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 يىلدىن كېيىن كېيىنكى ئهۋالد2مىكروسوفت  Windows   چىقىرىدۇ

  Windows   بىخهتهرلىـك يىغىنىدا،مىكروسـوفت RSA 2007   غۇالت يـادرو مهشـ  سـان فرانسىـسكودىكى
 Ben Fathi نىڭ بىلدۈرىشىچه،مىكروسوفت ئاللىقاچان Vista سىستېمىسى بۆلۈم بىرلهشمىسىنىڭ مۇئاۋىن لېدىرى

يىلىنىـڭ  -2009دىن كېيىنكى مهشغۇالت سىستېمىسىنى اليىهىلهشنى باشلىغان بولۇپ،ئىككى يېرىم يىلدىن كېيىنكى 
بولـسا   Vista نىڭ ئورۇنباسارىنى  يىـل ۋاقىـت سـهرپ قىلىنغـان    5قچىكهن،چىقارما Vista كېيىنكى يېرىم يىلىدا

 .ئۇنىڭ سىرتىدا

             Windows XP  نــى ئــېالن قىلغــان ۋاقىتتىكــى پىالنىغــا يىلــى-2001مىكروســوفت شــىركىتى
 Windows نىڭ ئىسمى«Blackcomb»بولۇپ،) «Longhorn»كېيىن Vista ئاساسالنغاندا،كېيىنكى ئهۋالد

يىلى-2003 ئارىلىقتىكى بىر ئۆتكۈنچى نهشىر ھېسابلىنىپ ئهسلى پهقهت  تارقىتىلىشى كېـرەك  بولسا)دەپ ئاتالدى 
ــدى ــېكىن .ئى ــى،-2003ل ــا   Windows  يىل ــك ھۇجۇمغ ــارى خاراكتېرلى ــان يهر ش ــۈپ باقمىغ ــرى كۆرۈل ئىلگى

نىـڭ   Windows XP SP2 گه سـهرپ قىلىـشقا مهجبـۇر قىلىـپ،     Vistaئۇچراپ،مىكروسوفتنى ئاساسلىق زېهنىنى
ئورنىنىڭمـۇ ئهسـلى    كۆلهمدە كىرىشىپ كېتىشى،تارقىتىلىش ۋاقتىنىڭ ئۇدا كېچىكىشى،شۇنداقال دارلىرىنىڭ كهڭئىقتى

 كهلتۈرۈپ چىقاردى .بولۇشقا تېگىشلىك بولمىغان دەرىجىگه كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىنى

بىز«:مۇنۇالرنى بىلدۈردى  Longhorn نى ۋاقتىنچه بىر چهتكه قايرىپ   Ben Fathi               قويۇپ،قايتىدىن
دا  ناھايىتى كۆپلۈكىنى ھېس قىلـدۇق،ئهلۋەتته،بىزنىڭ  Vista قولىمىزغا ئالغىنىمىزدا،قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنىڭ

  «.ئاشۇرماقچى بولغانلىرىمىزنى بىر قېتىمدىال قىلىپ بولغىلى بولمايتتىئهمهلگه

       Windows Vista دىن Windows XP SP2    يېرىم يىـل سـهرپ   2خمىنهن غىچه،مىكروسوفت ته 
ئـۇ  .قالمىـدى  Ben Fathiنىڭ سۆزىگه ئاساسالنغاندا، Vistaنىڭ ئورۇنباسـارىغا ھېچقانچىلىـك ۋاقىـت    قىلدى،

 يېـرىم يىلغىـچه   2 يىلـدىن  2نىـسبهتهن ئېيتقانـدا،   تهسهۋۋۇر قىالاليـسىزكى،ھهمكارالشقۇچىالرغا «:مۇنداق دېدى
يىلىنىـڭ -2009داق ھېسابلىغاندا،بىز بالدۇر بولغاندا بۇن».مۇۋاپىق ۋاقىت بولغان ۋاقىت ناھايىتى بېـشىدا،كېيىن   

 ئويلىمىغـان   نـى كۆرەلهيمىز،ئهلـۋەتته بهزى بىـز    Windows يىلىنىڭ ئاخىرىدا كېيىنكى ئهۋالد-2009بولغاندا 
 .يىلىدىن كېيىن قالمايدۇ-2010ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىنىمۇ ئويالشقاندا،

               «Vienna»  نىڭ كود نومـۇرى Windows ن يىلىنىڭ بېشىدا كېيىنكى ئهۋالدمىكروسوفت ئۆتكه
 Ben Fathi ھــازىرمۇ مۇشــۇنداق ئاتىلىــدىغان ئاتالمايــدىغانلىقىنى بولىــدىغانلىقىنى بىلدۈرگهنىــدى،بىراق

بىزگه ئاممىۋى سورۇنالردا كېيىنكى ئهۋالد«:ئۇ مۇنداق دېدى.قىلدى Windows ئاشكارىالشنى رەت نىڭ نهشـىر   
».ومۇرىنى ئاشكارىلىماسلىق بۇيرۇقى چۈشتىن

         Ben Fathi   ،نىڭ يېڭى ئاالھىـدىلىكلىرىگه كهلـسهك Windows بۇنىـڭ تـېخىچه   كېيىنكى ئهۋالد
بىـز ئاسـاس خاراكتېرلىـك   «:ئۈستىدە ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنـۇالرنى بىلـدۈردى   تهتقىقات تېخنىكـا ئىـنقىالۋى    

ـ .قىلىشنى ئويلىـشىمىز  ئۇقمـايمهن،بهلكىم باشـقۇرۇش سىستېمىـسى بولۇشـى      ت قانـداق ئىكهنلىكىنـى  مهن كونكرې
ھازىر بۇالرنى دېيىش تېخـى بالـدۇرلۇق  .ئىشلهتكۈچىلهر يۈزى بولۇشى مۇمكىن مۇمكىن،ياكى يېڭى كېلىـدۇ،لېكىن   

».ئۇچۇرالرغا ئېرىشهلهيدۇكېيىنكى بىر نهچچه ئاي ئىچىدە كۆپچىلىك ئۈزلۈكسىز تېخىمۇ كۆپ  

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=27 : ى مهنبهسىخهۋەر ئهسل

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=27
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 Visual Studio  نى مۇشۇ يىل ئىچىدە تارقىتىشنى قارار

  قىلدى

مىكروسوفت كېيىنكى ئهۋالد

كېيىنكـى ئهۋالد   مىكروسوفت ئېچىش بۆلۈمىنىـڭ بـاش دېرىكتـورى    Scott Guthrie نىـڭ بىلدۈرىـشىچه،مىكروسوات   
 Visual Studio (Orcas) نىڭ سىناق نهشىرىنى مۇشۇ يىل ئىچىدە تارقاتماقچى .پروگرامما ئېچىش قورالى

ئـۇ  .تارقىتىلىـدىغانلىقىنى دەلىللىـدى  )يىلـى -2007(ئىچىـدە  Guthrieئۆتكهن پهيشهنبه كۈنى Orcas نىڭ مۇشۇ يىل 
ئايدىكى تېخنىكا-2نىڭ  كۆرگهزمه نۇسخىـسى  (CTP) مۇنۇالرنى  Orcas مىكروسوفت مۇشۇ نهچچه ھهپته ئىچىدە«:ىبىلدۈرد نـى   
 Beta سىناق نهشىرى بۇ  «.يىل باھار بايرىمى ئاخىرىدا كۆپچىلىك بىلهن يۈز كۆرۈشىدۇلېكىن بىرىنچى.تارقىتىدۇ

-Go بىر PowerPoint پرويېكسىيه ئورىگنالىدا، Guthrieبۇ يېڭى پروگرامما ئېچىش قورالى Orcas سۇپىسىنىڭ بۇ يىـل يـازدا  
Live . يىلىنىڭ ئاخىرىدا-2007تاپشۇرىۋالىدىغانلىقىنى،ئهڭ ئاخىرقى نۇسخىسىنىڭ  تارقىتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى الياقهتنامىسىنى 

ه ئاساسالنغانالردا بۇ توپالشتۇرما يېقىنقى خهۋەرلهرگ.تۇتۇۋاتىدۇمىكروسوفت تهرەپ ھازىر Orcas نىڭ تارقىتىلىش ۋاقتىنى قاتتىق سىر 
يىلىنىڭ باشلىرىدا-2008يىلىنىڭ ئاخىرىدا ياكى -2007ئېچىش قورالى بهلكىم  تارقىتىلىشى مۇمكىنكهن .پروگرامما  

 NET.   قالمـاي،يهنه ئهڭ يېڭـى  Orcasكود نامى مىكروسـوفتنىڭ  Visual Studio ئـېچىش سۇپىـسىنى ئىپـادىلهپال    
 3.5( تارقىتىلىش نهشىر. دىرامكىسىغىمۇ ۋەكىللىك قىل نومۇرى(

 

 Visual Studio مىكروسوفت كېيىنكى ئهۋالد
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،اليىهىلىگۈچىـسى   CSS ۋەHTML     ،ئـېچىش ئىقتىـدارىنى تېخىمـۇ كۈچهيتىـدۇ Web  نىـڭ Orcas  مىكروسـوفتMicrosoft 
Expressionنى ۋە Javascript  Ajax گه ئوخشاش نۇرغۇن ئىقتىدارى كۈچهيتىلگهن اليىهىلهش قورالى،ئىچىگه ئورۇنالشتۇرۇلغان

ئارقىلىق تېخىمۇ مول بولغان ئۇچۇر ئىزدەش ۋە كۆپ خىل نهشىرنى قولالش نى كۈچلۈك قولالش،تىلغا توپالشتۇرۇلغان ئىزدەش ئىقتىدارى 
ولىدىغان پروگرامما تۈزگهندە كۆپ خىل نهشىردىكىئىجرا ب .NET رامكىسىنى بىر( قاتارلىق ئىقتىدارالر پروگراممېر ئالدىـدا  ) قولاليدۇ 

  .نامايهن بولىدۇ

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=28 :خهۋەر مهنبهسى

  

 VB2005دا كېڭهيتىلگهن رايوندا كىرگۈزكۈچ ياساش
 . ئهسساالم ئهلهيكۇم پروگرامما ھهۋەسكارلىرى دوستالر

پروگراممىسىنى يېزىپ قالدۇرغان ئالدىنقى قېتىم  VB6.0 دە ئۆلچهملىك يۇنىكودنىڭ كېڭهيتىلگهن رايونىدا كىرگۈزكۈچ يېزىش 
الزىم بولغان.  كىرگۈزكۈچ يازدىم  ىڭ كېڭهيتىلگهن رايونىدارايونن بۇقېتىم. ئىدىم  دوستالرنىڭ  VB2005 دە ئۆلچهملىك 

. پايدىلىنىشىغا سۇنىمهن 
 

  . مهقسىدىمىزگه يېتىش ئۈچۈن ، بىزدە تۆۋەندىكىدەك مۇھىت بولىشى كېرەك
ukij tuz tom   Visual Studio 2005 ئادەتته . شى كېرەك بولىئىسىملىك ھهممهيلهن ئىشلىتىپ مودا قىلىۋەتكهن كونا فونت ۋە

شۇڭا قانداقتۇر قىيلىنىپ. ھهممىسى يۇنىكودنى قولاليدۇ  VB6.0 گه ئوخشاش  ms forms نېت رامكىسىدىكى ئوبىكىتالرنىڭ نى  
بىردانه كۆزنهك ، بىردانه تېكىست رامكىسى ۋە ئۈچ . بىرنى قۇرىمىز  دەسلهپته قۇرۇلۇشتىن.ئىشلىتىپ ئولتۇرىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق 

مۇھىمى. ۋە ئۇالرنىڭ خهت نۇسخىسىنى توغرىاليمىز . كونۇپكا ئورنىتىمىز  تېكىست رامكىسىنىڭ RightToLeft خاسلىقىنىدانه   
Trueيېزىش رامكىسىغان كىرىپ ئورتاق پايدىلىنىدىغان ئۆزگىرىشچان مىقدارالرنى  . ئېنىقاليمىز كود! قىلىشىنى ئۇنتىماڭ جۇمۇ 

Code: 
Public uLanma As String 
Public uTextA1 As String, uTextA2 As String 
Public uTextO1 As String, uTextO2 As String 
Public uTest1 As String 
Public uTest2 As String 
Public imu As Boolean  

 
ىنتايىن مۇھىم بولۇپ ، ئارىسىدىكىئ imu بولسا راست ۋە يالغان دېگهن   قىممهتنىال ئالىدۇ ، رولى ، ئۇيغۇرچه ۋە ئېنىگلىزچه بۇالر 

بۇالر يېزىلىپ بولغاندىن كېيىن ، بىردانه! الزىم قىلىپ قويايلى   : دەسلهپلهشتۇرۇش جهريانىدىن بىرنى يازايلىئالماشتۇرۇش ئۇچۇن  

Code: 
Public Sub init_jaryan() 
uLanma = ChrW("64429") & ChrW("64428") & ChrW("65164") & ChrW("65163") & ChrW("65170") & 
ChrW("65169") _ 
& ChrW("65232") & ChrW("65231") & ChrW("64487") & ChrW("64486") & ChrW("65236") & 
ChrW("65235") & ChrW("64405") _ 
& ChrW("64404") & ChrW("64489") & ChrW("64488") & ChrW("65192") & ChrW("65191") & 

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=28
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ChrW("64470") & ChrW("64469") _ 
& ChrW("65240") & ChrW("65239") & ChrW("65184") & ChrW("65183") & ChrW("65244") & 
ChrW("65243") & ChrW("65248") _ 
& ChrW("65247") & ChrW("65252") & ChrW("65251") & ChrW("65256") & ChrW("65255") & 
ChrW("64345") & ChrW("64344") _ 
& ChrW("64381") & ChrW("64380") & ChrW("65204") & ChrW("65203") & ChrW("65176") & 
ChrW("65175") & ChrW("65208") _ 
& ChrW("65207") & ChrW("65268") & ChrW("65267") 
uTextA1 = ChrW("64428") & ChrW("65169") & ChrW("65231") & ChrW("65193") & ChrW("64486") & 
ChrW("65165") _ 
& ChrW("65257") & ChrW("64488") & ChrW("64469") & ChrW("65239") & ChrW("65243") & 
ChrW("65247") & ChrW("65251") _ 
& ChrW("65255") & ChrW("65261") & ChrW("64344") & ChrW("64380") & ChrW("65197") & 
ChrW("65203") & ChrW("65175") _ 
& ChrW("64471") & ChrW("64475") & ChrW("64478") & ChrW("65207") & ChrW("65267") & 
ChrW("65199") 
uTextA2 = ChrW("64428") & ChrW("65169") & ChrW("65231") & ChrW("64394") & ChrW("64486") & 
ChrW("65235") _ 
& ChrW("64404") & ChrW("65191") & ChrW("64469") & ChrW("65183") & ChrW("64473") & 
ChrW("65275") & ChrW("65251") _ 
& ChrW("65255") & ChrW("65261") & ChrW("64344") & ChrW("64380") & ChrW("65197") & 
ChrW("65203") & ChrW("65175") _ 
& ChrW("64471") & ChrW("64475") & ChrW("64478") & ChrW("65207") & ChrW("65267") & 
ChrW("65199") 
uTextO1 = ChrW("64429") & ChrW("65170") & ChrW("65232") & ChrW("65194") & ChrW("64487") & 
ChrW("65166") _ 
& ChrW("65258") & ChrW("64489") & ChrW("64470") & ChrW("65240") & ChrW("65244") & 
ChrW("65248") & ChrW("65252") _ 
& ChrW("65256") & ChrW("65262") & ChrW("64345") & ChrW("64381") & ChrW("65198") & 
ChrW("65204") & ChrW("65176") _ 
& ChrW("64472") & ChrW("64476") & ChrW("64479") & ChrW("65208") & ChrW("65268") & 
ChrW("65200") 
uTextO2 = ChrW("64429") & ChrW("65170") & ChrW("65232") & ChrW("64395") & ChrW("64487") & 
ChrW("65236") _ 
& ChrW("64405") & ChrW("65192") & ChrW("64470") & ChrW("65184") & ChrW("64474") & 
ChrW("65276") & ChrW("65252") _ 
& ChrW("65256") & ChrW("65262") & ChrW("64345") & ChrW("64381") & ChrW("65198") & 
ChrW("65204") & ChrW("65176") _ 
& ChrW("64472") & ChrW("64476") & ChrW("64479") & ChrW("65208") & ChrW("65268") & 
ChrW("65200") 
uTest1 = "ببغغېېففگگىىخخڭڭققججككللممننپپچچسستتششيي" 
uTest2 = "ببغغېېففگگىىخخڭڭققججككللممننپپچچسستتششيي" 
imu = True 
End Sub  
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بۇ جهريان يېزىلغاندىن كېيىن كۆزنىكىمىز ئېچىلغاندىال ، يهنى Load  : ھادىسىسىگه بۇ جهرياننى چاقىرىپ ئىجرا قىاليلى

Code: 
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
Call init_jaryan() 
End Sub  

 
ۇنكىسسىيهنىدېگهن ف   Get_Aldi ئىشلىتهيلى ، بۇنىڭ رولى ، تېكىست رامكىسىدىكى بۇ جهريان تامامالنغاندىن كېيىن تۆۋەندىكى

  . ھهرپنى ئالىدۇنۇربهلگىنىڭ ئالدىدىكى

Code: 
Public Function Get_Aldi() 
Dim mSel As Integer = Me.TextBox1.SelectionStart 
If mSel = 0 Then 
Get_Aldi = " " 
Else 
Get_Aldi = Mid(Me.TextBox1.Text, mSel, 1) 
End If 
End Function  

 
كۆرسىتىلگهن ھهرپلهر ئىچىدىن مهلۇم ھهرپنىڭ بۇنىڭدىن سرتbarmu   بۇ ئارقىلىق ، ئىسىملىك فۇنكىسسىيهدىن بىرنى يازايلى 

  . هن ئالدىدىكى ھهرپ ئۇلىنامدۇ ئۇالنمامدۇ دېگهندەكمهسىلبار يوقلىقىى تهكشۈرسۇن ،

Code: 
Public Function Barmu(ByVal uText As String) As Boolean 
If InStr(uLanma, uText) > 0 Then 
Barmu = True 
Else 
Barmu = False 
End If 
End Function  

 
تېكىست رامكىسىنىڭ keydown  : ھادىسىسىگه تۆۋەندىكى كودالرنى يازىمهن

Code: 
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown 
If e.Control And e.KeyCode = Keys.A Then 
Me.TextBox1.SelectAll() 
ElseiF e.Control And e.KeyCode = Keys.C Then 
If Me.TextBox1.SelectedText <> "" Then 
My.Computer.Clipboard.SetText(Me.TextBox1.SelectedText, TextDataFormat.UnicodeText) 
ElseiF e.Control And e.KeyCode = Keys.X Then 
If Me.TextBox1.SelectedText <> "" Then 
My.Computer.Clipboard.SetText(Me.TextBox1.SelectedText, TextDataFormat.UnicodeText) 
Me.TextBox1.SelectedText = "" 
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ElseiF e.KeyCode = Keys.Back Then 
If Me.TextBox1.SelectedText <> "" Then Me.TextBox1.SelectedText = "" 
ElseiF e.Control And e.KeyCode = Keys.K Then 
imu = Not imu 
End If 
End Sub  

 
 : بۇالرنىڭ مهنىسى بولسا يۇقىردن تۆۋەنگه

ئهگهر control+A  . نالرنى تالاليمهنبولسا تېكىست رامكىسىدىكى بارلىق مهزمۇ
ئهگهر control+C  . بولسا تېكىرامكىسىدىكى تالالنغان مهزمۇننى كۆچۈرىمهن

ئهگهر control+X  . بولسا تالالنغان مهزمۇننى كېسىمهن
ئهگهر control+K  . دېگهنلهردىن ئىبارەت.. بولسا ئۇيغۇرچه ۋە ئېنىگلىزچه ھالىتىنى ئۆزگهرتىمهن 

ئهڭ مۇھىم جهريان ، يهنى keypress  : ھادىسىسىدىكى جهريانالرنى تۆۋەندىكىدەك يازىمهن

Code:     
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress 
Dim mSel As Integer 
Dim Ascii As Integer 
If Not imu Then Exit Sub 
Ascii = AscW(e.KeyChar) 
mSel = Me.TextBox1.SelectionStart 
If Ascii >= 65 And Ascii <= 90 Then 
    If Barmu(Get_Aldi) Then 
            Me.TextBox1.SelectedText = uTextO2(Ascii - 65) 
    Else 
            Me.TextBox1.SelectedText = uTextA2(Ascii - 65) 
    End If 
    e.Handled = True 
ElseiF Ascii >= 97 And Ascii <= 122 And Ascii <> 102 Then 
    If Barmu(Get_Aldi) Then 
        Me.TextBox1.SelectedText = uTextO1(Ascii - 97) 
    Else 
        Me.TextBox1.SelectedText = uTextA1(Ascii - 97) 
    End If 
    e.Handled = True 
ElseiF Ascii = 102 Then 
    If Barmu(Get_Aldi) Then 
        If Get_Aldi() = "ل" Then 
            Me.TextBox1.Select(mSel - 1, 1) 
            Me.TextBox1.SelectedText = uTextA2(11) 
        ElseiF Get_Aldi() = "ل" Then 
            Me.TextBox1.Select(mSel - 1, 1) 
            Me.TextBox1.SelectedText = uTextO2(11) 
        Else 
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            Me.TextBox1.SelectedText = uTextO1(102 - 97) 
        End If 
    Else 
        Me.TextBox1.SelectedText = uTextA1(102 - 97) 
    End If 
    e.Handled = True 
ElseiF Ascii = 32 Then 
    If Barmu(Get_Aldi) Then 
        Dim uOrun As Integer = InStr(uTest1, Get_Aldi) 
        If uOrun > 0 Then 
            Me.TextBox1.Select(Me.TextBox1.SelectionStart - 1, 1) 
            Me.TextBox1.SelectedText = Mid(uTest2, uOrun, 1) 
        End If 
    End If 
ElseiF Ascii = 47 Then 
    If Barmu(Get_Aldi) Then 
        Me.TextBox1.SelectedText = ChrW(&HFE8C) 
    Else 
        Me.TextBox1.SelectedText = ChrW(&HFE8B) 
    End If 
    e.Handled = True 
ElseiF Ascii = 63 Then 
    Me.TextBox1.SelectedText = ChrW(&H61F) 
    e.Handled = True 
ElseiF Ascii = 44 Then 
    Me.TextBox1.SelectedText = ChrW(&H60C) 
    e.Handled = True 
ElseiF Ascii = 59 Then 
    Me.TextBox1.SelectedText = ChrW(&H61B) 
    e.Handled = True 
End If 
End Sub  

 
 : ئاخىرىدا ئۈچ كونۇپكىغا ئايرىم ئايرىم تۆۋەندىكى كودالرنى يازىمهن

Code: 
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button3.Click 
End 
End Sub 
 
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button1.Click 
Me.TextBox1.Focus() 
If Me.TextBox1.Text = "" Then Exit Sub 
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Dim uMazmun As String 
uMazmun = StrReverse(Me.TextBox1.Text) 
Clipboard.Clear() 
Clipboard.SetText(uMazmun, TextDataFormat.UnicodeText) 
Me.TextBox1.Text = "" 
Me.TextBox1.Focus() 
End Sub 
 
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Button2.Click 
Me.TextBox1.Focus() 
If Me.TextBox1.Text = "" Then Exit Sub 
Clipboard.Clear() 
Clipboard.SetText(Me.TextBox1.Text, TextDataFormat.UnicodeText) 
Me.TextBox1.Text = "" 
Me.TextBox1.Focus() 
End Sub  

 
كىرگۈزۈلگهن مهزمـۇن ئۆلچهملىـك   نهتىجدە  ،بۇ كىرگۈزكۈچنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى. بىردانه كىرگۈزكۈچ پۈتتى دېگهن گهپ            

قاتارلىق  رايون ھالىتىدە ، ئهگهر مهزمۇنىنى تهتۈر كۆچۈرۈپ flash ۋە  potoshop  كود بولغاندىن سرت يهنه كېلىپ كېڭهيتىلگهن
   : بولغاندا سىستېمىنىڭ ئومومى كودى تۆۋەندىكىدەك شۇنداق .دېتالالرغا چاپلىسىڭىز نورمال ئۇيغۇرچه كۆرۈنىدۇ 

 
 : جرا قىلغاندىكى نهتىجىسىئى

 
  

ئېسىڭىزدىن سۇ ئىچكهن قۇدۇقنى ئۇنتىماڭ ، قىيىنچىلىقىڭىزنى ھهل قىلىشقا ياردىمى بولغاندا كىچىككىنه كۇلۇبىمىزنى       
 ... چىقارمىغايسىز

 http://www.xjprgfan.com/Upfiles/20070309/UyghurK_input.rar : پروگراممىنىڭ چۈشۈرۈش ئادرىسى
 mayor  پروگراممېر: 

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ئىزاھات ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
       

مېنىڭچه بۇخىل ھېسابالش ئۇسۇلى كېڭهيتىلگهن     رايوننى بۇخىل كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنى مهن ئىلگىرى ئويالپ تاپقان ئىدىم . 
، ھهۋەسكارالرنىڭ پايدىلىنىشىنىئۇستازالرنىڭ تهنقىدىي پىكىر بېرىشىنى    . ئۈمىد قىلىمهنئارتۇقچىلىققا ئىگه دەپ قارايمهن  . 

 
  

http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=464 : مۇنبهردىكى ئادرېسى
  
  

 

 ... يۇمشاق دېتالالرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ھهققىدە

http://www.xjprgfan.com/Upfiles/20070309/UyghurK_input.rar
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=464
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كىرىش سۆز 

 windows بولسا (可执行文件)  ئىجرا بولىدىغان ھۆججهت. ئالدى بىلهن ئىجرا بولىدىغان ھۆججهتتىن باشالي مـۇھىتىنى  پنىگه 
ئۇنىڭ تۈرى ناھايىتى كـۆپ بولـۇپ  . يهنه كېلىپ مۇھىمنىڭ مۇھىمى . بىرىدۇر تهشكىل قىلغۇچى مۇھىم ھۆججهتلهرنىڭ   dll , exe , 

ime , cpl ...  exe  ئـادەتته بـۇ كېڭهيـتىلگهن نامـدىكى     . ھۆججىتىـدۇر  هممىمىـزگه تونۇشـلۇق  ھ. قاتـارلىقالر كىرىـدۇ    بـولغىنى

ئىجـرا  . ئىجرا بوالاليـدۇ   window بىزگه قوللىنىشچان پروگرامما (应用程序) دەپ چۈشهندۈرىدۇ exe . ھۆججىتى ھۆججهتلهرنى
مهن. ىال ئىجـرا بولىـدىغان قېرىنداشـلىرىمۇ بـار     مۇھىت لېكىن. بولغاندا بىزگه مهلۇم ئىنكاس قايتۇرىدۇ   dos ھۆججىتى پهقهت exe 

 . پهقهت ، . بۇھهقته سۆزلىمهيمهن  winمۇھىتىدا ئىجرا بولىدىغان exe ھهققىدىال توختىلىمهن

   exe  (文件头 file header) .    لىـك سىـستېما   16ئـادەتته  نىڭ تۈزۈلىشى مۇرەككهپ بولۇپ ، ئۇنىڭ جېنـى ھـۆججهت بېـشىدا 
ۆججىتىنى ئېچىپ ئوقۇغاندا ، ئۇنىڭ ھۆججهت بېشى قىسىمىغاھ نومۇرى   exe يهنى . نۇرغۇنلىغان ئادرىسالر يېزىلغان بولىدۇ  بويىچه

قاتـارلىقالر .... ئادرىـسى   .  گه512ھۆججهت بايلىقىنى   (资源)    نۇرغۇنلىغـان تهركىـبلهر    بۆلگهندىكى قالـدۇق ، بـايلىق مهنبهسـى
ججىتىنىڭ قۇرۇلمىـسىنى ئـادەتته قىـسقارتىپ   ھۆ PE  . ھـۆججهت قۇرۇلمىـسى دەيمىـز   ئارقىلىق بىردانه . exe مهيدانغا كېلىدۇ exe 

تاق تالالش رامكىـسى ، تېكىـست كىرگۈزكۈچىـسى ،    ئۆلچهملىك PE ھۆججهت قۇرۇلمىسىدا ئۇنىڭ كۆزنىكى ، يېزىقى ، كونۇپكىسى ، 
لىق مهنبهسـى ئىچىـدە  بىز كۆزىمىز بىلهن كۆردىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى باي ئهيتاۋۇر ،.... تىزىملىكى  دېـمهك ، بـايلىق   . بولىـدۇ   

خـوش ئۇنـداق بولـسا   . ئۇيغۇرچىالشتۇرىشىمىزدىكى ھۇجۇم نىشانىمىز بولىـدۇ   مهنبهسى   (资源)  بولسا بىزنىڭ يۇمشاق دېتالالرنى 
بايلىق مهنبهسى دېگهن ئاتالغۇ چىقىپ قالدى ، گهپنى بايلىق مهنبهسىگه   . يۆتكهي

 بايلىق مهنبهسى

  . PE  دەپ ئـالىمىز Resource  دەپ ئالىمىز ، ئېنىگلىزچىدە بولـسا 资源 ھۆججىتىـدىكى  ئادەتته بايلىق مهنبهسىنى خهنزۇ تىلىدا
بـۇ ھهممهيلهنـگه تونۇشـلۇق ، مهسـىلهن    . ئوبىكىتالرنى ئۆزئىچىگه ئالىـدۇ   بايلىق مهنبهسى بولسا نۇرغۇنلىغان كـۆزنهك ، كونۇپكـا    

  PE مـۇرەككهپ تـۈزۈملهر ئـارقىلىق بۆلۈنـۈپ ، يوشـۇرۇنۇپ ، ئـاخىرى      بـۇ ئـوبىكىتالرنى  بايلىق مهنبهسى ئىچىدىكى ...دېگهندەك 
 LoadLibrary  ئۇنى كۆرۈش ، مهزمۇنلىرىنى ئوقۇش مهشغۇالت سىستېمىسى ئالدى. ئايلىنىدۇ  بىلهن فۇنكىسسىيـسىنى  ھۆججىتىنگه 

ئاچـااليمىز ، ئېچىـپ كۆرگهنمـۇ بـواليلى ،    ، سىـستېما ئاچقـان ئىـكهن بىزمـۇ      خوش. ئىشلىتىپ بايلىق مهنبهسىنى ئاچىدۇ  ئىچىـدە   
مۇھىم دەپ بىلىدىغىنىمىز بايلىق مهنبهسى تهركىتۋىدىكى ئـوبىكىتالر   ئاساسلىق. نۇرغۇنلىغان قىزىقارلىق نهرسىلهر يوشۇرۇنغان بولىدۇ 

 دېـمهك بـايلىق    .يېتهلمىـدىم  سـهۋىيهگه   مهن پهقهت بايلىق مهنبهسى بىلهنال چهكلىـنىمهن ، باشـىقىلىرى سـۆزلهيدىغان    بولغاچقا
ئۇنـداقتا ، بـايلىق مهنبهسـىدىكى كايـسى ئـورۇنالرنى     ... يهتكهن بولىمىز  مهنبهسىنى تهھرىرلىيهلىسهك مهقسهدكه تهھرىرلهيمىـز ؟   

 .   : ئۇالر تۆۋەندىكىچهئهلۋەتته بايلىق مهنبهسى ئوبىكىتلىرىنى تهھرىرلهيمىز

 
بۇ ئۇنىـڭ (كۆزنهكنىڭ سول تهرىپىدە سىن بهلگىدىن بار .1  دېققهت قىلىپ قارايدىغان. كۆزنهك بولسا ئهڭ مۇھىم ئوبىكىت . كۆزنهك  

icon  caption بـۇ ئۇنىـڭ  (هن خېتى تۇرىـدۇ  دېگ  window ئۇنىـڭ سـول   ) . خاسـلىقى سىن) . خاسلىقى  بهلگىنىڭ ئوڭ تهرىپىدە
بۇ كونۇپكىالر(كىچىكلىتىش ، چوڭايتىش ، ئۆچۈرۈش كونۇپكىلىرى  systemmenu تهرىپىدە ئۈچ دانه كونۇپكا بولۇپ ئايرىم ھالدا  

بۇنىڭـدىن  .... ، كهڭلىكى بـار  ئۇنىڭ ئېگىزلىكى بار  خاسلىقى ، ئايرىم ئايرىم ھالدا minbox , maxbox , closebox الردۇر (، 
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دېـمهك بىـز يۇمـشاق دېتـال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشـتا ،     !  بار 65خاسلىقىدىن   كـۆزنهكتىن ئىبـارەت بـۇ ئوبىكىتنىمـۇ      
  . تهھرىرلهيمىز

 
 گۇرۇپپا رايونى بولسا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان بىرخىل ئوبىكىت. گۇرۇپپا رايونى  ، دېققهت قىلىپ قارايدىغان بولساق ئۇنىڭ ئۈستىدە .2
ىكىنـى  بۇنىڭدىن باشقا بۇنىـڭ ئېگىزلىكـى ۋە كهڭل  گۇرۇپپا رايونى <<دېگهن خهت بار ، بۇ ئۇنىڭ caption دېگهن خاسلىقى . >>

  ... ئۆزگهرتىشكه بولىدۇ

 

ئۇنىـڭ  . مايـدۇ  پروگـراممىالردىن ئـۇ بولمـاي قال   كونۇپكا بولسا مۇھىم بولغان كونترولـدۇر ، ھهرقانـداق كۆزنهكلىـك   . كونۇپكا   .3
قارتـارلىق نۇرغـۇن    caption دېگهن خاسلىقىدۇر ، بۇنىڭـدىن سـىرت ئۇنىـڭ ئېگىزلىكـى ، كهڭلىكـى ، ئـورنى       ئۈستىدىكى خهتلهر

   . بۇمۇ بىزنىڭ ئوۋ نىشانىمىزدۇريۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشتا... خاسلىقلىرى بار 

 
3.  Static , Lable , TextControl ...  ئـادەتته يۇمـشاق   . قاتـارلىقالردۇر  بۇنىڭ ئىسمى كۆپ بولۇپ. يېزىق كۆرسىتىش كونترولى

بۇنىڭ مهزمۇنلىرى بولسا. ۇ دەل مۇشۇ ئارقىلىق يۇمشاق دېتال يۈزىگه يېزىلىد ئۇنىڭ caption دېتال يۈزىدىكى ئۇچۇر خاسلىقىدۇر  
   ... مۇشۇ كونترولغا سهرپ بولىشى مۇمكىن% 80خىزمهتنىڭ يۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش خىزمىتىدە. 

 
سـىزنى  . يۇمشاق دېتال يۈزلىرىدە بۇنى كـۆپ ئـۇچرىتىمىز    .4 تاق تالالش رايونى بولسا مۇھىم بولغان كونترول. تاق تالالش رايونى  . 
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ئۇنىـڭ ئۈسـتىدىكى خهتـلهر    . ئورنىتىدۇ  تاللىغۇزۇش مهقسىدىدە پروگراممېر بۇ كونۇپكىالرنى يۇمشاق دېتال يۈزىگه 
 caption خاسلىقى بولۇپ ،   ... بىز بۇ مهزمۇنالر ئۆزگهرتىش ئارقىلىق تهرجىمه قىلىش مهقسىدىگه يېتىمىزسا ئۇنىڭبول

 
كۆپۈنچه. دەپ ئاتايمىز   .5  radio box  ھالالردا مهلۇم تۈرنى تـاق تـالالتقۇزۇش مهقـسىدىدە    نى ئادەتتهبۇ. تاق تالالش رامكىسى

ئىشلىتىـشى كهڭ بولـۇپ ، يۇمـشاق دېتـال    . پروگرامما يۈزىگه ئورۇنالشتۇرىدۇ  پروگراممېر بۇنى ئۇيغۇرچىالشتۇرىـشىمىزدىكى مـۇھىم    
 . ئوبىكىتالر ھېسابلىنىدۇ

  

 
6.  menu ئېنىگلىزچىدە. دەپ ئاتىلىدۇ  بولسا  菜单  تىزىملىك ئىككى خىل . دەپ ئېلىنىدۇ تىزىملىك ئادەتته خهنزۇچىدە. تىزىملىك

زىملىك ، يهنه بىرى مائۇس ئوڭ كونۇپكىنى باسقاندا چىقىـدىن ئاساسىي تى بولۇپ بىرى كۆزنهك يۈزىدىكى ئـوڭ  . ئېتىلمـا تىزىملىـك    
ئهمهلىيهتـته ئۇمـۇ بـايلىق مهنبهسـى     . دەپ ئاتىلىدۇ  بولۇپ  popup menu كونۇپكىدا چىقىدىغان تىزىملىكنىڭ ئۆزگهىچه نامى

 .  تىزىملىك ئوبىكىتىغا تهۋەئىچىدە
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7.  String  ئېنىگلىزچىـدە . دەپ ئالىـدۇ   بولـسا  字符串  يۇمـشاق دېتـال   . دەپ ئالىـدۇ  ئادەتته يېزىقالرنى خهنزۇچىـدە . يېزىقالر

 .   ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش خىزمىتىمىزنىڭ ئوبىكتى ھېسابلىنىدۇمۇھىم بولۇپ ، بىزنىڭرايونىدىكى ئىشلىتىشى ناھايىتى
ئهمدىدىكى . مهنبهسى تهركىۋىدىكى ئوبىكىتنى تونۇشتۇردۇم  خىل بايلىق7يۇقىرىدا ئاساسلىق ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ئوبىكتى بولغان    

بۇيهردە ئاالھىدە توختىلىدىغىنىم ،. ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش مهسىلىسى  مهسىله بۇالرنى خـوش ، ئهمـدى   . چىالش تـۇرۇش مـۇھىتى   ئۇيغۇر 
  . باشاليگهپنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش مۇھىتىدىن

ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش مۇھىتى 
  . يۇمشاق دېتالالرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ئۈچۈن بىزدە بهلگىلىك تهييارلىق بولىشى كېرەك

1. Windows  ھــۆججهتلىرىنى PE مۇھىتىــدىكى Windows  غۇرچىالشــتۇرۇش ھهققىــدە ئۇيمهن باشــتىن ئايــاق. مــۇھىتى
 Windows مهشغۇالت سىستېمىسى بولىش كېرەك Windows . مهشغۇالت سىسيېمىسىنىڭ تـۇرى  شۇڭا بىزدە چوقۇم.توختىلىۋاتىمهن 

شۇڭا دوسـتالرنىڭ ئـۆزى ياقتۇرغـان بىـر سىـستېمىنى      ناھايىتى كۆپ بولۇپ ، تهرجىمه خىزمىتىگه نىسبهتهن چهكلىمىلى يوق دېيهرلىك 
  . ىنى ئۈمىد قىلىمهنتهييارلىش

يغىنچاقلىغانـدا ئۇيغـۇرچه كىرگـۈزۈش    . ناھـايىتى نۇرغـۇن   ئۇيغۇرچه كىرگـۈزۈش سىستېمـسى  . ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش سىستېمىسى   .2
بىرى ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش پروگراممىسى بىلهن ئۇيغـۇرچه فونـت  . تهركىب تاپىدۇ  .  بۆلهكتىن2سىستېمىسى  ئۇيغـۇرچه فونـت بولـسا     
ئۇيغـۇرچه فونـت دېـمهك ، ئۇيغـۇرچه كومپيـۇتېر     . كۆرسـىتىش ئىقتىـدارىغا ئىـگه     هرپلهرنى نورمال ئۇيغۇرچه شهكىلدەئۇيغۇرچه ھ  

شـۇڭا مهن مۇشـۇ   . بـۇنچه تهرەققىـي قىلمىغـان بـوالتتى     ئۇيغۇرچه فونت بولمىسا ئۇيغۇرچه كومپيۇتېر ئىشلىرى. ئىشلىرىنىڭ ئاساسى  
ىغا سهمىمىي رەھمىتىمنى بىلدۈرىمهن ۋە ئالالھتىن ئۇالرنىڭفونت ئۇستازلىر مۇناسىۋەت بىلهن بارلىق . تېنىغا سـاالمهتلىك تىلهيـمهن    

 : ئهمما نۆۋەتته مۇنداق مهسىله مهۋجۈت
  . ئۆلچهم قاتتىق تهكىتلىنىۋاتىدۇ (1
 . فونتقا قاتتىق ئۆلچهم قويۇلىۋاتىدۇ (2
 . بىزنىڭ ئۆلچىمىمىزنى يۇمشاق دېتالالر قوللىماۋاتىدۇ (3

يۇنىكود ئۆلچىمى كۆپ قىسىم مىللهتلهرنىڭ كومپيۇتېرىدىكى يېزىق ئۈچۈن بىر  بۇنـداق  . ھهرىپىگه بىردىن كود ئـاجىراتتى  قئاراخهلى 
ئهپـسۇس بىـر مهسـىله ھهل قىلىنمىـدى ، ئۇبولـسىمۇ ، مۇشـۇ      . ھهل قىلىنـدى   بولغان كودتىكى قااليمىقانلىچىق بېـرىلگهن كـودتىكى    
تۈزگـۈچى   . ئهمهلىيهتته بۇ ھېچكىمنىڭ خاتالىقى ئهمهس ، بۇ دەل ئهشۇ يۇمشاق دېتال ڭ قوللىماسلىقىئورۇنالرنى يۇمشاق دېتالالرنى
 ... شىركهتلهرنىڭ خاتالىقىدۇر

ئـالالھ ئىـشمىزنى   . توختىتىـپ قويۇشـقا بولمايـدۇ    ئهمما بۇ خاتالىقالرنى يۇمشاق دېتال تۈزگـۈچى شـىركهتتىن كـۆرۈپال تهتقىقـاتنى     
 Windows مهشغۇالت سىسيمىسىدىكى ئاساسـىي بـايلىق مهنبهسـى تهركىبىـدىكى     ئـوبىكىتالر يۇنىكـودنى    ،ئاساشالشتۇرۇپ بهردى
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 Windows مهنبهسـى كـونترولنى ئىـشلهتمىگهن يۇمـشاق دېتالالرغـا بولـسا ھـازىرچه        ئاساسىي بايلىق 
خـوش ، كىرگـۈزۈش   . ھهرپلهرنـى بىمـاالل كىرگـۈزەلهيمىز     ولمىغـان لـېكىن يۇنىكـود ب  . يۇنىكودلۇق كىرگۈزۈشته ئامـال قىاللمـايمىز   

يۇنىكودنى بىماالل قوللىسا ئۇنـداقتا   تۇرايلى ، كۆرسىتىش مهسلىنى ئويلىشايلى ، ناۋادا يۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچه مهسىلىسىنىغۇ قويۇپ
بۇنىڭدا چاتاق . بېرەلهيمىز  مىدە بىماالل كۆرسىتىپئېلىمېنتالرنى مهلۇم يۇنىكودلۇق فونتنىڭ ياردى بىز يۇمشاق دېتال يۈزدىكى بارلىق

 مهنبهسى ئـوبىكىتلىرى ئىچىـدىكى تىزىملىـك بىـلهن كۆزنهكنىـڭ تېمىـسىنى ئۇيغـۇرچه        ئهمما يۇقىردا تىلغان ئالغان بايلىق. يوق 
 ىكى يېزىقنىـڭ فـونتىنى  يېزىق بىلهن تىزىملىك ئۈسـتىد  چۈنكى كۆزنهك تېمىسىدىكى. كۆرسىتىش قولىمىزدىن ئاساسنلىقچه كهلمهيدۇ 

Windows كۆزنهك تېمىسى ۋە تىزىملىـك خهت   يهنى سىستېما فونتنىڭ ياردىمىدە. سىستېمىسى مۇستهقىل كونترول قىلىدۇ  مهشغۇالت
 ئۇ خهت نۇسخىلىرى قايسىالر؟ ئۇنداق بولسا. نۇسىخىلىرىنى تهڭشهپ تۇرىدۇ 

Tahoma , Arial , Times New Roman   
بۇ فونتالردىن سىرت خهنـزۇچه  . ئۆزگهرتىشكه بولمايدۇ  تالرنى سىستېما بهك قوغدايدۇ ، ئاسانلىقچه ئالماشتۇرۇشقا ۋەمۇھىم فون يۇقىرقى

دېتـال يۈزلىرىـدىكى    ئىبارەت مۇھىم خهت نۇسخىسىمۇ سىستېما خهت نۇسخىسىغا تهۋە بولۇپ ، يۇمـشاق  دىن 宋体 سىستېمدا بولسا
 خهت نۇسخىلىرىغا چۈشمهيدىغان بىرەر ھهرپ بايقىلىپ قالسا ، سىستېما دەرھال ناۋادا سىستېما. ئۇچۇرالرنى بىۋاسته كونترول قىلىنىدۇ 

ئهڭ ياىشى بولغان ھۇجـۇم   宋体 ئىشلىتىش توغرا شۇنداق بولغاندا ، ئۆلچهمسىزلىك كود... غا يۆتكىۋېتىدۇ  宋体 خهت نۇسخىسىنى
، ئورۇنالرنىـڭ   بـۇ ئـادەتتىكى شـىركهت   . ى كىرگۈزۈشـكه بولىـدۇ   تهركبىگه يۇنىكودلۇق رايونالرن نىڭ 宋体 لېكىن. نىشانى بولىدۇ 

دېمهك ، يۇقىرىدا تىلغان ئېلىنغان . شىركهت ئورۇنالرنىڭ قولىدىن كېلىدۇ  پهقهت كۈچلۈك تهتقىقات كۈچىگه ئىگه. قولىدىن كهلمهيدۇ 
نـۆۋەتته  . بىزنىـڭ بـۇ مهقـسىدىمىز ئهمهلـگه ئاشـىدۇ       يهنه كېلىپ مۇقىم ئۆلچهمگه ئىگه بولغان سىستېما فونتلىرى تهمىنلهنـسىال ،  ،

ئۇنېۋېرسـىتتى كۆپخىـل تىـل يېزىـق      ئىشلىرىنىڭ باشالمچىسى بولغان ، ئۆلچهمنى ئوتتۇرىغان قويغـان شـىنجاڭ   ئۇيغۇرچه كومپيۇتېر
قىاللمايـدىكهن ، ئـۇ    ىالتنېمىشقا بـۇ تهشـك  (مهسىلىمىزنى ھهل قىلىپ بېرەلهيدۇ دەپ قارايمهن  نۇقتىلىق تهتقىقات مهركىزىال بىزنىڭ

چۈنكى مهن ئۇالرنى بىلمهيمهن ، قانۇنلۇق تهشـكىالت يـاكى ئهمهسـلىكىنى     تهشكىالت قىاللمايدىكهن دېگهن سوئالالرنى سورىماڭ ،
غان ، بىزگه چۈشىدى) ياخشى بالشالمچى دەپ قارىدىم  بىلمهيمهن ، شۇڭا قايناقسۇ ئىچ كۆڭلۈڭ تىنچ پىرىنسىپى بويىچه ئۆزەمگه ئهسال

 . ئىككى قېيىن مهسىلهبار
سهۋىسىگه ئىـگه ئـورۇنالرال ھهۋەسـكارالرغا بـۇ      سىستېما فونتى ئىشلهش ئاسان ئهمهس ، شۇڭا يۇقىرى تهتقىقات. سىستېما فونتى  (1)

 . بېرەلهيدۇ دەپ قارايمهن قىيىنچىلىقنى ھهل قىلىپ
  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ه يۇنىكودنى تۈپتىن قوللمىسا يۇمشاق دېتاليۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچ زادى قايسى ئۆلچهمنى ئىشلىتىمىز ؟ بىر .(2)

 . ( ئۇيغۇر التىن يېزىقى(دىن ئىبارەت مودا بولىۋاتقان ياردەمچىنى تالالش  ULY بىرى. ئۈچۈن قوللىنىشقا بولىدىغان ئىككىال يول بار 
زادى قايسىـسىنى  . دە ئۆلچهمسىز كودنى ئىشلىتىش سۈپىتى يهنه بىرى ، قوشۇمچه يهرلىك ئۆلچهم تۇرغۇزۇش ، يهنى ياردەمچى ئۆلچهم

 مهركهزلىرى بۇنىڭغا قانداق جاۋاب بېرىدۇ ؟ تالاليمىز ؟ تهتقىقات
مهن ھهۋەسـكارالرنىڭ بـۇ    . ھهل بولۇنسىال، ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش ۋە كۆرسىتىش مهسىلىـسى ھهل بولىنىـدۇ   دېمهك ، يۇقىرقى مهسىلىلهر

 تىل يېزىق نۇقتىلىـق تهجرىبىخانىـسىنىڭ پروففېسـسورى ، دۆلىتىمىزنىـڭ ئۇچـۇر      سىتېتى كۆپ خىلمهسىلىسىگه قارىتا شىنجاڭ ئۇنېۋېر
 ھهۋەسـكارالرنىڭ بىـرلىكته    . . .باقماقچى بولىـۋاتىمهن   بىرتهرەپ قىلىش مۇتهخهسىسى ھوشۇر ئىسالم ئاكىمىزنىڭ كۆزقارىشىنى بىلىپ

 . قارشى ئالىمهن مهسلىههت سورىشىنى
 بـايلىق  --دېتـال ئۇيغۇرچىالشـتۇرۇش قوراللىرىنىـڭ ئىلمىـي ئاتىلىـشى       يۇمـشاق . يغۇرچالشـتۇرۇش قـوراللىرى   يۇمشاق دېتال ئۇ .3

دەپمـۇ   资源编辑器 ئاتىلىـدۇ خهنـزۇچه   دەپ  Resource Editor تهھرىرلىيهلهيدىغان قورالالر بولۇپ ، ئېنىگلىزچه مهنبهسىنى
  ...... الالر ناھايىتى كۆپتهھرىرلهيدىغان قور خهلقئارا بايلىق مهنبهسىنى. قويىمىز 

قوللىغانلىرى چـوڭ  . بىماالل قولاليدۇ ، بىرقىسىم قوللىمايدۇ  بىرقىسىم بايلىق مهنبهسىنى تهھرىرلهيدىغان يۇمشاق دېتالالر يۇنىكودنى
بولىـدۇ ؟ بـۇ ھهقـته    قورالالرنى تـالالپ ئىشلهتـسهك    ئۇنداقتا بىز زادى قايسى. قوللىمايدىغانلىرى ئهپلىك ۋە قواليلىق  ۋە كېلهڭسىز ،

 . ئايرىم توختىلىپ ئۆتىمهن
دېتـالالرنى ئۇيغۇرچىالشـتۇرۇش ھهۋەسـكارلىرى     يۇمشاق. مۇۋاپىق بولغان تهشۋىقات ۋاستىسى ۋە ئامما ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت  .4

 بىلىـك تـورى   >> تۇتۇپ ، دە مۇشۇ نۇقتىنى كۆز .تۇتۇش قىلىدۇيۇ ئاخىرىنى چىقىرالماي تاشالپ قويىدۇ  ئادەتته ئۆزى يالغۇز بىرئىشقا
 ۋە ھهۋەسـكارالرنىڭ ئۇيغۇرچىالشـتۇرغان يۇمـشاق دېتـالالرنى ئاممـا بىـلهن يـۈز        ئىبـارەت چـوڭ تـور ئائىلىـسى تهشـۋىقات      <<

بىلهن كۇلۇبىمىز بىرلىكته باشقۇرىدىغان يۇمشاق دېتـال   بۇھهقته بىلىك تورى. كۆرۈشتۈرىدىغان سورۇنى بولىشىغا ئىشىنىپ تۇرۇپتىمهن 
ئومومالشـتۇرغاندا ياخـشى بولغـان تهشـۋىقات      ... . تېخىنىكىلىرى ئورتاق سهھىپىسى قۇرۇشـنىمۇ ئويلىـشىۋاتىمهن   يغۇرچىالشتۇرۇشئۇ

 . بىر مۇھىتىمىز بوالاليدۇ سورۇنى چوقۇم تالالشقا تېگىشلىك
ئهمگهكچى  خوش ،... ل قاراشقا بولمايدۇ  تۈرگه سه4بۇ .  تۈردىن ئىبارەت 4يۇقىرىدكى  يىغىنچاقلىغاندا ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش مۇھىتى   
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بـۇ گـۈرجهك دەل بـايلىق مهنبهسـىنى تهھرىـرلهش      . كېـرەك   
 . قوراللىرى

  
  بايلىق مهنبهسىنى تهھرىرلهش قوراللىرى

ئىچىدىكى بايلىق مهنبهسىھۆججتى     PE تهركىۋىدىكى يۇقىردا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن بايلىق مهنبهسىنى تهھرىرلهش قوراللىرى بولسا
بۇ قورال ئارقىلىق ئۆزىمىزگه الزىملىق بايلىق. تهھرىرلهيدىغان قورالدۇر   ئاساسىي ئوبىكىتنى7 . مهنبهسى ئوبىكىتىرىنى تهھرىرلهيمىز  

     قـورالالرنى تورداشـالر ئوتتۇرىغـا قويـسىمۇ    كـۆپلىگهن . قورالنى تهھرىـرلهيمهن   بولىـدۇ   خىلال3مهن تۆۋەندە كۆپ ئهمهس پهقهت 
1..ResourceHacker 

لـېكىن  . قوللىمايـدۇ  پروگراممېرنىڭ ئۇچۇرلىرى ماڭا نامهلۇم . مودا بولىۋاتقان مهنبه تهھرىرلهيدىغان قورال ، ئهپسۇس يۇنىكـودنى  
  ئىـشلىتىپ قويۇشـقا ئهرزىيـدۇ ، ئاساسـىي كۆرۈنۈشـى     .خېلى يامـان ئهمهس   يېزىق بىرتهرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى چىقىرىۋەتكهندە ،

 : ( تۆۋەندىكىسى بولسا مهن.(تۆۋەندىكىدەك  Windows مۇھىتىدا خاتىرە دەپتهرنى تهھرىرلهۋاتقان رەسىم

 
 

تېز ۋە چاققان بولۇپ ، ئېلىپ: قورالنىڭ ئهڭ چوڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى  يۈرۈشـكه ئهپلىـك ، سىـستېمىغا تهلىپـى چـوڭ ئهمهس       . بۇ 
MessageTable دىن ئىبارەت بايلىق بۆلىكىنى كۆرسىتىپ بېرەلهيدۇ . 

  
2.Exescope 

 Windows تۆۋەندىكى. زگىچه ئهمما تهھرىرلهش ئىتقدارى ئۆ. يۇقىردىكىسىگه ئوخشايدۇ  مهن مۇھىتىـدا خـاتىرە دەپتهرنـى    رولى 
 : تهھرىرلهۋاتقان رەسىم
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 API   ھهرقانداق. ىمى كىچىك سىغ. قورالنىڭ ئارتۇقچىلىق شۇكى ئهپلىك ۋا قواليلىق  يۇمشاق دېتـال ئىـشلهتكهن ھهم چىقارغـان  بۇ 

 ... فۇنكىسسىيهلىرىنى كۆزىتهلهيدۇ
  

3.Micorosot VisualStudio 2005 Resource Editor  
نىكـودنى  ئهڭ چوڭ ئاالھىـدىلىكى يۇ . ئىشلىتىش ئوڭاي بۇ نېت رامكىسى ئىچىدىكى بىر قورال بولۇپ ، يۇنىكودنى بىماالل قولاليدۇ .  

  گىگابايتتىن2سىغىمى ناھايىتى چوڭ بولۇپ قاچىالش پروگراممىسىنىڭ ئۆزىال    .ئاشىدۇ ئهپسۇس. قولاليدۇ 
تۇرۇپ ۋىندوۋس مۇھىتىدا خاتىرە دەپتهرنى تۆۋەندىكى مهن Micorosot VisualStudio 2005 Resource Editor دا 

 : تهھرىرلهۋاتقان رەسىم
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بولۇپ ، پهقهت چوڭ ۋە كېلهڭسىزلىكىنى چىقىرىۋەتكهندە بۇ  سى يۇنىكودنى بىرقهدەر تۇراقلىق قولاليدىغان- 3ئۈچ قورالنىڭ ئىچىدە  
  . قورالىرىمىز بوالاليدۇ، بىزنىڭ ئېسىل

ئهمدىدىكى مهسىله بۇ قورالالرنى قانداق ئىشلىتىش كېرەك ؟ تۇنجى يۈز  كۆرۈشكهن خوش قورالالرنىمۇ مۇشۇنچىلىك تونۇشتۇراي ... 
  كۇلۇبىمىز بار كۈچ بىلهن بۇ كهسىپتىكى. سوئالالرنى ئوتتۇرىغا قويسۇن ھهۋەسكارالر ئۆزى قول سېلىپ ئىشلىتىپ ئهمهلىيهتته ئۇچرىغان

 .  جاۋاب ئېلىشقا تىرىشىمىزمۇتهخسىسلهردىن
 تامام

 ماھىرجان                                        
                                                                                                                            2007.3.9  

پايدىالنمىالر  :

قوللىمىغان ئهھۋال ئاستىدا ئۆلچهمسىز كود ئىشلىتهمدۇق ياكىيۇمشاق دېتال يۇنىكودنى  ULY ئىشلىتهمدۇق؟  1. 
. تىزىملىك ۋە كۆزنهك تېمىسىدىكى يېزىقالرنىڭ فونتىنى توغىرلىغىلى بولماسلىق قىيىنچىلىقى قانداق ھهل قىلىمىز ؟  2

 
ىھهۋەسكارالر بۇمهسىله ئۈسـتىدە بـاش قـاتۇردى ۋە مهنـدىن مهسـلىههت سـورىد       .  گهپنىـڭ قىسقىـسى ئۆلچهمـدىن ئېغىـز     نۇرغۇن 

تهلىـۋىگه ئاساسـهن    بولمىغانلىقم ئۈچۈن ، مهسىلىنى ئوتتۇرىغـا قويغـان تورداشـالرنىڭ كۈچلـۈك     ئاچالمايمهن ، بۇ كهسپنىڭ ئهھلى
ۇچـۇر بىـرتهرەپ  تهجرىبىخانىسىڭ پروففېسورى ، كومپيۇتېر ئالىمى ، دۆلىتىمىـز ئ  شىنجاڭ ئۇنېۋېرسىتېتى كۆپ خىل تىل يېزىق نۇقتىلىق  

ۋە تورداشالر ماڭا ھاۋاله قىلغـان يـۇقىرىقى ئىككـى    قىلىش مۇتهخهسىسى ، ئۇستازىم ھوشۇر ئىسالم ئهپهندىمدىن مهسلىههت سورىدىم 
 قويدۇم .مهسىلىنى ئوتتۇرىغا

 : ھوشۇر ئىسالم مۇئهللىم مۇنداق دېدى
هن قاتتىق ئۆلچهم قويۇلدى ، كودتىكىدۇنيا مىقىياسىدا يۇنىكودقا نىسبهت   بىرلىـك مىـڭ تهسـته قولغـا     -1        مهسىلىگه كهلسهك ، 

 تېخىمۇ قاتتىق ئۆلچهم قويۇپ ، ئۆلچهمـسىز كـوددتىكى يۇمـشاق دېتـالالردىن     بىـردىن    دۆلىتىمىز بۇنىڭدىن كېيىن كودقا.ردۇقتۈكهل
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ئهگهر يۇمشاق دېتال نورمـال  . ىز بولمايدۇ كودنى ئىشلىتىشكه ھهرگ 
قوللىمىغان بولسا چوقۇم بهلگىلىك تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ قولالتقۇزۇش كېرەك . يۇنىكودنى ناۋادا يۇنىكودنى قولالتقۇزۇشـمۇ ئهمهلـگه    

  ئۇنداق يۇمشاق دېتالنى تهرجىمه قىلىمهن دەپ ئاۋارە بولمىسۇن ، قىسقى   ! ئىلهتمىسۇنئاشمىسا ئۇھالداھهۋەسكارالر
يۇمـشاق دېتـال تهرجىـمه   . ھهۋەسكارىغا نىسبهتهن بۇ سهل قىيىنغا توختايـدۇ    -2 مهسىلىگه كهلسهك ، راست ، ئادەتتىكى كومپيۇتېر 

بـۇ ئاساسـىي   ... فونتىنى ھهقسىز تارقىتىشقا ئويلىشىۋاتىمىز  ئاساسىي سىستېما4قىلىش ھهۋەسكارلىرنىڭ بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن  
ئۈستهل . (ھهرپلهر نورمال ئۇيغۇرچه كۆرۈنىدۇ  سىستېمىغا قاچىالنغان ھامان كومپيۇېر يۈزىدىكى بارلىق يۇنىكودلۇق ئۇيغۇرچه تالرفون

 ۋە خهت نۇسخىسىنى تهڭشهش قىيىن بولغان ئورۇنالر (يۈزى ، يۇمشاق دېتال يۈزى ،
 

ېزىق نۇقتىلىـق ئۈستىدە مهن يهنه شىنجاڭ ئۇنېۋېرسىتېتى كۆپ خىل تىل ي  تهجرىبىخانىـسى باشـلىقى ، ئـالىي پروگراممېـر     -1 مهسىله 
  : مهسىلىههت سورىدىم ، ئهنۋەر مۇئهللىم مۇنداق دېدىئهنۋەر توختى مۇئهللىمدىنمۇ

نـاۋادا ئاالھىـدە  . تېخنىكـا مهسىلىـسى    بۇ پهقهت. يۈزىدىكى ئورۇنالرغا تولۇق يۇنىكود كىرگۈزگىلى تامامهن بولىدۇ    يۇمشاق دېتال 
Skin قاتارلىق تېرە گۈزەللهشتۈرۈش كونتروللىرى ئىشلىتىلگهن يۇمشاق دېتالالردا بولسا رەسىم بىلهن بىرتهرەپ   ... قىلىشقىمۇ بولىدۇ

  ... ئهنۋەر مۇئهللىم سۆزنى تۈگهتكهندىن كېيىن نۇرغۇن قورالالرنى تونۇشتۇرىدى ۋە ئىشلىتىشىنى كۆرسهتتى

  
 AddForm...AddPrinter  ئۇيغۇرچه [API ]ساندا ئون

AddForm 

VB دا ئېنىقلىنىشى

Declare Function AddForm& Lib "spoolss.dll" Alias "AddFormA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal 
Level As Long, pForm As FORM_INFO_1) 

چۈشهندۈرۈلىشى

ىڭ چوڭفورما بولسا بىر بهتن. فورمىسى ئۈچۈن بىردانه يېڭى فورما قوشىدۇ   بىر خىل . كىچىكلىكى ھهم الھىيسىنى كۆرسىتىدۇ پرىنتېرنىڭ 
 تۈزۈمنى تهمىنلىدى ،  Windows NTئاستىدا قهغهز چوڭلىق ئۆلچىمىنى ئهمهلگه  . ئاشۇرىدۇسهپلىمه بىلهن مۇناسىۋەتسىز

  قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long قىيهتلىك بولمىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ، نۆل بولمىسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغانلىقىنى ، نۆل بولۇپ قالسا مۇۋەپپه . 
GetLastError نى تهڭشهيدۇ . 

پارامېتىر جهدۋىلى

پارامېتىر     چۈشهندۈرۈش

hPrinter 
Long  . ( OpenPrinter ئارقىلىق ان پرىنتېر ئوبىكىتىنىڭ تۇتقىسىنى كۆرسىتىدۇ، بىردانه ئېچىلغ

  ( ئېرىشىلىدۇ

Level Long  بولىدۇ1، قىممىتى 

pForm FORM_INFO_1 ى تهشهش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان قۇرۇلما گهۋدە، فورمىن . 

قولىنىشقا بولىدىغان سۇپىالر

Windows NT 

  باشقىالر

VB كۆرگۈچىدىن ئېلىنغان مهزمۇنالر API نىڭ :  
Declare Function AddForm Lib "winspool.drv" Alias "AddFormA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal 

Level As Long, pForm As Byte) As Long 
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AddJob 

VB دا ئېنىقلىنىشى  

Declare Function AddJob Lib "winspool.drv" Alias "AddJobA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal 
Level As Long, pData As Byte, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long 

  چۈشهندۈرۈلىشى

ئارقىلىق ئارقاسهپ پرىنتېر ھۆججىتىنى قۇرۇشنى  ىل نامىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ ، ئۇنى ئىشلىتىشئىناۋەتلىك مهنز بىردانه
 . بۇيرۇق بۆلۈنمىسى ئۈچۈن بۇيرۇق نومۇرى بېرەلهيدۇ ئۇ يهنه. ئاسانالشتۇرىدۇ 

  قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long لسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولمىغانلىقىنى ، نۆل بولمىسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغانلىقىنى ، نۆل بولۇپ قا
 . نى تهڭشهيدۇ GetLastError. چۈشهندۈرىدۇ

  پارامېتىر جهدۋىلى

پارامېتىر   چۈشهندۈرۈش

hPrinter 
Long انه ئېچىلغان پرىنتېر ئوبىكىتىنىڭ تۇتقىسىنى كۆرسىتىدۇ، بىرد . ( OpenPrinter  ئارقىلىق

  ( ئېرىشىلىدۇ

Level Long  بولىدۇ1، قىممىتى 

pData Byte بۇففېر رايونى بىردانه ، ADDJOB_INFO_1 قۇرۇلما گهۋدىسىنى ئىشلىتىدۇ . 

cdBuf Long  ،pDataبۇففېر رايونىدىكى ھهرپ سانى . 

pcbNeeded 
Long تۈرى ، Long قىلىنغان  بولغان ئۆزگهرگۈچىنىڭ ئىندىكاتورى ، بۇ ئۆزگهرگۈچى ئىلتىماس

 . ئهكىرگهن ساننى ساقاليدۇ لىي ئوقۇپبۇففېر رايونىنىڭ ئۇزۇنلىقىنى ساقاليدۇ ياكى ئهمه

ئىزاھات

 فۇنكىسسىيسى API ئۇچۇر يازىدۇ ، ئا خىرىدا فۇنكىسسىيه ئىشلىتىلگهندىن كېيىن ، كۆرسىتىلگهن ھۆججهت قۇرىدۇ ، ھهمدە بۇ
ScheduleJob ئارقىلىق پرىنتېرغا ئۇچۇر يولاليدۇ نى چاقىرىش . 

 
AddMonitor 

VB دا ئېنىقلىنىشى  

Declare Function AddMonitor Lib "winspool.drv" Alias "AddMonitorA" (ByVal pName As String, 
ByVal Level As Long, pMonitors As Byte) As Long 

چۈشهندۈرۈلىشى

سىستېما ئۈچۈن بىردانه پرىنتېر كۆزەتكۈچىسى قوشىدۇ

  قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long ىك بولغانلىقىنى ، نۆل بولۇپ قالسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولمىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ، نۆل بولمىسا مۇۋەپپهقىيهتل . 
GetLastError نى تهڭشهيدۇ .  

  پارامېتىر جهدۋىلى

  چۈشهندۈرۈش  پارامېتىر

pName 
String  كه ) نۆۋەتتىكى ماشىنا(يهرلىك . ، كۆزەتكۈچنىڭ مۇالزىمىتننىڭ ئىسمىنى كۆرسىتىدۇ

  . قىلىپ تهڭشهڭ vbNullStringنىسبهتهن ، 

Level Long  بولىدۇ2، قىممىتى  . 

pMonitors Byte  ئۇ قۇرۇلما يهنه. ، بىر قۇرۇلما گهۋدىدىكى بىرىنجى بايتنى كۆرستىڭ 
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MONITOR_INFO_2 قۇرۇلمىسىنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشى كېرەك . 

 
AddPort 

VB دا ئېنىقلىنىشى  

Declare Function AddPort Lib "winspool.drv" Alias "AddPortA" (ByVal pName As String, ByVal 
hwnd As Long, ByVal pMonitorName As String) As Long 

  چۈشهندۈرۈلىشى

ئابونتنىڭ ئىشلىتىشكه بولىدىغان پورت قاتارىغا بىردانه پورت قوشىشىغا يول . دىئالوگ رامكىسىنى قوزغىتىدۇ " پورت قوشۇش "
 . قويىدۇ

  قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long نۆل بولمىسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغانلىقىنى ، نۆل بولۇپ قالسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولمىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ . 
GetLastError نى تهڭشهيدۇ .  

  پارامېتىر جهدۋىلى

  چۈشهندۈرۈش  پارامېتىر

pName 
String  نۆۋەتتىكى  ) يهرلىك. ، قوشۇلماقچى بولغان پورتنىڭ مۇالزىمىتىرىنىڭ ئىشمىنى كۆرسىتىدۇ

  . قىلىپ تهڭشهڭ vbNullStringنىڭ پورتىغا نىسبهتهن ، ) ماشىنا 

hwnd Long  ،AddPortتۇتقۇسىنى كۆرسىتىدۇدىئالوگ رامكىسىنىڭ ئاتا كۆزنىكىنىڭ  .  

pMonitorName String كۆرسىتىلگهن پورتنىڭ كۆزەتكۈچىسىنىڭ ئىسمىنى كۆرسىتىدۇ ، . 

 
AddPrinter 

VB دا ئېنىقلىنىشى  

Declare Function AddPrinter Lib "winspool.drv" Alias "AddPrinterA" (ByVal pName As String， 
ByVal Level As Long， pPrinter As Any) As Long 

چۈشهندۈلۈشى

  . سىستېمىغا يېڭى بىر دانه پرىنتېر قوشىدۇ

  قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long قايتۇرىدۇ ؛ نۆل بولسا مهغلۇپ بولغانلىقىنى  ، ئهگهر مۇۋەپپهقىيهتلىك ئىجرا بولسا ، يېڭى بىردانه پرىنتېرنىڭ تۇتقىسىنى
 . نى تهڭشهيدۇ GetLastError. چۈشهندۈرىدۇ

  پارامېتىر جهدۋىلى

پارامېتىر   چۈشهندۈرۈش

pName 
String  چۈنيهرلىك ماشىنا ئۈ. ، قوشۇلماقچى بولغان پرىنتېرنىڭ مۇالزىمىتىنىڭ ئىسمىنى كۆرسىتىدۇ 

vbNullString قىلىپ تهڭشهڭ . 

Level Long  بولىدۇ2، قىممىتى  .  

pPrinter 

Any  رايونى بۇ بۇففېر. ، بىردانه بۇففېر رايونىنىڭ بىرىنجى تارمىقىنى كۆرسىتىڭ 
PRINTER_INFO_2  تارماق تۆۋەندىكىلهر  قۇرۇلمىدىكى بۇ. قۇرۇلمىسىنى ئۆزئىچىگه ئالىدۇ

 ھهم pPrinterName  ،pPortName  ،pDriverName  ،pPrintProcessor : بوالاليدۇ
pDataType . ھهمدە PRINTER_INFO_2 .ئوخشاش pPrinter .  ھهم يهنه . تهڭشهيدۇ

،  Attributes ، DefaultPriority  ،pComment  ،pDevMode : تۆۋەندىكىدەك بوالاليدۇ
pLocation  ،pParameters ، Priority  ،pSecurityDescriptor  ،pSepFile  ،

pShareName  ،StartTime ھهم UntilTime . باشقا ئورۇنالر بولسا قۇرۇق بولىدۇ .  
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  ئىزاھات

NT ئاستىدا ، ئىشلهتكۈچى چوقۇم تولۇق ھوقۇق بىلهن پرىنتېرغا سهپلىمه ئېلىپ بېرىش كېرەك . 

 
AbortDoc 

VB ئېنىقلىمىسى

Declare Function AbortDoc Lib "gdi32" Alias "AbortDoc" (ByVal hdc As Long) As Long 

چۈشهندۈرۈش

. تهرىپىدىن تۇرغۇزۇلغان بۇيرۇقالر بىكار قىلىنىدۇ  فۇنكىسسىيسى StartDoc ئالدىدا. ھۆججهتنىڭ پرىنتىرلىشىنى بىكار قىلىدۇ  بىر
ساقلىغۇچتىكى ئورنىنى رەتلهيدۇ ،   ئىچكىسهپلىمه ھالىتى يۈرگۈزۈلگهن بولسا ، پىرىنتلىۋاتقان ھۆججهتلهرنىڭ ئهگهر پرىنتېرغا

  . كۆرۈلىدۇ بولىدۇ ، بولمىسا ماتىريال يېرىمى پىرىنتلىنىپ چىقىدىغان ئهھۋالمۇ بۇنداق بولغاندا پىرىنتالش بۇيرۇقى بىكار

قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long  دىن چوڭ بولسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغانلىقى بىلدۈرىدۇ ، 0بولۇپ SP_ERROR ۇپ قالسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بول
 . نى تهڭشهيدۇ GetLastError . بولمىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

پارامېتىر جهدۋىلى

پارامېتىر چۈشهندۈرۈش

hdc Long لىمه تۇتقۇسىنى كۆرسىتىدۇبولۇپ سهپ . 

VB دا قوللىنىش

. ئۇنداقتا نورمال ھالدا رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ  خاسلىقى ئىشلىتىلگهن بولسا ، hDC بۇ فۇنكىسسىيهگه پرىنتېر ئوبىكىتىنىڭ ئهگهر
 API كۆپچىلىك. ل قىلىنىدۇ قوبۇ چارىسى قوللىنىپ قېلىنسا ، پرنتېردىن مهسىله چىققانلىق ئۇچۇرى EndDoc ئهكىسچه ، تاساددىپىي

خاتالىقىنى ئىز  فۇنكىسسىيسىنى بىرلهشتۈرگهن ۋاقتىدا ، قاتتىق تهۋسىيه قىلىمىزكى پرىنتېر پرىنتالش VB پرىنتالش فۇنكىسسىيسى بىلهن
 . قوغالپ تهكشۈرۈڭ ؛ ياكى بۇنداق بىرلهشتۈرۈشتىن ساقلىنىڭ

 
AbortPath 

VB دا ئېنىقلىنىشى  

Declare Function AbortPath Lib "gdi32" Alias "AbortPath" (ByVal hdc As Long) As Long 

چۈشهندۈرۈش

. ھهمدە نۆۋەتته تالالنغان ھهم ئاكتىپ ئورۇندا تۇرغان مهنزىلنىمۇ بىكار قىلىدۇ. پرىنتېردا تالالنغان بارلىق مهنزىللهردىن ۋاز كېچىدۇ 

قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long  بولۇپ قالسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولمىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ0مىسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغانلىقى ،  بول0بولۇپ ئهگهر  . 
GetLastError نى تهڭشهيدۇ . 

پارامېتىر جهدۋىلى

پارامېتىر چۈشهندۈرۈش

hdc Long بولۇپ سهپلىمه مهنزىرىسىنى كۆرسىتىدۇ . 

 
 
 

AbortPrinter 

VB دا ئېنىقلىنىشى

Declare Function AbortPrinter Lib "winspool.drv" Alias "AbortPrinter" (ByVal hPrinter As Long) 
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As Long 

چۈشهندۈرۈلىشى

  . بۇففېر ھۆججىتىنى ئۆچۈرىدۇپىرىنتېرغا باغالنغان بىردانه 

  قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long  بولۇپ قالسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولمىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ0 بولمىسا مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغانلىقى ، 0بولۇپ ئهگهر  . 
GetLastError نى تهڭشهيدۇ .  

  پارامېتىر جهدۋىلى

پارامېتىر چۈشهندۈرۈش

hPrinter 
Long بىردانه ئېچىلغان پرىنتالش ئوبىكىتىنىڭ تۇتقۇسىنى كۆرسىتىدۇ ، . (OpenPrinter  ئارقىلىق

 ( ئېرىشىلىدۇ

ئىزاھات

مهسىلهن ، . فۇنكىسسىيه ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرالمايدۇ  تىنى ئىشلهتمىگهن بولسا ، ئۇنداقتاپرىنتېر ئارقاسهپ بۇففېر ھۆججى ئهگهر
 . پروگراممىسى ئۇچۇرالرنى پرىنتېرغا يولالپ بېرىدۇ ئارقا سهپ پرىنتالش

 
ActivateKeyboardLayout 

VB دا ئېنىقلىنىشى

Declare Function ActivateKeyboardLayout Lib "user32" Alias "ActivateKeyboardLayout" (ByVal 
HKL As Long, ByVal flags As Long) As Long 

چۈشهندۈرۈلىشى

بولسا كونۇپكىالرنىڭ فىزىكىلىق كونۇپكا  كونۇپكا تاختىسى الھىيسى. بىر كونۇپكا تاختىسى الھىيسىنى ئاكتىپالشتۇرىدۇ  يېڭىدىن
 . ئېنىقاليدۇ تاختىسىدىكى ئورنى ۋە مهنىسىنى

قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long بولسا 0. الھىيسىنىڭ تۇتقۇسىنى قايتۇرىدۇ  ، ئهگهر مۇۋەپپهقىيهتلىك ئىجرا قىلىنسا ، نۆۋەتتىكى كونۇپكا تاختىسى 
 . نى تهڭشهيدۇ GetLastError . چۈشهندۈرىدۇ مۇۋەپپهقىيهتلىك بولمىغانلىقىنى

پارامېتىر جهدۋىلى

پارامېتىر چۈشهندۈرۈش

HKL 

Long يېڭى كونۇپكا تاختىسى الھىيسىنىڭ تۇتقۇسىنى كۆرسىتىدۇ ، بۇ كونۇپكا تاختىسى الھىيسى ، 
LoadKeyboardLayout ياكى GetKeyboardLayoutList ىلىق فۇنكىسسىيسى ئارق

ئارقىلىق كهينىدىكى ئورنىتىلغان كونۇپكا  تۇراقلىق سانىHKL_NEXT . كومپيۇتېرغا ئورنىتىلىدۇ
 تۇراقلىق سانى ئارقىلىق يېڭىدىن بىر HKL_PREV ئاكتىپالشتۇرىلىدۇ ؛ ياكى تاختىسى الھىيسىنى

 . كونۇپكا تاختىسى الھىيسىنى ئورنىتىمىز

flags Long ىسى الھىيسىنىڭ تهرتىۋىنى ئۆزگهرتىلىدۇ، كۆرسىتىلگهن كونۇپكا تاخت . 

AddFontResource 

VB دا ئېنىقلىنىشى

Declare Function AddFontResource Lib "gdi32" Alias "AddFontResourceA" (ByVal lpFileName As 
String) As Long 

  چۈشهندۈرۈلىشى

Windows تامامالنغاندىن كېيىن مهزكۇر فونتنى قوشۇش. ىدۇ مهشغۇالت سىستېمىسىغا فونت بايلىقىدىن بىرنى قوش Windows 
  . چاقىرىپ ئىشلىتهلهيدۇ پروگراممىلىرى بىماالل
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  قايتۇرىدىغان قىممىتى

Long ,  بولسا مۇۋەپپهقىيهتلىك قوشۇلمىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ0قوشۇلغان فونت بايلىقىنىڭ سانى ، ئهگهر  . GetLastError  نى
  . تهڭشهيدۇ

پارامېتىر جهدۋىلى  

پارامېتىر     چۈشهندۈرۈش

lpFileName 
String  FOT ياكىTTF  ،FNT  ، . FON ھۆججهتلىرى ، فونت بايلىقىنىڭ مهنزىلىنى كۆرسىتىدۇ

  . يدۇبوالال

ئىزاھات  

  : يېڭى فونت بايلىقى قوشۇلغاندىن كېيىن چوقۇم تۆۋەندىكى API نى چاقىرىش كېرەك

di% = SendMessageBynum(HWND_BROADCAST, WM_FONTCHANGE, x, y)  
 بۇنىڭ ئىچىدە ،  WM_FONTCHANGE  ،HWND_BROADCASTبولسا API32.TXT دىكى قىممهتلهر . بۇنداق بولغاندا

Windows  .  دىكى بارلىق پروگراممىالرغا فونت ئىسكىالتىدا ئۆزگۈرۈش بولغانلىقىنى بىلدۈرگىلى بولىدۇ

مىسال

Call AddFontResource("myfont.ttf") 
Call SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_FONTCHANGE, 0, 0) 

  
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=458 :مۇنبهردىكى ئادرېسى

http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=461

  
  

ىلىشنىڭ بولمىغان ئېلخهتنى قوبۇل ق  Gmail ئارقىلىقGmail 

   Gmail ئابونتلىرى بىۋاسته Gmail مۇنداق بىر تۈرلۈك مۇھىم ئىقتىدارنى سىناشقا باشلىدى،ئۇ بولسىمۇ 
Gmail    دىـن سـىرت Gmail   باشـقا ئـېلخهت سـاندۇقلىرىغا كهلـگهن خهتلهرنـى      خهت سـاندۇقىنى ئىـشلىتىپ

  Gmail  Gmail ئىـشلىتىۋاتقىنىڭىزدا،پهقهت ۋە باشقا ئېلخهت ساندۇقالرنى بىلله دېمهكچى،سىز.تاپشۇرىۋېلىشتۇر
دا ئازراق تهڭشهش قويسىڭزال،كېيىن پهقهت Gmail غىال كىرىپ بارلىق ئېلخهت ساندۇقلىرىڭىزنى باشقۇرااليسىز .

 Get mail from»بۇ ئىقتىدارنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن،«Settings»تىن «Accounts» غا كىرسـىڭىز، 
other accounts» ئانـدىن .دېگهنلىكتۇر»تاپشۇرىۋېلىش  باشقا ھېساباتتىن ئېلخهت«يهنى،.دېگهن خهت بار 

«Add another mail account» Gmail ،نىڭ بولمىغان ھېسابات نومۇرىنى قوشااليسىز،بهكال نى باسسىڭىزال
 .ئاسان

 بۇ Gmail نىڭ بولمىغان ئېلخهتلهرنى تهڭشىگهندىن كېيىن،يهنه«Settings» تىن «Accounts» دىكـى 
«Send mail as:»      تهڭـشىيهلهيىز،بۇنداق بولغانـدا   دا ئوخـشاش بولمىغـان خهت يـولالش ئادرېـسلىرىڭىزنى

 تاپشۇرۇۋالغاندا،قارىماققا دەل سىز بهلگىلهپ قويغان ئادرېستهك كۆرۈنىدۇ .باشقىالر سىزنىڭ ئېلخېتىڭىزنى

http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=458
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=461
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 :بۇ بىر ئاالھىدە مۇھىم ئىقتىدار،لېكىن يهنه دىققهت قىلىش كېرەككى
ئېلخهتلهرنى قوبۇل قىالاليدۇ،لېكىن  نىڭ بولمىغان خهت ساندۇقىدىكى Gmail  دانه5ندا پهقهت كۆپ بولغا ئهڭ

 مۇشۇنىڭ ئۆزى يېتهرلىكقۇ دەيمهن؛
نـى قولللىـشى ھهم قوزغىتىلغـان     POP3 نىڭ بولمىغان ئېلخهت ئادرېسلىرى چوقـۇم  Gmail كۆرسىتىپ قويۇلغان

 بولۇشى كېرەك؛
ىپ تهڭشىسىڭىز مۇشۇ ئىقتىدارنى ئىشلىتهلهيـسىز،لېكىن پـات يېقىنـدا ھهمـمه     نى ئىنگلىزچه قىل Gmail ھازىرچه

 .تىلدا ئىشلىتهلهيمىزغۇ دەيمهن

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=29 :توردىكى ئادرېسى

  

 سان ژورنىلىمىزنـى ۋاقتىـدا تارقىتالمـاي كېچىكىـپ          مهلۇم سهۋەبلهر تۈپهيلى بۇ   

-15لېكىن بىز يېڭى سان ژورنالالرنى چوقۇم ۋاقتىـدا يهنـى ھهر ئاينىـڭ              .قالدى

تورداشالرنىڭ .كۈنىگىچه شۇ ئايلىق ژورنالنى تارقىتىپ بولۇشقا كاپالهتلىك قىلىمىز       

  .توغرا چۈشۈنىشىنى ۋە بىزنى قوللىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

  

  :نھۆرمهت بىله

   ئىجادىيهت گورۇپپىسىشىنجاڭ پروگرامما ھهۋەسكارلىرى

  

  

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=29

