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بولغان،ئۆزۈم پايدىلىنىش قىممىتى ئۇيغۇرچه مۈنبهرلهردىكى كومپيۇتېر تىخنىكىسغا ئائىت 

گهرچه بۇ .ن ئىدىميۇقىرىكهن دەپ قارىغان،ماقالىلهردىن بىر قانچىنى كومپىيۇتۇرۇمغا ساقلىۋالغا

بۈگۈن بۇالرنى بىرلهشتۈرۈپ، تىمىالر كونا بولسىمۇ تىخىچه قىممىتىنى يوقاتمىغانلىقى ئۈچۈن،

مۇنچه ئىمالسىنى توغۇرالپ،كۆپچىلىككه ئازراق بولسىمۇ پايدىسى بوالر دېگهن مهقسهتته - ئانچه

  .لىمهندوسالرنىڭ ياقتۇرۇشىنى ئۈمىد قى.ئېلكىتاپقا ئايالندۇرۇپ يولالپ قويدۇم

بهزى ماقالىلهرنىڭ ئاپتۇرىنىڭ ئىسمىنى ئهينى ۋاقىتتا يىزىۋالمىغان بولغاچقا،ئاپتۇر ئىسمىنى 

  .يازالماي قالدىم

  مۇندەرىجه
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Linux  .1مۇھىتىدا ئۇيغۇرچه ئىشلىتىش  

  

  ۇلال مۇھهممهد ئابد: ئاپتۇرى

  نۇسخىسى . 1

 مۇھىتىدا ئۇيغۇرچه ئىشلىتىش ئۇسۇلى توغرىسىدا توختىلىپ Linuxبۇ ھۆججهتته : قىسقىچى مهزمۇنى

 مۇھىتىدا خهت نۇسخىسى قاچىالش، ئۇيغۇرچه كونۇپكا تاختىسىنى Linuxجۈملىدىن، . ئۆتىمىز

غۇرچه قوللۇنۇش ئورنۇتۇش ۋە ئىشلىتىش، ۋە ئهمىلى ئىشلىتىلىدىغان يۇمشاق دىتالالردا ئۇي

  . توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمىز

  مۇندەرىجه

  ئىشلىتىش رۇخسهتنامىسى . 1

  مۇقهددىمه . 2

  خهت نۇسخىسى قاچىالش . 3

• 3.1 Bitmap تىپدىكى خهت نۇسخىلىرىنى قاچىالش   

   بۇيرۇق كۆزنىكى تهييارالش 3.2 •

• 3.3 TrueType تىپىدىكى خهت نۇسخىلىرىنى قاچىالش   

   ۋە ئىشلىتىش ئۇيغۇرچه كونۇپكا تاختىسى قاچىالش. 4

  ئىشلىتىش رۇخسهتنامىسى. 1

يۇلغۇن تور بىكىتىدىكى بارلىق مهزمۇنالر ۋە يۇمشاق دىتالالرنى كىلىش مهنبهسىنى ئهسكهرتىپ 

ئهگهر ئۆزگهرتىسڭىز، . ھهرقانداق جايدا ھهرقانداق ۋاستا بىلهن ئىشلهتسىڭىز ۋە تارقاتسىڭىز بولىدۇ

پايدىلىق ئۆزگهرتىشلهرنى ئهۋەتىپ بهرسىڭىز سىزدىن . ئۆزگهرتكهن جايالرنى ئېنىق ئهسكهرتىڭ

يۇلغۇن تور بىكىتى بۇ تىپتىكى ھۆججهتلهر ۋە يۇمشاق دىتالالرنىڭ . مىننهتدار بولىمىز

  . زەھمهتكه مهسئۇل بولمايدۇ-ئىشىلىتىلىشىدىن كىلىپ چىققان زىيان

  مۇقهددىمه. 2
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Linuxرلىقى، ئوچۇق مهنبهلىكلىگى ستىمىلىرى ھهقسىزلىقى، سۈپىتنىڭ بىر قهدەر يۇقىى س

)open-source( يۇمشاق دىتالالرنىڭ موللىقى، كونا ،Unixستىمىلىرىغا يېقىنلىقى ۋە شۇ ى س

Unixستىملىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقىغا ۋارىسلىق قىلغان ھالدا كىڭهيكهنلىگى تۈپهيلىدىن دۇنيادىكى ى س

مپيۇتىردا بىر تهرەپ قىلىش ئالدىنقى بىر ئۇيغۇر يېزىقىنى كو. بارا ئاشماقتا-ئىشلىتىلىش نىسبىتى بارا

 تىكى ئۇيغۇرچه بىر تهرەپ Linuxنهچچه يىل ئىچىدە كۆپ ئىلگىرلهشلهرگه ئىرىشكهن بولسىمۇ 

 ئىشلهتكۈچىلهرگه پايدىسى Linuxشۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئاپتۇر . قىلىش يهنىال يىتىلىش باسقۇچىدا

ۋە سهۋىيهنىڭ چهكلىكلىكى تۈپهيلىدىن ۋاقىت . بولسۇن ئۈچۈن بۇ ماتىريالنى يېزىپ چىقتى

پىكىرلهرنى -پايدىالنغۇچىالرنىڭ تهكلىپ. كهمچىلىك ۋە يىتهرسىزلىكلهرنىڭ بولىشى تهبىئى

  . بىرىشىنى قىزغىن ئالىمىز

  خهت نۇسخىسى قاچىالش. 3

يېقىنقى . خهت نۇسخىسى مهسلىسىنى توغرا ھهل قىلىش ئۇيغۇر يېزىقىنى كۆرسۈتۈشتىكى مۇھىم قهدەم

Linuxبۇ يهردە پهقهت كۆپ . ستىملىرى بىر قانچه خىل خهت نۇسخا تۈرلىرىنى ياخشى قولاليدۇى س

  .  خهت نۇسخا تۈرلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىزTrueType ۋە Bitmapئىشلىتىلىدىغان 

3.1 Bitmapتىپىدىكى خهت نۇسخىلىرىنى قاچىالش   

 Unix/Linuxالردىن بېرى  خهت نۇسخا تۈرى ئۇزۇن يىلBitmapيۇقۇردا ئېيتىپ ئۆتكهن 

بۇ خىل خهت نۇسخا . رىنىڭ بىرىىسيستىمىلىرىدا كۆپ ئىشلىتىلپ كىلىۋاتقان خهت نۇسخا تۈرل

ا قاچىلىنپ بولغاندىن قئىچكى ساقلىغۇچ. تۈرلىرىدە خهتنىڭ شهكلى نۇقتىالر ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ

گهرگهندە خهتنىڭ سۈپىتى تىزال ئهمما خهت چوڭلۇقى ئۆز. ى تۆۋەنپستىمىغا بولغان تهلىىكىيىن، س

 دىگهن .pcf ياكى ئىخچامالنغان .bdfبۇ خىل خهت نۇسخىلىرى ئادەتته . ناچارلىشىپ كىتىدۇ

ستىمىغا تونۇتۇش ى خهت نۇسخلىرىنى تۆۋەندىكى ئۇسۇلدا سBitmap. ئۇزارتمىالر بىلهن ساقلىنىدۇ

 بۇيرۇقالرنى بهرسىڭىز، خهت نۇسخىسى قاچىالنغان مۇندەرىجىگه بېرىپ تۆۋەندىكى. مۇمكىن

  : ستىما دائىرسىدە قاچىاليدۇى خهت نۇسخىلىرىنى سBitmapسىتىما شۇ مۇندەرىجىدىكى ىس

$ mkfontdir 

$ xset fp+ $PWD 

$ xset fp rehash 
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 خهت نۇسخىلىرى bitmap دىگهن بۇيرۇق، ھازىرقى مۇندەرىجىدىكى mkfontdirبىرىنچى قۇردا 

ئىككىنچى . خاتىرلهيدۇ)  ناملىق ھۆججهتكهfonts.dirكۆپنىچه  (تونۇپ چىقىدۇ ۋە بىر ھۆججهتكه

 كۆزنهك Xستىمىلىرىدا ئىشلىتىلىدىغان ى سUnix/Linux دىگهن بۇيرۇق بىلهن xsetقۇردا 

ئۈچىنچى قۇردا . خهت نۇسخا يولىغا ھازىرقى مۇندەرىجىنى قوشۇمىز ) X Windows(سيستىمىسىنىڭ 

  . خهت نۇسخا يولىنى يېڭىاليمىز

ئىشلهتكۈچىنىڭ باش مۇندەرىجىسىنىڭ ) 10bdf.21x(ىلهن، تۆۋەندىكى بۇ خهت نۇسخىسى مهس

 دىگهن مۇندەرىجىگه قويۇلغان بولسا، يۇقارقى بۇيرۇقالرنى تۆۋەندىكى شهكىلدە fontتېگىدىكى 

  : بېرىش مۇمكىن

$ pwd 

/home/muhammad/font 

$ ls 

10x21.bdf 

$ mkfontdir 

$ ls 

10x21.bdf      fonts.dir 

$ cat fonts.dir 

1 

10x21.bdf 

-arabeyes-fixed-medium-r-normal--20-200-75-75-c-100-iso10646

-1 

$ xset fp+ $PWD 

$ xset fp rehash 

 ئۇيغۇرچىدىكى بۇ يهردە بىز ئىشلىتىۋاتقان خهت نۇسخىسى ئهرەبچه ئۈچۈن تۈزۈلگهن، ئهمما

 كۆزنهك Xبۇنى . چۈشۈرەلهيسىزبۇ يهردىن بۇ خهت نۇسخىسىنى . ھهرىپلهرمۇ تولۇق بار

رۇقنى ي دىگهن خهت نۇسخا كۆرۈش پىروگىراممسى بىلهن تۆۋەندىكىدەك بۇxfdسيسىتىمىسىنىڭ 

  : بىرىپ كۆرگۈلى بولىدۇ
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$ xfd -fn 

-arabeyes-fixed-medium-r-normal--20-200-75-75-c-100-iso10646

-1 

  : بۇنىڭدىن تۆۋەندىكى ئىكران كۆرۈنۈشىگه ئىرىشىمىز

  

ئهمدى ئۇيغۇرچىنى .بولىدىغانلىقىنى كۆرسۈتۈدۇستىمىدا ئىشلهتكىلى ىبۇ ئۇشبۇ خهت نۇسخىسىنى س

  . كىرەك) terminal(كۆرسۈتۈش ئۈچۈن بىزگه مۇۋاپىق بۇيرۇق كۆزنىكى 

   بۇيرۇق كۆزنىكى تهييارالش3.2

ئهمدى بۇ خىل .  خهت نۇسخىسىنى قانداق قاچىالش توغرىسىدا توختالدۇقbitmap پاراگىرافتا 3.1

 Linuxئادەتته . ۆزنىكىدە ئىشلىتىش توغرىسىدا توختىلىمىزخهت نۇسخىسىنى قانداق قىلىپ بۇيرۇق ك
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) multi-lingual terminal(ىق بۇيرۇق كۆزنىكى  دەپ ئاتالغان كۆپ تىللmltermبۇ مهسىلىنى 

 قوش يۆنۈلۈشلۈك Unicode دىگهن fribidi يهنه mlterm. بىلهن توغرا ھهل قىلغىلى بولىدۇ

 نى mlterm. چۈشۈرۇڭدىن بۇ يهر نى fribidi. زىمنى بىجىرىدىغان ئىسكىالتقا مۇھتاجرىئالگو

ئاز دىگهندە ( نى چۈشۈرگهن جايدا تۆۋەندىكى بۇيرۇقالر بىلهن قاچىالڭ fribidiقاچىالشتىن بۇرۇن 

make install دىگهن قىسىمى يىلتىز يهنى rootھالهتته ئىجرا قىلىنىشى كىرەك  :(  

root% gunzip fribidi-0.10.4.tar.gz 

root% tar -xvf fribidi-0.10.4.tar 

root% cd fribidi-0.10.4 

root% ./configure 

root% make 

root% make install 
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» ئه« دىگهن ئورۇندا بولۇپ، mlterm.sourceforge.net نىڭ تور بىتى mlterm: دىققهت

ر قىسىم جايالرنى ئۆزگهرتىپ بۇ مهسىلىنى ھهرىپى توغرا ئۇالنمىغاچقا بۇ ھۆججهتنىڭ ئاپتۇرى بى

. ھهرىپى توغرا ئۇالنمايدۇ» ئه«شۇڭا بىۋاسته يۇقارقى تور بهتتىن چۈشۈرسىڭىز، . توغرىلىدى

قوشما ھهرىپى گهرچه ئهسلىدىكى نۇسخىدا توغرا ئۇالنسىمۇ، تهھرىرلىگهندە » ال«ئۇنىڭدىن باشقا 

ھهرىپنىڭ ئهمىلى ئورنى ماس كهلمهيدىغان كهلگهن قۇرالردا كۆرۈنگهن تاياقچه بىلهن » ال«

ھهرىپى ئۇالنمايدىغان » ال«خاتالىقنى تۈزۈتۈش ئۈچۈن، بۇ يهردە قويۇلغان يهرلىك نۇسخىسىدا 

بۇ مهسىلىنى بۇ پىروگىراممىنىڭ تۈزگۈچىلىرى بىلهن ئاالقىلىشىىپ ھهل قىلىىش . قىلىۋىتىلدى

ندەرىجىڭىزگه بېرىپ تۆۋەندىكى مۇندەرىجه ۋە بۇنىڭدىن كىيىن ئوزىڭىزنىڭ باش مۇ. پىالنالنماقتا

  : ھۆججهتلهرنى تۆۋەندە كۆرسۈتۈلگهندەك قوشۇڭ

$ cd 

$ mkdir .mlterm 

$ cd .mlterm 

$ echo 'ISO10646_UCS2_1 = 

20,-arabeyes-fixed-medium-r-normal--20-200-75-75-c-100-iso10

646-1' > font 

$ echo 'ENCODING = utf8' > main 

$ echo 'fontsize = 20' >> main  

 دىگهن بىر مۇندەرىجه mlterm.بۇ يهردىكى مهقسهت، سىزنىڭ باش مۇندەرىجىڭىزنىڭ ئاستىدا 

، شۇ مۇندەرىجىنىڭ ئىچىگه تۆۋەندىكى مهزمۇندا )بېشىدىكى چىكىتكه دىققهت قىلىڭ(ھاسىل قىلىپ 

  :  دىگهن ھۆججهت يېزىشmainبىر 

ENCODING = utf8 

fontsize = 20 
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  :  دىگهن ھۆججهت يېزىشfontۋە تۆۋەندىكى مهزمۇندا بىر 

ISO10646_UCS2_1 = 

20,-arabeyes-fixed-medium-r-normal--20-200-75-75-c-100-iso10

646-1 

  : شۇنىڭ بىلهن بۇ پىروگىراممىنى تۆۋەندىكى بۇيرۇق بىلهن قوزغىتىپ ئىشلهتسىڭىز بولىدۇ

$ mlterm & 

 VIM بۇ قىسىمىلىرىنى بۇ پىروگىراممىنىڭ ئاستىدا ۇشۇ تور بهتنىڭته سىز كۆرۈۋاتقان مئهمىليهت

تۆۋەندىكى . پىروگىراممىسى ئارقىلىپ كىرگۈزۈپ چىققان، بېشى يۇلغۇن تهھرىرلگۈچته كىرگۈزۈلگهن

  :  ئاستىدا تهھرىرلهش كۆرۈنۈشىmltermسۈرەت سىز كۆرۈۋاتقان مۇشۇ تور بهتنى 

  

بۇنىڭدىن باشقا بۇيرۇق كۆزنىكىدە بىۋاسته ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش، ھۆججهت ۋە مۇندەرىجىلهرگه 

تۆۋەندىكى سۈرەت ئۇيغۇرچه مۇندەرىجه ۋە ئۇيغۇرچه . ئۇيغۇرچه نام ئىشلىتىشكه بولىدۇ

ھازىر بىر . پهقهت بۇ ئىقتىدارنى كۆرسۈتۈش ئۈچۈن بىرىلدىبۇ . ھۆججهتلهرنى ئىشلىتىش كۆرۈنىشى
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3.3 TrueTypeتىپدىكى خهت نۇسخىلىرىنى قاچىالش   

كومپىيوتىر شىركىتى تهرىپىدىن ) Apple(خهت نۇسخىلىرى ئهسلى ئالما ) TrueType(بۇ تىپتىكى 

 Windowsىلىپ  شىركىتى رۇخسهتنامىسىنى سېتىۋMicrosoftكىرگۈزۈلگهن بولۇپ، كىيىن 

بۇ خىل خهت نۇسخىلىرى . لهتكهندىن كىيىن، كهڭ ئىشلىتىلىشكه ئېرىشتىكومپىيوتىرلىرىغا ئىش

bitmapبهلگىلهرنى ئىپادىلىمهستىن، خهتنىڭ - خهت نۇسخىلىرىغا ئوخشاش نۇقتا ئارقىلىپ ھهرىپ

ستىما بۇالر ئارقىلىق خهتنىڭ چوڭ ىس. سىرتقى شهكلىنى كۇۋادىراتلىق تهڭلىمىلهر ئارقىلىق ئىپادىلهيدۇ
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root% gunzip fontconfig-2.3.0.tar.gz 

root% tar -xvf fontconfig-2.3.0.tar 

root% cd fontconfig-2.3.0 

root% ./configure --sysconfdir=/etc --prefix=/usr 

--mandir=/usr/share/man 

root% make 

root% make install 

  

 دىگهن بىر مۇندەرىجه ئېچىپ، fonts.ئۇنىڭدىن كىيىن ئۆزىڭىزنىڭ باش مۇندەرىجىڭىزگه بېرىپ 

  : سىلهنمه. خهت نۇسخا ھۆججهتلىرىنى شۇ مۇندەرىجىگه قاچىاليسىز

$ cd 

$ mkdir .fonts 

$ cp UKIJTuT.ttf .fonts 

$ cp UKIJNsq.ttf .fonts 
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بۇ ئۇسۇلدا بۇ خهت . باشقا ھۆججهتلهرنىمۇ ئۈچىنچى قۇردىكى بۇيرۇققا ئوخشاش قاچىلىسىڭىز بولىدۇ

 etc/fonts/fonts.conf/سىستىما دائىرىسىدە قاچىالش ئۈچۈن . نۇسخىلىرى سىزگىال ھازىرلىنىدۇ

مهسىلهن، ئاپتۇرنىڭ . جىتىدە كۆرسۈتۈلگهن باش مۇندەرىجىلهرنىڭ بىرىگه قويسىڭىز بولىدۇھۆج

 fontconfigبۇ (لىنىكىس كومپىيۇتىرىدا بۇ ھۆججهتنىڭ مۇندەرىجه قىسمى مۇنداق يېزىلغان 

  ): پىروگىراممىسى قاچىالنغان چاغدا ئاپتۇماتىك يېزىلىدۇ

<dir>/usr/share/fonts</dir> 

<dir>/usr/local/share/fonts/truetype</dir> 

<dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1</dir>  

<dir>/usr/X11R6/lib/X11/fonts/OTF</dir> 

<dir>~/.fonts</dir> 

  

 ئىبارىسى ھهر بىر ئىشلهتكۈچى ئۆزىنىڭ باش مۇندەرىجىسىدىكى fonts./~ئهڭ ئاخىرقى قۇردىكى 

.fontsنۇسخا ھۆججهتلىرىنى قويسا بولىدىغانلىقنى بىلدۇرىدۇ دىگهن مۇندەرىجىگه شهخسى خهت  .

. ئالدىدىكى قۇرالر سيستىما دائىرسىدە خهت نۇسخا قويىدىغان مۇندەرىجىلهرنى كۆرسۈتىدۇ

fontconfig پىروگىراممىسىنى بىرىنچى قېتىم قاچىلىغاندا ئادەتته Xستىمىسىنى قايتا ى كۆزنهك س

 كۆزنهك X، ھالهتته تۆۋەندىكى بۇيرۇقنى بهرسىڭىز root يىلتىز، يهنى. قوزغۇتۇش الزىم بولىدۇ

  : ستىمىنى قايتا قوزغاتسىڭىزمۇ بولىدۇىتوغرا بىجىرىلمىسه س. سيستىمىسى قايتا قوزغۇلىدۇ

root% pkill -HUP X 

  

.  خهت نۇسخىلىرىنى يۇمشاق دىتالالردا ئىشلىتهلهيسزTrueTypeبۇ بۇيرۇقتىن كىيىن سىز 
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ر بهت كۆرگۈچنىڭ ئاپتۇرنىڭ كۆمپيۇتىرىدا يۇلغۇن تور بىكىتىنىڭ باش  توFireFoxتۆۋەندىكى 

  : بىتىنى كۆرۈۋاتقان كۆرۈنۇشى

  

  . كۆرەلهيسىزبۇ يهردىن يۇقارقى سۈرەتنىڭ چوڭايتىلغان نۇسخىسىنى 

  ئۇيغۇرچه كونۇپكا تاختىسىنى قاچىالش ۋە ئىشلىتىش. 4

بۇ خىل سيستىمىالردا .  كۆزنهك سيستىمىسىنى قوللىنىدۇX تىپىدىكى سيستىمىالر Unixلىنىكىس ۋە باشقا 

 كۆزنهك سيستىمىسى ئۈچۈن كونۈپكا Xۈن ئاپتۇر ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچ
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root% cp uyghur.xkb /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols/ug 

  ئۇنىڭدىن كىيىن، تۆۋەندىكى ھۆججهتكه 

/usr/X11R6/lib/X11/xkb/rules/xfree86.lst 

  : بۇ بىر قۇرنى قوشۇپ قويۇڭ

  ug            Uyghur 

  : ئاپتۇرنىڭ كۆمپىيوتىرىدا بۇ بۆلۈك تۆۋەندىكىدەك كۆرۈنىدۇ

... 

... 

... 

  tr_f          Turkish (F) 

  ua            Ukrainian 

  ug            Uyghur 

  vn            Vietnamese 

  yu            Yugoslavian 
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... 

... 

... 

 "Ctrl + Shift"بۇنى قوشۇپ بولغاندىن كىيىن تۆۋەندىكى بۇيرۇقنى بىرىپ بولغاندىن كىيىن، 

كونۇپكىلىرىنى تهڭ بېسىپ ئۇيغۇرچه ۋە ئىنگىلىزچه ئارىسىدا كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنى ئالماشتۇرغىلى 

 كۆزنهك سيستىمىسى قايتا Xستىما ياكى ىه بىر قېىتم سبۇ بۇيرۇقنى بىرال قېتىم بهرسىڭىز يهن. بولىدۇ

 كونۇپكىلىرىنى بېسىپ ئۇيغۇرچه ۋە ئىنگىلىزچه ئوتتۇرۇسىدا "Ctrl + Shift"قوزغالغىچه 

  . ئالماشتۇرۇش ئېلىپ بارسىڭىز بولىدۇ

$ setxkbmap -symbols "us(pc101)+ug+group(ctrl_shift_toggle)" 

بۇ سۈرەتتىن پىروگىراممىسىدا ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش مىسالىنى  geditلىنىكىس سيستىمىسىدىكى 

  . كۆرەلهيسىز

 تهھرىرلىگۈچنى ئىشلىتىپ VIM پىروگىراممىسىدا تۇرۇپ mltermلىنىكىس سيستىمىسىدىكى 

 .كۆرەلهيسىزبۇ سۈرەتتىن ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش مىسالىنى 

 

 

 

 

 

 

  ئاساسى رايۇن ۋە كىڭهيتىلگهن رايۇن توغرىسدا. 2

  ئهليار ئهپهدىنىڭ سوئالىغا مۇھهممهد ئابدۇلال ئهپهندىنىڭ بهرگهن جاۋابى
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 نى چۈشۈنۈپ بولغاندىن كىيىنالئۇقۇم دىگهن Unicode نۇرغۇن دوستالر تور بهت ياساش داۋامىدا

Win98 بۇ يهرده ئاساسى رايۇن ۋه ، باسقۇچىغا كېلىدۇ دا تور بېكىتىنى نۇرمال كۆرسىتىش

 :مهن بۇ توغرىدا بۇ ماتىريالنى توپالپ قويدۇم، كېلىدۇ كېڭهيتىلگهن رايۇن ئۇقۇمىغا دۇچ

  : نهقىل مهزمۇنى

  : ساالم دوستالر

بىلهن تور بهت ئىشلهش )فونىتلىرى كۆزده تۇتۇلدى  ukij ) مهن ئۆلچهملىك يۇنىكود فونت

فونتى  Ukij Tuz Tom يهنى مهن ئىشلهتكهن فونت، مهسىلىگه يۇلۇقتۇم  جهريانىدا بىر ھالقىلىق

 دىن ئۆتكۈزمهي Weft چاقىرىقىغا ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇپ تور بهتنى UKIJ گهرچه مهن . ئىدى

فونتالر تىخى  ۇنىكودلوق ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچ ۋهي، ، بىۋاسته كۆرسىتىشنى ئويلىغان بولساممۇ 

بهتنى نورمال زىيارهت قىاللىشى  ئومۇملىشىپ بواللمىغان ھازىرقى شارائىتتا ھهممه تورداشالرنىڭ تور

  . قىلماي ئامال يوقكهن گه مۇراجىئهت Weft شۇنىڭ ئۈچۈن يهنىال،ناتايىن 

 Ukij Tuz Tomىمگه ئىشلهتكهنتور بىت دىن ئۆتكۈزۈشنى مۇقىمالشتۇرغاندىن كېيىن Weft مهن

،  ده نورمال ئهمهس 98ده نورمال لىكىن  xp قارىسام سىناش جهريانىدا، ياسىدىم  eot فونتىغا

مۇشۇنداقال بولدى قىالي دىسهم بىر يىللىق تور بىتىمنىڭ ،ئوڭشىيالمىدىم  بۇنى ھهرقانچه قىلىپمۇ

يېرىمىدن  ۈتۈن زىيارهتمهنلهرنىڭنى ئىشلىتىدىغانالر پ Win98 ئهھۋالىدىن قارىغاندا ستاتىسكا

فونتنىڭ ئىشىمىكىن ،  كۆپرهكىنى تهشكىل قىلىدىكهن بۇنى نهزهرگه ئالمىسام يهنه بولمايدىكهن

.  دىمۇ نورمال كۆرۈندىكهن 98ئۇالرنىڭ  دىسهم بىلىك مۇنبىرىمۇ مۇشۇ فونتنى ئىشلىتىپتۇ لىكىن

ردىىمۇ بۇ توغرىسىدا سۇئال سورىغانالر بار بىلىك مۇنبى . بۇنى ھهل قىاللماي بىشىم بهك قىتىپ كهتتى

 مىنىڭ ئىشلهتكىنىم ئويغان يۇنىكودلوق. قانائهتلهنگۈدهك جاۋاب بىرهلمهپتۇ  لىكىن، ئىكهن 

قىلىپ  قانداق، ئهمدى سىلهردىن سورايدىغان سۇئالىم frontpage 2003.، كىرگۈزگۈچى 

نورمال كۆرسىتىشنى   دىمو98 دىن ئۆتكۈزگهنده Weftيۇنىكود فونتىنى ئىشلىتىپ تور بهتنى
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  : نهقىل مهزمۇنى

ىرت بىلىك كۇلۇبى ئۇيۇشتۇرغان ئۇندىن س، قىلىندى بۇ توغرىلىق بىلىك كۇلۇبىدا نۇرغۇن تېمىالر ئېالن

 سائهتتهك مۇھاكىمه 2دهرىسته مهخسۇس مۇشۇ توغرىسىدا  قېتىملىق يىراق مۇساپىلىق- 3

  :ئۇالنما مۇناسىۋهتلىك.بولۇندى

5245=tid?php.viewthread/bbs/cn.bilik.www://http  

جاۋابسىز قالدۇرماسلىق ئۈچۈن  مهن بۇ توغرىلىق نۇرغۇن قېتىم توختالغان بولساممۇ بۇ سۇئالنى

  .قىسقىچه توختىلىشنى توغرا تاپتىم

 لىق كىرگۈزگۈچتىن پايدىلىنىپ كېڭهيتىلگهن رايۇننى Unicode بهتنى ئىشلىگهنده ئهگهر تور

ئهمهلگه  مۇ نورمال كۆرسىتىشنىدى Win98 دىن ئۆتكۈزگهنده Weftئىشلهتسه تور بهتنى

  .ئاشۇرغىلى بولىدۇ

   :تۈۋهندىكىدهك بىرقانچه خىل ئۇسۇلى بار كېڭهيتىلگهن رايۇن بۇيىچه كىرگۈزۈشنىڭ

لىق كىرگۈزگۈچنى  Unicode بىلىك كۇلۇبى ھهقسىز تارقاتقان ،مۇھهممهد ئهپهندى تۈزگهن  )1(

  .كىرگۈزۈش ئىشلىتىپ تىكىست

  :مۇناسىۋهتلىك ئۇالنما

391=tid?php.viewthread/bbs/cn.bilik.www://http  

  :يهنه بىر مۇناسىۋهتلىك ئۇالنما

2=cateID&29=logID?asp.logviewb/net.alyar.www://http  

  (مۇشۇ ئۇالنمىدىن پايدىلىنىپ تېكىست كىرگۈزسىڭىزمۇ بولىدۇ(قۇاليلىق ئۇالنما

htm.unijs/bbs/cn.bilik://http  
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  : نهقىل مهزمۇنى

  ،ەئسساالمۇ ئهلهيكۇم

 .ئهپهندىنىڭ بۇ پايدىلىنىش ماتىريالىنى يېزىپ چىققانلىقىغا رهھمهت ېئيتىمهن ئالدى بىلهن ئهليار

 JavaScript پهندى بايان قىلغانەئليار ەئ، تور بهتته ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش مهسىلىسىگه كهلسهك

 جۈملىدىن ائساسى رايۇندا  ،نى ياخشى قوللىمايدىغان Unicode تىكى كىرگۈزۈش ۇئسۇلى ەئسلى

 0x0600--0x06FF كۆرسىتهلمهيدىغان مهشغۇالت مۇھتىنى  يېزىلغان تېكىستنى توغرا ئۇالپ

ىدىغان قىلىپ تۈزۈلگهن بويىچه تېكىست بىر تهرهپ قىل پۈتۈنلهي كېڭهيتىلگهن رايۇن، كۆزده تۇتۇپ

  .ىئدى
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  ە يۇمشاق دىتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ھهققىد.3

  

  .دا ئىالن قىلىنغانپراگرامما ھهۋەسكارىرى كۇلۇبى

  :ئاپتورى
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يېزىشقا ئاز  شۇ سهۋەبلىك ، مهزكۇر ماقالىنى. مهن بۇ ئىش بىلهن شۇغۇلالنغىلى خېلى ۋاقىت بولدى 

مهنبه بىلهن ئاپتورىنى  ماقاله پايدىالنغۇچىالرنىڭ. بولسىمۇ ساالھىيىتىم توشىدۇ دەپ قارايمهن 

  !  دىلىمدىن ئۈمىد قىلىمهنئهسكهرتىشىنى چىن

  كىرىش سۆز

可执行文) ئىجرا بولىدىغان ھۆججهت. بىلهن ئىجرا بولىدىغان ھۆججهتتىن باشالي  گهپنى ئالدى

件) بولسا windows  يهنه كېلىپ . مۇھىتىنى تهشكىل قىلغۇچى مۇھىم ھۆججهتلهرنىڭ بىرىدۇر

 قاتارلىقالر ... dll , exe , ime , cpl ئۇنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ. مۇھىمى  مۇھىمنىڭ

نامدىكى  ئادەتته بۇ كېڭهيتىلگهن. ھۆججىتىدۇر  exe ھهممىمىزگه تونۇشلۇق بولغىنى. كىرىدۇ 

 exe . دەپ چۈشهندۈرىدۇ (应用程序) بىزگه قوللىنىشچان پروگرامما window ھۆججهتلهرنى

ھۆججىتى  exe لېكىن . ىدۇئىجرا بولغاندا بىزگه مهلۇم ئىنكاس قايتۇر. ھۆججىتى ئىجرا بوالاليدۇ 

پهقهت ، . بۇھهقته سۆزلىمهيمهن  مهن. مۇھىتىال ئىجرا بولىدىغان قېرىنداشلىرىمۇ بار  dos پهقهت

win مۇھىتىدا ئىجرا بولىدىغان exe توختىلىمهن ھهققىدىال . 

   exe نىڭ تۈزۈلىشى مۇرەككهپ بولۇپ ، ئۇنىڭ جېنى ھۆججهت بېشىدا (文件头  file 

header) . لىك سىستېما نومۇرى بويىچه16تته ئادە   exe ئوقۇغاندا ،  ھۆججىتىنى ئېچىپ

يهنى ھۆججهت بايلىقىنى  . ئۇنىڭ ھۆججهت بېشى قىسىمىغا نۇرغۇنلىغان ئادرىسالر يېزىلغان بولىدۇ

نۇرغۇنلىغان . قاتارلىقالر  .... ئادرىسى (资源)  گه بۆلگهندىكى قالدۇق ، بايلىق مهنبهسى512

ھۆججىتىنىڭ قۇرۇلمىسىنى ئادەتته  exe .مهيدانغا كېلىدۇ exe لىق بىردانهتهركىبلهر ئارقى

ھۆججهت قۇرۇلمىسىدا ئۇنىڭ  PE ئۆلچهملىك . ھۆججهت قۇرۇلمىسى دەيمىز PE قىسقارتىپ

.... رامكىسى ، تېكىست كىرگۈزكۈچىسى ، تىزىملىكى  كۆزنىكى ، يېزىقى ، كونۇپكىسى ، تاق تالالش

. كۆردىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى بايلىق مهنبهسى ئىچىدە بولىدۇ   بىلهنئهيتاۋۇر ، بىز كۆزىمىز

بولسا بىزنىڭ يۇمشاق دېتالالرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرىشىمىزدىكى   (资源)  مهنبهسى دېمهك ، بايلىق
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  بايلىق مهنبهسى

 Resource دەپ ئالىمىز ، ئېنىگلىزچىدە بولسا 资源 بايلىق مهنبهسىنى خهنزۇ تىلىدا ئادەتته 

 ھۆججىتىدىكى بايلىق مهنبهسى بولسا نۇرغۇنلىغان ئوبىكىتالرنى ئۆزئىچىگه PE . ئالىمىز دەپ

مهنبهسى  بايلىق...كا دېگهندەك بۇ ھهممهيلهنگه تونۇشلۇق ، مهسىلهن كۆزنهك ، كونۇپ. ئالىدۇ 

 PE ، ئاخىرى ئىچىدىكى بۇ ئوبىكىتالرنى مۇرەككهپ تۈزۈملهر ئارقىلىق بۆلۈنۈپ ، يوشۇرۇنۇپ

 سىستېمىسى ئالدى بىلهن ئۇنى كۆرۈش ، مهزمۇنلىرىنى ئوقۇش مهشغۇالت. ھۆججىتىنگه ئايلىنىدۇ 

LoadLibrary  خوش ، سىستېما ئاچقان . ىدۇ ئاچ فۇنكىسسىيسىنى ئىشلىتىپ بايلىق مهنبهسىنى

ئىچىدە نۇرغۇنلىغان قىزىقارلىق نهرسىلهر  ئىكهن بىزمۇ ئاچااليمىز ، ئېچىپ كۆرگهنمۇ بواليلى ،

بىلىدىغىنىمىز بايلىق مهنبهسى تهركىتۋىدىكى ئوبىكىتالر  ئاساسلىق مۇھىم دەپ. يوشۇرۇنغان بولىدۇ 

ىمهن ، باشىقىلىرى سۆزلهيدىغان سهۋىيهگه مهنبهسى بىلهنال چهكلىن بولغاچقا مهن پهقهت بايلىق

ئۇنداقتا ، ... بايلىق مهنبهسىنى تهھرىرلىيهلىسهك مهقسهدكه يهتكهن بولىمىز   دېمهك .يېتهلمىدىم 

ئوبىكىتلىرىنى  مهنبهسىدىكى كايسى ئورۇنالرنى تهھرىرلهيمىز ؟ ئهلۋەتته بايلىق مهنبهسى بايلىق

  : ئۇالر تۆۋەندىكىچه. تهھرىرلهيمىز 
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 دېققهت قىلىپ قارايدىغان كۆزنهكنىڭ سول. كۆزنهك بولسا ئهڭ مۇھىم ئوبىكىت . كۆزنهك  .1

 window سىن بهلگىنىڭ ئوڭ تهرىپىدە) . خاسلىقى  icon بۇ ئۇنىڭ(تهرىپىدە سىن بهلگىدىن بار

دانه كونۇپكا  ئۇنىڭ سول تهرىپىدە ئۈچ) . خاسلىقى caption بۇ ئۇنىڭ(دېگهن خېتى تۇرىدۇ 

 كونۇپكىالر بۇ(بولۇپ ئايرىم ھالدا كىچىكلىتىش ، چوڭايتىش ، ئۆچۈرۈش كونۇپكىلىرى 

systemmenu خاسلىقى ، ئايرىم ئايرىم ھالدا minbox , maxbox , closebox الردۇر(  ،

دېمهك !  بار 65خاسلىقىدىن  بۇنىڭدىن باشقا مهن بايقىغان.... ئۇنىڭ ئېگىزلىكى بار ، كهڭلىكى بار 

  . ئىبارەت بۇ ئوبىكىتنىمۇ تهھرىرلهيمىز بىز يۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشتا ، كۆزنهكتىن

 

ئوبىكىت ، دېققهت قىلىپ  گۇرۇپپا رايونى بولسا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان بىرخىل. گۇرۇپپا رايونى  .2

 caption دېگهن خهت بار ، بۇ ئۇنىڭ <<رايونى گۇرۇپپا>> قارايدىغان بولساق ئۇنىڭ ئۈستىدە

  ... بۇنىڭ ئېگىزلىكى ۋە كهڭلىكىنى ئۆزگهرتىشكه بولىدۇ بۇنىڭدىن باشقا. دېگهن خاسلىقى 

 

پروگراممىالردىن ئۇ   كۆزنهكلىككونۇپكا بولسا مۇھىم بولغان كونترولدۇر ، ھهرقانداق. كونۇپكا  .3
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 ... Static , Lable , TextControl بۇنىڭ ئىسمى كۆپ بولۇپ. يېزىق كۆرسىتىش كونترولى  .3

ئارقىلىق يۇمشاق دېتال يۈزىگه  ۇشۇئادەتته يۇمشاق دېتال يۈزىدىكى ئۇچۇر دەل م. قاتارلىقالردۇر 

يۇمشاق دېتال . خاسلىقىدۇر  caption بۇنىڭ مهزمۇنلىرى بولسا ئۇنىڭ. يېزىلىدۇ 

  ... كونترولغا سهرپ بولىشى مۇمكىن مۇشۇ% 80ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش خىزمىتىدە خىزمهتنىڭ 

 
يۇمشاق دېتال  . تاق تالالش رايونى بولسا مۇھىم بولغان كونترول. تاق تالالش رايونى  .4

مهقسىدىدە پروگراممېر بۇ  سىزنى مهلۇم ئۇچۇرنى تاللىغۇزۇش. يۈزلىرىدە بۇنى كۆپ ئۇچرىتىمىز 

 ئۈستىدىكى خهتلهر بولسا ئۇنىڭ ئۇنىڭ. ه ئورنىتىدۇ كونۇپكىالرنى يۇمشاق دېتال يۈزىگ

caption ئارقىلىق تهرجىمه قىلىش مهقسىدىگه  خاسلىقى بولۇپ ، بىز بۇ مهزمۇنالر ئۆزگهرتىش

 ... يېتىمىز

ھالالردا مهلۇم  كۆپۈنچه. دەپ ئاتايمىز  radio box بۇنى ئادەتته. تاق تالالش رامكىسى  .5

ئىشلىتىشى . ئورۇنالشتۇرىدۇ  ىدىدە پروگراممېر بۇنى پروگرامما يۈزىگهتۈرنى تاق تالالتقۇزۇش مهقس

 . مۇھىم ئوبىكىتالر ھېسابلىنىدۇ كهڭ بولۇپ ، يۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچىالشتۇرىشىمىزدىكى
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شىركهتتىن كۆرۈپال تهتقىقاتنى توختىتىپ قويۇشقا  ئهمما بۇ خاتالىقالرنى يۇمشاق دېتال تۈزگۈچى

مهشغۇالت سىسيمىسىدىكى  Windowsئاساشالشتۇرۇپ بهردى ،  ئالالھ ئىشمىزنى. بولمايدۇ 

 ئهمما. ى ئاساسهن قولاليدۇ تهركىبىدىكى ئوبىكىتالر يۇنىكودن ئاساسىي بايلىق مهنبهسى

Windows مهنبهسى كونترولنى ئىشلهتمىگهن يۇمشاق دېتالالرغا بولسا ھازىرچه  ئاساسىي بايلىق

 لېكىن يۇنىكود بولمىغان ھهرپلهرنى بىماالل. كىرگۈزۈشته ئامال قىاللمايمىز  يۇنىكودلۇق

ئويلىشايلى ،  ۆرسىتىش مهسلىنىخوش ، كىرگۈزۈش مهسىلىسىنىغۇ قويۇپ تۇرايلى ، ك. كىرگۈزەلهيمىز 

يۇمشاق دېتال يۈزدىكى  ناۋادا يۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچه يۇنىكودنى بىماالل قوللىسا ئۇنداقتا بىز

بۇنىڭدا . بىماالل كۆرسىتىپ بېرەلهيمىز  بارلىق ئېلىمېنتالرنى مهلۇم يۇنىكودلۇق فونتنىڭ ياردىمىدە

ىق مهنبهسى ئوبىكىتلىرى ئىچىدىكى تىزىملىك بىلهن بايل ئهمما يۇقىردا تىلغان ئالغان. چاتاق يوق 

چۈنكى كۆزنهك . كۆرسىتىش قولىمىزدىن ئاساسنلىقچه كهلمهيدۇ  كۆزنهكنىڭ تېمىسىنى ئۇيغۇرچه

مهشغۇالت  Windows تىزىملىك ئۈستىدىكى يېزىقنىڭ فونتىنى تېمىسىدىكى يېزىق بىلهن

فونتنىڭ ياردىمىدە كۆزنهك تېمىسى ۋە يهنى سىستېما . قىلىدۇ  سىستېمىسى مۇستهقىل كونترول

 ئۇنداق بولسا ئۇ خهت نۇسخىلىرى قايسىالر؟. نۇسىخىلىرىنى تهڭشهپ تۇرىدۇ  تىزىملىك خهت

Tahoma , Arial , Times New Roman   

ئاسانلىقچه ئالماشتۇرۇشقا ۋە ئۆزگهرتىشكه  يۇقىرقى مۇھىم فونتالرنى سىستېما بهك قوغدايدۇ ،

دىن ئىبارەت مۇھىم خهت  宋体 سىستېمدا بولسا تالردىن سىرت خهنزۇچهبۇ فون. بولمايدۇ 
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قولاليدۇ ،  بايلىق مهنبهسىنى تهھرىرلهيدىغان يۇمشاق دېتالالر يۇنىكودنى بىمااللبىرقىسىم 

. قوللىمايدىغانلىرى ئهپلىك ۋە قواليلىق  قوللىغانلىرى چوڭ ۋە كېلهڭسىز ،. بىرقىسىم قوللىمايدۇ 

ئىشلهتسهك بولىدۇ ؟ بۇ ھهقته ئايرىم توختىلىپ  ئۇنداقتا بىز زادى قايسى قورالالرنى تالالپ

 . ۆتىمهنئ

 يۇمشاق دېتالالرنى. تهشۋىقات ۋاستىسى ۋە ئامما ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت  مۇۋاپىق بولغان .4

ئاخىرىنى  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ھهۋەسكارلىرى ئادەتته ئۆزى يالغۇز بىرئىشقا تۇتۇش قىلىدۇيۇ

 چوڭ تور ئىبارەت << تورى بىلىك >>  مۇشۇ نۇقتىنى كۆزدە تۇتۇپ ، .چىقىرالماي تاشالپ قويىدۇ 

ئۇيغۇرچىالشتۇرغان يۇمشاق دېتالالرنى ئامما بىلهن يۈز  ئائىلىسى تهشۋىقات ۋە ھهۋەسكارالرنىڭ

بۇھهقته بىلىك تورى بىلهن كۇلۇبىمىز . بولىشىغا ئىشىنىپ تۇرۇپتىمهن  كۆرۈشتۈرىدىغان سورۇنى

 سهھىپىسىباشقۇرىدىغان يۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش تېخىنىكىلىرى ئورتاق  بىرلىكته

چوقۇم تالالشقا  ئومومالشتۇرغاندا ياخشى بولغان تهشۋىقات سورۇنى. ... قۇرۇشنىمۇ ئويلىشىۋاتىمهن 

 4ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش مۇھىتى يۇقىرىدكى  يىغىنچاقلىغاندا   . تېگىشلىك بىر مۇھىتىمىز بوالاليدۇ

ى يهرنى گۈرجهكته خوش ، ئهمگهكچ... بولمايدۇ   تۈرگه سهل قاراشقا4بۇ . تۈردىن ئىبارەت 
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  بايلىق مهنبهسىنى تهھرىرلهش قوراللىرى

مهنبهسى  ھۆججتى ئىچىدىكى بايلىق PE بايلىق مهنبهسىنى تهھرىرلهش قوراللىرى بولسا 

بۇ . تهھرىرلهيدىغان قورالدۇر   ئاساسىي ئوبىكىتنى7ىردا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن تهركىۋىدىكى يۇق

مهن تۆۋەندە كۆپ . ئوبىكىتىرىنى تهھرىرلهيمىز  قورال ئارقىلىق ئۆزىمىزگه الزىملىق بايلىق مهنبهسى

 كۆپلىگهن قورالالرنى تورداشالر ئوتتۇرىغا قويسىمۇ. تهھرىرلهيمهن   خىلال قورالنى3ئهمهس پهقهت 

  : بولىدۇ

ResourceHacker 2 .  

مهنبه تهھرىرلهيدىغان قورال ، ئهپسۇس  مودا بولىۋاتقان. پروگراممېرنىڭ ئۇچۇرلىرى ماڭا نامهلۇم 

قىلىش ئىقتىدارىنى چىقىرىۋەتكهندە ، خېلى يامان  لېكىن يېزىق بىرتهرەپ. يۇنىكودنى قوللىمايدۇ 

تۆۋەندىكىسى بولسا .(ۈنۈشى تۆۋەندىكىدەك ، ئاساسىي كۆر ئىشلىتىپ قويۇشقا ئهرزىيدۇ. ئهمهس 

 : ( دەپتهرنى تهھرىرلهۋاتقان رەسىم مۇھىتىدا خاتىرە Windows مهن
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ئېلىپ يۈرۈشكه ئهپلىك ،  تېز ۋە چاققان بولۇپ ،: ى شۇكى بۇ قورالنىڭ ئهڭ چوڭ ئاالھىدىلىك

بايلىق بۆلىكىنى كۆرسىتىپ  دىن ئىبارەت MessageTable . سىستېمىغا تهلىپى چوڭ ئهمهس

  . بېرەلهيدۇ

Exescope .2  

 تۆۋەندىكى مهن. ئهمما تهھرىرلهش ئىتقدارى ئۆزگىچه . ئوخشايدۇ  رولى يۇقىردىكىسىگه

Windows تىرە دەپتهرنى تهھرىرلهۋاتقان رەسىمخا مۇھىتىدا : 

ھهرقانداق يۇمشاق دېتال  . سىغىمى كىچىك. بۇ قورالنىڭ ئارتۇقچىلىق شۇكى ئهپلىك ۋا قواليلىق 

 ... ھهم چىقارغان فۇنكىسسىيهلىرىنى كۆزىتهلهيدۇ API هنئىشلهتك

 Micorosot VisualStudio 2005 Resource Editor .3 

ئهڭ . ئىشلىتىش ئوڭاي . ئىچىدىكى بىر قورال بولۇپ ، يۇنىكودنى بىماالل قولاليدۇ  بۇ نېت رامكىسى 
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 :الرپايدىالنمى

 قوللىمىغان ئهھۋال ئاستىدا ئۆلچهمسىز كود ئىشلىتهمدۇق ياكى يۇمشاق دېتال يۇنىكودنى 1.

ULY ئىشلىتهمدۇق؟ 

قىيىنچىلىقى  تىزىملىك ۋە كۆزنهك تېمىسىدىكى يېزىقالرنىڭ فونتىنى توغىرلىغىلى بولماسلىق 2.

  قانداق ھهل قىلىمىز ؟

 

گهپنىڭ  . اتۇردى ۋە مهندىن مهسلىههت سورىدىنۇرغۇن ھهۋەسكارالر بۇمهسىله ئۈستىدە باش ق

، مهسىلىنى  قىسقىسى ئۆلچهمدىن ئېغىز ئاچالمايمهن ، بۇ كهسپنىڭ ئهھلى بولمىغانلىقم ئۈچۈن

ئۇنېۋېرسىتېتى كۆپ خىل تىل  ئوتتۇرىغا قويغان تورداشالرنىڭ كۈچلۈك تهلىۋىگه ئاساسهن شىنجاڭ

ئالىمى ، دۆلىتىمىز ئۇچۇر بىرتهرەپ قىلىش   كومپيۇتېريېزىق نۇقتىلىق تهجرىبىخانىسىڭ پروففېسورى ،

ئهپهندىمدىن مهسلىههت سورىدىم ۋە تورداشالر ماڭا ھاۋاله  مۇتهخهسىسى ، ئۇستازىم ھوشۇر ئىسالم

 .مهسىلىنى ئوتتۇرىغا قويدۇم قىلغان يۇقىرىقى ئىككى

 : ھوشۇر ئىسالم مۇئهللىم مۇنداق دېدى

كودتىكى  ىياسىدا يۇنىكودقا نىسبهتهن قاتتىق ئۆلچهم قويۇلدى ،مهسىلىگه كهلسهك ، دۇنيا مىق 1- 

قاتتىق ئۆلچهم قويۇپ  دۆلىتىمىز بۇنىڭدىن كېيىن كودقا تېخىمۇ. بىرلىك مىڭ تهسته قولغا كهلتۇردۇق 

شۇنداق . بازىرىدىن تازىاليدۇ  ، ئۆلچهمسىز كوددتىكى يۇمشاق دېتالالردىن بىردىن كومپيۇتېر

ئهگهر يۇمشاق دېتال نورمال . بولمايدۇ  ىز كودنى ئىشلىتىشكه ھهرگىزبولغانىكهن ئۆلچهمس

ناۋادا . تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ قولالتقۇزۇش كېرەك  يۇنىكودنى قوللىمىغان بولسا چوقۇم بهلگىلىك

ئۇنداق يۇمشاق دېتالنى تهرجىمه  ئاشمىسا ئۇھالداھهۋەسكارالر  يۇنىكودنى قولالتقۇزۇشمۇ ئهمهلگه

  ! بولمىسۇن ، قىسقى ئىلهتمىسۇن ئاۋارەقىلىمهن دەپ 
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 ۋېرسىتېتى كۆپ خىل تىل يېزىق نۇقتىلىقمهسىله ئۈستىدە مهن يهنه شىنجاڭ ئۇنې 1-

سورىدىم ،  تهجرىبىخانىسى باشلىقى ، ئالىي پروگراممېر ئهنۋەر توختى مۇئهللىمدىنمۇ مهسىلىههت

 : ئهنۋەر مۇئهللىم مۇنداق دېدى

بۇ پهقهت تېخنىكا . تولۇق يۇنىكود كىرگۈزگىلى تامامهن بولىدۇ  يۇمشاق دېتال يۈزىدىكى ئورۇنالرغا

قاتارلىق تېرە گۈزەللهشتۈرۈش كونتروللىرى ئىشلىتىلگهن  Skin ئاالھىدە ناۋادا. مهسىلىسى 

  ... دېتالالردا بولسا رەسىم بىلهن بىرتهرەپ قىلىشقىمۇ بولىدۇ يۇمشاق

سۆزنى تۈگهتكهندىن كېيىن نۇرغۇن قورالالرنى تونۇشتۇرىدى ۋە ئىشلىتىشىنى  ئهنۋەر مۇئهللىم

 ... كۆرسهتتى
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4  .Passolo6.0 نى ئىشلىتىپ يۇمشاق دىتال ئۇيغۇرچىالشتۇرش  

  ئىنتىل سهيناسىدىن مۇڭالن:ئهسلى ئاپتۇرى 

  ئىنتىل سهيناسىدىن ئابرال: يازمىچه ھالهتكه كهلتۈرگۈچى

 دېتالىنى ئىشلىتىپ يۇمشاق Passolo      قېرىندىشىمىز مۇڭالننىڭ ئىنتىل سهيناسىغا يوللىغان 

سىدا يوللىغان تېمىسىنى ۋە ئۇ يوللىغان كۆرۈنمه دەرسلىكنى كۆرۈپ دېتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش توغرى

چىقىپ، ئۆزۈممۇ  مۇڭالنغا ئوخشاش بىرقانچه كىچىك دېتالالرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ كۆرۈپ، بۇ 

 فورماتىدىكى ئىلكىتاپقا pdfدەرسلىكنىڭ قىممىتىنىڭ خىلىال يۇقىرى ئىكهنلىكىنى، ھهمدە بۇنى 

ا، مهيلى قهغهزگه بېسىپ چىقىرىش ۋە ياكى توردا تارقىتىشتا بولسۇن تېخىمۇ ئايالندۇرۇپ تارقاتقاند

شۇنىڭ بىلهن مۇڭالننىڭ ماقۇللىغىنى ئالماي تۇرۇپال ئاشۇ . قۇاليلىق بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم

مۇڭالن ئهپهندىنىڭ ئهيىبكه . دەرسلىكنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، بۇ دەرسلىكنى يېزىپ چىقتىم

چۈنكى . ھهمدە ئۇنىڭ بۇنى توغرا چۈشىنىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن. ى ئۈمىد قىلىمهنبۇيرۇماسلىقىن

ھهممىمىزنىڭ مهقسىتى ئۇيغۇر كومپىيۇتۇرچىلىقى ئۈچۈن ئازراق بولسىمۇ كۈچ قوشۇپ، ئۇيغۇر 

ھهمدە ئاخىرقى ھېسابتا . كومپىيۇتۇرچىلىقىنىڭ تهرەققىياتىغا كىچىككىنه بولسىمۇ ھهسسىمىزنى قوشۇش

  . كومپىيۇتۇرچىلىقىنى كىچىككىنه بىر قهدەم بولسىمۇ ئالغا سىلجىتىشئۇيغۇر

   Passolo دېتالىنى كومپيۇتېرغا قاچىالپ بولغاندىن كىيىن ئۇنى تۇنجى قېتىم قوزغاتقاندا 

  .تۆۋەندىكىدەك تهڭشهش كۆزنىكى  كۆرۈنىدۇ
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ىشلهتكۈچى نامىدا دېگهن ئورۇندا ئادەتته سىز قايسى ئ) ئابونت(بۇ كۆزنهكتىكى ئىشلهتكۈچى

ئىنتىل تهرجىمه گۇرۇپپىسى -مىنىڭ ئىشلىتىۋاتقىنىم بىلىك. كىرسىڭىز شۇ ئىشلهتكۈچى نامى كۆرۈنىدۇ

 نىڭ خهنزۇ تىلى ئىشلهتكۈچىسى بويىچه كىرگهنلىكىم ئۈچۈن، يۇقىرىقى XPتهرجىمه قىلغان 

يدا كۆرۈنگىنى مۇڭالن ئهپهندىمنىڭ دەرسلىكىدە بۇ جا.  دېگهن خهت كۆرۈندى 中文كۆزنهكته 

administratorجهزم «بىز باشقا جايالرغا تهگمهي بىۋاسىته .  ئىدى«)确定 ( كۇنۇپكىسىنى

باسساق، ئازراق ۋاقىت تۇنجى قېتىملىق تهكشۈرۈشنى ئىلىپ بېرىپ، كهينىدىنال تۆۋەندىكىدەك 

  .كۆزنهك كۆرۈنىدۇ

  
  .بۇ اليىهه كۆزنىكى بولۇپ، ئهڭ مۇھىم باسقۇچالرنىڭ بىرىدۇر

بۇ . دېگهن ئورۇنغا سىز ئۆزىڭىزنىڭ اليىههرىڭىزگه بىر نام قويسىز) 名称(» نامى«كۆزنهكتىكى بۇ 

بىراق كېيىنكى قېتىم باشقا اليىههلىرىڭىز بىلهن . نامنى خالىغانچه قويسىڭىز بولىدۇ

ئارىالشتۇرۇۋەتمهسلىك ئۈچۈن ئهڭ ياخشىسى سىز ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى بولغان دېتالنىڭ ئىسمىنى 

) 位置(» ئورنى«ئۇنىڭ ئاستىدىكى . ه نامى قىلىپ قولالنسىڭىز ياخشىراق بولىشى مۇمكىناليىه
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) 添加源文件(» مهنبه ھۆججهتنى قوشۇش«دېگهن ئورۇندىكى ) 来源(» مهنبه«ئاستىدىكى

بۇ كۆزنهك  ئارقىلىق ئۆزىمىز . دېگهن كۇنۇپكىنى باسساق تۆۋەندىكىدەك يهنه بىر كۆزنهك ئىچىلىدۇ

  .الشتۇرماقچى بولغان ھۆججهتنى تالاليمىزئۇيغۇرچى

  

دېگهن جايغا ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى ) 浏览文件夹(»ھۆججهت قىسقۇچ«يهنى بۇ كۆزنهكتىكى 

بولغان ھۆججهت بار بولغان مۇندەرىجىنى بىۋاسىته كىرگۈزسهك ياكى خهت كىرگۈزۈش ئورنىنىڭ 

مىز ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى كۇنۇپكىسىنى چېكىش ئارقىلىق ئۆزى» مۇندەرىجه كۆرۈش«يېنىدىكى 

مۇندەرىجىنى تالالپ . بولغان مۇندەرىجه ياكى ھۆججهت قىسقۇچنى تاللىساق بولىدۇ

جهزملهشتۈرسهك، ئاشۇ مۇندەرىجىدە بار بولغان، بىز ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى بولغان ھۆججهتلهر 

رماقچى بولغان ئاندىن بىز ئاشۇ ھۆججهتلهر ئىچىدىن ئۆزىمىز نۆۋەتته ئۇيغۇرچىالشتۇ. كۆرۈنىدۇ
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» ھۆججهت يولى«. بۇ كۆزنهكنى تهڭشهش ئهڭ مۇھىم باسقۇچ بولۇپ، تۆۋەندىكىدەك تهڭشىلىدۇ

ه ئالماشتۇرماقچى بولساق بۇ جايدا ئهگهر ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى بولغان ھۆججهتنى باشقا ھۆججهتك

ھۆججهت «خهت يېزىش ئورنىغا بىۋاسىته ھۆججهت بار ئورۇن بىلهن ھۆججهت نامىنى يېزىپ ياكى 

ئهگهر . كۇنۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق باشقا ھۆججهتلهرنى تاللىساق بولىدۇ) 浏览文件(»كۆرۈش

دېگهن جايغا » زۇماۋ«ئۇنىڭ ئاستىدىكى. ئۆزگهرتمهيمىز دېسهك بۇ ئورۇنغا تهگمىسهكال بولدى

. خالىغانچه ماۋزۇ قويساقمۇ ياكى دېتال ئۆزى قويغان ماۋزۇنى ئىشلهتسهكمۇ بوالۋېرىدۇ

دېگهن قۇردىكى  كىچىك ئوڭغا قاراپ تۇرغان ئۈچبۇلۇڭ بهلگىسىنى ) 解释器(»شهرھلىگۈچى«

ېتالنىڭ بىز ئهگهر  ئۆزىمىز ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى بولغان د. چهكسهك بىر قانچه تىزىملىك كۆرۈنىدۇ

قايسى پروگرامما تىلىدا يېزىلغانلىقىنى ياكى قايسى رامكا ئاستىدا تۈزۈلگهنلىكىنى بىلسهك، 

 بىلهن تۈزۈلگهنلىكىنى بىلسهك، بۇ تىزىملىك  Borland Delphiبىز بىر دېتالنىڭ: مهسىلهن
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. دېگهن ئورۇنغىمۇ ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈش ھاجهتسىز) 要提取的语言(» ئالماقچى بولغان تىل«

 .دېگهن ئورۇنغا تالالش ئارقىلىق ئهرەپ يېزىقى دېگهن تۈرنى تالاليمىز) 代码页(»كود بېتى«

 بۇ تىل تالالش بىز. ئهمدى ئهڭ ھالقىلىق يېرى دېتالنى تهرجىمه قىلماقچى بولغان تىلنى تالاليمىز

. ئۇيغۇر دېگهن خهتلهرنى تاپالمايمىز- تۈرلىرى ئىچىدىن ھهرقانچه ئىزدەپ ئۇيغۇرچه ياكى جۇڭگۇ

ئاندىن ئۇنىڭ . دېگهن تۈرنى تالالپ قويىمىز) 其他(» باشقىالر«شۇڭا بۇ يهردە بىز ئهڭ ئاستىدىكى 

ID) 主ئاستىدىكى ئاساسى ID ( دېگهن ساننى، قوشۇمچه1دېگهن ئورۇنغاID)子 ID ( دېگهن

 گىچه 36- 17 غا IDبۇ ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، بىز قوشۇمچه .  دېگهن ساننى كىرگۈزىمىز17ئورۇنغا 

ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياكى كىچىك بولسا . بولغان سانالردىن خالىغان ساننى  كىرگۈزسهك بولىدۇ

ىقى ئهرەپ يېزىقىغا ئۇيغۇر يېز.  ئادەتته ئهرەب يېزىقىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ1بۇنىڭ سهۋەبى . بولمايدۇ

 17.ئوخشاش ئوڭدىن سولغا يىزىلىدىغان يېزىق بولغاچقا بىز بۇيهردە ئهرەپ تىلىنى تاللىغان بولىمىز

گىچه بولغان سانالر باشقا دۆلهت ۋە رايونالرغا بۆلۈپ بېرىلىپ 16-1نى تالالشتىكى سهۋەب، 

گىچه بولغان 36- 17 بىز ئاشۇ گىچه بولغان سانالر تېخى بۆلۈپ بېرىلمىگهن بولغاچقا36-17بولغان،

  .سانالردىن بىرنى تاللىۋالساق بولىدۇ

دېگهن جايدىن تهرجىمه قىلىنىدىغان دېتال ) 字体(»خهت نۇسخىسى«ئۇنىڭ ئاستىدىكى 

 UKIJبىز بۇيهردە .  كىچىكلىكىنى تالاليمىز-ئىشلىتىدىغان خهت نۇسخىسىنى ھهمدە خهتنىڭ چوڭ 

TUZ TOMقىلىپ بهلگىلهيمىز9ھهمدە خهتنىڭ چوڭلۇقىنى . مىز دېگهن خهت نۇسخىسىنى تالالي .  

  .تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك. قالغان جايالرنى ئۆزگهرتمهيمىز
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كۇنۇپكىسنى باسساق اليىهه كۆزنىكىگه » جهزم«يۇقىرىقى تهڭشهشلهرنى تۈگهتكهندىن كىيىن 

  .قايتىدۇ

ىڭ تىزىملىكى ،دىئالوگ ئادەتته بىر دىتالنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ئۈچۈن بىز ئاساسلىقى ئۇن

بىراق نورغۇن .رامكىسى ھهمدە كۆزنهكلهردە كۆرۈنىدىغان خهتلىرىنى تهرجىمه قىلساقال،بولىدۇ 

يۇمشاق دىتالالر بولۇپمۇ سهل چوڭراق دىتالالرنىڭ تىزىملىك، دىئالوگ رامكىسى دىگهنلهرنىڭ 

هرجىمه قىلماقچى بولغان شۇڭا بىز ئالدىنئاال ت. ھهممىسى بىرال ھۆججهتته بولماسلىقى مۇمكىن

بۇنى بىلىش ئۈچۈن ئالدى . مهزمۇنالرنىڭ قايسى ھۆججهتته ئىكهنلىكىنى بىلىۋىلىشىمىز زۆرۈر

 دىگهندەك دىتالالردىن پايدىلىنىپ، تهكشۈرۈش resource hacker، exescopeبىلهن

.  بىلهلهيمىزئارقىلىق بىز تهرجىمه قىلماقچى بولغان مهزمۇنالرنىڭ قايسى ھۆججهتته ئىكهنلىكىنى

قارىغاندا  سىغىمى كىچىك،قوزغىلىشى تىز، چۈشىنىش ئاسان بولۇشتهك Passolo چۈنكى بۇ دىتالالر  

  . ئاالھىدىلىككه ئىگه بولۇپ،ناھايىتى تىز ئىگهللهپ ئالغىلى بولىدۇ

ئهمدى گىپىمىزگه قايتىپ كهلسهك،اليىهه كۆزنىكىگه قايتىپ كهلگهندىن كىيىن ئهگهر يهنه باشقا 

كۇنۇپكىسىنى » مهنبه ھۆججهتنى قوشۇش«جىمه قىلدىغان ھۆججهتلهر بولسا، يهنه داۋاملىق تهر
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  .ھهمدە تۆۋەندىكىدەك تهڭشهش ئىلىپ بارىمىز

  

 دىگهننى تالاليمىز،ئۇنىڭ 11دىگهن ئورۇنغا بايام بىز بهلگىلىگهن ئهرەپ تىلى » تىل«يهنى 

خهت .ئهرەپ تىلى بولىدۇ» كود بېتى«. بولىدۇID 17،قوشۇمچهID 1ئاستى بايامقىدەك ئاساسى 

ئاندىن ئۇنىڭ ئاستىدىكى . بولىدۇ9بولۇپ، چوڭلىقى ukij tuz tom دەك نۇسقىسى بولسا بايامقى

在目标文(»نىشان ھۆججىتىنىڭ دىئالوگ رامكىلىرىدا ئوخشاشال مۇشۇ خهت نۇسقىسىنى ئىشلىتىش«

件的对话框中同样使用该字体 ( دىگهن تۈر ئالدىغان تالالش بهلگىسى قويۇپ

بىز بۇ جايدا . ىهه كۆزنىكىگه قايتىمىزكۇنۇپكسىنى باسساق يهنه بايامقى الي» جهزىم« ئاندىن.قويىمىز

» جهزىم«بولمىسا . يهنه تهڭشهشكه تىگىشلىك نۇقتىالر بولسا مۇشۇ ۋاقىتتا تهڭشىۋىلىش كىرەك

  .يهنى تۆۋەندىكىدەك.كۇنۇپكسىنى بىسىش ئارقىلىق ،رەسمى تهرجىمه قىلىش باسقۇچىغا ئۆتۈپ كىتىمىز
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هكتىكى نىشان دىگهن خهت ئاستىدىكى ئهرەپ بىز بۇ كۆزنهكنىڭ سول تهرىپىدىكى كىچىك كۆزن

 دىگهن تۈرنى بىر چىكىۋىتىپ، ئاندىن ئوڭ تهرەپتىكى كۆزنهكتىكى ئۆزىمىز تهرجىمه قىلىمىز 11تىلى 

) 是(»ھهئه«. دەپ تاللىغان دىتال ئىسمىنى ئىككى چهكسهك، بىر دىئالوگ رامكىسى ئىچىلىدۇ

يهنى .رجىمىنى باشالش ھالىتىگه كىلىدۇدىگهن كۇنۇپكىنى بىسىپ،جهزىملهشتۈرسهك رەسمى ته

  .تۆۋەندىكىدەك
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 كۆزنهككه بۆلۈنگهن بولۇپ،سول تهرەپ 4قارىساق بۇ دىتالنىڭ ئومۇمى كۆرۈنۈشى جهمئى 

ئۈستىدىكى كۆزنهكتىكى  تىزىملىك دىگهن خهتنى ئىككى چهكسهك ئوڭ تهرەپته بىز تهرجىمه 

بىر - بىز بۇ تىزىملىكتىن خهتلهرنى بىرمۇ.  ىدۇقىلماقچى بولغان دىتالنىڭ تىزىملىك ھالىتى كۆرۈن

بىۋاسته )تىزىملىك ھالىتىگه ئهكهلمهي تۇرۇپ(تالالپ تۇرۇپ ياكى ھازىرقى ھالهتته تۇرغۇزۇپ تۇرۇپ 

بىراق ئهڭ ياخشىسى   ئۆز تهرجىمىزنىڭ قانداق ھالهتته بولىۋاتقانلىقىنى . تهرجىمه قىلساقمۇ بولىدۇ 

  .يهنى تۆۋەندىكىدەك.تىزىملىك ھالىتىنى ئىچىپ تۇرۇپ تهرجىمه قىلىڭكۆرۈپ تۇراي دىسىڭىز،يهنىال 

  

يهنى مائۇس سىترىلكىسى ئارقىلىق تهرجىمه قىلماقچى . بىز بۇ باسقۇچتا رەسمى تهرجىمىنى باشاليمىز

بهلگه تهرجىمه قىلىش - بولغان تىزىملىك بۇيرۇقىنى تالالپ قويۇپ، ئوڭ تهرەپ ئاستىدىكى ھهرپ

ئۈستى ئىككى قۇردا -اق،ھازىر بىز تاللىغان تىزىملىك بۇيرۇقىنىڭ ئاستىكۆزنىگىگه قارىس

بىز ئۈستىدىكى قۇرغا چىقىلماي،ئاستىدىكى قۇردىكى خهتنى .تۇرغانلىقىنى كۆرىمىز

游مهسىلهن يۇقۇردىكى رەسىمدىكى . ئۆچۈرىۋىتىپ،ئورنىغا ئۇيغۇرچه تهرجىمىسىنى يىزىپ قويىمىز

戏 دەپ يىزىپ قويىمىز،باشقىلىرىمۇ مۇشۇ » ئويۇن«نىغا  دىگهن خهتنى ئۆچۈرىۋىتىپ، ئور 

بۇالرنىڭ ئاستىدىكى ئىقتىدار كۇنۇپكىلىرى ئارقىلىق ئاستى ئۈستى .تهرتىپ بويىچه  ماڭىدۇ- ئۇسۇل
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  .لىرىنى  تهرجىمه قىلىپ بولغاندىن كىيىن سۈرەتنى كۆرۈپ باقايلىئهمدى تىزىملىك بۇيرۇق

  

تىزىملىك بۇيرۇقلىرى تهرجىمه قىلىنىپ بولغاندىن كىيىن،يۇقارقىغا ئوخشاش دىئالوگ رامكىسى 

دىگهن خهتنى بىرچىكىپ،ئۇنىڭ ئاستىدا كۆرۈنگهن دىئالوگ رامكىلىرىدىن تهرجىمه قىلماقچى 

هك،بىز  تهرجىمه قىلماقچى بولغان دىئالوگ رامكىسى ئوڭ تهرەپ بولغاننى تالالپ ئىككى چهكس

بىردىن تالالپ -بىز بۇ دىئالوگ رامكىسدىكى خهتلهرنى بىردىن.ئۈستىدىكى كۆزنهكته كۆرۈنىدۇ

ئهگهر تهرجىمه قىلىش جهريانىدا بىز تهرجىمه قىلغان سۆز بىرقانچه يهردە .تۇرۇپ تهرجىمه قىلىمىز

ماتىك ھالدا،بىزگه بىر كۆرسهتمه چىقىرىپ،باشقا يهردىكى مۇشۇ سۆزگه بولسا،يۇمشاق دىتال ئاپتۇ

دىگهن تۈرنى تالالپ » ياق«بىز . ئوخشاش سۆزلهرنىمۇ مۇشۇنداق تهرجىمه  قىالمسىز دەپ سورايدۇ

  .يهنى تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك. قويىمىز

ق بىرخىل تهرجىمه سهۋەبى نىمه دىسهك،باشقا يهردىكى جۈمله ئىچىدىكى سۆزلهرنىمۇ مۇشۇندا (

  .) قىلىپ قويۇپ،تهرجىمىنى ئۆلۈك قىلىپ قويۇشى مۇمكىن
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ياكى تهرجىمه (بىر تهرجىمه قىلىپ،بولغاندىن كىيىن -دىئالوگ رامكىسىدىكى سۆزلهرنى بىرمۇ

،ئهگهر دىئالوگ رامكىسىدا مهزمۇنالرنى ئوڭدىن سولغا يۆلىنىشته )قىلىش ئالدىدا بولسىمۇ بولىدۇ

 كۇنۇپكىسىنى بىسىش ctrlولساق،ھهر بىر ئوبىكىتنى بىردىن تالالپ تۇرۇپ ياكى كۆرسهتمهكچى ب

دىگهن ) 其他(» باشقىالر«ئارقىلىق بىرقانچه ئوبىكىتنى تالالپ،ئوڭ تهرەپ ئاستىدىكى كۆزنهكتىن 

سى -2دىگهن تۈرنىڭ تالالشلىرىدىن » ئوڭدىن سولغا«تالالنمىنى تالالپ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى 

ئهگهر ئۇيغۇرچىدا بهزى مهزمۇنالر تولۇق كۆرۈنمىسه .(پ قويساقال بولىدۇتالال) 镜像(»تهسۋىر«

دىئالوگ رامكىسى ياكى ئاشۇ ئوبىكىتنى تۆت ئهتراپىدىكى نۇقتىالرغا مائۇس سىتىرىلكىسىنى  

بۇ .ئۇنى ئازراق تارتساق،ئوبىكىتنى كىڭهيتىشكه بولىدۇ. توغۇرلىساق سىتىرىلكا        ھالىتىگه  كىلىدۇ

ھهتتا بهزى دىئالوگ رامكىلىرىنىڭ كۆرۈنۈش .ق ئوبىكىتنى تولۇق كۆرسهتكىلى بولىدۇئارقىلى

تۆۋەندىكى .)شهكىللىرىنى ئۆزىمىز ياخشى دەپ قارىغان شهكىلگه ئالماشتۇرىۋەتسهكمۇ بولىۋىرىدۇ

  .رەسىمدىكدەك
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字(دىئالوگ رامكىسىنى تهرجىمه قىلىپ بولغاندىن كىيىن،ھهرپ تىزمىسى جهدىۋىلى 串

表(ىتىش كۇنۇپكىسى جهدىۋىلىتىزل)加速键表(ۋە نهشىرى)版本( دىگهن تۈرلهرنى چىكىپ

ھهممه تهرجىمه تۈگىگهندىن . بۇالرنىمۇ يۇقارقىغا ئوخشاش ئۇسۇل بويىچه تهرجىمه قىلىپ چىقىمىز

生成目(نىشان ھۆججهتنى چىقىرىش←)字串列表(كىيىن،تىزىملىكتىن ھهرپ تىزمىسى تىزىملىكى 

标文件 ( سىتونىدىندىگهن بۇيرۇقنى ياكى قورال ) كۇنۇپكا- 3ئودىن سولغا قاراپ سانىغاندا  (

كۇنۇپكىسىنى چهكسهك، نىشان ھۆججهتنى چىقىرىش كۆزنىكى ) 生成目标(نىشاننى چىقىرىش

  . تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك. ئىچىلىدۇ
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كۇنۇپكىسىنى باسساقال تهرجىمه قىلغان ھۆججهتنى چىقىرىپ » جهزىم«بۇ كۆزنهكتىن بىز 

 دىگهن مۇندەرىجىدىن بىرنى قۇرىدۇ ara11 ھۆججهت بار مۇندەرىجه ئىچىگه يهنى ئهسلى.بىرىدۇ

ئهگهر بىز تهرجىمه قىلغان ھۆججهت . ھهمدە تهرجىمه قىلغان ھۆججهتنى شۇ ئورۇنغا چىقىرىدۇ

بىرقانچه ھۆججهت بولسا، ھهمدە يهنه باشقا مۇناسىۋەتلىك ھۆججهتلىرى بولسا،بۇ تهرجىمه قىلىنغان 

ئهگهر قهرت .،ئهسلى ئورنىغا چاپالپ،ئاندىن ئىجرا قىلىشقا توغرا كىلىدۇھۆججهتنى كۆچۈرۈپ

  .ئويۇنىغا ئوخشاش يالغۇز ھۆججهت بولسا، شۇ جايىدا تۇرغۇزۇپال ئىجرا قىلسىمۇ بولىۋىرىدۇ

  .شۇنىڭ بىلهن دىتال تهرجىمه قىلىش ئاخىرالشقان بولىدۇ

تىن تهرجىمه قىلغاندىن كىيىنمۇ، بهزى دىتالالر يۇنىكود نى قوللىماسلىقى مۇمكىن،شۇ سهۋەپ

تهرجىمه قىلغان مهزمۇنالر ؟ بهلگىسى شهكلىدە چىقىۋىلىشى مۇمكىن، شۇڭا مهلۇم بىر دىتالنى تهرجىمه 

قىلىشتىن ئاۋال ئهشۇ دىتالنىڭ يۇنىكودنى قولاليدىغان ياكى قوللىمايدىغانلىقىنى تهكشۇرۈپ بىقىش 

 قۇر خهتنى 3- 2مىز بولسا ئالدى بىلهن تىزىملىكتىن بىز ئۈچۈن ئهڭ ئاددى تهكشۈرۈش ئۇسۇلى.كىرەك

يهنى ئىجرا قىلغاندىن .تهرجىمه قىلىپ،ئاندىن نىشان ھۆججهتنى چىقىرىپ،ئىجرا قىلىپ كۆرۈش
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دىتال تهرجىمه قىلىپ بولۇپ، ئهڭ ياخشىسى بىر قىتىم ئىجرا قىلىپ بىر قۇر تهپسىلى كۆرۈپ 

چىققاندىن كىيىن،خاتا تهرجىمه قىلىنغان جايلىرىنى، دىئالوگ رامكىلىرىدىكى خهتلهرنىڭ پاتماي 

رنى بىلىۋىلىپ، ئاندىن يهنه بىر قالغان،  يىرىمى چىقىپ يىرىمى چىقماي قالغان قاتارلىق ئهھۋالال

قىتىم ئهشۇ جايالرنى تۈزىتىپ مۈكهممهل بولغاندىن كىيىن ئاندىن ئىالن قىلىش 

پۇچۇق ھالدىال ئىالن قىلىۋىتىشتىن ساقلىنىش؛ ئىمكانىيهتنىڭ - ئالدىراقسانلىق قىلىپ چاال.كىرەك

 سۆزلهرنى مۈمكىن بار ئاشۇ بارىچه جانلىق،قسقا تهرجىمه قىلىش؛ بهزىبىر بىرلىككه كىلىپ قالغان

بىرلىكنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ تهرجىمه قىلىش؛ دىتال تهرجىمه قىلدىم دەپ، ئۇيغۇر كومپىيۇتېرچىلىقى 

  .ئۈچۈن يىڭى قااليمىقانچىلىق تىپىپ بىرىشتىن ساقلىنىش كىرەك

هنزۇچه ئاخىرىدا دوسالرنىڭ بۇ دەرسلىكته مهن ئۇيغۇرچه تهرجىمه قىلىپ ئىشلهتكهن سۆزلهرنىڭ خ

بهزى تهرجىمىلهر مۇۋاپپىق بولمىغان ). گهرچه بهك چوڭ ئهھمىيىتى بولمىسىمۇ(سۆزلۈكىنى بهردىم

شۇڭا تورداشالرنىڭ . ھهم مهنمۇ بۇالرنى ئۆلچهملىك تهرجىمه دىمهيمهن. بولىشى مۇمكىن

سا تهكلىپ پىكىرلىرى بولسا ماڭا ئىلخهت ئهۋەتسه ياكى ئىنتىل سهيناسىدا سۆز قالدۇر- تهنقىدى

  .بولىدۇ

确定←جهزىم  

取消←ئىناۋەتسىز 

名称←نامى 

位置←ئورنى 
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浏览文件夹←مۇندەرىجه كۆرۈش 

来源←مهنبه 

添加源文件←مهنبه ھۆججهتنى قوشۇش 

路径←يول 

浏览文件←ھۆججهت كۆرۈش 

解释器←شهرھىلگۈچى 

要提取的语言← بولغان تىل) چىقارماقچى(ئالماقچى 

代码页←كود بېتى 

字体←خهت نۇسقىسى 

语言←تىل 

添加语言←تىل قوشۇش 

是←ھهئه 

否←ياق 

镜像←هسۋىرت 

字串表←ھهرپ تىزمىسى جهدىۋىلى 

字串列表←ھهرپ تىزىمىسى تىزىملىگى 

加速键表←تىزلىتىش كۇنۇپكىسى جهدىۋىلى 

版本←نهشىرى 

生成目标文件←نىشان ھۆججهتنى چىقىرىش 
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 تىن ئۆتكۈزۈش ئۇسۇلى weft ئۇيغۈرچه تور بىكهتنى. 5

 Sahar010 :ئاپتورى

 : قاچىالڭ ۈشۈرۈپبولىشى كىرەك ، بولمىسا بۇ يهردىن چ weft ئاۋۋال سىزدە

 id?asp.list/uyghur/com.xamxar.www://http=164چۈشۈرۈڭ

 ئىككى خىل بولۇپ ، بىرسى خهت نۇسخسىنى بىر بىرلهپ  ئۇسۇلىتىن ئۆتكۈزۈش weft ئادەتته

بىرىنجى خىل ئۇسۇل سهل ئاۋارچىلىق شۇڭا ھازىر ..نى تالالش بىراقال ھهممى تالالش ، يهنه بىرسى

 .. خىل ئۇسۇلنى تونۇشتۇرىمهن ، كىيىنكى قىسىمدا باشتىكى ئۇسۇلمۇ كۆرسىتىلىدۇ ئىككىنچى

ئۆزىڭىز ئۇيغۈرچه  ياكى باشقا تور بهت ياساش دىتالىدىن پايديلىنىپ ، frontpage سىز ئاۋۋال

بىرەر قۇر خهت يېزىپ )  ساقالڭپبىر ئاددى بهت ياساتونۇتماقچى بولغان خهت نۇسخسىدا 

 :مهسلهن..بولىدۇ  ، ياكى ئاپئاق بهتتىن بىرنى ساقلىسىڭىزمۇ) قويسىڭىزال بولدى

  

ن تهرتىپ بويىنچه تۆۋەندىكىلهرنى قاچىالپ بولغاندىن كىيىن قوزغىتىڭ ، ئاندى نى weft سىز
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خالىغانچه ( يهرگه كهلگهندە خهت ساندۇقى ۋە ئىسمنى يىزىڭكىيىنكى قهدەم دىگهننى بىسىپ،بۇ

 .)يازسىڭىزمۇ بولىۋىرىدۇ
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يهردىن سىز ئۇيغۈرچه  بۇ..ئاندىن كىيىنكى قهدەم دىگهننى باسسىڭىز بۇ باسقۇچقا كىلىسىز 

  : مهسلهن...ن بهتلهرنى تالاليسىز تونۇتماقچى بولغا

 50



 51



 52



 53



 54



شۇنىڭ بىلهن ...بېسىۋىرىڭ  قا يهر بىلهن كارىڭىز بولمىسۇن ، كىيىنكى قهدەم دىگهننىئاندىن باش

نىڭ كۆپىيىپ  eot قارىسىڭىز بىر دانه ئهمدى بايىقى ھۆججهت ساقلىغان يهرگه...ئىش تامام 

دىگهندەك قىلغان بولسىڭىز ئىشىڭىز چوقۇم ئوڭۇشلۇق  ئهگهر ھهممىنى مهن..قالغانلىقى كۆرىسز 

ماقۇل ئهمسه ئىشىڭىز ئوڭغا ...ئاالقىلىشىڭ مهن ياردەم قىلىمهن   قىاللمىسىڭىز مهن بىلهنبولىدۇ ،

 .. تارتقاي

 باتۇر جهڭچى: تهستىقلىغۇچى 
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 فىلىمگه ئۇيغۇرچه يېزىق كىرىشتۈرۈش توغرىسىدا. 6

  .ئىنتىل سهيناسىدا ئىالن قىلىنغان

 يېزىق كىرگۈزۈپ كهڭھازىرغىچه ئىككى فىلىمنى مۇۋەپپهقىيهتلىك تهرجىمه قىلىپ 

قانداق ئىشلهش  . بۇنىڭغا نۇرغۇن تورداشالر ئىنتايىن قىزىقتى. تورداشالرنىڭ ھوزۇرىغا سۇندۇم 

مهن ئۆزەمنىڭ ئۇسۇلىنى  تۆۋەندە. قانداق كىرىشتۈرۈش ، قانداق دېتالالرنى ئىشلىتىش دېگهندەك 

 . قىسقىچه چۈشهندۈرىمهن

. چۈشۇرىسىز  ولغان كىنونى ۋە كىنو يېزىق ھۆججىتىنىئالدى بىلهن سىز تهرجىمه قىلماقچى ب .1

 شهكلىدە بولىدۇ  AVI كىنو ھۆججىتى. دا بار  www.shooter.cn يېزىق

www.verycd.com  ەلهيسىز ، ئهگهر سىز كىرىشتۈرۈشنى بىلهن چۈشۈر غا بېرىپ ئىشهك

پهقهت بىر تهرەپتىن كۆرۈپ . خالىغان شهكلى بولسىمۇ بولىدۇ  ھۆججىتىنىڭ ئويلىمىغان بولسىڭىز كىنو

 . شهكلىدە بولىدۇ SRT يېزىق ھۆججىتى. قىلىشقا ئىشلىتىش ئۈچۈنال چۈشۈرگهن بولىسىز  تهرجىمه

قىلىسىز ،   بىر جۈمله تهرجىمه- جۈمله نى خاتىرە دەپتهردە ئېچىپ بىر SRT چۈشۈرگهن .2

يېزىپ . ئۇچۇرلىرىغا تېگىشمهڭ  پهقهتال تېكست مهزمۇنىال تهرجىمه قىلىسىز ، باشقا ۋاقىت دېگهندەك

ھالىتىدە ساقالپ  UNICODE چوقۇم. كېرەك  بولغان تېكىستنى ساقالشقا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىش

 . چېكىنىش كېرەك
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 خاتىرە دەپتهرگه نورمال ئۇيغۇرچه يېزىش ئۈچۈن ياخشىراق كىرگۈزگۈچ بولىشى ، خهت 

  . نۇسخىسىنى ئوبدان تالالش كېرەك

دېگهن  vobsub قويغۇچ بولۇشى كېرەك ، بولمىسا Media Player Classic سىزدە .3

قىلىپ ، قويغۇچتا  يېزىق بىلهن كىنو ھۆججىتىنىڭ نامىنى ۋە ئورنىنى ئوخشاش. دېتالنى قاچىالڭ 

نۇسخىسىنى ئوڭ ئاستى بۈرجهكتىكى  خهت. قويسىڭىز سىز ئىشلىگهن يېزىق ماس قهدەمدە كۆرىنىدۇ 

نىڭ خاسلىقىنى قوزغۇتۇپ  vobsub بىۋاسته ياكى. يېشىل سىن بهلگه ئارقىلىق تاللىسىڭىز بولىدۇ 

 . ئارقىلىق تهڭشهڭ DirectVobsub بوسوغىغا كىرىپ. تاللىسىڭىزمۇ بولىدۇ 
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vobsub     رىشتۇرنىڭ رولى بولسا سىزگه ئاسما يېزىقنى كۆرسىتىپ بې . 

دېگهن دېتال  Helix Producer Plus يېزىقنى كىنوغا بىرلهشتۈرۈۋېتىش ئۈچۈن مهن . 4

سىزگه ئاپتوماتىك يېزىقنى كىرگۈزۈپ  غا ئايالندۇرغان ، بۇدېتال  RMVB  نى AVI بىلهن
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 . سىزگه ئامهت تىلهيمهن 

 30437838 . توپىغا قوشۇلۇڭ QQ تهرجىمىگه قىزىقسىڭىز بۇ

 [ 19:20:29 15-10-2006:تهھرىرلىگهن ، ۋاقىت rock بۇ يازمىنى

ئهپسۇسكى ئاپتۇرى ياكى ئىنتىل .بۇ يازمىنى مهن ئىالن قىلىنغاندا كۆچۈرۈپ ساقلىۋالغان

 .ئاپتۇرنىڭ ئهيىپكه بۇيرۇماسلىقىنى سورايمهن.مۈنبىرىگه يوللىغۇچى ئىسمىنى خاتىرلىۋالماپتىمهن
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  Video Converter 1#  تىدارلىق ئايالندۇرۇش قۇرالىكۆپ ئىق. 7

  : ئاپتۇرى 

    ھهمدۇلال مهخمۇت - پىچان ناھىيه تۇيۇق يېزا مهركىزى مهكتهپتىن  

  :تىلفۇن نۇمۇرى 

0995 -8360021  

  838205: پوچتا نۇمۇرى 

Email: hamdul@126.com                QQ:422727172 

         

  

 كىنو ھۆججهتلېرىنى ئوپتىك دېسكىغا ئويىۋىلىپ –سىز توردىن چۈشۈرگهن بهزى ياخشى ناخشا 

  نىڭ Neroساقالپ قۇيۇشنى ئويلىغىنىڭىزدا ئۇ ھۆججهتنى ئوپتىك دېسكا ئويۇش يۇمشاق دىتالى    

ۆججهتلهرنى ئۆزىڭىزگه تۇنىماسلىقى سهۋەبىدىن خىيالىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرالماي قالغانمۇ ؟ بهزى ھ

الزىملىق شهكلىدىكى ھۆججهتكه ئايالندۇرالماي شۇنداق بىر يۇمشاق دىتالنىڭ بۇلىشىنى ئارزۇ قىلىپ 

 نى Video Converter 1#كۆپ ئىقتىدارلىق ئايالندۇرۇش قۇرالى يۇرگهنمۇ ؟ئۇنداق بولسا سىز  

  . توردىن چۈشۈرۈپ ئىشلىتىڭ 

 نى ئىشلهتسىڭىز  Video Converter 1#ندۇرۇش قۇرالى كۆپ ئىقتىدارلىق ئايالئهگهر سىز  

. ھهر قانداق شهكىلدىكى مېدىئا ھۆججىتىنى ئۆزىڭىز خالىغان تىپتىكى ھۆججهتكه ئايالندۇرااليسىز 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه يهنه ئۇنىڭ پارچىالش ، بىرلهشتۈرۈش ، ئاۋاز ۋە سۈرەتنى ئۈزۈ پ ئېلىش ئىقتىدارى 

  .  ڭىزنى قاندۇرىدۇ سىزنىڭ تۈرلۈك ئېهتىياجى

    Video Converter 1#: يۇمشاق دىتال نامى 
   MB 2.72:    سىغىمى 

  Windows 98/Me or Windows 2000/XP:  ئىشلهش مۇھىتى 
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  :بۇ يۇمشاق دىتالنىڭ ئىقتىدارلېرى 

#1 Video Converter يۇمشاق دىتالى قولاليدىغان media ، ھۆججهت شهكىللېرى كۆپ 

 ئۇ . ىتى تېز ھهم پىرىسالش سۈپىتى يۇقۇرى بولغان كۆپ ئىقتىدارلىق يۇمشاق دىتال ئايالندۇرۇش سۈرئ

DivX avi   MPEG 1,  MPEG 2, MPEG 4  ئۆلچىمىدىكى بارلىقmedia ھۆججهتلېرىنى 

 ئۆلچىمىدىكى ئاۋاز MPEG layer  1  layer 2,  layer 3شۇنىڭ بىلهن بىرگه يهنه . قولاليدۇ 

 ھۆججىتىنى wmv/asf خىل ئوخشىمىغان تۈزۈلۈش شهكلىدىكى 27ئۇ يهنه  . ھۆججهتلېرىنى قولاليدۇ

 avi.   تۈزۈمىدىكى ھۆججهتكه ئايالندۇرۇپ چىقىرىپ بېرەلهيدۇ NTSC /PALقولالش بىلهن بىرگه  

  گه ئايالندۇرااليدۇ  ئۇ يهنه ھازىر توردا VCD/DVD /SVCD /MPEG /MPEG 2  1ھۆججىتىنى  

ئۇ .   ھۆججهتلېرىنىمۇ باشقا شهكىلدىكى ھۆججهتلهرگه ئايالندۇرااليدۇ RM ئهڭ كۆپ تارقىتىلدىغان

 mpg,mpeg,AV,DAT,WMV,asf,vob ھۆججهتلېرى mediaقولاليدىغان ئاساسى 

  .قاتارلىقالردىن ئىبارەت 

  

  .  بۇ يۇمشاق دىتال تۈۋەندىكىدەك ئىقتىدارالرغا ئىگه 

  .را ئايالندۇرۇش  ئا– ھۆججهتلېرىنى ئۆز mediaھهر خىل شهكلىدىكى  .1

  ئارا بىرلهشتۈرۈش– ھۆججهتلېرىنى ئۆز mediaھهر خىل شهكلىدىكى  .2

  ھۆججهتلېرىنى پارچىالش mediaھهر خىل شهكلىدىكى  .3

 . ھۆججىتىگه ئايالندۇرۇش MP3 ھۆججهتلېرىنى mediaھهر خىل شهكلىدىكى  .4

  ھۆججهتلېرىدىن رەسىم ئۈزۈپ ئېلىش mediaھهر خىل شهكلىدىكى  .5

 

 دىتالنىڭ ئىقتىدارى ھهقىقهتهن يۇقۇرى بۇلۇپ ، ئىشلىتىش ئۇسۇلىنىڭ ئاسانلىقى ، بۇ يۇمشاق

. پىرىسالش سۈرئىتىنىڭ تېزلىكى بىلهن ئىشلهتكۈچىلهرگه ناھايىتى زور قۇاليلىقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ 

  ھۆججهتلېرىگه ئايالندۇرۇش VCD،mpg ھۆججهتلېرىنى WMV,asfبۇلۇپمۇ بۇ يۇمشاق دىتالنىڭ 
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  : يۇمشاق دىتالنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى 

تۈۋەندىكى رەسىمدىكى بۇ يۇمشاق دىتالنىڭ ئاساسى كۆرۈنمه يۈزى بۇلۇپ ئىشلىتىش ناھايىتى 

  .ئاددى 

  

  .ۇپ ئۆتىمىز  بىرلهپ تۇنۇشتۇر–تۈۋەندە بۇ يۇمشاق دىتالنى ئىشلىتىش ئۇسۇلىنى بىر 

  . ئارا ئايالندۇرۇش – ھۆججهتلېرىنى ئۆز mediaھهر خىل شهكلىدىكى . 1

  . يۇمشاق دىتالنى قوزغاتقاندىن كىيىن  كۇنۇپكىسىنى باسساق تۈۋەندىكىدەك كۆزنهك چىقىدۇ 
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 كۇنۇپكىسىنى 向导ئاندىن . بىر قېتىمدا بىر ياكى بىر قانچه ھۆججهتنى بىراقال تالالشقا بۇلىدۇ 

كىيىنكى قهدەمدە چىقارماقچى بولغان ھۆججهتنىڭ تىپى ۋە چىقىرىش ئورنى . پ داۋامالشتۇرىمىز بېسى

چىقىرىلدىغان ھۆججهت تىپىنى بهلگىلىگهندە ئۆزىمىزگه الزىملىق .قاتارلىقالرنى بهلگىلهيمىز 

  . ھۆججهت تىپىنى كۆرسىتىپ قويساقال بۇلىدۇ 

     
ججهتنىڭ چوڭ كىچىكىلىكى ، ئىكران كهڭلىك تارلىقى  كىيىنكى قهدەمدە چىقارماقچى بولغان ھۆ

. ئادەتته بۇ تۈرگه ھېچقانداق ئۆزگهرتىش كىرگۈزمىسهكمۇ بۇلىدۇ . قاتارلىقالرنى  مۇۋاپىق تهڭشهيمىز 
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تامامالش  كۇنۇپكىسىنى باسساق ئاساسى كۆزنهككه قايتىپ ئىجرا قىلىش بۇيرۇقى ئاندىن 

ئايالندۇرماقچى بولغان ھۆججهتنى تالالپ ئىجرا قىلىش كۇنۇپكىسىنى . بېرىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرىدۇ 

  . باسساق ئايالندۇرۇشقا باشاليدۇ 

  
  ۈش ئارا بىرلهشتۈر– ھۆججهتلېرىنى ئۆز mediaھهر خىل شهكلىدىكى . 2

توردا تارقىتىلغان  بهزى ھۆججهتلهر  تورغا يولالش ۋە چۈشۇرۈش سۈرئىتىنى نهزەردە تۇتۇپ ، بىر 

بۇ يۇمشاق . قانچه بۇلهككه پارچىلىنىپ تارقىتىلدىغان بولغاچقا ئۇالرنى بىرلهشتۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ  

  .ى بۇلىدۇ  ھۆججىتىنى ئۆز ئارا بىرلهشتۈرگىلmediaدىتال ئارقىلىق بىر قانچه كىچىك 
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 ئارا بىرلهشتۈرمهكچى بولغان ھۆججهتلهرنى –كۇنۇپكىسىنى بېسىپ چىققان كۆزنهكتىن ئۆز 

  . تالاليمىز 

  

.  كۇنۇپكىسىنى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز 向导ئاندىن رەت تهرتىۋىنى بېكتىۋالغاندىن كىيىن

ڭلىك تارلىقى كىيىنكى قهدەمدە چىقارماقچى بولغان ھۆججهتنىڭ چوڭ كىچىكىلىكى ، ئىكران كه

 .) تۈردىكىگه ئوخشاش . 1تهڭشهش ئۇسۇلى (  .قاتارلىقالرنى  مۇۋاپىق تهڭشهيمىز 

 كۇنۇپكىسىنى بېىسىپ ئاساسى كۆزنهككه قايتىپ ئىجرا قىلىش )تامامالش完成(ئاندىن 

 . كۇنۇپكىسىنى باسساقال بۇلىدۇ  

   ھۆججهتلېرىنى پارچىالشmedia ھهر خىل شهكلىدىكى .3

تىكى پارچىالش كۇنۇپكىسىنى بېسىپ، چىققان كۆزنهكتىن پارچىلىماقچى بولغان ئاساسى كۆزنهك

  . ھۆججهتنى،  ھۆججهتنى چىقىرىش ئورنىنى ۋە باشلىنىش ، ئاخىرلىشىش ۋاقتىنى بهلگىلهيمىز 
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. كىيىنكى قهدەمدە چىقىرىلدىغان ھۆججهتنىڭ تىپى ، پارامىتىرى قاتارلىقالرنى بهلگىلهيمىز 

 كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئاساسى كۆزنهككه قايتىپ ئىجرا قىلىش كۇنۇپكىسىنى ئاندىن تامامالش

  . باسىمىز 

 . ھۆججىتىگه ئايالندۇرۇش MP3 ھۆججهتلېرىنى mediaھهر خىل شهكلىدىكى  .4

ئاساسى كۆزنهكتىكى ئاۋاز كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ،چىققان كۆزنهكتىن ئهسلى ھۆججهتنى ۋە 

  . چىقىرىش ئورنىنى كۆرسىتىمىز 

  

  . ىن كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئاساسى كۆزنهككه قايتىپ ئىجرا قىلىش كۇنۇپكىسىنى باسىمىز ئاند

  ھۆججهتلېرىدىن رەسىم ئۈزۈپ ئېلىش mediaھهر خىل شهكلىدىكى  .5
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ئاساسى كۆزنهكتىكى سۈرەت  كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ،چىققان كۆزنهكتىن ئهسلى ھۆججهتنى ۋە 

تۇتۇشقا باشلىندىغان ۋاقتى ۋە ئاخىرلىشىش ۋاقتىنى ھهمدە رەسىم . چىقىرىش ئورنىنى كۆرسىتىمىز 

  . شۇنداقال ھهر سىكۇنتتا تۇتۇدىغان رەسىم سانىنى بهلگىلهيمىز 

  

  . ئاندىن ئىجرا قىلىش كۇنۇپكىسىنى باسساق بىز بهلگىلگهن بۇيىچه رەسىم تۇتۇشقا باشاليدۇ  

غا ئالدۇرۇلمىسا بۇيۇمشاق دىتال سىناپ ئىشلىتىدىغان يۇمشاق دىتال بۇلۇپ ، تىزىم

بۇ يۇمشاق دىتالنىڭ ئىقتىدارىدىن تۇلۇق .  نى ئورۇندايدۇ 50%ئايالندۇرماقچى بولغان ۋەزىپىنىڭ 

توردىن ئىزدىسىڭىز بۇ يۇمشاق دىتالنى . پايدىلىنىش ئۈچۈن تىزىمغا ئالدۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ 

  . تىزىمالتقۇچىسى بىلهن بىلله چۈشۈرۋاالاليسىز 
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  ئۇالش تهرتىپىىنىسىم كارتاتور . 8

  .بىلىك كۇلۇبىدا ئىالن قىلىنغان

10Mئۇالش تهرتىپىىنىلىق تور سىم : 

 

M100ئۇالش تهرتىپىىنىلىق تور سىم : 
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1000 Mئۇالش تهرتىپىىنىلىق تور سىم : 

 

  .يهنى يۇقىرىقى رەسىم بويىچه ئوخشاش رەڭلهرنى ئوخشاش رەڭلهر بويىچه ئۇاليسىز
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