسىنى قويۇپال ، قـۇر يـۆتكهپ ، كېيىنكـى قۇرغـا ئۇالشـتۇرۇپ     ب _  جۈملىنىڭ كهينىگه  يېزىۋەرسـىڭىز بولىـدۇ ،   يېزىۋاتقان: جاۋاب  
  : مهسىلهن تۆۋەندىكى جۈملىنى

Code: 
Sub PicMove()  
Frm.Picture2.Left = Frm.Picture1.Left + 583 
End Sub  

  : تۆۋەندىكىدەك يېزىشقا بولىدۇ

Code: 
Sub PicMove()  
Frm.Picture2.Left = Frm.Picture1.Left + _  
583 
End Sub  

 
. 2  Picture  نىـڭ PictureBox ياكى Picture قىممىـتىگه رەسـىم قوشـقاندىن كېـيىن ،     مهلۇم كونترولغا ، مهسىلهن كۆزنهكنىڭ

 قىلىپ ئهشۇ رەسىمنى يۇيىۋېتىمهن ؟ قانداق
رەسىم قوشقان كونترولنى مائۇس: جاۋاب  بىلهن تالاليسىز ، ئاندىن كېـيىن ئۇنىـڭ   Picture خاسـلىقىنى مـائۇس بىـلهن تـالالپ ،     

كىسىنى باسسىڭىز بولىدۇكونۇپ  Delete  كونۇپكا تاختىسىدىن . 
  

پروگرامما يېزىش جهريانىدا كودنىڭ يانلىرىغا قانداق قىلىپ ئىزاھ سۆزلهرنى قوشۇپ قويىمهن ؟  3 .
تـاكى  بهلگىسىنىڭ' پروگرامما كۆزنىكىدە : جاۋاب  كهينىدىكى بارلىق سۆز جۈملىلهر ئىزاھات بولىدۇ ، پروگراممىدا ئىجرا بولمايـدۇ ) . 

  : مهسىلهن) . ىچهيېڭى قۇرغا چۈشك

Code: 
Dim san As Integer ' ، بۇ جۈمله ئىجرا بولمايدۇ پۈتۈن سان ھالىتىدە ئېنىقلىدىم 
San=20 ' بۇمۇ ئىزاھات ، ئىجرا بولمايدۇ

 
ىلهن بىردانهمهلۇم كونترولغا ، مهس Label غا مائۇسنى ئهكهلگهندە كۆرسهتمه ئۇچۇرنى قانداق چىقىرىمهن ؟ 4 .

سىز پهقهت ئهشۇ كونترولنىڭ: جاۋاب  ToolTipText  دېگهن خاسـلىقىنىڭ قىممىتىنـى ئـۆزىڭىز كـۆرۈنمهكچى بولغـان ئۇچۇرنىـڭ       
ئۈستىگه كهلگهندە سـىزيازغان ئۇچـۇر كۆرسـهتمه    رولنىڭمهزمۇنىغا تهڭشهپ قويسىڭىز ، پروگرامما ئىجرا بولغاندا ، مائۇس ئهشۇ كونت 

 . ئۇچۇر بولۇپ كۆرۈنىدۇ
  

پروگراممام تۇرىۋاتقان مۇندەرىجىسىنى قانداق بىلىمهن ؟  5 .
 Path  ئوبىكىتىنىـڭ App  خاسـلىقىدىن پايـدىلىنىپ پروگراممىڭىـز    پروگرامما قانداق ئورۇنـدا بولىـشىدىن قهتئىـي نهزەر   : جاۋاب

   : مهسىلهن. ئادرىسىنى ئالىسىز ندەرىجىنىڭتۇرىۋاتقان مۇ

Code: 
Private Sub Command1_Click() 
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MsgBox (App.Path) 
End Sub  

 
پروگراممىدا مائۇسنىڭ سىن بهلگىسىنى قانداق ئۆزگهرتىمهن ؟  6 .

بهلگىلىـگهن  مائۇسنىڭ تۈرىنى: جاۋاب  يهنى MousePointer  بولسا ئـۆزى 99تۈرىنىڭ بىرقانچه قىممىتى بولۇپ ، بۇنىڭ ئىچىدە  
قاتـارلىق ھـۆججهتلهر بولـۇپ ، مۇشـۇ      ico.* يـاكى   cur.* قىممهتنى كۆرسىتىدۇ ، مائۇسنىڭ سىن بهلگىسى بولسا كېڭهيتىلگهن نامى

   : ئۆزگهرتىمىز ، مهسىلهنىھۆججهتلهر بىلهن مائۇس شهكلىن

Code: 
Private Sub Form_Load() 
Me.MouseIcon = LoadPicture("C:\abc.ico") 
Me.MousePointer = 99 
End Sub  

 
پروگرامما توختاپ قالماي ، نورمال ھالهتته قانداق قىلىپ خاتالىق ئۇچرىغا ئېرىشىمهن ؟  7 . هئهگهر پروگراممىدا خاتالىق كۆرۈلس 

ھهربىـر قـۇر  . جۈملىسىنى ئىشلىتىش كېرەك    : On Error Resume Next پروگراممىنىـڭ ئالـدىغا مۇشـۇ جـۈملىنى يېـزىش      جاۋاب
ىق ئۇچۇرىغا پروگراممـا ئۆزىـدە تـۇرۇپ ئېرىشىـشكه    پروگراممىدا خاتالىق كۆرۈلسه ، خاتال ئارقىلىق ، كېيىنكى قۇرالردىكى . بولىـدۇ   

  : مهسىلهن

Code: 
Private Sub Form_Load() 
On Error Resume Next 
Dim aaa As String 
aaa = "abc" 
MsgBox Mid(aaa, -1, b) 
iF Err Then 
MsgBox Err.Description 
Err.Clear 
End If 
End Sub  

 
قانداق قىلىپ پروگراممىدا تۇرۇپ ، ئىشلهتكۈچىنىڭ پروگرامما قوزغالغان ھالىتىدە قايسى كونۇپكىنى باسقانلىقىنى بىلىمهن ؟  8 .

 KeyAscii ھادىسىسى ئىچىدە  . KeyPress ھادىسىسدىن پايدىلىنىش كېرەك  KeyPress نىڭ Form  بۇنىڭ ئۈچۈن: جاۋاب
دېگهن پارامېتىر بولۇپ ، ھهرقېتىم كونۇپكا بېسىلغاندا ، بېسىلغان كونۇپكا ھهرىپىنىڭ Ascii   : مهسىلهن. كودىنى قايتۇرىدۇ 

Code: 
Private Sub Command1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Me.Caption = ChrW(KeyAscii) 
End Sub  

 
يۇمشاق دېتالنى قانداق قىلىپ كومپيۇتېرنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۆرسىتىمهن ؟ 9 . مهن ياسىغان 

 ... جاۋابForm : نىڭ StartUpPosition گه2دېگهن خاسلىقى بولۇپ ، قىممىتىنى  توغۇرالپ قويسىڭىزال بولدى
  

پروگراممىالردا تېكىست رامكىسىنى بىر قېتىم چهكسىال ، ئىچىدىكى مهزمۇننىڭ ھهممىسى  10 . تاللىنىـدىكهن ، بـۇنى قانـداق    نۇرغۇن 
 قىلىمهن ؟

تېكىست رامكىسىنىڭ: جاۋاب  GotFocus   : ھادىسىسىدىن پايدىلىنسىز ، مهسىلهن
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Code: 

Private Sub Text1_GotFocus()  
 Text1.SelStart = 0  
 Text1.SelLength = Len(Text1.Text)  
End Sub  

  

  

VB نى    ساۋات11يېڭى ئۆگهنگۈچىلهر ئۈچۈن 
(tayir (تاھىر:ئاپتورى

 eكىستتىكى مهزمۇننى كېسىپ چاپالش
 
   

Code: 
Clipboard.SetText Text1.Text '复制 Text1.Text  
Text2.Text = Clipboard.GetText '剪贴到 Text2.Text  

  پهقهت سانالر ۋە چېكىتنىال كىرگۈزۈش
 
   

Code: 
If (KeyAscii < Asc("0") And KeyAscii <> Asc(".") And KeyAscii <> vbKeyBack) Or KeyAscii > 
Asc("9") Then KeyAscii = 0  

 
 تېسكىتكه نۇر بهلگىسىنى يۆتكهش ، تېكىسستىكى ھهممه مهزمۇننى تالالش

 
   

Code: 
Text1.SetFocus 
Text1.SelStart = 0 
Text1.SelLength = Len(Text1)  

 
  قۇر ئالماشتۇرۇش

 
   

Code: 
text1.text="123" & vbCrLf & "456"  
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 ۋاقىتنى سانغا ساننى ۋاقىتقا ئالماشتۇرۇش

 
   

Code: 
Private Sub Command1_Click() 
Text1.Text = AlmaxDate(Label1.Caption) 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
Text2.Text = AsliDate(Text1.Text) 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
Label1.Caption = Date 
End Sub 
 
Public Function AlmaxDate(Si As String) 
Si = Format(Si, "yyyy-mm-dd") 
Dim i, i1, i2 As String 
AlmaxDate = Left(Si, 4) & Mid(Si, 6, 2) & Right(Si, 2) 
End Function 
 
Public Function AsliDate(Si As String) 
AsliDate = Mid(Si, 1, 4) & "-" & Mid(Si, 5, 2) & "-" & Mid(Si, 7, 2) 
End Function  

 
  يۆتكهش

Formبولىۋېرىدۇ رامكىسى قاتارلىق كونتىرولالرغا رەسىم  ،   
 

Code: 
Dim StartMove As Boolean 
Dim firstX, firstY 
 
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
firstX = X 
firstY = Y 
StartMove = True 
End Sub 
 
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
If StartMove Then 
Me.Left = Me.Left + (X - firstX) 
Me.Top = Me.Top + (Y - firstY) 
End If 
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End Sub 
 
Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
StartMove = False 
End Sub  

پايدىسى سېستىمىدا خاتالىق چىقسا تاقىلىپ قالمايدۇ. قۇشۇڭ    قۇرنى ڭئاستىدىكى ئورۇنغا-1 يازغان كودالرنى  خاتالىق جۇملىسى ، 
. 

 
   

Code: 
On Error GoTo loaderror 
 
Exit Sub 
loaderror: 
MsgBox Err.Description  

  ئېلىش ئونلۇق كهسىىر چېكىتىدىن كېيىنكى قىممهتنى
   

Code: 
Text1.Text = Format(Text1.Text, "###0.00") 

Text1.Text= .022 返回 0.02  
  

سېستىمىنى قاچىلغاندىن كېيىن رەسىمنى تاپالماي(   مۇندەرىجىسىدىكى رەسىمنى كۆرسىتىش خاتالىق چىقمايدۇ )  ئىجرا ھۆججىتى 
 
 

Picture . غا ئالماشتۇرۇپ ئىشلهتسىڭىزمۇ بولىدۇ

Code: 
Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & ("\1.jpg"))  

 
MsgBox نىڭ ئۇچۇر كۆزنكىنى خالىغانچه بېكىتىش 

  قاتارلىق قىممهتلهرنى 32،48،16 ،   كه بېرىڭ ، 64
+ ،  VbYesNoCancel   ، . vbOKOnly  نى تۈرلىرى چىقىدۇ vbOKCancel نى باشقاندىن كىيىنVbYesNo 

"NO"  بولسا سىتوندىكى مهزمۇننى كۆرسىتىدۇ  
"ok" بولسا ئۇچۇر  . مهزمۇنىنى كۆرسىتىدۇ

Code: 
MsgBox "ok", 64 + vbOKCancel, "NO"  

InputBox قىممىتى نىڭ  
 

Code: 
Dim aStr As String 

aStr = InputBox("请输入你的性别", "输入性别", "男")  
  

http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=154 :مۇنبهردىكى ئادرېسى
  
  

http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=154
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C    تىلىنى ئۈنۈملۈك ئۆگىنىش توغرىسىدا
  غهنى ئابال:ئاپتورى

  
دېگهن ئىدىيىدە بولۇش ئۇنى ياخشى" تىلىنى مۇكهممهل ئۆگهنمىسهم بولمايدۇ ئۆگىنىشنىڭ بىرىنچى شهرتى  C "،بىرىنچى  

C  ئۈنۈمىنىـڭ يـۇقىرىلىقى   . كهسىپلهردە مۇۋەپپهقىيهت قازىنىشنىڭ ئاچقۇچىە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىكنى مۇكهممهل بىلىش كومپيۇتېر ۋ
كومپيـۇتېر  . ئۆلچهملىك تىلىغا ئايالنغـان  شارائىتالرغا ماس كېلىشى بىلهن،  Cتىلى كومپيۇتېر دۇنياسىنىڭ ئهمهلىيهتتىكى ۋە كۆپ خىل

تهتقىقاتچىالر ۋە. تىلى ئارقىلىق ئىپادە قىلىنىدۇ نهزەرىيىلىرى، يېڭى ھېسابالش ئۇسۇللىرى ۋە  C  ئۇچۇر قۇرۇلمىلىرىيېڭى پروگراممىرالر  
دا پهيـدا بولغـان ۋە پهيـدا    " يېڭـى زامـان  "ھهتتا . قىلىشىدۇ C تىلىنىڭ پرىنسىپلىرى بىلهن پىكىرلىرىنى بايان پىكىر ئالماشتۇرغاندا

ئۇقـۇم ۋە  (....#Java, C++, Python, PHP, VB, C)نى ئۆگىتىـدىغان كىتـابالرمۇ   C تىلىـدىن مىـراس قالغـان    بولۇۋاتقان تىلالر
پروگرامما يېزىش، يېڭى كومپيۇتېر ئۈسكۈنىسىنى كومپيۇتېرغـا   قاتتىق دېتالالر ئۈچۈن. ئاتالغۇالرنى ئاساس قىلىپ چۈشهندۈرۈش بېرىدۇ

شۇڭا. تىلىغا تايىنىدۇ C تونۇتۇش، ھهتتا مهشغۇالت  C تىلىنى بىلىش كومپيـۇتېر   سىستېمىسىغا يېڭى ئىقتىدارالرنى قوشۇش كۆپ ھالالردا
" زامـانىۋى "ئهگهر مۇشۇ كهسپته مۇۋەپپهقىيهت قازىنـاي دېـسىڭىز يېڭـى     .تهتقىقاتچىلىقى ۋە پروگراممىچىلىقىدا يېتىشىشنىڭ ئاساسى

ئىككىنى ئاز بىلسىڭىز مهيلىكى، ئهمما-بىر C تىلىنى بىلمهي قالماڭتىلالردىن  . 
 

 .كىتابنىڭ ئىخچام، لېكىن ئادەتتىكى چۈشىنىشلىك راۋان تىل. كىتاب سېتىۋېلىڭئىككىنچى،ياخشى  بىلهن يېزىلىشى ناھايىتى مـۇھىم  
C  لـېكىن كومپيـۇتېر كىتـابلىرى كـۆپىنچه     . ئۆگىنىـشكه قارىغانـدا كـۆپ ئاسـان    تىلىنى ئۆگىنىش ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ ماتېماتىكىسىنى

مۇنچه پهردازلىنىپ-ئانچه) ئاندىن ئۇيغۇرچىغا(هنزۇچىغا بولۇۋاتقان كىتابالردىن خ ئىنگلىزچه مودا بـۇ جهريانـدا   . تهرجىمه قىلىنىدۇ 
بهزى كىتابالر بىر چالمىدا بىرنهچچه پـاختهكنى سـوقماقچى بولـۇپ ھهددىـدىن      .كىتابنىڭ تىلى تازا چۈشىنىشلىك راۋان بولماي قالىدۇ

نۈملۈك ئۆگىنىـشكه توسـالغۇ بولىـدىغان   بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۈ. مهزمۇنالرنى تهمىنلهيدۇ زىيادە كۆپ مهن ھـازىر ۋەتهنـدە   . ئـامىلالر  
-ئهگهر بىلگهن بولسام چوقۇم ئۆزۈم بىلىـدىغان كىتـابالردىن بىـر   (بىلمهيمهن  C تىلى دەرسلىكى بولۇۋاتقانلىقىنى قانداق كىتابالرنىڭ

نسـىز بهلكىـم بىـرنهچچه ئوقۇتقۇچىـدى    ). ئۆز باھايىمنى بېرىپ باقـاتتىم  C تىلىـدىكى ياخـشى   ئىككىسىگه كىتـابالرنى بىلىـدىغان    
تىلىـدىن دەرس ئۆتكهنـدە ھـېچكىم مهنـدىن ئۇنـداق گهپلهرنـى        C مهن ئۈرۈمچىدىكى چېغىمدا. بىلمهيدىغانلىقىنى سوراپ بېقىڭ

لـېكىن مهن ئـۇس دە ئوخـشاش دەرسـنى ئۆتكهنـدە     ). سوئال سوراشنى ئـويالپ باقمىغـان    ئۆزۈممۇ ئۇنداق(سورىمايتتى  ه بىـرنهچچ  
. توغرىلىـق ئۇچـۇر بېرىـشىمنى سـورىغانلىقى ئېـسىمدە      ئوقۇغۇچى مهندىن دەرسلىك كىتابنى باھاالپ بېقىشىمنى، باشقا ياخشى كىتابالر

چـوڭ   ئهمهسكهن؛ C  يىلدىن ئاشتى، گهرچه ئـۆلچهم ۋە گرامماتىكىـسىدا  30تىلى كهشپ بولغىلى  دېمىسىمۇ بۇ ھهرگىز غهلىته سوئال
يېزىلىۋاتىدۇ؛ ھهممىسى ئوخشاش مهزمۇننى ئۆگهتـسىمۇ بهزى   ولسىمۇ نهچچه يۈزلهپ كىتابالر يېزىلدى، ھېلىمۇئۆزگىرىشلهر بولمىغان ب

ئوقۇيـدىغانالرنىڭ   كىتابالرغا قارىغاندا كـۆپ، بهزىلىرىنـى ئوقۇيـدىغان كىـشىلهرنىڭ سـانى باشقىـسىنى       كىتابالرنىڭ سېتىلىشى باشقا
  . گهپسىدا پهرقلهر بار دېگهندېمهك، كىتابالر ئارى. سانىدىن كۆپ بولىدۇ

 
كومپيـۇتېردا  . كىتابتـا ئـۆگهنگهننى كومپيـۇتېردا سـىناڭ    . قىلىـڭ قايتا مهشىق-ئۈچىنچى،ئۆگهنگهن مهزمۇنالرنى چوقۇم ۋاقتىدا قايتا   

مهزمۇننى چۈشىنىش بىر گهپ،. تىلى ئارقىلىق يېشىڭ ئىشلىمىگهن ۋاقتىڭىزدىمۇ  C ۇنى ئۈنۈملـۈك  ئ خىيالىڭىزدا ئهمهلىي مهسىلىلهرنى
ھهمـمه ئـادەم پـۇتى بىـلهن تـوپ      . پىششىق بولغىلى بولىـدۇ  بىر قورالنى كۆپ ئىشلهتكهندىال ئاندىن ئۇنىڭغا. ئىشلىتىش يهنه گهپ

پۇتبولچىالر ۋە بوكسىيورالر مهشق ئارقىلىقال باشقىالردىن پهرقلىق. ئېتىشنى بىلىدۇ تېپىشنى، قولى بىلهن مۇشت  ئهلۋەتته باشقا(بوالاليدۇ  
قـورالنى ئىـشلىتىپ   "لـېكىن بـۇ   . گهپنى مۇئهللىمىڭىزنىڭمۇ دېگىنىنى بىلىمهن بۇ). ئامىلالرمۇ بار، لېكىن مهشق ھهقىقهتهن ئهڭ مۇھىم

مهن. تىرىـشىش كېـرەك   C كۆپرەك نى ئېغىزدا دېيىش ئاسان، لـېكىن قىلمـاق ئۈچـۈن كـۆپرەك    "ئهمهلىي مهسىلىلهرنى يېشىش  تىلـى   
ئـاۋۇ بىنانىـڭ ھهجمىنـى    "مهسـىلهن،  . دا ئىپادىلهشـكه تىرىـشاتتىم   كېتىـپ بېرىپمـۇ مهسـىلىلهرنى ك   ئـۆگهنگهن ۋاقتىمـدا، يولـدا    

" ھېساباليدىغان ؛" تىلىنىڭ مېڭىشنى قانداق ئىپادىلهيمهن؟3سائهتنىڭ "؛ "پروگرامما قانداق بولىدۇ؟ ھىجىـرىيه بىـلهن مىالدىيىنـى     
 خهتنى قانداق چىقىرىدىغاندۇ؟ C ." ھهپتىـدىن  3تىلىنى ئۆگىنىشكه باشالپ ئۇيغۇرچه" "ئالماشتۇرىدىغان پروگرامما قانداق بولىدۇ؟
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؛ توخۇ108، پۇتلىرى 48توخۇ توشقان "ئۆزۈم ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان ھېسابلىق تېپىشماق   نى "قانچه؟، توشقان قانچه؟  

  پروگرامما بىلهن بۇ ھىل مهسىلىلهرنى يېشىدىغانتۆۋەندىكىگه ئوخشاپ كېتىدىغان قايتىپ كېلىپ. ئاپتوبۇستا كېتىپ بېرىپ تۈزگهن
 .ئۇنىۋېرسال پروگراممىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان ئىدىم

  
 
   

Code: 
#include <stdio.h> 
 
int main( int argc, char **argv ) 
{ 
 
int toxu, toshqan; 
int toxu_toshqan, putliri; 
int taptim =0; 
 
printf("toxu toshqan ="); 
scanf("%d", &toxu_toshqan ); 
printf("put-qolliri ="); 
scanf("%d", &putliri ); 
 
toxu =0; 
toshqan= toxu_toshqan; 
 
while ( toxu <= toxu_toshqan ) 
{ 
if ( ( (toxu + toshqan)==toxu_toshqan ) && 
( ( 2* toxu + 4 * toshqan ) == putliri ) ) 
{  
 
printf("Jawab: \n"); 
printf("toxungiz = %d\n", toxu); 
printf("toshqiningiz = %d\n", toshqan); 
taptim = 1; 
} 
toxu++; 
toshqan = toxu_toshqan - toxu; 
 
} 
 
if( taptim == 0 ) { 
 
printf("xuda toxuning putini 2, toshqanning putini 4 qilip yaratqan. \n"); 
printf("Tokur toxu, cholaq toshqanlarni ayriwtip, putlarni qayta sanang!!!\n"); 



 سان-1يىللىق-2007ئۇيغۇر كومپيۇتېر مهستانىلىرى تور ژورنىلى                                                                             

 
 
} 
 
return 0; 
} 

  
 
ئهگهر . كۆچـۈرمهڭ  قـۇر كومپيۇتېرغـا  -ھهرپ ياكى قۇرمـۇ -لېكىن ھهرپمۇ. مودېل پروگراممىالرنى ئۆگىنىڭ تۆتىنچى،باشقىالر يازغان    

ئۇنى تولۇق ئوقۇپ چۈشىنىپ بولغاندىن كېـيىن ئانـدىن كىتـابنى     كىتابتىكى بىر پروگراممىنى سىناپ باقماقچى بولسىڭىز، ئالدى بىلهن
 بېقىڭ ئۇنىڭغا يېڭى ئىدىيىلهرنى قوشۇڭ، كېڭهيتىپ. پروگراممىنى كومپيۇتېرغا قايتا كىرگۈزۈڭ يېپىپ قويۇپ ئۆزىڭىز شۇ

 
بىلىـمهن، كهچكىـچه   . پروگرامما مهشـق قىلىـشقا قىزىقتـۇرۇڭ    هنىلىك ۋە قىزىقارلىق تېمىالرنى ئىشلهش ئارقىلىق ئۆزىڭىزنىبهشىنچى،م

-بۇرۇن خىلمۇ مهن. قايتا سىناش بهك ھهۋەس قىلغۇدەك ئىش ئهمهس-پروگراممىالرنى كومپيۇتېردا قايتا مىجىر مودېل-كىتابتىكى ئىجىر
مهسـىلهن، ئېكرانغـا   . زېرىكىـشتىن خـالى قىلغانىـدىم    ىپ ئۆزۈمنى پروگراممـا تۈزۈشـنى ئۆگىنىـشتىكى   خىل قىزىقارلىق تېمىالرنى تېپ

پروگرامما  مۇزىكىسىنى كومپيۇتېرنىڭ كىچىك كانىيىدا ئورۇناليدىغان" نازىركوم"كۆرۈنۈشته  دېگهن رەسىمنى سىزىپ ئارقا" مهشرەپ"
) كۇنۇپكـا مهشـىقى  (CM مهن تـۈزگهن . چىقىرىش قاتارلىقالر لهرنى ئېكرانغابىلهن ساۋاقداشالرنى ھهيران قالدۇرۇش؛ ئۇيغۇرچه ھهرى

 بـۇ  كـودىنى  پروگراممىنى ۋە ئۇنىـڭ ئهسـلى  .(كۇنۇپكا مهشىق پروگراممىسى مۇشۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر دەپ ئاتىلىدىغان ئۇيغۇرچه
 . دىن چۈشۈرۈۋالسىڭىز بولىدۇhttp://www.biliwal.com/yukler/keys.zip ياكى : تاپااليسىزيهردىن

بىلگهنـدىن تاشـقىرى ئۇيغـۇرچه     ئـۇ كومپيـۇتېر ئىشلىتىـشنى ياخـشى    . ئېلى غوپۇر ئىسىملىك بىر دوستۇم بولىـدىغان  ئۈرۈمچىدە      
تهمـسىللهرنى ئـۆز نۇتىقىغـا بهكمـۇ سـىلىق ۋە      -بولۇپمـۇ ماقـال  . ئىـدى  ەنىيهت، تىل، سهنئهت ۋە تـارىختىن ياخـشى خهۋەردار  مهد

ھهۋەس قىلىـپ يـۈرگهن كـۈنلهردە،     ئۇنىڭ بۇ ئىقتىـدارىغا . دە گهپلىرى يۇمۇرلۇق ۋە قايىل قىالرلىق چىقاتتى-قاتااليتتى كېلىشتۈرۈپ
ئوقۇغۇچىالر ئۇيغـۇرچه ھهرپلهرنىـڭ كۇنۇپكـا تاختىـسىغا ئورۇنالشـتۇرۇلۇش       نۇرغۇن. لىرى كۆپهيدىئۇيغۇر تىلىدىكى كومپيۇتېر كۇرس

تىلىنـى مهشـىق قىلىـش مهقـسىتى      C بۇ ئىككى ئىشنىڭ مېنىڭ خىيالىمـدىكى . بىلمهيتتى ياكى بىلسىمۇ تېز كىرگۈزەلمهيتتى ئۆلچىمىنى
تىلىنى مهشىق قىلىۋالدىم  C بىلهن مهن زېرىكمهستىن بىرنهچچه ھهپته شۇنىڭ. نى تۈزۈش ئىستىكىنى قوزغىدى CM بىلهن بىرلىشىشى

ئوقۇغـۇچىالر ئۇيغـۇرچه    مهيـدانغا كهلـدى ۋە بىـرنهچچه يىلغىـچه     CM نهتىجىـدە . تهمـسىللهرنى ئۆگىنىۋالـدىم  -ماقال ۋە نۇرغۇن
هسـلى پروگراممىـسىغا قـاراپ باقـسىڭىز     ئهگهر ئ(قورالغا ئايالنـدى  ھهرپلهرنى كۇنۇپكىدىن كىرگۈزۈشنى مهشىق قىلىدىغان قىزىقارلىق

مهشـىقى ئۆلـۈك ئىـش     گهپنىڭ قىسقىسى پروگرامما تۈزۈش!). سهۋىيهمنىڭ ئانچه يۇقىرى ئهمهسلىكىنى بايقايسىز مېنىڭ ئۇ چاغدىكى
  .مۇمكىن ئهمهس، ئۇنى قىزىقارلىق ئويۇن ۋە مهنىلىك ئهمگهكلهرگه ئايالندۇرۇش

 
 C ،سهپسېلىپ قارىسىڭىز ھهرقانداق كومپيۇتېر تىلى بىر قاتـار ئـاددى    .ىرىنى يىغىنچاقالشقا تىرىشىڭتىلىنىڭ ئومۇمى ئۇقۇمل ئالتىنچى

شۇ گرامماتىكىغا . كۆپ بولمايدۇ ئۇنىڭدىكى ئۇقۇمالردىن ئهسكه تۇتۇشقا تېگىشلىكىمۇ بهك. قائىدىلىرىدىن تهركىب تاپقان گرامماتىكا
ك . ھهر بىر فۇنكسىيىنى ئهسته تۇتۇشـنىڭ ھـاجىتى يـوق   . پروگرامما پهيدا بولىدۇ نى قوشسىڭىزال)ھېسابالش ئۇسۇلى(سىزنىڭ ئىدىيىڭىز

لـېكىن مېـنىڭچه   . بىرتـاز ۋاقىـت كېتىـدۇ    بىر ئاز مۇرەككهپ، ئۇنىڭغا پىششىق بولۇشقا (pointer)  چىنىگۇچ–ئاالھىدە نهرسه  دىكى
  .بولۇپ كېتهلهيسىز كىتاب ئوقۇش ۋە مهشىق ئارقىلىق ئۇنىڭدىمۇ ياخشى

  
كونكرېـت فۇنكىـسىيىلىرى، سىنتاكسىـسلىق قائىـدىلىرى ۋە چاقىرىـپ       مهن ك نىـڭ . مېنىڭ بۈگۈنچه ئويلىيالىغانلىرىم مۇشـۇنچىلىك 

). بولۇپ كېتىـشىنى خالىمىـدىم   يازمامنىڭ بهك ئۇزۇن(ئامبارلىرى توغرىسىدا تهپسىلىي توختىلىشنى مۇۋاپىق كۆرمىدىم  ئىشلىتىدىغان
مهسـىلىگه دۇچ كېلىـپ يـاردەمگه ئېهتىيـاجلىق بولـسىڭىز، تارتىنمـاي مهنـدىن         ىش جهريانىدا بىرەر قىيىنتىلىنى ئۆگىن C ئهگهر سىز
 .تىلهكداشمهن ھوسۇللۇق بولۇشىغا-نى ئۆگىنىش مۇساپىڭىزنىڭ ئۇتۇقلۇق ۋە مولتىلى .C .بولىدۇ سورىسىڭىز

 پايدىسى بولسۇن مهقسىتىدە بۇ يهرگه ئۇيغۇر ئهرەب يېزىقىغائۆگهنگۈچىلهرگه  تىلى .C بۇ ماقاله بىلىۋال تور بېكىتىدە بار ئىكهندۇق 
  .تىلى ئۆگىنىشىڭىز ئۇتۇقلۇق بولغاي .C ئايالندۇرۇپ يوللىدىم

http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=54 :مۇنبهردىكى ئادرېسى
  

http://www.hezine.net/download/keys.zip
http://www.hezine.net/download/keys.zip
http://www.biliwal.com/yukler/keys.zip
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=54
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  قانداق قىلغاندا بىر ياخشى پروگراممېر بولغىلى بولىدۇ؟

  

ماقـالىلهرنى   مهن دائىم توردا ئوخشاپ كېتىدىغان ماقالىلهرنى كۆرىمهن،تۆۋەنـدە مهن مۇشـۇ كـۆرگهن     
كـۆپ قىـسىم ئـادەملهر قىالاليـدىغان زۆرۈر      يىغىنچاقالپ، بىر ئاددىي ماقاله تهييارالپ، بهزى بىرقهدەر مۇھىمراق،

 .پايدىلىنىشىغا سۇنماقچىمهن الرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كۆپچىلىكنىڭئامىل

كېرەك، ھهرگىزمۇ باشتىال بهك يۇقىرى ماھـارەتكه ئېـسىلىۋالماسلىق    ئۆگىنىشنى ئاساس سېلىشتىن باشالش)1
 . كېرەك

ئهگهر  . قىلىش الزىـم  تاپشۇرۇققا نىسبهتهن، بىلمهيدىغان نهرسىگه دۇچ كهلگهندە ئىمكانقهدەر كۆپ تهپهككۇر)2
بىلىدىغاننى ئىشلهپ، ئاندىن ئاالھىدە قىـيىن نـۇقتىالرنى    ھهقىقهتهن ھهل قىاللمايدىغان مهسىلىلهر بولسا، ئاۋۋال

 . مهسلىههت سوراش كېرەك تېپىپ چىقىپ،ئۇستىالردىن
 خاتـالىقنى ئهسـلىدىكى ھـالىتى بـويىچه    . كېـرەك   باشقىالردىن مهسلىههت سورىغاندا مهسـىلىنى ئېنىـق دېـيىش   )3

 .  يهتكۈزمهسلىك كېرەك چۈشهنچىسى بويىچه كۆرسىتىش ، ھهرگىزمۇئۆزىنىڭ
 .نومۇرىنى قوشۇمچه قىلىش سوئال سورىغاندا ئهڭ ياخشىسى ۋاكالهت)4
كۆرگهنـدىن ئهال ، قۇربىڭىزنىـڭ يېتىـشىچه پروگراممـا يېزىـشقا       بىر قېتىم پروگرامما يېزىش مىڭ قېـتىم كىتـاب  )5

 .ئۇرۇنۇپ بېقىڭ
يېزىــشىڭىزنى   پروگراممــا ئىمكــانقهدەر. پروگراممــا يېــزىش مىــڭ پروگراممــا يازغانــدىن ئهال ياخــشى  بىــر)6

 . تۈزۈپ ، ئۈزلۈكسىز يېڭىلمهڭ مۇكهممهللهشتۈرۈڭ، ھهرگىزمۇ بېشى بار، ئاخىرى يوق يېڭى پىالنالرنى
 ھهمكارلىشىشقا زىيىنى بـار  يۇقىرىلىقىنى ئىپادىلىسىمۇ ،لېكىن كۆپ ھالالردا گهرچه يۇقىرى ماھارەت قابىلىيهتنىڭ)7
 . ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه ئوڭايراق ئاسان ئوقۇغىلى بولىدىغان پروگرامما يېزىش كېرەك ،

تۈزۈشـته ئىمكـانقهدەر ئىزاھـات     پروگراممـا . ياخشى بولغان پروگرامما تۈزۈش ئىستىلىنى يېتىلـدۈرۈش كېـرەك   )8
بولـۇش كېـرەك ، خـۇددى ئـۆزى ئۆزىنىـڭ لوگىكىـسىنى        بېرىش، پروگراممىنى بىرال ئوقۇپ چۈشهنگىلى بولىـدىغان 

 . چۈشهندۈرۈۋاتقانغا ئوخشاش
ئېـسىلىۋالماسلىق كېـرەك،    ھهرگىزمۇ بىـر خىـل تهپهككـۇر ئۇسـۇلىغا    .تهسهۋۋۇر قىلىش كۈچىگه ئىگه بولۇش مول)9

ەلـدىن ئـويالپ   ئۇسۇلىنى ئويالپ چىقىپ، باشـقىالر ئهز  مهسىلىگه يولۇققاندا ھهل قىلىشنىڭ بىرنهچچه خىل كۆپرەك
كۈچلۈك تهسهۋۋۇر قىلىش كۈچى مول بولغـان بىلىـم ئاساسـىدا بارلىققـا كهلـگهن       . باقمىغان ئۇسۇلنى سىناپ بېقىڭ

بۇندىن باشقا . چېتىلىدۇ  كومپيۇتېردىن باشقا ئاسترونومىيه ، فىزىكا ، ماتېماتىكا قاتارلىق باشقا ساھهلهرگه بولۇپ ،
 .بىر خىل ياخشى ئۇسۇل ىلىملهرنى كۆپرەك كۆرۈشمۇف) خىيالىي(، ئىلمىي فانتازىيىلىك

پهن ئهمهل قىلىـدىغان پىرىنـسىپ بولـسا    -ئىلىـم  بۇ بهلكىـم بـارلىق  " ئهڭ ئاددىي بولغىنى ئهڭ ياخشىسى")10
ئېنېرگىيه ئالمىشىش قانۇنى ئېينىشتېيىننىڭ نهزىرىـدە پهقهتـال بىـر    -ماسسا كېرەك، چۈنكى شۇنچىلىك قىيىن بولغان

 . E= mc2 : ورمۇلىدىن ئىبارەتف  ئهڭ ئاددىي
تېخىمۇ ئوڭاي، ئهمهلگه ئاشۇرۇشمۇ ئاسان، قوغداشمۇ شۇنچىلىك ئوڭاي بولىدۇ  ئاددىي بولغان ئۇسۇلنى چۈشهنمهك

تهلهپنـى   يولۇققاندا ئهڭ ئاۋۋال ئهڭ ئاددىي ئۇسۇلنى ئويلىشىش كېرەك ، پهقهت ئهڭ ئاددىي ئۇسۇل مهسىلىگه. 
 . ىيىن ئۇسۇلنى ئويلىشىش كېرەكقاندۇرالمىغاندىال ئاندىن ق

يىراقلىـشىپ، دېرىـزە    سىز كاشىلىغا يولۇققـان ۋاقتىڭىـزدا ، ۋاقتىـنچه كومپيـۇتېردىن    . ئاۋارە بولماسلىق  بىهۇدە)11
دوسـتلىرىڭىز بىـلهن پاراڭلىـشىش ئورۇنـسىز      سىرتىنىڭ مهنزىرىسىنى كۆزىتىش ، يېنىك مۇزىكا ئاڭالش ، ۋە يـاكى 

 ۋاقتىمدا  يولۇققان ىگهمهن قىيىن مهسىل. ئهمهس
تۈرىـدىكى ئويـۇنالرنى ئوينـايمهن ،     ئويۇن ئوينايمهن،يهنه كېلىپ ئاشـۇنداق زوراۋانلىـق بىـلهن مۇشتلىـشىش    

 تۈزۈشـكه   ھۈجهيرىلىرى ناھايىتى ھاياجانالنغانـدا، پروگراممـا    بولغان چوڭ ئاشۇ بىر قىسىم مېڭه ئويۇنغا مهسئۇل
 قايتىـدىن ئىـشقا  .  ھـۈجهيرىلىرى يېتهرلىـك دەم ئېلىـشقا ئېرىـشىدۇ      مـېڭه  قىـسىم  مهسـئۇل بولغـان يهنه بىـر   

 . كىرىشكهندە، ھېلىقى قىيىن مهسىلىنى ئوڭايال ھهل قىلىپ كهتكىنىمىنى ھېس قىلىمهن
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بولـسا جاۋابقـا ئېرىشىـشكه     ئىنـسانىيهت تهبىئىـي پهن تهرەققىيـات تـارىخى    . جاۋابىنى بىلىـشكه ئىنـتىلىش   )12

ئىنتايىن ئاز بىر قىسمىنى بىلـگهن تهقـدىردىمۇ يهنىـال     ر جهريان بولۇپ، پهقهت جاۋابنىڭئىنتىلىدىغان شۇنداق بى
 پهقهت سىز ئهقىدىڭىزدە چىـڭ تۇرسـىڭىزال ، چوقـۇم مهسـىلىنىڭ جـاۋابىنى     . ئهرزىيدۇ  بىزنىڭ بهدەل تۆلىشىمىزگه

جاۋابقـا ئېرىــشهلمىگهن   تاپااليـسىز، شـۇندىال سـىز زېهنىڭىزنـى سـهرپ قىلىـپ ئىزدىنهلهيـسىز ، ئهڭ ئاخىرىـدا        
 . تهقدىردىمۇ، شۇ جهرياندا سىز نۇغۇن نهرسىلهرنى ئۆگىنىۋالىسىز

بولىدىغان بىرى تېپىلىـدۇ دېگهنـدەك،    ئۈچ كىشىنىڭ ئىچىدە ئۇستاز. اشقىالر بىلهن كۆپرەك پىكىر ئالماشتۇرۇش)13
مىڭىزنىـڭ ئۇچقـۇنلىرى ئېتىلىـپ    پاراڭلىـشىش جهريانىـدا، ئىلها   بهلكىم بىر قېتىملىق كۆڭۈل قويۇپ كهتمهيدىغان

 تورغا چىقىپ ، باشقىالرنىڭ ئوخشاش بىر مهسىلىگه بولغان كۆزقارىشىنىمۇ كۆرۈپ بېقىڭ ، كۆپرەك. چىقىشى مۇمكىن 
 . بۇالرمۇ سىزگه زور ئىلهام بېرىدۇ

پهرقـى بولـسا   بىلهن ئادەتتىكى پروگرامما تۈزگۈچىنىڭ ئهڭ چوڭ "ئۇستا  ماھىر"بۇ بهلكىم . ئىرادە ۋە غهيرەت)14
  . كېرەك

 A good programming is 99 weat and 1　ffee 

تاالنتلىق ئهمهس ، ئۇالرمۇ نۇرغۇنلىغان كۈننى تـۈنگه ئـۇالپ شـۇنداق ئىقتىـدارنى      ماھىرئۇستىالر ھهرگىزمۇ تۇغما
نىـڭ جهريـانى   بۇ مۇۋەپپهقىيهت قازىنىش بىزگه تهڭداشسىز خۇشاللىقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ ، لـېكىن . چىققان  تاۋالپ

ئىچىـدىكى تـۈپ سـانالر جهدۋىلىـدىن      10000سىناپ باقسىڭىز زىيىنى يوق، . شۇنچىلىك مهنىسىز ھهم لهززەتسىز 
  تېپىپ، بىرنى

 چىقىـڭ، ئانـدىن ئـۈچ قېـتىم تهكـشۈرۈڭ، ئهگهر مۇشـۇ خىزمهتنـى ئۈزلۈكـسىز         ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى كۆچـۈرۈپ 
 داۋامالشتۇرالىسىڭىز، سىز مۇشۇ

 . نال ئىشىنىسىزگهپكه راستتى

 . بار، كۆپچىلىكمۇ ئۆزىنىڭ تهجرىبىسىنى خۇالسىلهپ چىقسا بولىدۇ ئهلۋەتته يهنه نۇرغۇنلىغان ئۇسۇلالر
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ASP  خىل كۆز قاراش28نى ياخشى ئۆگىنىشتىكى   

  

بولغان پروگرامما تۈزۈشنىڭ كىچىك مهسىلىلىرىگىمۇ سهل قارىماسـلىق   ھهرقانداق بىر كۆرۈنۈشكه ئاسان 1.
رغىلى چىقـا  ئۇنچىلىك ئاددىي ئهمهس، ياكى ئۇالردىن نۇرغۇنلىغان بىلىم نۇقتىلىرىنى كهلتۈرۈپ ئۇالر ئادەتته_ _ 
 .بولىدۇ

asp.2،ھهرگىزمۇ  نى ئىشلىتهلىگىنىڭىز asp نى بىلىدىغانلىقىڭىزنى ئىپادىلىمهيدۇ.  

3. asp نىڭ كىتابىنى كۆرۈش بىلهنال ،aspتىلىنى ئۆگهنگىلى بولمايدۇ . 

  .نى ئۆگىنىش كېرەك دەيدۇ  yy تىلى بولماي قالدى ئهمدى asp مىجهزى ئىتتىك ئادەملهر ئوڭايال4.

؟! بواللماي قالغانسىز  ىيهتته ئۆزىڭىزئهمهل _ _ 

  . مهن زادى نېمىنى ئۆگىنىشىم كېرەك؟دەپ سورايدۇ  : مىجهزى ئىتتىك ئادەملهر ئوڭايال 5

 .توغرا بولىدۇ بولدى سورىماڭ،ئۆگهنسڭىزال_ _ 

  .نىڭ ئىستىقبالى بارمۇ ؟دەپ سورايدۇ asp مىجهزى ئىتتىك ئادەملهر ئوڭايال6.

 . بانكا بۇالڭئۇنداقتا بېرىپ  _ _ 

مېنىـڭ ئىنگىلىـز تىلـى سـهۋىيهم     ! ماڭا خهنزۇچه نهشرى كېـرەك،   : مىجهزى ئىتتىك ئادەملهر ئوڭايال 7.
 ! بىلمىسىڭىز، ئۆگىنىڭ_ _ . دەيدۇ! ياخشى ئهمهس 

  .دىن قايسىسى ياخشى ؟ دەپ سورايدۇ  yy بىلهن asp مىجهزى ئىتتىك ئادەملهر ئوڭايال 8.

 . پهقهت سىز ئۆگهنسىڭىزال_ _ ياخشى  ىلىسىسىزگه دېسهم، ئىكك _ _ 

پهقهت ئىنتىلىـدىغان لـېكىن ئۆگهنمهيـدىغان    )a خىلغـا بۆلۈنىـدۇ   مىجهزى ئىتتىك ئادەملهر ئىككى 9.
 . ئۆگىنىدىغان لېكىن داۋامالشتۇرمايدىغان ئادەملهر پهقهت)b ئادەملهر

 . رنى كۆڭلىدە ساقالپ قويغان ياخشىدېگهندىن كۆرە ، كونا تېخنىكىال يېڭى تېخنىكىالرنى ئېغىزدىال 10.

 . ئۇسۇللىرىدىن بىرى بولسا ئهسلى كودىنى ئوقۇش پروگرامما تۈزۈشنىڭ ئهڭ ياخشى 11.

 .كىتاپالرنى يېتهرلىك دەپ قارىماڭ ھهر قانداق ۋاقىتتا ئۆزىڭىزدىكى12.

 ابالرنى مهجبۇرىيكىتابالرنى تهپسىلىي كۆرۈڭ،ئوقۇپ چۈشىنهلمهيدىغان كىت ئوقۇپ چۈشىنهلهيدىغان 13.
 .كۆرۈڭ

  كۆرۈپال بىر نهرسىنى ئېسىمدە تۇتىۋالىمهن ياكى ئىگهللىۋالىمهن دېمهڭ ھهرگىزمۇ كىتاپنى بىر قېتىم14.
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 .قېتىم،ئۈچ قېتىم ئوقۇڭ چوقۇم ئىككى _ _

نىـڭ قايسىـسىنىڭ    zz بىـلهن   yy  بولمايـدىغانلىقى يـاكى   -بولىـدىغان   نىڭ asp باشقىالر بىلهن15.
 .قىلىڭ بىلىملىرى توغرىسىدا مۇنازىرە asp تارتىش قىلماي،بهلكى ئهھمىيهتلىك-توغرىسىدا تاالش ياخشىلىقى

 . پروگرامما تۈزۈش) ئۈزلۈكسىز(قايتا-قايتا: سىرى بولسا  پروگرامما تۈزۈشنى ئۆگىنىشنىڭ 16.

غـان  ئهسـلى كـود بولغـان تهقـدىردىمۇ ، كىتـاپتىكى تـۈزۈپ قوي       يۈرۈشلهشكهن ئوپتىـك دېـسكىدا   17.
 . بىلهن كومپيۇتېردا يېزىپ ئهمهلىي مهشغۇالت قىلىڭ پروگراممىالرنى ئۆز قولىڭىز

 . مىسالالرنى كېڭهيتىڭ كىتاپتا كۆرگهن ئهھمىيهتلىك 18.

پروگراممىالرنـى ئهسـلهپ، ھهمـدە ئـۆگهنگهن يېڭـى بىلىملىرىڭىزنـى        دائىم ئۆزىڭىز بۇرۇن يازغان 19 .
 .سىناپ بېقىڭ ئىشلىتىپ قايتا يېزىپ

ھهممىنـى ئىـشلهپ تۈگىتىـڭ ھهمـدە يېـشىش      _ _ تاشالپ قويماڭ كىتاپتىكى ھهرقانداق بىر مهشقنى 20.
 . يولىنى خاتىرلهپ قويۇڭ

asp.21 ئېچىش مۇھىتلىرى كهسـكىن رىقابهتلىـشىۋەرسۇن، بىـز    تىلىنىڭ ھهرخىل ساھه ۋە asp   تىلىنىـڭ
 . ئاساسىي مهقسهت قىلىمىز ئۆزىنى ئۆگىنىشنى

دىن بهزىبىر سىزگه پىششىق بولمىغان قائىدىلهرگه ئهمهل "كىچىكلىكى بهك"روگراممىنىڭ ھهرگىزمۇ پ 22.
 . يېتىلدۈرىمىز ياخشى ئادەتنى بىر قېتىمدىال ئهسته تۇتۇۋالغىلى بولمايدۇ، بهلكى تهدرىجىي _ _قىلماي قالماڭ

asp.23 سۆزلهپ بېرىشنى ھهمـدە  ئۆگهنگهن چاغدا، مۇشۇ نۇقتىنى باشقىالرغا  نىڭ ھهربىر قىيىن نۇقتىسىنى
چۈشـهنگهنلىكىڭىزنى   سـىزنىڭ ئېنىـق سـۆزلهپ بېرەلىگىنىڭىـز راسـتتىنال     _ _ چۈشهندۈرۈشنى سىناپ بېقىڭ ئۇالرغا

 . ئىپادىلهيدۇ

ئالماشـتۇرغاندا بايقىغـان ئـۆزىڭىز سـهل قارىغـان يـاكى چۈشـهنمىگهن بىلىـم          باشقىالر بىلهن پىكىر 24.
 . خاتىرىلهپ مېڭىڭ نۇقتىلىرىنى

غا ئۆزگىرىپ قالغان تهقدىردىمۇ ،  xx.version 100 نۇسخا نومۇرى سىزنىڭ پروگراممىلىرىڭىزنىڭ 25.
 . پروگراممىالرغا ئۈزلۈكسز ھالدا تېخىمۇ يۇقىرى تهلهپ قويۇڭ سىز ئۆزىڭىز تۈزگهن

ئــۇالر بولــسا ســىزنىڭ ئهڭ ياخــشى _ _ پروگراممىالرنــى ياخــشى ســاقالڭ ئــۆزىڭىز يازغــان بــارلىق26.
 . بىرى  نمىلىرىڭىزنىڭتوپال

 . بولماڭ ھهرگىزمۇ مىجهزى ئىتتىك ئادەم 27.

asp.28 سۆيۈڭ نى قىزغىن. 
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كۆپ ۋاسته قويغۇچ  يه يۇمشاق دېتال مۇكهممهلبۇ ساندىكى تهۋسى

Kmplayer  

 kmplayer بۇ ساندا تورداشالرغا تونۇشتۇرىدىغىنىمىز كورىيهنىڭ بىر قهدەر مۇكهممهل ھېسابلىنىدىغان كۆپ ۋاسته قويغۇچى  
:مهزكۇر دېتالنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى بولىدۇ.

ۇقاچىالش كهتمهيدۇ،پرېستىن يېشىپال ئىشلهتسىڭىز بولىد .1.

2.ئاساسهن بارلىق كۆپ ۋاسته ھۆججهتلىرىنى دېگۈدەك قويااليدۇ .

قويااليسىز يېزىقى،ناخشا تېكىستى ھۆججهتلىرىنى خاتىرجهم ھالدا يۇنىكودنى قولاليدىغان بولۇپ،ئۇيغۇرچه كىنو . .3

 AVI,MP3,JPG,BMP ئاۋاز،سـۈرەت ھـۆججهتلىرىنى  .ھۆججهت ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارى ئۆزىدە تهمىنلهنگهن قاتـارلىق  4.
قالىسىز ھهم بۇ دېتالـدىن چوقـۇم رازى     .قالغان ئىقتىدارلىرىنى ئىشلىتىش داۋامىدا تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىپ شهكىللهردە ساقلىۋااليسىز

 نهچـچه  6500لېكىن بۇ تىل ھۆججىتى .دېتالنى يۇنىكود ئۆلچىمىدە ئۇيغۇرچىالشتۇرۇۋاتقىلى خېلى بولدى بىز بۇ يۇمشاق .بولۇپ قالىسىز
لـېكىن پـات  .ئىمال ۋە ئاتالغۇغا ئاالھىدە تهلهپ قويۇۋاتقانلىقتىن سۈرئهت بىرئـاز ئاسـتا   قۇر بولغاچقا،ھهم ئۇنىڭ ئۈستىگه گورۇپپىمىز  

ــۈرىۋېلىڭ چ ــاكى .ۈشـ ــۇ يهر يـ دىـــنبـ ــازىرچه ــالنى ھـ ــۇ دېتـ ــتۈرىمىز . بـ ــۈز كۆرۈشـ ــلهن يـ يېقىنـــدا ھامـــان تورداشـــالر بىـ
. چۈشۈرىۋېلىڭدىن  http://www.uyghurcfan.com/soft/show.asp?id=17

  تۆۋەندىكىسى بۇ يۇمشاق دېتالنىڭ كۆرۈنمه رەسىمى

  

http://www.greendown.cn/soft/4694.html
http://www.uyghurcfan.com/soft/show.asp?id=17
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ك  بىخهتهرلىك جهھهتتىكى سىز چوقۇم دىققهت قىلىشقا تېگىشلىىيىل

   ئىش10

-2007

يېڭـى  . پهيـدا بولىـدۇ  كېلهر يىلىمـۇ چوقـۇم يېڭـى ۋىـرۇس    . كۈنگه كۆپىيىۋاتىدۇ-توردىكى قانۇنسىزلىق كۈندىن 
سىز بىلهن مۇناسىۋەتسىزدەك بولسىمۇ، بىراق ئاپهت كېلىپ   ۋاستىلىرىنىڭ پهيدا بولۇشى، گهرچه ھازىرچه جىنايهت

ــيىن ئۇنىڭــدىن ــدىن كې ــۆرگهن ياخــشى بولغان ــر ك ــدىن تهدبى ــال ئال ــسىز، شــۇ يهنى ڭاقېچىــپ قۇتۇاللماي  . 
McAfee   تۈرلـۈك مـۆلچهرنى ئوتتۇرىغـا    كېلهريىلدىكى بىخهتهرلىك ئهھۋالىنى تهھلىل قىلىپ تۆۋەنـدىكى ئـون

  :تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەتتۈرلۈك مۆلچهر10 بۇ  .بىزمۇ ئورتاقلىشايلى. قويدى

ــېكهتلهر كۆپىيىدۇ،كۆپىن  .1  ــور ب ــدىغان ت ــىفېرى ئوغۇرلىنى ــور بېكىت  ش ــق ت ــسى داڭلى ــد  چى ــى تهقلى ىن
ئابونتالرنى)ئابونت كىرىش كۆزنىكىگه ئوخشاش كۆزنهك ياساپ ئالداش ئالدايدۇ .مهسىلهن(قىلىپ،  eBayنىڭ 

ئهخلهت پوچتا يولالنمىلىرى،مهنبهنى كۆپ ئىگىلىۋالغان سۈرەتلىك پوچتا يولالنمىلىرى قاتارلىقالرنىـڭ  2.
.كۆپىيىدۇ نىسبىتى ئۈزلۈكسىز  

 .3MPEG الرنـى )قارا مېهمـان (بېكهتلىرىنىڭ مودا بولۇشى خاكىر دىـن ئىبـارەت   مۇزىكا،كىنو تور-اخشان 
 كودنىڭ تارقىلىش يولىغا بولغان دىققىتىنى قوزغايدۇ .يامان غهرەزلىك

يــۆتكهلمه ئۈســكۈنىلهرنىڭ ئىقتىــدارى تېخىمــۇ ئاشــقاندا، ئۇالرغــا قارىتىلغــان زەربىمــۇ ئېــشىپ 4 .
نفون قاتارلىقالريا .(Mp3,Mp4),بارىدۇ

تورنىڭ تهرەققىي قىلىشىغا ئهگىشىپ، قااليمىقان ئېالن يۇمشاق دېتاللىرىمۇ كۆپىيىدۇ . 5.

ساالھىيهت ۋە سانلىق  مهلۇماتالرنىڭ ئوغرىلىنىشى كهڭ ئابونتالرنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدىغان ئىش بولۇپ 6.
قاچىالنغان ئۈسكۈنىلهرنىڭ يۈتـۈپ كېتىـشى ۋە  كونترول قىلىشتىن باشقا، ئۇچۇر   قېلىشىدىكى سهۋەب، كومپيۇتېرنى 

تورئاالقىسىنى ئۈزۈپ قويۇش قاتارلىقالرمۇ يوقاپ كېتىشتىكى ئاساسلىق سهۋەب بولۇپ قالىدۇ .

نىڭ سـىزگه  )قارا مېهمان(ئارقىلىق ۋەزىپىلهرنى ئاپتوماتىك ئورۇنالشمۇ خاكىرئىشلىتىش" ماشىنا ئادەم  7."
قويىدۇدىققىتىنى ئوڭايال قوزغاپ  . بولغان  

كېسىل يوقىتىش تېخىمۇ تهسلىشىدۇ، -ياغاچ ئات ،ۋىرۇسالرنى ئۈزۈليامان خاراكتېرلىك يۇمشاق دېتال،  .8
 تېخىمۇ تهس بولغان زاپاس ئۇسۇل بىلهن رەزىل ۋاستىسىنى ئهسلىگه كهلتۈرىدۇ . ئۇالر تاقابىل تۇرۇش

32.9  rootkit بىراق شۇنىڭغا مـاس ھالـدىكى   ئاشىدۇبىتلىق خىزمهت سۇپىسىدىكى ھۇجۇم شهكلىللىك ،
 ئىلغارلىشىدۇ .قوغداش تېخنىكىلىرىمۇ

غـا يهنىـال ئۈزلۈكـسىز قـاتتىق     "يهر ئاستى ئۇچۇر بازىرى"نۇقسان سېسىتما ياكى يۇمشاق دېتالدىكى 10.
 .گهرچه ئهھۋال ئانچه كۆڭۈلدىكىدەك بولمىسىمۇ، لـېكىن  McAfee بىخهتهرلىـك تهتقىقـات ئـاالقه    تهسىر قىلىدۇ
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ئهمهس، يامـان   بـۇ قىيـامهت كـۈنى   : "نىڭ دېگىنىگه ئوخـشاش David Marcus ئاساسىي مهسئۇلى 

  ". كۈنسېرى پىشىپ يېتىلمهكته كىشىلهر قۇربىنىڭ يېتىشىچه تىركهشمهكته، بىخهتهرلىك ساھهسىدىكىلهرمۇ

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=14 :توردىكى ئادرېسى

  خاتىمه
 ئىجادىيهت گورۇپپىسىنىڭ قۇرۇلغىلى ئـانچه پروگرامما ههۋەسكارلىرىبۇ 

پروگراممــا ههۋەســكارلىرى "ئــۇزۇن بولمىغــان ئىككــى تــور بېكىتــى
ۇر آومپيــۇتېر مهســتانىلىرى ئۇيغــ"ۋە)www.xjprgfan.com"(ئائىلىــسى
ـــۇبى ـــۇتېر ) www.uyghurcfan.com"(آۇل ـــان آومپي ـــى تالالنغ دىك

ـــدىن  ـــلىك،آومپيۇتېر بىلىملىرى ـــا بىلىملىرى،دەرس خهۋەرلىرى،پروگرامم
ـــوئال ـــارلىق -س ـــال قات ـــشاق دېت ـــك بىلىملىرى،يۇم جاۋابالر،بىخهتهرلى

ــدىن تال ــۇنجى ســان مهزمۇنلىرى ــېمىالردىن چىقىرىلغــان ت ــادىر ت النغــان ن
ئېلېكترونلۇق ژورنىلى بولـۇپ،آهڭ آومپيـۇتېر مهسـتانىلىرىنىڭ ياخـشى 

بۇنىڭـدىن آېيىنكـى .پايدىلىنىش ماتېرىيـالى بولۇشـىنى ئۈمىـت قىلىمىـز
مهزمـۇن .سانلىرىمىز ئايدا بىر قېتىم قهرەللىك هالدا بىر سـان چىقىرىلىـدۇ

ئىمتىهان،قۇربان هېيت ۋە .اخشى آاپالهتلىك قىلىمىزۋە سۈپهتكه تېخىمۇ ي
يېڭــى يىلنىــڭ تهڭــال آېلىــشى ســهۋەبىدىن ئالدىراشــلىق ئىچىــدە ياخــشى 

  .تهآلىپلىرىڭىزنى ئايىمىغايسىز-پىكىر.قىاللمىغان بولۇشىمىز مۇمكىن
  :هۆرمهت بىلهن

   ئىجادىيهت گورۇپپىسىپروگرامما ههۋەسكارلىرى
  ئاي-1يىلى-2007

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=14
http://www.xjprgfan.com/
http://www.uyghurcfan.com/

