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 : ئهسكهرتىش
 تېمىغا يۆتكىمهكچى بولسىڭىز شهكلىدە ساقالنغان بولۇپ ، ئهگهر سىز مۇندەرىجىدىن سىزگه الزىملىق word توپالم

ctrlسىز كۆرمهكچى بولغان تېمىغ. تېمىنىڭ ماۋزۇسىنى بىر چىكىڭ  سىنى بېسىپ تۇرۇپ ، سىز كورمهكچى بولغانكۇنۇپكى
 . ا يۆتكهپ بىرىدۇ

بىر چىكىڭ ،مۇندەرىجىگه قايتى نى بېسىپ تۇرۇپ تېما ئىسمىنىctrl ئهگهر تېمىدىن مۇندەرىجىگه قايتماقچى بولغاندا
 . ش مهخسىتىگه يىتهلهيسىز

نورمال كۆرۈلىشى ئۈچۈن ئويغان ك خهت نۇسخىلىرىنى ئىشلىتىلگهن بولۇپ ، خهتنىڭ ukij مه تېمىغايهنه بىرسى ھهم
 . مۇندەرىجىسىگه كۆچۈرۈپ قويۇڭ fonts خهت نۇسخىلىرىنى ukij ياكى. ىرگۈزگۈچىنى قاچىالڭ 
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  تېما

   ئاساسىي تاخىتىدىكى ئۇالنمىالر- »مهدىكار« .30

 
توغرىسىدا ئازراق سوزلهپ بېرە توۋەندە دوسالرغا ئاساسى تاختىدىكى ئۇالنغان قاتتىق دېتالالرۋە ئۇلىنىش ئېغىزى .31

 :ي
دىن كېيىن،كومپىيبويىچه سېتىۋالغان كومپىيوتىر بازىرىغا بېرىپ كومپىيوتىر نىڭ ھهرقايسى زاپچاسلىرىنى تهلىۋىمىز .32

INTEنى ئاساسى تاختىغا ئورنىتىمىز،CPUمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئالدى بىلهن..وتىر قۇراشتۇرىلىشقا باشاليدۇ
Lشېركىتىنىڭ CPU تاختىدىك لىرىنىڭ ھازىر ئىككى تهرىپىدە كىچىككىنه ئېغىزى بار،شۇڭا قاچىلىغاندا ئاساسى
بولىدۇ،بۇنداق بولغاندا يونىلىشى خ نىلىشى بىلهنال قاچىلىساققاچىالش ئورنىنىڭ ئۇدۇل كېلىدىغان يو CPU ى

 .....سىCPU شېركىتىنىڭINTEL سۇرەتتىكى.. ....اتا بولۇپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ

33.  
34. AMDڭشېركىتىنى CPU يونىلىشىنى كورسىتىغا تهرىپىدە ئوخشاشال قاچىلىنىش4سىدا ئورنىتىش يىڭنىسى تهرىپىدە

بولىدۇ،ئهگهر قاچىلىيالماي بولقا بىلهن ئۇرۇپ قاچى ن ئورۇن بار ،شۇڭا خاتا قاچىلىنىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى

 ....چاقچاق.....ئوزىڭىزگه ئاقىۋىتى..لىسىڭىز 

35.  
قىلىشتىكى مۇھىم نهرسىد بۇكهلگۇسىدە رېمونىت!!!! نىڭ قېپىنى تاشلىۋەتمهڭCPUسېتىۋالغان:ئهسكهرتىش .36

يىللىق رېمونىتتىن بهھرىمهن بولىدۇ،شۇ3بىرتهرەپ قىلغۇچ  چۇنكى مهملىكىتىمىزدە سېتىلىۋاتقان مهركىزى....!!!!ۇ
 !!!!!تاشلىۋەتكهنلىگىڭىزگه پۇشايمهن قىلىپ قالماڭ چاغدا قاپنى
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37.  
قاچىاليمىز،ئادەتته قاپلىق سېتىلىدى نى قاچىالپ بولدۇق،ئهمدى سوۋۇتقىچى شامالدۇرغۇچنىCPU شۇنداق قىلىپ .38

تۇقچه تهلىۋىڭىز بولمىسا بىلله بېرىلگهن بېرىلىدۇ،ئهگهرسىزنىڭ ئار بىلهن بىلله شامالدۇرغۇچمۇ قوشۇپCPUغان
شهكلىد تهرەپتىن بىكىتىلىدۇ،كۇۋادىرات4سېستىمىسىدىكى شامالدۇرغۇچالر INTEL...ئاشىدۇ شامالدۇرغۇچ يېتىپ

بولىدۇ،يونىلىش بىلهن ئاالقىلىسى يوق،لې ە،شۇڭا شامالدۇرغۇچنىڭ بېكىتىلىش قىسقۇچىنى چىڭ بېسىپ بىكىتسهكال
تاختىدىكى شامالدۇرغۇچقا توك بېرىش ئۇلىنىشىغا يېقىن تهرىپىنى لدۇرغۇچنىڭ سىمىنى ئاساسىكىن ئامال بار شاما

 ..ئورنىتايلى  قىلىپ

 
AMDسېستىمىسىدىكى شامالدۇرغۇچ نى بىكىتىش CPUئىككى خىل بولىدۇ،بىرخىل نىڭ بىكىتىش ئولچىمىگه ئاساسهن

 ى
Soccket939قاچىلىنىشقا توغراكېلىدىغان ئىككى نۇقتىلىق بىكىتىلىش،يهنه بىرخلى Soccket AM2ئولچىمىگه توغ

شۇڭا ئورناتقاندا ئولچهمگه ئاسا)..پۇتلىق بولىدۇ940بولساSoccket AM2).تۇرنۇقتىلىق بىكىتىش 4را كېلىدىغان 
 ...بولىدۇ سهن دىققهت قىلساق

ھازىر بازاردا س.....بىكىتىمىز بىلهن شامالدۇرغۇچنى بىكىتىپ بولدۇق ،ئهمدى ئىچكى ساقلىغۇچنىCPU شۇنداق قىلىپ
 ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان ھهم ھازىرمۇ كوپ دوسلىرىمىز ئىشلىئىلگىرى ېتىلىۋاتقان ئىچكى ساقلىغۇچ ئىككى خىل،بىرسى بىز

  تۋاتقان
DDR ئاساسلىق ئىچكى ساقلىغۇچ يىل بولغان ،ھهم ھازىرقى2ئىچكى ساقلىغۇچ،يهنه بىرى بولسا بازارغا سېلىنغىلىDD

R2تىدىكى ئئولچىمىگه ئاساسهن ئوخشىمايدۇ،ئاساسى تاخ بولىدۇ،بۇ ئىككىسى ئىشلهتكهن تېخنىكىسى ۋە توك بېرىش
سېتىۋالغاندا ئاساسى تاختا قايسى خىل ئولچهمدىكى ئىچكى ساقلىغۇچنى قولاليدى شۇڭا..ۇلىنىش ئورنىدىمۇ پهرىق بار

24بولسا نىڭDDR2تال،184سى(针脚) نىڭ ئۇلىنىش پۇت سانىDDR.دىققهت قىلساق ئېزىپ كهتمهيمىز غانلىغا

 ...تال بولىدۇ0

 
قاچىلىنىش ئورنى بولىدۇ نىڭ DDR2ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ،يىشىل سى بولساDDR سۇرەتتىكى سېرىق ئۇلىنىش ئورنى

ى ساقلىغۇچ ئولچبۇنداق بىر تاختىغا ئىككى خىل ئىچك ،دىققهت قىلساق ئىككىسىدىكى پهرىقنى كورىۋاالاليمىز،بازاردا
 ...تاختىالر ناھايىتى ئاز ىمنى قولالشنى بىكىتكهن ئاساسى
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تىپتىكى ئىچكى ساقلىغۇ DDR2كېرەك، ىشمىزشۇڭا دىققهت قىل!!!بۇ ئىككى خىل قاچىالش ئورنى دا قاتتىق پهرىق بار 

 ....كويۇپ كېتىشى مۇمكىن،ھهم ناھايىتى خهتهرلىك نىڭقاچىلىنىش ئورنىغا چىتىپ قويساق،DDRچنى مهجبۇرى
كۇچهپ باسساقال ،ئىككى تهرىپىدى ئىچكى ساقلىغۇچنى قاچىلىنىش ئوقۇرىغا توغرا كهلتۇرۇپ قاچىلىغاندىن كېيىن سهل

 ...قاچىالش ئاياقالشتى شۇنىڭ بىلهن....ك قىسىۋالىدۇكى قىسقۇچ ئاپتوماتى
  

ATتاختىالر ئاساسهنئ ئولچهملىك ئهمدىكى باسقۇچتا ئاساسى تاختىنى كومپىتور ساندىغۇغا بىكىتىمىز،ھازىرقى ئاساسى
Xبولىدۇ،بهزئورۇنلىرىنى تاختىدىكى ۋېنتا ئورۇنلىرى بويىچه تهڭشىسهكال تاختىالر،قاچىالشتىن بۇرۇن ساندۇقتىكى ۋېنتا 

 ...ھاجهتسىز ىدە تهڭشهشمۇ
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ئورۇنلىرىغا كوپهرەك دىققهت  تىپتىكى ئاساسى تاختىنى ئورناتقاندىمۇ ،ۋېنتاFlex-ATXۋەMicro-ATX بهزى بىر
 .قىلساق بولىدۇ

كاردىالرنى قاچىالش قالدى،مهسىلهن سۇر تاختىنى ساندۇققا قاچىالپ بولدۇق،قىلىدىغان ئىشىمىز باشىقائهمدى ئاساسى 
بۇئورۇن ئوقۇرىPCI-Ex16دىگهندەك،سۇرەتتىكى ھالرەڭلىك ئوقۇر بولسا ەت كاردىسى ،ئاۋازكاردىسى،تور كاردىسى

 .ئولچهملىك سۇرەت كاردىسىنى قاچىاليمىزPCI-Ex16غا
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بىرقېتىمدا بۇ ئىككى خىل ئولچهمنى ....قاچىاليمىز ئولچىمىدىكى سۇرەتكاردىسىنىAGPسۇرەتتىكى قارا رەڭلىك ئوقۇرغا

 ..كوپ ئهمهس دىغان ئاساسى تاختىالر ئانچهقولالي
كوك رەڭلىك ئوقۇ بولىدۇ،قالغانPCI-Ex1بولسا بولىدۇ،ئۇنىڭدىن قىسقا PCI-Ex4رەڭلىك ئوقۇربولسا يىشىل قىسقا

بولىدۇ،بۇ ئورۇنالرغا ئاۋاز كاردىسى،توركاردىسى دىگهندەك كهڭهيىتمه كاردى ئوقۇرىPCIر بولسا بىزكوپ ئۇچرىتىغان
 ...ىزسالىم الرنى

ساقلىغۇچالرنى،يهنى قاتتىق دېسكا،ئوپتىك دېس كاردىالرنى قاچىالش تۇگىگهندىن كېيىن ئهمدىكى باسقۇچتا سىرىتقى

ساندۇقنىڭ ئالدى تهرىپىدىن ئىتتىرى(光驱)ئوپتىك دېسكا ئوغۇچنى...بىكىتىمىز كا دىگهندەك سايمانلهرنى ساندۇققا

ۋېنتىسىنى بىكى  بولسا ساندۇقنىڭ ئىچكى قىسمىدىن ئورنىتىمىز،ھهمۋېنتىسىنى بىكىتىمىز،قاتتىق دېسكىنى پ كىرگۇزۇپ
 ..تىمىز

ئۇIDEبۇيان ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان قاتتىق دېسكىنىڭ ئۇلىنىشى ھازىر ئىككى تۇرگهبولىندۇ،يهنى بىزنهچچه ئونيىلدىن
 .تېخنىكىسىدۇرSATA كهلگهن يىلدىن بۇيان ئوزلىشىپ2لىنىش ،يهنهبىرى يېقىنقى 

IDE بېكىتىمىز،يهنه بىرئۇچىنى قاتتىدېسكىغا بىكىتى سىمى ناھايىتى كهڭرى بولىدۇ،بىر ئۇچىنى ئاساسى تاختىغائۇلىنىش
 .كورسىتىش بار ،شۇڭا ئۇالش ئاسان مىز،سىمنىڭ ئۇچىدا يونىلىشىنى
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SATAتىپلىق قاتتىق دېسكىنىڭ سىمى ئىنچىكه بولىدۇ،سۇرەتتىكىدەك: 

 
 :شهكىللىك بولىدۇ،شۇڭا سىمنى سۇرەتتىكى ئورۇنغا بىكىتىمىزLئۇلىنىش ئېغىزى
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بىلهن ئاساسى تاختىغا توك بېرىد شۇنداق قىلىپ سايمانالرنىمۇ ئۇالپ بولدۇق ،ئهمدى توك سىملىرىنى ئۇاليمىز،ئالدى
دىكى ئورنىغا سالىمىز،پهرىق ئېتىش نابېشى نى ئاساسى تاختى ىغان سىمنى ئۇاليمىز،سۇرەتتىكى ئاق رەڭلىك چوڭ توك

 ھايىتى ئاسان

 
رەڭلىك باشالر بولسا ئوپتىك دېس گه توك بېرىش بېشى،ئۇنىمۇ ئورنىغا سالىمىز،قاراCPUكىچىك ئاقرەڭلىك بېشى بولسا

شهكىللىك باش دەيمىز،ئۇلىغاندا دىققهت قىلىشىمىز D بېشىدۇر،بۇنى تىپلىق قاتتىق دېسكىنىڭ توك بېرىشIDE ا ۋەك
ساي تىپلىقSATA قىلىپ ئورنىتىشقا قهتئى بولمايدۇ، توۋەندىكى سۇرەتتىكى قارا رەڭلىك باش كېرەك،مهجبۇرى تهتۇر

 .مانالرنىڭ توك برىش بېشىدۇر
 

 .....قوزغىتايلى شۇنداق قىلىپ ئۇاليدىغان نهرسىالرمۇ تۇگهپ قاپتۇ،ئىكراننى چىتىپ كومپىيوتىرنى
ه مهدىكار ھهرۋاقىت تهبولىدۇ،كهمىن يهنه مهسىله بولسا دوسالر مۇنبهرگه تېما يوللىساق...بۇگۇن مۇشۇنچىلىك بولسۇن

 ...ييار
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！

 

 
  

ئوقۇرى بارلىقىنى كوردۇق،شۇ سۇرەتتىكى ئاساسى تاختا يۇقىرىدىكى ئىك4يۇقىرىدىكى سۇرەتته بىز ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ 
پ چىقكى خىل ئولچهمنى قوللىغان ،بۇ مۇ ئاساسى تاختا شېركهتلىرىنىڭ ئىستىمالچىالرغا ئاسانلىق بولىشى ئۇچۇن ئىشله

ارغان مهھسۇالتى،بۇنداق مهھسۇالت ناھايىتى ئازدۇر،شۇڭا قاراقويۇق ئىككى خىل ئولچهمنى تهڭ قولاليدىكهن دىسه
ئىچكى ساقلىغۇچ ئوقۇرى بار،لېكىن ئۇالر پهقهت بىرخىل ئولچهمنى قولال4ك بولمايدۇ،بهزى ئاساسى تاختىدىمۇ شۇنداق 

 !!!يدۇ خاالس
 ،ئۇالر رەڭگى بىلهن پهرىقلىق،سۇرەتتىكى ھالرەڭ ئوقۇر بىرگۇرۇپپا،كوك رەڭلىك ئوقۇر ئوقۇر بار4توۋەندىكى سۇرەتتىمۇ 

双(ئىچكى ساقلىغۇچ بىلهن قوش تونىللىق512MB بىرگورۇپپا بولىدۇ، بىز مهسىلهن ئىككى تال ئوخشاش ئولچهمدىكى

通道 (كى كوك رەڭلىك ئوقۇر گورۇپپىئىچكى ساقلىغۇچ گۇرۇپپىسى قۇرماقچى بولساق،ياكى ھالرەڭ ئوقۇر گۇرىپپىسىغا يا

 ...ھالهتته ئىشلهيدۇ双通道شۇنداق بولغاندىال ئىككى ئىچكى ساقلىغۇچ ...سىغا قاچىلىشىمىز كېرەك
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双通道内存技术مهسىله بولسا مۇنبهرگه تېما يولاليل...توغرىسىدا ئىلگىرى تېما يوللىغان،شۇڭا بۇيهردە توختالمىدىم

  ...ى
  

yengilik            چاوشهنچېڭ دىگهن نىمه گهپ ؟  
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  3:17:07 3-6-2007 :ۋاقتى yengilik :تۈۋەندىكىسى نهقىل قىلىنغان مهزمۇن، ئهسلى يوللىغۇچى
 چاوشهنچېڭ دىگهن نىمه گهپ ؟ 

 :اپ قىاليبهرمهپتىمهن،ھازىرال جاۋ كهچۇرۇڭ،مانهچچه كۇن ئالدىراش بولۇپ قېلىپ،سوئالىڭىزغا ۋاقتىدا جاۋاپ
مۇجهسسهملهنگهن بولىدۇ،ئۇالر بىرتهرەپ قى ئىچىگه نهچچه مىليون كىرىستال المپا(cpu)مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ   

بۇففېرالردىن تهركىپ تاپقان بولدىۇ،ئادەتته ئىجرابولىۋاتقان بۇيرۇقالر بۇ دەرىجىلىك- 2دەرىجىلىك بۇففېر،-1لش قىسمى ۋە
بواللماي،ئىسراپچىلىقنى كهلتۇرۇپ چىقىرىدۇ، دىن تۇزۇلگهن ھېساپالش ئورۇنلىرىنى ئىشلىتىپكوپ كىرىستال المپى نچىۋاال

تېخنىكىسنى مهركىزHyper-Threading Technologyئىشلىتىشنى كوزدە تۇتۇپ شۇڭا ئېنتىل شېركىتى بۇ رايونالرنىمۇ
لوگىكىلىق ئىجرا توك يولىدا هلۇم بىرقىسىمقىلغۇچتا ئىشلهتكهن،يهنى كىرىستال المپىالردىن تهركىپ تاپقان م ى بىرتهرەپ

قىلغۇچنى تهسىس قىلىپ،ئىجرا بۇيرۇقىنى بۇرايونالرغا بېرىش ئارق ،مهھهۇم ھالهتتىكى ئىككىنچى بىردانه مهركىزى بىرتهرەپ
ق مهركىزىيادرولۇ بۇ بىز ھازىر كورىۋاتقان ھهقىقى قوش.ئىجرابولىدىغان بۇيرۇقالرنىڭ سانىنى كوپهيىتكهن ىلىق،بىرۋاقىتتا

پهقهت بىر مهركىزى بىرتهرەپ قىلىش يا بولساHyper-Threading Technology بىرتهرەپ قىلغۇچ بىلهن پهرقى بار،
تهمىنلهيدۇ،ھهقىقى قوش يادرولۇق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ بىردانه پىرىستا ئى دروسىدامهھهۇم يهنه بىر ئىجرا يادروسىنى

 .....بولىدۇ لىش فىزىكىلىق يادروسىنى مۇجهسسهملىگهنياكى ئۇنىڭدىنمۇ كوپ بىرتهرەپ قى ككى
شېركتىنىڭ مهركىز بىرتهرەپ قىلغۇچىنىڭ مهلۇم تۇ ھازىر بازاردا سېستىلىۋاتقان مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچالردا پهقهت ئېنتىل

 قىلغۇچشېركىتىنىڭ مهركىزى بىرتهرەپamdتېخنىكىسى قوللىنىلغان،Hyper-Threading Technologyرلىرىدە بۇخىل
 !!!بۇنداق تېخنىكا يوق لىرىدا

 :دىققهت
Hyper-Threading Technologyبىلهن amdشېركىتىنىڭ سۇپىسىدىكى HyperTransportئىككىسى ئو بولسا

 :خشىمىغان ئىككى خىل تېخنىكا،دىققهت قىلىشىمىز كېرەك
Hyper-Threading Technologyبولسا مهھهۇم ئىككى يادرو تېخنىكىسى... 

HyperTransportتېخنىكىسى بولسا amdبىرتهرەپ قىلغۇچ ۋە سىرىتقى سۇپىسىدا كهڭ قوللىنىدىغان ئوزەكلهر،مهركىزى
 !!!تونىلى تېخنىكىسى  سايمانالرنى ئوزئارا ئۇاليدىغان ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش

  
Hyper-Threading تېخنىكىسىنى ئىشلهتكهن مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ قېپىدا HTال پهرىق يېزىلىدۇ،ئاسان دەپ

 :تېخنىكىنى قولاليدىغان مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچالر قىالاليمىز،توۋەندىكىسى بىز كوپ ئۇچرىتىدىغان بۇخىل

Pentium4 3.06GHz 、2.40C、2.60C、2.80C 、3.0GHz、3.2GHzھهمPrescottبىر تىپتىكى مهركىزى

مهركىزى بىرەتهرەXeon تۇردىكى  لىتىدىغانتهرەپ قىلغۇچالر،شۇنداقال مۇالزىمىتىمىز ۋەمهخسۇس خىزمهت سۇپىسىدا ئىش
 .پ قىلغچۇالردىمۇ بۇخىل تېخنىكا بار

بۇخىل تېىخنىكىنى قولاليدىغان ئ قوللىشى كېرەك،تهۋەندىكىسىBIOS بۇخىل تېخنىكىنىمۇ ئاساسى تاختىدىكى ئوزەكلهر ۋە
 :وزەكلهر

Intel875نىڭP，E7205，850E，865PE/G/P，845PE/GE/GV，845G(B-stepping)，845E。875

P，E7205，865PE/G/P，845PE/GE/GVئوزەكلىرى. 

SISنىڭSiS645DX(B 版)、SiS648(B 版)、SIS655、SIS658、SIS648FXئوزەكلىرى. 

VIAنىڭP4X400A、P4X600、P4X800قاتارلىق ئوزەكلىرى. 

WINXPتوۋەن سېستىمىالر بۇخىل تېخنىكىنى قوللىماسلىغى مۇمكىن!!!! 
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   تېما -2
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   جاۋاپ ساقلىغۇچتىن ئىچكى» مهدىكار«

  

تېما يوللىغان ئىدىم،نهۋرۇز ئهپهندىم تونۇگۇن دوسالرغا كومپىيوتىر ئىچىدىكى قاتتىق دېتالالرنىڭ ئۇلىنىشى توغرىسدا

سو توغرىسىدا سوئال...قوش)双通道( ساقلىغۇچتىكى قوش تونىللىق ئۇلىنىش نى كورگهندىن كېيىن،ئىچكى ئۇشبۇتېمى

دىگهن ئاتالغۇ双通道内存技术يوللىدىم، راپتىكهن،شۇڭا بۇ سوئالغا ئايرىم تېما قىلىپ يولالشنى ئويالپ،بۇتېمىنى

مۇمكىن،شۇنداق بولسىمۇ مۇشۇنداق دەتهرجىمه قىلىنمىغان بولىشى  نى ئۇيغۇر چىگه تهرجىمه قىلغاندا بۇ سوز ياخشى
 :تېما باشالندى...خوپ.......قاالر كىيىن بۇئاتالغۇغا ياخشىراق بىر تهرجىمه نام بېرىلىپ.........تۇرايلى پ ئاتاپ

INTEL باشالپ،ئوزىنىڭ سېستىما ئوزىكىدىكى يىلىدىن2004شېركىتى)北乔芯片MCH(قىلغ ۋەمهركىزى بىرتهرەپ

كوتۇرگهند800Mhzنى)前端总线速度(سۇرئىتىنى ر ئالماشتۇرۇش غول لىنىيهسىنىڭئوتتۇرىسىدىكى ئۇچۇ)CPU(ۇچ

 .بىلهن ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش تېزلىگى توۋەن بولۇپ قالدى ىن كېيىن،ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ يۇقىرىدىكى لىنىيه

 

ئوزىنىڭ ئۇچۇر بىرتCPUكورۇلۇپ، تهك ئهھۋال(数据带宽)ھهم ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش لىنيهكهڭلىگى تار بولۇپ قېلىش

قىلدۇرالمايدىغان،ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش نىسبىتى توۋەن بولۇشتهك ئهھۋال كېىلى ەرەپ قىلىش تېزلىگىنى دىگهندەك جارى

 .نى ئوتتۇرىغا قويدى双通道内存技术شېركىتىINTEL ەپ قىلىش ئۇچۇنچىقتى،شۇڭا بۇ مهسىلىنى بىرتهر پ

ئRDRAMشېركىتى ئوزىنىڭRAMBUS ساقلىغۇچ تېخنىكىسىنى ئىلگىرى قوش لىنىيىلىك ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ئىچكى
نىڭ ئىچكى ساقلىغۇچىنىڭ سۇرئىتى ناھايىتى تېزبولسىمۇ،RAMBUSبولۇپ ئىشلهتكهن، ىچكى ساقلىغۇچىدا بىرىنچى

تېخنىكىسىن 双通道内存技术نىڭINTELكىچىك بولغاچقا،SDRAMڭ ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش كهڭلىگىئۇنى لىكىن

بولۇش ۋە سېستىلى نىڭ ئىچكى ساقلىغۇچى ئىشلهپچىقىرىش راسخوتى يۇقىرىRAMBUS ئىشلهتكهن ئىدى،لېكىن ى
ىدى،ھازىرئىچكى ساقلىغۇچ ئىگهللSDRAM ش باھاسىنىڭ قىممهتلىگىدىن ئاخرى بازاردىن چېكىنىپ چىقتى،ئورنىنى

ئىچكى ساقلىغۇچىنى پهRDRAMنىڭRAMBUSئىچكى ساقلىغۇچالر، تىپتىكى2DDRۋەDDR بىز ئىشلىتىۋاتقىنىمىز، 

RDRمۇ)缓存(نىڭ ئىچىدىكى كىچىكىپ ساقلىغۇچCPUدىال كورەلهيمىز،工作站مۇالزىمىتىز ۋە قهت يۇقىرى باھالىق

AMئىلگىرى مۇنبهر ىكى تهرەققىياتى توغرىسىدايۇقىرىدىكى ئىچكى ساقلىغۇچ نىڭ ھهرقايسى دەۋىرد...بىرتۇرى نىڭ
 ...بولىدۇ،بۇيهردە ئارتۇق توختالمىدىم گه تېما يوللىغان ئىدىم،قىزىىقىدىغان دوسالر كورۇپ باقسا
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双通道内存技术64يهنى ئىككىدانه ..كونتىرول قىلىش تېخنىكىسىدۇر بولسا قوش ئىچكى ساقلىغۇچbitلىق كونتىرول

ئۇچۇر ئا  كونتىرول ئوزىكىنى شهكىللهندۇرىدۇ،شۇنىڭ بىلهن ئىچكى ساقلىغۇچنىڭلىق128bitبىردانه  لىغۇچ قوشۇلۇپ
تېخىمۇ كوپ سانلىق مهلۇماتالر بىله ساقلىغۇچنىCPUلماشتۇرۇش لىنىيهسىنىڭ كهڭلىگىنى بىرھهسسه يۇقىرى كوتىرىپ،

دى يۇقىرى سۇرئهتلىك تاشيبۇ خۇد....ئىقتىدارىنى يۇقىرى كوتىرىدۇ ن تهمىنلهپ،سېستىمىنىڭ خىزمهت بىرتهرەپ قىلىش
دىگهن گه ماشىنا يولى بولدى4تاشيول ئىلگىرى پهقهت ئىككى تال ماشىنا يولى بار بولسا ،ھازىر  ولغا ئوخشايدۇ،بۇ

 ....ئېهتىمالىمۇ توۋەنلهيدۇ ئۇنداقتا تىىخمۇ كوپ ماشىنىالر ئوتۇپ،تاشيولنىڭ توسۇلۇپ قېلىش..پ
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ئۇلىنىشنى كورۇپ بېقىڭالر ،پايدىسى  قىزىقىدىغان دوسالر توۋەندىكى...سهۋىيهم توۋەن بولغاچقا مۇشۇنچىلىك يازاي

 ....تىگىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس
 ئۇلىنىش

 يولالڭالر ولسا مۇنبهرگه تېمادوسالر يهنه مهسىله ب..بۇگۇن تېما مۇشۇ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تىما-3
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  ئوپتىك دىسكا ئويۇش» مهدىكار«

  

بۇگۇن ئهمهت ئويىدە ئولتۇرۇپ توردىن كومپىيوتىرىغا فىلىم چۇشىرىۋاتاتتى،توردىن فىلىم چۇشۇرۇش،دېتال چۇ

رقىسمى ئىدى،تويۇقسىز چۇشۇرۇش دېتالى ئىكرانغا ئۇچۇرشۇرۇش ئۇنىڭ كۇندىلىك كومپىيوتىر مهشغۇالتىنىڭ بى

دەپ ئۇ>دېسكا رايونىڭىزدا بوشلۇق ئازىيىپ كهتتى،دېسكىدىن بوش ئورۇن چىقىرىڭD:\سىزنىڭ<. يوللىدى

گىگابايىتلىق دېسكا تۇرسا،نهدىمۇ بۇنداق بالد160چۇرنى كورسهتتى،ئاالشهرىڭنى دىدى ئۇئىچىدە،بۇ دىگهن

دىگهندەك  ئۇ...دىگىنىچه دېسكا رايونلىرىنى تهكشۇرۇشكه باشلىدى –رقاراپ باقايچۇ بى!..ۇر توشۇپ كهتسۇن

قانداق قىالرمهن ئهمد.  توختىماي نهرسه چۇشۇرۇپ،كونا نهرسىلهرنى ئوچۇرمهي،دېسكا توشۇپ قالغان ئىدى

قويۇپ چۇشۇرئۇچوڭقۇر خيالغا پاتتى، ئوچۇر ۋېتهي دىسه،ھهممىسى ئۇكومپىيوتىرنى كېچه كۇندۇز ئېچىپ ..ى؟

ئۇغهمدە ئولتۇرغان په!!...گهن نهرسىلهر،ئوچۇرمىسه ھازىرقى چۇشۇرىۋاتقان نهرسىلهرگه دېسكىدا ئورۇن يوق

يتىدە ئېسىگه كومپىيوتىر بىلهن بىرمهزگىل ئېيتىشىپ،ھازىر ئوزىگه مۇتهخهسس دەپ نام قويۇۋالغان سهمهت گ

ئهمهت تېلىفون تورۇپكىسىنى قولى)..ن لهقىمى ئىدىبۇئۇنىڭ كىچىكىدىن دوسالر ئارىسىدا قالغا(اڭگۇڭ كهلدى

 .غا ئالدىدە،سهمهتتىن مهسلىههت ئېلىش ئۇچۇن تېلىفون نومىرىنى باستى

.دىدى ئهمهت...ئاداش گاڭگوڭ جۇەنجىيا،بارمۇسهن،ئايىمىڭگه مۇبارەك بولسۇن..ساالمۇ ئهليكوم..ئاللو-

  

  :سهمهت تېلىفوندا ئېرىنىپ جاۋاپ قايتۇردى

سېنىڭمۇ ئايىمىڭگه مۇبارەك بولسۇن،نىمهقىلىۋاتىسهن؟تونۇگۇن يا ئويگه ھېيىتالپ كېلهمدىكىن دەپ ساقلىسا-

قويۇپتىكهنمىز،بجىڭ ئويناپ 6م كېلىشمىدىڭ،شۇنىڭ بىلهن ئىدارىدىكىلهر كهپتىكهن،نهچچهيلهن ئولتۇرۇپ

بى..مىجهز يوق...يهنه كومپىيوتىرىڭ بۇزۇلدىمۇ؟ بۇزۇلسا ئهته ئوڭىشايلى ئاداش...ۇگۇن مىجهز پېتى دەيمهن

  ..نىمه بولدى؟..تېزدىگىنه ..شىم يېرىلىپ كېتهي دە ۋاتىدۇ
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بىزدە...ئىچهممىگهن ھالىڭغا نىمه قويۇپتۇ سېنى..ھى ھى ھى..قاتتىق چىشلىۋالغان ئوخشىمامدۇ سېنى.. ئوخو-

هش كۇن ئۇخاليدىغان گاڭگۇڭ جيۇرتۇم كوالسى ئىچسهڭمۇ ب..ھى ھى ھى..ك ئىچهلىسهڭ ئىش باركهندە ساڭا

  .ئهمهت چاقچاقنى ياغدۇرىۋەتتى-...ۇمۇسهن

دېدى سهمهت ئاغىنىسىنىڭ گېپىگه چىدالما..ئادەمنى زاڭلىق قىلماي،نىمه ئىش بارلىغىنى دىگىنه؟..ئاداش-

  ..ي

مۇنداق ئىش ئىدى،مېنىڭ قاتتىق دېسكامنىڭ چوڭلىغىنى سهن بىلىسهن،بۇگۇن يهنه توردىن نهر سهچۇشۇر-- 

ڭلۇم ئۇنىمىدى،شۇ سهنىۋاتسام،دېسكاڭ دا ئورۇن قالمىدى دەيدۇ بۇ كاساپهت،ئوچۇرۋېتهي دىسهم زادى كو

ھ..ئهگهر مهسلىههتىڭ جايىدا بولسا،شهنبه كۇنى سورۇننى ئوزۇم تهيياراليمهن..دىن مهسلىههت سوراپ دىگىنه

  .دىدى ئهمهت...ى ھى ھ ى

ئوزۋاقت..مۇنداق دە،دېسكىدا بوشلۇق قالماپتۇدە..ھى ھى ھى..سهن پىخسىق تېخى مىهمان قىلىشنى بىلهمسهن-

تىك دېسكىنىڭ ئورنىغا ئوپتىك دېسكا ئويغۇچنى ئالغىن دېسهم ئۇنىمىغان ئىدىڭ،،ئىدا ئازراق چىداپ ئوپ

  .دىدى سهمهت..ەمدى بىلىپسهندە

ئهمهت نىڭ ئېسىگه كومپىيوتىر ئالغان ۋاقتتىكى ئىشالر ئېسىگه كهلدى،دېمىسىمۇ سهمهت ئۇنىڭغا ئوپتىك دې

  .ىڭ سوزىگه كىرمىگهن ئىدىسكا ئويغۇچنىڭ رولىنى كوپ چۇشهندۇرگهن ئىدى،لېكىن ئۇ سهمهتن

ئادا- ئۇنداق ئهته ۋاقتىڭ بولسا  بازارغا بېرىپ  شۇ دېسكا ئويغۇچ دىگهن كاساپهتتىن بىرنى ئاالمدۇق يه-- 

  .دىدى ئهمهت سال قورىنىپ..ش

دېدى سهمهت ئاغىنىس–بۇنداق مهرىت ئهمهستىڭغۇ ..ئوخو،يانچۇغىڭغا خوتۇنىڭ پۇل سالغان ئوخشىمامدۇ؟-

  .تۇرۇپىنى چاقچاق كهل

خوتۇن بىلمهيدۇ..يۇەن بايراملىق تارقاتقان پۇل شۇ500خوتۇن پۇل بهرمىدى،تونۇگۇن ئىدارىدىن ..ماڭا ۋە-

خوتۇن بىلىپ قالسابۇ پۇلدىنمۇ قۇرۇق..تېزبوله دەيمهن..زادى ئهته بازارغا بېرىپ تاللىشىپ بېرەمسهن يوق..،

چىسالغا بىر قارىۋەتتىدە ئوزىنىڭ ئهته يهنه دسهمهت . ئهمهت سهل ئالدىرىغىلى تۇردى—... قالماي دەيمهن

  .ەم ئېلىش ئىكهنلىگى ئېسىگه كهلدى
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كومپىيوتىر بازىرىنىڭ ئالدىدا كورىشىلى،مهن ئېل>مهدىكار<ئۇنداق بولسا ئهته چۇشتىن بۇرۇن شهھهرلىك -- 

  .دىدى سهمهت..ىشىپ بېرەي،بازارنى چورگىلهپ ئاندىن بىرگهپ بولسۇن،بوالمدۇ؟

كهچته يهنه سورۇنغا بېرىپ ئ..بولىدۇ ئاداش ،ئهته كورۇشهيلى..پ ئهمهت خوش بولۇپ كهتتىبۇگهپنى ئاڭال

.دەپال تورۇپكىنى قويدى..خوش ئهمىسه، ئالالغا ئامانهت..ئهته سهگهكرەك بوالرسهن...ىچىپ يۇرمىگىن يهنه

ىلالر قاتتىق دېتال توئاق<سهمهت ئاغىنىسىنىڭ ئالدىراقسانلىغىغا قاراپ كۇلۇپ قويدىدە،كومپىيوتىرنى ئېچىپ،

ئۇ ئالدى.دىن ئوپتىك دېسكا ئويغۇچ توغرىسىدىكى باھا ۋە مهسهۇالتالرنىڭ تۇرىنى ئىزدەشكه باشلىدى>ربېتى

ن بىرىنچى قول ماتىرىيالنى تهييارالپ،ئهته بازارغا بارغاندا قااليمىقان ئىزدەپ يۇرۇشتهك بىهۇدە ئاۋارىچىلىقنى

  .ڭ ئالدىنى ئالماقچى بولدى

هر شۇنچه چوڭ بولسىمۇ ،كومپىيوتىر بازىرى دىن ئاران نهچچىسىال بار،ئۇنىڭ ئۇستىگه ئوزئارا يېقىن بول  بۇشهھ

بۇندىن ئىككى يىل بۇرۇن قۇرۇل>مهدىكار كومپىيوتىر بازىرى<.ۇپ،شهھهرنىڭ ئاۋات يېرىگه جايالشقان ئىدى

ۋە مۇالزىمىتىنىڭ ياخشىلىغىدىن،خغان بولۇپ،ئوزىنڭ ماللىرىنىڭ سهرخىللىغى،باھاجهھهتتىكى ئارتۇقچىلىغى 

ەلىق ئىچىدە خېلى يۇقىرى شوھرەتكه ئىگه ئىدى،ئۇنىڭ ئۇستىگه ئاپتونوم رايوننىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا سېس

مۇالزىمهت پونكىتلىرى بولغانلىغى ئۇچۇن ،بىقىنىدكى بىرنهچچه كومپىيوتىر بازارلىرىغا قارىغاندا سودىس- تىش

مۇشۇ بازاردا مالالرنىڭ تۇرىنىڭ كوپلىگىنى ۋە سېستىلغاندىن كېيىنكى مۇالزىشۇڭا سهمهت مۇ .مۇ ياخشى ئىدى

ئۇ تىراللىبۇستىن چۇش.مهتنىڭ ياخشىلىغىنى كوزدە تۇتۇپ ،ئهمهت بىلهن مۇشۇ جايدا كورۇشۇشنى ئهۋزەل تاپتى

پىيوتىربازىرىغئىككى ئاغىنه قىزغىن ساالمالشقاندىن كېيىن ،كوم.ۇپال ،ئوزىدىن بالدۇر كهلگهن ئهمهتنى كوردى

ئهمهت بازار چورگىلىگهش توختىماي سوئال سورايتى،سهمهتمۇ ئېرىنمهي جاۋاپ بېرىپ تۇراتت.ا كىرىپ كهتتى

  .ى

  .دىدى ئهمهت- ..زادى قانداق ئوپتىك دېسكا ئويغۇچ ئالسام بوالر..ئاداش -

  .دىدى سهمهت—...لىق ئوپتىك دېسكا ئويغۇچنى سېتىۋالغىنDVDمېنىڭچه بولسا

DVD؟- ...قانداق ئارتۇقچىلىغى بار..بىزنىڭ ئويدە بارغۇ ئۇنىمه..ېسكا ئويغۇچ؟لىق د  
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لىق ئۇچۇر ساقلىنا700Mbئىدى،يهنى 700Mbئىلگىرى تېخنىكىنىڭ سهۋەبىدىن ئوپتىك دېسكىنىڭ سىغىمى

ئولچىمىدە دېسكىنىڭ سىغىمى DVDئىدى،ھازىر700Mbتتى،ئويغىلى بولىدىغان ئوپىتك دېسكىنىڭ سىغىمىمۇ

دېسكىسىدا تېخىمۇ كDVDشۇڭا .ھهسىسى دىگهن گهپ8نىڭ سىغىمىنىڭCD-ROMايىت كېلىدۇ،بۇگىگاب4.7

قىلىپ يVCDئاپاراتى بىلهن سىنغا ئالغان فىلىمنى قايتا پىرىسالپ DVمهسىلهن .وپ ئۇچۇرنى ساقلىيااليسهن 

 بولىدۇ،توردىقىلىپ پىرىسالپ دېسكىغا كوچۇرسهڭالDVDۇرمهي،سۇرەت ئېنىقلىغىغا تهسىر يهتمىگهن ھالهتته 

گه ئويساڭال بوDVDگه كوچۇرۇپ يۇرمهي يىغىپال CD-Rلىق 700Mbن چۇشۇرگهن فىلىملىرىڭنى بىر بىرلهپ 

  دەپ چۇشهندۇردى سهمهت،—...دېسكا ئويغۇچ ياخشىمىكهنDVDقانداق؟..لىدۇ

ازانىڭ ئۇئوپتىك دېسكا ۋە دېسكا ئويغۇچالر بۇب. بۇالرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن،ئهمهت چۇشهنگهندەك بولدى

شۇڭا خېرىدارالرمۇ ئاسانال كېرەكلىك بولغان .چىنچى قهۋىتىگه مهخسۇس رايون قىلىپ ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى

ئۇشبۇ بازارنىڭ باش دېر.بۇنداق بولغان باشقۇرۇشمۇ ئاسان،خېرىدارالرغىمۇ قواليلىقته.مهھسۇالتالرنى تاپااليتى

ىق بولۇش ،خېرىدارالرنى رازى قىلىشنى ئاساسى نۇختا قىلىېكتورى مهدىكار ئهپهندىم مۇ خېرىدارالرغا قواليل

پ ،بۇ بازارغا ياۋروپا دا قوللىنىلىپ كېلىۋاتقان بىرتۇتاش باشقۇرۇش ۋاستىلىرىنى ۋە قۇرۇلمىلىرىنى تهسىس قىلغا

  .ن ئىدى

گهقاتارلىق چوڭ شېركهتلهرنىڭ مهخسۇس دۇكان ئورۇنلىرى تهسىس قىلىنغان،كوپلىAMDئىنتىل،مىكروسوفىت،

بالىر..ن پهقهت ئىچكىرىدىال كورگىلى بولىدىغان داڭلىق شېركهرتلهتنىڭ ماللىرنىمۇ بۇيهردىن تاپقىلى بوالتتى

ئانىالرغا قواليلىق بولۇش ئۇچۇن بهشىنچى قهۋىتىدە مهخسۇس ياش قورامى بوي- ىنى بىلله ئېلىپ كهلگهن ئاتا

ئانىالر باللىرىنى بۇي- ويناش مهركىزى باربولۇپ ،ئاتاىچه تۇرگه ئايرىلغان بالىالر ۋەياشالر كومپىيوتىر ئويۇنى ئ

بۇ نىمه دىگهن قواليلى...ەردىكى مۇالزىمهتچىلهرگه تاپشۇرغاندىن كېيىن ،بىىخارامان بازارنى چورگىلهۋېرىدۇ

  ....ق

غا >نهۋۇرز ئوپتىك دېسكا دۇكىنى< ئىككى ئاغىنه ئۇچىنچى قهۋەتكه كهلگهندىن كېيىن ،سهمهت ئاغىنىسىنى 

ئۇالر دۇ.پۇكهي ۋە جاھازىالرغا كوپلىگهن داڭلىق ماركىدىكى ئوپتىك دېسكىالر قويۇلغان ئىدى.پ كىردىباشال

  .ياشالر ئوپچورىسىدكى مالساتقۇچى قىزچاق ئۇالرنى قىزغىن ساالم بىلهن كۇتىۋالدى20كانغا كىرىشىگه 
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 قهدەم تهشرىپ قىلغىنىڭىزالرنى قارئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ئاكىالر ،ئايىمىڭىزلهرگه مۇبارەك بولسۇن،دۇكىنىمىزغا-

  ..دىدى ئۇقىزچاق–شى ئالىمىز 

ئىككى ئاغىنه بۇ قىزچاقنىڭ سوزلىرىدىن قاتتىق كوڭلى سۇيۇندى بولغاي،باشقا دۇكانالرنى ئارىالپ يۇرمهي مۇ

  .شۇ يهردىن سېتىۋالماقچى بولدى

وپتىك دېسكا سېتىۋالماقچى ئىدۇق،قارىۋەئهلهيكۇم ساالم سىڭلىم ،سىزنىڭمۇ ھېيتىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن،بىز ئ-

  .دەپ گهپ باشلىدى سهمهت-..غاندا سىزلهردە مالنىڭ تۇرى كوپ ئوخشايدۇ

شۇنداق ،بىز ئاساسهن بىرنهچچه داڭلىق شېركهتلهرنىڭ ماللىرىنىڭ سودىسىنى قىلىمىز،كهلگۇسىدىكى رېمونىتىغ

  . جاۋاپ بهردى قىزچاقدەپ–ىمۇ بىز مهخسۇس ئىگه،سىزلهرگه قانداق مهھسۇالت كېرەككىن 

سهمهت ئاللىبۇرۇن بۇتوغرىدىكى ماتىرىياالرن—ئوپتىك دېسكا ئويغۇچ سېتىۋالماقچى ئىدۇقDVDئۇكام ،بىز-

دىن بۇتوغرىسىدا خېلى كوپ ئۇچۇرغ>ئاقىلالر قاتتىق دېتال توربىكىتى<چۇنكى ئۇ تونۇگۇن (ى بىلىپ بولغاچقا

گهن ۋە كوپ ئولچهمنى قولاليىدغان مهھسۇالتنى تونۇشتۇرسىشۇڭا سىز يېڭى كهل—)ا ئىگه بولۇپ بولغان ئىدى

  ...ڭىز

  

 بولىدۇ،بۇ شېركىتىنىڭ يېڭى مهھسۇالتى)先锋(بولىدۇ،بۇ ئالدىنقى ھهپته بازارغا سېلىنغان ياپونىيه پىئوننىر-- 

دەپ جاھازىدىن—ھازىر بازاردا سېتىلىۋاتقان ئهڭ كوپ ئولچهمنى قولاليدىغان مهھسۇالت ،قېنى كورۇپ بېقىڭ

ئۇئهمدى قولىغا ئېلىپ تۇرىشىغا،ئالدىراپ كهتكهن ئهمهت شاپال. بىر مهھسۇالتنى ئېلىپ سهمهتكه تۇتقۇزدى

ھىچنىمىنى چۇشىنهلمى.،بۇيان ئورۇپ قاراپ كهتتى قىلىپ ئۇنىڭ قولىدىن مهھسۇالتنى ئالدىدە ،ئۇيان ئورۇپ 

  .دىدە ،يهنه سهمهتكه قايتۇرۇپ بهردى

دەپ يهنه سوئال قويدى ئۇ —نىمانداق كوپXئاداش ،بۇ قاپچۇقتىكى نىمهدىگهن كوپ چۇشهندۇرۇش بۇ،بۇ -

  .سهمهتكه

  .قايتۇرۇشقا باشلىدىسهمهت ئۇنىڭ ئاللىبۇرۇن بۇنداق دەپ سورىشىنى پهملهپ بولغاچقا ،ئالدىرىماي جاۋاپ 
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كىبايىت ئۇچۇر يولالشنى1350بولسا سېكۇنتىغا 1Xكورسىتىدۇ،يهنى)倍速(ھهسسه سۇرئىتىنىXبۇ ئورۇندىكى -

ب.كىبايىت بولىدۇ150نىڭ بولسا سېكۇنتىغا ئاران CD-ROMنىڭ ئولچهملىك سۇرئىتىدۇر،DVD كورسىتىدۇ،بۇ

ھهسسه ئاشقان سۇرئهتنى كورسىت16لسا ،بو16Xبۇجايدىكى .دىن نهچچه ھهسسه توۋەن دىگهن گهپDVDۇ 

كىبايىتقا كوپهيتىپ باقساڭال قانچىلىك كوپ ئۇچۇر يولاليدىغانلىغىنى بىلىسهن،ھازىرقى ئه1350تىنى16ىدۇ،

ھهسسه بولىدۇ،لېكىن كوپىنچه ئوپتىك دېسكا56نىڭ ئهڭ تېز سۇرئىتى CD-ROM ...تۇرX18ڭ تېز سۇرئهت 

دېسCD-ROMدېسكا ئويغۇچتا DVDا ئوقۇيدۇ ۋە دېسكا ئويىدۇ،ھهسسه سۇرئهت بىلهن دېسك48 ئوقۇغۇچ 

  .دەپ جاۋاپ بهردى—ھهسسىلىك سۇرئهتمۇ تېز سۇرئهت ھېساپلىنىدۇ40كىسى ئويساق 

ئهمهت سهل بىرنهرسه چۇشهنگهندەك بولدىدە ،مالنىڭ قېپىنى ئېلىپ ، ئۇستىىكى دېسكا تۇرلىرىگه كوزى چۇشت

  .ى

  .دىدى ئۇ—..بۇنى دەپ بېرە...رلىرىئاداش بۇ نىمانداق كوپ دېسكا تۇ-- 

  :سهمهت ئاغىنىسسىگه قاراپ قويۇپ

دەپ مۇغهمبهرلهرچه كۇلۇپ قويۇپ ،سوئالنىڭ تېمىسىنى مال سا–قېنى ،بۇتوغرىسىدا سىڭلىمىز سوزلهپ بهرسۇن 

  .تقۇچى قىزچاققا ئوتكۇزۇپ بهردى

  

دېسكا بىر-قىزچاق شۇنداق دىگىنىچه پوكهيدىن بىرنهچچه دانه دېسكا ئالدى—بولىدۇ،مهن چۇشهندۇرەي-

دېسكىلىرىدۇ،ئوپتىك دېسكا ئويDVD+RۋەDVD-Rنهچچه تۇرگه بولىنىدۇھازىر بازاردا كوپ سېتىلىدىغىنى 

ناھايىتى ئوبدان قولاليدۇ،شۇڭا ئاساسهن خېرىدارالرنىڭ تاللىشىغا غۇچ بۇئىككى خىل ئولچهمدىكى دېسكىنى 

ئوپتىك دېسDVDئولچىمى بولسا ياپونىيه پىئوننىر شېركىتى باشالمچى بولۇپ كهشىپ قىلغان DVD-Rباغلىق،
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بولىدۇ،ئوزۋاقتىدىكى دېسكا 1.0بىرىنچى نۇسىخسى .يىلى بارلىققا كهلگهن-1997كا ئويۇش ئولچىمى بولىدۇ،

سانتىمېتىرل12نۇسخسى بولىدۇ،2.0دېسكىالرDVD-Rگىگابايىت ئهتراپىدا،ھازىر بازارغا سېلىنغان3.95سىغىمى

بولسا ياDVD+R .گىگابايىت بولىدۇ1.46سانتىمېتىرلىق نىڭ سىغىمى8گىگابايىت،4.7ىق دېسكىنىڭ سىغىمى

DVD Aان شېركهتلىرىدىن تهركىپ تاپقHPۋە理光شېركىتى،PHILIPSشېركىتى،گولالندىيهSONYپونىيه  

llianceبىرلهشمىسىDVD FORUM قوللىغانDVD-Rئولچىمىنى قويۇپ،يېڭى چىقارغان دېسكا ئولچىمى ب

گىگابايىت،ئهگ4.7يىلى بارلىققا كهلگهن،سىغىمىمۇ ئوخشاشال -2002دېسكىسىDVD+Rولىدۇ،بىرىنچى دانه 

د...نقى ئورۇندا بولىدۇئالدىDVD+Rەر ئىچكىرىلهپ كىرىپ فىزىكىلق قۇرۇلمىسى جهھهتتىن تهھلىل قىلساق 

  .ەپ چۇشهندۇرۇش بهردى

  

  .ئهمهت بۇ چۇشهندۇرۇش ئانچه قانائهت ھاسىل قىلمىدى بولغاي،يهنه سوئال سوراشقا باشلىدى

  ..؟؟؟...دىگهن خهتنىڭ كهينىدىكى ئۇالنمىالر نىمه مهنىدۇرDVD بۇ ئۇنداقتا-

سوزىنىڭ قىسقارتىلىمىسى،يهنى خاتىرلىRecordalicدىگهن خهت ئېنگلىزچه Rدىكى DVD+Rبۇيهردىكى -

دېسكىلىرىنى مىسالغا DVDگىلى بولىدۇ دىگهنلىك،ئۇ نىسبهتهن دېسكا پىرىسالشقا قارىتىلغان،مهسىلهن كىنو
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بولسا ئۇچۇر يېزىپ خاتىرىلىDVD+Rر بىرال قېتىمدا پىرىسلىنىدۇ،ئۇچۇر قايتا يېزىلغىلى بولمايدۇ،ئالساق ،ئۇال

گىلى بولىدىغانلىغىنى كورسىتىدۇ،لېكىن پهقهت بىرال قېتىم يازغىلى بولىدۇ،ئوچۇرگىلى بولمايدىغانلىغىنى كورسى

نىRe-Writable ئېنگىلىزچهبولساRWنى كهشىپ قىلدى،بۇDVD-RWشۇنىڭ بىلهن تېخنىكالر يهنه .تىدۇ

ڭ قىسقارتىلىمىسى،يهنى قايتا ئۇچۇر خاتىرلىگىلى بولىدۇ دىگهنلىكتۇر،خۇدىدى قاتتىق دېسكىدىكى ئۇچۇرنى ي

قىزچاق بۇ ئىككهيلهنگه چۇشهندۇرگهچ سۇ قايناتقۇچتىن ئىككى—..ېزىپ ئوچۇرگهنگه ئوخشاش مهشغۇالتتۇر

ى،سهمهت بۇقىزچاقنىڭ ئوزىنىڭ كهسپىگه بولغان بىلىمىدىن نا ئىستاكان سۇنى ئۇالرنىڭ ئالدىغا قويۇپ قويد

ھايىتى مهمنۇن بولدى،ئۇ بۇبازاردىكى ھهربىر مال ساتقۇچىنىڭ كهسپى جهھهتتىكى تهربىيىسىنىڭ چوڭقۇرلىغىغا

بۇ مهدىكار ئهپهند.ئهلبهتته-بۇ ئۇشبۇ بازارنىڭ ئايلىق تهربىيه يىغىلىشىدىن ئايرىاللمايدۇ. تولىمۇ رازى ئىدى

  ..ىمنىڭ قويغان تهلىۋى دە

  :قىزچاق يهنه داۋاملىق چۇشهندۇرمهكته
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！

  

   

DVD-RW،نى نهچچه يۇزقېتىم ياكى نهچچه مىڭ قېتىم قايتا ئۇچۇر يازغىلى بولىدۇDVD-R DLسىددېسكى

DoublبولساDLدىكى DVD+R DLنىڭ قىسقارتىلىمىسى،双重数据层نىڭDual LayerبولساDLىكى 

e Layerيهنى双数据层نىڭ قىسقارتىلىمىسى،ئېنگلىزچه ئاتىلىشىدا پهرىق بولسىمۇ ئوخشاشال قوش قهۋەتلى

دۇ،ئىليهنى دېسكىنىڭ ئۇچۇر يۇزىدە ئۇچۇر يېزىلىش ئورنى ئىككى قهۋەت بولى.ك ئۇچۇر يېزىلىشنى كورسىتىدۇ

دېسكىسى دەپمۇ ئاتايدۇ،قوشقهۋەD5دېسكىلىرىنىڭ ئۇچۇريۇزى بىرقهۋەت بولىدۇ،كىشىلهر ئۇنى DVDگىرىكى
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گىگابايىت ئهتراپىدا بولىدۇ،دېسكنى بهزىدە ئۇچۇر يۇزىگه8.5دەپمۇ ئاتايدۇ،ئۇچۇر سىغىمى D9تلىكنى بولسا 

  تۇرگه ئايرىيمىز،4 ئاساسهن 

،قوش يۇزلۇك تاق ئۇچۇر قهۋەتD9،تاق يۇزلۇك قوش ئۇچۇر قهۋەتلىگىنى D5تاق يۇزلۇك تاق ئۇچۇر قىسمىلىقنى

يهنه بىرخلىمۇ بار ،كوپىنچه چوڭ تىپتىكى كىنو د.دەيمىزD18،قوش يۇزلۇك قوش ئۇچۇر قۋەتلىگىنى D10لىگىنى

دېسكىسى،سىغىمD14ېسكىلىرىدا ئۇچرىتىپ قالىمىز،يهنى بىريۇزى قوشقهۋەتلىك،يهنه بىريۇزى تاق قهۋەتلىك 

  .گىگابايىت بولىدۇ12.32ى

  

DVD RandبولساDVD-RAMنى قولاليدىغان بولدى،DVD-RAMيېقىندا كوپلىگهن دېسكا ئويغۇچالر 

om Access Memory نىڭ قىسقارتىلىمىسى،يهنى ئۇDVD-RWشاش قايتا ئۇچۇر يازغىلى بولىدىغائوخ

ئۇمهخسۇس.ن دېسكا،لېكىن رولى ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىزگه تونۇش بولغان قاتتىق دېسكىغا ئوخشاپ كېتىدۇ

يېزىش مهشغۇ-  دېسكا ئويۇش دېتالى تهلهپ قىلمايدۇ،دېسكىنى ئوپتىك دېسكا ئاپاراتىغا سالسىال ئوچۇرۇش

بۇخىل دېسكىسىنى نه.ىك دېسكا ئاپاراتى بۇ تېىخنىكىنى قوللىشى كېرەكالتى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ،لېكىن ئوپت

چچه ئونمىڭ قېتىم ئوچۇرۇپ ۋە ئۇچۇر يېزىپ ئىشلهتكىلى بولىدۇ،لېكىن بازار تهرەققىياتى ۋە تېىخنىكنىڭ يۇزلى

تۇرقى دا قوللىنىشىمۇ تېىخى بۇلPC .ئاپاراتىدا ئىشلىتىلىپ كهلمهكتهDVنىشىدە ئاساسهن ئوپتىك دېسكىلىق 

  ...ئىش

  

يۇقۇرقى چۇشهندۇرۇشتىن كېيىن ئهمهت نىڭ بۇ ئوپتىك دېسكا ئويغۇچنى ئېلىش ئىرادىسى تېخىمۇ كۇچهيدى،

  : تارتىپئۇ سهمهتنى يانغا
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سهمهت مۇ بۇ پىكى.دەپ سورىدى—..قانداق؟..ئهمدى چورگىلهپ يۇرمهيلى ،مۇشۇنىال ئااليلى..ئاداش،بولدى 

رنى جايىدا كوردىدە ئىككى ئاغىنه سهل باھا تالىشىپ ،ئاخىرىدا مالنىڭ باھاسىنى كېلىشتىدە،مال ساتقۇچى قىز

پۇل تولهشنى تهلهپ قىلدى،قىزچاق مۇ ئالدىن سىندىن مالنى نهق مهيداندا سىناپ بېرىشىنى،سىناقتىن ئوتسه 

ماكانجان ناھايىتى .اشنى تهۋسىيه قىلدىدە،دۇكاندىكى تېخنىك ماكان قارىنى مالنى سىناپ بېرىشكه چاقىردى

ئاندى.چاققان يىگىتكهن،دېسكا ئاپاراتىنى ناھايىتى تېزال سىناق رايونىدىكى كومپىيوتىرغا چىتىپ تهق قىلدى

  .ن بىرنى ئېلىپ ،قوزغىلىپ تهيياربولغان كومپىيوتىردىكى دېسكا ئاپاراتىغا سالدىدېسكىسىدىDVD+Rن 

دىدى ماكانجان،بۇ—گىگابايىتلىق بىر ھوججهت بار ،شۇنى دېسكىغا يېزىپ سىناپ باقايلى4بۇ كومپىيوتىردا -

يىتلىق دېسكىگىگابا4.7ۋاقىتتا سهمهتنىڭ كوزى كومپىيوتىر ئىكرانىدىكى دېسكىنىڭ سىغىمىغا چۇشتى،چۇنكى 

گىگابايىت دەپ تۇراتتى،ئۇنىڭ كومپىيوتىرجهھهتته خېلى خهۋرىرى بولىسمۇ ،بۇمهسىلىنىڭ 4.37نىڭ سىغىمى 

  :جاۋابىنى تاپالمىدىدە،ماكانجان دىن سورىدى

دېسكا چاتاق ئ..بۇنىمه ئىش..دەپ كورسىتىپتىغۇ؟4.37گىگابايىت ئىدى ،بۇيهردە 4.7بۇ دېسكىنىڭ سىغىمى -

ماكانجان بۇنداق سوئالنىڭ چىقىشىنى پهملهپ بولغان بولسا كېرەك ،چۇشهندۇرۇشنى باشلى.ى ئۇدىد..ەمهستۇ؟

  :ۋەتتى

بۇ ھهرگىزمۇ دېسكىدىكى ياكى ئوپتىك دېسكا ماشىنىسىدكى مهسىله ئهمهس،بۇ مهشغۇالت سېستىمىسىنىڭ سىغى

ىن كېلىپ چىققان مهسىله،زاۋمنى ھىساپالش ئۇسۇلى بىلهن زاۋۇتالرنىڭ سىغىم ھېساپالش ئولچىمىدىكى پهرىقت

دەپ ھېساپاليدۇ،1000byteنىk1،يهنى)10进制(لىك ھېساپالشنى قوللىنىدۇ10ۇتالر سىغىمنى ھېساپلىىغاندا

windows2(لىك2دابولسا进制(،ئىشلهتكهچكهk11024نىbyteگىگا 1 دەپ ھېساپاليدۇ،بۇنداق بولغاندا

گ74يتىلىق قاتتىق دېسكىنىڭ ئهمهلى سىغىمى گىگابا80گىگا بايىت بولۇپ قالىدۇ،بۇخۇددى 0.93بايىت ئاران

ىگابايىت ئهتراپىغا چۇشۇپ قالغىنىغا ئوخشاش ئىش،فورماتالش ياكى باشقا مهشغۇالتالرمۇ دېسكىنىڭ سىغىمىغا

ئىكك.ماكانجاننىڭ بۇچۇشهندۇرۇشىنى ئاڭلىغاندىن  كېيىن —.. تهسىركورسىتىدۇ،شۇڭا بۇنورمال ئهھۋال بولىدۇ

سهمهتمۇ ئوزىنىڭ بىلىمنىڭ يهنه كهملىگىنى ھېس قىلدى بولغاي ،ئهمهتتىن سهل .الدىى ئاغىنىنىڭ غېمى يوق
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خىجىل بولۇپ قالدى،ئهمهت ئۇنىڭ چىرايىدىن بۇ ئوزگىرىشلهرنى بىلگهن بولسا كېرەك،مىيىقىدا كۇلۇپ قويد

  ..ى

هن قوشۇپ يهنه بىسىناق ئاخىرالشقاندىن كېېيىن ،ئهمهت پۇلنى تولهپ قايتىپ كهلدى،ئۇ دېسكا ئاپاراتى بىل

رقاپ ئوپتىك دېسكىمۇ سېتىۋالغان ئىدى ،ئىككى ئاغىنه دۇكاندىكىلهر خوشلىشىپ ،شهنبه كۇنى ئهمهتنىڭ ئو

  .يىدە دېسكا ئويۇشتىن مهشغۇالت قىلماقچى بولۇپ خوشالشتى

  ...>تېخنىكا شهھهرچىسى-مهدىكار پهن<سۇرەتته 

  ...ئارام ئااليلى..اليلىئارام ئا..مۇشۇنچىلىك بولسۇن....داۋامى شهنبه كۇنى
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تىما-4  

  جىددى ئۇقتۇرۇش» مهدىكار«

 
 :ئهسلى سوئال

 :گاچا
مهخپىلهشتۈرۈش ئىقتىدارىدىن پايدى نىڭwinxp جىنىڭ ئىچىگه قۇيۇپئىلگىرى مۇھىم ھۆججهتلىرىمنى بىر مۇندەرى

قايتا قاچىالپ قارىسام ،مۇندەرىجه ئىچىدىكى ھۆججهتلهرنى ئاچقىل يېقىندا سىستىمىنى.لىنىپ شىفىر ئورناتقان ئىدىم 
كهلتۈرەلهيمهن گهقانداق قىلسام ھۆججهتلىرىمنى ئهسلى.شىفىر كىگۈزىدىغان يهرمۇ يوق ) ئىسىمدە  شىفىر(ى بولمىدى 

  ؟؟؟؟
 !!!!!قۇتقۇزىۋېلىڭالر مىنى!!!!!!!!!!!!!!!!بۇ ھۆججهتلهر ماڭا ئىنتايىن مۇھىم ئىدى 

  
 :جاۋاپ

ئويلىغىنىمدىنمۇ مۇرەككهپ ۋە دوسالرغا  ھهم مهسىلىنىڭ..ئاغىنىمىزگاچا بىلهن چ چ دا كورۇشتۇم

ۇڭا بۇيهردە دوسالر مۇشۇ مهسىش...چۇشۇنۇپ يهتتىم ئهسكهرتىپ قويۇشقا تېگىشلىك ئىكهنلىگىنى

بهرمهكچى،ھهم بۇتېمىنىڭ ھهرۋاقىت ئاسان تاپقىلى بولىشى ئۇچۇن،ت له توغرىسىدا ئهسكهرتىش

توۋەندىكى مهزمۇنالر جىد....تىلىدۇ،قىزىل رەڭلىك بهلگىلىنىپ،ئهسكهرتىلىنىدۇ ېما نامى ئوزگهر

 :..مۇھىمدۇر دى ھهم

دېسكD:\بولىكىدە،يهنى قىلىپ ئايرىلغانNTFS ىنىڭئاغىنىمىز گاچا قارى ئوزىنىڭ كومپىيوتىر

WIN2ياكىXP تهمىنلىگهن،يهنى ىسىدا،ئوزىنىڭ مۇھىم بولغان ھوججهت قىسقۇچىغا،سېستىما

بولىدىغان ھوججهت مهخپىله رايونىدىال ئهمهلگه ئاشۇرغىلىNTFS تهمىنلىگهن،پهقهت000
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ت ئادەتتىكى مهخپىلهش دەپپهقه ش رولى بىلهن ھوججهتلىرىنى مهخپىلهشتۇرگهن،لېكىن بۇنى

دىققهت قىلمىغان،شۇنىڭ بىلهن سېستىمى  ئويالپ،ئۇنىڭ چۇشهندۇرىشى ۋە ئىشلهش قانۇنىيىتىگه

قاچىالپ،مهخپىلهنگهن ھوججهتنى ئىلشلهتمهكچى بول دا مهسىله قايتا كورىلىپ،سېستىمىنى قايتا

تىن ،بۇھوججهتلهر كېرەئشلىتىش ھوقۇقى بولمىغانلىق-بولسىمۇ،كورۇش غاندا ،ھوججهت ئېچىلغان

رايونىدا سېNTFSشۇڭا بۇيهردە دوسالرغا...بۇ زور يوقىتىشتۇر....ئوخشاپ قالغان كسىز ئهخلهتكه

ئى ئامال بار..تهمىنلىگهن مهخپىلهشتۇرۇش توغرىسىدا چۇشهندۇرۇش بېرىشنى قارار تاپتىم ستىما

 شلهتمهيلى،

NTFSرايونىدا ھوججهتلهر نى مهخپىلهشتۇرۇش加密文件系统 (EFS) ئاتىلىدۇ،بۇنى دەپ

مهخپىلهشتۇرۇپ،خاككىرالرنىڭ،باش ڭ بىلهن ئوزىمىزنىڭ مۇھىم دەپ قارىغان ھوججهتلىرىمىزنى

پايدىلىنىشىنى،ئوزگهرتىۋېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى  قا ناتونۇش كىشىلهرنىڭ بۇ ھوججهتلهردىن

كىلى بولمايدۇمهخپىلهشتۇرۇش ئېلىپ بارىدۇ،ئاساسهن يهش بولىدۇ،بىر تۇتاش ماتىماتىكېلىق

!!!!!! 

ئىشلىتىۋاتقان ئابونىتنىڭ ئابونىت  بىز ھوججهتنى مهخپىلهشتۇرگهندىن كېيين ،بىز كومپىيوتىرنى

....تهمىنلهيدۇ证书 بىلهن بىزگه شېفىرالنغان نامى،مهخپى شېفىرى قاتارلىق كوپلىگهن نهرسىلهر

 قاچىالپ ،ئوخشاش ئابونىتسېستىمىنى قايتا ...قويۇش كېرەك بۇنى چوقۇم ئوبدان ئورۇنغا ساقالپ

ئاچالمايمى ئوخشىمىغانلىقتىن،مهخپىلهشتۇرۇلگهن ھوججهتنى قايتا证书تىزىمالتساقمۇ،بېرىلگهن

 .....يولۇققان ئاغىنىمىز گاچا ئهپهندىم دەل مۇشۇ مهسىلىگه.....ز

ىبولۇپ سېستىمىنى دائ...ئىشلهتمهيلى شۇڭا سېستىمىنىڭ بۇخىل مهخپىلهشتۇرۇش ئىقتىدارىنى قهتئى

 ....دوسالر م قايتا قاچىاليدىغان

 ...دوسالر كورۇپ باقايلى...بىرېرىلگهن توۋەندىكى ئۇلىنىش بۇتوغرىلىق كورسهتمه

 ئۇلىنىش
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سورىدىم،ئۇالر تېخى ئۇچۇر قايتۇرمى ىشنىڭ ئۇسۇلىنى مىكروسوفىتتىنمهن ھازىر بۇنى بىرتهرەپ قىل

ئامهت تىلهيمهن،ئ-- مۇشۇنداق دەپ ئالدىم ئىسمىڭنى بىلمىدىم،شۇڭا- دوستۇم گاچا قارىغا...دى

 ...بولغىن الال بۇيرىسا ئامالى چىقىپ قالىدۇ،ئۇمىتۋار
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  تىما-5

  ...تور ئۇلىغۇچ توغرىسىداADSL»مهدىكار« 

  
ئورنىتىپ تورغا چىقىۋاتىدۇ،لېكىن بهزىدە تور نورمال ئۇالنمايدىغان ئهھۋال ADSLھازىر كوپلىگهن دوسالر ئويلىرىگه

ىشتا كورۇلتور ئۇلىغۇچنىڭ قېپىدىكى چىراقالرمۇ بىزگه تور ئۇلىنADSL....كېلىپ چىقىدۇ،بۇنىڭ سهۋەبى زادى نهدىدۇر؟
بوISP(شېركهتلرىISPگهن مهسىلىگه دىئاگنوز قويۇشىمىزدا مۇھىم رول ئوينايدۇ،توۋەندە بازاردا كوپ ئۇچرايدىغان ۋە 

ئۇلىغۇچالرنىڭ چىراقلىرى ۋە مهنىسى يوADSLبىز تور ئورناتقاندا تهڭ تهمىنلهيدىغان )宽带接入服务提供商لسا

 :كورۇپ باقايلى...لالندى

 适用型号：MT800,MT840,MT880 

指示灯：PWR,ADSL LINK,ADSL Act,LAN LINK 和 LAN Act 共 5 个指示灯 

WAN LAN 

正常运行状态：PWR,ADSL LINK和LAN LINK指示灯长亮，有数据交换时ADSL 

Act 和 LAN Act 指示灯闪烁 

机器故障：PWR 指示灯显示为红色 

外线 WAN 故障：ADSL LINK 指示灯不断闪烁 

内网 LAN 故障：LAN LINK 指示灯不亮 

 华为

3Com 

 适用型号：ZXDSL 831 系列全型号 

指示灯：PWR,ACT,WAN,LINK 和 ALM 共 5 个指示灯 

正常运行：PWR,WAN 和 LINK 指示灯长亮，有数据交换时 ACT 指示灯闪烁 

机器故障：开机时 ALM 指示灯闪烁或长亮 

外线 WAN 故障：WAN 指示灯不断闪烁 

 ZTE 中兴 
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内网 LAN 故障：LINK 指示灯不断闪烁 

 适用型号：2100Px,2100EH 

指示灯：机身有 PWR,CD,LAN,RXD,TXD 和 TEST 共 6 个指示灯 

正常运行：PWR,CD 和 LAN 指示灯长亮，发送数据时 RXD 指示灯闪烁，接受

数据时 TXD 指示灯闪烁 

机器故障：开机 10 秒后 TEST 指示灯不断闪烁，说明机器有故障，无法通过自

检 

外线 WAN 故障：CD 指示灯不断闪烁 

内网 LAN 故障：LAN 指示灯不断闪烁 

 实达 

 适用型号：SpeedTouch 500,SpeedTouch Hume Plus511e 

指示灯：机身有 POWER,ETHERNET 和 ADSL 共 3 个指示灯 

正常运行：POWER 指示灯长亮，有数据交换时 ETHERNET 和 ADSL 指示灯闪

烁 

机器故障：POWER 指示灯不断闪烁 

外线 WAN 故障：ADSL 指示灯不亮 

内网 LAN 故障：ETHERNET 指示灯不亮 

 阿尔卡特 

 适用型号：AAM6000EV,AAM6005EV 

指示灯：机身有 POWER,STATUS,LINE,PC 和 TEST 共 5 个指示灯 

正常运行：POWER,STATUS 和 PC 指示灯长亮，有数据交换时 LINE 和 PC 指

示灯闪烁 

机器故障：TEST 指示灯快速闪烁 

 华硕 
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外线 WAN 故障：STATUS 指示灯快速闪烁，而 LINE 指示灯不闪烁 

内网 LAN 故障：PC 指示灯不亮 

 适用型号：DSL-300,DSL-500 

指示灯：机身有 POWER,STATUS,ADSL LINK/Act 和 ETHERNET LINK/Act

共 4 个指示灯 

正常运行：POWER 和 STATUS 指示灯长亮，有数据交换时 ADSL LINK/Act

和 ETHERNET LINK/Act 指示灯闪烁 

机器故障：STATUS 指示灯呈红色，保持长亮 

外线 WAN 故障：ADSL LINK/Act 指示灯不断闪烁，可能尝试连接 ISP 提供商

服务器 

内网 LAN 故障：ETHERNET LINK/Act 指示灯不断闪烁，可能尝试连接本地电

脑 

 D_Link 

 适用型号：TD-8800,TD-8830,TD-8831,TD-8610 

指示灯：机身有 PWR,LAN,ADSL,ACT 和 ALARM 共 5 个指示灯 

正常运行：PWR,LAN 和 ADSL 灯长亮，数据交换时 ACT 指示灯闪烁 

机器故障：ALARM 指示灯不断闪烁 

外线 WAN 故障：ADSL 指示灯不断闪烁，可能尝试连接 ISP 提供商 

内网 LAN 故障：LAN 指示灯快速闪烁，可能尝试连接电脑 

 TP_Link 

 适用型号：DCAD-6010RA,DCAD-620U 

指示灯：机身有 POWER,LINE,LINK 和 DATA 共 4 个指示灯 
 神州数码 
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正常运行状态：POWER,LINE 和 LINK 指示灯长亮，有数据交换时，DATA 指

示灯闪烁 

机器故障：POWER,LINK 和 LINE 指示灯同时闪烁，表示机器处于自检状态 

外线 WAN 故障：LINE 指示灯在闪烁之后熄灭 

内网 LAN 故障：LINK 指示灯在闪烁之后熄灭 

 适用型号：AF56E-M3,AF56E-M5 

指示灯：机身有 PWR,LINE,DATA 和 LINK 共 4 个指示灯 

正常状态：PWR,LINE 和 LINK 指示灯长亮，有数据交换时 DATA 指示灯闪烁 

机器故障：PWR 指示灯呈红色，长亮 

外线 WAN 故障：LINE 指示灯不断闪烁 

内网 LAN 故障：LINK 指示灯不断闪烁 

 阿尔法 

   
ىنى،ئهسلىگه قايتۇرۇش كونۇپكىسىنى بېسىپ تۇر ئۇلىغۇچتا كورۇلگهن مهسىلADSLيۇقىرىدا كورسهتكهن بىرىنچى خىل 

ۇش ئارقىلىق بىرتهرەپ قىلغىلى بولىدۇ،ئهگهركارغا كهلمىسه ئۇنداقتا ئىچكى قىسىم توك يولىدا مهسىله كورۇنگهن بولىش
 .ى مۇمكىن،بۇنى رېمونىتخانىغا ئاپىرىپ رېمونىت قىلىپ ئوڭشاش كېرەك

外线ئىككىچى خىل  WAN 故障نى)WANيهنى广域网بولسا تېلىفون سى)هڭ تور ئۇلىنىش رايونى دەيمىزدىيىلىدۇ،ك

شېركىتى بىلهنISPمىنى تهكشۇرۇپ باقساق بولىدۇ،ياخشى ئۇالنمىغان بولسا،ئوبدان ئۇاليلى،ئهگهر كاشىال ئوڭسالمىسا 
) ISPئاالقىلىشڭ،بهلكىم ئۇالرنىڭ )يهنى جوڭگو تېلىگىرافى گه ئوخشاش تور ئۇلىنىش بىلهن تهمىنلهيدىغان شىېركهت
  ..پۇلنى ۋاقتىدا تولهڭ...ۇالزىمىتىرىدن كاشىال چىققان ياكى پۇل تولىمىگهن بولىشڭىز مۇمكىنم

内网ئۇچىنچى خىل مهسىلگه LAN 故障،كهلسهك )LANكىچىك دائىرىدىكى تور ئۇلىنىش局域网تور كوم)دىيىلىدۇ

دىن تور كار设备管理器پۇيوتىرغا ئۇالنغان تورسىمىنى تهكشۇرۇپ بېقىڭ،ئوبدان ئۇالنسۇن،ئهگهركاشىال ئوڭشالمىسا،

دىىسىنى تهكشۇرۇپ كورۇڭ،قاتتىق دېتالدىكى ئوزەكلهردە مهسىله بولمىسال،قوزغىتىش پىروگىراممىسىنى قايتا توغرا قاچىال
  ...ش ئارقىلىق كاشىلىنى يوقاتقىلى بولىدۇ

  ....االيمىزشۇڭا ئىشلهتكهندە كوپهرەك دىققهت قىلساق ئوزىمىزمۇ بۇ كاشىلىالرنى يوقىت...كاشىال كوپ تهرەپتىن
   

كورىنىدىغان بىرنهچچه  تور ئۇلىنىش تهلهپ قىلغاندا(拨号上网)سېستىمىسى نىڭ نومۇر بۇراپWindows توۋەندە
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 :خاتالىق ئۇچۇرى

تېلىفون سىمىنى تور ئۇلىغۇچ قاپچۇق بىلهن توغرا ئۇالش،تېلىفون سىمىنى  
 ..كېرەك تهكشۇرۇش

 故障代码 615：找不到制

定端口 

故障代码  ...ى قايتا قاچىالشتوختىمىنTCP/IPتور كاردىسىنىڭ  634：电脑无法

在远程网络上注册 

故障代码  ...تور ئۇلىنىشنى تهمىنلىگهن شېركهت بىلهن ئاالقىلىشڭ  645：发生内部

身份验证错误 

..پۇل تولىمىگهنما؟..تور ئۇلىنىشنى تهمىنلىگهن شېركهت بىلهن ئاالقىلىشڭ 
 故障代码 646：不允许该

帐户登陆 

 ئابونىتىڭىز توختىتىلغان بولىشى مۇمكىن، تهمىنلىگهن شېركهت بىلهن 
 ..ئاالقىلىشىڭ

 故障代码 647：此帐户被

禁用 

故障代码  ...تېلىفون سىمىدا كاشىال بارمۇ يوق تهكشۇرۇپ كورۇڭ  650：远程访问

服务器没有响应 

 ADSL  ياكى مهسىلهئۇلىغۇچنى تهكشۇرۇپ بېقىڭ،توككا ئۇالنغانمۇ 
 ...كورۇندىمۇ

 故障代码 666：调制解调

器未能正常工作 

 قايتىدىن توغرا بولغان تورغا چىقىش نومۇرى بىلهن پاسپورتنى كىرگۇزۇڭ،ئهگهر 
يهنه ئوخىشاش خاتالىق بولسا تور ئۇلىنىش تهمىنلىگهن شېركهت بىلهن 

 ..كورۇشۇڭ

 故障代码 691：用户名或

密码在此域上无效，访问
被拒绝 

故障代码  ....هن ئاالقىلىشىڭتور ئۇلىنىش تهمىنلىگهن شېركهت بىل  771：网络忙导

致连接失败 
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   تىما-6

  )1(كومپىيوتىر ئىچكى دۇنياسى » مهدىكار«

  
 ....بىرىنچى بولۇم

ر دوسال..ئالدىراشچىلىغىلى بىلهن مۇنبهرگه ۋاقتىدا كىرەلمىدىم ئۇنىڭ ئۇستىگه خىزمهت...ئۇزۇن بوپتۇ تېما يوللىمىغىلى
 ...!!!!سورايمهن كهچۇرۇم

ھهرقايسى دېتالالرنى تۇرگه ئايرىپ چۇشهندۇرۇ بولۇپمۇ كومپىيوتىرنىڭ ئىچىدىكى..بۇتېمىنى ئويلىغىلى ئۇزاق بولغان
بۇتېما نهچچه بول...لېكىن ھازىر قايتىدىن بۇتېمىغا تۇتۇش قىلدىم...ئىدى  ش قىلماقچى ئىدىم ،لېكىن ئامال بولىمغان

قىلىدىغان مهركىزى بىرتهر ئالدى بىلهن كومپىيوتىرنىڭ ئاساسى قىسمى شۇنداقال ھهممهيلهن دىققهتبولىنىدۇ،،، ەككه
شۇڭا ئۇستاازالرنىڭ،دوسال..مېنىڭمۇ سهۋىيهم چاغلىق كوپ خاتالىق بولىشى مۇمكىن،چۇنكى...ەپ قىلغۇچتىن باشلىدىم

 ...ئۇمىت قىلىمهن رنىڭ يېقىندىن ياردەم قىلىشنى
 :تېما باشالندى

 

بۇبىريىل ئىچىدىكى تېخنىكا تهرەققىياتى كهڭ كومپىيوتىر ئابونىت..يىلى كومپىيوتىر تهرەققىياتىدىكى مۇھىم بىر يىل بولدى2006

ش پۇرسىتىنى يارىتىپ بهردى،كومپۇتور تېخنىكىسى جهھهتته ئالدىنقى ئورۇندىكى شۇنىلىرىغا يېڭى تېخنىكابىلهن تېزئۇچرۇشۇ

شېركىتى ئوتتۇرىسدىكى باھا تهڭشهش چۇAMDۋە INTEL :داقال باشالمچىلىق رولىنى ئوينايدىغان ئىككى چوڭ شېركهت

يۇقىرى دەرىجىلىك كومپۇتىرنى نهشۇرۇش جهڭلىرىمۇ كهڭ ئابونىتالرغا ئىلگىرى نهچچه ئونمىڭ يۇەن خهشلهپ سېتىۋالىدىغان 
 ....چچه مىڭ يۇەن خهشلهپ سېتىۋېلىش پۇرسىتنى يارىتىپ بهردى
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ئۇشبۇ ماقاله بىرنهچچه بولهككه ئايرىلىپ ئهۋەتىلىدۇ،ماقالىدە كوپلىگهن كهسپى ئاتالغۇالرغا ئۇچرىشىمىز مۇمكىن،مهن ئامال
لىك بولىشى ئۇچۇن ئامال بار تېخنىكىلىك ئاتالغۇالرنى ئاز ئىشلماقالىنىڭ چۇشۇنۇش.. بار ئۇالرنى چۇشهندۇرۇشكه تىرىشىمهن،

ىتىمهن،ئۇنىڭ ئۇستىگه كهسپى ئاتالغۇالر نى كوپىنچه مهن خهنزۇچه ياكى ئېنگىلىزچه ئاتىلىشى بويىچه چۇشۇنۇپ ئوتكهنلىگى
سهۋىيىسى يۇقىرى دوسلىرىم ئۇچۇن،ئۇيغۇر چىگه تهرجىمه قىلغاندا سوزنىڭ مهنىسى ئوزگىرىپ قېلىشى مۇمكىن،شۇڭا تهرجمه 

  ....مىزنىڭ يېقىندىن كورسهتمه بېرىشىنى چىنكوڭلۇمدىن ئوتۇنىمهن
  ..ماقالىنىڭ بىرىنچى بولىمى بىزگه تونۇشلۇق بولغان،كومپىيوتىرنىڭ ئاساسلىق قىسمى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچتىن باشلىنىدۇ

  ..تىمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ۋەئۇنىڭ بۇيىلقى تهرەققىيا:بولۇم.1

INTEL AMD 双核 架构 制程 核心代号 接口 指令集 64: مۇھىم سوزلهر 位运算 二级缓存

 总线 热设计功耗  

  ...يىلىدىكى بازاردىكى ئوزەگىرىشلهر-2006:بولهك       .1

يىلىدىكى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ بازاردىكى سېتىلىش ئهھۋالىنى كوزىتىدىغان بولساق،بۇيىلنىڭ رەسمى –2006پۇتۇن 
رتهرەپ قىلغۇچ يىلى بولغانلىغىنى كورىۋاالليمىز،يېڭى كومپىيوتىر سېتىۋالماقچى بولغان دوسالر نىڭ مقوش يادرولۇق مهركىزى بى

CPUبۇكومپىيوتىرنىڭ ‹بولماستىن بهلكى ›قاچىالنغانمۇ؟سۇرئىتى قانچىلىكP4بۇ كومپىيوتىر غا‹الساتقۇچىدىن سورايدىغىنى،

تىن بارغانسېرى يۇ1GHzنىڭ سۇرئىتىCPUچچه يىلدىن بۇيانيېقىنقى نه..دەپ سورايدىغان بولدى› سى قوش يادرولۇقمۇ؟

لېكىن ياساش تېىخنىكىسىدا بوسۇش بولمىغانلىقتىن،ئېنىرگىيه سهرپىياتى ۋە ئۇنىڭدىن كېىلىپ چىقق..قايهتتى3.8GHzقىرىالپ

تتقىقاتىنى توختتىشېركىتى بۇجهھهتتىكى تهAMDان يۇقىرى تېمپىراتۇرىنى كونتىرول قىلىش تهسكه چۇشكهنلىكتىن ،ئىنتىل ۋە 

پ،ھېساپالش ۋە بىرتهرەپ قىلىش ،شۇنداقال بىرۋاقىتتا كوپ بۇيرۇقنى ئىجراقىلىدىغان،قوش يادرو ۋە كوپ يادروتېخنىكىسىغا قارا

Aيىلى –2005شېركىتى INTELئوزىنىڭ ئىشلهپ چىقىرىش سۇر ئىتىنىڭ تېزبولىشىدەك ئارتۇقچىلىققا ئىگه  ...پ يۇزلهندى

MDلىكىن...ر بولۇپ قوش يادرولىق مهركىزى بىرتهرپ قىلغۇچنى بازارغا سالدىشېركىتىدىن بالدۇAMD شېركىتى ئوزىنىڭK

نى اليىهىلهپ بازارغا سالغاندا كهلگۇسىدە قوش يادرونى بىرلهستۇرۇشكه ئورۇن قويۇپ قويغان ئىدAtlon64ئولچىمىدىكى 8

شېركىتىدىن كېچىكىپ مهھسۇالتنINTELانلىغى ئۇچۇن لېكىن شۇ تهننهرقى ۋە ئىشلهپ چىقىرىش ۋاستىىلىرى تولۇق بولمىغ.ى

شېركىتINTELشېركىتى ھهرقايسى ئۇچۇر ۋاستىلىرىدە AMDيىلىغىچه–2006يىلى يىل ئاخرىدىن–2005..ى بازارغا سالدى

INمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچىنى يالغان قوش يادرولۇق دەپ تهنقىتلىدى،لېكىن بۇ خهۋەرلهر ھهرگىزمۇ PentiumDىنىڭ 

TELشۇنىڭ بىلهن ..ركىتىنىڭ قوشيادرولۇق مهركىزى بىرتهرەپ قلغۇچنى ئومۇمالشتۇرۇش قهدىمىنى ئاستىلىتىپ قااللمىدىشېI

NTELشېركتىى تېز سۇرئهت بىلهن باھاسى ئهرزان بولغانPentiumD805CPUباھاسى تېزسۇرئهت ب.نى بازارغا سالدى

لىرىنىڭ باھاسى ناھايىتى يۇقىرى ئAtlon64X2CPUڭ شېركىتىنىAMDشۇۋاقىتتىكى ..يۇەن ئهتراپىغا چۇشتى900ىلهن 
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يۇەندىن ئېشىپ كهتكهنلىگى ئۇچۇن،سېت2500نىڭ باھاسىمۇ+Atlon64X2-3800ىدى،ئهڭ ئهرزان دەپ ھىساپلىغان 

  .ىلىشىمۇ ئانچه ياخشى بولمىدى

قچىلىغى بىلهن ،سېتئوزىنىڭ بۇيرۇق بىرتهرەپ قىلىشتىكى ئارتۇAtlon64X2 بازىرىدا،CPUيىل بېشى ۋە ئوتتۇرىسىدكى 

شېركىتINTELىلىشى ياخشى بولمىسۇ،لېكىن تېخنىكا جهھهتتىن ئۇستىنلىكنى ئىگهللگهن ئدى،لېكىن يىل ئاخىرىسىغا يېقىن،

سى ئوزىنىڭ يېڭى قۇرۇلمىسى،توۋەن ئېنىرگىيه سهرپىياتى،ئىجراقىلىش جهھهتتىكى ئارتۇقچىلىغCPUتىپلىقCore2Duoى 

قوش يادرولۇق مهركىزى بىرتهرەپ قلغۇچ دەۋرى رەسمى يېتىپ كهلد... يېڭىپ چىقتىنى پۇتۇنلهيAtlon64X2ى بىلهن 

  ...ى

  ...ئىچكى قۇرۇلمىدىكى ئوزگىرىش:بولهك       .2

شېركىتى ئوزىنىڭ مهھسۇالتلىرىنىڭAMD ۋەINTELقوش يادرولىق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ بازارغا سېلىنىش بىلهن 

شېرAMDمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ بارلىققا كهلگهندىن باشالپ،Atlon64 .ى قۇرۇلمىسى جهھهتته ئوزگهرتىش بولد

نىڭ ئىچكى قىسمىغا يىغىنچاقلىغاCPUكىتىنىڭ قۇرۇلما ئوزگهرتىش جهھهتتىكى ھهركىتى ناھايىتى ئازبولدى،ئاساسهن 

 تونىللىق ئىقوشDDR400ن ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىرو ل قىلىش تېخنىكىسى جهھهتته ئوزگىرىش بولدى،ئىلگىرىكى 

قوش تونىللىق ئىچكى ساقلىغۇچ كونتىرل قىDDR2 800دىكىK8Lچكى ساقلىغۇچنى كونتىرول قىلىش تېخنىكىسىدىن 

تىپلىق ئىچكى ساقلىغۇچ ئوزىنىڭ ئۇچۇر ئالمDDR2لىكىن ..ئۇلىنىش تېخنىكىسىنى قولالندىAM2لىش تېخنىكىسى ۋە 

ئۇالنمىلىق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئىSocketAM2 ۇن،اشتۇرۇش جهھهتتىكى كېچىكىشى يۇقىرى بولغانلىغى ئۇچ

  ..قتىدارجهھهتتىن بوسۇش بولمىدى

  

INTEL يىلغا يېقىن ئىشلهتكهن 5شېركىتى بولساNetBurst 架构 قۇرۇلمىسىدا،پهقهتCPUنىڭ خىزمهت چاستوت

Pسىغىمىنى يۇقىرىلىتىپ كهلدى،二级缓存ىنى يۇقىرى كوتىرىش ۋە ئىككنچى دەرىجىلىك ياردەمچى ساقلىغۇچنىڭىس

entium4نىڭ خىزمهت چاستوتىسىنىڭ يۇقىرىلىشىغا ئهگىشىپ،ئېنىرگىيه سهرپىياتى ۋە تېمپىراتۇرىسىمۇ يۇقىرى كوتىرىل

شېركىINTELشۇڭا ئاخىرى .چ ئىشلىتىدىغان بولدۇقىشكه باشلىدى،ئامال يوق تېىخىمۇ يوغان سوۋۇتقۇچ ۋە شامالدۇرغۇ

NetBurstيۇقىرىدىكى.ئىشلهش پىالنىنى ئهمهلدىن قالدۇردىCPUلىق GHz4تى 架构 قۇرۇلمىسىنى ئىشلهتكهن

PentiumD تىپلىقCPUمۇ ئوخشاش يۇقىرىقىدەك ئېنىرگىيه سهرپىياتى يۇقىرى بولۇش ۋە خىزمهت تېمپىراتۇرىسى يۇق
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شېركىتى ئوزىنىڭ قۇرۇلما جهھهتتىكى كهمچىلىگىنى يوقىتىش ئۇچINTELئاخرى ....ۇچكهلدىىرى بولۇشتهك ئهھۋالغا د

Pentiumنى چورۇپ تاشالپ،يوتكىلىشچان كومپىيوتىردا ئىشلىتىۋاتقانNetBurstيىلدىن ئاشقان5ۇن ئىشلهتكىلى 

M مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچتىن تهرەققى قىلىپ كهلگهنCoreيۇزلهندىمىكرو قۇرۇلمىسىنى ئىشلىتىكه .. Coreمىكرو

شۇندىن باشالپ ھهرگىزمۇ يۇقىرى خىزمهت چاستوتىسىنى ئوزىنىڭ نىشاCore2Duo CPU قۇرۇلمىسىنى ئىشلهتكهن 

بۇنىڭ ئۇچۇINTEL .نى قىلماي،بهلكى تېخىمۇ يۇقىرى خىزمهت ئۇنۇمىنى ئوزىنىڭ تهرەققىيات نىشانى قىلىپ بېكىتتى

گه باھابېرىش ئوCPUگىيه سهرپىيات ۋە ئۇنۇم دىگهن ئۇقۇمنى ھهربىرۋات ئېنىرPer Watt Performanceن 

مىكرو)..نىڭ ئېنىرگىيه سهرپىياتىنى بولۇشCPUيهنى ئۇنۇمىگه بېرىلگهن قىممهت ئارقىلىق (لچىمى قىلىپ ئېلىپ كىردى

 ،شكىشىنى ھهيران قالدۇرغىدەك ئىقتىدارغا ئىگه بولدىCore2Duo CPUقۇرۇلمىدىكى تۇپتىن ئوزگىرىش ئارقىلىق 

  .شېركىتىنىڭ مهھسۇالتلىرىنى زور كهينىدە قالدۇردىAMDۇنداقال 

 Pentium4ۋەPentiumDشېركىتىنىڭINTELنىڭ باھاسىدا چوڭ داۋالغۇش بولدى،CPUيىلى بازاردا 2006

CeleronD قاتارلىقCPU،لىرىنىڭ باھاسى توۋەنلهپPentiumD805 CPUيۇەندىنمۇ توۋە800نىڭ باھاسى

ا ئامالسىزلىقتىن ئوز مهھسۇالتلىرىدىكى ئىككىنچى دەرىجىلىك ياردەمچى ساقلىغۇچنىڭ سىغشېركىتى بولسAMDنلىدى، 

Penئىلگىرى بازاردا دەۋىر سۇرگهن .نى ئهرزان باھادا بازارغا سالدىCPUىمىنى كچىكلىتىش ئارقىلىق بىرنهچچه خىل 

tium4 يۇەن ئهتراپىغا چۇشۇپ قالدى600نىڭ باھاسىمۇ...  

   
  
   

  ....ياتىنىڭ توۋەنلىشىمۇ بىزدەك كهڭ ئابونىتالرغا توك پۇلى تېجهش جهھهتتىن بولسىمۇ پايدا يهتكۇزدى،ئېنىرگىيه سهرپى
  

  ...تېخنىكا جهھهتتىكى يېڭىلىقالر:بولۇم       .3

核心代号 接口 指令集 64 :مۇھىم سوزلهر 位运算 二级缓存 总线 热设计功耗 架构  

  ..شتىكى مۇھىم ھالقامهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئىقتىدارىنى بهلگىله–قۇرۇلما–架构 :بولهك .1

قۇرۇلما دىگىنىمىز بولسا،ئۇچۇرالرنى بىرتهرەپ قىلىش ھېساپالشتىكى سېستىمىنىڭ رام قۇرۇلمىسىدۇر،قۇرلما بولسا مهركىىزى ب
ىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئاساسى ئىقتىدارىنى بهلگىلهيدۇ،شۇڭا مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنى چۇشىنىشىمىز ئۇچۇن گهپنى ئالد

  .هن قۇرۇلمىدىن باشلىشىمىز كېرەكى بىلهن ئىشلهتك
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مXeonۋەPentiumDيهنهCeleronDھهمPentium4قۇرۇلمىسىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن،Coreئىنتىل شېركىتى

ئىچكى قسىمدىكى ئاقماNetBurstقۇرۇلمىسىنى ئىشلىتىپ كهلگهن ئىدى،NetBurstەركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىدا

Netئاخىرىدا.ى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ خىزمهت چاسوتتىسنى يۇقىرى كوتۇردى لىنىيه قهۋىتىنى كوپهيتىش ئارقىلىق مهركىز

Burst بىر دەرىجىگه يهتتى،ئاقما لىنىيهنىڭ قانچه ئۇزۇن بولسا ،مهركى31قۇرۇلمىسىدىكى ئاقمالىنىيه نىڭ قهۋەت سانى

ن ئاقمالىنىيه مهركىزى بزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ خىزمهت چاستوتىسىمۇ شۇنچه يۇقىرى بولىدۇ،لېكىن ئۇزۇن بولۇپ كهتكه
ئېنتىل شېركىتى تارماق بۇيرۇق تهكشۇرۇش جهھهتته اليىههنى كوپ ئاكتىپ.ىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئۇنۇمىنى توۋەنلىتىۋېىتىدۇ

الشتۇرغان بولسىمۇ،لېكىن مهركىزى بىرەرەپ قىلغۇچ تارماق بۇيرۇق تهكشۇرۇشته خاتالىق كورۇنسهۋە بوففېردىكى ئادىرىس

شېركAMDئجرا ۋاقتى كېچىكلهيدۇ،بۇ 39يادرو Proscottدەرىجىلىك ئاقمالىنىيهسى بولغان 31لمىسا،نى توغرا تاللىيا

  .قۇرۇلمىسىغا قارىغاندا ناھايىتى كوپ كېچىكىش ھېساپلىنىدۇK8ىتىنىڭ 

قۇرNetBurstبۇففېر ساقلىغۇچنىڭ سىغىمىنى چورقىلىق ،بۇففېر دىكى ئادرىسىنى توغرا تاپالماسلىقىنى ئازايىتقىلى بولىدۇ،

Celeroبولىدۇ، 2Mbدىن 512Kbبۇففېر ساقلىغۇچنىڭ سىغىمىL2نىڭPentiumDھهمPentium4ۇلمىسىكى 

nD128نىڭ بولساkb512دىنKbشۇڭا بىز .گىچه بولىدۇPentium4 نىڭ خىزمهت ۋاقتىدىكى ھالىتىنىڭCelero

nD گه قارىغاندا كوپ يۇقىرىلىغىنى ھېس قىالاليمىز،بۇنىڭداL2سوز.ن رولىغا سهل قارىغىلى بولمايدۇبۇففېرنىڭ كورسهتكه

رولىنى ئېلىپ كىردى،HyperThreadingقۇرۇلمىسىغاNetBurstلهپ ئوتۇشكه ئهرزىيدىكى،ئىنتىل شېركىتى يهنه

يهنى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچتا،بىكار قالغان لوگىكىلىق توك يولىدىكى بولهكلهرنى مهھهۇم ئىككىنچى بىرتهرەپ قىلغۇ
ئۇئاساسهن مهركزىى بىرتهرەپ قلغۇچنى.مۇ كوپ بۇيرۇقنى ئجراقىلىپ،خىزمهت ئۇنىمنى ئوستۇردىچ قىلىپ ئشلىتىپ تېخى

  .ڭ پۇتۇن سانلىق ھېساپالش رايونىنى ئىشلىتىدۇ

NetBurst قۇرۇلمىسى يۇقىرى خىزمهت چاستوتىسى ئارقىلىق تېخىمۇ يۇقىرى خىزمهت ئۇنىمىگه ئېرىشىدۇ،لېكىن يۇقىرى

مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ نىڭ ئىچىگه نهچچه يۇزمىليون كىرى( كېلىۋاتقان  كىرىستال المپىالرچاستوتا ۋە تېخىمۇ كوپىيىپ
مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئېنىرگىيه سهرپىياتىنى ۋە ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققان)ستال المپىالر مۇجهسسهملهنگهن بولىدۇ

ى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئېنىرگىيه سهرپىياتى ئاساقۇرۇلمىسىدىكى مهركىزNetBurst ئىسسىقلىقنى يۇقىرى كوتىرىۋېتىدۇ،

قۇرۇلمىسىدىكى يادرونى مNetBurstمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئىككى دانه PentiumDئېشىپ كېتىدۇ،110wنال

مهركىزى بىرتهرەPentiumD800ۇجهسسهملىگهندىن كېيىن،يۇقىرى ئېنىرگيه سهرپىياتى تېخىمۇ كورىنهرلىك بولدى،

  .دىن ئاشالماسلىغىنىڭ سهۋەبىمۇ مۇشۇ جهھهتتىن3.2Ghzتوتىسىپ قىلغۇچلىرىنىڭ چاس

مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ كۇندىن كۇنگه ئېشىپ بارغان ئېنىرگىيه سارپىياتى ۋە ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققان يۇقىرى تېم

پىسىنى توختىتسۇPentiumپىراتۇرا مهسىلىسنى بىرتهرەپ قىلىش ئۇچۇن،ئېنتىل شېركىتى ئىشلهتكىلى ئۇزۇن يىل بولغان 
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NetBurstمىكرو قۇرۇلمىسى اليىهه جهھهتتهCoreقۇرۇلمىسىغا يوتكهلدى،Coreىپ،دەۋىر بولگۇچ ھېساپلىنىدىغان

قۇرۇلمىسىغا تۇپتىن ئوخشىمايدۇ،مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ خىزمهت چاستوتىسىنىڭ يۇقىرى بولىشى ئالدىنقى ئورۇنغا
ھهددىدىن ئۇزۇ.نىڭ خىزمهت ئۇنىمى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىلىپ اليىهىلهندى قويۇلماي،بهلكى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ

14 مىكرو قۇرۇلمىسىدا ئاقمالىنىيهCoreن بولغان ئاقمالىنىيه نىڭ ئۇنۇمنى توۋەنلىتىۋېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۇچۇن،

قۇرۇلمىسىنىڭ خىزمهت Coreلىق مىكرو ياساش تېخنىكىسى قوللىنىلغاندىن كېيىن،65nmدەرىجه قىلىپ اليىهىلهندى،

ئاشمىسىمۇ،لېكىن ئۇنىڭ ئىجراقىلىش جهھهتته كورسهتكهن يۇقىرى ئۇنىمى كىشىلهرنى زور قايىل قىلد3Ghzچاستوتىسى

  .ى

      Core 4- 2قۇرۇلمىسى ئاساسهن قوش يادرولىق قىلىپ ئىشلهنگهن،ئىچكى قىسمىغاMb ئىككىنچى دەرىجلىك بوففېر

يوللۇق بۇيرۇق ئوچرىتىنى قااليمىقا7يول مىكرو مهشغۇالت يولالش ۋە 4رۇق يېشىش،يول بۇي4مۇجهسسهملهنگهن بو لۇپ،
يوللۇق پهۋقۇلئاددەيۇقىرى ئولچهملىك مهركىزى بىرتهرەپ4نالشتۇرۇپ ئىجرا قىلىش بولىكى بولۇپ،ئىسمى جىسىمغا اليىق 

يوللۇق يۇقر3ھهممسىى بولسۇن بۇالر Atlon64نىڭ AMDبولسۇن ياكى Pentium4 قىلغۇچ ھېساپلىنىدۇ،  مهيلى 

مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچالCore2Duoھازىر بازارغا سېلىنغان. ى ئولچهملىك مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ھېساپلىنىدۇ

  ..رنىڭ ئۇنۇمى يۇقىرى ۋە خىزمهت ئېنىرگىيه سهرپىياتى توۋەن بولۇشتهك ئاالھىدىلىگى بار
  

شېركىتىنىڭ ماڭغان يولى ،ھازىرقى قۇرۇAMDئالمىشىشىغا قارىغاندا،ئېنتىل شېركىتىنىڭ قهتئىلىك بىلهن يېڭى قۇرۇلمىغا 

شېركىتىنىڭ مهركىزى بىرتهرەپ قAMDھازىر بازار دا سېتىلىۋاتقان .لمىنى مۇكهممهللهشتۇرۇش ۋە بارا بارا يېڭىالش بولدى

ىدىكى پۇتۇنمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئىچكى قىسمAMD Atlon64قۇرۇلمىسىدا اليىهىلهنگهن،K8ىلغۇچلىرى 

گPentium بولهككه ئايرىلىدۇ،شۇڭا ئۇ 17 بولهك،لهيلىمه چېكتلىك ھېساپالش بولىكى12سانلىق  ھېساپالش لېنىيسى 

مىكK8 .گه قارىغاندا يۇقىرىPentiumە ئوخشاش يۇقىرى خىزمهت چاستوتىسىغا ئېرىشهلمهيدۇ،لېكىن ئۇنىمى بولسا

كى قىسمىغا ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىرول قىلىش بولىكى جايالشتۇرۇلغان،رو قۇرۇلمىلىق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئىچ
ئىلگىرى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئىچكى ساقلىغۇچتىن ئۇچۇر ئالماقچى بولس.  بۇ ناھايىتى ئوبدان يېڭىلىق ھېساپلىنىدۇ

ساقلىغۇچ كونتىرول قىسمى مها ئالدىنقى ئۇالنما يولىدىن ئوتۇپ،ئاندى ئىچكى ساقلىغۇچتىن ئۇچۇرغا ئېرىشهتتى،ئىچكى 
ركىزى بىرەرەپ قىلغۇچقا مۇجهسسهملهنگهندىن كېيىن،ئۇچۇر كېرەك بولسا ئۇدۇلال ئىچكى ساقلىغۇچتىن ئۇچۇرنى ئېلىپ،ئ
الدىنقى ئۇلىنىش يولىدىن ئوتۇپ ئاندىن ئۇچۇر ئالىدىغانغا قارىغاندا كوپ ۋاقىتىنى تېجهپ قالغىلى بولدى،بۇ پۇتۇن سې

  . ئۇنىمىنى يۇقىرى كوتىرىشته مۇھىم رول ئوينىدىستىمىنىڭ خىزمهت

تىپتىكى ئىچكى ساقلىغۇچنDDR2قۇرۇلمىسىكى ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىرو قىلىش بولىكى K8شېركىتىنىڭ AMDھازىر 

  .ى كونتىرول قىلىش بولىكىگه تهرەققى قىلدى
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ئهڭ ياخشى ھېساپCoreل شېركىتىنىڭ مهركىزى بىرتهرەپ قلغۇچنىڭ خىزمهت ئۇنۇمى جهھهتتىن تۇرگه ئايرىساق،ئىنتى

  .قۇرۇلمىسىنىڭ ئۇنۇمى ئهڭ توۋەندۇرNetBurstقۇرۇلمىسىدۇر،K8 نىڭ AMDلىنىدۇ،ئاندىن قالسا 

  前端总线–ئالدىنقى ئۇالنما لىنىيه:بولهك .2

مۇ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ دەرىجىسىنى ئايرىشتىك)FSB,Front Side Bus(ئالدىنقى ئۇالنما لىنىيه

تا ھېساپلىنىدۇ،بولۇپمۇ ئنىتىل شېركىتىنىڭ مهركىزى بىرتهرەپ قلغۇچلىرىغا قارىتا بهكمۇ مۇھىم ھېساپلىنىى مۇھىم نۇق
  :توۋەندىكى مىسالغا قارىساق چۇشىنىشكه ئاسان بولىدۇ.دۇ

Core2ExtremeۋەCore2 Duo E6000 نىڭFSB 1066چاستوتىسىMHz،بولىدۇPentiumDنى

  .بولىدۇ533MHzنىڭ بولساCeleronDۋەPentiumD800، توۋەن دەرىجىدىكى 800MHzڭ بولسا

دىگىنىمىز نېمه؟پۇتۇن كومپىيوتىر سېستىمىسى سېستىمىدىكى دېتالالرنىڭFSBئۇنداق بولسا ئالدىنقى ئۇالنما لىنىيه

  : ئوزەكلهرنىڭ ئۇلىنىشىغا قاراپ ئىككى تۇرلۇك بىرتۇتاش ئۇلىنىش لىنىيىسىگه ئايرىلىدۇ
ىنچى دەرىجىلىك بۇففېر ۋە ئىچكى ساقلىغۇچنى ئۇاليدىغان سېستىما لىنىيهسى،ئاندىمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ،ئىكك

 I/OۋەSystemBusئېنگىلىزچه .چىقىش باش لىنىيهسى \ن بارلىق ئهتراپتىكى سايمانالرنى ئۇاليدىغان كىرىش

Busدېيىلىدۇ.  

بۇالر ئايرىم ھالدا مهركىزى.دىدەۋرىدىال قوش ئايرىم غول لىنىيه تېخنىكىسىنى ئهكىرPentiumIIئىنتىل شېركىتى 

ئادە. بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئىككىنچى دەرىجىلىك بۇففېرى ۋە سېستىمىدىكى ئىچكى ساقلىغۇچنى ئۇالشقا ئىشلىتىلدى

،سېست)Back-SideBus(تته ئىككىنچى دەرىجىلىك بۇففېرىنى ئۇاليدىغان لىنىيه ئارقا غول لىنىيه دەپ ئاتالدى

شۇڭا دىققهت قىلىشىمىز كېر.ىغان لىنىيه ئالدىنقى ئۇالنما غول لىنىيهسى دەپ ئاتالدىىما ئىچكى ساقلىغۇچنى ئۇاليد
ەككى ،ھازىرقى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ بىلهن سېستىما ئىچكى ساقلىغۇچىنىڭ ئۇلىنىش لىنىيهسى ئۇدۇلال ئۇالنغان 

شۇڭا ھازىر ئىنتىل شېركىتنىڭ تېخنىكا چ.لىنىيه بولماستىن ،ئارىلىقتا يهنه ئىچكى ساقلىغۇچ كونتىروللىغۇچتىن ئوتىدۇ

بىلهن مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئارىسىدىكى ئۇالنما لىنىيه ئالدىنق)北乔-MCH(ۇشهندۇرىشىدە شىمالى ئوزەك

ى ئۇلىنىش غول لىنىيهسى دەپ ئاتىلىدۇ،چۇنكى شىمالى ئوزەككه ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىروللىغۇچ مۇجهسسهملهنگ
  .ەن

AMDشېركىتىK8ۇرۇلمىسىنى ئىشلهتكهندىن باشالپ،ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىروللىغۇچ مهركىزى بىرتهرەپمىكرو ق

كونتىرللىغۇچ ۋە جهنAGP/PCI_E قىلغۇچنىڭ ئىچكى قىسمىغا جايالشتۇرۇلۇپ،شىمالى ئوزەكنىڭ رولىنى پهقهت  

ىيه دىگهن ئۇقۇم سۇسسۇپىسىدا ئالدىنقى غول لىنAMDۇبى ئوزەك بىلهن ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش قىلىپ بىكىتتى،شۇڭا 

الشتى،سېستىما ئىچكى ساقلىغۇچى ۋە مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئۇدۇل ئۇچۇر ئالماشتۇرىدۇ،بۇلىنيه مهركىزى بىرتهرە
پ قىلغۇچنىڭ چاستوتىسىغا يېقىنالشقان ياكى تهڭ بولغان ئاساستا خىزمهت قىلىدۇ،يېڭى شىمالى ئوزەك قۇرۇلمىسى بول
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ى بىلهن سىرىتقى سايمانالرنى بىرلهشتۇرۇپ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ بىلهن غول لىنيهسHyperTransportسا 

  .ئۇچۇر ئالماشتۇرىدۇ،ئىككى تهرەپنىڭ ئۇچۇر ئالماشتۇرىشى ئوزئارا تهسىر كورسهتمهيدۇ
ئىنتىل شېركىتى بولسا ھازىرغىچه ئوزىنىڭ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچىغا سېستىما ئىچكى ساقلىغۇچىنى كونتىرول قىلى

شېركىتىنىڭ ئىلAMD بولىكىنى ئورۇنالشتۇرمىدى،شۇڭا سېستىما ئالدىنقى غول لىنىيه ئۇقىمى ئىنتىل شېركىتىنىڭ ۋەش

قۇرۇلمىدىكى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىغا قارىتىلغان،خهۋەرلهرگه قارىغاندا ئىنتىل شېركىتى ئوزىنىK7گىرىكى 

تالغۇسىدىكى  مهھسۇالتىدا ئىچكى ساقلىغۇچ كونئاTukwilaقۇرۇلمىسىكى Itaniumبىتلىق 64ڭ كهلگۇسىدكى

  .تىرول بولىكىنى مۇجهسسهملهيدىكهن
  نىمىشكه ئالدىنقى ئۇلىنىش غول لىنىيهسى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئۇنىمىگه تهسىر كورسىتىدۇ؟

  :توۋەندىكى ئوخشىتىشقا دىققهت قىاليلى
ى دەيلى،ئىچكى ساقلىغۇچ بولسا پىششىقالپ ئىشلهيدىغانمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنى بىر پىشىىقالپ ئىشلهش زاۋۇت

 خام ماتىرىيالالرنى ھهرقايسى ئورۇنالردىن يىغىپ،يهنى كورسهتكۇچ كاردىسى،باشقا كىرگۇچى سايمانالر دەيمىز،شۇ
ىالردىن يىغىپ،ئاندىن خام ماتىرىيالالرنى پىششىقالپ ئىشلهش زاۋۇتى پىششىقالپ بولغاندىن كېيىن،ئۇالرنى كېرەكل
ك ئورۇنالغا يوتكهپ بېرىدىغان ئوتتۇردىكى شېركهت بولسۇن،بۇۋاقىتتا ئالدىنقى ئۇلىنىش غول لىنىيهسى بولسا بۇ ئى
ككى ئورۇننى تۇتاشتۇرىدىغان يۇقىرى سۇرئهتلىك تاشيول بولىدۇ،مهسىلهن بۇ تاشيولىنىڭ سائهتلىك خام ئهشيا يوتك

توننا بولس20نىڭ خام ئهشيانى پىششىقالپ ئىشلهش ئۇنىمى توننا بولۇپ،پىششىقالپ ئىشلهش زاۋۇتى10ەش ئۇنىمى 

بول! ا،ئۇنداقتا زاۋۇتنىڭ بىر سائهت ئىچىدىكى ئىشتىن توختاپ ،خام ئهشيا كۇتۇش ۋاقتى يېرىم سائهت دىگهن سوز
ۇنۇۇپمۇ ھازىرقىدەك ماشىنىالشقان دەۋىردە بۇنداق يېرىم سائهي ۋاقىتىنى ماشىنىنى توختىتىپ قويۇپ ئوتكۇزۋېتىش ئ

شۇڭا يۇق...مگه،پايدىغا تهسىر كورسىتىدۇ،شۇڭا بۇتاش يولنىڭ خام ئهشيا توشۇش ئىقتىدارنى يۇقىرى كوتىرىش كېرەك
ىرىدىكى مىسالغا ئوخشاش ئالدىنقى غول لىنىيهنىڭ خىزمهت چاستوتىسىنىڭ يۇقىرى توۋەنلىگى مهركىزى بىرتهرەپ 

  .قىلغۇچنىڭ خىزمهت ئۇنىمىگه تهسىر كورسىتىدۇ
  

  缓存–ربۇففې .3

ئالدىنقى ئۇلىنىش غول لىنىيهسىگه ئوخشاش،بۇففېرمۇ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنى باھاالشتا مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ،ت
  :وۋەندىكى مىسالغا قارايلى

PentiumD9004نىڭ بۇففېر سىغىمىMb،بارىدۇPentiumD8002نىڭ بولساMb ئۇنىڭدىن قالساPent

ium4 500 1نىڭMb توۋەن دەرىجىلىك،CeleronD  512بولساKb256دىنKbئۇنداقتا نىمىشكه بۇففېر،

پى: مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئۇنىمىگه زور تهسىر كورسىتىدۇ؟يهنه يۇقىرىدىكى ئوخشتىش مىسالىنى ئىشلىتهيلى
ششىقالپ ئىشلهش زاۋۇتى ئىشلىتىدىغان خام ئهشيا بولسا ئهشيا تهمىنلهيدىغان شېركهتتىن كېلىدۇ،شۇڭا تهمىنلىگۇچ

كهتتىن خام ئاشيا يېتىپ كهلگۇچه،پىششىقالپ ئىشلهش زاۋۇتى خىزمهتتىن توختايدۇ دىگهن گهپ،يهنى بىرىنى شېر
چى قېتىم ئهشيا تهلهپ قىلىپ ئۇچۇر ئهۋەتىدۇ،ئىككىنچى قېتىم ئهشيانى يوتكهپ كېلىش تهلىۋىنى ئېيتىپ ،ئهشيانى

پ ئىشلهش زاۋۇتىنىڭ ماشىنا توختىتىش ۋاقتىنى ئاز يوتكهپ كېلىدۇ،بۇ قواليسىزلىق كهلتۇرۇپ چىقىرىدۇ،شۇڭا پىشىقال
ايتىش ئۇچۇن،تېخنىكالر زاۋۇتنڭ بىقىنىغا سىغىمى چوڭاراق بولغان ئىسكىالتالرنى قۇردى،بۇ ئىسكىالتالر بولسا مهركز

ن زابۇ ئىسكىالت بولسا ناھايىتى كهڭ بولغان ۋە ئارىلىغى قىسقا تاشيول بىله.ى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ بۇففېرى بولىدۇ
ۋۇت بىلهن تۇتىشىدۇ،بۇ ئىسكىالتالردا پىششىقالپ ئىشلهش زاۋۇتى يېقىندا ئىشلىتىپ قېلىشىم مۇمكىن دەپ بىكىتكهن

شۇڭا ئىسكىالت قانچه چوڭ بولسا شۇنچه ياخشى،بۇنداق بولغاندا تېخىمۇ كوپ ئهشياالرنى ساقلى. ئهشياالر ساقلىنىدۇ
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كىالتتا بولمىسا ئۇچاغدا تهمىنلهيدىغان شېركهتكه ئۇچۇر ئهۋەتىپ تغىلى بولىدۇ،ئهگهر كېرەكلىك بولغان ئهشيا ئىس
  .ەلهپ قىلىدۇ

مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ بۇففېرى  بىرىنچى دەرىجىلىك بۇففېر ۋە ئىككىنچى دەرىجىلىك بوففېر دەپ ئايرىلىدۇ،ب
ھېسا.لىكى ۋە بۇيرۇق بولىكىدۇربۇالر ئۇچۇر بو:ىرىنچى دەرىجىلىك بوففېر ئىچكى قىسمىدا ئىككى بولهككه ئايرىلىدۇ

پالش يادروسى بىلهن تهڭ سۇرئهتته خىزمهت قىلدۇ،شۇڭا ئادەتته سىغىمى نهچچه ئون كىبايىت ئهتراپىدا،ئىككىنچى
 دەرىجىلىك بوففېر بولسا،يۇقىرىدكى مىسالدىكى چوڭ ئىسكىالتتۇر،ئۇنىڭدا ئىشلهتمهكچى بولغان ماتىرىيالالر ،سانلى

ئىشلىتىپ قالىمهن دەپ ھوكۇم قىلىنغان ئۇچۇرالر ساقلىنىدۇ،شۇڭا سىغىمى يۇقىرى بولىدۇ،نهچچق مهلۇماتالر ،دەمال 
  .ە يۇر كىبايتتتىن،نهچچه مىگا بايىتقىچه بولىدۇ

  ئۇنداقتا ئىككىنچى دەرىجىلىك بوففېردىن تهڭ بهھرىلىنىش دىگهن نىمه؟

قوش يادرولۇق مهركىزىPentiumDرىتىلغان،بۇ قوش يادرولۇق ۋە كوپ يادرولۇق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچقا قا

 بىرتهرەپ قىىلغۇچتا ئىككىچنى دەرىجىلىك بوففېر ئايرىم ھالدا ئىككى يادروغا ئورنىتىلغان،بۇئىككى يادرو ئايرىم 
خىزمهت قىلىدۇ،لېكىن ئىككىسىنىڭ ئىككىنچى دەرىجىلىك بوففېرى ئوزئارا ئىچكى قىسىمدا ئۇچۇر ئالماشتۇرالمايدۇ،

اشتۇرماقچى بولسا ،ئالدى بىلهن ئۇچۇر تهلهپ قىلغۇچى يادرو ئالدىنقى ئۇلىنىش غول لىنىيهسىگه ئۇچۇر يئۇچۇر ئالم
ولاليدۇ،ئاندىن ئالدىنقى غول لىنىيه يهنه بىر ئىجرا يادروسىغا ئۇچۇر تهلهپ قىلىپ،ئېرىشكهن ئۇچۇرنى يهنه غول ل

بېرىدۇ،بۇنداقتا ۋاقىت كېچىكىشى بهكال زور، ئۇنۇم تىنىيهدىن ئوتكۇزۇپ تهلهپ قىلغان ئىجرا يادروسىغا يهتكۇزۇپ 

قوش يادرولۇق بولسىمۇ،ئۇنىڭ خىزمهت ئۇنۇمى ئانچه يۇقىرى ئهمPentiumDوۋەنلهپ كېتىدۇ دىگهنلىك،شۇڭا

  !!ەس،

مهركىCore2 Duo .دا بۇجهھهتته ئوزگهرتىش كىرگۇزدىCore2 Duoقۇرۇلمىسىكى Coreئېنتىل شېركىتى 

رسىالنما ئىچىدىال ئىككى بىرتهرەپ قىلىش يادورسىنىڭ ئىككىنچى دەرىجىلىك بوففېرىنىڭ ئارزى بىرتهرەپ قىلغۇچ پى

نىڭ خىزمهت ئۇCore2 Duoىلىقىدا يۇقىرى سۇرئهتلىك ئۇالنما ۋە باشقۇرۇش بولىكى تهسىس قىلغان،شۇڭا بۇمۇ

  ..نىمنىڭ يۇقىرى بولىشىدىكى تۇرۇتكه كۇچ دىمهكتۇر
  . اليىههسىئىسىقلىق ۋە ئېنرگىيه سهرپىيات .4

–热设计功耗  
ئهگهر خىزمهت چاستوتىسىنى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ سۇرئىتى دەپ ھېساپلىساق،ئۇنداقتا ئىسسىلىق ۋە ئېنر گ

لسا،مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچبو)热设计功耗－Termal Design Power(يهنىTDPىيه سهرپىياتى

ئى.نىڭ كهلتۇرۇپ چىقارغان ئىسسىقلىغى ۋە كهتكهن ئېنىرگىيه سهرپىياتىنى ئولچهيدىغان مۇھىم ئېنىقلىما ئولچهمدۇر

TDنىڭ Sempronئۇلنش ئېغىزىدىكى AM2جهھهتته ئارتۇقچىلىققا ئىگه ئىدى،TDPشېركىتىAMDلگىرى  

Pۋات ئهتراپىدا،68سى بولساAtlon64X2ۋات ئهتراپىدا ئىدى،لې89ادرولۇق نىڭ بولسا يۇقىرى بولغاندا قوش ي
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ۋاتقىچه ئىدى،بۇنداق يۇقىرى ئېنىرگىيه 130ۋاتتىن95سى بولساTDPنىڭPentiumDكىن ئىنتىل شېركىتىنىڭ 

سهرپىياتىدا كېلىپ چىققان ئىسسىقلىقنى يوقتىش ئۇچۇن كومپوتىرمىزغا يوغان كهلگهن سوۋۇتقۇچ ۋەشامالدۇرغۇچ بىكى
ئىنتىل شېركىتى...لېكىن چىداش كېرەكته..ىغان گهپ ،بۇنىڭدىن چىققان شاۋقۇن ئاۋاز بېشىمىزنى ئاغرىتىدۇ تېخىتىد

ۋاتقىچه،75ۋاتتىن 65سىTDPبۇجهھهتته چوڭ بوسۇش بولدى،ئۇنىڭ Core2Duo CPU يېڭى بازاغا سالغان

  .ئاداتتىكى سوۋۇتقۇچ بولسىال نورمال ئىشلهۋېرىدۇ

دىن توۋەن؟ PentiumDركىتى مهركىزى بىر تهرەپ قىلغۇچنىڭ ئېنىرگىيه سهر پىياتى شېAMDئۇنداقتا نىمىشكه

قۇرۇلمسى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ يۇقىرى بولغان خىزمهت NetBurstئىشلهتكهن PentiumDچۇنكى 

نىڭ بىهۇدەنىڭ ئىچكى قىسمىدا ئېلىكتىر ئېقىمىCPUچاستوتىسىدا ئىشلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ،يۇقىرى بولغان چاستوتا 

 ئېقىپ كېتىشىنى كهلتۇرۇپ چىقىدۇ ھهم تېخىمۇ كوپ ئېلىكتىر ئېنىرگىيىسنى ئىسراپ قلىۋېتىدۇ،شۇنىڭ بۇ ئېنىرگىيه ئى

الرنىڭ ئېنىرگىيه سهرپىياتى يۇقىرPentiumنىڭ قىزىپ كېتىشىنى كهلتۇرۇپ چىقىدۇ،شۇڭا CPUسىقلىقا ئايلىنىپ 

  ى،

  

AMD شېركىتىنىڭK8 قۇرۇلمىدىكىCPU لىرىنىڭ خىزمهت چاستوتىسى ئىنتىل شېركىتىنىڭPentium قارىغاندا

ۋاتتىن35ھهم ئاقما لىنىيهسى قىسقا بولغاچقا ئېنىر گىيه سهرپىياتى توۋەن،ئاساسهن سهرقايسى تۇرلىرى .كوپ توۋەن
  ...،شۇڭا سوۋۇتقۇچقا تهلىۋى يۇقىرى ئهمهسۋاتقىچه89

  制程–ياساش ئولچىمى .5

ياساش ئولچىمى بولسا،بىرتۇتاش يېرىم ئوتكۇز گۇچلىك  ئوزەكلهرنى ياساس تېخنىكىسىنى كورسىتىدۇ،يېرىم ئوتكۇزگ
كىچىكلىگهنئوزەكتىكى كىرىستال المپىالر قانچه .ۇچلۇك ئوزەكلهرنىڭ ئېنىرگىيه سهرپىياتى بىلهن مۇھىم ئاالقىسى بار

سېرى ۋە ئۇالرنىڭ ئارسىدىكى توك يولى قانچه تارالشقانسېرى،بۇ ئوزەكلهرنىڭ ئىچدىكى كىرىستال المپىالرنىڭ سان
  .          ى ئوزگهرمىگهن ئاساستا ئوزەك كولىمى كىچكلهيدۇ،ھهم ئېنىرگىيه سهرپىياتىمۇ توۋەنلهيدۇ

نانومىتىر لىق ئوزەك ياساش تېىخنىكىسى65قىلغۇچلىرىمهركىزى بىرتهرەپ Core2 Duoھازىر ئىنتىل شېركىتىنىڭ 

 نانومىتېر تېخنىكىسىنى ئىشلىتىشى مۇ65نانومىتىر تېخنىكىسدا،كېلهر يىلى 90شېركىتى بولسا AMD .نى ئىشلىتىدۇ

  .مكىن

  接口–ئۇلىنىش ئېغىزى .6
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قاراپ تۇرگه ئايرىلىپ قمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئوزىنىڭ ئىشلهتكهن قۇرۇلمىسى ۋە تېخنىكىسىنىڭ ئوشىماسلىغىغا 

پهقهت ئوزىنىڭ ئۇلىنىشغا توغرا كCPUھهرقانداق .الماي،يهنه ئوزىنىڭ ئۇلىنىش ئېغىزىغا قاراپ تۇرگه ئايرىلىدۇ

بىلهن ئاساسى تاختىنىڭ ماسسلىشىچانلىغىنى ئۇالرنىڭ قايسى خCPUەلگهن ئاساسى تاختىدا خىزمهت قىلىدۇ،شۇڭا

  .پ پهرىق قىالاليمىزل ئۇلىنىش ئېغىزى ئىشلهتكىنىگه قارا

  

Pentium4 نىڭ كېيىنكى دەۋرىدە ئېنتىل سۇپىسىSocket478ئۇلىنىشتىنLGA775ئۇلىنىش ئېغىزىغا تهرە

零插拔力نى بولساSocket478 .ققى قىلدى ZIFختىدىكى ئۇلىنىش ئېغىزى دەيمىز،ئاساسى تاCPUئورنىتى

دانه ئۇلىنىش يىڭنىسى بولغانل478داCPUدانه يىڭنىسىغا توغرا كېلىدىغان توشۇك بار،478نىڭCPUش ئورنىدا 

يۇقىرى چاستوتىدا خىزمهت قىلغاندا،ھارقايسى ئۇلىنىش يىڭنىلىرى ئارىسىدا ئوزئارا ئىندۇكسىيه CPUىغى ئۇچۇن،

نى ئالغاندا ياكى يوتCPUققا تهسىر كورسىتهتتى،يهنه بىرجهھهتتىنتهسىرى يۇز بېرىپ،خىزمهت ئۇنۇمى ۋە تۇراقلى

كىلىش جهيرانىدا ئۇلىنىش يىڭنىلىرى ئىگىلىپ كېتىشتهك مهسىله كورىنىپ ،سۇپهتكه تهسىر يېتهتىتى ياكى كېرەكتىن 

Cا  ئۇلىنىشتLGA775 .ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئىشلىتىدۇLGA775شۇڭا ئىنتىل شېركىتى ھازىر بىر تۇتاش .چىقاتتى

PUدا ئۇلىنىش يىڭنىسى بولمايدۇ،يىڭنىنىڭ ئورنىغا يېرىم شار شهكىللىك تېگىش ئۇالنمىسى قوللىنىلغان بولۇپ،ئاسا

نى قاCPUسى تاختىدىكى ئۇلىنىش ئېغىزى بولسا ئاستىغا پۇرژىنا قويۇلغان تىگىش ئۇچىغا ئالماشتۇرۇلدى،لېكىن  

نىش ئېغىزىنىڭ ئاستىدىكى پۇرژىنىلىرى بهك يۇمران بولغاچقا چىلىغاندا دىققهت قىلمىساق ئاساسى تاختىدىكى ئۇلى
كهلگۇسى دىكى ئۇزۇن ۋاقى.ئاسان كاردىن چىقىشى مۇمكىن،شۇڭا ئامال بار تېخنىكالر بۇ مهشغۇالتنى قىلغىنى تۇزۇك

  .لىرىدا بۇ خىل ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئىشلىتىدۇCPUت ئىچىدە ئىنتىل شېركىتى ئوزىنىڭ ئۇستهل سۇپىسى 

  
  

AMDېركىتىگه كهلسهك،ئىلگىرى بهكال قااليمىقان ئىدى،ھازىر ئاساسهن بىرلىككه كېلىش باسقۇچىدا ۋە بىرلىككه كش

نىڭ ئىچكى ساقلىغۇچ كونتىروللىغۇچى تاق تونىللىق كونتىروللىغۇچ ۋە قوش تونىللىق كK8 CPUئىلگىرى.ەلمهكته
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Socket7ئاساسهن  Sempron CPUان ونتىروللىغۇچ دەپ ئىككىگه ئايرىالتتى،توۋەن دەرىجىگه قارىتىلغ

Atloئىچكى ساقلىغۇچنى قولاليتى،ئۇنىڭدىن دەرىجىسى يۇقىرى بولغانDDR400ئۇلىنىشنى ئىشلىتهتتى ھهم 54

n64 بولسا قوشتونىللىقDDR400 ئىچكى ساقلىغۇچنى قولاليتى ۋەSoccket939ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئىشلىتهت

.ئۇلىنىشنى ئىشلىتهتتىSoccket940بىرتهرەپ قىلغۇچ بولسا مهركىزى Opteronتى،مۇالزىمىتىر ساھهسىدىكى 

  ...ئىشقىلىپ ئاالمهت قااليمىقان تۇيۇالتتى ماڭا

تىپتىكى ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ بازاردا بارابارا ئۇستۇنلىكنى DDR2شېركىتى AMDتېىخنىكىنىڭ تهرەققىياتى بىلهن 

تىپتىDDR2چكى ساقلىغۇچ كونتىرول قىلغۇچنى لىرىدىكى ئىCPUئىگهللهۋاتقالىغىنى كورگهندىن كېيىن،ئوزىنىڭ 

لىرىنىCPUشۇنىڭ بىلهن ئۇستهل سۇپىسى كومپىوتىر الردا ئىشلىتىدغان .كى ئىچكى ساقلىغۇچنى قولاليدىغان قىلدى

ئۇAM2ئۇلىنىش ئېغىزىغا يوتكىدى،Soccket AM2دانه ئۇلىنىش يىڭنىسى بولغان 940ڭ ئۇلىنىش ئېغىزىنى 

نىلىق بولسىمۇ،ھارقايسى ئۇلىنىش يىڭنىلىرىنىڭ بىكىتكهن ئىقتىدارى ئىلگىرىكى مۇالرىمدانه يىڭ940لىنىش ئېغىزى 

لىAM2ئۇلىنىشنىڭ يىڭنه ئىقتىدارلىرىغا تۇپتىن ئوخشىمايدۇ،شۇڭا Soccket940ىتىر سۇپىلىرىدا ئىشلهتكهن 

ۋاقىت ئىچىدە كهلگۇسى بىرمهزگىل .لىق مۇالزىمتىر سۇپىسىدا ئىشلهتكىلى بولمايدۇSoccket940نى CPUق 

AMD نىڭ ئۇستهل يۇزى سۇپىسىدا ئىشلتىدىغانCPU لىرىAM2ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئىشلىتىدۇ،مۇالزىمىتىر سۇپى

  .ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئىشلىتىدۇSoccket Fدانه ئۇلىنىش يىڭنىسى بولغان 1207 لىرى بولسا CPUسىدىكى 

  指令集–بۇيرۇق توپلىمى .7

رى ئۇنۇمگه ئېرىشىشىدىكى مۇھىم بىر قىسمى ھېساپلىنىدۇ،بۇيرۇق توپنىڭ تېخىمۇ يۇقىCPUبۇيرۇق توپلىمى بولسا 

لىمىدىكى ھهر بىر بۇيرۇق  بىرخىل ئاكتىپالشتۇرۇلغان بىرتهرەپ قىلىش مهشغۇالتىدا ئۇدۇل بولىدۇ،بىر خىل قۇرۇلما ئىش

زگىرىش بولغاندالرغا ئۇالرنىڭ بۇيرۇق توپلىمى ئاساسهن ئوخشاش بولىدۇ،پهقهت قۇرۇلمىدا يېڭى ئوCPUلهتكهن 

ىال يېڭى بىر ئاكتىپالشتۇرۇلغان بۇيرۇق ئىشلىنىپ ئىلگىرىكى بۇيرۇق توپلمىغا كهڭهيتىش كىر گۇزىلىدۇ،يېڭى مهلۇما
مېدىئا:مهسىلهن(شۇنىڭ بىلهن سېستىمىنىڭ مهلۇم جهھهتتىكى.ت بىرتهرەپ قىلىش ماكرو بۇيرىقىغا ئېنىقلىما بېرىلىدۇ

  .سانلىق مهلۇماتالرنى بىرتهرەپ قىلىشنى كۇچهيىتكىلى بولىدۇ) گهندەك ھوججهتلىرىنى بىرتهرەپ قىلىش دى
  
  

نىڭ قۇرۇلمىسىكى تېما كCPU سهۋىيهم توۋەن بولغانلىغى شۇنداقال پايدىالنغۇدەك ماتىرىيال بولمىغاچقا بۇقېتىمقى

 سوئال سورىشىنى وڭلۇمدىكىدەك بولماي قالدى،شۇنداق بولسىمۇ،دوسالرنىڭ بىلمىگهن ،چۇشىنهلمىگهن ئورۇنالردىن
بۇ پهقهت مۇشۇ بىريۇرۇش كومپىيوتىرنىڭ قاتتىق دېتال تۇرزىلىشگه دائىر تېمىنىڭ بىرىنچى بولىمى ...ئۇمىت قىلىمهن

كېلهركى بولىمىدە ئاساسى تاختىدىكى ئوزەكالر توغرىسىدا توختىلىمىز،شۇڭا دوسالرنىڭ يېقىندىن ياردەمدە بو..خاالس
ئو...جاپا چىكىپسىز: ھهرگىزمۇ...هھهتلهرگه دىققهت قلىشىمغا مهسلىههت بهرسهڭالر لۇپ،قانداق يېزىشىمغا،قايسى ج
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مهن ئاساسهن بىلىم ئېلىش جهھهتته خهنزۇ تىلىنى ئاسا....رەھمهت دەپ ئىنكاس يېزىپ قويمايلى..بدان تېمىكهن
پ ،تهرجىمىدە خاتالس قىلغانلىغىم ئۇچۇن ،نۇرغۇن كهسپى سوزلهرنى خهنزۇچه چۇشهندۇرىشى بىلهن چۇشىنىپ كېتى

يۇەن خهجلهپ بىرلۇغهت ئالغان ئىدىم،لېكىن چاتاق يېرى بۇ لۇغهتته ھازىرقى كو65ىق بولۇپ قالماسلىغى ئۇچۇن 
ئىشقىل....دەن بىر دانه سوزنى ئىشلىتهلىدىم1000پلىگهن ئاتالغۇالر يوق بولۇپال قالماستىن ،ئۇنىڭ ئۇستىگه پهقهت 

  ....پ قويارسىز،بولمىسا چالما كېسهك قىلسىڭىزمۇ مهيلىىپ خوشياقسا ئوقۇپ ئىنكاس قالدۇرۇ
  :سوزلهرگه ئىزاھات

CPدەپ ئاتىلىدۇ،قىسقارتىپ Centrl Process Unit ئېنگىلىزچه中央处理器–––مهركىزى بىر تهرەپ قىلغۇچ

U،يىلى –2006.ئۇ كومپىيوتىرنىڭ چوڭ مىڭىسى،پهۋقۇلئاددە ھېساپالش ئىقتىدارىغا ئىگهدەيمىزCPUپالش يانىڭ تاق ھېسا

  .دروسىدىن ،قوش ھېساپالش يادروسىغا قهدەم قويغان مۇھىم بىر يىلى ھېساپلىنىدۇ

ئوزىكىنىڭ ئىچكى قىسمىغا ئىككى داCPU يهنى بىر双核中央处理器–––قوش يادرولۇق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ

پ بۇيرۇقنى تهڭال ۋاقئۇنىڭ ئاالھىدىلىگىى بولسا كو双核封装 .نهمهركىزى بىرتهرەپ قىلىش يادروسى پىچهتلهنگهن بولىدۇ

دانه يادرونى4گه قارىغاندا تېخمۇ يۇقىرى ئۇنۇمگه ئېرىشىدۇ،ئىنتىل شېركتى CPUىتتا ئىجراقىلىپ،ئىلگرىكى تاق يادرولۇق 

  ...نى يېقىندا بازارغا سالماقچىCPU مۇجهسسهملىگهن 

L2Cacheۋە L1Cacheدا ئادەتته CPU دەيمىز،L2Cacheبۇنى 二级缓存–––ئىككىنچى دەرىجىلىك بۇففېر

لېكىن ئادەتته كوپ ئۇچرىم.بولىدۇL3Cacheلىرىدا CPUبولىدۇ،بهزى چوڭ تىپتىكى پهۋقۇلئاددە ھېساپالش ماشىنىسىنىڭ 

ئۇنىڭ رولى بولسا كېرەكلىك ئۇچۇرالرنى ئالدىن ساقالپ قويۇپ ،ئاندىن ھېساپالش يادروسى تهلهپ قىلغاندا تېز سۇرئه.ايدۇ

بولسا بۇففېر بولىدۇ دەپ تهرجىمه قىلىپتۇ،لېكى缓冲库ەپ ئېلىشمدىكى سهۋەپ لۇغهتتهبۇففېر د...ت بىلهن يهتكۇزۇپ بېرىش

با..دەپ يېزىلماپتۇ،شۇڭا ئامال يوق مۇشۇنداق دەپ ئالدىم缓存دەپ ئالىمىز،ئاندىن لۇغهتته缓存ن بىز بۇنى خهنزۇچىدا

  ..شقىچه تهرجىمه بولسا يولالپ قويارسىلهر
  

MCH––––شىمالى ئوزەك 北乔芯片ا ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىرول قىلىش،كورسىتىش كاردىسى ئۇالنغائۇنىڭ رولى بولس

南桥芯片بىلهن ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ،شۇنداقال جهنۇبى ئوزەكCPU تونىلىنى كونتىرول قىلىپ،AGP/PCI_Eن  ICH

  ....بۇجهھهتته كېلهر ساندىكى ئاساسى تاختا تېمىسىدا توختىلىمىز...گه يهتكۇزۇشتۇرCPUتىن كهلگهن ئۇچۇرالرنى 

  ..!!مۇباراك بولسۇن....ىت كېلىۋاتىدۇ،دوسالرنىڭ ھېيتىنى تهبرىكلهيمهنھېي
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 .....ئنتىل سېستىمىسىكى ئوزەكلهر ۋە ئۇالنمىالر

 :ئاقمالىنىيه

 ....دەپ ئالىمىز流水线زۇتىلىدائاقمالىنىيه نى خهن

يهرگه يىغىپ ئاندىن ئۇنى مهلۇ دوسالر بهلكىم بىلىشى مۇمكىن،زاۋۇتالردا مهلۇم سايمان ،خام ئهشيا دىگهنلهرنى بىر
مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئاقما لىنىيهسىمۇ شۇنىڭغا ....بولىدۇ م ئاقما لىنىيه بىلهن بىردەمدىال قۇراشتۇرۇپ چىققىلى

بولۇپ،ئا ئىجرا تهرتىۋى بىلهن ئىچكى قىسىمدىكى لوگىكىلىق توك يولىدىكى ئاقما لىنىيهدە ئىجرا ۇيرۇقالرئوخشايدۇ،ب
  ئهۋەتىلىدۇ ندىن چىققان نهتىجه تهلهپ قىلىنغان ئورۇنالرغا
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 تىما -7

  )2 (كومپىيوتىر ئىچكى دۇنياسى»مهدىكار«

  
 :قېنى مهرھهمهت...بۇگۇنكى تېمىدا ئاساسى تاختا توغرىسىدا توختىلىمىز
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 ...ئاساسى تاختا ۋە ئۇنىڭدىكى ئوزەكلهر

  ىكى ئاساسى تاختىدىكى ئوزگۇرىشلهريىلىد–2006:بولۇم       .1

  
ئاساسى تاختا كومپىيوتىرنىڭ ئهڭ مۇھىم قىسمى ،ئۇنىڭدىكى ھهر قايسى ئوزەكلهر كومپىيوتىرنىڭ خىزمهت ئۇنىمىگه زور 

ئوزەكلهرنىڭ ھهر بىر قېتىمقى ئولچىمنىڭ يېڭىلىنىشى ،باشقا كومپىيوتىر سايمانلىرىنىڭمۇ يېڭىلىنىشىگه سه.تهسىر كورسىتىدۇ
ئولچىمDDR2ئۇالنمىسىدىكى كورسهتكۇچ كاردىسى، PCI-Eيۇرۇشلىك ئوزەكلىرى 915ئنتېل شېركىتىنىڭ .ەبچى بولىدۇۋ

يۇقىرى ئېنىقلىق ئاۋازئولچىمىنىڭ  ئۇمۇملىشىشىنى ئهمهلگه ئاشۇردى،بۇ مۇ ئىنHD-AUDIOىدىكى ئىچكى ساقلىغۇچ ۋە
 ئوزەكلىرىنى ئىشلهپ چىقىرىش جهھهتتىكى زور تهسىر كۇچىدتېل شېركىتىنىڭ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ۋە ئاساسى تاختا

ئاساسى تاختىدكى ئوزەكلهرنى ئىشلهپ چىقىرىش جهھهتته يېڭىدىن باش كوتۇرۇپ چىققا.ىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ
ىڭ يېڭى شېركتى ئىنتېل شېركىتىنىڭ قول ئاستىدا قالماسلىق ئۇچۇن،ئوزى تهتىقىق قىلىپ،اليىهىلهپ ،ئوزلىرىنNVIDIAن  

ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىرول قىلىپ ئۇنىمىنى ئاشۇSLI-Memoryقوش كورسهتكۇچ كاردىسىنى ئۇالش،SLIئوزەكلىرىدە 
قوش تور كاردىسى ئۇالنمىسى بىلهن تور نى ئاكتىپالشتۇرۇش قاتارلىق بىرنهچچه يېڭى تېخنىكىالرنى ئېلىDualNetرۇش،

 كهڭ كولهملىك دەۋىر ئالمىشىىش يىلى بولدى،ئىنتېل شېركىتىنىڭ تۇيىلى ئاساسى تاختا ئوزەكلىرىنىڭ–2006.پ كهلدى
شېركىتىمۇ يېڭNVIDIA .قاتارلىق بىريۇرۇش ئوزەكلهر ئىنتېل سۇپىسىدا مۇھىم ئورۇننى ئىگهللىدى965ۋە975رىتكىسىدە،

ATI,V سىرىت، ئۇالردىن.قاتارلىق ئوزەكلىرى بىلهن يېىڭىلىنىش ئېلىپ باردىnForce 600/500ىدىن بازارغا سالغان 
IA,SiSقاتارلىق شېركهتلهرمۇ يېڭىدىن مهھسۇالتلىرىنى بازارغا سالدى.  
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يېڭى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ بازارغا سېلىنىشى،ئاساسى تاختىدكى ئوزەكلهرنىڭ يېڭىلىنىشىنى تېزلهتتى،شۇنىڭ بىل

 ئوزگىرىشىگه تۇرىەن بىرگه مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئاساسى تاختا بىلهن ئۇلىنىش ئېغىزىنىڭ بىرلىككه كېلىشى ۋە
ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئىشلىتىپ كهلدى،لېكىن يېڭى مهركىزى بىرتLGA775ئىنتېل شېركىتىنىڭ سۇپىسىدا يهنىال .تكه بولدى

ەرەپ قىلغۇچ ئاساسى تاختىدكى توك بىلهن تهمىنلهش بولىكىگه يۇقىرى تهلهپ قويغانلىغى ئۇچۇن ،توك بىلهن تهمىنلهش
اسى تاختىالر يېڭى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنى قوللىيالمىغانلىقتىن بهزى ئاساسى تاختا  ئولچىمى يهنه كونا بولغان ئاس

ئىشلهپ چىقىرىدىغان شېركهتلهر كونا ئوزەكلهرگه قارىتا يېڭىالش ئېلىپ بارغان مهھسۇالتالرنى بازارغا سالدى،بۇمۇ مهله
  .ىتكه بولدىۇم جهھهتتىن يېڭى ئوزەكلهرنىڭ تېزسۇرئهتته بازارنى ئىگهللىشىگه تۇر

AMDشېركىتنىڭ سۇپىسىدا بولساSocketAM2ئۇلىنىش ئېغىزىنىڭ بارلىققا كېلىشى مهركزى بىرەتهرەپ قىلغۇچ ۋە ئاساس
سۇپىسى تېزسۇرئهتته چىكىنىپ چىقتى،يېڭىSocket939ى تاختا ئىككى جهھهتته بولدى،ئىلگىرىكى يۇقىرى دەرىجىلىك 
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لچىمىدكى ئىچكى ساقلىغۇچنى پۇتۇنالي قولالشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ دئوDDR2سۇپىسى بولسا  AM2دىن بازاغا چىققان 
ئالمىشىپ،يۇقىرى ئولPCI-E x16بۇنىڭدىن سىرىت،كورسهتكۇچ كاردىسنىڭ ئۇلىنىش ئېغىزى  .ەۋىر ئېقىمىغا ئهگهشتى

ن قاتتىق دېبولسا يېڭى بازاغا سېلىنغان مهھسۇالتالردىكى ئۇمۇمالشقاSATA Ver.2.5. چهملىك ئۇلىنىش ئېغىزى بولدى
يۇقىرىدكى كوپلىگهن ئامىلالر يېڭى كومپىيوتىر سۇپىلىرىدا خىزمهت ئۇنىمىنىڭ يۇقىرى كوتىرىلشىگه.سكا ئۇلىنىشى بولدى

 . سهۋەب بولدى

  
  

  ئاساسى تاختىدكى تېخنىكى ئاتالغۇالر ۋە ئوزەكالر گه چۇشهنچه:لۇمبو       .2

  ئۇلىنىش ئېغىزى:بولهك       .1

LGA775 
ئالدىنقى ساندىكى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ تېمىسىدا،ئۇلىنىش ئېغىزى توغرىسىدا توختىلىپ ئوتكهن ئىدۇق،بۇجا

  :يدا يهنه قىسقىچه سوزلهپ ئوتهيلى
ان ئىنتېل شېركىتنىڭ ئۇستهل سۇپىسى كومپىيوتىرلىرىدا ئىشلىتىدىغان مهركىزى بىرتهرەپ قىلغھازىر بازاردا سېتىلىۋاتق

ئاخىرقى دەۋرىدە يۇقىرى چPentium4ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئىشلىتىدۇ،بۇ ئىنتېل شېركىتى LGA775ۇچلىرى بىرلىكته
ئLGA775لىنىش ئېغىزى بولىدۇ،استوتىلىق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ تهلىۋى بويىچه ئىشلىتىشكه باشلىغان ئۇ

ۇلىنىشىدا مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئۇلىنىش تهرىپىدە ئىلگىرىدەك يىڭنه بولمايدۇ،يىڭنىنىڭ ئورنىغا يېرىم شار 
شهكىللىك تېگىگىشىش باشلىرى بىكىتىلگهن،ئاساسى تاختىدكى ئۇلىنىش ئېغىزىدا بولسا ،ئىلگىرىكى يىڭنه توشۇكچىلى

نىغا ناھايىتى يۇمران بولغان ئاستىغا پۇرژىنا ئورنىتىلغان تېگىش بېشى ئورنىتىلغان،دىققهت قرى يوق،ئۇالرنىڭ ئور
  .ىلمىساە ئاسانال بۇزۇپ قويىمىز،شۇڭا يهنىال تېخنىكالر قاچىلىغنى ياخشى

LGA771  
.ىنىش ئېغىزىدۇربۇ ئىنتېل شېركىتى مۇالزىمىتىر سۇپىسىدا ئىشلىتىدىغان مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچتا ئىشلىتىدىغان ئۇل

 XeonDPمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچتىن باشالپ)Dempseyئىنتېلنىڭ ) يادروسىXeonمهركزى بىرتهرەپ قىلغۇ
  .بىلهن ئوخشاشLGA775ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئىشلىتىشنى باشلدى،قاچىالش ئۇسۇلىLGA771چلىرى  

SocketAM2  
ئۇلىنىش SocketAM2رەپ قىلغۇچلىرىدا شېركتىى ئوزىنىڭ مهركزى بىرتهAMDئايدىن باشالپ،–5يىلى –2006

بۇ .ئۇلنىش ئېغىزلىرىنىڭ ئورنىنى ئىگهللىدىSocket754ۋەSocket939ئېغىزىنى ئىشلىتىشنى باشالپ،ئىلگىرىكى
DDR2 تىپتىكى ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىرول قىلىش بولىكىنى مۇجهسسهملىگهنK8قۇرۇلمىسىكى مهركىزى بىرتهرە
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دانه ئۇلىنىش يىڭنىسى بولى940ئۇلىنىش ئېغىزىداSocketAM2 .كى مۇھىم باسقۇچپ قىلغۇچالرنى بازارغا سېلىشتى
  .دۇ

SocketF  
Opteشېركىتى مۇالزىمىتىر ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك خىزمهت سۇپىسىدا ئىشلىتىدىغان AMDيىلى كۇزپهسلىدە،–2006

ron مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچىغا قارىتىلغانSocketF،ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئېلىپ كىردىSocketFبولسا ئنتېل ش
ئۇلىنىشغا ئوخشاپ كېتىدىغان تېگىشمه ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئشلهتتى،لېكىن ئۇنىڭ تىگىشىش ئLGA775ېركىتىنىڭ 
ئىچكى ساقلىغۇECC DDR2شېركتى AMDيېڭى ئۇلىنىش ئېغىزىنى ئىشلهتكهندىن كېيىن،.دانه1207ۇچى بولسا

شۇنىڭ .مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنى بازارغا سالدىOpteronچ كونتىروللىغۇچى مۇجهسسهملهنگهن يېڭى تىپتىكى 
ئۇSocket940بىلهن ئىلگىرى مۇالزىمىتىر سۇپىسى ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك خىزمهت سۇپىسىدا ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان 

  .لىنىش ئېغىزى يېقىندا ئهمهلدىن قالدۇرىلىدۇ
  

  ئوزەك ۋە غول لىنىيه:بولهك       .2

  

  前端总线––ئالدىنقى ئۇالنما غول لىنىيه
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بولىدۇ،تۇپتىن ئېيىتقاندا مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇFSB,Front Side Busئالدىنقى ئۇلىنىش غول لىنىيهسى بولسا
لماشتۇرۇش تونىلىدۇر،ھهم مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچ بىلهن سىرىتقى ساچ ۋە شىمالى ئوزەكنى تۇتاشتۇرىغان ئۇچۇر ئا

يمانالر ئارىسىكى مۇھىم ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش لىنىيهسىدۇر،كومپىيوتىر سېستىمىسىدا،جهنۇبى ئوزەك،قاچىالنغان كارتا،
دىن شىمالى ئوزدېسكا،كورسهتكۇچ كاردىسى قاتارلىق سىرىتقى سايمانالرنى ئۇچۇرى شىمالى ئوزەككه توپلىنىپ،ئان

بۇنىڭدىن كۇرىۋېلىشقا بولى.ەك بۇ ئۇچۇرالرنى ئالدىنقى غول لىنىيه بىلهن مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچقا يولالپ بېرىدۇ
ئالدىنقى غول لىنىيه تهمى.دىكى،ئالدىنقى غول لىنىيهنىڭ ئۇچۇر كهڭلىگى سېستىمىنىڭ ئۇنىمىگه زور تهسىر كورسىتىدۇ

  .بۇ ھېساپالش تهڭلىمىسى.8÷)غوللىنيه بىت كهڭلىگى✕ىنيه خىزمهت چاستوتىسىغولل=(نلهيدىغان ئۇچۇركهڭلىگى
ھازىر ئنتىېل شېركىتنىڭ ئۇستهل سۇپىسىدا ئىشلىتىدىغان مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچ لىرنىڭ قولاليدىغان ئالدىنقى غو

تهرەپ قىلغۇقۇرۇلمىسىدا مهركزى بىرK8شېركىتىنىڭ AMD. ئهتراپىدا533MHz～1333MHzل لىنىيه چاستوتىسى 

چ ئىچكى ساقلىغۇچ كونتىروللىغۇچنى ئىچكى قىسمىغا مۇجهسسهملىگهنلىكى ئۇچۇن،ئالدىنقى غول لىنيه دىگهن ئۇقۇ
دىگهن سوزىنىڭ1GHzنىڭ ئالدىنقى غول لىنىيه تېزلىگى AMD Atlon64م يوق،شۇڭا كىشىلهر دائىم ئېيتىدىغان 

غول لىنىيهسىنىڭ ئHyperTransport ئاساسى تاختىدىكى  ئهسلى مهنىسى بولسا،مهركزى بىر تهرەپ قىلغۇچ بىلهن
  .بۇ ئالدىنقى غول لىنىيه بىلهن ئوخشىمايدىغان ئۇقۇمدۇر.ۇلىنىش سۇر ئىتىنى كورسىتىدۇ

错误！
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  倍频–––ھهسسه چاستوتا

ىلغۇچنىڭ ھهسسه چاستوتىسى بولسا،مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ خىزمهت چاستوتىسى ۋە سىرىتمهركزى بىرتهرەپ ق
  .قى چاستوتا ئارىسىدىكى ھهسسه مۇناسىۋىتى دۇر
بۇ ئاددى بولغان ھېساپال....سىرىتقى چاستوتا✕ھهسسه چاستوتا=مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئاساسى چاستوتىسى

20الغا ئالساق،بۇ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ سىرىتقى چاستوتىسى مىسPentium4 3.2GHzش تهڭلىمىسى،
0MHz3.2بولىدۇ،بۇالرنى كوپهيىتسهك،خىزمهت چاستوتىسى نىڭ16،ھهسسه چاستوتىسىGHzئىكهنلىگىنى بىلهلهيم
ۇ،ئۇنھازىر كوپىنچه مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچالرنىڭ ھهسسه چاستوتىسى زاۋۇتتىن چىققاندىال قۇلۇپالنغان بولىد.ىز

تېخنىكىسىنى قولاليدىغان مهركCool n Quietشېركىتنىڭ AMDۋە EISTئىنتېلنىڭ .ى ئابونىتالر ئوزگهرتهلمهيدۇ
ىزى بىر تهرەپ قىلغۇچلىرى،سېستىمنىڭ ھېساپالشقا بولغان تهلىۋى يۇقىرى بولمىغان ۋاقىتتا ھهسسه چاستوتىنى توۋەن

  .ھهم ئسىىقلىقمۇ ئازىيىدۇ.ىيه تېجهش ئېلىپ بارىدۇلىتىش ۋە توك بېسىمىنى توۋەنلىتىش ئارقىلىق ئېنىزگ
  

  外频––––سىرىتقى چاستوتا

سىرىتقى چاستوتا بولسا،پۇتۇن كومپىيوتىر سېستىمىسىدىكى بارلىق سايمانالرنىڭ  خىزمهت ۋاقتىدىكى ئولچهملىك چا
استوتا بىلهن ئوخشادەۋرىدە مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ غوللىنىيه سۇرئىتى سىرىتقى چPentium3 .ستوتىسىدۇر

ش ئىدى،لېكىن مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ خىزمهت چاستوتىسىنىڭ يۇقىرىلىشىغا ئهگىىشپ،كىشىلهر تېخىمۇ يۇقى
تېخنىQDRدەۋرىدە Pentium4رى بولغان سىرىتقى چاستوتىغا ئېرىشىنىڭ قىيىلىغىنى سېزىپ يهتتى،شۇنىڭ بىلهن 

تېخنىكىسى ئالدىQDR .هسسه ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ئۇنىمىھ4يهنى )Quad Data Rate(كىسىنى ئېلىپ كىردى
بايىت ئۇچۇر يولاليدۇ،بۇند4نقى غو لىنىيهنىڭ خىزمهت چاستوتىسىنى يۇقىرى كوتىرىش ئارقىلىق ،بىرۋاقىت دەۋرىدە 

4چاستوتىسىدا ئىشلهۋاتقان بولسا،بېرىلگهن ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش سۇر ئىتى 100MHzاق بولغاندا سىرىتقى چاستوتا 
00MHz1066ھازىرقى ئىنتېل نىڭ .بىلهن باراۋەر بولىدۇMHz ئالدىنقى غول لىنيه تېزلىكىدىكىCore2Duoمهركى

  .266MHzزى بىر تهرەپ قىلغۇچنىڭ سىرىتقى چاستوتىسى 

HyperTransport–––HT 总线  

HyperTransportى توۋەنتېخنىكىسى بولسا،بىرخىل يۇقىرى سۇر ئهتلىك،نۇقتىدىن نۇقتىغابولغان،ۋاقىت كېچىكىش
ئۇچۇر يولالش سۇر ئى.بۇ تېخنىكا سېستىمىدىكى ئۇلىنىشنى قىسقارتىشتا رولى زور. بولغان ئۇلىنىش غول لىنيهسى بولىدۇ

  .تىمۇ ناھايىتى تېز بولۇشتهك ئاالھىدىلىككه ئىگه
HyperTransport يىلى –1998تېخنىكىسىAMD شېركىتىLDTئۇچۇر يولالش تېخنىكىسىنى ئوتتۇرىغا قويغاندى

Hمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرى OpteronۋەAMD Atlon64 .نۇسخسىغا تهرەققى قىلدى3.0اشالنغان،ھازىر ن ب
yperTransport ،لىنىيهسى بىلهن ئاساسى تاختىدكى ئوزەكلهر ۋە باشقا دېتالالر بىلهن ئۇچۇر ئالماشتۇرىدۇAtlon

نىكىسىنى ئىشلىتىدۇ،ھازىر چاستوتىستېخHyperTransportبىت 16مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ قوش يونىشلىلىك64
كوتىرىلىپ،قوش يونىل2.6GHzنۇسىخسىدا چاستوتىسى 3.0،ئهڭ يېڭى بولغان6.4GB/s،ئۇچۇر كهڭلىگى1GHzى 

  .كوتىرىلىدىكهن41.6GB/sبىت بولۇپ،ئۇچۇر كهڭلىگى 32ىشلىك
错误！
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MCH–––شىمالى ئوزەك 北乔芯片  

شىمالى ئوزەك بولسا ئاساسى تاختىنىڭ مهركىزى ئوزىكى ھېساپلىنىدۇ،شىمالى ئوزەك مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ بىله
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لىنىيهسىنى كونتىرو قىلىدۇ،ۋە جهنۇبى ئوزەكنى كAGP,PCI-Eن ئاالقه ئورنىتىشقا مهسئۇل،ھهم ئىچكى ساقلىغۇچنى،
بهزى ئاساسى تاختىغا كور سه.ئېغىزلىرىنى كونتىرول قىلىدۇI/O قىلىش ئارقىلىق،ھارقايسى كىر گۇزۇش،يولالشونتىرول

تكۇچ يادروسى مۇجهسسهملهنگهن ئوزەكلهردىكى شىمالى ئوزەكنىڭ ئىچىگه كورسهتكۇچ يادروسى ۋە كورسهتكۇچ س
هزى دوسالرنىڭ كومپىيوتىرىدكى كورسهتكۇچمهسىلهن ب.اقلىغۇچنى كونتىرل قىلىش بولىكى مۇجهسسهملهنگهن بولىدۇ

.بولۇپ چىقىشى مۇمكىن ،بۇدەل شىمالى ئوزەككه مۇجهسسهملهنگهن كورسهتكۇچ يادروسىدۇرGMA900 كاردا تىپى 
 AMD شېركىتىنىڭK8قۇرۇلمىسدا ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىرول قىلىش بولىكى مۇجهسسهملهنگهن بولغانلىقتىن،ئۇنى

nشېركىتىنىڭ NVIDIAزى ئوزەكلهر ئاساسهن شىمالى ئوزەك ئۇقىمى بولمايدۇ،مهسىلهن  ڭ بىلهن ماسلىشىدىغان به
Force 3/4/500قاتارلىق ئوزەكلىرى ئاساسهن تاق ئوزەكلىك ئوزەك گۇرۇپپىسىدۇر،ئاساسهن ھهرقايسىI/Oئېغىزلىر
  .نى كونتىرول قىلىدۇ

  
  

南桥芯片–––جهنۇبى ئوزەك ICH  

ۋە ئاPCI,PATA,SATA,USB2.0جهنۇبى ئوزەك بولسا ،ئاساسى تاختىدكى مۇھىم ئوزەكتۇر،ئۇ ئاساسى تاختىدىكى
رى جهنۇبى ئوزەك ئىلگى.تىپىدىكى ھهرقايسى ئۇلىنىش ئېغىزلىرىنى كونتىرول قىلىدۇPCI-E x1ۋاز،تورئۇلىنىش،ھهم 

PCIلىنىيهسى بىلهن شىمالى ئوزەك بىلهن تۇتىشاتتى،لېكىن ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش سۇر ئىتىگه تهلىۋى يۇقىرى بولغان س
ايمانالرنىڭ بارلىققا كېلىشىگه ئهگىشىپ،ھهرقايسى ئاساسى تاختا ئىشلهپ چىقىرىش شېركهتلىرى تېخنىكىسى تېخىمۇ

مهسىلهن ئىنتېل شېركىتىن.ۇلىنىش لىنىيهسىنى ئوتتۇرىغا قويدىشىمالى ئوزەك ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ئ– بولغان جهنۇبى
غوللىنىV-Linkشېركىتىنىڭ VIAدىيىلىدۇ،DMIغول لىنىيه تېخنىكىسى،قىسقارتىلىپDigital Media Interfaceىڭ

غول لىنىيه تېىخنىكىسى دىگهندەHyperTransportدىكى nForce IE شېركىتىنىڭ NVIDIAيه تېىخنىكىسى ھهم 
  .ك

  

BIOS––基本输入输出系统  

BIOSبولسا Basic Input-Output Systemئاساسسى كىر گ:نىڭ قىسقارتىپ ئوقۇلىشى،ئاساسى مهنىسى بولسا
  ...شۇنداق تهرجىمه قىلىپ تۇراي،كېيىنچه دوسالر ئوزگهرتىپ قويارمۇ...چىقىرىش سېستىمىسى دىگهنلىك–ۇزۇش

BIOS بولسا ئاساسى تاختىدىكىFLASH ROMساقلىغۇچىدا ساقالنغان بىريۇرۇش كود،ئاساسلىغى ئاساسى تاختىغ

قىلىدۇ،ئاندىن دەسلهپلهشتۇرۇش مهشغۇالتى تۇگهپ)初始化(ا ئۇالنغان ھارقايسى قاتتىق دېتالالرنى دەسلهپتۇرۇش

ومپىوتىر نورمال مهشغۇالت سېتىمىسىغا كىرگهن كېيىن مهشغۇالت سېستىمىسىغا ماسلىشىپ،قاتتىق دېتالالنى بىرتۇتا ،ك
مهشغۇالت سېستىمىسغا قارىغاندا تېخىمۇ ئىچكىرى ھهم ئهڭ توۋەن ئورۇندا خىزمهت قىلغاچقاBIOS .ش باشقۇرىدۇ

،BIOSبىردانه ئاساسى .،سېستىمىنى ئاكتىپالشتۇرغىلى بولىدۇنىڭ ئارقىلىق قاتتىق دېتالالرغا تهڭشهش ئېلىپ بېرىپ
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بۇزۇلسا ،ئاBIOS ..نىڭ قۇرۇلمىسىنىڭ ياخشى تۇزىلىشىدن ئايرىاللمايدۇBIOSتاختىنىڭ نورمال خىزمهت قىلىشى 
نى يېڭىالش ئارقىلىق بهزى يېڭى مهھسۇالتالرنى قوللىغىلى بولىدBIOSساسى تاختا ئىشلىمهيدۇ دىگهن گهپ،ھهم 

  .ۇ

  

单ئاساسى تاختىدا يۇقرىقى ئوزەكلهردىن باشقا يهنه كوپلىگهن ئوزەكالر بار ،ئۇالر ئاساسهن تاق ئىشلتىش يهنى 

一功能اشۇرۇش ئۇچۇن قاچىالنغان ئوزەكلهردۇرئوزەكلهردۇر،ئاساسهن مهلۇم ئىقتىدارنى ئهمهلگه ئ...  

تېما سهل قىسقا بولۇپ قالدى،شۇنداقتىمۇ دوسالرنى تېما كورۇپ بولغاندىن كېيىن ئىنكاس يېزىشىنى ،سوئال قويىشىن
  ...بۇنداق بولغاندا تېما تېخىمۇ بېيىدۇ،ھهم مهن ئۇنتۇپ قالغان ئورۇنالر تولۇقلىنىدۇ...ى ئۇمىت قىلىمهن
  . كورسهتكۇچ كاردىسى توغرىسىدا توختىلىمىزكېلهر كى ساندا

  كهمىنه مهدىكاردىن

   ئىشىخانىدا 2006-12-29
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تىما- 8  

  بارماق دىسكا توغۇرسىدا» مهدىكار«

 
پ كهتمهيئوزىمىزنىڭ بارماق دېسكىسىنى ئۇنچه بىخهتهر دەپ ئويال...بارماق دېسكا ئىشلهتكهن يولداشالر،ھاھاھاھا

 :توۋەندىكى ئهھۋالالر كورۇلسه ئۇنداقتا بارماق دېسكا چاتاققا يولۇقتى دىگهن سوز..لى

  .بولدى دەپ ئۇچۇر كورىنىش> 失去相应<بارماق دېسكىنىڭ ئېچىلىش سۇر ئىتى ئاستىالپ كېتىش،بهزىدە.1

ىجرا قىلمىغان بولساقمۇ،نورمابارماق دېسكىنى ئۇالپ قويۇپ،ئۇنىڭغا كىرمىگهن بولساقمۇ ھهم ھىچقانداق نهرسىنى ئ.2
  .ل مهشغۇالت تهرتىۋى بىلهن بارماق دېسكىنى ئۇزگىلى بولماسلىق

بارماق دېسكىنىڭ كورىنىشىنى مائوس بىلهن قوش چهكسهك ئاچقىلى بولماسلىق ھهم تويۇقسىز بىر ئىككى ئۇچۇر ئىكر.3
  .انى تېزسۇر ئهتته ئېچىلىپ ئوچۇش

<بىلهن >自动播放<ماق دېسكىنىڭ دېسكارايون نامىنى كورسهك ئارتۇقچه مائوسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسى بىلهن بار.4

AUTO <تالالنمىسى كوپىيىپ قېلىش.  

دەپ ئۇچۇر كورى>被其他程序占用，不能删除<بارماق دېسكىدىكى مهلۇم ھوججهتنى ئوچۇرمهكچى بولساق،.5

  .نىپ،ئوچۇرگىلى بولماسلىق
ېسىمى تۇيۇقسىز يۇقىرى بولۇپ كېتىشتهك ئهھۋال بارمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ۋە ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ ئىشلىتىلىش ب.6

  .ماق دېسكا ئۇالقلىق ئهھۋالدا كوپ كورىنىش
تويۇقسىز سىزنىڭ كومپىيوتىرىڭىز يوشۇرۇن ھوججهت لهرنى كورەلمهيدىغان بولۇپ قېلىش،قانچه تهڭشىسهكمۇ يهنىال .7

  .كورگىلى بولمايدىغان بولۇپ قېلىش
  )فىزىكىلىق بۇزۇلغان بولسا ئامال يوق(ىغىلى بولماسلىقبارماق دېسكىنى نورمال فورماتل.8
بارماق دېسكىدا بىز كوچۇرمىگهن بولساقمۇ يوشۇرۇن خاسلىق ۋە سېستىما خاسلىغىغا ئىگه ناتونۇش ھوججهتلهر پهيدا.9

بىله记事本دىگهندەك سېستىما خاسلىغىغا ئىگه ھوججهت،لېكىن بۇھوججهتنى autorun.inf بولۇپ قېلىش،مهسىلهن 

  .ھوججهتكه قارىتىلغانexeچىپ كورسهك ئۇالنمىسى مهلۇم ن ئې
يۇقىرىدكى ئهھۋالالر ئاساسهن ۋېرۇسنىڭ كهلتۇرۇپ چىقارغان كاشىلىسىدۇر،شۇڭا ۋاقتىدا ۋېرۇسنى يوقاتمىساق پۇتۇن كو

ھ!!!!....ىنمپىيوتىرغا زىيان يهتكۇزىشى ۋە مۇھىم ماتىرىيالالرنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىنى كهلتۇرۇپ چىقىرىشى مۇمك
  :ازىر كوپ ئۇچرايدىغان بارماق دېسكا ئارقىلىق تارقىلىدىغان ۋېرۇسالر توۋەندىكى بىرنهچچىسى

RavMonE.exe,sxs.exe,msinfmgr.exe,AdobeR.exe,SVOHOST.exeقاتارلىقالر،لېكىن ھهرقايسى ۋې
ركهتلىنىۋاتقان ۋاقىتتىكى ۋېرۇسنىرۇس ئولتۇرۇش دېتاللىرىنىڭ بۇالرغا قويغان ئىسمى ئوخشىمايدۇ،بۇپهقهت ۋېرۇس ھه

شۇڭا ۋاقتى ۋ...ھهرقانداق ۋېرۇس بارماق دېسكا ئارقىلىق باشقا كومپىيوتىرالرغا يۇقىدۇ...دىكى ئىسمى人物管理器ڭ 

  .اقتىدا ۋېرۇس تازىالپ تۇرۇش كېرەك،يهنى ئهڭ يېڭى ۋېرۇس ئامبىرى ئارقىلىق تازىلىشىمىز كېرەك
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ىرغا سالساق،سېستىما ئاپتوماتىك ھالدا دېسكىنى ئېىچپ بىزنىڭ مهشغۇالت قىلىشبىز بهزىدە ئوپتىك دېسكىنى كومپىيوت
ىمىزغا تهييارالپ بېرىدۇ،نۇرغۇن بارماق دېسكىغا يۇققان ۋېرۇسالرمۇ سېستىنىمىڭ مۇشۇ خىل خاراكتىرىنى ئىشلىتىش ئارق

كا ياكى بارماق دېسكىنى يۇقىسېستىمىسىدا ئوپتىك دېسWindows.ىلىق ۋېرۇس پىروگىراممىسىنى قوزغاتماقچى بولىدۇ
ھوججىتىنى ئىشلىتautorun.infرىقىدەك ئاپتوماتىك ئېچىلىپ مهلۇم پىروگىراممىنى ئىجرا قىلدۇرماقچى بولساق چوقۇم 

ىمىز،بۇھوججهت بولسا يۇشۇرۇن سېستىما ھوججىتى خاراكتىرىگه ئىگه سېستىما ھوججهت دۇر،ئۇنىڭدا ئاددى بىرنهچچه 
، مهلۇم پىروگىراممنى ئاپتوماتىك ئىجرا قىلىش بهلگىلهنگهن بولىدۇ،مهىسلهن يۇقىرىدا تىلغا ئالقۇر بۇيرۇق تهمىنلىنىپ

  :ھوججىتى مۇنداق يېزىلغان بولىدۇautorun.infۋېرۇس،ئۇنىڭ RavMonE.exeغان 
[autorun] 
open=RavMonE.exe 
shellexecute=RavMonE.exe  e 
shell\Auto\command=RavMonE.exe e 
shell=Auto 

بۇنداق ۋېرۇس.شۇڭا بۇۋېرۇس يۇققان بارماق دېسكىنى كومپىيوتىىرغا ئۇلىساقال بۇۋېرۇس ئاپتوماتىك ھهركهتكه چۇشىدۇ

بىلهن كاسپارىسكى ب瑞星مهسىلهن .الرنى كوپىنچه ۋېرۇس يوقتىش دېتاللىرى ئاسانال بىرتهرەپ قىلىپ يوقتىپ تاشاليدۇ

قۇرۇت ۋېرۇسى بىلrecyclerئۇنداقتا بىزتوۋەندە .ڭى بولىشى كېرەكۇجهھهتته يامان كۇچلۇك،لېكىن ۋېرۇس ئامبىرى يې
 :ۋېرۇسىنى يوقتىش ئۇسۇلىنى كورۇپ باقايلىRavMonE.exeەن 

1.recyclerقۇرۇتىنى يوقىتىش:  

دىگهن ئۇچۇر كورىن>拒绝访问<ۋېرۇس يۇققان بارماق دېسكىنى مائوس بىلهن قوش چهكسهك:ۋېۇرس ئاالھىدىلىگى

يهنى ئىچىدىكى ھوججهتلهر ي(نى كورسهك دېسكا سىغىمىدا ئوزگىرىش بولماسلىق属性ىلهن ىش،لېكىن ئوڭ كونۇپكا ب

  ).وقىمىغاننى كورسىتىدۇ

工具－文件夹选项－查看خالىغان بىر ھوججهتنى ياكى دېسكا رايونىنى ئېچىپ،ئهڭ ئۇستىدىكى ئىستوندىن >1

－高级设置 كوزنىكىنى ئاچىمىز،ئاندىن>隐藏受保护的系统文件<ىز،ھهم نىڭ ئالدىدىكى بهلگىنى ئېلىۋېتىم>

隐藏文件和文件夹< نىڭ ئاستىدكى>隐藏所有文件和文件夹<ئالدىدىكى بهلگىنى ئېلىۋېتىمىز،ئاندىن ئاستى

نىڭ ئالدىدىكى بهلگىنىمۇ ئېلىۋېتىمىز،ئاندىن مۇقۇمالشتۇرۇپ قايتىمىز،ئه>隐藏已知文件类型的扩展名<دىكى 

هتلهرنى كورەلمىسهگهر يۇقىرىدىكى مهشغۇالتنى تۇگىتىپ ساقلىساقمۇ ھوججهتلهردە ئوزگىرىش بولماي،يوشۇرۇن ھوجج

بۇيرىغىنى كىرگۇزۇپ تىزىمالش جهدۋىلىنى ئاچىمىز،ئاندىن توۋەندىكى ئورۇنغا ئregeditگه كىرىپ 开始－运行ك،

  :وزگهرتىش كىرگۇزىمىز
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\A
dvanced\Folder\hidden\SHOWALL 

Dword<نامىدىكى مهلۇماتنى ئوچۇرۇۋېتىپ قايتىدن شۇ ئورۇنغا ئوخشاش نامدىكى >CheckedValue<ئاندىن 

值< تىپىدىكى مهلۇماتنى قۇرۇپ،ئۇنىڭDword 值 قىلىپ بىكىتىپ،ساقالپ بولۇپ كومپىيوتىرنى قايتا قوزغىتىمى1سىنى 

قىل0قىممىتىنىCheckedValueز،بۇنىڭدا ئاساسهن ھوججهت تالالش كورۇش ئهسلىگه كېلىدۇ،كوپىنچه ۋېرۇسالر بولسا 
لDwordنىڭ قىممىتى CheckedValueقىلىپ ئوزگهرىتسىمۇ،لېكىن1ىپ ئوزگهرتىدۇ،لېكىن بىرقىسىم ۋېرۇسالر بولسا 
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دېتالالر بىلهن بهزىدە يوشۇرۇن ھوججهACDSee ياكىwinrarشۇڭا دىققهت قىلىساق بولىدۇ،يهنه بولسا .ىق ئهمهس
 .تلهرنىمۇ كورگىلى بولىدۇ

كونۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ،ئاندىن بارماق دېسكىنى كومپىيوتىرغا ئۇ>Shift<نۇپكا تاختىسىدىكىئالدى بىلهن كو>2

نى تالالپ بارماق دېسكىغا كىرىمىز،ھهرگىزمۇ سول كونۇپكىسىن>打开<اليمىز،ئاندىن مائوسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىبىلهن 

autorun.inيوشۇرۇن ھالهتتكى يوشۇرۇن ھوججهت قىسقۇچ ۋە recyclerى قوش چېكىپ ئېچىشقا بولمايدۇ،ئاندىن 
f ياكىautorun.exeھوججهتنى ئوچۇرىمىز.  
كهڭهيتىلگهن نامى بار ھوججهتلهرنى ئوexeبارماق دېسكىدىكى بارلىق ھوججهتلهرنى كورۇپ چۇشىنىكسىز بولغان >3

  .چۇرىمىز
  .نورمال ئېچىلىدۇئاندىن دېسكىنى كومپىيوتىردىن نورمال ئۇزۇپ،قايتىدن قاچىالپ مائوس بىلهن قوش چهكسهك >4
2.RavMonE.exeۋېرۇسىنى قول بىلهن يوقىتىش  

بارماق دېسكا نورمال ئۇزگىلى بولمايدۇ،بارماق دېسكىنىڭ ئوقۇش سۇرئىتى ئاستىالپ كېتىش،بارم:ۋېرۇس ئاالھىدىلىگى
دىگهندەك ھوججهتلهرRavMonE.exe,RavMonLog,msvcr71.dllاق دېسكىدىكى ھوججهتلهرنى كورگهندە 

Auto<ىپ قالغانلىغنى بايقايمىز،ئاندىن بارماق دېسكىنىڭ ئۇستىدە مائوسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىنى باسساق نىڭ كوپىي
ۋېرۇسىغRavMonE.exeتالالنمىسىنىڭ كوپىيىپ قالغانلىغنى كورىمىز،بۇنداق ئهھۋالالر كورۇلسه،بارماق دېسكىنىڭ >

  .ا يۇققانلىغدىن دېرەك بېرىدۇ

  .ن پۇتۇن يۇشۇرۇن ھوججهتلهرنى كورىدىغان قىلىپ تالاليمىزدى>文件夹选项<يهنىال يۇقىرىدىكىدەك >1

تالالنمىسى بىلهن بارماق دېسكىنى ئاچىمىز،ھهرگىزمۇ سول كونۇپك>打开<ئاندىن مائوسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىدىكى>2

قاتاRavMonE.exe,RavMonLog,msvcr71.dllا بىلهن قوش چېكىپ ئاچماڭ،ئاندىن دېسكىدىكى يۇقىرىقى 
  .نىمۇ ئوچىرىمىزautorun.infئاندىن .هتلهرنى ئوچۇرىمىزرلىق ۋېرۇس ھوجج

كېڭهيتىلگهن نامى بار exeئاندىن بارماق دېسكىىدىكى ھوججهتلهرنى ياخشى تهكشۇرۇپ بېقىڭ،ئهگهر ناتۇنۇش >3
  ...ھوججهت كورۇنسه ئوچۇرۇ تاشالڭ

،يۇقىرىدكى ئۇسۇل پهقهت ئىككى ۋېرۇسنىڭ تۇرى كوپ بولغانلىغى ئۇچۇن ئۇنىڭ بۇزغۇنچىلىق قىلىشمۇ ھهرخىل بولىدۇ
خىل كوپ ئۇچرايدىغان ۋېرۇسقا قارىتىلغان،شۇڭا ۋېرۇس ئولتۇرگۇچ بىلهن ۋاقتى ۋاقتىدا بارماق دېسكىنى تهكشۇرۇپ ت

كىشىلهرگه بېرىپ تۇرغان ب....ۇرۇش كېرەك،ئاندىن چۇشىنىكسىز ھوججهتلهر بولسا رەھىمسىزلىك بىلهن ئوچۇرۇش كېرەك
كونۇپكىسىنى بېىسپ تۇرۇپ ئېچىش ئۇسۇلى بىلهن بارما>Shift< كهلگهندىن كېيىن يۇقىرىدىكىارماق دېسكا قايتىپ

ئىشقىلىىپ كوپ دىققهت قىلساق،بارماق دېسكىدا ف...ق دېسكىنى ئوبدان تهكشۇرۇپ،ۋېرۇس تازىالپ ئىشلىتىش كېرەك
 باشقا ۋېرۇسالرنى يوقاتقىلىمۇ بولىدۇ،،،،يۇقىرىدكى ئۇسۇل بىلهن...ىزىكىلىق بۇزىلىش كورۇلمىسىال نورمال ئىشلىتهلهيمىز

  ....سىناپ كورۇڭالر

  پىراپپىسور

تم نشۇڭا بۇ جهھهتتكى ئۇچۇرالغىمۇ دىققهت قىلىمهن ، بهكمۇ ياخشى ماتىريال بىله ، مهنمۇ بارماق دىسكا ئىشلىتىمهن
ئاشۇرۇش قا ئائىت بىر تىمىنى كۇرگهن ،،رەھمهت سىزگه، قايسى بىر تۇردىن بارماق دىسكىنىڭ بىخهتهرلىكىنى ىنلهپسىز 

  قۇيۇڭ ئۇرتاق پايدىنىاليلى تۇغىردىمۇ بىر تىما يۇلالپ   تازا ئىسىمدە قالماپتۇ بىلسىڭىز شۇ دەك قىلغان

  مهدىكار

 
بولىۋاتقاندا،بارماقدېسكىنى مهجبۇرى كو بارماق دېسكىنى ئىشلهتكهندە،بارماق دېسكىغا ئۇچۇر يېزىش مهشغۇالتى .1

 ...مپىيوتىردىن ئۇزىۋەتمهڭ
سىڭىز،كومپىيوتىر نورمال تونالمىئۇلى بارماق دېسكىنى كومپىيوتىرغا ئۇلىغاندا،ئهگهر ئالدى تهرەپ ئۇلىنىش ئېغىزىغا.2
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 ....تاختا تهمىنلىگهن ئۇلىنىش ئېغزىغا ئۇالپ سىناپ كورۇڭ سا ئۇنداقتا كومپىيوتىرنىڭ كهينىدىكى ئاساسى
ئالدىراپ ئاچماڭ،ئالدىبىلهن ك بارماق دسكىنى كومپىيوترغا ئۇلىغاندىن كېيىن ،بارماق دېسكىنڭ دېسكا رايونىنى.3

资مائوسنى توغرىالپ،ئوڭ كونۇپكىنى بېسىپ تۇرۇپ، ونۇپكىسىنى بېسىپ تۇرۇپ،ئاندىنكshiftىرگۇزۇش تاختىسىدن

源管理器ۋېرۇسنىڭ زىينىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ بىلهن ئېچىڭ،بۇنداقتا كوپىچنه... 

بولسىڭىز،ئامال بار كومپىيوتىرنىڭ كهينى  ئېلىكتىر بېرىش نورمال بولمىغان ئورۇندا،بارماق دېسكىنى ئىشلهتمهكچى.4
 ...ئىشلىتىڭ مىدىكى ئۇلىنىش ئېغىزىغا سېسلىپقىس
جسمالر بىلهن ئۇچراسساق،تو مېتال:مهسىلهن(بهزىدە بهدىنىڭىزدە زەرەت نىڭ دەرىجىسى بهك يۇقىرى بولۇپ كهتسه.5

چېتىشتىن بۇرۇن،باشقا مېتال جىسىمالرنى تۇتۇپ،بهدەندى ،ئۇنداقتا بارماق دېسكىنى كومپىيوتىرغا)ك سوققانداك بولۇش
 ...كومپىيوتىغا چېتىڭ ەرەتنى قويۇۋېتىپ،ئاندىنكى ز

باشلىق،يهنه بىر ئۇچى تاق ب يوتكىلىشچان قاتتىق دېسكائىشلهتكهندە،ئۇلىنىش سىمىنىڭ بهزىلىرى بىر بېشى ئىككى.6
ئۇلىنىش ئۇچنى كومپىيوتىر تهمىنلىگهن ئىككى ئۇلىنىش ئېغىز بۇنداقتا جۇپ باشلىق تهرىپىدىكى ئىككى..اشلىق بولىدۇ

ئىشلىتهلهيسىز شۇنىڭ بىلهن نورمال...تاق ئۇلىنىش بېشىنى يوتكىلىشچان دېسكىغا چاتىمىز غا تهڭ چاتىمىز،يهنه بىرى
... 
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تىما -9  

     نىڭ قاتتىق دېتالغا بولغان تهلىۋى Vista» مهدىكار«

 

Windows Vista  مۇنبهرنىڭ ئىلگىركى سانىدا توختىلىپ بولغان،ھهم مهخسۇس  توغرىسىدانىڭ تارقىتىلىش تۇرلىرى

 ...توۋەندىكى ماقالىدە بۇتوغرىسىدا توختالمايمهن شۇڭا..ماقاله يوللىغان 

مىكروسوفىتنىڭ مهشغۇالت سېستىسمىنى ئۇزۇندىن بۇيان ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان دوسالرنىڭ يېقىندىن بۇيان كوڭۇ

مىليون قۇردىن ئارتۇ50.يىل ۋاقىت سهرىپ قىلىپ ئىشلهنگهن6زارغا سېلىنىدىغان ،ل بولىۋاتقانلىغى بۇيىل با

Windows Vئالدىنقى قېتىملىق...بولىدۇWindows Vistaق كود بىلهن يېزىلغان مهشغۇالت سېستىمىسى 

istaاسېستىمىسى توغرىسىدىكى يولالنمىدا ،مهزكۇر سېستىمىنڭ بىخهتهرلىك جهھهتتىكى يېڭى تېخنىكىسى ۋە ق

توغرWindows Vista(تتىق دېتال سهپلىمىسىگه قارىتا بولغان تهلىۋى توغرىسىدا توختىلىپ ئوتكهن ئىدىم

بۇگۇن بۇتې)..ىسىدكى تېما ئىككى بولهككه ئايرىلىپ يولالنغان ئىدى،قىزىقىدىغان دوسالر كورۇپ باقسا بولىدۇ

 :مىدا ئاساسهن توۋەندىكى بىرنهچچه جهھهتته توختالماقچى

نىڭ ئىچكى سWindows Vistaئىلگىرىكى سىناق نۇسخىدا(اقلىغۇچنىڭ سىغىمىغا بولغان تهلىۋىئىچكى س.1

 ).اقلىغۇچقا بولغان تهلىۋىنىڭ ناھايىتى يۇقىرىلىغى توغرىسىدا ئاالھىدە توختالغان
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 نى قاتتىق دېتال جهھهتDrectX9.0يهنى(كورسهتكۇچ كاردىسى ۋە كورسهتكۇچ ساقلىغۇچقا بولغان تهلهپ.2

 توغرىسىدا ئDrectX9.0.نىڭ سىغىمىغا بولغان تهلهپ>显存<وللىغان بولۇش ۋە كورسهتكۇچ ساقلىغۇچتىن ق

  ).ايرىم تېما يولالنغان،قىزىقىدىغان دوسالر مۇنبهرنىڭ ئالدىنقى سانىدا كورۇپ باقسا بولىدۇ

هنگهن كورسنى قولالمدۇ؟سېستىما ئوزىكىگه مۇجهسسهملWindows Vistaھازىر ئىشلىتىۋاتقان كومپىيوتىر.3

Wiنىڭ تهلىۋىگه ئۇيغۇن كېلهمدۇ؟قاتتىق دېتال ئالماشتۇرۇش ئارقىلىقWindows Vistaەتكۇچ كاردىسى

ndows Vistaمۇجه:چۇشهنچه.نى قولالش مهخسىتىگه يهتكىلى بوالمدۇ؟قاتارلىق سوئالالرغا جاۋاپ بېرىلىدۇ

مۇج)北乔芯片(ى ئوزەككهدىگىنىمز،ئاساسى تاختىدىكى شىمال)整合显卡(سسهملهنگهن كورسهتكۇچ ئوزەك

  .ەسسهملهنگهن ياكى ئاساسى تاختىغا ئوزەك قاتارىدا پاياتالنغان كورسهتكۇچ ئوزەكنى كورسىتىدۇ

سىناق قىلىش ئ)测试平台(تۇرلۇك چوڭ مهسىله ئۇستىدە،بىرنهچچه خىل سهپلهنمه سۇپىدا3يۇقىرىدىكى مۇشۇ 

Windowsئىلگىرىكى )微软硬件测试小组(ارقىلىق،مىكروسوفىت قاتتق دېتال تهكشۇرۇش گۇرۇپپىسىنىڭ 

 Vistaسهل ئوخشىمىغان سىناق نهتىجىسى كېلىپ )نۇسخا2.0(نىڭ سىناق نۇسخسىدا ئېلىپ بارغان سىنىغىغا

ب)最终压片版(نۇسخسىRTMنىڭ نۇسخسى بولسا Windows Vistaچىقتى،بۇقېتىمقى سىناققا ئىشلهتكهن

لگۇسىدە بازارغا سېلىنىدىغان نۇسخا بىلولىدۇ،يهنى زاۋۇتقا ئاپىرىپ دېسكا ئويۇشقا باشاليدىغان نۇسخىدۇر،كه

شۇڭا بۇقېتىمقى سناق قاچىالپ ئىشلهنگهن قاتتىق دېتالدىكى تهجرىبه،ئىلگىرىكى ....ەن ئاساسهن پهرقى يوق

Windows Vistaنىڭ سىناق نۇسخىلىرىنى قاچىالپ قىلغاندىكى تهجرىبه بىلهن ئاخىىرقى سانلىق مهلۇمات

چۇنكى مى.ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ سىغىمنى ئىگهللهشتىكى سىناقتا زور پهرىق بار جهھهتته زور پهرىق بار،بولۇپمۇ 

نۇسخىسىدا ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ سىغىمنى كونتىرول قىلىشتا زور كۇچ چىقارغان بولۇپRTMكروسوفىت بۇقېتىمقى

  .دىتهجرىبه باشالن.... تۇر بويىچه ئېلىپ بېرىلىدۇ3توۋەندە بۇقېتىقى تهجرىبه يۇقىردىكى .،پهرىق زور

  .ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ سىغىمىغا بولغان تهلهپ.1

 INTEL Core 2 Duo E6300 مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ 
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 P965 北桥＋ICH8 南桥  ئاساسى تاختا ئوزەكلىرى 

  希捷 7200.7 80GB SATA 接口  قاتتىق دېسكا 

  GeForce7600GS 128MB 显存  كاردا كورسهتكۇچ 

 创见 DDR2 800_512MB  ساقلىغۇچ ئىچكى 

نىڭ ئىچكى ساقلىغۇچقا بولغان تهلىۋىنى سىناشقا قارىتا   Windows Vistaىدىكى گىراپىكتا بۇقېتىقى يۇقىر

مىگاب512 نىڭ Windows Vistaتهجرىبه ئالدى بىلهن ....قۇرۇلغان تهجرىبه سۇپىسىنىڭ ئهمهلى ئهھۋالى

ن،ھىچقانداق سېستىمىدىن سىايىت ئىچكى ساقلىغۇچ ئهھۋالىدا قوزغىلىش سۇرئىتى ۋە قوزغىلىپ بولغاندىن كېيى

رتقى پىروگىرامما ئىشلىمىگهن ھالىتىدا زادى قانچىلىك ئىچكى ساقلىغۇچ ئىگهللهيدىغانلىغى،ئاندىن باشقا پىر

مىگابايىت ئىچكى ساقلىغۇچتا سستىما سۇ512وگىرامما ياكى كومپىيوتىر ئويۇنى قوزغالغاندىن كېيىن سېتىمنىڭ 

  ........سلىگى توغرىسىدا ئېلىپ بېرىلدىرئىتىنىڭ نورمال ياكى نورمال ئهمه

 قوزغالغانWindows Vistaمىگابايىت لىق سۇپىدا،512ھىچقانداق باشقا پىروگىرامما ئىجرا قىلمىغان ئاساستا،

مهھهۇم ساقلىغۇچ بۇنىڭ ئىچىدە ئهمه(مىگابايىت ئهتراپىدا ئىچكى ساقلىغۇچنى ئىگهللىدى320دىن كېيىن

نۇسخىسىغا قارىغاندا مىBETA2.0،بۇ ئىلگىرىكى )ىڭ ئىگهللىنىش ئهھۋالىبۇئاساسى ئىچكى ساقلىغۇچن!!!س

نۇسخىسىغا ئىچكى ساقلىغۇچنى ئىشلىتىش جهھهتته كوپ ئوزگهرتىش كىرگۇزگهنلىRTMكروسوفىتنىڭ بۇقېتىمقى 

Aerبولۇپمۇ ).مىگابايىت ئىچكى ساقلىغۇچ قهتئى يهتمهيتى512نۇسخىسىداBETA2.0(گىنى كورىسىتپ بېرىدۇ

oمىگابايىت ئهتراپىدى100هل يۇزى كورسىتىش پىروگىراممىسىنىڭ ئىچكى ساقلىغۇچ ئىشلىتىشى ئىلگىرىكىئۇست

سېستىمىسىنىڭ ئىچكى ساقلىغۇچWindows Vistaمىگابايىت ئهتراپىغىچه توۋەنلىگهن،شۇنداق بولىسمۇ 20ن 

نىڭWindows Vistaشۇنىڭدىن ..مىگابايىت ئهتراپىدا كوپهيدى200قارىغانداWINXP ئىشلىتىش ئهھۋالى 

 . ئىچكى ساقلىغۇچ سىغىمىغا بولغان تهلىۋىنىڭ يۇقىرىلىغىنى كورىۋالغىلى بولىدۇ

مىگابايىت ئهتراپىدا بو190قوزغالغاندىن كېيىن پهقهت Windows Vistaمىگابايت ئىچكى ساقلىغۇچتا512

نى قوزغىتىپ قويساھهم ۋېرۇس ئولتۇرۇش دېتالىMSN ش ئورۇن قالىدۇ،شۇنىڭ بىلهن چ چ ،توربهت كورگۇچ،
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دىگهندەك ئىچPHOTOSHOPق،ئىچكى ساقلغۇچ ئاساسى جهھهتتىن ئىگهللىنىپ بولىدۇ،بۇۋاقىىتا مهسىلهن 

كى ساقلىغۇچ ئىگهللهيدىغان پىروگىراممىنى قوزغاتساق،سېستىما كاالسورىگهن ھارۋىدىنمۇ ئوته ئاستىالپ كېتىد

تهك كومپىيوتىر ئويۇنىنىمۇ ئاچساق،ئاساسى جهھهتCSهتتابۇنداق ئهھۋالدا ھ...ۇ،ھهتتا سېستىما قېتىپمۇ قالىدۇ

مىگابايىتقىچه 130مىگابايىتتىن60قوزغالغاندا نۇسخىسىنىڭ ئوخشىماسلىغىغا قاراپCS(تىن ئوينىغىلى بولمايدۇ

ئورۇن ئىگهللهيدۇ،ئىچكى ساقلىغۇچتا ئورۇن يهتمىسه قاتتىق دېسكىنى مهھهۇم ساقلىغۇچ قىلىپ ئىشلىتىد

 )......ۇ

 قوزغاWindows Vistaگىگابايىت ئىچكى ساقلىغۇچ ئىشلهتكهن سۇپىدا ئېلىپ بېرىلدى،1ىكى تهجرىبه ئهمد

مىگابايىت ئهتراپ700ئهتراپىدا ئىچكى ساقلىغۇچ بوشلىغىنى ئىگهللىدى،يهنه %31لغاندىن كېيىن تهخمىنهن

Windows Vئىجرا قىلساقمۇىدا بوشلۇق ئېشىپ قالدى،بۇۋاقىتتا ئىككى ئۇچ دانه چوڭ تىپتىكى پىروگىراممىنى 

ista نورمال خىزمهت قىلدى،كوزنهكلهرنىڭ ئالمىشىشمۇ نورمال بولۇپ WINXPنىڭ كوزنهك ئېچىلىش سۇرئىت

 ...چوڭ تىپتىكى كومپىيوتىر ئويۇنلىرىمۇ نورمال ئوينىغىلى بولدى..ى بىلهن ھىچقاندان پهرىق بولمىدى

بۇۋاقىتتا..مىگابايىت بوشلۇق ئېشىپ قالدى1.7تهخمىنهن گىگابايىتقا كوتۇرۇلگهندىن كېيىن 2ئىچكى ساقلىغۇچ

 ........ قاتتىق دېسكىنى مهھهۇم دېسكا قىلىپ ئىشلىتىشنىڭ ھاجىتى قالمىدى

 :سېستىمنىڭ قوزغىلىش ئهھۋالى

گى2سىكۇنىت،30گىگابايىتتا1سىكۇنىت ۋاقىت سهرىپ قىلدى،38مىگابايىت سۇپىدا سېستىمىنىڭ قوزغىلىشى 512

چوڭ تىپتىكى كومپىيوتىر ئويۇنىنى ئىچكى ساقلىغۇچقا ئهكىرىپ ...كۇنىت ئهتراپىدا ۋاقىت كهتتىسى24گابايىتتا

سىكۇنىت،ئىككى م33گىگابايىت سۇپىدا1،)قهتئى ئوينىغىلى بولمىدى(مىنۇت4مىگابيىت سۇپىدا512قوزغىتىشقا،

 ...سىكۇنىت ۋاقىت كهتتى24ىگابايىت سۇپىدا

 :يهكۇن

نى ئىشلهتكهندىكى ئهڭ توۋەن تهلهWindows Vistaورىۋالغىلى بولىدۇكى،يۇقىرىدكى تهجرىبىدىن شۇنى ك

مىگابايىت،بۇۋاقىتتا سېستىما نورمال قوزغىلىدۇ،ئادەتتىكى خهت يېزىش،توربهت كورۇشكه ئانچه 512پ يهنىال 

لىغۇچتا گىگابايىت ئىچكى ساق1...تهسىرى بولمايدۇ،لېكىن چوڭ پىروگىرامما ئىجراقىلىشقا زور تهسىر كورسىتىدۇ،
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Windows Vistaشۇنداق نورمال خىزمهت قىلىدۇ،ھىچقانداق ئىشلىتىشقا تهسىر بولمايدۇ،چوڭ تىپتىكى پىروگى

گىگابايىت ئىچكى ساقلىغۇچنى تهۋ1راممىالرمۇ نورمال خىزمهت قىلىدۇ،ئهگهر پهۋقۇل ئاددە تهلىۋىڭز بولمىسا 

ىق ئىچكى ساقلىغۇچ بىلهن قوش تونىللىق ئىچكى مىگابايىتل512مۇمكىن بولسا ئىككى دانه .....سىيه قىلىمهن

قوش تونىللىق ئىچكى ساقلىغۇچ توغرىسىدا د(ساقلىغۇچ گۇرۇپپىسى قۇرسىڭىز تېخىمۇ ياخشى ئۇنۇمگه ئېرىشىسىز

 ).وسالر ئىلگىرىكى تېمىلىرىمنى كورۇپ باقسا بولىدۇ

  

 گه بولغان تهلهپ)显存(ۋە كورسهتكۇچ ساقلىغۇچ)显示芯片(كورسهتكۇچ ئوزەك.2

 تهجرىبه سۇپىسىنىڭ ئهھۋالى

 INTEL Core 2 Duo E6300  مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ 

  P965 北桥＋ICH8 南桥  ئاساسى تاختا ئوزەكلىرى 

 希捷 7200.7 80GB SATA 接口  قاتتىق دېسكا 

 创见 DDR2 800_1GBx2ئىچكى ساقلىغۇچ  قوشتونىللىق 

 双敏速配 PCX7618GS Pro 128MB XFX 讯景 7600GS 256MB 

核心/频率 560MHz/1400MHz 
 كورسهتكۇچ كاردا 

ساقلىغۇچنىڭ چاستوتىسى ئوخشا يۇقىرىدىكى ئىككى كورسهتكۇچ كاردىنىڭ يادرو قىسمى چاستوتىسى ۋە كورسهتكۇچ
بار،بۇئاساسهن ئوخشىمىغان سىغىمدىكى كورسهتكۇچ ساقلىغۇچنىڭ س ش،شۇ كورسهتكۇچ ساقلىغۇچنىڭ سىغىمىدا پهرىق

 نىڭ كورسهتكۇچ كاردىغا بولغان تهلىۋى Windows Vista چۇنكى.ۇچۇندۇرتهسىرىنى سىناش ئ ېستىمىغا بولغان
DrectX9.0 ساقلىغۇچ سىغىمى بولىش مىگابايىت كورسهتكۇچ128نى قاتتىق دېتال جهھهتتىن قولالش ۋەكهم دىگهندە

 كاردىالردبازاردىكى سېتىلىشى ئهڭ ياخشى كورسهتكۇچ ى تهلهپ قىلىنغان،يۇقىرىدكى ئىككى كورسهتكۇچ كاردا ھازىر
 ....ۇر

بولىدىغانلىغى بهلگىلهيدۇ،كورسهتكۇچ ساق كورسهتكۇچ ساقلىغۇچنىڭ سىغىمى قانچىلىك سۇرەت ئۇچۇرلىرىنى ساقلىغىلى
بۇففېر سانلىق مهلۇماتى ۋە سۇرەت خارەكتىر ئۇچۇرى ساقلىنىدۇ،ھZساقلىنىش، لىغۇچتا ئاساسهن ھهرپارچه سۇرەت بۇففىر

سۇرەت خارەكتىر ئۇچۇر بۇففېر سانلىق مهلۇماتى ئانچه ئورۇن ئىگهللىمهيدۇ،لېكىنZش،سۇرەت بۇففىر ساقلىنى ەرپارچه
بارىدۇ،ئهگهر سۇرەت خاراكتىر ئۇچۇرىنى ساقالشق ى ئىكرانغا چىقىرىدىغان سۇرەتنىڭ مۇرەككهپلىگىگه قاراپ كوپىيىپ

غۇچتىن ئوزىگه ئورۇن ئايرىپ كسۇر ئىتى توۋەن بولغان ئاساسى ئىچكى ساقلى ا ئورۇن يهتمىسه كورسهتكۇچ كاردىسى
يېتىدۇ،يا سۇرئهت ئا ساقلىغۇچ قىلىپ ئىشلىتىدۇ،لېكىن يهنىال سۇرەت ئۇچۇرلىرىنى بىرتهرەپ قىلىشقا تهسىر ورسهتكۇچ

سۇرەت ئېنىلىغىغا تهسىر يېتىىدۇ،شۇڭا يېقىندىن ب ياكى(帧ھهرسىكۇنىتتا ئىكراندا كورسىتىدىغان سۇرەت سانى(ستىاليدۇ
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ساقلىغۇچ كورسهتكۇچ كاردىسىنىڭ ئاساسهن ئىشلىتىدىغان ساقلىغۇچىسى بولماقتا، يىتلىق كورسهتكۇچمىگابا256ۇيان 
يۇقىرىدىكىدەك ئىكك مىگابايىتلىق كورسهتكۇچ ساقلىغۇچلىق كاردا بولىشىنى كوزدە تۇتۇپ128دوسالرنىڭ قولىدا شۇڭا

شىشىنى ئويلىغان ئاساستا ئايرىم سىناق ئېلىئېرى ى كاردىنى تهڭ تهجرىبه قىلىپ،زادى قانداق تهجرىبه نهتىجىسىگه
 .پ بېرىلدى

چاستوتىسى ئوخشاش بولغانلىغى ئۇچ يۇقرىدىكى ئىككى كاردىنىڭ يادرو چاستوتىسى بىلهن كورسهتكۇچ ساقلىغۇچنىڭ
نومۇرغا ئرىشتى،ئاساسهن ھهرقايسى سىناقتا بۇ ئىككى  تىن يۇقىرى5نىڭ سىنقىدا ئوخشاشال Windows Vistaۇن ،
كهڭ ئىكرانلىWindows Vistaسىناققا بولغان تهسىرىنى سهزگىلى بولمىدى، دىكى كورسهتكۇچ ساقلىغۇچنىڭكاردى

ئارىسىداچوڭ پهر قارىتا ئاكتىپالشتۇرىلغانلىغى ئۇچۇن بهزى ئويۇنالردا بۇ ئىىككى خىل كورسهتكۇچ كاردا ق ئىكرانغا
 .ىق يۇز بهرمىدى

 :يهكۇن
تهسىر كورسهتمهيدۇ،ل نى مۇكهممهل قولاليدۇ،ھىچقانداقWindows Vista مىگابايىتلىق كورسىتىش كاردىسى128

دا كومپىيوتىر ئWindows Vista....كېرەك قاتتىق دېتال جهھهتتىن مۇكهممهل قوللىشىDrectX9.0c ېكىن چوقۇم
)زدە تۇتىلىدۇتهلىۋى ئاالھىدە يۇقىرى بولغان كومپىيوتىر ئويۇنلىرى كو يهنى چوڭ تىپتىكى سېستىمىغا(ويۇنى ئوينىغاندا

 ....كورسىتىدىغان ئامىل بولسا ،يهنىال كورسهتكۇچ ئوزەكنىڭ دەرىجىسىدە تهسىر
ئوزىكىگه مۇجهسسهملهنگهن كورسه نى قولالمدۇ؟سېستىماWindows Vistaھازىرقى ئىشلىتىۋاتقان كومپىيوتىرىمىز.3

 چىقاالمدۇ؟ نىڭ ھوددىسىدىنWindows Vista تكۇچ كاردىسى
 :شتۇرۇش ئۇچۇن توۋەندىكى سۇپىالر قۇرۇلدىبۇمهسىلىنى ئايدىڭال

 微星 945GM(945G 芯片组)  1.ئىشلىتىلگهن ئاساسى تاختا ھهم ئوزەك- سۇپا 

 华硕 P5B-VM(G965 芯片组)  2.ئىشلىتىلگهن ئاساسى تاختا ۋە ئوزەك-سۇپا 

 华擎 AM2NF6G-VSTA(MCP61S)  3.ئىشلىتىلگهن ئاساسى تاختا ۋە ئوزەك-سۇپا 

 精英 P4M890-M2(VIA P4M890 芯片组)  4.ئىشلهتكهن ئاساسى تاختا ۋە ئوزەك-سۇپا 

 Pentium4 530  مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ 

 创见 DDR2 667 512MBx2 组建双同道  ئىچكى ساقلىغۇچ 

 西部数据 SE16  قاتتىق دېسكا 

ۇچۇن ئئويۇنالرنى ياخشى قوللىشى ئ ئىلگىرى ئايرىم كورسهتكۇچ كاردا سېتىۋېلىشىمىز مهقسىتىمىز بولسا كومپىيوتىرنىڭ
كاردىسىغا يۇقىرى تهلهپ قويماقتا،شۇنداق بولسىمۇ ئازساندىكى كىشىلهر ىدى،ھازىر نۇرغۇنلىغان ئويۇنالر كورسهتكۇچ

مۇمكىن،ئاساس تىپتىكى ئويۇنالرنى ئوينىمايدۇ،ئوينىسىمۇ شۇ قهرىت ئويۇنلىرى بىلهن چهكلىنىپ قېلىشى  بۇنداق چوڭ
كورسهتكۇچ كاردىسىغا تهلىۋى يوق،لې ىتىشى مۇمكىن،بۇنداق تهلهپنىڭەن شۇ خىزمهت ئىشلهش ۋە تور كورۇشكه ئىشل

نىDrectX9.0cكورسهتكۇچ كاردىسىغا يۇقىرى تهلهپ قويدى، يېتىپ كهلگهندىن كېيىن Windows Vista كىن
 قۇرۇلدى، سۇپا4قولالشنى ئاساسى تهلهپ قىلدى،شۇڭا سېسلىشتۇرۇش يۇزىسىدىن يۇقىرىدكى   قاتتىق دېتال جهھهتتىن
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945Gئوزىكىگه GMA950،كورسهتكۇچ ئوزەك قىسمى مۇجهسسهملهنگهنWindows Vista قاچىلىنىپ بولغاندى
ئوزىكىگه بولسا ئنتېل شېركىتىنىڭ يېڭى G965ئېچىلىدۇ، ئۇستهل كورسهتكۇچ تېخنىكىسى ئاپتوماتىكAero ن كېيىن

 شېركىتىنىڭVIAتىك ئېچىلىدۇ،تېخنىكىسى ئاپتوماAeroئورنىتىلغان،ئۇنىڭدىمۇGMA X3000 كورسهتكۇچ ئوزىكى
P4M890ئوزىكىگه DrectX7نى قولاليدىغان UniChromeProمۇجهسسهملهنگهنلىگى ئۇ كورسهتكۇچ ئوزىكى

نىڭ ئهWindows Vista تېخنىكىسى بولسا ئىكران كورسهتكۇچAeroتېخنىكىسنى ئاچقىلى بولمايدۇ،Aero چۇن
...يوق قاچىلىغاننىڭ ئهھمىيىتىWindows Vistaغان سۇپغاقوللىمى ڭ مۇھىم تېخنىكا قىسمىنىڭ بىرسىدۇ،شۇڭا ئۇنى

MCP61SئوزىكىنىNVIDIAئوزەككه شېركىتى ئىشلهپچىقارغان بولۇپ،بۇGeForce6100كورسهتكۇچ ئوزىكى مۇج
 .كۇچلۇك ەسسهملهنگهن،تېخنىكا جهھهتتىن ناھايىتى

Windows Vista سۇپىغا بهرگهن نومۇرى4نىڭ بۇ 

 سىسىناق سۇپى  ئېرىشكهن نومۇر 

 3.0  微星 945GM(945G 芯片组) 

 3.7  华硕 P5B-VM(G965 芯片组) 

 3.0  华擎 AM2NF6G-VSTA(MCP61S) 

 1.0  精英 P4M890-M2(VIA P4M890 芯片组) 

 :يهكۇن
تهلىۋى يۇقىرى بولغان  مۇجهسسهملهنگهن كورسهتكۇچ كاردىسى ئوزىنىڭ تېخنىكا جهھهتتىكى كهمچىلىگى جهھهتتىن

نىڭ ئاساسى تهلىۋىدىن چىقىدۇ،ن Windows Vista سلىغى مۇمكىن،لېكىن ئۇالركومپىيوتىر ئويۇنلىرىنى ئوينىيالما
ئوزىكى تېخنىكا جهھهتتىن كوپ كهينىدەP4M890 شېركىتنىڭVIA يهتمهيدۇ،شۇغىنىسى ورمال ئشلىتىشىڭىزگه تهسىر

 ...ۋسىيه قىلىمهنئالماشتۇرىشىنى ته قالغانلىغى ئۇچۇن،دوسالرنىڭ يۇقىرىكى ئوزەكنى ئىشلىتىۋاتقان كومپىيوتىرىنى 
 :ئاخىرىدا

Windows Vista ئۇچۇن ئوتتۇرىهال سهپلىمه: 
 ئىگه ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى چاستوتىغا2GHzچاستوتىسى :ئهڭ توۋەن مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ

 گىگابايىت1:ئىچكى ساقلىغۇچ
 لىشىچوڭ بو گىگابايىت ياكى ئۇنىڭدىن20گىگابايىت،ئاساسى رايوننىڭ چوڭلىغى120:قاتتىق دېسكا

ي    NVIDIA C61 ياكىGMA X3000 مۇجهسسهملهنگهن كورسهتكۇچ ئوزەك توۋەن بولغاندا:كورسهتكۇچ كاردا
128كورسهتكۇچ ئوزەك ئىشلهتكهن  قولاليدىغانDrectX9.0c بولىشى،ئايرىم كاردا بولسا چوقۇم GMA950 اكى

 مىگابايىتلىق كورسهتكۇچ كاردا
  

 :يۇقىرى دەرىجىلىك سهپلىمه
 بىرتهرەپ قىلغۇچ ئهتراپىدىكى قوش يادرولۇق مهركىزى2GHzياكى 3GHz:ىرتهرەپ قىلغۇچمهركىزى ب

دەرىجىسى قانچه يۇقىرى  ،يۇقىرى بولغاندا كورسهكۇچ ئوزەكنىڭGeForce7300توۋەن بولغاندا:كورسهتكۇچ كاردا
 بولسا شۇنچه ياخشى

 قوشتونۇللىق سهپلىمه بولسا تېخىمۇ ياخشى تلىقگىگابايى2گىگابايىتلىق قوشتونۇللىق سهپلىمه ياكى 1:ئىچكى ساقلىغۇچ
 ...كېرەك گگىابايىتتىن يۇقىرى بولىنىشى20گىگابايىت،ئاساسى رايون 160:قاتتىق دېسكا
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 ...بولسا ئىنكاس يېزىڭالر مهسىله..يۇقىرىدىكى تهجرىبىنىڭ دوسالر غا ياردىمى تېگىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس 
 ...كاسنى يازمىسىڭىزمۇ بولىدۇرەھمهت،ياخشىكهن،ئوبدان دىگهندەك ئىن

 كهمىنه مهدىكاردىن
 .ئىشخانىدا يېزىلدى18:07كۇنى سائهت25ئاينىڭ-1يىلى-2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تىما-10  

  ...مهيىن شامال ئهپهندىمگه جاۋاپ»مهدىكار«

 
چۇشۇرۇپ،مۇنبهر بوشلۇغىغا  يۇنىنى تېپىپئىككى كۇندىن بېرى مهيىن شامال ئهپهندىم ماڭا بىرنهچچه كومپىيوتىر ئو

سوراپ ئۇچۇر يولالپتۇ،شۇڭا بۇيهردە ئايرىم تېما قىلىپ چۇ يولالپ،چۇشۇرۇشكه تهييار قىلىپ قويۇش توغرىسىدا ياردەم
 :كوردۇم شهندۇرۇپ قويۇشنى اليىق

 :سىزدىگهن بهنتىياۋ ئويۇنىنىڭ بىرنچى ۋە ئىككىنچى قىسمى توغرىسىدا.1

بۇ..(半条)نى بهنتىياۋ دەيدۇcs1.6ياكى نىcs1.5ر ھازىر توردا ۋە تورخانىالردا كوپ ئوينايدىغانكوپىنچه دوسال  

...بازارغاسېلىنغانغۇ دەيمهن يىلى-98ئويۇن بار ،ئېسىمدە قېلىشىچه))life-Half( ( دەپ半条命خاتا ئاتاشتۇر،ئهسلى

دىن بهزىلهر بىرلىشىپ،بۇئويۇننىڭ ئهسلى گېنقوزغىغان،ئان بۇنى رارې شېركتىى ئىشلىگهن،شۇيىلى بۇئويۇن زور غۇلغۇال

فىزىكىلىق ھهرىكهت، كومپىيوتىر ئويۇنىنىڭ ئاساسى فۇنكىسىسيه بهلگىلىمه قىسمى،پۇتۇن--游戏引擎)قىسمى ىراتور

ئارقىلىق ھازىر كهڭ تورداشالغا تونۇش بولغان ساقچى بىله)بهلگىلىنىدۇ قورال ياراق فۇنكىىسيهسى دىگهنلهر مۇشۇيهردە
ئارىدىن ئۇ......ئاشۇرۇلغان دىگهن ئويۇننى چىقىرىپ،تور ئارقىلىق بهسلىشىىش ئهمهلگهcsئېلىشىدىغان ن تېرورچى

半条命شېركىتى يىلىغا كهلگهندە رارې-2004زاق ۋاقىت ئوتۇپ، بۇئويۇن بولسا بىر...نى بازارغا سېسلىشنى تېزلهتتى2

ئورۇن  گگابايىت2ر بوشلۇغىغا چىقىرىپ قويسام شۇڭا بۇ ئىككى ئويۇننى مۇنبه....قاچىالنغان پىالستىنكىغاdvd دانه
 !!!!..كېتىدۇ دىگهنلىك

 :توۋەندە سىزگه پهقهت ئهڭ تېز چۇشۇرۇش ئادرىسىنى يوللىيااليمهن
1.cs1.5نى چۇشۇرۇش 
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错误！

 
 مهرھهمهت
2.cs1.6نى چۇشۇرۇش 
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 مهرھهمهت

3.半条命ئىلگىرىكى نۇسخىسىنى چۇشۇرۇش 

 
 مهرھهمهت

4.半条命  نى چۇشۇرۇش2
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错误！

 
  

 مهرھهمهت
لېكىن قاتتىق دېتالغا بولغان تهلى..نوچى قىسمى2مېنىڭچه ....مۇشۇيهردىن ئوزىڭىز خالىغاننى چۇشۇرىۋالسىڭىز بولىدۇ 

 ..... ۋىمۇ نوچى
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ...چۇشۇرۇڭ ئوخشاشال توۋەندىن...ئويۇنىنىمۇ سوراپسىز <يوشۇرۇن كىرىش> سىز يهنه.2

1.秘密潜入بىرىنچى قىسىمنى چۇشۇرۇش 

错误！

 
 چۇشۇرۇش

  

2.秘密潜入ئىككىنچى قىسمىنى چۇشۇرۇش 

 
 مهرھهمهت چۇشۇرۇش
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ناھايىتى نوچى...يهنه بىر ئويۇنمۇ بار

分裂细胞..... قاچىالڭ مۇمكىن بولسا پىالستىنكىسنى ئېلىپ...بىربىرسىدىن نوچى...قىسىم3جهمئى... 
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错误！

 

 

 .....خوش ئهمىسه
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تىما-11  

  ..قوزغۇتۇش پىروگىراممىسى توغۇرسىدا»مهدىكار«

 
 .....ئهسساالمۇ ئهلهيكوم،ھورمهتلىك مۇنبهرداشالر

اممىسنىمۇ ئىشلهتمچېتىپ،قوزغىتىش پىروگىر يېقىندا بىر ئاغىنهم بىردانه تېلىكامىرا ئاپتىكهن،شۇنىڭ بىلهن كومپىيوتىرغا
مهندىن نىمىشكه قوزغىتش پىروگىراممىسى تهلهپ قىلمىغانلىغى سوراپ تۇ ىسه يهنىال نورمال ئىشلهتكىلى بولۇپتۇ،شۇڭا

 ......توۋەندە مۇنبهردىال جاۋاپ بېرىشنى مۇۋاپىق كورۇپ،مۇنبهردىال تېمايوللىدىم شۇڭا...رىۋالدى

 驱动程序قوزغىتىش پىروگىرامممسى.1

قىلىدۇ،بۇقاتتىق دېتالالرنىڭمۇ ئوزىگه چۇشل تتىق دېتال كومپىيوتىرغا ئۇالنغاندىن كېيىن ئاندىن خىزمهتھهرقانداق قا
بولىدۇ،لېكىن مهشغۇالت سېستىمىسى بۇقاتتىق دېتالنىڭ قانداق باشقا ئىقتىدارلىرى  ۇق ئىقتىدارلىرى،فۇنكىسىسيهرلىرى
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قاتتىق دېتال بىلهن ئاالقهقى داقال باشقا يۇمشاق دېتال ياكىسېستىمىنىڭ قايسى قىسمىنى ئىشلىتىشى كېرەكلىگى،شۇن ۋە
كومپىيوتىرنىڭ توكى ئۇالنغاندىن كېيىن....مۇھىم رول ئوينايدۇ بۇۋاقىتتا ئاشۇ قوزغىتىش پىروگىراممىسى...لىشنى بىلىدۇ؟

biosقارىتا تهكشۇرۇش ئېلىپ بارىدۇ ۋە قاتتىق دېتالالرنىڭ سايمان قاتتىق دېتالالرغاidسايمان(قىلىقئار سىidم:سى
بۇسايمانالرنى تونۇپ،ئاندىن كېرەكلىك بولغان)ئۇچۇرالر ەركۇز سايمانننىڭ ئىشلهنگهن زاۋۇتى،خارەكتىرى،دىگهندەك

سېستىمىسى توغرا  بۇالر ئاياقالشقاندىن كېيىن مهشغۇالت..نومۇى،لىنىيه ئېغىزىنى بهلگىلهپ بېرىدۇ  ئۇچۇر لىنىيه،لىنيه
بۇۋاقىتتا مهشغۇالت سېستىمى..سېستىسىمىنى قوزغىتىدۇ وزغىلىش بۇيرۇقلىرىنى ئوقۇپ،مهشغۇالتبولغان دېسكا ئورنىدىن ق
biھوقۇقىنى ھهرقايسى قاتتىق دېتالالرنىڭ قوزغىتىش پىروگىراممسى ئارقىلىق كونتىرول قىلىش سى قوزغىلىش بىلهن بىلله

osپىروگىراممىسى توغرا قاچىالنمىغان ياكى يوق بولسا  ئهگهر بۇۋاقىتتا بىرەر سايماننىڭ قوزغىتىش...تىن ئوتكىزىۋالىدۇ
قاچى تاپالمىسا ئۇنداقتا..بويىچه ئىچكى قىسىمدىن ئىزدەيدۇ،تاپالىسا قاچىالپ بېرىدۇ سىidئالدى بىلهن شۇسايمانىڭ

 ......اليمىز دىگهن گهپ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ىسى تهلهپ قىلماسلىققوزغىتىش پىروگىرامم.2
قاچىالپ باقم...پىروگىراممىسنى قاچىلىمايمىز مهسىلهن كونۇپكا تاختىسى ۋە مائوسنىڭ ئهزەلدىن ئالدىراپ قوزغىتىش  

چۇنكى بىز ئىشلىت...نىمه ئۇچۇن قاچىلىمساقمۇ نورمال ئىشلهيدۇ؟....مۇمكىن ىغان دوسالر مېنىڭچه تېخىمۇ كوپ بولىشى
ئۇنداق!!!...بولغان مىسىنىڭ ئىچىدە ئاللىبۇرۇن ئۇالرنىڭ قوزغىتىش پىروگىراممىسى سهپلىنىپمهشغۇالت سېستى ىۋاتقان

پىروگىراممىسى ئالدىن سهپلىنىپ بولغانمۇ؟ئۇتېخى يېڭى باز تا يۇقىرىدىكى ئاغىنهم دىگهن تېلىكامىرانىڭمۇ قوزغىتىش
ئۇل ئېغىزلىق سايمانusbېكىن بۇ بولسا پهقهتل...ئالدىن سهپلهنگهن...شۇنداق.......تۇرسا؟ اغا سېلىنغان مهھسۇالت

لىق پusbمهسىلهن...ئىچىدكى بىرتۇر ىنىش توختىمىغا ئاساسهن بېرىلگهن بىريۇرۇش قاتتىق دېتالالرنىڭ پىروگىراممسى
تېلىكامىرا كومپىيوتىرغا ئۇالنغاندىن كېيىن مهشغۇالت سېستىمىسى  شۇڭا......لىق باشقا سايماندىگهندەكusbىرىنتىر،

پىروگىراممىسى ئامبىر سىنى ئوقۇپ تۇرىنى بېكىتىدۇ،ئاندىن ئوزىنىڭ ئىچىدىكى قوزغىتىشidسايماننىڭ ىدە بويىچهقائ
قوزغىتىش دېسكىسىنى ياكى توردىن قوزغىتىش پىروگىراممىسنى..بولماڭ تېپىلسا ئوتتى،تاپالمىسا،خاپا...ىدىن ئىزدەيدۇ

بۇ مىكروسوفىتقا ئوخ...پىروگىراممىسى بار؟ مىسى ئىچىدە بۇ قوزغىتىشئۇنداقتا نىمىشكه مهشغۇالت سېستى.........ئىزدەڭ 
شېركهتلهر،ئوزلىرىنىڭ سېستىمىلىرىنىڭ ئىشلىتىلىشىنىڭ تېخىمۇ ئاسان بو شاش مهشغۇالت سېستىمىسى ئىشلهپ چىقارغان

نىڭ winxpمهسىلهن...خاالس ئابونىتالرغا قواليلىق يارىتىپ بېرىش ئۇچۇن ئالدىن تهمىنلىگهن مۇالزىمىتى لىشى ۋە
نۇسخسىغا ئورلىگهندىن كېيىن سېستىما sp2دىنsp1 ئاندىن...ئىلگرىكى نۇسخسىسدا سېستىما ئانچه چوڭ ئهمهستى

يهنىالشۇ ئوزىبىلهن تهمىنلىگهن قوزغىتىش پىروگىراممىالرنىڭ نۇس...چىقاردى؟ بۇنى نىمه كهلتۇرۇپ..چوڭالش يۇربهردى
پىروگراممىسنىڭ ئ نىڭ قاچىلىنىشsp2..قواليلىق يارىتىپ بېرىش ئۇچۇندۇربۇمۇ بىزگه..كوپ بولىشى ئۇچۇن خسىنىڭ

ياماق توپلىمى چىقىرىلsp2دىن باشالپsp1شۇ مىگابايىت ئهتراپىدا كېلىدۇ،ئىچىدىكىسى بولسا140وزىنىڭ چوڭلىغى
ىق دېتالالرنىڭ قوئاندىن قالسا قاتت..سېستىمىغا قوشۇلغان يېڭى فۇنكىىىسيهرلهر غۇچه ئارىلىقتىكى ياماق ھوججهت ۋە

3.2دېسكىسىنىڭ چوڭلىغى  بۇسېستىما قاچىالش..غا كهلسهكvistaئهمدى......پىروگىرامممسى توپلىمى خاالس زغىتىش
بۇ مۇ ئ...قوزغىتىش پىروگىراممسىدىن تهركىپ تاپقان گىگابايىت ھوججهت بولسا شۇ1.3ئىچىدىكى ..گىگابايىتقا بارىدۇ

دا تونىمىغانxpsp1كونا نۇسخدىكى...بۇنىڭدىن شۇنى بىلىۋالغىلى بولىدۇكى ......ئۇچۇن ابونىتالرغا قواليلىق بولۇش
يېڭىلىنىش دەرىجىسى ۋەسىغىمى چۇنكى ئىكىسىنىڭ قوزغىتىش پىروگىرامما ئامبىرى....دا تونىلىشى مۇمكىنsp2دېتال 

 ....دا پهرىق باردە
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 هشغۇالت سېستىمىسى تهمىنلىگهن قوزغىتىش پىروگىراممىسى چوقۇم ياخشىمۇ؟م.3 
تهڭشهش،ئېنىقلىغىنى تهڭشهش قاتارلىق روللىرى ۋە بىر بۇتېلىكامىرادا سۇرەت...يهنه شۇ تېلىكامىرانى تىلغا ئااليلى   

ئ لهيدىكهن لېكىن يۇقىرىدكى چ دا پارڭالشقاندا ئىشلىته لېكىن ئاغىنهم پهقهت چ..باركهن نهچچه خىل ئىقتىدارلىرى
سېستىمىسى تهمىنلىگهن قوزغىتىش مهشغۇالت....بۇنىمه ئۇچۇن؟.....ېنىقلىق تهڭشهش دىگهنلهرنى تهڭشىيهلمهيدىكهن

توغرا تونۇتىپ ئىشلهتكىلى قىلىدىغان ئىقتىدارى بار،لېكىن بۇت  پىروگىراممسى پهقهت مهزكۇر قاتتىق دېتالنى قوزغىتىپ
قانداق بىرتهرە شۇنىڭ بىلهن.....ئىقتىدارلىرىنى قولاليدىغان پىروگىرامما قىسمى يوق دىگهن گهپ ېلىكامىرانىڭ باشقا

بهزى ئى........پىروگىراممىسنى قاچىاليمىز دىگهن گهپ يهنىال شۇ بىلله تهمىنلىگهن دېسكىدىكى قوزغىتىش..؟<پ قىلىمىز
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ئى  ئوخشاشال پىروگىراممىسنى ئايرىم قاچىاليدىغانكونۇپكا تاختىسىغىمۇ ۋاقتى كهلگهندە قتىدارلىرى كوپ مائوس ۋە
 .........ش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 قوزغىتىش پىروگىراممىسنى قانداق قاچىاليمىز؟.4
ممىسى قاچىالبويىچه قوزغىتىش پىروگىرا يېڭى كومپىتورىغا سېستىما قاچىلىغان دوسالر بۇندىن كېيىن توۋەندىكى رەت   

 :شنى تهۋسىيه قىلىمهن
،چوقۇم مهلۇم نهچچه دېتالنىڭ قوزغىتى ئالدى بىلهن مهشغۇالت سېستىمىسى قاچىلىنىپ نورمال قوزغالغاندىن كېيىن<1

كومپىيوتىرنى سېتىۋالغاندىكى تهمىنلىگهن قوزغىتىش...كارىڭىز بولمىسۇن..قىلىدۇ ش پىروگىراممىسنى قاچىالشنى تهلهپ
پىروگىراممىسنى قاچىالپ،سېستىمىنى ق  دېسكىسىنى سېلىپ،ئالدى بىلهن ئاساسى تاختىدىكى ئوزەكلهرنىڭپىروگىرامما 

 ...ايتا قوزغىتىمىز
قاچىالشتا قاچىلىنىپ بولغان ھهم نور<1 قايتا قوزغالغاندىن كېيىن ئاۋاز قىسمىنىڭ پىروگىراممىسىنى قاچىاليمىز،ئهگهر.2

تهمىنلىگهن دېسكىسىنى سېلىپ كورسهتكۇچ ئوزەكنىڭ پىروگىراممىسنى قاچى ىڭمال بولغان بولسا،كورسىتىش كاردىسىن
قاچىالشتى<1ئۇچاغدا ئاساسى تاختىدكى شىمالى ئوزەككه مۇجهسسهملهنگهن كورسىتىش ئوزىكى بولسا ئهگهر...(اليمىز

 (ال قاچىالپ تهييار قىلىپ بېرىدۇ
 .....كاردىسى ،پىرىنتىر دىگهندەك مهسىلهن تور.......ئاندىن باشقا سايمانالرنىڭ پىروگىراممىسنى قاچىاليمىز.3
بىزپهقهت دېسكىن..ئىلغارلىشىپ كهتتى ھازىر كوپلىگهن ئاساسى تاختىالرنىڭ قوزغىتىش پىروگىرامما دېسكىسى كوپ   

 .......شۇڭا دېسكىنى پۇختا ساقاليلى..تهييار قىلىپ قاچىالپ بېرىدۇ ى سېلىپ،بىرنهچچه تالالشنى باسساقال ھهممىنى
 :تهۋسىيه      

پىروگىراممىسنى ئايرىم قاچىالڭ،سېستىما ئوز يېڭى سېستىما قاچىلىغاندىن كېيىن چوقۇم يۇقىرىدىكى سايمانالرنىڭ    
پىروگىراممىسنى مۇقىم دەپ كهتكىلى بولمايدۇ،بهزى بىرتهرەپ قىالمىغان كاش ى ئاپتوماتىك قاچىالپ بهرگهن قوزغىتىش

 ......مۇمكىن همىنلىگهن قوزغىتىش پىروگىراممىسى كهلتۇرۇپ چىقارغان بولىشىشۇ سېستىما ت ىال بهلكىم
  
  

 ئاقىلالر مۇنبىرى قاتتىق دېتال گۇرۇپپىسى             
 مهدىكار دىن         

 ئىشخانىدا 2007-6-19

 

تىما -12  

  ...قاتتى دىتال قورشتۇرۇش يىڭى»مهدىكار«

 
قۇراشتۇرماقچى ئىكهنلىگىنى،ۋە يېڭى چه كۇندىن بۇيان مۇنبهردىكى ئاكا ھهدىلهر ئوزلىرىنىڭ يېڭى كومپىيوتىربىرنهچ

دوسالرنىڭ تېمىنى كو...قالدۇرۇپتۇ،شۇڭا توۋەندە بۇتوغرۇلۇق تېمايوللدىم  قۇراشتۇرۇشقا بولغان تهلىۋىنى ئېيىتپ ئۇچۇر
 ....قىلىمهن نكاسلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنى ئۇمىتبولغاندىن كېيىن سهپلىمىگه بولغان پىكىر ئى رۇپ
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 ئاقىلالر مۇنبىرى قاتتىق دېتال گۇرۇپپىسى                     
 :سهپلىمىگه بولغان تهلهپ.1

 .ئادەتتىكى خهت يېزىق ئىشلىتىش نىڭ ھوددىسىدىن نورمال چىقىش<1
 نورمال تور كورۇشكه ماسلىشىشچان بولۇش<2
بولۇش ۋە مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇ  قويۇشنى نورمال قولالش،قويغاندا سۇرەت ئېنىقلىغى ياخشىھهرخىل فىلىملهرنى<3

 .چنى بهك ئىگهللهپ كهتمهسلىك
 كهلگۇسدە سېستىما سهپلىمىسنى يۇقىر كوتىرىشكه سهل ئورۇن بولۇش<4
 بولۇش نى نورمال قولاليدىغانvista كهڭ ئىكرانلىق كورسهتكۇچنى نورمال قولالش ۋە<5
 ..ئويۇنالرنى ئوبدان قولالش اددى تور ئويۇنلىرى ياكى قاتتىق دېتالغا بهك تهلهپ قويۇپ كهتمىگهنئ<6
 ....قاتارلىق...نورمال قولالش ئولچهملىك ئاۋاز چىقىرىشنى7.1ھهرقايسى قاتتىق دېتالالر ئوبدان ماسلىشىش ۋە<7

يىغىنچاقالپ ۋە سېلىنماقچى بولغان مهبلهغنى ك رنىيۇقىرىدكى بولسا بۇقېتىمقى سهپلىمىگه بولغان تهلهپ،شۇڭا بۇال     
 ......شېركىتى نىڭ سۇپىلىرى بويىچه توۋەندىكىدەك سهپلىمه يولالندىamdۋە شېركتىintel وزدە تۇتقان ئاساستا

 مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ.2   
كىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ بولمهر يۇەن ئهتراپىدىكى700يۇەندىن 500ئاساسهن كهڭ ئابونىتالرنىڭ كوڭۇل بولىدىغىنى  

ئوزلىرىنىڭ مهھسۇالتلرىدا يهنه بىرقېتىملىق باھا تهڭشهش قى غاچقا ،بۇئىككى ھهپتىدىمۇ يۇقىرىدىكى ئىككى شېركهت
ئېلىنماقتا،بۇئ قارشىE2140/E2160نامىنى قولالنغانpentiumسۇپىسىدا يېڭى بازارغا سېلىنغانintel ھازىر...لدى

چوڭلۇL2Ccheبىرتهرەپ قىلغۇچالردۇر، لمىسىنى ئىشلهتكهن قوش يادرولۇق مهركىزىمىكروقۇرۇCore ىككىسى بولسا
 ....ياسالغان نانومىتىر ئولچىمى بىلهن65غى بىر مىگابايىت،

amdشېركتىنىڭAthlon64 x2 3600+\3800+\4000+\4200+قىلغۇچلىىرمۇ قولالش قاتارلىق مهركىزى بىرەتهرەپ
تېخنىكىنى ئىشلهتكهندىن بۇيان توك سهرپىياتى توۋەنلىتىلد نانومىتىرلىق65ڭى باھاسى ئهرزان ۋە يې...قا ئېرىشمهكته

 ...ى

 مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنڭ نامى باھاسى

PentiumE2140 يۇەن640

Cor 2 Duo E4300قاپسىز\قاپلىق يۇەن820\يۇەن880

قاپسىز\قاپلىقCor 2 Duo E6300 يۇەن1195\يۇەن1300

Cor 2 Duo E6400قاپسىز\قاپلىق يۇەن1415\يۇەن1540

Sempron 3200+  (AM2) يۇەن225\يۇەن260

Athlon64 x2 3600+ (AM2,65nm) يۇەن450\يۇەن510

Athlon64 x2 3800+ (AM2) يۇەن475\يۇەن575

Athlon64 x2 4000+   AM 2 يۇەن630\يۇەن690

Athlon64 x2 4200+   AM 2 يۇەن700\يۇەن800

Athlon64 3200+   AM 2 يۇەن340\يۇەن380
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 ئىچكى ساقلىغۇچ ۋە قاتتىق دېسكا.3
ساقلىغۇچالرنىڭ ئىشلىنىش ئىچكىDDR400ئىلگرىكى.....بازاردا ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ باھاسىدا سهل داۋالغۇچ بولدى

ئىچكى ساقلىغۇچالر ئالدىنقى قېتىملىق باھا چۇشۇDDR2 667...ىنىڭ ئازلىشىغا ئهگىشىپ باھاسى ئورلهشكه باشلىدى
ئورله زاۋۇتالرنىڭ ساقلىغۇچ ئوزەكلىرىنى بازارغا سېلىشنى ئازايتىشى تۇپهيلىىدن باھادا سهل ىن بۇيان،يۇقىرىدىكىشت

 ...ئهرزان ھېساپلىنىدۇ لېكىن باھا يهنىال...شۇ نهچچه يۇەن ياكى ئون نهچچه يۇەن دىگهندەك..ش بولدى
 .....بولدى ا تهڭشهشقاتتىق دېسكا جهھهتته ھهرقايسى ماركىالردىمۇ سهل پهل باھ  

 ماركىسى ۋە تىپى باھاسى

黑金刚 DDR400 512MB/1GB يۇەن490\يۇەن260

黑金刚 DDR2 667  512MB/1GB يۇەن300\يۇەن180

创见     DDR400    512MB/1GB يۇەن490\يۇەن250

创见     DDR2 667   512MB/1GB يۇەن250\يۇەن140

威刚 يۇەن350\يۇەن200 ADATA  DDR2 667   512MB/1GB

三星金条  DDR400     512MB/1GB يۇەن500\يۇەن260

三星金条  DDR2 667  512MB/1GB يۇەن320\يۇەن150

金泰克      DDR2 667   512MB/1GB يۇەن260\يۇەن150

宇瞻          DDR2 667   512MB/1GB يۇەن240\يۇەن135

金士顿      DDR2 667   512MB/1GB يۇەن270\يۇەن150

希捷酷鱼  7200.10  1MB  SATA  320GB/400GB يۇەن960\يۇەن690

迈拓金钻 يۇەن540\يۇەن440 10     8MB   160GB/250GB

西部数据 WD1600AAJS/WD2500KS يۇەن550\يۇەن442
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三星         SP1604N/SP2504C يۇەن560\يۇەن430

西部数据 WD600BEVS/WD800BEVS يۇەن420\يۇەن340

日立                               40GB/80GB يۇەن400\يۇەن350

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ......ئاساسى تاختا.4

intelشېركىتى ئوزىنىڭ يېڭىBearLakeئوزەكلىرىنى بازارغا سالغاندىن بۇيانP35ئوزەك ئىشلهتكهن ئاساس تىپلىق
70شۇنداق بولسىمۇ ....يۇەن ئهتراپىدا1500..قىممهت لېكىن ئاساسهن باھاسى .. ى تاختىالر كوپلهپ بازارغا سېلىندى

C.P965 De نىڭ七彩虹مهسىلهن..ئاساسى تاختىالرمۇ بازاردا سېتىلماقتا ئوزەكلىكP965يۇەندىن توۋەن بولغان0

luxeئهرزىيى سېتىۋېلىشقا...توك بېرىش قىسمىدا كوپلهپ يۇقىرى دەرىجىلىك كوندىستاتور ئىشلهتتى ئاساسى تاختىسى
 ...دغان ياخشى مالدۇر

   AMDتهرەپته بولسا ھازىر AMD 690 ۋەNVIDIAنىڭMCP68ئاساسى تاختىالر قار ئوزەكلىىرىنى ئىشلهتكهن
لىق پۇتۇنلهي HDMI بازاردىكى بىردىنبىر بولسا ھازىرMCP68PV بىلهن AMD 690G مهسىلهن..شى ئېلىنماقتا

رسىتىش ئوزىكى سهپلهنگهن ئوزەك ھېستهمىنلىگهن مۇجهسسهملهنگهن كو سېفىرلىق بولغان سۇرەت ئهۋەتىش ئېغىزىنى
 ....اپلىنىدۇ

 ماركىسى ۋە تىپى ئىشلىتىلگهن ئوزەك باھاسى

   690G    精英 AMD690GM-M2 يۇەن590

MCP68PV  七彩虹 C.N7050PV يۇەن590

 945GC华擎 ConRoe1333-D667 يۇەن540

MCP68PV映泰 TF7050-M2   يۇەن690

     690G双敏 U690GM-HDMI Pro يۇەن490

P965 信步 P5-i6528P  يۇەن890

MCP68S梅捷 SY-AMN630-GR      يۇەن480
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MCP68PV  昂达 N68PV       يۇەن590

P965昂达 965PD    يۇەن590

690G盈通 A69G يۇەن492

945G/GZ  富士康 945GZ7MC-RS2H يۇەن590

P965华硕 P5B يۇەن980

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 كورسهتكۇچ كاردا ۋە ئېكران.5 
ئوزەك سهپلهنگهن كاردىالر سېتىل قاتتىق دېتال جهھهتتىن رەسمى قولاليدىغان كورسهتكۇچDrectX10بازاردا ھازىر   

لېكىن شۇندا..كومپىيوتىر ئويۇنلىرى بولسا ھازىرچه يوق دىيهرلىك نى ئىشلىتپ ئىشلهنگهنDrectX10لېكىن...ماقتا
 ...نى سهپلىگهنDrectX10ئوزىگهvistaولسىمۇب ق

DrectX9ئۇنىڭ ئۇستىگه ئويۇنالرمۇ ناھا..ئهرزىيىدۇ سېتىۋېلىشقا...نى قولاليدىغان كاردىالرنىڭ باھاسىمۇچۇشىۋاتىدۇ
 .....يىت كوپ

ىستاللىسوڭلۇق كهڭ ئىكرانلىق كىر22 شۇنداقال...كهڭ ئىكرانلىق كورسهتكۇچ نىڭ باھاسى ئالدىرىماي چۇشمهكته    
 ..قالدى ق كورسهتكۇچ ھازىر بازارنىڭ ئاساسى بولۇپ

 كورسهتكۇچ كاردا

 ماركىسى ۋەتىپى قولالش ئوچىمى باھاسى

DrectX10   XFX يۇەن790 讯景 8500GT 小牛版

DrectX10   XFX يۇەن1290 讯景 8600GT 黑金版

DrectX10   迪兰恒进 雷姬杀手 HD 2900XT يۇەن3590

DrectX10   华硕 يۇەن1090 EN8600GT/2HD/256MB

DrectX9.0c 影驰 7600GE 加强版 يۇەن640

DrectX9.0c 七彩虹镭风 X1950GT-GD3 CH يۇەن899 版 256MB
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DrectX9.0c 翔升权杖 يۇەن999 7950GT 高清娱乐版 256MB

DrectX10   映泰 يۇەن740 8500GT 猛龙超新星 128MB 版

DrectX10   富士康 يۇەن1299 8500GT 256MB

DrectX10   双敏速配 PCX8528GT Turbo يۇەن599

DrectX10   昂达 神戈 يۇەن1049 8600GT

DrectX10   铭瑄 8500GT-D4-D3256 يۇەن690

 ئىكران 

 تىپى ۋەماركىسى ئىكران چوڭلىغى باھاسى

三星 سۇڭ19 يۇەن1700 940BW

金长城 سۇڭ19 يۇەن1690 GreatWall G96

优派 VA1912wb سۇڭ19 يۇەن1680

AOC 203 VW سۇڭ20 يۇەن1699

三星 سۇڭ20 يۇەن2100 206BW

LG L226WTQ سۇڭ22 يۇەن2699

三星 226BW سۇڭ22 يۇەن2860

明基 FP222WH سۇڭ22 يۇەن2599

华硕 MW221U سۇڭ22 يۇەن2799
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GreatWall   Z221 سۇڭ22 يۇەن1990

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ۋەintel يۇقىرىدكى تهلهپ بويىچه بىز ۇنداقتاشۇنداق قىلىپ ئاساسهن بازار ئهھۋالىغا قارىتا ئازپازچۇشهنچه بولدى ئ
amdلېكىن... قىلىپ سهپلىمه چىقىرىپ باقايلى دەرىجه ۋە يۇقىرى دەرىجه سۇپىسى بويىچه توۋەن دەرىجه،ئوتتۇرىهال

 ....تهلهپكه چوقۇم ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك  يۇقىرىدىكى
  

 سهپلىمه.1 
intelسۇپىسى 

 دېتال نامى ماركىسى ۋە تىپى باھاسى

 مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچPentiumE2140 يۇەن640

 ئاساسى تاختا 华擎 ConRoe1333-D667 يۇەن540

 ئىچكى ساقلىغۇچ黑金刚 DDR2 667  1GB يۇەن300

 قاتتىق دېسكا西部数据 WD2500KS يۇەن550

 كورسهتكۇچ كاردا ئاساسى تاختىغا مۇجهسسهملهنگهن 

金长城 يۇەن1690 GreatWall G96ئىكران 

 ساندۇق ۋە توك مهنبه 航嘉   ئوبدان ماركىدىن  يۇەن400 يۇەن400

 مائوس ۋە كونۇپكا تاختىسى ئوبدان ماركىدىن يۇەندىن يۇقىرى70

 ئاۋاز ساندۇقى ئوبدان ماركىدىن سىناپ تۇرۇپ يۇەندىن يۇقىرى100

SONY DVD يۇەن280 刻录机 ئوپتىك دېسكا 

 باشقا سايمانالر  

   

   

كور.....كىچىگىگه ئاالمشتۇرسىڭىز بولىدۇ ئهگهر ئىكراننى ياراتمىسىڭىز يا چوڭىغا يا...ەكيۇەن ئهتراپىدا بولغۇد4500
يهنىمۇ يۇقى...نى نورمال قولاليدۇvista..كورسهتكۇچ ئوزىكىGMA3000مۇجهسسهملهنگهن سهتكۇچ كاردىسى بىلله

بىرگگابايىتلىق ئىچكى ساقلىغۇچ س كوتىرىمىز دىسهك ئۇندقتا بىردانه ئايرىم كورسهتكۇچ كاردىس ۋە يهنه بىردانه رى
 ...يۇەنلىك ئىچكى ساقلىغۇچ سهپلىگهن تۇزۇك300بىردانه مېنىڭچه بولسا يهنه...ەپلىسهك بولىدۇ
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 AMDسۇپىسى  

 سهپلهنگهن سايمان ماركىسى ۋە تىپى باھاسى

 مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچAthlon64 X2 3800+ AM2 يۇەن570

 ئاساسى تاختا七彩虹 C.N7050PV يۇەن590

 ئىچكى ساقلىغۇچ创见     DDR2 667 1GBx2 يۇەن510

迈拓金钻 يۇەن540 10     8MB   250GBقاتتىق دېسكا 

 كورسهتكۇچ كاردا مۇجهسسهملهنگهن كورسىتىش ئوزىكى 

先锋 يۇەن280 DVD 刻录机ئوپتىك دېسكا 

 توك مهنبه ۋە ساندۇق ىدا ياخىشى ماركىدىن تالالپيۇەن ئهتراپ400 يۇەن400

 مائوس ۋە كونۇپكا تاختىسى يۇەندىن يۇقىرى70 يۇەن70

 ئاۋاز ساندۇقى يۇەندىن يۇقىرى100 يۇەن100

三星 يۇەن1760 940BW      19ئىكران سۇڭ 

   

تهرەپ قىلغۇچالر قوشيادرولۇقبىر يۇقىرىدكى ئىككى سهپلىمىدە ئىشلهتكهن مهركىزى...يۇەن ئهتراپىدا بولغۇدەك4800
ئۇستىگه بىرۋاقىتتا بىرتهرەپ قىلىدىغان بۇيرۇق مۇ كوپ بولغاچقا سې ئۇنىڭ... بولۇپ،ئۇالرنىڭ توك سهرپىياتىمۇ توۋەن

نهرسلهرنى تېز،ئۇنىڭ ئۇستىگه ئىچكى ساقلىغۇچ سىغىمى يۇقىر كوتىرىلگهچكه بىرۋاقىتتا تېخىمۇ كوپ ستىمىنىڭ سۇرئىتى
كهڭ ئېكراندا ت....فىلىم يېشىشىمۇ شۇنداق ياخىشى يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى فىلىملهرنى قويىشىمۇ ۋە...ى بولىدۇ ئىجرا قىلغىل

بولپمۇ سۇرەت كىرىشتۇرۇش،ئادەتىكى فىلىم كىرىشتۇرۇش جهھهتته كهڭ ئىكر..بولىدۇ ېىخمۇ كوپ كوزنهكلهرنى ئاچقىلى
 ىنكېيىنچه ئايرىم تېما يوللىشىم مۇمك.....رولى چوڭ اننىڭ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ئىشلهش چوڭ تىپىتكى ئويۇن ئويناش ۋە ئوتتۇرىهال دەرىجىدە فىلىم كىرىشتۇرۇش ۋە مۇزىكا.2

intelسۇپىسى 

 سهپلهنگهن دېتال ماركىسى ۋە تىپى باھاسى

 مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچCor 2 Duo E6400يۇەن1540

 ئاساسى تاختا华硕 P5B يۇەن999
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 ئىچكى ساقلىغۇچ  三星金条  DDR2 667  1GBx2 يۇەن640

迈拓金钻 يۇەن540 10     8MB   250GB قاتتىق دېسكا 

七彩虹镭风 X1950GT-GD3 CH يۇەن890 版 256MB كورسهتكۇچ كاردا 

 ئىكران سۇڭGreatWall   Z221    22يۇەن1990

 توك مهنبه ساندۇق ۋات ياخشى450سى ۋاتتىن يۇقىرى بولغان ئېلىكتىر مهنبه350 يۇەن500

 مائوس ۋە كونۇپكا تاختىسى يۇەنلىك ئوبدان ماركىدىن150بولسا ....مىكروسوفىت ياكى لوجى نىڭ يۇەن150

SONY DVD يۇەن280 刻录机 ئوپتىك دېسكا 

   

 باشقا سايمان  

بولغان ئويۇنالرنىمۇ بىماالل ئوينىيااليسى ىبۇ سهپلىمىدە سىز ھازىرقى بازاردا سېتىلغان قاتتىق دېتالغا تهلىپى ئهڭ يۇقىر
يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى....نىڭ ئهڭ يۇقىرى نۇسخسىمۇ سۇدەك ئىشلهيدۇvistaساقلىغۇچتا ئىككى گىگابايىت ئىچكى.....ز
كشىلهرنىڭ كورۇش تهلى سۇڭلۇق كهڭ ئىكران بولسا22...فىلىم قويۇش،فىلىم كىرىشتۇرۇش دىگهنگه گهپ كهتمهيدۇ 

ئاساسى تاختا بولسا قا....نهچچىنى ئېچىۋەتىسڭىزمۇ مهيلى بۇنداق ئىكراندا كوزنهكتىن...يغۇن ئىكراندۇرپىگه ئهڭ ئۇ
كو ياخشى كوندىستاتور الرنى ئىشلهتكهن بولۇپ،مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئۇنىمىنى تتىق تهلهپ بويىچه نۇرغۇن
يۇقىرى ئېنىرگىيىلىك توك مهنبهسىنى...بولىدۇ چاتىسڭىزمۇكهلگۇسىدە باشقا سايمانالرنى ...تىرىشته مۇھىم رول ئوينايدۇ

كاردىسىغا تېخىمۇ ئۇنۇملۇك ئېرنىگىيه بىلهن تهمىنلهپ،ھهرقايسى سايمانالرنى  سهپلهشتىكى تهلهپ بولسا كورسهتكۇچ
 ...نورماللىغىنى تېخىمۇ يۇقىرى كوتىرىش ئۇچۇندۇر ڭ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
AMD سۇپىسى 

 سهپلهنگهن سايمان تىپى ۋە ماركىسى باھاسى

 مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچAthlon64 X2 4200+ AM2 يۇەن800

七彩虹 九段玩家 يۇەن949 650i Ultraساسى تاختائا 

 ئىچكى ساقلىغۇچ黑金刚 DDR2 667  1GBx2 يۇەن600

迈拓金钻 يۇەن540 10     8MB   250GBقاتتىق دېسكا  

昂达 神戈 يۇەن1049 8600GTكورسهتكۇچ كاردا 
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先锋 يۇەن280 DVD 刻录机ئوپيىك دېسكا 

 توك مهنبه ۋە ساندۇق ۋاتلىق ئېلىكتىر مهنبه450 يۇەن500

  ۋە كونۇپكا تاختىسىمائوس يۇەندىن يۇقىرى150 يۇەن150

 ئىكرانGreatWall   Z221 يۇەن1990

 باشقا سايمانالر  

   

بازاغا سېلىنغان مهھسۇال يېڭى..نى قاتتىق دېتال جهھهتتن قولاليدۇ DrectX10بۇ سهپلىمىدكى كورسهتكۇچ كاردا 
 ......كىرىدۇ ئشقىلىپ ھازىرىقى يۇقىرى سهپلىمه قاترىغا...ت

  
  

 ...دوسالر سوئال بولسا سورىساڭالر بولىدۇ....پ كهتتىمبهكال ھېرى...ئۇھ
 :دىققهت

توغرىسىدا مۇنبهردە مهخسۇس  مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ۋە ئاساسى تاختىدىكى ئوزەكنىڭ خىزمهت قىلىش خاراكتىرى
دوسالر بولسا ئىنجاۋاپ بېرىپ بولغان،جاۋابىمنى ساقلىۋالغان  توغرىسىدا كونا مۇنبهردە ئاللىبۇرۇنDrectX....تېما بار

 ...قويۇشىنى ئۇمىت قىلىمهن كاس سۇپىتىدە يولالپ
  

 ئاقىلالر مۇنبىرى قاتتىق دېتال گۇرۇپپىسى       
 مهدىكاردىن       

 كۇنى- 21ئاينىڭ-6يىلى-2007    
 ئىشخانىدا  
  

 :ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇرالر كومپىيوتىردا ياردەم بېرىش چ چ توپى
 يۇسۇپجان:ۇچىقۇرغ........20328477

تىما -13  

  ...بابۇر شاخ ئهپهندىم گه جاۋاپ» مهدىكار«

 
يېقىندا ئائىلىدە ئىشلىتىش ئۇچۇن  بۇگۇن چۇشتىن كېيىن توردا بابۇرشاھ ئهپهندىم بىلهن كورۇشۇپ قالدىم،ئۇئوزىنىڭ

يۇەندىن توۋەنرەك2000ئىككىلىنىپ قالغانلىغنى،شۇنداقال كهلگهندە سهل  كومپىيوتىر سېتىۋالغانلىغنى،لېكىن ئىكرانغا
مهسلىههتلىشش ئارقىلىق،ب شۇنىڭ بىلهن بابۇرشاھ ئهپهندىم بىلهن...سېتىۋېلىشنى ئويلىشىۋاتقانلىغنى ئېيىتتى  ئىكران

ش توغرىسىدكومپىوتىر نىڭ سهپلىمىىسى شۇنداقال ئىكران سهپله ۇتېما بىلهن باباۇرشاھ ئهپهندىمنىڭ سېتىۋالغان يېڭى
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پىكرى دوسالرنىڭ ئىنكاس قايتۇرۇپ،ئوز..بىلهن تهڭ بهھرىمهن بولۇش ئۇچۇن،بۇتېمىنى يازدىم كى پىكرىمىزنى دوسالر
 ...نى ئوتتۇرىغا قويۇشىنى سهمىمىيلىك بىلهن ئوتۇنىمهن

  
 :مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ.1

coreبۇلتۇردىن بۇيان بازاغا سالغان، ېل شېركىتىئىنت(cpu)بابۇرشاھ ئهپهندىم سېتىۋالغان مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ
تىپلىق مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچ بولۇپ،قوش يادرولۇق مهركCore 2 Duo E6300 مىكروقۇرۇلمىسى ئىشلىتىلگهن

 1066چاستوتىسى گىگاگېرتىس،ئالدىنقى ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش تونىلى1.8خىزمهت چاستوتىسى.قىلغۇچ زىى بىرتهرەپ

MHz رىجىلىك،ئىككىنچى دە cacheچوڭلىىغى(二级缓存)بولهك بولۇپ،بۇ14ئاقما لېنىيهسى.....مىگابايىت2بولسا

گىيه سهرپىياتى توۋەن ب نانومىتىر تېخنىكىسى ئىشلىتىلگهچكه ئېنىر65بىرتهرەپ قىلىش ئۇنۇمى ناھايىتى يۇقىرى، يرۇق

指令)يدۇ،بۇيرۇق قىسمى جهھهتتهتېخنىكىسىنى قولال بىت ھېساپالش64ولۇشتهك ئاالھىدىلككه ئىگه،ئۇنىڭ ئۇستىگه 

集)بولغانMMX/SSE/SSE2/SSE3/SSE4/EM64T يۇەن دەپ ك1260بۇگۇنكى توردىكى باھاسىنى ...قولاليدۇ

 ....وردۇم

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ئاساسى تاختا.2
سېتىۋالغاندىن كېيىن،نوچىراق ئاساس بۇنداق ھېساپالش ئۇنۇمى ناھايىتى يۇقىرى بولغان مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچنى

وبدان قوللىشى كېرەئوزەكلهر بۇ مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچننى ئ لېكىن ئاساسى تاختىدىكى..ى تاختا سېتىۋېلىش كېرەك
ئوزەكلىp965سالغان ئىنتېل شېركتى بازارغا....بىرتهرەپ قىلغۇچنى قولاليدىغان ئوزەك قايسى؟ ئۇنداقتا،بۇمهركىزى...ك

....ئۇچۇن بازاغا سېلىنغان ئوزەكلهر بولىدۇ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچالرنى قولالش Core 2 Duoرى دەل مۇشۇخىل
شۇنىڭ بىلهن..ماركىالر ئىچىدىن ئاساسى تاختىنى تالالش تهسكه چۇشمهيدۇ ،كوپلىگهنشۇڭا ئوزەكنىڭ تىپىنى بىلسهكال

توۋەندە.....سېتىۋاپتۇ تىپلق ئاساسى تاختىنىIB9 ئوزەكلىرنى ئىشلهتكهنp965شېركىتىنىڭ升技ئهپهندىم  بابۇرشاھ

 .. بۇ ئاساسى تاختا ئۇچۇن چۇشهندۇرۇش قىاليلى
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مى1066لېنىيه چاستوتىسى ئوزىكى ئىشلىتىلگهن،ئالدىنقىP965كه(南桥芯片)بۇئاساسى تاختىدىكى شىمالى ئوزەك 

ئاۋاز يېشىش ALC883 ئاۋاز يېشىش ئۇچۇن..ئىشلىتىلگهن ئوزىكىICH8كه(南桥芯片) گاگېرتىس،جهنۇبى ئوزەك

مۇجه تاختىغا100M/1000Mتور ئۇلىنىش ئېغىزى بولسا..چىقىرىش ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان ئاۋاز8.1ئوزىكى قوللىنىلىپ
ئIDEئۇلىنىش ئېغىزى،بىردانهSATAدانه4ئوقۇرى، دانه ئىچكى ساقلىغۇچ4..گهن تور كاردىسى بىكىتىلگهنسسهملهن

ئوقۇرى ۋە بىردانPCI-Ex1دانه3كاردا ئوقۇرى،PCI بولسا ئىككى دانه كهڭهيتىش جهھهتته....وقۇرى تهمىنلهنگهن
 ....كاردا ئوقۇرى تهمىنلهنگهن كورسهتكۇچPCI-Ex16ە
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错误！
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ئىچكى ساقلىغۇچ.3
سېتىۋاپتۇ،مېنىڭچه بولسا ئوخشاش ئى گىگابيىتلىق ئىچكى ساقلىغۇچ1كى ساقلىغۇچتىن بىردانه بابۇرشاھ ئهپهندىم ئىچ

سېتىۋېلىپ،قوشتونىللىق گۇرۇپپا قىلىپ ئىشلهتكهن بولسا تېخىىمۇ ياخشى ككى دانه بىر گگىابايىتلىق ئىچكى ساقلىغۇچ
مهن ھازىر ئىككى گ...ئهمهسمۇ دىكهندىگهن ئاداش،ئىچكى ساقلىغۇچنى ئاالمهت خورىتىۋېتىvistaبوالتتى،چۇنكى 

تېخىىمۇ نوچى ئىشلهيدىغان بولۇپ كهتتى،ھېلىقى مهھهۇم ئىچ دىگهن ئاداشvistaگىابايىتقا كوتۇر گهندىن بۇيان،بۇ

يهنه بىر مهسىله بولسا يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى فىلىم قويغاند.....تهڭشهپمۇ قويمىدىم دىگهنىنى(虚拟内存)كى ساقلىغۇچ

بىلهن رەPHOTOSHOUP اپارتىمىز بىلهن تارتىۋالغان ئائىله فىلىملىرىنى كىرىشتۇرگهندە ياكىئDVياكى ئوزىمىز ا
 .....ئۇنۇمى كوتىرىشىمىزدە مۇھىم رول ئوينايدۇ سىم ياسىغاندا ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ چوڭ بولىشى بىزنىڭ خىزمهت

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 قاتتىق دېسكا.4
يېتىشى مۇمكىن،لېكىن بىز تورغا  گىگابايىتلىق قاتتىق دېسكا سېتىۋاپتۇ،بۇھازىرچه ئىشلىتىشكه160بابۇرشاھ ئهپهندىم

رىمىز،بهزى يۇقىرى ئېنىقلقتىكى فىلىملهرنىڭ چوڭلىغى نهچچه گىچۇشۇ چىقىمىز،توردىن كوپىنچه دېتال ياكى كىنو فىلىم
ئۇنىڭ ئۇستىگ...مۇمكىن گىگابايىت ئورۇنمۇ توشۇپ قېلىشى160يېتىدۇ،شۇڭا ۋاقىتىنىڭ ئۇزىرىشىغا ئهگىشىپ گابايتقا

ىسىغا بىر دېسكDVDگىگبايىتلىق4.35كېتىۋاتىدۇ،ئىككى دانه ە كومپىيوتىر ئويۇنلىرىمۇ ھهددىدىن زىيادە چوڭ بولۇپ
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گىگابايىت دېسكا ئارىسىدىكى باھا پهرقى 250بىلهن 160ھازىر كوپ،ئۇنىڭ ئۇستىگه  ئويۇننى قاچىاليدىغان ئىشالر
 ...چاق چاق جۇمۇ...مهيلى بۇمۇ...ھاھاھا..گىگابيتلىقنى ئالسىڭىزمۇ بوپتىكهن250چوڭ بولۇپ كهتمىگهچكه، بهك

错误！

 

～～～～～～～～～~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 كورسهتكۇچ كاردا.5
سهپلىمىسهك سهت تۇرىدۇ،ئۇنىڭ ئۇست بۇنداق يۇقىرى دەرىجىلىك سهپلىمه ئۇچۇن نوچى بولغان كورسهتكۇچ كاردىنى

چوقۇم قاتتىق دېتال جهھهتتىن قوللىشى شۇنداقال كDrectX9.0cبويىچه  دېتالغا بولغان تهلىپىنىڭ قاتتىقvistaىگه

ئهپهندىم ھازىرقى يۇقىرى  شۇڭا بابۇرشاھ...بولىشى كېرەك(显存)مىگابايىت كورسهتكۇچ ساقلىغۇچ128دىگهندىمۇ ەم

Inno3D 7900GSدېرىجىلىك كورسهتكۇچ كاردىالر ئىچىدىن 高清战斗版كاردىنىڭ كورسهتكۇتالالپتۇ،ئۇشبۇ نى 

.DX9.0C、SM3نانومىتىر تېخنىكىسنى ئىشلهتكهن،90بولۇپ، كورسهتكۇچ ئوزىكىG71نىڭNVIDIAچ ئوزىكى

0、OpenGL 2.0ۋەCineFX 4.0سهپلهنگهن كور...بىت256كورسهتكۇچ ساقلىغۇچ ئېغىزى..تېخنىكىسىنى قولاليدۇ

ۋەكورسهتكۇچ س چ ساقلىغۇچ،كورسهتكۇچ ئوزەكلىق كورسهتكۇ1.4nsمىگابايىتلىق256ساقلىغۇچنىڭ سىغىمى  سهتكۇچ
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پۇتۇن سېسفىلرلىق ئىكران ئۇلىنىش ئې لىقDVIئىككى دانه...بولىدۇ550/1400MHzاقلىغۇچنىڭ خىزمهت چاستوتىسى
قولاليدىغان كاردىالر ئىچىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك مهھسۇالت قاتارىغا نىDrectX9.0cھازىرقى...غىزى تهمىنلىگهن

ئويۇنالردا شۇنداق يا قوللىشى تۇرغانال گهپ،بولۇپمۇ بهزىبىر قاتتىق دېتالغا تهلىۋى يۇقىرى بولغان نىvista كىرىدۇ،
فىلىم يېشىىش بولىكى تهسىسى قىلىنغان،بۇنداق ب كورسهتكۇچ ئوزەكنىڭ ئىچكى قىسمىدا....خشى سۇرەت كورسىتهلهيدۇ

ق  بىرتهرەپ قىلغۇچقا ياردەملىشىپ،مهركزى بىرتهرەپفىلىملهرنى قويغاندا مهركزىى ولغاندا بهزى يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى
 ...بۇبهك مۇھىم..ىلغۇچنىڭ يۇكىنى يېنىكلىتهلهيدۇ

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ساندۇق،توك مهنبه،مائوس ۋە كونۇپ قانداق(ھهممىنى تهق قىلىپ بولدۇق...ڭ نىگىزلىك يېرىغا كهلدۇقئهمدى تېمىنى
....ئىكران كهم قالدى..شۇنداق)...ۋاتتىن يۇقىرى400مهنبهسى چوقۇم كا تاختىسى ئالغىنىنى ئېيىتمىدى،لېكىن ئېلىكتىر

22ئىچىدە ھازىر  بۇالرنىڭ...بازار باھاسىمۇ چۇشمهكتهكهڭ ئىكران مودا بولىۋاتىدۇ،ئۇنىڭ ئۇستىگه  ھازىر كىرىستاللىق
سۇڭلىقنىڭ باھاسى ماركىن20سۇڭلىق بىلهن 19يوق،شۇ سۇڭلىق ئىكراننىڭ باھاسىدا بهك چوڭ پهرىق20سۇڭلىق بىلهن

金长城ئالدىنقى قېتىم تونۇشتۇرغان....يۇەنگىچه پهرىق بار600يۇەندىن350قاراپ ىڭ ئوخشىماسلىغىغا سۇڭلىق22

يۇقىرى،ئىكرن كورۇش دائىرىسى يۇقىر بۇئىكراننىڭ ئاالھىدىلىگى بولسا يورۇقلىقى..يۇەن ئىدى1900اسى ئىكران باھ 
سۇڭلىق كهڭ ئىكران بولسا كىشىلهرنىڭ كورۇ22...تهمىنلىگهن لىق پۇتۇن سىفىرلىق ئۇلىنىش ئېغىزىDVIى بولۇش ۋە

ئاچااليسىز،به ا سىز تېخىمۇ كوپ كوزنهكلهرنىكهڭ ئىكراند...كېلىدىغان ئىكران بولىدۇ ش سېىزىمى بويىچه ئهڭ ماس
دېتاللىرىداكوپلىگهن ياردەمچى كوزنهكلهرنى ئېچىپ قويۇ زى فىلىم كىرىشتۇرۇش دېتاللىرى،ياكى سۇرەت كىرىشتۇرۇش

ئىكرا سۇڭلىق22شۇڭا تهۋسىيه بولسا.....ئشقىلىپ ئارتۇقچىلىغى كوپ تهرەپتىن......قىالاليسىز پ بىخارامان مهشغۇالت
 ...تىۋېلىڭن سې

 :توۋەندىكى بىرنهچچه مهھسۇالتنى كورۇپ بېقىڭ

长城 GreatWall L223  

 يۇەن1980
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错误！

 
  

AOC 210V  
 يۇەن2100:باھاسى
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错误！

 
  

飞利浦 200WS8FB 
 يۇەن1890باساسى..سۇڭ20
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 LG L204WT يۈەن1890سۇڭ  20     

 
  

 
  

 :ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇرالر كومپىيوتىردا ياردەم بېرىش چ چ توپى
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 يۇسۇپجان:قۇرغۇچى........20328477
 :ئاپتونوم رايونلۇق كومپىيوتىر قاتتىق دېتالى بىلىم ئالماشتۇرۇش توپى   

  مهدىكار: قۇرغۇچى.......30563897
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  تىما -14

  ...كهچۈرۈمنامه» مهدىكار«

  
ئالدىنقى جۇمه كۇنى چارۇنكامغا يىراقتىن ياردەم قىلىمهن دەپ ۋەدە بېرىپ قويۇپ ،ۋاقتىدا ياردەم بېرەلمىدىم،ھهم 

شۇڭا ئالدى بىلهن چى...لالپ بېرەلمىدىمشهنبه كۇنى كومپىيوتىر سهپلهش جهدىۋېلى يولالپ بېرىمهن دەپمۇ ۋاقتىدا يو
ن كوڭلۇمدىن چارۇنكامدىن كهچۇرۇم سورايمهن،سىزنى ساقلىتىپ،قىممهتلىك ۋاقتىڭىزنى ئىسراپ قىلدۇر غىنىمدىن ئه
 ....پۇسورايمان

ش... بۇگۇن ئابلىمت ئهپهندىممۇ مۇشۇ يېڭىدىن كومپىيوتىر سهپلىمهكچى بولغانلىغىنى ئېيتىپ ئۇچۇر يولالپ تىكهن    
 ....ۇڭا بىراقال مۇشۇ تېما بىلهن جاۋاپ بېرەي

  يېقىنقى بازار ئهھۋالى.1
ۋاقىتلىرى،بۇۋاقىتتا سېتىۋالساق بولىدۇ،سايمانالرنىڭ باھا>كاسات< ھازىرقى ۋاقىت بولسا كومپىيوتىر بازىرىنىڭ سهل  

DDR2 66بايىت سىغىمدىكىگىگا1سىمۇ ئهرزانراق،يېقىندىن بۇيان ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ باھاسى خېلى توۋەنلىدى،
يۇەن ئهتراپىغا چۇشۇپ قالدى،مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچ جهھهتته،ئېنتىل شېركىت250ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ باھاسى7

Cمىكرو قۇرۇلمىلىقCoreمهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچى بازارغا سېلىندى،شۇنىڭ بىلهن بىلله PentiumE2140ىنىڭ 
ore 2 Duo E4300يۇەن گىچه بولغان باھادا ،باھا ر800يۇەندىن600چ بىلهن بىلله ،مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇ

كۇنى بهزى يۇقىرى دەرىجىلىك مهركزىى 22ئاينىڭ-7ىقابىتىنى جانالندۇرىۋەتتى،خهۋەرگه قارىغاندا ئېنتىل شېركىتى 
ىغان ۋاقىئىشقىلىپ ھازىر بولىد..ئهتراپىدا چۇشۇرمهكچى بولىۋېتىپتۇ%50بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىنىڭ توپ باھاسىنى 

  ...ت
  مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچ.2  
   AMDشېركىتنىڭ ھازىر بازاردا سېتىلىۋاتقان قوش يادرولۇق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىنىڭ باھاسىمۇ خېلى چۇشت

قوش يادرولۇق مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىنىڭ تۇرىمۇ شۇنداق كوAMDيۇەنگىچه بولغان1000يۇەندىن500ى،
دىققهت قىلىش كېرەككى ....تالالشقا ئهرزىيدۇ+Athlon64 X2 3800بىلهن +Athlon64 X2 4200پ،بولۇپمۇ

نانومىتىر لىق تۇرلىرى بار،ئ65نانومىتىر ۋە 90 مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىنىڭ AMDھازىر بازاردا سېستىلىۋاتقان 
باففېرىنىڭ چوڭلىغىدىمۇ پهرۇنىڭ ئۇستىگه ئوخشاش نامدىكى مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئىككىنچى دەرىجىلىك 

شۇڭا دىققهت قىلىپ ياخشى تهكشۇرۇپ ئېلىشىمىز كېرە..كىبايىتلىق دىگهندەك512كىبايىتلىق ۋە 256ىق بار ،يهنى
  ...ك
شېركىتننىڭ مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ باھاسى يېقىندا تهڭشهلگهن بولىسمۇ،باھاسى يهنه ئاز ئازد)intel( ئېنتىل 

يۇەن ئهتراپىغا چۇشتى،يېقىندا ئىنتېل يهنه توۋەن س800نىڭ باھاسىمۇ Core 2 Duo E4300ىن توۋەنلهۋاتىدۇ،
قاتارلىق قوش يادرولۇق مهركزPentiumE2140/E2160قۇرۇلمىسى ئىشلىتىلگهن Coreەپلىمه بازىرىغا قارىتىلغان

  .يۇەندىن باشالندى600ىى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىنى بازارغا سالدى،باھاسى 

Core 2 Duo E6320 يۇەن1400

Core 2 Duo E6300 يۇەن1350
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Core 2 Duo E4300 يۇەن960

 Pentium E2140 يۇەن600

Sempron3200+ (AM2) يۇەن280

Athlon 64 3000+ AM2 يۇەن360

Athlon 64 3500+ AM2 يۇەن450

Athlon 64 X2 3600+ AM2 65nm يۇەن560

Athlon 64 X2 4000+ AM2 65nm يۇەن650

Athlon 64 X2 4200+ AM2 65nm نيۇە780

  ئىچكى ساقلىغۇچ.2
يۇەن دىن توۋەنلهپ كهتتى،300 گىگابايىتلىق ئىچكى ساقلىغۇچالرنىڭ باھاسى 1لىقDDR2 667ھازىر ئاساسهن  

لىك ئچىكDDR400ئىشقىلىپ ئاساسى تاختا قوللىسا سېتىۋالسىڭىز بولىدۇ،ئىلگىرىكى..يۇەنگه چۇشكهنلىرىمۇ بار250
ئاندىن يوتكىلىشچان كومپىيوتىر الردا ئى....يۇەنگهئورلهپ كهتكهنلىرمۇ بار500 گىگابايىتلىقلىرى 1ىڭ ى ساقلىغۇچن

شلىتىدىغان ئىچكى ساقلىغۇچالرنىڭ باھاسىمۇ چۇشمهكته،شۇڭا لهپتوپ كومپىيوتىرنىڭ ئىچكى ساقلىغۇچ سىغىمىنى كوتى
 ....رىشنى خالىسىڭىز سېتىۋالسىڭىز بولىدۇ

黑金刚 يۇەن520\يۇەن268 DDR400  512MB/1GB

黑金刚 يۇەن270\يۇەن158 DDR2 667 512MB/1GB

创见 يۇەن550\يۇەن280 DDR400  512MB/1GB

创见 يۇەن260\يۇەن140 DDR2 667  512MB/1GB

威刚 يۇەن520\يۇەن280 VDATA DDR400  512MB/1GB

威刚 يۇەن330\يۇەن200 VDATA DDR2 667  512MB/1GB

宇瞻 يۇەن500 DDR400   1GB

宇瞻 يۇەن240\يۇەن130 DDR2 667   512MB/1GB
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金士顿 يۇەن260\يۇەن150 DDR2 667   512MB/1GB

创见 يۇەن260\يۇەن140 DDR2 533  512MB/1GB

  

  

   
  قاتتىق دېسكا.3

گىگابايىتلىقمۇ160گىگا بايىتلىق دېسكىنىڭ سېتىلىشى شۇنداق ياخشى،250قاتتىق دېسكىنىڭ باھاسىمۇ چۇشۋاتىدۇ،
  ... ئوبدان باھادا

希捷酷鱼 يۇەن550\يۇەن450 7200.9 8MB SATA 160GB/250GB

希捷酷鱼 يۇەن900\يۇەن700 7200.10 8MB SATA 320GB/400GB

迈拓金钻 يۇەن680\يۇەن530\يۇەن430 10 8MB SATA 160GB/250GB/320GB

西部数据 يۇەن670\يۇەن530\يۇەن410 WD1600JB/WD2500JB/3200JB

西部数据 يۇەن560\يۇەن440 WD1600AAJS/WD2500KS

日立 يۇەن420\نيۇە440 HDT722516DLA380/HDS721616PLAT80

三星 يۇەن560\يۇەن430\يۇەن350 SP0802N/SP1604N/SP2504C

西部数据 يۇەن420\يۇەن340 WD600BEVS/WD800BEVS

 

  
     ئاساسى تاختا.4

 ئوزەكلىرىنى قولالنغان ئاساسسىP35ئوزەكلىرىنىڭ جاكارلىنىشىغا ئهگىشىپ،بازارداBearLakeئىنتېل شېركتىنىڭ 
سۇپىسىدا بولساAMDيۇەن ئهتراپىدا، 1500لېكىن بۇمهخسۇالتالرنىڭ باھاسى يۇقىرى،.تاختىالر سېتىلىشقا باشلىدى

 NVDIAشېركىتىنىڭMCP68ئوزەكلىرىنى ئىشلهتكهن ئاساسى تاختىالر بازارغا سېلىندى...  
     ئاساسى تاختا.4
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ئوزەكلىرىنى قولالنغان ئاساسسى P35پ،بازاردائوزەكلىرىنىڭ جاكارلىنىشىغا ئهگىشىBearLakeئىنتېل شېركتىنىڭ 
سۇپىسىدا بولساAMDيۇەن ئهتراپىدا، 1500لېكىن بۇمهخسۇالتالرنىڭ باھاسى يۇقىرى،.تاختىالر سېتىلىشقا باشلىدى

 NVDIAشېركىتىنىڭMCP68ئوزەكلىرىنى ئىشلهتكهن ئاساسى تاختىالر بازارغا سېلىندى... 

华擎 يۇەن540 ConRoe1333-D667  945GC

七彩虹 يۇەن590 C.N7050PV    MCP68

昂达 يۇەن590 N68PV    MCP68

梅捷 يۇەن540 SY-AMN630-GR    MCP68

精英 يۇەن590 AMD690GM -AM2  690G

双敏 يۇەن490 U690G-HDMI Pro    690G

盈通 يۇەن490 A690G       690G

富士康 يۇەن590 945GZ7MC-RS2H       945G/GZ 

映泰 يۇەن590 945PL-A7B               945PL 

微星 يۇەن590 945PL NEO5-F            945PL 

华硕 يۇەن980 P5B                     P965 

升技 يۇەن790 IB9                      P965 

   

 كورسهتكۇچ كاردا.4

   
ئۇيغۇن قىلىپ ئىشلىگهنلىكى ئولچىمىگهDrcitX10نى ئىشلىگهندە،بۇسېستىمنىڭ سۇرەت ئولچىمنىvistaمىكروسوفىت

بىراقال سهDrcitX10نىڭ ئىچىگهvistaشۇڭا（，بولغان توغرىسىدامۇنبهردە ئىلگىرى جاۋاپ بېرىپDrcitX) ئۇچۇن
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قولاليدىغان سۇرەت بىرتهرەپ قىلىش ئوزىكىنى بازار DrcitX10ئوزلىرىنىڭ شركتىىATIۋە NVDIAھازىر...پلهنگهن
 .....سالدى غا

XFX يۇەن799 讯景 8500GT 小牛版

迪兰恒进 يۇەن3599 HD2900XT

华硕 ەنيۇ1099 EN8600GT/2DHT/256MB

影驰 يۇەن640 7600E 加强版

七彩虹镭风 يۇەن890 X1950GT-GD3 CH 版 256MB

翔升权杖 يۇەن990 7950GT 高清娱乐版 256MB

双敏火旋风 يۇەن890 PCX19528GT

盈通剑龙 يۇەن1190 G8600GT 游戏高手

铭瑄狂镭 يۇەن649 X1650GT 网吧特供版

蓝宝石 يۇەن590 X1650GT 海外版

祺祥战神 يۇەن590 X1650GT 双核动力版

  
 ئىكران.5

كىرىستال ئىكرانلىق كورسهتكۇچ سوڭلىق22ل ئىكرانلىق كورسهتكۇچ نىڭ باھاسى خېلى چۇشتى،ھازىر بولۇپمۇ كىرىستا
سوڭلىق كىرىستال ئىكرانلىق كورسهتكۇ22قالدى،بهزى ماركىالرنىڭ   كوپىنچه كىشىلهر تالاليدىغان كورسهتكۇچ بولۇپ

 ....يۇەنگه چۇشتى2000 چىنىڭ باھاسى

奇美 سۇڭ19 يۇەن1690 CMV-946D

飞利浦 سۇڭ19 يۇەن1580 190CW7
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三星 سۇڭ19 يۇەن2199 931BW

优派 سۇڭ20 يۇەن2100 VG2021wm

AOC 210V سۇڭ20 يۇەن2399

LG L226WTQ سۇڭ22 يۇەن2600

优派 VX2235 سۇڭ22 يۇەن2560

明基 FP222W سۇڭ22 يۇەن2300

金长城 سۇڭ22 يۇەن1950 GreatWALL Z221

美格 سۇڭ22 يۇەن1950 WB22D

  
  

كۇندە دىگهندەك ئوزگىرىش بولۇ ازىرقى بازار نىڭ قىسقىچه ئهھۋالى،يۇقىرىدىكى مهھسۇالتالرنىڭ باھاسىدامانا بۇ ھ
 ......پ تۇرىدۇ

 :ئۇنداق بولسا توۋەندە چارۇنكامغا ئىككى خىل سهپلىمه يولالندى
 ئېنتىل سۇپىسى.1

 سهپلهنمه ماركىسى ۋە تىپى باھاسى

 مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ چۋەسوۋۇتقۇIntel Pentium E2140 يۇەن660

华擎 يۇەن540 ConRoe1333-D667 ئاساسى تاختا 

黑金刚 يۇەن540 DDR2 667 1GBx2=2GB ئىچكى ساقلىغۇچ 

希捷酷鱼 يۇەن550 7200.9 8MB SATA 250GB قاتتىق دېسكا 

 كورسهتكۇچ كاردا ئاساسى تاختىغا مۇجهسسهملهنگهن \

飞利浦 يۇەن1580 190CW7 ئىكران 
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先锋 يۇەن290 DVD 刻录机 پتىك دېسكائو 

 ساندۇق ۋە توك تهمىنلىگۇچ ياخش ى ماركىدىن تالالپ يۇەن400

 مائوس ۋە كىرگۇزۇش تاختىسى  ئوبدان ماركىدىن تالالپ يۇەندىن باشالپ60

 ئاۋاز ساندۇقى ئوبداننى تالالڭ يۇەندىن يۇقىرى100

 باشقا  

ۋە تورغا چىقىشىنى كوزدە تۇتۇپ چه فىلىم كورۇشبۇ سهپلىمىدە چارۇنكامنىڭ ئاساسهن شۇ ماتىرىيال يېزىش،ئانچه مۇن
سېلىنغان قوش يادرولۇق بىرتهرەپ قىلغۇچ ،بىر ۋاقىتتا تهڭ ئىجرا قىل مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچ يېڭى بازارغا... تالالندى

كۇچ كاكورسهت..كوپ تېخىمۇ كوپ بولسىمۇ كۇچى يېتىدۇ،بولۇپمۇ فىلىم قويۇش جهھهتته ئارتۇقچىلىغى ىدىغان بۇيرۇقالر
سهۋەپ،سىلىنىڭ شۇ بىزدەك چوڭ تىپتىكى ئېلىكتىرونلۇق ئ ردا ئىچكى قىسمىغا مۇجهسسهملهنگهن،بۇنداق بولىشىدىكى

قولاليدۇ يىلىدىن بۇرۇنقى ئويۇنالرنى نورمال-2003لېكىن ...كوزدە تۇتۇلدى،ھى ھى ھى ويۇنالرنى ئوينىماندىغانلىقى
نىڭ ئىچكى ساقلىغۇچقا بولVISTAبۇ ىڭىز كوزدە تۇتۇلۇپ،شۇنداقالسېستىمىسىنى ئىشلىتىشVISTA،ئاندىن كهلگۇسىدە

 گىگابايىتلىق ئىچكى ساقلىغۇچ بىلهن قوشتونىلل1ساقلىغۇچ ئىككى دانه  غان تهلىپىنىڭ يۇقىرى بولىشنى ئويالپ ئىچكى
كۇچ كاردكورسهت ئهگهر....دىگهن سۇدەك نورمال ئىشلهيدۇVISTAساقلىغۇچ گۇرۇپپىسى بولۇپ قۇرۇلدى، ىق ئىچكى

 ....بار ىنى ئايرىم سهپلىمهكچى بولسىڭىز بۇ ئاساسى تاختىدا شۇنداق بوش ئورۇن
مۇ كهڭ ئىكرانلىق كورسهتVISTAئۇستىگه سۇڭلىق قىلىپ تالالندى،ھازىر كهڭ ئىكران مودا دەۋرى،ئۇنىڭ19ئىكران 

 ....ئاكتىپالشتۇرۇلغان كۇچكه قارىتا ئاالھىدە
  

2.AMDسۇپىسى 

 سهپلىمه ە تىپىماركىسى ۋ باھاسى

 مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچ+AMD Athlon64 x2 4000 يۇەن660

精英 يۇەن590 AMD690GM-M2ئاساسى تاختا 

黑金刚 يۇەن540 DDR2 667 1GBx2=2GBئىچكى ساقلىغۇچ 

西部数据 يۇەن440 WD1600AAJS 160GBقاتتىق دېسكا 

 كورسهتكۇچ كاردا مۇجهسسهملهنگهن \

 ئىكران 20سۇڭ                AOC 203W يۇەن1699

华硕 يۇەن290 DVD 刻录机ئوپتىك دېسكا 

 ساندۇق ۋە توك تهمىنلىگۇچ ئوبداندىن يۇەن400

 مائوس ۋە كونۇپكا تاختا  يۇەندىن يۇقىرى60
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 ئاۋاز ساندۇقى ئوبداندىن يۇەندىن يۇقىرى100

 باشقا  

تهلىۋىڭىز بولسا باشقىچه ئوز....هندىسهپل سۇپىسىمۇ يۇقىرىدىكى سىزنىڭ ئىشلىتىش ئهھۋالىڭىزغا ئاساسهنAMDبۇ 
ھهپته ئىچىدىكى باھا ئهھۋالىغا ئاساس2كوپىنچىسى يېقىنقى ..بولىشى مۇمكىن باھادا پهرىق....گهرتىش قىلساق بولىدۇ

لېكىن ......بولىدۇ شۇنداقال كهلگۇسىدە يېڭى نهرسىلهرنى قاتقىلى...نى نورمال قولاليدۇ VISTA.....پهرەز ەن قىلىنغان
 ....همهسكوپ ئ

  
  

ئىشلهتمهكچى بولىۋېتىپتۇ،لېكىن كىرىست نىVISTAئابلىمت ئهپهندىم كومپىيوتىر ئويۇنىغا ئامراق ئىكهن،شۇنداقال.3
شۇنداقال ئابلىمىت ..توۋەندىكى سهپلىمه كورسهتكۇچ يوق سهپلىمه شۇڭا...ال كورسهتكۇچ ئالمايمهن دەپ تۇرىۋالدى 

ئىنتېل  ق قىلىۋاتقىنى كوزدە تۇتۇلۇپ ئىنتېل سۇپىسى تهۋسىيه قىلىندى،چۇنكىكىرىشتۇرۇشنى مهشى ئهپهندىمنىڭ فىلىم
بولىشى شۇنداقال بۇيرۇق توپلىمى جهھ نىڭ مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرى ئىكىنچى دەرىجىلىك بۇففېرنىڭ سىغىمى چوڭ

 ...قىلىشقا تازا ماس كېلىدۇ ەتتىكى ئارتۇقچىلىغى سهۋەبىدىن مېدىئا بىرتهرەپ

 سهپلىمه اركىسى ۋەتىپىم باھاسى

 مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچCore 2 Duo E4300 يۇەن960

升技 يۇەن790 IB9  P965ئاساسى تاختا 

黑金刚 يۇەن540 DDR2 667 1GBx2=2GBئىچكى ساقلىغۇچ 

西部数据 يۇەن530 DW2500 JB  250GBقاتتىق دېسكا 

七彩虹镭风 يۇەن890 X1950GT-GD3 CH 版 256MBكورسهتكۇچ كاردا 

 ئىكران سۇڭلۇق17ئادەتىكىسى ...ئوزى ئالىمهن دىمىدى يۇەن800

 ساندۇق ۋە توك مهنبه ئوبدان دىن يۇەن400

مائوس ۋەكونۇپكا تاختىسى ئونداندىن يۇەندىن يۇقىرى بولسۇن60

 ئاۋاز ساندۇقى يۇەندىن يۇقىرى بولسۇن100

 يۇەن290
 

华硕 DVD 刻录机
 ئوپتىك دېسكا

 باشقا  

 پۇتۇن تهلىۋىڭگه يېتىدۇ  
 ....مهسىله بولساتېما يولالڭ
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  تىما-15

  .. بىخهتهرلىك دىتالى بۇزۇلغاندا360»مهدىكار«

  
كومپىي بۇگۇن توردىشىم ياپراق ئهپهندىم بىلهن چ چ دا كورۇشۇپ قالدۇق،ئۇ ئوزىنىڭ تونۇگۇن

بىخهتهرلىك دېتا360ئاچسا ىرنىوتىرنى نورمال ئوچۇرگهندىن كېيىن بۇگۇن ئهتىگهن كومپىيوت

قوزغالماي،توۋەندىكىدەك 360 لىنىڭ ئىشلىمىگهنلىگىنى ۋە ئۇنى قوزغىتىش ئۇچۇن قوش چهكسه

 :خاتالىق ئۇچرى كورۇنگهنلىگىنى ئېيىتتى

 

نى بېسىپ،پىروگىرا确定كورۇندى، خاتالىق(0xc0000005(بولغان پىروگىراممائىشلهتمهكچى 

 ممىنى توختىتىڭ

ئۇالنما قىلىش ۋە توردىن ماتىرىيال ئىزلهپ،يۇقىر شۇنىڭ بىلهن ياپراق ئهپهندىم بىلهن چ چ دا

CNNIC دېتالنىڭ دەل لۇكچهك دېتالى ى مهسىلىنى كهلتۇرۇپ چىقارغان 中文上网ئىكهنلىگى
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قىلد تور بىكىتىدن ،بۇدېتالنى يوقتىش پىروگىراممىسنى چۇشۇرۇپ،تازىالش360مھه..بېكىتتۇق نى

 ...ۇق،توۋەندە تازىالش تهرتىۋىنى سوزلهپ ئوتهيلى

CNNICئالدى بىلهن بۇيهردىن.1 中文上网نى تازىالش قورالىنى چۇشىرىمىز: 下载 360 安

全卫士“cnnic 中文上网专杀工具” 

كېيىن،بىزدىن كومپىيوتىرنى قا ئاندىن بۇقورال بىلهن تازىالش قىلىمىز،تازىالش ئاياقالشقاندىن.2

 .يتا قوزغىتىشنى تهلهپ قىلىدۇ

 .كىرىمىز كونۇپكىسنى بېسىپ،بىخهتهر ھالهتكهf8كومپىيوتىر قوزغىلىۋاتقاندا.3

 ....بىلهن تازىالش قىلىمىزدېتالى 360بىخهتهر ھالهتته .4

  

 :بۇيهردىن تولۇق ماتىرىيال كورۇڭ

 ئۇلىنىش
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  تىما-16

    توغۇرسىداDirecX »مهدىكار«

پتىمبۇ تېمىنى كونا مۇنبهردىن شۇنداق تهسته تا : 
 :ئهسلى سوئال سورىغۇچى

 ياسىنجان
 :سوئال تېمىسى

DirecX   كىم ماڭاتهپسىلى.دىگهن ئاتالغۈنى تازا چۈشهنمهيدىكهنمهن  ..چۈشهندۇرۇپ قويىدۇ 
 :جاۋاپ بهرگۇچى

 مهدىكار
 :جاۋاپ

 :مهن سوزلهپ بېرەي

应用程序接口 يهنى(Application Program Interfase)توغرىسىداAPI ئالدى بىلهن اتوغرىسىد توختىلىش 

كومپىيوتىرسۇرەت بىرتهرەپ قىلىشتا مۇھىم رول ئوين سى ھازىرغىچهAPI ىمىز كېرەك،كومپىيوتىر سۇرەت بىرتهرەپ قىلىش
مهيلى سۇرەت بىرتهرەپ!!اپ كهلمهكته قىلىش كاردىسى ئىشلهپ چىقىرىدىغان زاۋۇتالر بولسۇن ياكى كومپىيوتىر ئويۇنل 

،ھهممىسى سۇرەت بىرتهرەپ قىلىشئىشلهيدىغان كارخانىالر بولسۇن ىرىنى APIبهرگهن بىريۇرۇش تۇز سىنىڭ بىكىتىپ
شۇڭا!!! ۇلمىلىرى بويىچه مهھسۇالت ئىشلهپ چىقارماقتا  APIتۇزۇپ چىقىش ھوقۇقى كىمنىڭ قولىدا بولسا،ئۇنىڭ كو نى

ئىلگىرى.بولىدۇ تېخنىكىسىنىڭ كهلگۇسى تهرەققىياتىنى قولىغا ئالدى دەپ چۇشهنسهكمۇ مپىيوتىر سۇرەت كورسىتىش AP
Iشېركهتلهرنىڭ قولىدا ئىدى،لېكىىن ھازىر مىكروسوفىت شې نى تۇزۇش كورسىتىش قاتتىق دېتالىنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان

 .ھوقۇققنى تارتىۋالدى ئارقىلىق بۇDirecX ركىتى
API زادى نىمه؟؟؟API :دېتال ئارىبىلهن قاتتىق ئۇنىڭ ئىسمىدىنال چىقىپ تۇرىدۇ،يهنى تۇزۇلگهن يۇمشاق دېتال 

 !!ئىقتىدارالر بىكىتىلگهن، ئۇبىر پىروگىرامما دا نۇرغۇنلىغان فۇنكىسسىيىلهر ۋە APIسىدىكى بىر ئېغىز،
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بىرتهرەپ قىلغۇچ بۇ ئويۇن ئىشل ئىلگىرى مهسىلهن بىز بىر ئويۇن سېتىۋالغان بولساق،لېكىن كومپىيوترىمىزدىكى سۇرەت
ش ئۇچۇن يانى قوللىمىسا،بىزبۇ ئويۇننى ئوينا APIەتكهن كورسىتىش كاردىنى ئالماشتۇرۇشىمىز ،ياكى قايتۇرۇپ بېرىش 
تۇزەيتى،بۇ ن پىروگىرامما تۇزگۇچىلهرمۇ شۇخىل كورسىتىش دېتالى ئۇچۇن مهخسۇس پىروگىرامما ىمىزگه توغرا كېلهتتى،

شۇڭا كورسىتىش قاتتى دېتالىنى ئىشلهپ!!!ىمىدىگهن ئاۋارىچىلىق دىسه ،ئۇالر شۇبويىچچىقىرىدىغان شېركهتلهر نىمه  
پىروگىرامما تۇزگىچى.ئولچهم بۇ ئىشالرغا خاتىمه بهردى،ئۇبىرلىككه كهلگهنDirecXبولمايتى،لېكىن ە قىلماي ئامالى
نىڭ ئىچىدىكى قايسى فۇنكىسسىيهلهرنى ئىشلىDirecX  پهقهت پىروگىراممىنى تۇزۇپ چىقىپ،ئاندىن پىروگىراممىنىڭ
ۇنداق بولغان پىروگىرامماتۇزگۇچى ۋە قاتتىق دېتال ئىشلهپ چىقارغۇچىالرنىڭبولدى،ب تىشىنى بهلگىلهپ بهرسىله يۇك 

 ....ى يېنىكلهيدۇ
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :تارىخى
يىللرى1990(ئالدىنقى ئهسىرنىڭ ئاخىرقى يىللىرى )،APIتىكقولىدا ئىدى،شۇڭا بۇجهھهت قاتتتىق دېتال شېركهتلىرىنىڭ

3ى باشالمچى بولغان Dfx3ئىدى، شېركىتى ھوكۇمرانلىق ئورنىدا Dfxشېركىتى ئوزى ئىشلهپچىقارغان سۇرەت كورسىتىش
نى يېزىپ چىققتى،شۇنىڭ APIدەپ ئاتالغانGilade قىلدۇرۇش ئۇچۇن،ئوزئالدىغا  كارسىدىنىڭ رولىنى تېخمۇ جارى
Gilade بىلهن يۇرۇشكومپىيوتىر ئويۇنلىرىنىڭ ئىشلهتكهن بىرىنچى   API3 سى بولۇپ قالدى،لېكىنDfx شېركىتىنىڭ
NVIDIA ئېرىشهلمىدى،كېيىن مۇ يهنىمۇ تهرەققىياتقا Giladeزاۋاللىققا يۇزلىنىشى بىلهن، 3شېركىتى  Dfxشېركىتىنى 
 ،يهنىAPIچىققان يېڭى نى ئىشلهتمهي،شۇۋاقىتالردا يېڭى باش كوتۇرۇپGiladeشېركىتىNVIDIAسېتىۋالدى،لېكىن
OpenGL شلهتتى،شۇۋاقىتالردا داڭ چىقارغان بىرىنچى نۇقتىلىقنى ئى OpenGLAPIمۇشۇQUAKE ئېتىش ئويۇنى 

شۇنىڭ بىلهن.نى ئىشلهتكهن  NVIDIAۋەOpenGLAPIبىرلىشىشى،يۇقىرى دېرىجىلىك سۇرەت بىرتهرەپ قىلى نىڭ
ىكروسوفىت شېركىتىنىڭئورۇنغا ئېرىشتى،لېكىن بۇمۇ ئۇزاققا بارمىدى،چۇنىكى م ش تېخنىكىسى جهھهتته ئارتۇقچىلىق  
دەۋرىگه كهلگهندە،تېخى نىڭDirecX7 قىيىنچىلىقالرنى يېڭىپ ئالغا ئىلگىرىلىۋاتاتتى،بولۇپمۇDirecXسىAPIيېڭى

 .قوللىشىغا ئېرىشتى مۇ كوپ كومپىيوتىر ئويۇنلىرى ئىشلهپ چىقىرىدىغان شېركهتلهرنىڭ

 
 :تهرەققىيات

DirecX7يورۇقلىق مهنبهسىنى بىرتهرەپ قىلى دەۋرىگه كهلگهندە قاتتىق دېتال بىلهن گىئومىتىرىيىلىك ئالماشتۇرۇش ۋە

硬件)ش فۇنكىسسىيهسى قوشۇلدى T&L)قېتىم تۇنجى ،شۇنىڭ بىلهن GPUغا(图形处理器)بولغان قولالشنى ئهمهلگ

بۇۋاقىتتا كوپلىگهن.دىە ئاشۇر نى بىرىنچى تاOpenGLAPIكومپىيوتىر ئويۇنلىرىنى ئىشلهپ چىقىرىدىغان شېركهتلهر 
DirecX قىلمايدىغان بولدى،ھهم لالش 3نى  Dئويۇنلىرىغا ئىشلىتىدىغان APIبولدى قىلىپ ئىشلىتىدىغان.Direc

X8دەۋرىگه كهلگهندە مۇقىم بولغان硬件 T&L لدى،ئورنىنى پىروگىرامما تۇزگىلى بولىبو داۋاملىق ئىشلىتىلمايدىغان

硬件.باستى(象素着色引擎)يهنىPixel Shader بىلهن(顶点着色引擎)يهنىVertx Shader دىغان T&

L،غا سېلىشتۇرغانداVertx ShaderبىلهنPixel Shader مهسىلهن سۇي. تهسىرچاقلىغى ۋەجانلىىقلىغى يۇقىرى  نىڭ
رلهشكهن تهسۋىرنى ھهم يورۇقلىقنىڭ ئوزگىرىشىنىكورۇنىشىنى ۋە كىيىم كېچهكتىكى پۇ ۇزىدىكى دونقۇنلىغان ئىشلىمه 
ئاالھىدىلىگى ئارقىلىق،كورسهتمهكچى بولغ نىڭ پىروگىرامما تۇزگىلى بولىدىغانPSۋەVS كچى بولسا،پىروگىراممىر الر
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لىغى يۇقىرسۇرەتنىڭ سۇزۇكلىگى ۋە ئېنىق(تېزلىگىنى كونتىرول قىالاليدۇ ان سۇرەتنىڭ ئېنىقلىغى ۋە سۇرەت كورسىتىشنىڭ
يۇقىرىلىغانسېرى،سۇرئه دېتالنىڭ بىرتهرەپ قىلىش ئىقتىدارىغا تهلىۋى يۇقىرى بولىدۇ،ھهم دەرىجىسى ى بولسا،قاتتىق
،بۇ خىل ئىقتىدار ئىلگىرى قىلغىلى بو)ئىتتىك بولىدۇ ت ئاستىاليدۇ،ئېنىقلىق دەرىجىسى توۋەن بولسا،كورسىتىش سۇرئىتى
ل ئىقتىدارىئونۋېرسا نىڭDirecX8 لمايتى،شۇڭا OpenGL،دىن ئشىپ كهتكهنلىگى ئۇچۇنNVIDIAۋەATIھهم ب
ئىشلهپ چىقىرىد كورسىتىش سېستىمىسى ئىشلهپ چىقىرىدىغان شېركهتلهر،شۇنداقال كومپىيوتىر ئويۇنلىرىنى اشقا سۇرەت
DirecX8ىغان شېركهتلهر شۇڭاقىلىپ ئىشلىتىدىغان بولدى،  بىرىنچى ئورۇنغا قويىدىغان ئولچىمى ئوزلىرىنىڭ  Dire

cX 3نى  Dئويۇنالرمۇ كوپلهپ بازارغا سېلىندى ئويۇنلىرىنىڭ ئولچىمى قىلىپ ئىشلىتىدىغان. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DirecX9: 
DirecX9دەۋرىگه كهلگهندە Vertx ShaderبىلهنPixel Shader نۇسخسىگه2.0بىراقال كوتىرىلدى،لهيلىمه چې 

بلىما رەڭ كورسىتىش ئېنىقلىغىكىتلىك ھېسا ( 浮点色彩处理精度) 32ئىلگىرىكى bit 128تىن بىراقال bitقا كوتىرىلد

قاتتىق دېتال بىلهن بىرتهرەپ.ى ئۇقۇمى ئ (硬件位移贴图概念)قىلىنىدىغان ئورنى ئوزگىرىشچان سۇرەت چاپالش 

40كىرىلدى، ېلىپ bitلىق ئهمهلىي رەڭ كورسىتىش ئهمهلگه ئاشۇرۇلدى( DirecX8/8.124 بۇ قىممهت ،ي)بىت ئىدى
Vertx Shaderدا يۇقىرىدىكىDirecX9.0C ەنه بهزى يېڭى ئۇسۇلالرمۇ كىزگۇزۇلدى،ھازىر بىزكوپ ئوچرىتىدىغان
Pixel Shaderبىلهن  گه3.0نىڭ نۇسخسى دەپ ئاتىلىدۇ،ئۇ پىروگىراShaderModel3.0 كوتىرىلدى،ھهم بىراقال 
غىنى بېرىشىنى قولاليدۇ،بۇنىڭ بىلهنچهكسىز ئۇزۇنلىقتىكى رەڭ بېرىش بۇيرى مما تۇزگۇچىلهرنىڭ تېخىمۇيۇقىرى ئېنىقلى 

 .قتىكى سۇرەتلهرنى كورسهتكىلى بولىدۇ
  
  

DirecX ھازىر نۇسخسىغا قاراپ تهرەققى قىلماقتا10ئوزىنىڭ  . 
سىزنىڭ كورسهتكۇچ كاردىڭىز قاتتىق دېتال جهھهتتىن يۇقىرىقى:يهنه بىر ئىش  يۇقىرىقى ئولچهملهرنى قوللىشى كېرەك 

!!!! 
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تىما-17  

  ...كومپىيوتىر سىتىۋالغاندا دىققهت قىلدىغان ئىشالر» مهدىكار«

 

 ...ىلىدىغان ئىشالركومپىيوتىر سېتىۋالغاندا دىققهت ق

 :كومپىيوتىر سېتىۋېلىشتىن بۇرۇن.1
چۇنكى ئوزىمىزنىڭ كو..بهك مۇھىم بۇ...ئالدى بىلهن سېتىۋالماقچى بولغان كومپىيوتىرىنى زادى نىمىگه ئىشلهتمهكچى؟

شۇڭا توۋەندىكى....ئايدىڭالشتۇرغاندىال،چىقىم ئهھۋالىدا كوپهرەك تېجىگىلى بولىدۇ ېلىش مهقسىتىمىزنىمپىيوتىر سېتىۋ
 :بىرنهچچه تۇر بهك مۇھىم 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
كومپىيوتىر ئويۇن...م كورۇشپىرىسلىمافىلى بۇكومپىيوتىر بىلهن پهقهت تورغا چىقىش،خهت ئاالقه بىرتهرەپ قىلىش،ئاددى

تهلىۋىڭىز بولسا،ئۇنداقتا كورسهتكۇچ ئوزەك شىمالى ئوزەككه مۇجهسسهملهن ئهگهر مۇشۇنداق.....ى بىلهن خوشام يوق
..تازا باپ كېلىدۇ سۇڭلۇق سۇيۇق كىرىستال ئىكران17تاختا ۋە ئهرزانراق باشقا سايمانالرنى سېتىۋېلىپ، گهن ئاساسى

 .....يۇەنگىچه بولىدۇ4000~3500بۇنىڭدا ئۇمۇمى چىقىم
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

باشقا ئانچه مۇنچه يېزىقچىلىق ۋە ئائىل يېڭى سېتىۋالغان كومپىيوتىردا مهن ئادەتته تورغا چىقىش ۋە فىلىم كورۇشتىن  
ويۇننى بهك ئوينىمايمهن،چ چ ئويۇنلىرىدەك ئويلېكىن ئ...ئاپاراتىم بارDVبىردانه ە فىلىملىرىنى ئىشلىمهكچى،چۇنكى

چوقۇم ئايرىم كورسهتك بۇنداق مهخسهتنى كوزلىگهن بولسىڭىز،ئۇنداقتا ئاساسى تاختا........ماڭا يېتىپ ئاشىدۇ ۇنالر
ەئوتتۇرا دەرىجىلىك قوش يادرولۇق مهركزىى بىرتهر ۇچ كاردا ئوقۇرى تهمىنلىگهن،شۇنداقال مهركزىى بىرتهرەپ قىلىغۇچ

شۇڭا...گىگابايىت بولىشى ئالدىنقى شهرىت1ساقلىغۇچ سىغىمى ئهڭ توۋەن بولغاندىمۇ پ قىلغۇچ بولسا بولىدۇ،ئىچكى
ئوقۇرى تهمىنلىگهن بولىشى ك ئاساسى تاختا كورسهتكۇچ ئوزەك مۇجهسسهملهنگهن لېكىن يهنه بىر كورسهتكۇچ كاردا 
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4500يۇەندىن3500.....دەرىجىسىنى يۇقىرى كوتۇرگىلى بولىدۇ ېرەك،بۇنداق بولغاندا كهلگۇسىدە ئاسانال سېستىمىنىڭ
 .......يۇەنگىچه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
مۇزىكا ئىشلهشكه بهكال ئامراق،كهلگۇ مهن كومپىيوتىر ئويۇنلىرىغا بهكال ئامراق،ئۇنىڭ ئۇستىگه فىلىم كىرىشتۇرۇش ۋە

 ....ئىشلىتىمهن نىڭ ئهڭ يۇقرى دەرىجىسىنىVISTA سىدە
تهمىنلىگهن تاختىنى ئويلىشىپ ئوقۇرىPCI_E x16  ئىككى دانه بۇنداق ئېهتىياجىڭىز بولسا،ئۇنداقتا ئاساسى تاختا

DrectX1 نى قولاليىغان كورسهتكۇچ كاردىسى ياكىDrectX9.0Cتاللىغاندا  كورسىڭىز بولىدۇ،كورسهتكۇچ كاردىنى
يۇقىرى دەرىجىلىك  مهركزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئوتتۇرا ياكى...ىز مۇ بولىدۇكورسهتكۇچ كاردا سېتىۋالسىڭ قولاليدىغان0

كوپلىگهن ئۇلىنىش ئوقۇرى تهمىنلهنسه كهلگۇسىدە ساي ئاساسى تاختىدا يهنه....قوشيادرولۇق بولىشى ئالدىنقى شهرىت
تهخمىنه...مۇھىم مۇ بهكئۇلىنىش تهمىنلىشىIEEE1394ھهم...ئىقتىدارىنى كوتۇرگىلى بولىدۇ مانالرنى چېتىش ئارقىلىق

 ....گىگابايىت2بولغاندىمۇ  ئىچكى ساقلىغۇچ ئهڭ توۋەن..يۇەنگىچه بولسا مۇۋاپىق6500يۇەندىن 5500ن
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` 

پ،ئوزىمىزگه ماكېيىن،ژورنال،گېزىت،تور دىن پايدىلىنى ئوزىمىزنىڭ كومپىيوتىرغا بولغان تهلىۋىمىزنى بىكىتكهندىن.2
ئاسان ئىزدىشىمىز ۋە ئۇنىڭغا قارىتا سهل پهل چۇشهنچه بولىشمىز كېرەك،بولمىسا بازاردا س كېلىدىغان قاتتىق دېتالنى

سهل پهل چۇشهنچه قىلغاندىن كېيىن ،ب ئوزىمىزنىڭ تهلىۋىگه ئۇيغۇن كېلىدىغان دېتالالرغا قارىتا.... قايمۇقىپ قالىمىز
باھاسىنى سۇرۇشته قىلىمىز،بىرنهچچه دۇكانالرنى ئارىالپ سېسلىشتۇرىمىز،ھ  تىزىملىك بويىچهازارغا بېرىپ،قولىمىزدىكى

باشقا دۇكانالرنى سېلى دۇكانالر سىزبىلهن پاراڭالشقاندا بىردانه سهپلىمه جهدۋىلى چىقىرىدۇ،شۇجهدۋەل بىلهن ەرقايسى
 .....شتۇرسىڭىز بولىدۇ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 :قاراڭ ئهمدى سىز مهلۇم بىر دۇكاندا سېتىۋالماقچى بولدىڭىز،ئۇنداقتا توۋەنگه.3

سېتىلغاندىن كېيىن بهھرىمهن بولىدىغ دۇكانچى سىزگه قۇراشتۇرۇش جهدۋېلى چىقىرىپ بهردى،سىز مۇشۇ سايمانالرنىڭ
 .....ىۋالدىڭىز ۋە خوپ كوردىڭىزئېنىق سور)باشقا مۇالزىمهت مهسىلهن رىمونىت قىلىش ۋە(ان مۇالزىمهتلىرىنى

بهزىلهر بولسا باشقا جايدىن ما(مۇقۇمالشتۇردىڭىز جهدۋەلدىكى ھهرقايسى سايمانالرنىڭ مۇشۇدۇكاندا بار يوقلۇغىنى   
،ئاندىن جهدۋەلدىكى ھهرقايسى سايمانالرنىڭ تىپى ئېنى)مال تولۇق بولساياخشى ل يوتكهيدۇ،شۇڭائامال بار ئوزىدە

 (بىرەرخهت ئالمىشىپ قالسا،باھادىمۇ پهرىق بار دىگهن گهپ(ىشى كېركيېزىلغان بول ق
يۇەن پۇلنى تولهشنى ته100يا يۇەن50سىزگه دۇكانچى كومپىيوتىر سايمانلىرىنى ئهكىلىپ قاچىالپ بېرىشتىن بۇرۇن،  

ۇالرنىڭ ساتمىغىمۇئالىدىغان پۇلى،چۇنكى قېپى ئېچىلغان مالنى ئ سىزنى مالنى ئالماي يېنىۋالمىسۇن دەپ(لهپ قىلىدۇ

نورما بولسا<已交定金>غاچوقۇم تالۇن ئېلىۋېلىڭ،ئهگهر تالۇنغا يېزىلغان خهنزۇچه خهت ،بۇچاغدا قولىڭىز) تهس

 ....دەپ ئوزگهرىتكۇزۇڭ定金شۇڭا..بار ماۋۇ ئىككى خهتته زور پهرىق..بولسا نورمال ئهمهس<已交订金>ل،ئهگهر

 ....ۇبۇالر مۇقمالشقاندىن كېيىن سايمانالر ئېلىپ كېلىنىد
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :قۇراشتۇرۇشتىن بۇرۇن.4
 ..ئېلىپ كېلىنگهن سايمانالرنى تهكشۇرىمىز

 ....مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنى تهكشۇرىمىز،چوقۇم قاپلىقنى سېتىۋېلىڭ
قاچىالش ئوقۇرىنىڭ ئۇستىدە چاپ اردائاساسى تاختىنى تهكشۇرىمىز،مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئوقۇرى ۋە كورسهتكۇچ ك

ئاندىن ئاساسى تاخت...سايماق بولسا،ئالماشتۇرۇشنى تهلهپ قىلىڭ النغان قهغهز بولىدۇ،قهغهز يوق بولساياكى مايماق
نهرسىلهر تولۇقمۇ ئه قاپچۇقنىڭ ئىچىدىكى قوزغىتىش پىروگىرامما دېكسىى،بىلله تهمىنلىگهن سىم ۋە باشقا ا قاچىالنغان

 ...دىققهت قىلىشىمىز كېرەك..مهسمۇ 
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ئۇستىدا سۇركهلگهن ئىز بارمۇ  ئىچكى ساقلىغۇچنى تهكشۇرىمىز،تهكشۇرگهندە ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ ئۇلىنىش پۇتىنىڭ  
ئاندىن ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ ئۇستىدىكى نومۇرغا ئاساسهن ..كېرەك دىققهت قىلىش...يوق،قاپچۇقىقا قاچىالنغانمۇ يوق

 !!!!~.......ختا ياكى راسىت ماللىقىنى تهكشۇرۇش تېلىفونىدا تهكشۇرۇڭسا ھهقسىز800زاۋۇتنىڭ 
توغرىمۇ،ئاندىن ۋېنتا بىكىتىدىغان ئورۇ قاتتىق دېسكا ۋە ئوپتىك دېسكا ئاپاراتىنى تهكشۇرۇڭ،ئۇستدىكى نومۇرالر  

 ...ياخشى تهكشۇرۇڭ..بارمۇ نلىرىدا ئىلگرى ۋېنتا چىقىتقان ئىزالر
بولغان تپمۇ ھهم جهدۋەل دىكى ب بدان تهكشۇرۇڭ،ئۇستىدىكى تىپى سىزنىڭ سېستىۋالماقچىكورسهتكۇچ كاردىنى ئو  

ئاندىن ئۇلىنىش پۇتلىرىنىڭ ئۇستىدە ئىلگىرى قاچىلىغان ئىز ...ئاالمشتۇرغۇزىڭ ىلهن ئوخشاشمۇ دىگهندەك،ئوخشىما
 ...كونا مالنى بېرىپ يۇرمىسۇن..يوق دىگهننىمۇ دىقهت قىلىڭ بارمۇ

 ...يوق،دىققهت قىلىڭ ڭ قېپىنى ياخشى قاراڭ،ئىلگىرى ساندۇقتىن ئېچىلغان ئىزى بارمۇئىكراننى   
 ...ئاالمشتۇرغۇزىڭ ئېلىكتىر مهنبهسىنىڭ تىپىغا دىققهت قىلىڭ،تهلىۋىڭىزگه ئۇيغۇن كهلمىسه  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 :توۋەندىكى ئهھۋال كورۇنسه.5

مال شۇنداقال كهلگۇسىدىكى  انچى تهمىنلىگهن مهركزىى بىرتهرەپ قىلغۇچ قاپسىز بولسا،لېكىن مال راسىتئهگهر دۇك
يۇەندىن يۇقىرى بولغان سوۋۇتقۇ60مۇقىمالشسا،ئۇنداقتا  سېتىلغاندىن كېيىنكى مۇالزىمهتتىن بهھرىمهن بوالاليدىغىنى

 ....چ سېتىۋېلىڭ
قىلسا،يهنىال ئوزىڭىزنىڭ تهلىۋڭىزدە چى پتۇ دەپ،باشقا سايماننى تهۋسىيهئهگهر دۇكانچى مهلۇم سايمان مال قالما   

>بىزىرىپ تۇرىۋالسا،مالنى ئېلىش توختىمىنى بىكار قىلىپ،ئاباي تولىگهن ڭ تۇرۇڭ،ھهم ئوزىڭىز تالالڭ،ئهگهر يهنىال

定金>قايتۇرىۋېلىڭ، نى<订金>بولۇپ قالسا قايتۇرمايدۇ..!!!! 

ئوخشىمىسا،ئالماشتۇرۇشنى تهلهپ قىلىڭ ال سىزگه چىقارغان جهدۋەلدىكى مال بىلهنئهگهر دۇكانچى تهمىنلىگهن م   
ساندۇق بىلهن توك م..زاۋۇتالر بهك كوپ،شۇڭا كوپ دىققهت قىلىش كېرەك ،بولۇپمۇ كورسهتكۇچ كاردىنى ئىشلهيدىغان

 .....تاللىغاندا دىققهت قىلىدىغان نۇقتا ەنبهسىمۇ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :سايمانالر تاللىنىپ بولغاندىن كېيىن قاچىالش باسقۇچى.6
قاراپ تۇرۇڭ،بۇنداق بولغاندا ئۇ ھهممه نهرسه تهلهپكه ئۇيغۇن بولغاندىن كېيىن،قۇراشتۇرۇش باشلىنىدۇ،شۇڭا بېشىدا 

 .....دۇقۇراشتۇرشنى ئۇگىنىۋالغىلى بولى الرنىڭ سايمان ئالماشتۇرىشىنى توسىغىلى ۋە
ئۇستىدە يىل ئاي كۇنى(چاپالنغان قاتتىق دېسكا ۋە ئوپتىك دېسكا ئاپاراتىنىڭ ئۇستىدە ئاسان يىرتىلىدىغان قهغهز  

سايمانالرنىڭ يان تهرىپىگه چاپالنغان بولىدۇ،شۇڭا قاچىلىغاندا ئاسان يى بولىدۇ،كوپىنچىسى بولسا بۇ) يېزىلغان قهغهز
ئۇلىنىش ئېغىزى تهرەپكه ي ۋاتقان تېخنىك ئاداشقا،بۇسايمانالرنىڭ ئاستىغا ياكىكېتىشى مۇمكىن،شۇڭا قاچىال رتىلىپ

 (قىلغاندا كارغا كېلىدۇ كهلگۇسىدە رىمونىت..(ەنه بىر نى چاپالشنى تهلهپ قىلڭ

نىڭ رولىنى ئوينايدۇ保修卡 شۇقاپنىڭ ئوزى..مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ قاچىالنغان قېپىنى ياخشى ساقالڭ   

....... 
 ...تهلهپ قىلىڭ قاچىلىغۇچى تېخنىكتىن ساندۇق ئىچىدىكى سىمالرنى رەتلىك قىلىپ چىگىپ بېرىشنى  
ئىچىدىكىدېسكا،كىتاپچىسى،مۇالزىمهتتىن بهھرىمهن بولى قاچىلىنىش ئاياقالشقاندىن كېيىن سايمانالرنىڭ قهغهز قېپى 

 ....تهكشۇرۇڭ ياخشى。。。تولۇقمۇ ئهمهس (质保卡)ش

بۇالرنى ئوبدان ساقالڭ..دەيمىز ربىلهن بىلله تهمىنلىگهن سىم دەيمىز،باشقا كىچىك سايمانلىرىھهر قايسى سايمانال  
.....!!!! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 :تهكشۇرۇش.7
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 چىرىغىكونۇپكىسى،قوزغىلىش ساندۇقنىڭ ئالدىدىكى قاتتىق دېسكا چىرىغى،قوزغىتىش كونۇپكىسى،ئىسىسق قوزغىتىش
 ...تهكشۇرۇڭ،خاتا ئۇالنغان بولسا ،نهق مهيداندا قايتا ئۇالتقۇزىڭ ،ئوپتىك دېسكا كونۇپكىلىرى قاتارلىقالرنى ياخشى

بولمىسا سىمنى تهكشۇرتكىزى نورمال..تهكشۇرۇڭ..ئېغىزىنىڭ ئۇلىنىش نورمالمۇ ئهمهسusb ساندۇقنىڭ ئالدىدىكى  
 ....ڭ
 ...تهكشۇرۇڭ..يوق ىروگىراممىسى توغرا قاچىالندىمۇھهقايسى سايمانالرنىڭ قوزغىتىش پ  
بىرتهرەپقىلغۇچ،ئاساسى تاختا،كورسهتكۇ دېتالى بىلهن مهركىزىeversetھهمcpu_zسىناق دېتالى بىلهن،مهسىلهن 

 ...ئهمهسمۇ توغرىمۇ..چ كاردىسى دىگهنلهرنى تهكشۇرۇڭ
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 ....بېقىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ..ساندۇقنىڭ ئىچدىكى شامالدۇرغۇچنىڭ ئايلىنىشنى كۇزىتىڭ  
بولىدۇ،يهنى سېتىۋالسائۇنى سوۋغا قىلىمىز ش ۋاقتىدا ھهرخىل سېتىشنى تهشۋىق قىلىش ئىشلىرىبهزى سايمانالر سېتىلى  

 !!!!!ئېلىۋېلىشنى ئۇنتىماڭ شۇڭا...،بۇنى بېرىمىز دىگهندەك،
تهلهپ قىلسا،ئاسارە ئهتىقه دۇكانلىرى كېيىن مهسىله كورۇنگهندە قاپنى..سايمانالرنىڭ قاپلىرىنى ياخشى ساقالپ قويۇڭ 

 ....زدەيدىغان ئىش چىقمىسۇننى ئى
 ....كېيىچنه يهنه تولۇقاليمىز......مۇشۇنچىلىك ۋاالقشىپ تۇراي 

 
 

  21:28:03 6-8-2007 :ۋاقتى تاغلىق :تۈۋەندىكىسى نهقىل قىلىنغان مهزمۇن، ئهسلى يوللىغۇچى
   چۈشهنچىلهرنى غانبولمى   ئاز  بىلىملىرىدىن  كومپىيوتېر    كوپچىلىككه  سىز . ئهپهندى  مهدىكار  رەخمهت
 . قىلغاي  زىيادە دۆلىتىڭىزنى  ئوڭۇشلۇق،  ئىشلىرىڭىزنى  ئالال   كېلىۋاتىسىز، بېرىپ
مۇن- ئانچه  قويدۇم  كۆرۈپ نى<<8360توڭفاڭ  چىڭخۇا«  ئىدىم،  سېتىۋالماقچى   كومپىيوتېر  يېقىندا مهنمۇ
سىز.  ئهمهس    كۆپ   ۋاقتىم  شۇغىنىسى . بار خېلى   قىزىقىشىممۇ كومپىيوتۇرغا  . قويىمهن  ئويناپ   ئويۇنمۇ چه
 ( بوالمدۇ؟ ئېلىۋاالرمىز   كۆڭلىڭىزنى  بولدۇمدە،كېيىن  قىلىدىغان  ئاۋارە يهنه( بوال؟  قانداقراق  چه

清华同方 真爱 S8360  
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قىلغۇچ ئىشلىتىلىپتۇ، قوشيادرولۇق مهركىزى بىرتهرەپAthlon(速龙)64 X2نىڭAMDمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچقا

سىغ(二级缓存) بۇففېرنىڭگېرتىس،ئىكىكىنچى دەرىجىلىك گىگا2.2بۇ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ خىزمهت چاستوتىسى

 ...بولىدىغان مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ....قولاليدۇ بىت ھېساپالشنى64مىگابايىت،2ىمى

ئوزەكنى ئىشلىتىشتىكى  ئوزەكلىرى ئىشلىتىلىپتۇ،بۇSIS761GX+966Lشېركتىنىڭ矽统ئاساسى تاختا ئوزىكى بولسا  

يۇقىر ئهمهس ئاساسى تاختا ئوزەكلىرى ھېساپلىنى سهۋەب،ئىشلهش تهننهرقىنى توۋەنلىتىش ئۇچۇن،بهكمۇ ئاالھىدىلىگى
 ....دۇ

ئىشلىتىلگهن توۋەن نۇسخدىك كورسهتكۇچ ئوزىكىATIكورسهتكۇچ كاردىغا ئوخشاشال تهننهرقىنى توۋەنلىتىش ئۇچۇن 
كاردىسى ئىشلىتىلىپتۇ،لېكىن كورسهتكۇچ ساقلىغ كورسهتكۇچATI X1300مىگابايىت كورسهتكۇچ ساقلىغۇچلىق256ى
بىت بولىشى مۇم128بىت ياكى 64ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش ئېغىزى كچىك،بهلكىم گابايىت بولغان بىلهن،ئوزەكمى256ۇچ

مېنىڭچه ناچار مال  ئۇستىگه ئىشلىتىلگهن كورسهتكۇچ ساقلىغۇچ ئوزىكىنىڭ تىپىنى بىلگىلى بولمىدى،شۇڭا كىن،ئۇنىڭ
 ....دەپ ئوياليمهن...قاتارىغا كىرىدۇ

  DVD-ROMا ئويغىلى بولىدىغانئىشلهتكۇچه دېسكDVDياخشى بولغۇدەك ئويغۇچ ئىشلهتكهن بولسا تېىخمۇ
....... 

سۇرئهت تېزلىگى،يورۇقلۇ قايسى شېركهتنىڭ ئىكهنلىگى ۋە(液晶面板)ئىكران نىڭ ئىشلهتكهن كورسىتىش ئهينىگى  

لىقكهن دېسهكال بولىدشۇڭا شهكلى چىراي...قىلغىلى بولمىدى ق دەرىجسىى،قايسى دەۋىر تىپىغا كىرىدىغانلىغىنى پهرىق
 ...باھا بهرگىلى بولمىدى تېخنىكا جهھهتتىن.......ۇ
ئويۇنلىرىنىڭ چوڭلىغى نهچچه گى گىگابايىتلىق دېسكا كىچكلىك قىلىدۇ،بهزى كومپىيوتىر160ھازىرقى ئۇچۇر دەۋرىدە 

دېسكىdvd نىڭ ئوزىال بىردانه<命令与征服：泰伯利亚战争>ئويناۋاتقان گابايىت قا بارىدۇ،،مهسىلهن مهن

دېسكىسى dvd گىگابايىت دىگهن گهپ،يهنه بىر ئويۇن بولىدىغان،ئىككى دانه6قاچىلىغاندىن كېيىن سى،پۇتۇنلهي
كاشكى..قاتتىق دېسكا بوپكهتكهن بولسىچۇ گىگابايىتلىق250مىگابايىت بۇففېرى بار 16شۇڭا كهم دىگهندە....ئىكهن

..... 
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ئىكهWindows XP Media Center Editionتىمىسمهشغۇالت سېېستىمىسى بولسا ئائىله كوڭۇل ئېچىش سېس  
لېكىن.....ئالماشتۇرۇش مۇالزىمىتى باركهن سېستىمىسغاWindows Vista Home Premiumكېينچه ھهقسىز..ن

 遥控器تهمىنلىمهيدىغان ئوخشىمامدۇ؟...... 

بىل..چه ئوقۇرى بارلېكىن قان.....بولغۇدەك گىگابيىت ئىچكى ساقلىغۇچ ئىشلىتىپتۇ،بۇمۇ1لىكDDR2 ئىچكى ساقلىغۇچ 
.....كهلگۇسىدە بۇ كومپىيوتىرنىڭ دەرىجىسىنى كوتۇرگىلى بوالرمۇ؟.....مۇمكىن ئوقۇرى بولىشى2بهلكىم....گىلى بولمىدى

 ....قىلىدىغان ئىشالر دىققهت
  

 .......مېنىڭچه يهنه بازارنى ياخشى تهكشۇرۇپ كورۇڭ

 
 
 
 
 
 
 
 

تىما-18  

  ...تهۋسىيه قىلىمهن» ىكارمهد«

 
قالغان ۋاقىتىلىرىمىز بار،ھهم بىر دوسالر چوقۇم ۋېرۇسنىڭ دەستىدىن كومپىيوتىرىمىزدىكى مۇھىم نهرسىلهردىن ئايرىلىپ

قىلىۋەتكهن ئهھۋالغا ئۇچرىغان بولىشىڭالرمۇ مۇمكىن،شۇنىڭ بىلهن  كومپىيوتىرنى نهچچه ئادەم ئىشلىتىپ،قااليمىقان

مۇمكىن،لې دىگهن دەك يۇمشاق دېتالالربىلهن سېستىمىنى قوغدىغان بولىشڭالرمۇ还原精灵ۋە冰点还原  ئامال يوق

چۇنكى بۇئىككى دېتال قاتتىق دې..مۇمكىن كىن بۇدېتالالرنى يوقتىشنىڭ تهسلىگىدىن بېشىڭالر قېتىپ كهتكهن بولىشى
غا مهشغۇالت قىلغىلى بولمايدۇ،ئۇنقىلىدۇ،ياخشى تازىلىيالمىساق،دېسكى سكىنىڭ نول سېكتور باشلىنىش ئورنىغا يېزىش

 ......دېسكىنى بۇزۇپ،مۇھىم ماتىرىيالالردىن ئايرىلىشڭىز مۇمكىن ىڭ ئۇستىگه
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دېتالىنى دوسالرغا تهۋسىيه影子系统كېلىۋاتقان ئايدىن بۇيان سىناق قىلىپ- 4مۇشۇالرنى كوزدە تۇتۇپ،مهن بۇيىل   

 ... قىلماقچى

  影子系统ئاالھىدىلىگى: 

مهشغۇالت سېستىمىسدا خىزمهت ،پهقهت(引导区)ول سېكتور باشلىنىش رايونىغا يېزىش قىلمايدۇقاتتىق دېسكىنىڭ ن.1

 .. قىلىدۇ
قوغداش دەپ ئا)دېسكا رايونىنىc)رايونىنى قاتتىق دېسكىنى قوغداشتا پۇتۇن دېسكىنى قوغداش ۋە سېستىما دېسكا.2

 ...مىنىڭ ھالىتىدە خىزمهت قىلىدۇئاپتوماتىك ھالدا ھازىرقى سېستى يرىلىدۇ،قوغداش باشالنغاندىن كېيىن
سېستىمىنىڭ خىزمىتىگه تهسىر كورسه يهنى(قوغداش دېتالى قوزغىتىلغاندىن كېيىن سېستىما ئىگهللىشى يوق دىيهرلىك.3

 ...،سۇر ئهت ئاستىالپ كهتمهيدۇ)تمهيدۇ
ز بولسا مهلۇم مهھهۇم ئورۇخىزمىتىڭى قوغداش باشالنغاندىن كېيىن ئادەتتىكىدەك نورمال خىزمهت قىلىۋېرىسىز،لېكىن.4

 ..پهرىق قىاللمايسىز لېكىن سىز بۇنى....ندا ئېلىپ بېرىلغان بولىدۇ
چۇشۇرگهندىن كېيىن،كومپۇيوتىر ئاس داڭلىق ۋېرۇسالرنى بۇقوغداش دېتالىنى خىزمهتكه سېسلىپ قويۇپ،كومپىيوتىرغا.5

،لېكى)س ئىدى،ئاالمهت يامان ۋېرۇس جۇماكۇنىدىكى ۋېرۇ-17ئاينىڭ-8 ۋېرۇسالر ئهڭ يېڭىسى(اسهن كاردىن چىقتى
كورۇۋېلىشق شۇنىڭدىن...قايتا قوزغاتقاندىن كېيىن،پۇتۇنلهي ئهسلىگه قايىتپ،نورمال خىزمهت قىلدى ن كومپىيوتىرنى

نهرسىلهرگه ھۇجۇم قىلغان،ېلكىن ئهسلى سې ا بولىدۇكى،قوغداش باشالنغاندىن كېيىن ۋېرۇسالرمۇ مهھهۇم ئورۇندىكى
 ...ئۇچرىمىغان نداق بۇزغۇنچىلىققاستىما ھىچقا

ئوچۇرگهندەك ئوچۇرسىڭىز بولىدۇ دېسكىغا بولغان زىيىنى يوق دىيهرلىك،ئىشلهتكۇڭىز كهلمىسه ئادەتتىكى دېتالنى.6

 ...(正常卸载)...يهتمهيدۇ ،ئوچۇرۇلگهندىن كېيىنمۇ سېستىمىغا تهسىرى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
كۇ30ئىقتىدارىدىن بهھرىمهن بوالاليسىز، كۇنلۇك پۇتۇن60ىشىڭزنى تهلهپ قىلىدۇ،لېكىن يهنىالئۇشبۇ دېتال سېستىۋېل

ھازىر بۇدېتالنىڭ ھهقسىز قىلىش يام..ھاھاھا...ئىشلهتسىڭىز مۇ بولىدۇ ن توشقاندىن كېيىن ئوچۇرىۋېتىپ قايتا قاچىالپ
 ...لېكىن چۇشۇرۇشنى تهمىنلىمىدم..چىقتى ىقى

影子系统توربىكىتى 

~~~~~~~~~ 
 ئۇلىنىش چۇشۇرۇش

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 :قاچىالش ئۇسۇلى

 :چۇشۇرگهن ھوججهتنى ئىجراقىلىمىز.1
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错误！

 

 :نى بېسىڭ下一步ھوججهت ئىجرا بولغاندىن كېيىن،توۋەندىكى كوزنهك ئېچىلىدۇ،.2
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错误！

 

下نى تالالپ،接受协议قىلىدۇ،شۇڭا ئاندىن توۋەندىكى كوزنهكته سىىزنىڭ قوشۇلۇش قوشۇلماسلىغىڭىزنى تهلهپ.3

一步نى بېسىڭ: 
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错误！

 
 :داق تېزقاچىالش باشلىنىدۇ،قاچىلىنىش شۇن.4
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错误！

 
 :قىلىنىدۇ،قايتا قوزغىتىڭ قاچىلىنىش ئاياقالشقاندىن كېيىن،كومپىيوتىرنى قايتا قوزغىتىش تهلهپ.5
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错误！

 
سېستىما قوزغىتىش تالالنىمىسىدى باشلىنىشقا كهلگهندەxp سېستىما قايتا قوزغالغاندىن كېيىن،دوس ھالهتتىن ئوتۇپ.6
 :بولسا سىنىڭ ئارتۇق بولغانلىغىنى كورىسىز،بۇالر2ن 

1.启动 xp 系统 

2.进入单一影子模式 

3.进入完全影子模式 

نى影子系统كېيىن،ئۇستهل يۇزىدىكى سېستىمىسىغا كېىرىۋېرىدۇ،سېستىمغا كىرگهندىنxpنچى تالالنىمىدا ئۇدۇلالبىرى

 :بولىدۇ نى قوزغاتىسڭىزمۇ影子系统ڭ بهلگىسىنى قوش چىكىپ ئىجراقىلىپ،
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错误！

 

،بۇتالالنمىدا پهقهت مهشغۇال启动单一影子模式بار،يهنى يۇقىرىدكى سۇرەتتىكىدەك بۇيهردىمۇ ئىككى خىل تالالش

،بۇتالالنىمىدا پۇتۇن دېسكىنى قوغدا完全影子模式قوغدايدۇ،يهنه بىرى ت سېستىمىسى قاچىالنغان دېسكا رايونىنى

ھالىتىگه  هتىسىز،ئۇدۇلال مهھهۇم ھالهتتىكى قوغداشقىلساق،سېستىما قايتا قوزغىلىش ھاج启动بولۇپ ش قىلىدۇ،تالالپ

 ..ئوتىدۇ

نى ئوزىمىزنىڭ ته影子系统بۇرۇنال تالالش بولسا،سېستىمىغا كىرىشتىن2،3يۇقرىدىكى كومپىيوتىر قايتا قوزغالغاندىكى

نى ق影子系统 بولغاندا،سېستىمىغا كىرىپ بولغاندىن كېيىن قايتا يهنه لىۋىمىز بويىچه قوزغىتىشنى كورسىتىدۇ،بۇنداق

 ...ساقلىنىپ،ئۇدۇلال قوغداش ھالىتىدە ئىشلىتىۋېرىمىز وزغىتىپ يۇرۇشتىن

  影子系统قاچىلىنىپ بولغان بولىشى  نى قاچىالشتىن بۇرۇن،سېستىما چوقۇم پاكىز بولىشى،ھهممه كېرەكلىك نهرسىلهر

 ....قويسىڭزمۇ بولىۋېرىدۇ قىلىپghostقاچىالنغان سېستىمىنى影子系统 سىز تېخىى بۇ...كېرەك
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 :ئهسكهرتىش

影子系统مهشغۇالت،سېستىما قايتا قوزغال قوغداشنى باشلىۋەتكهندىن كېيىن،شۇ قوغدىلىۋاتقان دېسكا رايونىغا بولغان

يازىدىغان،توربهت ياسايدىغان دوسالر،ئامال بار ئىشلهپ بولغان  غاندىن كېيىن ئهسلىگه قايتىپ كېلىدۇ،شۇڭا ماقاله

 ...نى ئىشلهتسىڭىز بولىدۇ单一影子模式بولمىسا..مىغان رايونغا ساقالڭقوغدال نهرسىلهرنى
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تىما-19  

  ھۇجۇمىدىن ساقلىنىش   ARP »مهدىكار«

 
ARP دىگهن نىمه؟  

ئارقىلى)دائىرىلىك تور تار=局域网)ئهگهر سىز مهكتهپ ياكى ئىدارىنىڭ بىرتۇتاش تورى:جاۋاب

ئۇنداقتا سىز خاككىرياكى تور باشقۇرغۇ!!!..قىلىڭ ىدىغان بولسىڭىز،ئۇنداقتا دىققهتق تورغا چىق

ياكى تور مهكتۇپىڭىز بqq،msnقېلىشىڭىز مۇمكىن،يهنى سىزنىڭ چى خادىمنىڭ كونتىروللىغىىدا

تۇتىۋېلىنىشى،ئىچىدىكى ئۇچۇرالرنى كورىۋېلىشى مۇمكىن،شۇنداقال سىزنىڭ ۇكىشىلهر تهرىپىدىن

نورمال چۇشۇرەلمهيدىغان بولىپ قې)دىگهندەك迅雷，bt)چۇشىرىش دېتالىڭىز رسه توردىن نه

ARPتار دائىرىلىك توردا باشقۇرۇشقا ئۇچراۋاتقانالرنىڭ تهكشۇرۇش جهھهتته......مۇمكىن لىشى

تورغا  ئىشقىلىپ سىز ئىدارىدە ياكى مهكتهپته..ئالداش ھۇجۇمى ئهڭ كوپ قوللىنىدىغان ئۇسۇل 

ئوخشاش دەپ ئۇ ئادرىسى باشىقىالر بىلهنip ىز تور ئۇزىلىپ كېتىش،ياكىچىقىۋاتقاندا،تۇيۇقس

خاتالىق بولمىسا،ئۇنداق چۇر كورۇنسه،ئۇنداقتا قاتتىق دېتال ۋە قارشى تهرەپنىڭ مهشغۇالتىدىن

 .................بولىدۇ ھۇجىمىغا ئۇچرىغانلىغىڭىزنى جهزىم قىلىسڭىز ARP ئوزىڭىزنىڭ

ARP بولساAddresResolutionProtocolئوقۇلىشى قىسقارتىلىپ(地址解析协议)يهن

توركاردىسى)macكېلىدىغان ئادرىسىنى ئۇدۇلipيهنى.......ى ئادرىس چۇشهندۇرۇش كېلىشىمى

ئادرىسى پهقهت ئوزىگه خاس  نىڭ فىزىكىلىق ئادرىسى،ھهرقانداق تور كاردىسىنىڭ فىزىكىلىق

نورمال ئهھۋالدا كومپ...ىسىغا تونۇشتۇرىدۇئادر)قويۇلىدۇ بىرال بولىدۇ،خهلقارادا قاتتىق بهلگىلىمه

،شۇنىڭ بىلهن ئېنتىرن(网关)توردىكى تور كونتىرول بىلهن ئاالقه قىلىدۇ ويوتىر شۇ تار دائىرىلىك
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كونتىر  ھۇجۇمىغا ئۇچرىسا،كومپىوتىردىكى ساقالنغانARPچىقىدۇ،ئهگهر كومپىيوتىر ېت تورىغا

خادى خاككىر ياكى تور باشقۇرغىچى(ىرئادرىسى ھۇجۇمنى قوزغىغان كومپىيوتmac نىڭ网关ول

ئارىسىدىكى ئۇ网关ۋە نىڭ كومپويوتىرىغا توغرىلىنىدۇ،شۇنىڭ بىلهن سىزنىڭ كومپىيوتىرىڭىز)م

ئوتىدۇ،بۇنداقتا سىزنىڭ ھهرقانداق چۇر ئالماشتۇرۇش پۇتۇنلهي ھۇجۇم قوزغىغان كومپىيوتىردىن

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!دۇبولى  تورمهشغۇالتىڭىز قارشى تهرەپنىڭ نازارىتى ئاستىدا
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تىما-20  

   ھۇجىمى دىگهن نىمه؟Dos »مهدىكار«

  

 Dosھۇجۇمى دىگهن نىمه؟.... 

Dosدىسهك دوسالر بهلكىمDosقالما سېستىمىسى دىكى ھۇجۇم قىلىش دەپ ئويالپ

نىڭ قDenial Of ServiceبولساDosبۇئوخشىمايدىغان ئىككى خىل ئىش،!!!ڭ

،بۇخىل ھۇجۇمدا،ھ(拒绝服务)ئوقۇلىشى،يهنى مۇالزىمهت قىلماسلىق ىسقارتىلىپ

كومپىيوتىر ياكى مۇالزىمىتىر،بىرقېتىمدا نهچچه مىڭلىغان،نهچچ ۇجۇمغا ئۇچرىغۇچى

يهنى مۇالزىمهت تهلهپ قىلغان قارشى ته(بىرتهرەپ قىلىش ە يۇزمىڭلىغان ئۇچۇرنى

تهلىۋىگه ئۇچراپ،سېستىما بۇ تهلهپلهرنى بىرتهرەپ قىاللما)شقىلى رەپكه مۇالزىمهت

DoSھالىدىن كېتىپ،پۇتۇنلهي پالهچ ھالهتكه چۇشۇپ قالىدۇ، ي ئاخىرى ھېرىپ

پاسكىن ۋە كىشىنىڭ ئاچچغىنى كهلتۇرۇپ مىڭىسىدن تۇ ھۇجۇمى دۇنيا بويىچه ئهڭ

ال مىكروسوفىتنكوپىنچه ھالدا بۇخىل ھۇجۇمغا يهنى لېكىن..تۇن چىقىرىدىغان ھۇجۇم

بىخهتهرلىككه بهكال (مۇالزىمىتىرالر ئۇچرايدۇ ىڭ مهشغۇالت سېستىمىنى ئىشلهتكهن

ئىشلىتىڭ،لېكىن شۇ بۇيرۇق بىلهنال زېرىكىپ ك سېستىمىسىlinuxدىققهت قىلسىڭىز

بۇمۇ مىكروسوفىتنى)......ئوبدان سېستىما بۇ ېتىشىڭىز مۇمكىن،شۇنداق بولىسمۇ بهكال

ھوقۇقىغا سهل قارىغانلىغى ۋە كوپلىگهن يوچۇق ىسىنىڭ ئابونىتڭ مهشغۇالت سېستىم

بۇخىل ھۇجۇمدىن ساقلىنىش ئۇچۇن،ۋاقتى ۋ شۇڭا...الرنىڭ بولغانلىغىدىكى سهۋەب
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(硬件防火墙)دېتال ۋېرۇس تېمى اقتى سېستىمىغا ياماق ئۇرۇپ تۇرۇش ۋە قاتتىق

ا،ئىسېتىۋالغاند路由器دوسالر، بىلهن تورغا ئۇالنغان路由器ئىشلهتكهن ياخشى،

350سۇرۇشتۇرپ كورۇڭ،كوپىنچه چكى قىسمىدا ۋېرۇس تېمى ئىقتىدارى بار يوقلىغىنى

ئى......ئىقتىداربولىدۇ الردا بۇخىل路由器يۇەنگىچه بولغان كىچىك1000يۇەندىن

ئۇالنما قى مۇ ئايرىم ھالدا防火墙ئىشلىتىدۇ،路由器 دارە ئورگانالر بولسا كهسپى

ئوبد غۇچى خادىم بۇ سايمانالرنىبۇۋاقىتتا تور باشقۇر...(专业防火墙)لغان بولىدۇ

بولس ان تهڭشىسه ھۇجۇمنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ،ئهگهر ھورۇن تور باشقۇرغىچى

ياخشى ھۇجۇمغا ۋاقتى ۋاقتىدا ئۇچراپ تۇرغىنى تېخى....ھى ھى ھى..ا،ئۇنداقتا 

.... 
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تىما -21  

  ...الش توغۇرسىداكۆپ سىستىما قاچى» مهدىكار«

 
 :بۇگۇن ئىشخانىدا ئولتۇرسام،باشلىق ئالدىراشال كىرىپ كهلدى

ئۇنىڭ چىرايىدىن كورۇپال يۇقىرىدىن يهنه ۋەزىپه تاپشۇرغىنىنى بىلدى-- جىىددى بىر ئىش چىقىپ قالدى-- 

 ..م

--xxx،ئىدارىنىڭ يېڭى مۇالزىمتىرىغاxxxىما قاچىىلىماقچى مۇالزىمهت سېستىمىنى سهپلهش ئۇچۇن يېڭىدىن سېست
نى قwindows20003serverسېستىمىسىنىڭ ئۇستىگه يهنه بىر دېسكا رايونىغاwindows2000serverبولۇپ،

سېستىمىسىغا كىر2003ۋە2000سېستىمىسى قاچىلىماقچى بوپ،قاچىلىنىپ بولغاندىن كېيىن،linuxاچىالپتىكهن،بۇگۇن
ا ئىدارىدىن سېنى بېرىپ تهكشۇرۇشكه ياردەم قىلسۇن دەيدەلمهپتۇ،ئۇنىڭ ئۇستىگه مۇھىم ماتىرىيالالر باركهن،شۇڭ

  ...دىدى بولۇم باشلىغى..ۇ
 بۇ سوزلهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مهسىلىنىڭ ئانچه ئېغىر ئهمهسلىگىنى پهملىدىمدە،بىرنهچچه ئوپتىك دېسكامنى ئې 

ۇق،ئۇچۇر مۇالزىمهت بولىمىنىڭ ئائىدارىغا قاراپ يولغا چىقتىم،ماشىنا بىلهن تېزال بۇئىدارىگه يېتىپ كهلدxxxلىپ،
مۇالزىمىتىر ئىشخانىسىغا كىرگهندىن.....دەملىرى بىزنى ساقالپ تۇرۇپتىكهن،ئۇدۇلال مۇالزىمىتىر خانىغا قاراپ ماڭدۇق

شۇنىڭ بىلهن ئىشنى......تونۇشال مۇالزىمىتىردە بۇ..مۇالزىمىتىرى كورۇندىibm كېيىن،كوزۇمگه ئۇالر يېڭى سېتىۋالغان
  :تىنى تېخنىك خادىمدىن سورىدىمڭ تهپسىال

200خىل ئىمتىهان سېستىمىمىز بار ئىدى،لېكىن بۇالر ئاساسهن5 مۇنداق ئىش ئىدى،بىزنىڭ جهمئى سىرىتقا قارىتا--- 
0server2003ۋەserver سېستىمىسى ۋەlinuxمۇالزىمىتىر سېستىمىسىغا قارىتا ئىشلهنگهن،بىز پهقهت ھهرقېتىم ئهھ

مىتىر سېستىمىسنى قوزغىتىپ ئىشلىتهتتۇق،تونۇگۇن يېڭىالنغان ئىمتىهان سېستىمىسىنى قاچىالۋالغا ئاساسهن،شۇمۇالزى
نى قاچىالپ بولغاندىن كينال،باشقا linuxخىل مۇالزىمىتىر سېستىمىسىنى قايتىدىن قاچىلىماقچى بولۇپ،3ش ئۇچۇن،بۇ

بولمىدى،ئىچىدە يهنه مۇھىم ماتىرىيالالرئىككى سېستىمىنى قهتئى قوزغاتقىلى بولمىدى،ھهممه ئامالنى قىلىپ كوردۇق،
  ...دىدى ئۇ ياش تېخنىك---  بارئىدى
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ئۇنداقتا بىز ئالدى بىلهن قاتتىق دېسكىدىكى مۇھىم ھوججهتلهرنى كوچۇرىپ چىقىپ ساقلىۋااليلى،ئان--   

ن كېئۇالر سهل مهسلىههتلهشكهندى....دىدىم....خىل سېستىمىنى ئوبدان قاچىالپ بېرەي،بوالمدۇ؟3دىن مهن 

  ..يىن،قوشۇلىدىغانلىغىنى بىلدۇردى

قۇرۇلمىغانلىغى ۋەپهقهت بىرالقاتتىق دېسكاraid مهن مۇالزىمىتىرنى قوزغاتتىم،تهكشۇرۇش جهيراندا كوپ دېسكىلىق 
كونۇپكىسىنى بېسىپال،قوزغىلىش تهرتىۋىنى ئوپتىك دېسكىدىن قوزغىلىشقا توغرىالf12 بارلىغىنى بىلدىم،شۇنىڭ بىلهن 

)..深山红叶维护光盘(دېسكا مهشغۇالت سېستىمىسى قاچىالنغان دېسكامنى دېسكا ئوقۇغۇچقا سالدىمپ،ئوپتىك 

مىنىۇتتهك ساقلىغاندىن كېيىن،ئوپتىك دېسكىدىكى سېستىما قوزغالدىدە،شۇنىڭ بىلهن يوتكىلىشچان قاتت3تهخمىنهن 
  ...ۇپ چىقىرىۋالدىمىق دېسكىدىن بىرنى ئۇالپال،ھهرقايسى دېسكا رايونىدىكى مۇھىم ھوججهتلهرنى كوچۇر

windoرايوندىكى \:cچۇنكى.... ئۇنداقتا نىمىشكه بۇ قاتتىق دېسكىالردىكى سېستىمىالر قوزغىاللماس بولۇپ قالغان؟ 
wsنى يىتهكلىگۇچى ھوججهتboot.ini بۇزغۇنچلىققا ئۇچرىغان،شۇنىڭ بىلهن بۇ ئىككىwin2000بىلهنwin200

ىز بۇ ئىككى ھوججهتنى قايتا تهھرىرلهپ ۋە باشقا قوزغىلىش ھوججهتلىرىنسېستىمىسى قوزغىاللماي قالغان،ئۇنداقتا ب3
چۇنكى سېستىما ي...ئهلبهتته بولىدۇ،لېكىن يهنىال بۇزىلىشى تۇرغان گهپ..ى ئوپتىك دېسكىدىن كوچۇرۇپ قويساقچۇ؟

ق ئىش كېلئېغىر بۇزۇلغان بولۇپ،ئۇنىڭ ئۇستىگه ئۇنىڭ مۇقىمسىزلىغىندىن مۇشۇنداbootmanangerېتهكلىگۇچى
  ..ىپ چىققان

  :نىڭ سېستىمىنى قانداق يېتهكلهپ قوزغتىدىغانلىغنى كورۇپ باقايلىwindowsتوۋەندە بىز  
سېستىمىدىكى قاتتىق دېتالالرنى تهكشۇرۇپ بولۇپ،بهلگىلهنگهbiosسېستىما توك ئوتكۇزۇلۇپ قوزغىتىلغاندىن كېيىن، 

انغا يولالپ بېرىدۇ،قاتىتىق دېسكىغا كهلگهندە ئالدى بىلهنن قىممهت بويىچه سېستىما يېتهكلهشنى تالالنغان سايم

mbrنى ئوقۇيدۇ)mbrبولسائاساسى قوزغىتىش دېسكا رايونى主引导扇区...(ئاندىن يېزىلغان قىممهت بويىچهc:\

ھوججهتتىكى ئۇچۇر ئارقىلىق مهشغۇالت سېستىمىسىنى بهلگىلهنگهن ھوججهتلهردىن قوزboot.iniدېسكا رايونىدىكى
دىكى قىممهتلهر ئوزگهرسه سېستىما قوزغىىاللمايدۇ،بولۇپمۇ سېستىمىا بار قboot.iniبۇزۇلسا ياكىmbrداقتائۇن...غايدۇ

winاتتىق دېسكىغا يهنه بىر مهشغۇالت سېستىمىسى قاچىلىغاندا بۇنداق ئهھۋال ئاسان كورىلىدۇ،چۇنكى ھهرقانداق 
dowsمهشغۇالت سېسىتىمىسى قاچىلىنىشتىن بۇرۇنmbr شۇڭا ھهرقا....يازىدۇ،بۇبهكال قامالشمىغان ئىش نى قايتىدىن
سېستىمىسىنى بالدۇر قاچىلىشwindows باشقا خىل مهشغۇالت سېستىمىسىنى دېسكىغا قاچىالشتىن بۇرۇن ،چوقۇم نداق

  ........ىمىز كېرەك

ىپادىدېسكا رايونى بولسا،رەسمى دېسكا رايونىنى ئc،dدىن كورگهن我的电脑دېسكا رايونىغا كهلسهك،ئادەتته بىز

نىڭ ئۇستى我的电脑لهپ بېرەلمهيدۇ،رەسمى دېسكا رايونغا ئايرىلىشنى تهكشۇرۇش ئۇچۇن،سېستىما ئۇستهل يۇزىدە

磁(ئارقىلىق ئېچىلغان كوزنهكتىن دېسكا كونتىروللىغۇچ管理گه مائوسنى توغرىالپ،ئاندىن ئوڭ كونۇپكىنى بېسىپ،

盘管理(،ئارقىلىق دېسكا رايونىنىڭ ئهمهلى ئهھۋالىنى كورەلهيمىزibmpc)بىزنىڭ ھازىر ئىشلىتىۋاتقان كومپىيوتىرلى

主分区(بولسا،قاتتتىق دېسكىدىكى رايونالر ئاساسى رايون)رمىز شۇ ئولچهم بويىچه primary(ۋە كهڭهيتىلگهن راي

扩展分区(ون extended(دەپ ئايرىلىدۇ،لېكىن بىرقاتتىق دېسكىدىكى ئاساسى ۋە كهڭهيتىلگهن رايوننىڭ سانى

بىز كوپىنچه كورىدىغان كوپ دېسكا رايونى بولسا،شۇ كهڭهيتىل.ىپ كهتمهسلىگى كېرەكتىن ئېش4 ھهممىسى قوشۇلىپ
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逻辑分区(گهن دېسكا رايونىدىن ئايرىلىپ چىقىقان لوگىكىلىق  logical(رايون بولىدۇ،شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى

windowsسېستىمىسى پهقهت ئاساسى رايونغا قاچىالنغاندىالmbrداتهرىپىدىن يېتهكلىنىدۇ،بولمىغانboot.iniنىڭ
  . ئىچىدە يېتهكلهش باسقۇچى قايتىدىن تۇزىلىدۇ

  :يېتهكلهش ھوججىتىboot.iniتوۋەندىكىسى بولسا بىردانه
[boot loader]  
timeout=30  
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS  
[operating systems]  
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /
fastdetect   

سىكۇنىت،ق30ھوججىتى،ھوججهتته سېستىما تالالش ۋاقتىboot.iniسېستىمىسنىڭxpيۇقرىىدىكى بولسا يالغۇز بولغان
ھوججهت قىسقۇچ،قوزغىتىدىغان سېستىمwindowsوزغىلىش ئورنى بىرىچنى فىزىكلىق دېسكا،بىرىچنى دېسكا رايونى

سېستىمىسنى قاچىلىwin2000ئىكهنلىگىنى كورىۋالدۇق،ئۇنداقتا بىز ئىككىنچى دېسكارايونىغاwindowsxpا بولسا
  :ھوججىتى مۇنداق يېزىلىدۇboot.iniساق،

[boot loader]  
timeout=30  
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS  
[operating systems]  
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
  
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect  

win2000سېستىمىسى ئىككىچنى دېسكا رايونىغا قاچىالنغان ئىكهنلىگىنى كورىۋااليمىز،لېكىن بۇھوججهت خاتا يېزى
نىڭwin2000ئۇنىڭ ئۇستىگه توۋەن دەرىجىلىك!!!!!!!!!!!!!...ستىمىنى قوزغاتقىلى بولمايدۇلسا،ئۇنداقتا ئىككىال سې

نى قوزغىتالمايدۇ،شۇڭا كوپىچنه ئالدى بىلهن توxpئوزىدىن يۇقىرى بولغان)باشقا خل ھوججهت( قوزغىلىش ھوججىتى
windoىاليمىز،شۇنداق بولىسمۇ ۋەن دەرىجىلىك سېستىمىنى قاچىلىۋېلىپ،ئاندىن يۇقىرى دەرىجىلىك سېستىمىنى قاچ

wsنىڭ قوزغىلىش كونتىرول سۇپىسى بهك ئاجىز،بۇزۇلۇپ كهتسه،تهجرىبىسى توۋەن تېخنىك الر ئۇچۇن بهكال ئاۋارىچى
ئۇنداقتا باشقا خىل كوپ سېستىما قاچىالش ئۇسۇلى ....لىق،يۇقىرىدىكى بۇ ئىدارىمۇ دەك مۇشۇنداق ۋەقه گه يولۇققان

الر )linux،unix،mac osxمهسىلهن(ئهلبهتته بار،چۇنكى كوپلىگهن مهشغۇالت سېستىمىسى..ھى ھى ھى....بارمۇ؟
نىڭ يېتهكلهش سۇپىسىنىڭ ناچارلىغىدىن،بwindowsئاساسهن ئاساسى دېسكا رايونىنى ئىشلىتىدىغانلىغى ئۇچۇن،

  ....ىز قاتتىق دېسكىنى باشقىچه مهشغۇالت قىلىشىمىز كېرەك
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ئهمدى مهشغۇالت قىلىشنى باشلى....داق قىلىپ،بۇ مۇالزىمىتىردىكى مۇھىم ھوججهتلهر بىخهتهر ئورۇنغا يوتكهلدىشۇن
ساق بولىدۇ،يۇقىرىدا ئېيىتپ ئوتكهندەك،بىز بارلىق مهشغۇالت سېستىمىلىرىنى ئايرىم بولغان ئاساسى رايونالرغا قاچىل

  نى يوق ھالهتكه كهلتۇرىمىز،ىماقچى،شۇڭا قاتتىق دېسكىنى ھېچقانداق دېسكا رايو
ھازىردىن باشالپ ھهممه مهشغۇالت خهتهرلىك،مهشغۇالتنى خاتاقىلىپ قويۇپ كهلتۇرۇپ چىققان زىيانغا مۇنب:دىققهت

  !!!!ەر تېخنىكا كومىتىتى ئىگه ئهمهس
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

سېستىمىسى قاچىلىماقlinuxۋەxp،win2000server،win2003serverگىگابايىتلىق قاتتىق دېسكىغا 160بىز بۇ
نىڭ ئوپتىك دېسكىسى بىلهن كومپىيوتىرنى قوزغىتىمىز،چوقۇم نورمال قاچىلىنىغان دېسكا ئxpچى،شۇڭا ئالدى بىلهن 

دېسكابىلهن قوزغالغان سېستىما،ئالدى سېستىما قاتتىق دېتاللىرىنى تهكشۇرۇپ،قاتتىق دېتال پىروگىراممى!!...ىشلىتىڭ
  :خىل مهشغۇالتنى سورايدۇ3كىرىدۇ،ئاندىن قاچىلىنىش كوزنىكىدە بىزدىن سىنى ئىچك ساقلىغۇچقا ئه
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  سېستىمىنى قاچىالش.1
2.rكونۇپكىسى بىلهن سېستىما ئوڭشاشقا كىرىش.  
  .سېستىما قاچىلىماي قايتىپ چىقىش.3

كونۇپكf8ىغىكونۇپكىسىنى بېسىپ،بىرىنچى تالالش بىلهن سېستىما قاچىالشقا كىرىمىز،ئاندىن قاچىالش بۇيرenterبىز 
نى باسىمىز،قاچىالش پىروگىراممىسى دېسكا تهكشۇرىدۇ،ئاندىن يېڭى كوزنهf8ىسىنى بېسىپ،قوشۇلىىشمىزنى سورايدۇ،

كونۇپكىسىنى بېسىپ پۇتۇن دېسكا رايونىنى يوقتىمىز،ئاخىرىدا دېسكا پۇتdكتىن بىز سېستىمىدكى رايونالرنى كورىمىز،
سېستىمىسى قاxpگىگابايىت ئورۇننى تالالپ،30ىلهن بىز پۇتۇن دېسكىدىنۇنلهي رايونسىز ھالهتكه كېلىدۇ،شۇنىڭ ب

为(گىگابايىت ئورۇن بولسا ئايرىلمىغان ھالهتته تۇرىشى كېرەك،بۇبهك مۇھىم130چىالشقا ئوتۇنىپ بېرىمىز،قالغان 

划分空间..(نۇتتتىن كېمى30ئاندىن تالالنغان دېسكا رايونىنى فورماتالپ،سېستىمىنى قاچىالش باشلىنىىدۇ،تهخمىنهن

مهشغۇالت سېستىمىسىغا كىرىمىز،سېستىمىغا كىرىپ بارلىق دېتالالر ۋە قوزغىتىش پىروگىراممىxpيىن سېستىما قاچىلىنىپ،
بارلىق مهشغۇالت ئايا....ھى ھى ھى ..لىرىنى قاچىالۋېرىڭ،تورنىمۇ ئۇالپ قويۇڭ،چۇنكى بىر مۇھىم دېتالنى چۇشىرىمىز

systemcoلىتىدە ۋاقتىدا تورغا چىقىپ،ناھايىتى مۇھىم بولغان يۇمشاق دېتالقلىشپ،سېستىما نورمال خىز مهت ھا
mmanderنى چۇشىرىپ ساقالپ قويىمىز،لېكىن ھازىر قاچىلىمايمىز..  

systemcommanderتوغرىسىدا:  
شېركىتى ئىشلىگهن كوپ مهشغۇالت سېستىمىسى يېتهكلهش يۇمشاق دېتالى،بىردانه كومپvcomبۇدېتال بولسا داڭلىق

گه يېقىن مهشغۇالت سېستىمىسى قاچىالپ قويسىڭىزمۇ،بۇدېتالنىڭ ياردىمىدە يېتهكلىگىلى بولىدۇ،ئۇنىڭ ئ100وتىرغاىي
دانه مهشغۇالت سېستىمىسى قاچىلىغلى بولىدۇ،ئىشقىلىپ سىزنىڭ قاتتىق دېسكىڭى32ۇستىگه بىر قاتتىق دېسكا رايونىدا

ئۇئاپتوماتىك ....بولسا،قانچه سېستىما قاچىلىسڭىز بولىۋېرىدۇز چوڭ بولسا،ئىچكى ساقلىغۇچىڭىزنىڭ سىغىمى يۇقىرى 
io.sys،msdos.sys،autoexe.bat،confiھالدا سېستىما قوزغىلىش خاتىرىسى ۋە سېستىما قوزغىلىش ھوججىتى

g.sysۋەboot.iniھوججىتىنى ئاپتوماتىك كونتىرول قىلىدۇ،بۇھوججهتلهر دەل بىز ئېلىپ ئېيىتقان سېستىمىنى قوزغىتىش
قورالى باربولۇBackStepWizardغا يهنهsystemcommander!!...تا كهم بولسا بولمايدىغان ھوججهتلهردۇر

دا قىلنغان دېسكا رايونغا ئايرىش مهشغۇالتى ۋە قايتىدىن سېستىما قاچىالشتىن كېلىپ چOS Wizardپ،ھهرقانداق
هم ئوچۇرۇلگهن دېسكا رايونىنى ئهسلىگه كهىققان دېسكا رايونىدكى ئوزگىرىشلهرۋەئۇقۇشماي فورماتلىنىپ قالغان ھ

  ...لتۇرەلهيدۇ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

شۇنداق قىلىپ بۇدېتالنى چۇشىرىپ ساقالپ قويۇپ تۇردۇق،ئهمدى قىلىدىغان ئىشىمىز بولسا،تېخى رايونغا بولۇنمىگه
  :سېستىمىسىدىال قىلىمىزxpكهتمهيدۇ،ن ھېلىقى دېسكا رايونىنى رايونغا ئايرىش،بۇنىڭ ئۇچۇن ھىچقانداق قورال 

كىرىم)باشقۇرۇش(管理نىڭ ئۇستىدە مائوسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسىنى بېسىپ我的电脑ئالدى بىلهن ئۇستهل يۇزىدە .1

نى تالاليمىز،شۇنىڭ بىلهن ئوڭ تهرەپ ك)دېسكا باشقۇرۇش(磁盘管理ىز،كوزنهك ئېچىلغاندىن كېيىن،سول تهرەپتىن

يونغا ئايرىلىش ئهھۋالىنى كورسىتىپ بېرىدۇ،كوك رەڭلىك بولسا ئاساسى دېسكوزنىكىدە ھازىرقى قاتتىق دېسكىنىڭ را
  ،قارا رەڭلىك بولسا تېخى ئايرىلمىغان رايون،)cقاچىالنغان دېسكاxpيهنى(ا رايونى
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错误！

  
  
مۇالزىمىتىر سېستىمىسىنى قاچىالش ئۇچۇن يهنه ئىككى دانه ئاساسwin2000ۋەwin2003بىزگه كېرەكلىگى بولسا.2

پهقهت ئاساسى رايونغا قاچىالنغان مهشغۇالت سېستىمىسىنى قوزغىتااليدۇ،شۇڭmbrى رايون كېرەك،يۇقرىدا دىگهندەك

شۇڭا مائوسنى تېخى رايونغا ئايرىلمىغان ئورۇنقۇرىشىمىز كېرەك،)主磁盘分区(ا چوقۇم ئىككى دانه ئاساسى رايون

نى تالاليمىز،ئاندىن ئېچىلغان كوزنهكتىن كېيىنكى قهدەمنى با新建磁盘分区غا توغرىالپ،ئوڭ كونۇپكىنى بېسىپ،

  :سىمىز،ئاندىن يېڭى كوزنهكتىن ئىككى تالالش بار
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主磁盘分区  
扩展磁盘分区  

نى تالالپ كېيىنكى قهدەمگه كىىرىمىز،بۇقهدە主磁盘分区بىزگه كېرەكلىگى بولسا ئاساسى رايون بولغانلىغى ئۇچۇن،

مىگاباي30000گىگابايىت ئورۇن كېرەك بولغانلىغى ئۇچۇن،30مدە دېسكا رايونىنىڭ سىغىمىنى بىكىتىمىز،ماڭا پهقهت
قىلدىم،ئاندىن كېيىنكى قهدەمنى باسساقال بىزدىن قايسى خىل ھوججهت سېستىمىسىدا فورماتالشنى سورايدۇ،شۇڭا ىت 

نى تالاليمىز،شۇنىڭ بىلهن ئىككىنىچى ئاساسى رايونغا ئېرىشتۇق،يۇقىرى ئۇسۇل بويىچه يهنه ntfsمۇالزىمىتىز ئۇچۇن
  ۇچۇن كېيىنچه مهشغۇالت قىلساق بولىدۇ،ئlinuxبىردانه ئاساسى دېسكا رايونى تهييار لىۋالىمىز،
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دېسكا رايونى بارلىغىنى كورىمىز،بۇالر فورماتلىنىپ بولغاندىن كېي3نى ئاچساق جهمئى我的电脑شۇنداق قىلىپ .3 

بولىدۇ،ئاندىxpايوننىڭ ئىسمىcمهسىلهن.قا ئاسان بولىشى ئۇچۇن،ئىسمىنى ئوزگهر تىپ قويىشىمىز كېرەكىن،ئايرىش
قىلىپ قويىمىز،شۇنداق قىلىپ ئۇچ دېسكا رايونىنىڭ ئىسwin2000قاچىلىماقچى،شۇڭا ئىسمىنىwin2000رايونغاeن

  ...مى بولۇپ بولدى
  :ئهمدىكى مهشغۇالت سهل خهتهرلىك.4

ئوزxpئاساسى رايون بولغانلىغى ئۇچۇن سېستىمىنى قايتا قوزغاتساق قهتئى بولمايدۇ،بولمىسا3كىدادىققهت،ھازىر دېس
ىنىڭ نهدىن قوزغىلىشىنى بىلهلمهي،ئىشىمىزغا تهسىر يېتىدۇ،شۇڭا دېسكا ئايرىش مهشغۇالتى ئاياقالشقاندىن كېيىن س

  .........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ېستىمىنى قوزغاتماڭ
دىگactiveبۇيهردە بىر .... ئاساسى رايون بار،ئۇنداقتا سېستىما قوزغالغاندا قانداق تالاليدۇ؟3ېستىمىدا  ئۇنداقتا س  

 set:نىڭ بىر رولى fdiskنى ئىشلهتكهن دوسالر بىلىشى مۇمكىن،fdisk،ئىلگىرى)活动ھهرىكهتچان(ەن ئۇقۇم بار

activeهلۇم بىرىنى قوزغىتىش رايونى قىلىپ بهلگىيهنى قاتتىق دېسكىدىكى بىرنهچچه ئاساسى رايوننىڭ ئىچىدىن م
ئۇنداقتا ....بۇيرىقى يوقfdiskنىڭ بۇيرۇق قىسمىغا بهكال ئوزگهرتىش قىلغاچقا،windowsلهش،لېكىن مىكروسوفىت

  :بۇنىڭمۇ ئامالى بار..قانداق قىلىمىز،ھى ھى ھى 

开始بۇنى ئىشلىتىش ئۇچۇن،بۇيرۇق مهشغۇالتى دېسكا مهشغۇالت قورالى،windowsبۇيرىغى،Diskpartئۇبولسىمۇ

--程序--附件،گه كرىپ命令提示符نى قوزغىتىمىز،ئاندىن كوزنهكتىن توۋەندىكىدەك بۇيرۇق مهشغۇالتى قلىمىز:  



            مهدىكار توپالملىرىنىكا كومىتىتى                                                                         خاقىلالر مۇنبىرى تېئ

  
 www.uyebook.com                                           ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى 

144

  
c:\windows\system32>diskpart 
Diskpart>select disk 0 
Diskpart>selest partition 2 
Diskpart>active 
Diskpart>exit 

نى كىرگۇزۇپ قاتتىق دېسكىنى تاللىدۇق،چۇنكى بىر0نىڭ كهينىگهselectdiskيۇقىرىدىكى بۇيرۇقنىڭ بىرىنچىسىدە
دېسكا رايونىنى تا-2كىرگۇزۇپ،partitionنىڭ كهينىگهselectال دېسكا بار،ھهم بۇدېسكا بىرنچى دېسكا،ئاندىن
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بexitدېسكا رايونىنى ھهرىكهتچان دېسكا رايونى قىلىپ بىكتىپ،-2بۇيرىغى بىلهن تالالنغانactiveللىدۇ،ئاندىن
دېسكا رايونى-2سېستىمىسى قاچىلىدۇق،ئهمدىxpۇيرىغى بىلهن دېسكا مهشغۇالتىدىن چېكىندۇق،بىز بىرنچى رايونغا

ته..مۇالزىمىىتر سېستىمىسىنى بالدۇر قاچىلىمايمىز؟win2000نىمىشكه (يمىزمۇالزىمىتىر سېستىمىسى قاچىالwin2003غا
نىڭ ئىxpبۇيرىغى نورمال ئىلىمهيدىكهن،ئامال يوقdiskpartسېستىمىلىرىداwin2000جرىبهمگه ئاساسهن بهزى

دىمىنى بالدۇر قاچىلىدىم،نىمىال win2003چىدىن يوتكهپ ئىشلهتتىم،شۇڭا مهشغۇالت نى ئاسانالشتۇرۇش ئۇچۇن،
 ...)ھى ھى ھى ھى...سه مۇكهممهل ئهمهسمۇ

شۇنداق قىلىپ،دېسكا رايونىغا بولغان مهشغۇالتىمىز ئاياقالشتى،سېستىمىنى قايتا قوزغاتساق بولىدۇ،بۇۋاقىتتا دېسكا .5
نىڭ قاچىالش دېسكىدىن ئهمهس،قاتتىق دwin2003مهشغۇالتىمىزنىڭ توغرا بولغانلىغىنى تهكشۇرۇپ بېقىش ئۇچۇن،

  :ن قوزغىتىش قىلدىم،بۇۋاقتىىتا سېستىما ئۇچۇرى كورىندىېسكىدى
NTLDR is missing 
Press Ctrl+Alt+Del to restart 

ئۇيهر(رايوندىكى ئورۇندىن-2بولسا،mbr.بۇ ئۇچۇر كورۇنگىنى بىزنىڭ دېسكىغا بولغان مهشغۇالتىمىزنىڭ توغرىلىغى
تهكلهيدىغان ھىچقانداق ئۇچۇر تاپالمىغانلىغى،سېستىمىسېستىما يې)نى بىز ھهرىكهتچان ئاساسى رايون قىلغان ئىدۇق

نىڭ قاچىالش دېسكىسى بىلهن سېستىمىنwin2003نى قايتا قوزغىتىشنى تهلهپ قىلغانلىغنى كورسىتىدۇ،شۇنىڭ بىلهن 
،مىنۇتتىن كېيىن سېستىما قاچىالش ئاياقالشتى30تهخمىنهن ..ى قايتىدىن قوزغىتىپ،قاچىالشنى باشلىۋەتتىم،ھى ھى ھى 

يهنىال ئوخشاش،پۇتۇن كېرەكلىك يۇمشاق دېتال ۋەقاتتىق دېتالنىڭ پىروگىراممىلىرىنى قاچىالپ بولغاندىن كېيىن،سې
 :ستىما نورمال ھالهتكه كهلگهندىن كېيىن،يۇقرىدىكى دېسكا مهشغۇالت قىلىشنى باشاليمىز

  :يمىزنى قوزغىتىمىز،ئاندىن بۇيرۇق بېرىشنى باشال命令提示符گه كرىپ开始--程序--附件ئوخشاشال

   
c:\windows\system32>diskpart 
Diskpart>select disk 0 
Diskpart>selest partition 1 
Diskpart>active 
Diskpart>exit 

-1رايونغا ئوتكۇزۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلدىم،چۇنكى ھازىرشۇ-1دىققهت،بۇيرۇقتا مهن ھهرىكهتچان دېسكا رايونىنى
يۇمشاق دېتالىنى قاچىsystemcommander باش قهھرىمان بولغانسېستىمىسىغا كىرىپ،بۇگۇنكىxpرايوندىكى 

سېستىمىسىدىxpاليمىز،پۇتۇن مهشغۇالت ئاياقالشقاندىن كېيىن،سېستىمىنى قايتا قوزغاتساق،كومپىيوتىر نورمال ھالدا 
nيۇمشاق دېتالىنى قاچىاليمىز،پۇتۇنلهيsystemcommanderن قوزغىلىدۇ،ئاندىن سېستىمىغا كىرگهندىن كېيىن،

extنى بېسىپ ئالغا ئىلگىرىلهيمىز،ئارىلىقتا يۇمشاق دېسكا ئوقۇغۇچتا بىردانه سېستىما قوزغىتىش دېسكىسى ياسىۋېلى
بىلهن دnextشنى سورايدۇ،ئهگهر يۇمشاق دېسكا ئوقۇغۇچ ۋە دېسكا بولسا بىرنى ياسىۋېلىڭ،بولمىسا،ئۇنداقتا يهنىال

sېيىن سېستىمىنى قايتا قوزغاتساق،بىردەم نهچچه سىكۇنىتتىن كېيىنالاۋامالشتۇرىمىز،پۇتۇن قاچىالش ئاياقالشقاندىن ك
ystemcommanderنىڭ باشقۇرۇش كوزنىكى ئېچىلىدۇ،بىز بىرنچى قېتىم قاچىلىغىنىمىز ئۇچۇن،بىردانه چۇشهندۇرۇ

رۋەتسبهلگىىسى بىلهن چۇشهندۇرۇش كوزنىكىنى ئوچۇxش كوزنىكى ئېچىلىدۇ،بۇۋاقىتتاكوزنهك ئوڭ تهرەپ ئۇستىدىكى
نىڭ نىڭ سۇرىتى بار،خۇددى بازاردا ساwin2003ۋەxpەكال،سېستىما تالالش كوزنىكى ئېچىلىدۇ،بۇيهردە بولسا ھازىر

ئۇستىدە يهنه يۇم....ھى ھى ھى ھى ..دەپ سۇرەت قىلىۋاپتۇlonghornنى تېخىwin2003تقان قېپىغا ئوخشايدۇ،
مۇالزىمىتىر سېستىمىسىنىڭ دېسكىwin2000ك دېسكىغاشاق دېسكا ۋە ئوپتىك دېسكىنىڭمۇ سۇرىتى بار،ئهمدى ئوپتى

نىڭ دېسكىدىن سېستىما قوزغىلىپ،پۇwin2000سىنى سېلىپ،ئىكراندىكى ئوپتىك دېسكا سۇرىتىنى بېسىپ قويسامال،
systemcomدېسكىغا مهشغۇالت قىلمىساقمۇ بولىدۇ،ئهگهر مهشغۇالت قىلماقچى بولسىڭىز،(تۇن قاچىالش تۇگىدى،

manderشتىن بۇرۇن،نى قاچىالxpنىڭ ئاستىداdiskpartبۇيرىغى بىلهنwin2000را-3ئۇچۇن بهلگىلهپ بهرگهن
دېسكا رايونىنى ھ-1بۇيرىغى بىلهنdiskpartنى قاچىالپ بولۇپ،win2000يوننى ھهرىكهتچان قىلىۋېلىپ،ئاندىن

 ).....نى قاچىالپ قويسىڭىز بولىدۇsystemcommanderگهكرىپ،xpەرىكهتچان قىلىۋېلىپ،ئاندىن
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شۇنىڭ بىلهن ئادەمنىڭ ئىچىنى پۇشۇرىدىغان سېستىما قاچىالش ئاياقالشتى،پۇتۇن سېستىمىالر بولسا،ئوزئالدىغا ئهركى
ن بولدى،ھېچ قايسىسى بىر بىرىنىڭ دېسكا رايونىغا ئۇچۇر يازغىنى يوق،پۇتۇنلهي ئوزئالدىغا ئىدارە قىلىدۇ،ئارىسىد

نىڭ كونتىروللىغۇدا باشقا سېستىمىالر نورمال خىزمهت قىsystemcommanderىكى ھهرقانداق سېستىما بۇزۇلسىمۇ،
دېسكىدىكى سېستىما بۇزۇلسا،ھهممه سېستىمىغا كىرگىلى بولمايدىغان ئهھۋال يوcلىۋېرىدۇ،ئىلگىرىكىدەك

  ....مۇشۇنچىلىك كوپ مهشغۇالتتىن كېيىن ئېرىشكىنىمىز شۇنداق چوڭ ئۇتۇق بولدى.....ھاھاھاھا...!!!!!!!!!!!!!!!!..ق
linuxنى قاچىالش قا كهلسهك،ئۇwindowsسېستىمىلىرىنى قاچىالشقا قارىغاندا ئوخشىمايدۇ،ئۇنىڭ ئۇستىگه سېستىم

ا باشقۇرغىچى،تورمۇالزىمىتىر باشقۇرغىچىالردىن باشقا ئىشلىتىدىغان كىىشلهر ئاز،شۇڭا قاچىالش باسقۇچى نى سوزلىمىدى
،لېكىن ئىنكاسنىڭ ئازلىغىدىن توختىتىلدى،شۇڭا قاچىالش باسقۇتوغرىىسىدا تېمايولالنغانlinuxم،ئىلگىرى مۇنبهرگه
  ....چىنى سوزلىمىدىم

سۇپىسىغا ئالماشتۇرغانلىغى ئۇچۇن،ئىلگىرى كهintelشېركىتى پۇتۇن سېستىمىلىرىنىappleيهنه بىر ئىش بولسا،ھازىر
سۇپىسىدا ئىشلهتكىلى بولintelسېستىمىلرىنى يۇقىرى دەرىجىلىكmac osم ئادەملهر ئىشلىتىدىغان ئالما شېركتىنىڭ

نى ئىشلىتهلهيسىز،چۇنكى ئالما شېركىتى سېستى)破解版(شۇ ئېچىۋېتىلگهن ىدۇ،ئهگهر ئوزىمىز قاچىلىماقچى بولساق،

،قاتتىق دېتال تىپى ئۇد)硬件验证(ما قاچىلىنىۋاتقاندا قاتتىق دېتالنى تهكشۇرۇپ بهلگىلهش تېخنىكسى ئىشلهتكهن

مۇچوقۇم ئاساmac osنى ئىزدەپ باقسا بولىدۇ،破解版زىقىدىغان دوسالر توردىنۇل كهلمىسه قاچىالنمايدۇ،شۇڭا قى

سى رايونغا قاچىلىنىشى كېرەك،شۇڭا يۇقىرىدىكى ئۇسۇل بىلهن مهشغۇالت قىلساق بولىدۇ،قاچىلىنىپ بولغاندىن كېيىن
systemcoammanderئاپتوماتىك ھالدا ئۇنىمۇ ئوزىنىڭ يېتهكلهش جهدۋېلىغا كوچۇرىۋالىدۇ...  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
شۇڭا تېخنىك خادىمال!!!!..يۇقىرىدىكى مهشغۇالت پۇتۇنلهي قاتتىق دېسكىغا بولغان مهشغۇالت،خهتىرى بار:دىققهت

  ...رنىڭ يېتهكلىشىدە قىلىڭ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

چىغا قاvistaيۇمشاق دېتالىنىsystemcommanderقاچىلىسڭىزمۇ بولىدۇ،لېكىنvistaيۇقىرىدىكى ئۇسۇل بىلهن
بۇتوغرىلىق ..تېخنىكىسى نورمالسىزلىق كهلتۇرىشى مۇمكىن)uac(نىڭ ئابونىت كونتىرول قىلىشvistaلىماڭ،چۇنكى 

  !!!ماقاله بار،مۇنبهردىن ئىزدەڭ
~~~~~~~~~~~~~~  

ئۇشبۇ ماقاله بىردېسكىدا كوپ مهشغۇالت سېستىمىسى قاچىالش ئارزۇسى بار دوسالرغا،مۇالزىمىتىر تېخنىكسىى تهتتقىق ق
  ....لىدىغان دوسالرغا،ئىدا رە ئورگان مۇالزىمىتىرى تېخنىكلىرىغا ماس كېلىدۇ،ى

~~~~~~~~~~~~~~  
  :دىققهت قىلىڭ،مهسىلهن..بۇيرىقى دىكى ھهرقايسى بۇيرۇق ئارىسىدا بوش ئورۇن بار diskpartيۇقىرىدكى 

Dsikpart>select بوش ئورۇنdisk  0بوشئورۇن 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

  ...مهنمۇ ھهقسىز مهدىكارلىق قىلىپ ئىدارىگه كهتتىم..ىدارىنىڭ مۇالزىمىتىرى ئوڭشالدىشۇنىڭ بىلهن بۇ ئ
~~~~~~~~~~~  

  :يۇمشاق دېتالنى چۇشۇرۇش ئادرىسى
  ئۇلىنىش

  ...چۇشىنىكسىز ئورۇن بولسا،ئىنكاس يېزىڭ
  :ىتىمۇنبهر تېخنىكا كومىت
  مهدىكار ئهپهندىم

  كۇنى-29ئاينىڭ-9يىلى-2007
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ى بولسا،مېنىڭ مۇالبولىدۇ،بۇسۇرەتتىكىس دىگهن ئورۇن ،دەل رايونغا ئايرىلمىغان بوش ئۇرۇن،قارا رەڭلىك未指派سۇرەتتىكى

 ... ھى ھى ھى...رايونىغا ئىسىم قويۇشنى ئۇنتۇپ قاپتىمهن دە تۇتقان،دېسكاwin2003زىمىتىرىم،سۇرەتنى
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :ماقالىدە بىر سوزنى خاتا يېزىپ قويۇپتىمهن

为分配دىگهن سوز ئهسلى未分配ت قىلىمهنئۇمى دوسالرنىڭ تۇزىتىپ ئوقىشىنى..دەپ يېزىلىشى كېرەك ئىدى... 

 ..... ھى ھى ھى....مهنىسى بولسا،تېخى رايونغا ئايرىلمىغان دەپ چۇشىنىپ تۇرساق بولىدۇ
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تىما-22  

  ...چۈشهنچه ۋە ئىزاھات» مهدىكار«

 
بۇتېمۇبارەك بولسۇن، ئهسساالم ئهلهيكوم،ھورمهتلىك مۇنبهر ئهھلى،روزى ھېيتىڭىزالرغا ئالدىن

ئىدىم،مۇنبهرگه چىقار غان بولىشى مۇمكىن مىنى مۇنبهرگه چىقرىشىنى ئايالىمغا تهۋسىيه قىلغان

...... 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :تىما توغرىسىدا

ئىستىمالچىالر كوپ ئۇچرىتىدىغان ۋ ئىنىمىزئابلىمىت ئهپهندىم،ئالدىنقى كۇنى ھارىرقى كهڭ   

شېركىتىنىڭ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇAMDۋە كىتىشېرINTELە تاالش تارتىش كوپهرەك بولغان

سۇپىسىغان قارىتا چۇشهنچه بېرىشىنى سوراپ تېما يولل چلىرىدىكى پهرىق ۋە ئۇالرنىڭ خىزمهت

تېخنىكلىرىمىز بۇتوغرىسىدا ئوزلىرىنىڭ قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ،بۇتې بىرنهچچه...ىغان ئىدى

قىلىمهن ايدۇ،دوسالرنىڭ كورۇپ بېقىىشنى ئۇمىتتولۇقالش ۋە چۇشهنچه رولىنى ئوين ما پهقهت

... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :مۇھىم سوزلهر

AMDشېركىتى 

INTELشېركىتى 

 (摩尔定律)موئېر قانۇنىيىتى
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HyperTransport 

FSB 

HyperTranding 

K6 

K8 

64bit64(ھېساپالش位运算) 

K10 

 (缓存)بۇففېر

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :تارىخ

AMDشېركىتىAMD(=Advanced Micro Devices 超微半导体 ) يىل- 1969بولسا

شهھىرىدە،دۇنياۋى  قۇرۇلغان،باش شېركهت ئورنى ئامىرىكا كالىفورنىيه شىتاتىنىڭ سانۋېئېل ى

ئاساس...تهتقىقات ئورنى بار چوڭ شېركهت،دۇنيانىڭ ھهرقايسى يهرلىرىدە زاۋۇتلىرى ۋە تېخنىكا

ئۇچۇر ئاالقه ئىشلىرى ئۇچۇن مهركىز رى ۋەەن ھېساپالش ماشىنىسى،ئىستىمال ئېلىكتىر سايمانلى

ي-2006سهرپىياتى سايمانلىرىنى تهمىنلهيدۇ، ى بىرتهرەپ قىلغۇچ،ساقلىغۇچ ۋە توۋەن ئېنىرگىيه

پايچېكىنى سېتىۋېATIشېركىتى(显示芯片)ئوزەك ىلى دۇنياۋى ئورۇندا تۇرىدىغان كورسهتكۇچ

ك تهتقىقاتى،ياساش ۋە ئاساسى تاخكېيىن،كورسهتكۇچ ئوزە لىش ئارقىلىق،ئوزىگه قېتىۋالغاندىن

ۋە ئىشلهپچقىرىش تهك ئىقتىدارالغا ئېرىشىپ،ئوزىنىڭ ت تهتقىقات(主板芯片组)تا ئوزەكلىرى

I(بولۇپمۇ ئىستىمال چىالرغا قارىتا بازاردا(بازار ئىگهللىشى...سۇردى ەرەققىياتىنى تېخىمۇ ئىلگىرى

NTELقالسىال ئىككىنچى ئورۇندا شېركىتىدىن... 

~~~~~~~ 
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INTELشېركىتى 

شېركىتى كالىفورنىيه شىتات كۇنىبابو نوئىس ۋە گېدېن موئېر نىڭ يېڭى-18ئاينىڭ-7يىلى-1968

دىگهن شېركهتتىنINTELCOدولالربىلهن مىڭ15ىتىدا قۇرۇلدى،ئارىدىن ئۇزۇن ئوتمهي،ئۇالر

INTELسېتىۋالدى،شۇنىڭ بىلهن دىگهن ئىسىمنى قوللىنىش ھوقۇقىنىINTELشېركىتى رەسمى دۇ

شېركىتنىڭ تېخنىكى خوف ئهپهندىم دۇINTELكۇنى،-15ئاينىڭ- 11يىلى- 1971كهلدى، انياغ

لىق4bitبولسا4004چىقتى، نى ياساپ4004بىرنچى دانه مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ نيادىكى

)4位处理器)،مىڭ بۇيرۇق ئىجراق50بار،سىكۇنتىغا دانه بۇيرىغى45مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ

بۇئا(دىن توۋەن بولىسمۇENIACكومپىيوتىر ادىكى بىرنچى دانهىلىدۇ،ھېساپالش سۇر ئىتى دۇني

ئوينىڭ ئىچىدە قۇرۇلغان ،ئېغىرلىغى نهچچه توننا كې داش ئېلىكتىر المپىدىن قۇرۇلغان،يوغان بىر

 .....گىراممۇ كهلمهيدۇ10توپالشتۇرىلىشى ناھايىتى يۇقىرى،ئېغىرلىغى ،ئۇنىڭ..)ھاھاھا..لىدۇ

شېركىتىنىڭ IBMقىلغۇچنى مهركىزى بىرتهرەپ8088نتېل شېركتى يىلىدىن باشالپ ،ئى-1981   

قىلىپ سېتىلغاندىن باشالپ،ئىنت ھېساپالش ماشىنىلىرىغا ئىشلىتىدىغان مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ

شېركىتىنىڭ تهتقىقات نهتىجىلىرى ۋە بىكى ىل شېركىتى رەسمى بازاردا قهد كوتورۇپ چىقتى،ئىنتىل

 ......زور رول كورسهتتى رنىڭ ئۇمۇملىشىىداتكهن ئولچهملىرى كومپىيوتى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :(摩尔定律)موئېر قانۇنىيىتى

ئوتتۇرىغا قويغان،يهنى يىلى-1965بۇنى ئىنتىل شېركىتنىڭ قۇرغۇچىسى بولغان موئېر ئهپهندىم 

نئايدا قا18ھهر)نىڭ سىغىمى توپالشتۇرۇلغان توك يولىدىكى ئىچكى ئوزەكلهر( ئوزەكنىڭ سىغىمى

 ...مولچهرلىگهن ۇنىيهتلىك ھالدا بىرھهسسه ئاشىدىغانلىغىنى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

K6 
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AMDشېركىتى ئوزىنىڭK6قىلغۇچلىرىدا،ئىنتىل ش قۇرۇلمىسىدىن ئىلگىرىكى مهركىزى بىرتهرەپ

ئۇلنىش ئېغىزى،ئاساسى ئۇچۇر ېركىتىنىڭ كهينىگه ئهگهشتى دېسهكمۇ بولىدۇ،مهسىلهن ئوخشاش

ئوزىنىڭ مهركىزى بىرتهرەپ  شېركىتىAMDقۇرۇلمىسىدىن كېيىن،K6هن دەك،لېكىن لىنىيه دىگ

ئوزىنىڭ كوپ مېدىئا بۇيرۇق توپلىم....قۇتۇلدى قىلغۇچلىرىدا ئىنتىل نىڭ كهينىگه ئهگىشىشتىن

بۇيرۇق توپلىمىنى تېخىمۇ ئوبداMMX ئىنتىلنىڭ غا قايتىدىن ئوزگهرتىش قىلدى ۋە3D Nowى

 ......ن قولاليدىغان بولدى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

K8،قۇرۇلمىدىن باشالپالAMDمهركىزى بىرتهرەپ قىل شېركىتى ئىچكى ساقلىغۇچ كونتىروللىغۇچنى

تېخىمۇ تېزلهشتۇرۇپ،ھېساپال غۇچنىڭ ئىچگه ئورۇنالشتۇرۇپ،ئىچكى ساقلىغۇچتىن ئۇچۇر ئېلىشنى

شېركىتىنىڭ مهركىزى بىرتهAMDئۇچرىتىدىغان ش ئۇنىمىنى يۇقىرى كوتۇردى،ھازىر بازاردا كوپ

 ئىشلهتكهن، قۇرۇلمىسىنىK8 رەپ قىلغۇچلىرى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

K10 

ئاينىڭ ئاخىرىد-9(باشلىدى بۇقۇرۇلمىدىكى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچال ئهمدى بازاغا سېلىشىنى

 .....ئارقىلىق مهخسۇس توختىلىمىز بۇتوغرىسىدا باشقا تېما)ىن باشالندى دېسهكمۇ بولىدۇ،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HyperTransport 

يۇقىرى سۇر ئهتلىك،ۋاقىتى سهرپىياتى توۋەن، شېركىتنىڭ سۇپىسىدا ئىشلىتىدىغانAMD بۇبولسا

لىنىيه،ھهرقايسى سايمان ۋە ئوزەكلهر ئارىسىدىكى  ئۇدۇلمۇ ئۇدۇل ئۇچۇر ئالماشتۇرىدىغان غول

 ،3.0اليىهىلهنگهن،ھازىرقى يېڭى نۇسخىىسىكوزدە تۇتۇپ  ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشنى تېزلهشتۇرۇشنى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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HyperTranding 

ق)بهزى تىپتىكى(بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىنىڭ دەۋرىدە،ئىنتېل مهركىزى pentium4 بهلكىم دوسالر

نىڭ قىسقارتىHyperTrandingمۇمكىن،بۇدەل نى كورگهن بولىشڭالرlogo دىگهنHTېپىدا

بولسا،مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئىچىدىكى بى تېخنىكىسىHyperTrandingپ يېزىلىشى،

توك يولىدا لوگىكىلىق ھالدا،مهھهۇم بىرتهرەپ قىلى)بېرىلمىگهن يهنى تېخى خىزمهت(كار تۇرغان

بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ خىزمهت ئۇنىمىنى تېخىمۇ يۇقىرى كوتىرىشنى كو ش بولىكى قۇرۇپ،مهركىزى

سېت رولۇق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ بىلهن پهرقى بار،شۇڭاتېخنىكا،رەسمى قوش ياد زدە تۇتقان

بهزى دۇكانچ ھازىرغۇ ئاساسهن بازاردا ئازالپ كهتتى،شۇنداق بولىسمۇ...ىۋالغان دىققهت قىلىڭ

 ...ىالر ئالداپ سېستىپ قالمىسۇن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FSB 

ئىدىم،شۇنداق بولىسمۇ،ب تالغانبۇتوغرىسىدا قاتتىق دېتال تېمامنىڭ ئاساسى تاختا قىسمىدا توخ

بولسا ،ئالدىنFSBكورىمىز، نى پهقهت ئىنتىل سۇپىسىداFSBۇيهردە قىسقىچه توختىلىپ ئوتهي،

شىمالى --- بىرتهرەپ قىلغۇچ قى ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش غول لىنىيهسى دىگهن گهپ،يهنى مهركىزى

ورسىتىدۇ،مهركىزى بىرتهلىنىيهسىنى ك ئىچكى ساقلىغۇچ ئارسىدىكى ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش--- ئوزەك

ئىتىنىڭ تېزلىگىدىن،توختىماي ئىچكى ساقلىغۇ رەپ قىلغۇچ ئوزىنىڭ ئۇچۇر بىرتهرەپ قىلىش سۇر

قىلىدۇ،لېىكىن ئىچكى ساقلىغۇچ ئوزىنىڭ خىزمهت سۇر ئىتىنى چتىن ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشنى تهلهپ

قى غول لىنىيهنىڭ سۇرئىتىنقاندۇرۇپ بواللمايدۇ،ئۇنداقتا مۇشۇ ئالدىن ڭ ئاستىلىغىىدىن تهلهپنى

شېركىتAMDئۇچۇر كهڭلىگىنى كهڭهيتىش ئارقىلىق ئىقتىدارنى كوتۇرگىلى بولىدۇ، ى تېزلىتىش ۋە

 سۇپىسىدا بولسا،ئىچكى ساقلىغۇچ كونتىرول قىسمى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئىچىدە ىنىڭ

ئالماشتۇرىدۇ،لې پ ئۇچۇرمۇجهسسهملهنگهن بولغاچقا،ئۇدۇلال ئىچكى ساقلىغۇچنى كونتىرول قىلى

ئۇچرايدۇ،شۇنىڭ بىلهن كىىشل كىن يهنىال لىنىيهنىڭ كهڭلىگى ۋە خىزمهت سۇر ئىتىنىڭ تهسىرىگه



            مهدىكار توپالملىرىنىكا كومىتىتى                                                                         خاقىلالر مۇنبىرى تېئ

  
 www.uyebook.com                                           ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى 

153

تېخنىكىنىڭ يېڭىلى.....ئېلىپ كهلدى ەر قوش تونىللىق ئىچكى ساقلىغۇچ گۇرۇپپىسى تېخنىكىسىنى

 .....ئازايماقتا نىپ تۇرۇىشى بىلهن توسالغۇالر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

64bit64(ھېساپالش位运算) 

ھېساپالش تېخنىكس32bit)ئابونىتالر سىز ۋە مهندەك ئاددى(بىز ھازىر كوپىنچه ئىشلىتىۋاتقىنىمىز

تېخنىكىسى قوللىنىلغان يۇم64bitبهزى(اليىهىلهنگهن ى،يۇمشاق دېتالالرمۇ مۇشۇ تهلهپ بىلهن

لىق ھېساپالشنى قولاليدىغان 64bit)........ئۇالرنى ئىشلىتهلمهيمىز شاق دېتالالرمۇ بار،لېكىن بىز

بولسا ئو64bitمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ دېيىلىدۇ،بۇيهردىكى 64bitقىلغۇچ مهركىزى بىرتهرەپ

通用寄存器)رېگىستېر نۋېرسال GeneralPurpose Register)قارىتىلغان،يهنى ئونۋېرس

ھېساپال64bit...لىكدىگهن64bitساقلىغۇچنىڭ ئىچىدە ساقلىغى بولىدىغان ئۇچۇر ال مۇددەتلىك

ئالماشتۇ ئاالھىدىكىگى بولسا كوپلىگهن ئىچكى ساقلىغۇچ ئورنىنى ئىگهللهيدىغان،ئۇچۇر شنىڭ

فىلىم كىرىشتۇ:مهسىلهن(يۇقىرى رىدىغان ۋە يۇقىرى سىغىمدىكى ئۇچۇر بىرتهرەپ قىلىشتا ئۇنۇمى

ىز ئىشلهتكهنگهپنىڭ پوسكاللىسى س)....دىگهندەك ئولچهملىك سۇرەت بىرتهرەپ قىلىش3رۇش،

لىق ھېساپالشنى قولاليدىغان 64bitھازىر....سېستىمىسىغا باغلىق  يۇمشاق دېتالغا ۋە مهشغۇالت

 .......ئاز يۇمشاق دېتالالر بهك

ھېساپالش تېخ64bit يۇقىرىدىكى ئىككى شېركهت ئوزلىرىنىڭ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىدا

 نىكىسىنى تهمىنلىگهن

 .....AMD-64بولسا نىڭAMDتېخنىكىسى،EM64tئىنتىل شېركىتنىڭ بولسا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` 

 (缓存)بۇففېر
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توختىلىپ ئوتكهن،شۇند ئىلگىرىكى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ مهخسۇس تېمامدا بۇتوغرىسىدا  

ئىچكى قىسمىدا ئۇچۇر الرنى  مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ......اق بولىسمۇ قىسقىچه توختىالي

خىزمهت چاستوتىسى ھېساپالش يادروس رتهرەپ قىلىشنى تېزلىتىش ئۇچۇن مهلۇم چوڭلۇقتا ھهمبى

ئالدىن ساقلىغۇچالر بولىدۇ،بۇنى بۇففېر دەيمىز ى بىلهن تهڭ بولغان تېزلىكته خىزمهت قىلىدىغان

دەرىجىلىك بۇففې-1دەرىجىلىك دەپ ئايرىلىدۇ،- 2ۋە دەرىجىلىك- 1،خىزمهت ئايرىمىسى بىلهن 

بولهككه ئايرىۋېتىلگهن،بىربولهك ئۇچۇر ساقاليدۇ،يهنه ب  سىغىمى كىچىك بولىدۇ،ئۇئىككىر نىڭ

 ..ساقاليدۇ ىر بولهك بۇيرۇق

غىچه،ئۇنىڭ4mbدىن512kbكوپىنچه دەرىجىلىك بۇففېرنىڭ سىغىمى يۇقىرى بولىدۇ،ھازىر-2  

پ،ھېساپالش يادروكوچۇرۇپ ئهكىرىۋېلى  رولى بولسا،ئالدىنئاال ئۇچۇرالنى ئىچكى ساقلىغۇچتىن

شېركىتى ئهزەلدىن ئىنتل شېركىتىگه قAMD...قاندۇرۇش سىنىڭ ئۇچۇر بىرتهرەپ قىلىش تهلىۋىنى

قىلغۇچنىڭ بۇففېرى سىغىمى كىچىك اليىهىلهيدۇ،بۇيىل ئهمدىال بازارغ ارىغاندا مهركىزى بىرتهرەپ

ياساپ  ولسا،ئوزىنىڭئېنتىل ب......دەرىجىلىك بوففېر ئورنى قويۇلغان-3قۇرۇلمىداK10سالغان ا

بىرتهرەپ قىلغۇچلىرى چىقىرىش تېخنىكىسى ۋە تهتقىقاتتىكى زور ئىلگىىرىشى بىلهن ھهممه مهركىىز

 ........نىڭ بوففېر سىغىمى يۇقىرى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ئۇمۇملىشىىش سۇر ئىتى بىلهن بىز بۇيىلدىن بۇيانقى قوش يادرولۇق مهركىىز بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ

تونۇشتۇق،بهزىلىرىنى بىز ئاڭالپمۇ باقمىغان، تېخمۇ كوپ يېڭى ئاتالغۇ ۋە يېڭى تېخنىكىالر بىلهن

رىقابىتى بىز كهڭ ئابونىتالرغا پايدا ئېلىپ كهلدى،باھامۇ توخـ لېكىن بۇ ئىككى شېركهتنىڭ بازار

ىشلهيدىغاننى ئ چۇشىۋاتىدۇ،لېكىن بىز كومپىيوتىر سېتىۋالغاندا قاراقويۇق چوقۇم ئهڭ تېز تىماي

ئېنىق چۇشهنچىمىز بول سېتىۋالىمهن دەپ پۇلنى بۇزساق بولمايدۇ،چوقۇم ئوزىمىزنىڭ تهلىۋىمىزگه

ئالدى بىلهن ئېنىقلىۋېلى بۇنى....مهسىلهن،بۇكومپىيوتىرنى نىمىگه ئىشلهتمهكچى؟:ىشى كېرەك

وخشاشال كېرەككهئىشلىتهلمىسڭىز ئ مىڭ سومغا كومپىيوتىر ئالسىڭىزمۇ،ئۇنى قامالشتۇرۇپ10....ڭ
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توردابۇئىككى شېركهتنىڭ مهھسۇالتىنى تونۇشت...كورىنىدۇ  كهلمهس ئهخلهت ئورنىدا كوزىڭىزگه

ۋە تىلاليدىغان ماقالىلهر ساماندەك،لېكىن بۇ ئىككى شېركهتنى ۇرىدىغان،ئۇالرنى ماختايدىغان

 ....ئېلىپ كهلگهن پايدىسىنى سوزلهپ تۇگهتكۇسىز ڭ بىز كهڭ ئابونىتالرغا

 :تهۋسىيه   

قىلىشنى كوزدە تۇتۇپ كومپ ئولچهملىك اليىهىلهش،سۇرەت بىر تهرەپ3سىز فىلىم كىرىشتۇرۇش،   

 ...كوپهرەك كوڭۇل بولۇڭ ىيوتىر سېتىۋالماقچى بولسىڭىز ،ئۇنداقتا ئىنتىل سۇپىسىغا

رىجبولسىڭىز،يۇقىرى دە)ئامراق ئولچهملىك ئويۇنالرغا3چوڭ تىپتىكى(سىز قاتتىق ئويۇن خۇمار  

 ......قىلىڭ ۋە ئىنتىل سۇپىسىغا دىققهتAMDىلىك

چىقىشنى خالىسىڭىز تهننهرقى  سىز پهقهت ئويۇن بىلهن خوشىڭىز يوق،پهقهت يېزىقچىلىق ،تورغا 

 ....يامان ئهمهس ئىنتىلنىڭمۇ...سۇپىسىغا كوڭۇل بولۇڭAMDتوۋەنرەك بولغان

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

سوئال سورىشىنى ئۇمىت قىل غان يهرلىرىگهتۇزىتىش قىلىشنى،پىكىر ۋەدوسالرنىڭ تېمىنىڭ خاتابول

 ...ىمهن

  

 مۇنبهر تېخنىكا كومىتىتى

 مهدىكار

2007-10-9 

 ..............................ئويدە
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تىما-23  

  ...مهۋھۇم سىستىما قاچىالش» مهدىكار«

 
قاچىالش توغرىسىدا تو بىلهن بىر قاتتىق دېسكىدا ئوزئارا باغلىنىشمىغان كوپ سېستىمائالدىنقى قېتىم،دوسالر 

سىنىغانالر باردۇر،ئۇنداقتا بۇگۇنكى دەرسىمىز دە ختالغان ئىدۇق،دوسالر سىناپ كوردىمىكىن بىلمىدىم،بهلكىم

ز،شۇڭا تېمىمىزنى توغرىسىدا توختىلىمىVirtual PC 2007سېستىما دېتالى  مىكروسوفىت شېركىتنىڭ مهھهۇم

 :بۇرۇن،دوسالر توۋەندىكى ھوججهتلهرنى تهييارلىشىڭالرنى ئۇمىت قىلىمهن باشالشتىن

1.NET Framework1.1چۇشۇرۇش نۇسخسىنى 

2.Microsoft.NET Framework v2.0 简体中文版 

قاچىالنغاندىن كېيىنال،مهھهۇم سېستىما ق ئالدى بىلهن بۇئىككى دېتالنى چۇشۇرۇپ قاچىاليمىز،بۇئىككى دېتال

كېيىن بۇئىككى دېتالنى تهلهپ قىلىدىغان يۇمشاق دېتالالرم ۇندىنورالىنىڭ خىزمهت مۇھىتى تهييارلىنىدۇ،ب

 .بهھرىمهن بولىدۇ ۇ نورمال خىزمهت مۇھىتىدىن

 ؛.چۇشۇرىمىز نىVirtual PC 2007ئاندىن بۇگۇنكى باش پېرشۇناز   

 چۇشۇرۇش قاچىلىنىش ھوججىتىنى 

 چۇشۇرۇش خهنزۇچه خهت ھوججىتىنى
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ت سېستىمىسىغا تهسىر يهتمىگهن ئمهشغۇال كوپىنچه كومپىيوتىردا مهشغۇالت ئېلىپ بارغاندا،ئهسلىدىكى      

پىروگىرامما،توربىكهت سېستىمىسنى سىناشقا توغراكېلىدۇ،بۇۋاقىتتا ت اساستا،مهلۇم يۇمشاق دېتال،ۋېرۇس ياكى

شۇنىڭبىلهن قوش سېستىم..بىر كومپىيوتىر بولسا ئهلبهتته ياخشى ئىش،لېكىن بولمىسىچۇ؟ ەجرىبه ئۇچۇن يهنه

بۇبهكال...توغرا كېلىدۇ وزغاپ يهنه بىر سېستىما ئۇستىدە تهجرىبه ئېلىپ بېرىشقائىشلىتىپ،سېستىمىنى قايتا ق ا

سېستىمسىدىن بىر قاتتىق دېتال سېستىمىسىدا بهھرىمه ئۇنداقتا بىرال ۋاقىتتا ئىككى مهشغۇالت... ئاۋارىچلىق

مهھهۇم سېستىما ....دارئىقتى بۇدەل مهھهۇم سېستىما قورالى بىزگهتهمىنلىگهن...ئهلبهتته...بوالمدۇ؟ ن بولغىلى

قاچىلىغاندىن كېيىن،مهھهۇم سېستىما دېتالى تهمىنلىگهن  يۇمشاق دېتالىنى ئاساسى مهشغۇالت سېستىمسىىغا

بىرۋا!!!!..سېستىمىغا ھهرقانداق مهشغۇالت سېستىمىسى قاچىالپ ئىشلهتسهك بولىدۇ سهپلهنمه بويىچه،مهھهۇم

ئاساسى سېستىمى تىمىسى قاچىالپ قويساقمۇ بولىدۇ،شۇنىڭبىلهنمهھهۇم سېستىمىغا نهچچه مهشغۇالت سېس قىتتا

سېستىمىغا يوتكهپ،تهجرىبىنى مهھهۇم  دا ئىشلهنگهن پىروگىرامما ۋە باشقا ۋاھاكازا نهرسىلىرمىزنى مهھهۇم

بولۇپمۇ توربىكهت بىله....يۇقىرى كوتىرىشتهك ئۇنۇمگه ئىگه سېستىمىدا يۇرگۇزسهك بولىدۇ،خىزمهت ئۇنۇمىنى

 ....بهكال ماس كېلىدىغان يۇمشاق دېتالبۇ پىلىشىدىغان دوسالرغان ھه

يهنه بىرخىلى بولسا،ئ..دېتال خاالس مهھهۇم سېستىما قورالى ئىككى خىل بولىدۇ،بىرخىلى پهقهت يۇمشاق   

ھېساپالش سۇپىسىدا تهمىنلىگهن قاتتىق دېتال ئارقىلىق م شېركىتى ئوزىنىڭ يېڭى دەۋىردىكىamdىنتىل ۋە

بىز ھازىرچه مهھهۇم سېستىما يۇمشاق دېتالى توغ....(硬件虚拟化技术)تهمىنلهش خىزمهت سۇپىسىەھهۇم 

 ....بولىدۇ توختىلىمىز،كېيىنچه ئاندىن تهلهپكه ئاساسهن قاتتىق دېتال جهھهتكه ئوتسهك رىسىدا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ：تهلىپى مهھهۇم سېستىما دېتالىنىڭ قاتتىق دېتالغا بولغان

 :بولىسمۇ مۇنداق سهپلىمه بولسۇن ومپىيوتىرلىرىمىز ئاساسهن تهلهپنى قاندۇرااليدۇ،شۇنداقھازىرقى ك 

  گىگاگېرتىستىن يۇقىرى.2:مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ 
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سېستىمىدا سۇرئهت بهك ئاستا ب مىگابيىت256(مىگابايىت توۋەن دەرىجه ھېساپلىنىدۇ512:ئىچكى ساقلىغۇچ

 (ولىدىكهن

گىگ10قاچىلىيااليسىز،توۋەنرەك بولسا ايىت بوش ئورۇن بولسا،يهنه باشقا سېستىمىنىمۇگىگاب20:قاتتىق دېسكا

 ...بايىت بولسىمۇ بولىدۇ

ۋە قاتتىق دېتاbiosدېتالىنىڭ ئوزىنىڭ چۇنكى مهھهۇم سېستىما(تهلهپ يۇقىرى ئهمهس；كورسهتكۇچ كاردا

 (ھاھاھا..ۇدېتال سهپلىمه ئهمهسم ل سهپلىمىىسى بولىدۇ،ئهلبهتته مهھهۇم قاتتىق

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 .قاچىالشنى باشلىساق بولىدۇ بارلىق ئالدىن تهييارلىق خىزمهتلهر ئاياقالشقاندىن كېيىن،دېتالىنى

~~~~~~~ 

 

 ...بېسىپ،داۋامالشتۇرىمىز نىnextىلىنىش ھوججىتىنى قوش چېكىپ قاچىالشنى باشاليمىز،قاچ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 ..قىلىپ داۋامالشتۇرىمىزnextتالالپ، ى تهلهپ قىلىدۇ،شۇڭا ئۇستىىدىكى ئورۇننىكېلىشمنامىگه قوشۇلىشىمىزن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 ..نى بېسىپ داۋامالشتۇرىمىزnextبولغان،بۇيهردىمۇ بۇرۇن كىرگۇزۇلۇپئۇچۇر تولدۇرۇش كوزنىكى،تهستىق نومىرى ئاللى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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changقاچىلىماقچى بولسىڭىز،ئۇنداقتا ېرىدۇ،ئهگهر باشقا دېسكا رايونىغاپىروگىراممىنى قاچىالش ئورنىنى كورسىتىپ ب

eتالالپ بهرسىڭىز بولىدۇ،تالالپ بولغاندىن كېيىن كونۇپكىسىنى بېسىپ،دېسكىدىن قاچىالش ئورنىinstallكونۇپكىسى
 ...باشاليمىز نى چېكىپ،قاچىالشنى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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canc(ھاھاھاھا..قالغان بولسىڭىز ئىكىكىلنىپ(قاچىلىنىش ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ،ئهگهر قاچىالشنى توختاتماقچى بولىسڭىز
elه ئېيتىشماڭبولغۇچ كونۇپكىىسنى باسسىىڭىز بولىدۇ،بولمىسا قاچىلىنىپ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 .....كونۇپكىسىنى چېكىپ،ئاخىرالشتۇرىمىزfinishقاچىلىنىش ئاياقالشتى،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ئهمدى خهنزچه خىهەت نۇسخا ھوججىتىنى قاچىاليمىز
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لىساق بنى بېسىپ قاچى安装بولساق، ئهگهر يۇمشاق دېتالنى قاچىلىغاندا،دېتالنىڭ قاچىالش ئورنىنى ئوزگهرىتمىگهن

كونۇپكىسىنى چېكىپ،يۇمشاق دېتال قاچىالنغان浏览بولساق،ئۇنداقتا ولىدۇ،ئهگهر قاچىلىنىش ئورنىنى ئوزگهرىتكهن

 ....سىتىپ بېرىشىمىز كېرەك  ھوججهت قىسقۇچنى كور
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :مهشغۇالت
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گه 开始---程序بولمىسا،ئۇنداقتا يۇمشاق دېتال قاچىلىنىپ بولغاندىن كېيىن،ئۇستهل يۇزىدە قوزغىتىش كونۇپكىسى

بىرىنچى قېتىم قوزغاتقاندىكى ھالهت،تېخى خهنزۇچه كورسهت ھازىر قى ھالىتى بولسا،بىز....كىرىپ ئىجرا قىلساق بولىدۇ
 ...بېسىپ،يېتهكلهش كوزنىكىنى ئوچۇرىمىز كونۇپكىسىنىcancel دى،شۇڭامى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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تالالپ،تهڭشهش كوزنىكىنى ئا نىoptionsكونۇپكىنى بېسىپ،fileئاندىن قېپقالغان كىچىك كوزنهكنىڭ ئۇستىدىكى

 ...چىمىز
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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كوزنهكته يۇمۇالق يهرشارى ش سول تهرەپ)ھاھاھا..اپتىمهنرەسىمنى خاتاتۇتىۋ(ئاندىن بۇكوزنهكتىكى ئهڭ ئاستىدىكى

تهرەپ كوزنىكىدە توۋەنگه تارىتقىلى بولىدىغان كىچىك  تالالنمىسى بار،شۇنى تاللىساق،ئوڭlanguageەكلى ئۇستىدە
مۇقۇمالشتۇر كونۇپكىسىنى بېسىپokنى تالالپ بولۇپ،simplafidchinesئاستىدىكى كوزنهك بار،شۇكوزنهكتىن،ئهڭ

 ...قوزغاتساق،خهنزۇچه كورىنىدۇ ز،ئاندىن مهھهۇم سېستىما دېتالىنى ئوچۇرىۋېتىپ،قايتاىمى
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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مهھهۇم مهشغۇالت سېستىمىسىغا دائى ندىن كېيىن،يېتهكچه كوزنهكنىڭ يېتهكلىشى بىلهنيۇمشاق دېتالنى قايتا قوزغاتقا
سېستىما ئىشلهتكهنلىكىمىز ئۇچۇن،ئهڭ ئۇستىدىكى تالالش بىلهن مهش بىز بىرىنچى قېتىم مهھهۇم...ر قۇرۇشنى باشاليمىز

 ...................قىلىمىز下一步بولىدۇ،ئاندىن غۇالت قىلساق

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
دېسكىىدىكى ئورنىنى بهلگىلهپ بېرىمىز يېڭى ئېچىلغان كوزنهكته،بىز مهھهۇم قاچىالنماقچى بولغان سېستىمىنىڭ قاتتىق

بهلگىلهپ قويغان ھوججهت قىسقۇچنى كورسىتپ بهرسهك بولىدۇ،مهن  رايونىدىكى ئوزىمىز ئالدىن،يهنى مهلۇم دېسكا
 .. بهلگىلهپ قويغان گىگابايىت ئورۇن بېرىشنى10سېستىمىغا  مهھهۇم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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winسېستىمىسىنى تالاليمىز،مهن ئالدىبىلهن يېڭى ئېچىلغان كوزنهكته،بىىز مهھهۇم سېستىمىغا قاچىاليدىغان مهشغۇالت

ۇباشقا سېستىما دېسكامنى بىرسى ئهكىتىپ تېخچه قايت(بولغانلىغىم ئۇچۇن مۇالزىمىتىر سېستىمىسىنى قاچىلىماقچى2000

 ..باسىمىز نى下一步نى تاللىدىم،تالالپ بولۇپ،windows2000شۇڭا....)خهپ...بهرمهيۋاتىدۇ رۇپ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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گىگابيىت ئىچكى ساقلىغۇچى1بېكىتىمىز،مهن  سېستىما ئىشلىتىدىغان ئىچكى ساقلىغۇچ مىقدارىنىبۇكوزنهكته بىز مهھهۇم

مىگابايىت ئورۇن بولۇپ بهردىم،شۇڭا ئوزىمىزنىڭ قاتتىق300تالالپ نى更改分配内存大小م بولغاچقا،ئالدىبىلهن

 ....قىلىمىز下一步ئاندىن...بويىچه بىكىتسهك بولىدۇ  دېتال سهپلىمىمىز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ...كهچۇرۇڭالر تورنىڭ نورمالسىزلىغىدىن بولهككه ئايرىلىپ كېتىدىغان بولدى،دوسالر 
  

 مۇنبهر تېخنىكا كومىتىتى

 مهدىكار 

 كۇنى-17ئاينىڭ-10يىلى-2007

 ئىشخانىدا 

 
 :داۋامى كهلدى تورنىڭ نورمالسىزلىغىدىن ئىككى بولهك بولۇپ قالدى،شۇنداقتىمۇ 

 

 ..قىلىڭ下一步بېرىمىز، نى تالالپ،دېسكا سىغىمى بهلگىلهپ新建虚拟硬盘 بۇكوزنهكته

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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بهردىم،سىزمۇ ئوزى ئورۇن ئايرىپ)گىگابايىت 1يهنى(مىڭ مىگابايىت10مهن مهھهۇم سېستىمىغا

قاچىلىغاندىن كېيىن بهك كىچ لېكىن سېستىما....ڭىزنىڭ ئهھۋالىڭىزغا ئاساسهن ئايرىپ بېرىڭ

....................قانداق دىدىم؟.....بولسۇن گىگابايىت6دىمۇك بولۇپ كهتمىسۇن،توۋەن بولغان

下一步قىلىمىز.... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 .................چېكىنىمىز نى بېسىپ完成ئهمدى...مهشغۇالت مۇۋاپىقىيهتلىك بولدى
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

مهشغۇالت سېستىمسىىغا قارىتا تا شۇنداق قىلىپ مهھهۇم سېستىما دېتالى ۋە قاچىالنماقچى بولغان

مۇالزىمىتىر سېستىمwin2000بولغان ئهمدى بۇگۇنكى ئىككىنچى پېرشۇناز..لالش پۇتۇپ بولدى

 .........ىسىنى قاچىاليمىز

  

 مۇنبهر تېخنىكا كومىتىتى   

 مهدىكار 

 كۇنى-17ئاينىڭ-10يىلى-2007

 ئىشخانىدا 

 
 :مۇالزىمىتىر سېستىمىسىنى قاچىاليمىزwin2000ئهمدى ئىككىنچى پېرشۇناز بولغان

قاچىلىنىش دېسكىسى بولمىسا،ئۇن نىڭ قاچىلىنىش دېسكىسى بولىشى كېرەك،ئهگهرwin2000 ئالدىبىلهن قولىمىزدا  

سېستىمىغا مهھهۇم ئوپتك دېسكا قورالىنى قاچىالپ،مهھهۇم ئ بولسىمۇ بولىدۇ،شۇڭا(虚拟光盘) مهھهۇم دېسكىسىداقتا

كېيىنال،بۇفىزىك قاچىلىنىپ بولغاندىنVirtual PC 2007تهڭشهپ قويغان بولساق،ئۇنداقتا وپتىك دېسكا ئاپاراتى
wi نمىسىغا قېتىۋالىدۇ،شۇڭا ئاساسى سېستىمىداتالال لىك ئوپتىك دېسكا ۋە مهھهۇم ئوپتىك دېسكىنى ئوزىنىڭ سايمان

n2000نىڭisoئوپتىك دېسكىغا ئهكىرىپ قويساقال، ھوججىتىنى مهھهۇمVirtual PC 2007دا نورمال سېستىما قاچ
قاچىالشنى باشلىۋەتىتم ئهمىسه قولۇمدا بىردانه ئوپتىك دېسكا باركهن،شۇنى سېلىپ......مهقسىتىگه يېتهلهيمىز ىالش

... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ئاپاراتىغا سالىمىز، نى قوزغىتىمىز،ئاندىن دېسكىنى ئوپتىك دېسكاVirtual PC 2007ئالدىبىلهن  
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ئېچىلىپ،مهھهۇم مهش ى باسساقمۇ بولىدۇ،ئاندىن يېڭى كوزنهكن启动نى قوش چهكسهكمۇ،ياكىwin2000كوزنهكتىن

 ...غۇالت سېستىمىسى قوزغىلىدۇ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

错误！
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ئوپتك دېسكا ئاپاراتىغا توغرىالي نىكىنى بېسىپ،قوزغىلىشنى بىز ئوزىمىز دېسكىنى سالغانكوزcd بۇۋاقىتتا ئۇستىدىكى

بېسىپ،قايتا قوزغىتىش مهخسىتىگه يېتىمىز،شۇنىڭبىلهن سېستى تالالنمىسىنىctrl-alt-delكوزنىكىدىن操作مىز،ئاندىن

 ...ما قايتا قوزغىلىدۇ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

错误！

 
قاچىلىنىش ھوججىتى سېستىمىنى ي نىڭwin2000قايتا قوزغالغاندىن كېيىن،خۇددى بىز ئادەتته سېستىما قاچىلىغاندەك،

سالما مائوسنى توغرىالپ بېسىپ(كونۇپكىسنى باسىمىزenterكوزنهكته.............كىرىدۇ ېتهكلهپ،قاچىالش باسقۇچىغا
 (....ھاھاھاھاھا..نى بېسىڭenterكونۇپكا تاختىسىدىكى..ھاھاھاھاھا..جۇمۇ..ڭ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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错误！

 
تاختىسىدىكى يۇقىرى توۋەن كونۇپكىسى  بويىچه فورماتاليمىز،كونۇپكاitfsمۇالزىمىتىر سېستىمىسى بولغانىدىن كېيىن،

بۇفورماتلىماقچى بولغىنى پهقهت بىزبهلگىلهپ بهر(بېسىپ داۋامالشتۇرىمىز نىenter ئاندىن....بىلهن تاللىغىلى بولىدۇ
ھاھاھ...كهتمهڭ قورقۇپ... دېسكا رايونىدىكى ھېلىقى ھوججهت قىسقۇچ ئىچىدىكى مهھهۇم رايونسېستىما گهن رەسمى

 (...اھا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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错误！

 
باشاليدۇ،ئىچڭىز پۇشقان بولسا بىردەم چ  نغاندىن كېيىن،بىر دەم ئوتۇپال سېستىما ھوججىتى يوتكهشكهفورماتالش باشال

 ...ئوينىغاچ بۇكاساپهتنى قاچىالۋاتىمهن مهن ھازىر چ چ ئويۇنى...چ پاراڭلىشىپ تۇرۇڭ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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错误！

 

 ....خهپ...ئۇتتۇرپ قويغىلى دا تاس قالدىم斗地主......خېلى تېزكهن جۇما...پىرسهنىتكه كهپتىغۇ بۇئاداش30  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



            مهدىكار توپالملىرىنىكا كومىتىتى                                                                         خاقىلالر مۇنبىرى تېئ

  
 www.uyebook.com                                           ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى 

176

错误！

 
 .................ئويناۋېرەي ئويۇنىمنى.......ئوزى قايتا قوزغىلىۋەرسۇن....قاچىالش تۇگهپتۇ دە 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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错误！

 
 ...ئۇتىدىغان بولدۇم......ئاالمهت كهپتۇ ماقاتار مۇ...قولۇمغا بىر زادەن چىقىپتىغۇ..ئوھهو....قوزغىلىۋېتىپتۇدە بۇكاساپهت

 (....باشالنغىنى بۇ سېستىما قايتا قوزغالغان بولسىمۇ،قاچىالش تېخى ئاياقالشقىنى يوق،ئهمدى)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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错误！

 

请稍候ساقالپ تۇراي...بولىدۇ...؟؟؟؟..... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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错误！

 
سهپالۋاتقىنى بولسا،مهھه...كهتمهڭ ئهنسىرەپ....ئهمدى بولسا سېستىمىدىكى سايمانالر ۋە ئۇالرنى سهپلهشكه باشالپتۇ

 .... ھى ھى ھى ھى ھى.......دېتالالر ۇم سېستىما قورالى تهمىنلىگهن مهھهۇم قاتتىق
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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错误！

 
 ....ئويناۋېرەي ئويۇنىمنى...ئهمدى بولسا سېستىما قوراللىرى ۋە باشقا نهرسىلهرنى قاچىالۋاتىدۇ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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错误！

 
 .............................توختىتاي ئويۇننى...بوپتۇ......قاچىالش ئاخىرقى باسقۇچىغا كهپتۇدە

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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错误！

 
ctتاختىسىدا سېستىمىغا كىرىش ئۇچۇن كونۇپكا...ئو؟.....قاچىالش ئاياقلىشپ،قايتا قوزغالغان كورىنىش.....ھاھاھاھاھا

rl--alt--delهتتا،قانداق كىرەرمهن ئهمدى بۇئېچىلىپ ك كونۇپكىسىنى باسسام،ۋەزىپه سىتونىwin2000ئو....غا....

باساي شۇنى....نى باسساق،بۇ ئۇچ كونۇپكا تالالنمىسى بارغۇ操作كوزنهكنىڭ ئۇستىدىكى..... ھى ھى ھى....توختا

..... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



            مهدىكار توپالملىرىنىكا كومىتىتى                                                                         خاقىلالر مۇنبىرى تېئ

  
 www.uyebook.com                                           ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى 

183

错误！

 
ئاساسى سېستىمىسىدا،مهھهۇwinxpھالدا سېستىمىسى مۇۋاپىقىيهتلىكwin2000شۇنداق قىلىپ...مانا......ھاھاھاھاھا

غا قاچىالپ سىناwin2000ئهمدى يېڭى ۋېرۇسنى...تهڭ ئىشلهۋاتىدۇ ئىككىسى...م سېستىما قورالى بىلهن ئورۇن ئالدى
 .......ھاھاھاھاھاھاھا.........چۇباقاي پ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
سىزمۇ سىناپ كورگىڭزى ......قواليلىق ھه؟ شۇنىڭ بىلهن بىرالۋاقىتا ئىككى سېستىما تهڭ خىزمهت قىلماقتا،بۇنىمىدىگهن

 ...........ئهمىسه قېنى تېزدىن سىناقنى باشلىۋېتىڭ.....بارمۇ؟
  

 ىتىمۇنبهر تېخنىكا كومىت  
 مهدىكار  

 ..........كۇنى- 17ئاينىڭ-10يىلى-2007 
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89-ئابلىمىت  

بىر كومپىيوتىردا ئىككى سىس   مۇۋاپىقىيهتلىك قاچىالپ بولدۇم راستىنال ياخشى ئىش ئىكهن مهن ھازىر ئهمدى رەسمى
  نى تهڭال قاچىالپ تهڭال ئىشلىتىۋاتىمهنتىمى
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错误！

 
  



            مهدىكار توپالملىرىنىكا كومىتىتى                                                                         خاقىلالر مۇنبىرى تېئ

  
 www.uyebook.com                                           ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى 

186

错误！
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错误！
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错误！

 
  



            مهدىكار توپالملىرىنىكا كومىتىتى                                                                         خاقىلالر مۇنبىرى تېئ

  
 www.uyebook.com                                           ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى 

189

错误！
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错误！
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错误！

 
  

   مانا بۇ مهن قاچىلىغان سىستىما
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تىما-24  

  ...گه كهلتۇرۇش توغۇرسىداھۆججهت ئهسلى» مهدىكار«

 
خىزمهت..بولدى ئۇزۇن...ساالمهت تۇرۇشلىمۇ؟...ھورمهتلىك مۇنبهر ئهھلى...ئهسساالمۇئهلهيكوم

،باالچاقا،مۇھهببهتدا ئوي ئىچى...ئوبدان تۇرۇشلىمۇ؟... سهۋەبىدىن مۇنبهرگه نورمال كىرمىگىلى

شۇنچه ۋاقىت .......(خاتىرجهم  مهنئوبدان تۇرىۋاتقان بولساڭالرال....شالر ئوبدان تۇرۇشقاندۇ؟

دەپ بولىسمۇ ئىزدېرى...ئىش بولمىغاندۇ يوقاپ كهتسهم،ماۋۇ مهدىكار ئاقسا يوقاپ كهتتى،بىرەر

 (......ھاھاھاھاھاھا..........خهپ..خهپ....جۇما كىمنى قىلىشمىدىڭالر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

كورۇنىپ،مۇھىم ھوججهتلىرى يوقاپ كې دا مهسىلهئالدىنقى كۇنى بىر دوستىمىزنىڭ كومپىيوتىرى  

ئۇ....ماتىرىيالىنى ئهسلىگه كهلتۇردىم%95ئاساسهن، تىپتۇ،شۇنىڭ بىلهن دوستۇمنىڭ تهكلىپىگه

كېتىشى ۋېرۇس جهھهتتىن ئهمهس،مۇشۇ دوستۇمنىڭ خاتا م چۇرالنىڭ قاتتىق دېسكىدىن يوقاپ

سۇنۇ ىق،توۋەندىكى بۇماقالىنى مۇنبهرگهشۇڭا ئويلىنىش ئارقىل....ئىكهن ەشغۇالتى سهۋەبىدىن

كهلتۇرۇش،يوقلىش  پ،قېرىنداشالرنىڭ مۇشۇ قاتتىق دېسكىدىكى يوقالغان ھوججهتنى ئهسلىگه

ماقالىن....توختالماقچى بولدۇم سهۋەبى ۋە تۇرمۇشتىكى كومپىيوتىر نورمال مهشغۇالتىمىز توغرىسىدا

بولسا ،ئىنكاس يېزىڭ،دوسالر تهڭ  ىڭىزى كورۇپ چۇشىنهلمىسڭىز ئىنكاس يېزىڭ،ئهگهر تهجرىب

 سهۋىيهم چهكلىك.......قىالرسىز بهھرىمهن بواليلى،ئهگهر خاتا يهرلهر بولسا تۇزىتىش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :دىققهت  
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مهخپىيهتلىككه چېتىلىدىغان ئۇچۇرالر  ئهگهر قاتتىق دېسكىدا مۇھىم ئۇچۇرالر بولسا،شۇنداقال 

كوپىنچه ئهھۋالدا ئ..تېخنىكىلىق شېركهتلهرنى ئىزدەڭ ئهسلىگه كهلتۇرۇشبولسا،ئۇنداقتا ئۇچۇر 

 !!!!!!!!!!!!!!!!پۇرسىتى پهقهت بىرال قېتىم ۇچۇرالرنى ئهسلىگه كهلتۇرۇش

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ئىگهللهشتىن بۇرۇن،بىز ئالدىبىل قاتتىق دېسكىدىكى ئۇچۇرالرنى ئهسلىگه كهلتۇرۇش ئۇقىمىنى   

توغرىسىدا قىسقىچه بىلىم ئالىمىز) تېخنىكسى(ئۇسۇلى ۇرالرنىڭ قاتتىق دېسكىدا ساقلىنىشەن ئۇچ

ئهسلىگه كهلتۇرۇش يۇمشاق دېتالى،قاتتىق دېتالى توغرىسىد ،ئاندىن كوپ ئۇچرايدىغان ئۇچۇر

 ...ئالىمىز ا قىسقىچه چۇشهنچه

ئوزىڭىز سىنا!!!....دۇتونۇشتۇرۇلماي ئۇچۇر ئهسلىگه كهلتۇرۇش دېتالىنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى  

 ...كهچۇرىسىز.....ڭ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ساقلىنىش ھالىتى ئۇچۇرالرنىڭ.1                                                

بولسىڭىز،ئالدىبىلهن بۇكۇتۇپخانى ئهگهر سىز كۇتۇپخانىغا بېرىپ،كىتاب ئارىيهتكه ئالماقچى    

ئىجتمائى پهن،چهتئهل :مهسىلهن(بىلىشىڭىز كېرەك  بولۇملىرى بارلىغىنىدا قانچه خىل كىتابخانا

سىز ئوزىڭىز گه كېرەكلىك بولغان ئورۇنغا بېرىپ،كىتاب ،ئاندىن)تىلى،سهنئهت دىگهندەك تۇرلهر

ئوزىڭىزگه كېرەكلىك بولغان كىتابنىڭ قهيهرگه قويۇلغانلىغىنى  الر ساقلىنىش مۇندەرىجىسىدىن

ۇلالر بېرىپ كىتابنى ئېلىپ كورەلهيسىز،ئهگهر سىز ئىزدىمهكچى بولغان كىتكېيىن،ئۇد بىلگهندىن

كه ئوچۇرىلىپ كهتكهن ياكى شۇبهت يىرتىلىپ(نىڭ قويۇلغان ئورنى مۇندەرىجىدە بولمىسا اب

 ...گهپ ،ئۇنداقتا كىتاب جاھازىلرىدىن بىر بىرلهپ ئىزدەيدىغان)تكهن بولسا

ئوخشاش،پهرقى بولسا،قاتتى نىشىمۇ يۇقىرىدكى مىسالغاقاتتىق دېسكىدىكى ئۇچۇرالرنىڭ ساقلى   

سىز ئىچ..كۇتۇپخانىدىكى كىتابالردىنمۇ جىق)دانىچه ماگنىتلىق(ق دېسكىدىكى ئۇچۇرئورۇنلىرى
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بولسىڭىز،ئالدى بىلهن شۇ ئۇچۇرنىڭ قهيهردە ئىكهنلىگنى بىل ىدىكى مهلۇم ئوچۇرنى تاپماقچى

چۇرنى ئىزدىمهكچى بولىسڭىز،خۇددى يۇقىرىدكى مىسمهلۇم يوقالغان ئۇ ىشڭىز كېرەك،ئهگهر سىز

شۇڭا يۇتكهن ئۇچۇرنى.تىزىمدىن يوقاپ كهتكهن كىتابنى ئىزدىگهنگه ئوخشايدۇ الغا ئوخشاش

كې ئىكهنلىگىنى بىلىشمىز،ياكى ئۇنىڭ قانداق ئۇسۇل بىلهن ساقالنغانلىغىنى بىلىشمىز ڭ قهيهردە

 ....رەك

主引导扇区)سېكتور ئادەتته ئاساسى يېتهكلىگۇچىكومپىيوتىردىكى ئۇچۇر قورۇلمىسى     MB

R)مهشغۇالت سېستىمىسى يتهكلىگۇچى سېكتور،(操作系统引导扇区)ق ۋەھوججهت سېستىمسى

 ..اتارلىق ئۇچ تۇرگه ئايرىلىدۇ

 (主引导扇区)ئاساسى يېتهكلىگۇچى سېكتور.<1

ئاڭاليمىز،بۇدەل ئا دەپ كۆپMBRبهزىدە كومپىيوتىردىن خهۋىرى بار دوسالرنىڭ ئاغزىدىن  

ئاساسلىق يېتهكله ،ئۇنىڭدادېسكا رايونىنىڭ(主引导记录)ساسى يېتهكلهش خاتىرىسى بولىدۇ

چ>،<كىتابلىرى ئوڭ تهرەپته ئىجتىمائى پهن>ش ئۇچۇرلىرى ساقلىنىدۇ،خۇددى كۇتۇپخانىدىكى

بولهكتىن تهركىب تاMBR3...كورسهتمه ئۇچۇر دىگهندەك <ەتئهل تىلى كىتابلىرى سول تهرەپته

بولىدۇ،قاتتىق دېسكىدىكى ھهربىرسېكتورنىڭ چوڭلىغۇمۇ  بايىت512لىپ دەلبولهك قوشى3پقان ،

 ....ئاساسى يېتهكلهش سېكتورىمۇ دېيىلىدۇ بايىت،شۇڭا قاتتىق دېسكا512دەل 

       

ئاياقلىشىش بهلگىسى .3
بايىت 

结束)بايىت2:ئورنى

标志字区) 

قاتتىق دېسكا رايون ھوججىتى .2

 (硬盘分区表去)بايىت64:قىسمى

لىگۇچى پىروگىرامما ئاساسى يېتهك.1

 (主引导程序区)بايىت446:رايونى

بايىت ئورۇن 2
ئىگهللهيدۇ،قىممتى 

 .55AAئهزەلدىن

بايىتتىن 16(بايىت ئورۇن ئىگهللهيدۇ64
 پارچه4بايىتتىن بولغان 16،ھهربىر)بولهك4

دېسكا رايون جهدۋىلىدە ھهرقايسى دېسكا 
 رايونىنىڭ خاراكتىرى،چوڭ كىچىكلىگى،ۋە

ھهم ئاخىرلىشىش ئورنى رايوننىڭ باشلىنىش 

ئاساسلىغى قاتتىق دېسكىنىڭ دېسكا 

分区)رايون جهدۋىلىنى تهكشۇرىدۇ

表)بولىدىغان دېسكا  ،يېتهكلىگىلى



            مهدىكار توپالملىرىنىكا كومىتىتى                                                                         خاقىلالر مۇنبىرى تېئ

  
 www.uyebook.com                                           ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى 

195

رايونىنى ئىزدەيدۇ،ۋەيېتهكلهش  .قاتارلىق مۇھىم ئۇچۇرالر ساقلىنىدۇ
 سېكتورىدىكى ئۇچۇرنى ئىچكى

 .ساقلىغۇچقا قاچىاليدۇ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 (操作系统引导扇区)شغۇالت سېستىمىسى يېتهكلهش سېكتورىمه.<2

يېتهكلهش سېكتورى دېيىل سېستىما)يهنى بىرىنچى سېكتور(سېكتورى0ھهممه قاتتىق دېسكىنىڭ   

سېستىمىنىڭ ئوز ئورنىنى سېكتور مۇدېيىلىدۇ،ئۇنىڭ رولى بولساbootياكى(系统引导扇区)ىدۇ

دىگهن كورسهتكۇ <مائى پهنئىجتى>كۇتۇپخاندىكى خۇددى( كورسىتىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش

DB)فورماتالش بۇيرىغى بىلهن يېتهكلهش ئۇچۇرى يېزىلىدۇ ،سېستىمىنىڭ)چ تاختىغا ئوخشاش

R)... 

رايونىنى باشقۇرىدى قاتتىق دېسكا(MBR)شۇنداق قىلىپ بىز ئاساسى يېتهكلهش خاتىرىسىنىڭ  

اشقۇرىدىغانلىغىنى بىلدۇب غانلىغىنى،سېستىما يېتهكلهش سېكتورىنىڭ مهلۇم بىر دېسكا رايونىنى

 .ق

ئوقۇيدۇ،ئاندىن قاتتىق دې كومپىيوتىر قوزغالغاندا،ئالدىبىلهن ئاساسى يېتهكلهش خاتىرىسىنى  

سېستىما يېتهكلهش سېكتورىن سكا ئاساسى يېتهكلهش خاتىرىىسىدىكى يېتهكلهش پىروگىراممىسى

ى مهشغۇالت سېستىسىمنىكودلىر ى ئوقۇيدۇ،ئاندىن سېستىما يېتهكلهش سېكتورىدىكى يېتهكلهش

ئىچىدىكى خالىغان ئورۇندىن مهسىله چىق شۇڭا بۇنىڭ...ڭ يېتهكلهش پىروگىراممىسىنى ئوقۇيدۇ

 .....قوزغالمايدۇ سا،مهشغۇالت سېستىمىسى نورمال

 سېستىمىسىنىڭ قوزغىلىش تهرتىۋى مهشغۇالت                                                

كومپىيوتىر توك .1
ۇالنغاندىن ئ

كېيىن،قاتتىق دېتال 

加)قىلىدۇ تهكشۇرۇش

电自检) بۇھهممه،

تهكشۇرۇش نورمال .2
ئاياقالشقاندىن 

كېيىن،كومپىيوتىر 
 قوزغاتقۇچى سايماننى

ئىزدەيدۇ،ھهم ئاساسى 
يېتهكلىگۇچى سېكتوردىكى 
 ئۇچۇرنى ئىچكى ساقلىغۇچقا

كومپىيوتىر .3
ھهرىكهتچهن 

活动分)رايوننى

区) دىكى يېتهكلىگۇچى

 سېكتورنى

سېستىما .4
خىزمهتكه NTLDRقاچىلىغۇچ

سالىدۇ،ئۇ بۇندىن كېيىنكى 
قوزغاشقا  مهشغۇالت سېستىمىسى

 ...مهسئۇل
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كومپىيوتىر قوزغالغاندا 
بىرنچى بولۇپ 
 .قىلىدىغان ئىشى

ئىزدەپ،ئۇچۇرنى ئىچكى  .دۇيوتكهي
 .ساقلىغۇچقا قاچىاليدۇ

دېسكا رايونى ۋە بهزى مهس  ھهرىكهتچائالدىنقى قېتىمدىكى كۆپ سېستىما قاچىالش تېمامدا   

 ....بېقىڭالر ىله توغرىسىدا توختالغان،قىزىقىدىغان دوسالر كورۇپ

~~~~~~~~~~~~~~ 

3.>.FATھوججهت سېستىمىسى(文件系统) 

رايونالرنىڭ ئورنىنى بىله يېتهكلىگۇچى سېكتور بولغاندىن كېيىن،بىز قاتىق دېسكىدىكى ھهممه  

بىلىمىز؟بۇخىزمهت بولسا ھوججهت م  ئۇچۇرالرنىڭ ئورنىنى قانداقلهيمىز،ئۇنداقتا شۇرايوندىكى

 ...بېجىرىدۇ ۋەھوججهت سېستىمىسى(文件目录表)ۇندەرىجه جهدۋىلى

NۋەFATئاساسهن سېستىمىسىداwindowsھوججهت سېستىمىسنىڭ ئوخشىماسلىغىغا قاراپ،   

TFSشېركىتى ئىككى خىل ھوججهت سېستىمىسى بولىدۇ،مىكروسوفىتWindows95OSR2مهش

قاتتىق دې(يولغا قويدى ھوججهت سېستىمىسى ئىشلىتىشنىFAT32غۇالت سېستىمىسىدىن باشالپ

مهھسۇالتالر،مهسىلهن بارماق  سكىدىغۇ شۇنداق،لېكىن بهزىبىر كىچك تىپتىكى ئۇچۇر ساقلىغۇچى

ھوججهت سېستىمىسى ئFATكهتكهن مۇزىكا قويغۇچ دىگهندەكلهر يهنىال كونىراپmp3دېسكا،

 ...(ىشلىتىدۇ

  

خوش ......پۇتۇنلهي يوللىنىدۇ ئهته....ۋاقىت سهۋەبىدىن بۇگۇن مۇشۇنچىلىك يوللىنىپ تۇرسۇن

 ئهته كورىشهيلى...ئهمىسه

  

 مۇنبهر تېخنىكا كومىتىتى   

 مهدىكار

 كۇنى-11ئاينىڭ-11يىلى-2007
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 داۋامى بار

 
.>.FATھوججهت سېستىمىسى(文件系统)  

رايونالرنىڭ ئورنىنى بىله بىز قاتىق دېسكىدىكى ھهممهيېتهكلىگۇچى سېكتور بولغاندىن كېيىن،  

بىلىمىز؟بۇخىزمهت بولسا ھوججهت م لهيمىز،ئۇنداقتا شۇرايوندىكى ئۇچۇرالرنىڭ ئورنىنى قانداق

 ...بېجىرىدۇ ۋەھوججهت سېستىمىسى(文件目录表)ۇندەرىجه جهدۋىلى

NۋەFATسهنئاسا سېستىمىسىداwindowsھوججهت سېستىمىسنىڭ ئوخشىماسلىغىغا قاراپ،   

TFSشېركىتى ئىككى خىل ھوججهت سېستىمىسى بولىدۇ،مىكروسوفىتWindows95OSR2مهش

قاتتىق دې(يولغا قويدى ھوججهت سېستىمىسى ئىشلىتىشنىFAT32غۇالت سېستىمىسىدىن باشالپ

مهھسۇالتالر،مهسىلهن بارماق  سكىدىغۇ شۇنداق،لېكىن بهزىبىر كىچك تىپتىكى ئۇچۇر ساقلىغۇچى

ھوججهت سېستىمىسى ئFATكهتكهن ىكا قويغۇچ دىگهندەكلهر يهنىال كونىراپمۇزmp3دېسكا،

 ...(ىشلىتىدۇ

 (ھوججهت سېستىمىسىFAT)قىسمى قاتتىق دېسكا ئۇچۇر ساقالش                             
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ئاساسى يېتهكلىگۇچى .1
 سېسكتور

ئورنى پۇتۇن قاتتىق 
چى 0دېسكىدىكى

磁)ماگنىت يولى

道)چى0،دىكى柱

面 چى- 1دىكى 

سېكتور،قاتتىق دېسكا 
يېتهكلهش خاتىرىسى 

ۋەدېسكا رايون 
نى DPTھوججىتى
 .ئالىدۇ ئوزئىچگه

مهشغۇالت سېستىمىسى .2
 يېتهكلهش سېكتورى
ئورنى بولسا قاتتىق 

چى ماگنىت 0دېسكىدىك
چى - 1يولى،

 بىر.سېكتوردا- 1سېلىندىر
يېتهكلهش بۇيرىغى 

دېيىلىدىغان ئوز BPBۋە
دېسكا رايونىنىڭ خاراكتىرى 

ئوزئىچىگه  اتىرە ھوججىتىنىخ
 .ئالىدۇ

3.FAT 
ھوججهت تارقىلىش 

 جهدۋېلى
ھوججهت 

ساقلىنىشنىڭ 
بىخهتهرلىگى 

ئۇچۇن،ھوججهت 
تارقىلىش 

文件分)جهۋىلى

配表)ئادەتته 

ئىككى نۇسخا 
 .بولىدۇ

ھوججهت مۇندەرىجه .4
 جهدۋېلى

ئۇنىڭدا ھهربىر 
نىڭ )مۇندەرىجه(ھوججهت

بۇ ھوججهت (باشلىنىش نۇقتىسى
كهلتۇرشتىكى ئهڭ  ئهسلىگه

،ھوججهتنىڭ )مۇھىم ئورۇن
خاسلىقى دىگهندەك مۇھىم 

 .ساقلىنىدۇ ئۇچۇرالر

دېتاللىرى قۇرىدۇ،ئۇنىڭ كهي ئاساسى يېتهكلىگۇچى سېكتورنى رايونغا ئايرىش يۇمشاق:دىققهت

 .دېتاللىرى قۇرىدۇ نىدىكى ئۇچۇرالرنى يۇقىرى دەرىجىلىك فورماتالش يۇمشاق

  FATۋەخارەكتىرى دىگ نىڭ باشلىنىش نۇقتىسى)مۇندەرىجه(ىدا،ھوججهتھوججهت سېستىمىس

F)جهدۋېلىدە ساقلىنىدۇ ەندەك مۇھىم ئۇچۇرالر،شۇنىڭغا ئۇدۇل كېلىدىغان ھوججهت مۇندەرىجه

DTكوپىنچه،DIRھوججهت تارقىلىش جهدۋېل ،ھوججهتنىڭ باشقا ئۇچۇرلىرى)جهۋېلىمۇ دىيىلىدۇ

جهدۋېلىنى ئىزدەپ ئوFDTۋەFATبولىدۇ، ۇلمىدادىگهن سانلىق مهلۇمات قۇر)جهۋېلىFAT)ى

 .تارقىلىشنى ئېنىق بىلىمىز قۇش ئارقىلىق،كېرەكلىك ھوججهتنىڭ دېسكىدىكى

مهل)قىلىپ فورماتالنغانFATرايونى دېسكا(ھوججهت سېستىمىسىداFATئهمىلىيهتته بولسا،بىز  

كى ئورنىدا پشۇھوججهتنىڭ مۇندەرىجىدى ،سېستىما پهقهت(删除)ۇم ھوججهتنى ئوچۇرۋەتسهك

ئوچ..ھوججهت بولسا،يهنىال قاتتىق دېسكىدا ەقهت بىر ئوچۇرۇلگهن بهلگه قويۇدۇ،لېكىن ئهسلى

سېستىمىسىدا كورەلمهيمىز،پهقهت مهخسۇس قورا ۇرۇلگهن بهلگه قويۇلغان ھوججهتنى مهشغۇالت

غۇالتى ئوچۇرۇلگهن دېسكا رايونىغا ئۇچۇر يېزىش مهش لالر ئارقىلىق كورەلهيمىز،شۇڭا ھوججهت

 ...ئوچۇرلگهن ھوججهتنى ئهسلىگه قايتۇرااليمىز قىلمىغان بولساقال،ئۇقۇشماي
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ئۇقۇشماي ئوچرۇرۇلگهن  شۇڭا چوقۇم مۇھىم ئۇچۇرىمىز بولغان دېسكا رايونىدىكى ھوججهت    

قىلماڭ بولسا،ئۇنداقتا بۇرايونغا قهتئى ئۇچۇر يېزىش مهشغۇالتى

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

4.>NTFSھوججهت سېستىمىسى(NTFS 文件系统) 

ئىشلىتىشنى يو ھوججهت سېستىمىسىنىNTFSسېستىمىسىدىن باشالپ،win2000\ntمىكروسوفىت

تېخىمۇ ئىلغار ھوججهت سېستىمسىنىڭNTFSھوججهت سېستىمىسىغاقارىغاندا، FATلغا قويدى،

نى سىغىمى ئىشلىتىرايو  بولغان ھوججهت مۇندەرىجه ئىشلىتىش ھوقۇقى كونتىرول قىلىش،دېسكا

 ....بار دىگهندەك تېخنىكىلىرى(磁盘配额管理)ش چهكلىمىسى بىكىتىش

  FAT،ھوججهت سېستىمىسىغا قارىغانداNTFSباشقۇرىشى  ھوججهت سېستىمىسنىڭ ھوججهت

ئۇچۇرالرنىڭ ھهم ھوججهت سېستىمىسىدا،پۇتۇن دېسكا رايونىدىكىNTFSتۇپتىن ئوخشىمايدۇ،

باشقۇرىلىدۇ،ھهرقانداق ھ وججهت باشقۇرۇش ئۇسۇلى بىلهنمىسى ھوججهت دەپ قارىلىدۇ،ھهم ھ

بولىدۇ،كونتىرول ھوقۇقى بولمىغان ئ وججهتكه مهخسۇس كونتىرول قىلىدىغان ئابونىت بهلگىلىگى

مۇندەرىجىنى پىرىسالش ئارقىلىق،سىغىمىنى ابونىت،بۇھوججهتلهرنى ئىشلىتهلمهيدۇ،ھوججهت ۋە

لهتكىلى بولىدۇ،دېسكىدىكى ھوججهتلهرنى مهخپىلهشئىش  كىچىكلىتىپ،دېسكا رايونىنى ئوبدان

بىلهن ئىشلىتىڭ،بولۇپمۇ سېستىمىنى كوپ قاچىاليدىغان دوسالر، دىققهت(تۇرۇپ ساقلىغىلى بولىدۇ

NTFSقاتتىق دېسك)..مهخپىلهشتۇرۇش تېخنىكىسىنى ئىشلهتمىگىنى تۇزۇك ھوججهت سېستىمىنىڭ

 ئىشلىتىش چوڭ كىچكلىگىنى بهلگىلىگلى بولىدھوقۇقىنى ۋە ئابونىتنىڭ ىا رايونىنىڭ ئىشلىتىش

 ....ئاز بولىدۇ(磁盘碎片)ئهخلهتلىرى دېسكا....ۇ

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

،شۇڭا)مۇھىم ئۇچۇر بهك جىق ھهممه كومپىيوتىرىمدا(سىناق قىلىدىغان كومپىيوتىر بولمىغانلىغى  
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ئىشلىتىش باسقۇچى تونۇشتۇرۇلمايدۇ، ان يۇمشاق دېتالالرنىڭ توۋەندىكى باسقۇچتا،تونۇشتۇرۇلغ

 !!!!!....كهچۇرۇڭ....تونۇشتۇرىلىدۇ پهقهت نامى ۋە ئۇدۇل كېلىدىغان كاشىال

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  باسقۇچى3كهلتۇرۇشنىڭ  ئۇچۇر ئهسلىگه                                          

ئهسلىگه كهلتۇرۇش توۋەندىك كورۇلگهن كاشىلىنىڭ سهۋەبىنىڭ ئوخشىماسلىغىغا قاراپ،ئۇچۇر   

 باسقۇچقا ئايرىلىدۇ،3ى 

 :يۇمشاق دېتال جهھهتتىكى ئۇچۇر ئهسلىگه كهلتۇرۇش.1

سهۋەبىدىن،ۋېرۇس سهۋەبى بۇتۇر بولسا،يۇمشاق دېتال سهۋەبىدىن،ئابونىتنىڭ خاتا مهشغۇالتى 

 .قارىتىىلىدۇ چۇر يوقىلىپ كېتىشكهدىن كېلىپ چىققان ئۇ

 قاتتىق دېسكا توك يولى.2

يۇقىرى خىزمهت تېمپىرا ،ئۇزۇن ۋاقىت(电路板)قاتتىق دېسكىنىڭ توك يولى تاختىسى بۇزىلىش 

سهۋەبىدىن توك يولى زەرەتلىنىپ  تۇرىسىدا ئىشلهپ،ئوزەكلىرىدىن كاشىال كورىنىش،چاڭ توزاڭ

ئوقۇش يېزىش نورمالسىزلىشىش قاتار پ چىققان ئۇچۇركويۇپ كېتىش دىگهندەك ئهھۋال كهلتۇرۇ

 .لىقالر

 قاتتىق دېسكىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى كاشىال.3

كېتىش،ئايالندۇرۇش ماتورى بۇزىل قاتتىق دېسكىنىڭ دېسكا يۇزى فىزىكىلىق بۇزىلىش،سىزىلىپ

خهتهرقاتارلىق كاشىال،يهنى ئهڭ )سهۋەبى زەرەتنىڭ(ىش،ئىچكى قىسمى توك يولى كويۇپ كېتىش

 ..لىك كاشىال

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ئارقىلىق ئۇچۇر ئهسلىگه كهلتۇرۇش يۇمشاق دېتالالر   .1                                    

كهلتۇرۇش،سهۋەبى بولسا،ئابون بۇ پۇتۇن ئۇچۇر ئهسلىگه كهلتۇرۇشتىكى ئاسان بولغان ئهسلىگه  
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نورمال كورىنىدۇ،قاتتىق دېسكىدىمۇ تا قاتتىق دېسكاBIOSغۇالت قىلىشى،ىتالرنىڭ ناتوغرا مهش

مهشغۇالت قىىلىش سهۋەبىدىن كېلىپ چىققا  قاتتىق دېتال جهھهتتىن كاشىال يوق،پهقهت شۇ خاتا

ۋە ئۇنىڭ ئۇدۇل كېلىدىغان يۇمشاق دېتال توغر توۋەندىكى بىز كوپ كورىلىدىغان كاشىال.....ن

 :ىسىدا چۇشهنچه ئااليلى

1.>PartitionMagicكورىنىش دە دېسكا رايونى ئالماشتۇرۇشتا مهسىله 

مهشغۇالتىدا كوپ قوللىنىد يۇمشاق دېتالى بولسا،بىز دېسكاPartitionMagic:كاشىال ئهھۋالى 

ئالماشتۇرۇش،دېسكا رايونىنى قوشۇش،دېس ىغان يۇمشاق دېتال،بولۇپمۇ ئۇنىڭ دېسكا رايونى

تېخنىكىلىرى تولىمۇ قواليلىق،بۇدېتالنى ئىشلهتكهندە  ىگهندەككا رايونى سىغىمىنى تهڭشهش د

ھوججهتFAT32بولسا،دېسكا رايونىنى ئالماشتۇرىۋاتقاندا،مهسىلهن كوپ يۇلىقىدىغان مهسىله

سېستىمسىىغا ئايالندرىۋاتقاندا،تۇيۇقسىز توك توختاپ قېلىش،يۇ ھوججهتNTFS سېستىمسىدىن

دەك،شۇنىڭ بىلهن دېسكا رايونىغا نورمال كىر گىلى بكورىنىش دىگهن مشاق دېتالىدىن خاتالىق

كورىنىدۇ،شۇنداقال دېسكىدا خاتالىق بار دىگهندەك ئۇچۇر كورىنىدۇ،يهنه ب ولماسلىقتهك ئهھۋال

بولسا،نورمال ئوزگهرتىلگهن دېسكا رايونىدىكى ھوججهتلهرنىڭ قويۇلغان خهنزۇچه ئى ىرخىلى

دىگهندەك،يۇقرىقىد(乱码)االيمىقان بولۇپ كېتىش؟؟؟؟بهلگىىسگه ئوزگىرىپ قېلىش ياكى ق سمى

بولى ئهھۋال كورۇنسه،ئۇچۇر ئهسلىگه كهلتۇرۇش يۇمشاق دېتالى بىلهن ئهسلىگه كهلتۇرگىلى ەك

 .دۇ

 :دىققهت قىلىدىغان ئىشالر 

 !!!فورماتلىماڭ ھهرگىز نورمال ئېچىلغان دېسكا رايونىنى.1

 !!!!چهكلىنىدۇ قهتئىكاشىال كورۇنگهن دېسكا رايونىغا ئۇچۇر يېزىش .2

 :تهۋسىيه قىلىنىدىغان يۇمشاق دېتال

1.易我分区表医生 
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2.Partition Table Doctor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 (分区逻辑错误)دېسكا رايونىدا لوگىكىلىق خاتالىق بولۇش<.2

 :كاشىال ھالىتى 

الى بولسا،كوكاشىال،كاشىال ئهھۋ دېسكارايونى لوگىكىلىق خاتالىق ئهھۋالىمۇ كوپ كورىنىدىغان

10قىممهت بىلهن ئوخشىماسلىق،مهسىلهن پىچه دېسكا رايونىنىڭ چوڭ كىچىكلىگى ئهسلىدىكى

گىگ10گىگابايىت ئورۇن ئوزىچه120كورىنىش، گىگابايىت بولۇپ120گىگابايىت ئورۇن ئوزىچه

گه ئوزگىرىپ قېلىش دىگهندەك،شۇڭا بۇخىل 0چوڭلىغى ابايىت بولۇپ قېلىش،دېسكىنىڭ ئهسلى

 ..دېتالىنى توغرا تاللىسىاق،يۇقىرى ئۇنۇمگه ئېرىشىمىز دىمۇ ئۇچۇر ئهسلىگه كهلتۇرۇشئهھۋال

 :دىققهت قىلىدىغان ئىشالر 

 !!!فورماتلىماڭ ھهرگىزمۇ مهسىله كورۇنگهن دېسكا رايونى ياكى قاتتىق دېسكىنى.

 :تهۋسىيه قىلنغان يۇمشاق دېتال 

1.易我分区表医生 

2.Partition Table Doctor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.>BOOTسېكتور خاتالىق 

 :كاشىال ئهھۋالى

BOOTچىقىرىدىغان دېسكا رايو سېكتور خاتالىغى كوپ كورىنىدىغان يۇمشاق دېتال كهلتۇرۇپ

رايونى ئېچىلىدۇ،لېكىن ئىچىدىكى  دېسكا: ن خاتالىق كورىنىش،كاشىال ئهھۋالى توۋەندىكىدەك

؛دېسكا رايونىنى ئاچقىلى بولمايدۇ،(乱码)قالغان پھوججهتلهر ۋە مۇندەرىجه قااليمىقان بولۇ
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فورماتال بۇرايون فورماتالنمىغان،ھازىر>قوش چهكسهك، لېكىن شۇ دېسكا رايونىنى مائوس بىلهن

دىگهندەك ئۇچۇر كورىنىدۇ،بۇنداق كاشىلىنى<(此分区未格式化，是否现在格式化)مسىز

ق قىلىش،تۇيۇقسىز توچىقىشى،كوپىنچه كومپىيوتىرنى خاتا ئوچىرىش،ۋېرۇس بۇزغىنچىلى ڭ كېلىپ

ئۇ سېكتور دېال مهسله كورۇنگهن بولسا،ئۇنداقتاBOOTتوختاپ قېلىش دېگهندەك،ئهگهر شۇ ك

 .چۇر ئهسلىگه كهلتۇرۇش دېتالى بىلهن ئهسلىگه كهلتۇرگىلى بولىدۇ

 :دىققهت قىلىدىغان ئىشالر

 !!!!!ھهرگىزفورماتلىماڭ مهسىله كورۇنگهن دېسكا رايونىنى.1

قايتا ئۇچۇر يېزىش مهشغۇالت هن دېسكا رايونىغا كىرگىلى بولىسمۇ،لېكىن قهتئىمهسىله كورۇنگ.2

 !!!!!ى قىلماڭ

 :تهۋسىيه قىلىدىغان يۇمشاق دېتال

易我分区表医生 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ..كىرەي چىقىپ..ئۇگىنىش باركهنتۇق...بۇگۇن مۇشۇنچىلىك يېزىپ تۇراي

  

 مۇنبهر تېخنىكا كومىتىىتى

 مهدىكار
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تىما-25  

  ...تورسىمى ياساش» مهدىكار«

 
شۇڭا ھورۇ...سورىغان ئىدى  توغرىسىدە سوئال) يهنى سىمالرنىڭ تهرتىۋى(بۇگۇن بىر دوستۇم مهندىن تورسىمى ياساش 

 ....ھاھاھاھا..قويدۇم،،،،،، نلىق قىلىپ،توۋەندىكى رەسىمنى تېپىپ چىقىرىپ

 :سىمىنىڭ ئىچىكى تهرتىپى(对等)ئىككى كومپىيوتىر نى بىر سىم بىلهن ئۇالش.1 
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توركاردىسى،يهنه بىرسىدە بىردانه توركارد ئۇئاغىنىمىز دە ئىككى كومپىيوتىر باركهن،شۇنداقال بىر كومپىيوتىرىدا ئىككى

كومپىيوتىرنى يۇقىرىدىكىدەك سىم بىلهن ئۇالپ،ئاندىن يهنه بىردانه كاردى شۇڭا پىالن بويىچه ئىككى....ىسى باركهن
ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش مه تور سىمىنى ئۇالپ ئىككى كومپىيتىرنى تورغا چىقىرىش ۋە ئىككى كومپىيوتىر ئوزئارا غا سىرىتقى

لېكىن ئاسان كاشىال يۇز بېرىدۇ ۋە سۇر ئهت ..ئاشىدۇ ئۇنىڭ بۇپىالنى ئهلبهتته ئهمهلگه.....ىتىگه يهتمهكچى ئىكهنقس
كومپى ئهمدى نىمىش قىلىمىز،ئهمدى ئىككى..شۇنداق بولسىمۇ ئۇ سىمنى ياساپتۇ...ئهمهس ،ئۇنىمى دىگهندەك يۇقىرى

 :توۋەندىكىدەك...ئادىرىسى بېرىمىزip يوتىرغا

 192.168.1.2 

255.255.255.0  

192.168.1.1  

ئهمدى ئىككىنچى كومپىيوتىرغا ئادر...كومپىيوتىر بۇ بىرىنچى كومپىيوتىر يهنى ئىككى دانه تور كاردىسى بولغان ھېلىقى
  :ىس بېرىمىز

.3.1.168192 

.0.255.255255 

 192.168.1.1 
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 ..ئاندىن بۇئىككى كومپىيوتىرغا كلىشىمنامه قاچىاليمىز

 

كومپىيوتىر بىر خىزمه ھهم ئىككى..!!!!چوقۇم قاچىلىنىشى كېرەك网络文件和打印机共享يۇقىرىدىكى رەسىمدىكى

 :ت گۇرۇپپىسىدا بولىشى كېرەك
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ئاساسلىق مهسىله يهنىال شۇ تورسىمىنىڭ بۇيهردىكى ئهڭ...شۇنداق قىلىپ ئاساسهن ئىككى كومپىيوتىر نورمال ئۇلىنىدۇ
 ...... ئولچهملىك ياسىلىشىدا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

تورالشتۇرۇشنى تهۋسىيه قىلىمهن،بۇۋاقىتتا س بىلهن كومپىيوتىرالرنى(交换机)ىش ئالماشتۇرغۇچمهن ئۇنىڭغا يهنىال ئۇلىن

 :ىم توۋەندىكىدەك ياسىلىدۇ

 
بۇنداق بولغاندا ئىككى كومپىيو....بولىدۇ  مهسىله كورۇنسه ئاسان ھهلقىلغىلىبۇنداق ئۇلىنىش ھهم قواليلىق شۇنداقال

ئارقىلىق تورغا چىقسىال،ئاندىن يهنه ب拨号上网 بىر كومپىيوتىر مهخسۇس..بولىدۇ تىردا بىردىن توركاردىسى بولسىال

اش خىزمهت گۇرۇپپىسىدا بولىئوخش ھهم...ئادرىسىنى يۇقىرىقىدەك تهڭشهيمىزip......كومپىيوتىر مۇ تورغا چىقااليدۇ ىر
ئاندىن تورغا ئۇلىنىش باشاليدىغان كومپىيوتىر بىلهن يهنه بىر كو)....ئۇچۇن ئوزئارا ھوججهت ئالماشتۇرۇش(شى كېرەك

电信)ۋە تور ئۇلىغۇچ مپيوتىر idsl 猫)ھهممىسىنى 交换机پۇتك.....پۇتىدۇ شۇنىڭ بىلهن تور قۇرىلىشى...گه ئۇاليمىز

كوزنهكنى قوش چېكىپ،كوزنهك ئېچىلغاندىن拨号 غۇچى كومپىيوتىر دا ئۇستهل يۇزىدىكىەندىن كېيىن ئۇلىنىش باشلى

 :(属性) كېيىن خاسلىقىغا كىرىمىز



            مهدىكار توپالملىرىنىكا كومىتىتى                                                                         خاقىلالر مۇنبىرى تېئ

  
 www.uyebook.com                                           ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى 

208

 
 :چىقااليدۇ يهنه بىر كومپىيوتىرمۇ تورغائاندىن كىرگهندىن كېين توۋەنىكىدەك قىلساق 
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تىما-26  

  ...قوش سىستىما قاچىالش» مهدىكار«

 
تۇتۇپ سېتىۋالغا نى قولالشنى كوزدە vista تىر سېتىۋالغان دوسالر كوپىنچه سهپلىمهجهھهتتهكومپىيو يېقىندىن بۇيان

....بار سېتىۋالغانالرمۇ(品牌电脑)ماركىلىق قاچىالنغانvista قاچىلىغان لهپتوپ ياكىvista نالرمۇ ياكى يېڭىدىن

شلۇق بولغان يۇمشاق دېتالالرنى دىگهنتونۇ بىر يېڭى سېستىما ،ئۇنىڭ ئۇستىگه بهزى بىزگهvistaلېكىن نىمىال قىلمىسا
قاچىالپ ئىككى سېستىما ئىشلهتxpئۇنداقتا بىز يهنه)...يۇمشاق دېتالالر  مهسىلهن ئۇيغۇرچه(دەك قولالپ كېتهلمهيدۇ

ئىشلىتىش مهشغۇالتى توغرىسىد ئىلگىرىكى تېمىلىرىمدا بولسا كوپ سېستىما قاچىالش ۋە مهھهۇم سېستىما...كېلىدۇ كۇمىز
سىنىغان دوسالر ئ...تېخنىكاجهھهتتىن قىين تۇيۇلدىمۇ بىلمدىم شۇنداق بولسىمۇ دوسالرغا...م تېما يازغان ئىدىما ئايرى

ياكى ئۇالر ئاللىبۇرۇن قوش قوش سېستىما ئىشلىتىش ئېهتىياجى بار دوسالر ئاز بولىشىxpۋەvistaئوخشايدۇ،شۇنداقال از
تېما يېزىپ دوسالربىلهن بهھرىمهن بولۇشقا ھورۇنلىق قىلدىم ىسىدا سېستىما ئىشلىتىشنى باشلىۋەتكهن بولسىمۇ،بۇتوغر

ئوي بولسا تهجرىبىلىرىمىزدىن تهڭ بهھرىمهن بولساق تېخىمۇ كوپ دوسالر پايدا ئاالتتى دەپ مېنىڭچه....بىلمىدىم...ۇ
 يېتهرسىزلىك بولسا كودوسالرنىڭ تېمىدا ...شۇڭا توۋەندە يهنه ئوزەمنىڭ تهجرىبهمىنى تېما قىلىپ يوللىماقچى. اليمهن

 ...قىلىمهن رسىتىشىنى ئۇمىت
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ئۇشبۇ تېما مۇنبهردىكى بىرنهچچه دوسلىرىمىز ئۇچۇن جىددى كېرەك بولغانلىغى ئۇچۇن، باشقا تېم

 ...شۇڭا دوسالردىن كهچۇرۇم سورايمهن. ىلىرىم ۋاقتىنچه توختاپ تۇرىدۇ

ىگهن دوسالر توۋەندىكى تېمىالرنى كۆر باشقا كومپىيوتىر كوپ سېستىما قاچىالش تېمىلىرىمنى كورم 

  )تېما نامىنى چهكسىڭىزال ئېچىلىدۇ(ۇڭ

  مهۋھۇم سېستىما قاچىالش.1
  كۆپ سېستىما قاچىالش.2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  :مهشغۇالتقا كېتىدىغان دېتالالر    

vista ،قاچىالش دېسكىسىxp قاچىلىنش دېسكىسى )ghostبولمىسۇن( ،VistaBootPRO 3.

  يۇمشاق دېتالى3

VistaBootPRO 3.3 ئوزىڭىز تاللىۋېلىڭ، مهن ئېنگىلىزچه نۇسخىسىنى ئىشلىتىمهن(چۈشۈرۈش ئادرىسىنى(  
Microsoft.NET Framework 2.0چۈشۈرۈش   نۇسخسى  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  :ئهسكهرتىش
شۇڭا توۋەندىكى مهشغۇالتنى باشالشتىن بۇرۇن ئوزىڭىز .  ۋە دېسكا مهشغۇالتى قىلىشنىڭ خهتىرى بار  سېستىما قاچىالش

ڭ خاتالىغىنى سهۋەبىدىن كېلىپ چىققامۇھىم دەپ قارىغان ھوججهتلهرنى كومپىيوتىردىن يوتكىۋېتىڭ، مهشغۇالتىڭزنى
  ..!!!!!ن مهسىلىگه مۇنبهر ۋە تېمائىگىسى مهسئۇل ئهمهس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  :تېما ئىككى جهھهتتىن ئېلىپ بېرىلىدۇ

وپ ۋقاچىالنغان لهپتvista(قاچىالپ قوش سېستىما قىلماچقى بولغانالر ئۇچۇنxpقاچىلىغان ھهم ھازىر vistaباشتىال .1
  )ە ماركىلىق كومپىيوتىر سېتىۋالغان دوسالرمۇ كۆرسه بولىدۇ

2.xp ئىشلىتىۋاتقان، ھازىرvistaقاچىلىماقچى بولغان دوسالر ئۈچۈن ..  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  :قىسىم باشالندى-1توۋەندە 

وتىرالرغا قارىتىلىدۇ،بولۇپمۇ لهپتوپ ۋە مارقاچىالنغان ۋەلهپتوپ ھهم ماركىلىق كومپىيvista بۇبولۇمدە بىز ئالدىبىلهن  
كىلىق كومپىيوتىرالر بولسا ئادەتته بىرال دېسكا رايونى ۋە سېستىما ئهسلىگه كهلتۇرۇش ئوپتىك دېسكىسى بېرىلىدۇ،بهزى 

،قاتتىق دېسكىدا يهنه بىر سېسىما ئهسلىگه كهلتۇرۇش دېسكا )惠普مهسىلهن(شېركهتلهر بولسا،ئوپتىك دېسكا بهرمهي

xp....بۇ تولىمۇ قامالشمىغان ئىش...ونى تهمىنلهيدۇ،بۇنداقتا قاتتىق دېسكا پهقهت ئىككى رايونغا ئايرىلغان بولىدۇراي
ئۇندا...نى چوقۇم باشقا دېسكا رايونىغا قاچىلىشىمىز كېرەك ھهم سېستىما ئهسلىگه كهلتۇرۇش رايونىنى بۇزىۋەتكىمىز يوق
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كهچۇرىسى...ېسكا رايونغا ئايرىش يۇمشاق دېتالى ئسېمىزگه كېلىشى مۇمكىنقتا قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟ بۇۋاقىتتا د
نۇسخسىنى ئ8.3(ئاستىدا قهتئى ئىشلىمهيدىكهنvistaدىگهندەك دېتالالر pqسىناق قىلىشمچه بىزگه تونۇش بولغان...ز

 بىر تىلى ئېنگىلىزچه بولپهقهت..ئاندىن باشىقا دېتالالرنىمۇ ئىشلىتىپ باقماقچى بولساممۇ بولمىدى )..ىشلهتكهن ئىدىم
،شۇن)مهن ئېنگىلىزچه ئۇگهنمىگهن(لېكىن سهۋىيهم چهكلىك بولغانلىغى ئۇچۇن...غان دېتالال نورمال خىزمهت قىاللىدى

قاتارلىقالرنى كوزدە تۇتۇ)دېسكا مهشغۇالتىنىڭ خهتىرى بار(داقال بۇدېتال چۇشىنهلمىگهن دوسالر ئۇچۇن تهس بولغانلىغى
ئۇنداقتا بۇنداق دېسكا رايونى بولغان قاتتىق دېسكىنى رايونغا ئايرىاللمامدۇ.....ه تونۇشتۇرمىدىمپ بۇدېتالنى ھازىرچ

رايون بولغان دوسالر بۇنداق ق4دېسكىسىدا ..(ئوزى تهمىنلىگهن دېسكا كونتىرول بىلهن قىالاليمىزvista...ياقهي...ق؟
  :توۋەندىكىدەك مهشغۇالت قىلىمىز)....ىلمىساڭالرمۇ بولىدۇ

用户账户(نىuacدىن用户帐户دىن كىرىپ،控制面板مهشغۇالتنىڭ مۇۋاپىقىيهتلىك بولىشى ئۇچۇن،: ىققهتد 

控制(خىزمهتتىن توختىتىپ،كومپىيوتىرنى قايتا قوزغىتىپ مهشغۇالت قىلىڭ!!!!  

  :ئابونىت كونتىرل قىلىشنى توختىتىش

  ；كوزنىكىنى ئاچىمىز用户帐户ئارقىلىق控制面板ئالدىبىلهن
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错误！

  

  :ئارقىلىق تالالش كوزنىكىگه كىرىمىز>打开或关闭用户帐户控制<ئاندىن
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错误！

  

دىدىكى توغرابهلگىسىنى ئېلىۋېتىپ،تهلهپ بويىچه كومپىيوتىرنى قايتا قوزغاتساقال بولىئاندىن ئال

ھهرقانداق يۇمشاق دېتال يا..لېكىن ھازىر سېستىما پۇتۇنلهي بىخهتهرسىز ھالهتته ئىشلهيدۇ...دۇ

ۋېرۇسمۇ شۇھوقۇقتىن بهھرىمهن بولى....كى بۇيرۇق پۇتۇنلهي ئهڭ يۇقىرى ھوقۇق بىلهن ئىشلهيدۇ

شۇڭا قوش سېستىما مهشغۇالتىمىز تۇگىگهندىن كېيىن ھوقۇق كونتىرول قىلىشنى ئهسلى...ھاھاھا..دۇ

ئهگهر بىخهتهرلىككه ئانچه كارىڭىز بولمىسا ۋە تهجرىبىلىك ئابونىت ...گه كهلتۇرۇشنى ئۇنۇتماڭ

  ...ئۇنداقتا ئهسلىگه كهلتۇرمىسىڭىز مۇ بولىدۇ..بولسىڭىز
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

ئهمدى شۇ ئارانال ئىك..شۇنداق قىلىپ بىرىنچى باسقۇچتىكى يۇقىرى ھوقۇققا ئېرىشىش ئاياقالشتى

گى5رايون بولسا dرايون،ھهددىدىن زىيادە چوڭ،يهنه بىرcيهنى بىررايون(كى رايونغا ئايرىلغان

سكىدا يهنه ئىدې)گابايىت ئهتراپىدا بولۇپ،سېستىما ئهسلىگه كهلتۇرۇش ھوججهتلىرى ساقالنغان

  ...ھاھاھاھا...ككى دانه دېسكا رايونى چىقىرايلى

 دېس4پهقهت ..كهچۇرۇڭ.. رايون قىالي دىدىڭىزما؟5نىمه دىدىڭىز؟بۇنداق چوڭ دېسكىنى...ئو؟

ماقا...كا رايونى بولسىال بولىدۇ،بولمىسا مېنىڭ يه بىر دېسكا توغرىسىدىكى تېمامنى كورۇپ كېلىڭ

رايوندىن ئىككى دېسكا رايونى cشۇنداق قىلىپ ئهمدى ئاۋۇ...شتۇرايتېمىنى داۋامال... ئهمىسه

پهيدا قىلىمز،دېسكا قوراللىرى ئىشلىمىگهچكه ۋە كوپىنچه دوسالر ئۇچۇن مهشغۇالت خهتىرى بولغا

ئىكرvista...تهمىنلىگهن دېسكا كونتىرول قىلىشتىن پايدىلىنىمىزwindowsنلىغى ئۇچۇن يهنىال

ئۇستىگه توغرىالپ،مائوسنىڭ )我的电脑(ىسىنى مېنىڭ كومپىيوتىرىم انىدا مائوسنىڭ ئىستىرىلك

تالاليمىز،ئاندىن ئېچىلغان كوزنهكته دېسكا باشقۇر)管理(ئوڭ كونۇپكىسىنى بېسىپ،باشقۇرۇشنى

تالاليمىز،ئاندىن ئوڭ تهرەپتىكى كوزنهكته دېسكىنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى،رايونغ)磁盘管理(ۇش

دى> كۆپ سېستىما قاچىالش<رىدۇ،بۇتوغرىسىدا ئىلگىرىكىا بولىنىشى ۋە خاراكتىرىنى كورسىتىپ بې

  شۇڭا كوپ سوزلهش ھاجهتسىز،..گهن تېمامدا توختالغان
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错误！

  

مهن ئاللى بۇرۇن مۇشۇنداق ئىككى رايو..سۇرەتتىكى بولسا مېنىڭ دېسكامدىكى رايون ئهھۋالى

مهشغۇالت سېستىمىسى قا4رايوننى ئىككى رايونغا ئايرىۋېلىپ،cنغا ئايرىلىپ قالغان دېسكامدا

چ(چىالپ ئىشلىتىۋاتقانلىغىم ئۇچۇن،دوسالر غا مهشغۇالت تهرتىۋىنى كورسىتىشكه ئامالسىز قالدىم

ئاي ساقلىنىپ تۇرىشى كې2ه كومپىيوتىرالرداۇنكى يېقىنقى بىرنهچچه ئىمتىهاننىڭ نهتىجىسى ھهمم

رەك بولغانلىغى ئۇچۇن،كومپىيوتىرىمنى قايتا بۇزۇپ،مهشغۇالت تهرتىۋى ئىشلهشكه ئامالسىز قالد

  ..شۇڭا ئامال بار مهشغۇالت تهرتىۋىنى سوزلهپ بېرەي...)..دوسالردىن كهچۇرۇم سورايمهن..ىم

دىگهن بۇيرۇق压缩卷وڭ كونۇپكىنى باسساق،دېسكا رايونىنىڭ ئۇستىگه توغرىالپ،ئcمائوسنى  

شۇنداق ئاسان ھهم قواليلىق،دېسكا رايونىنىڭ ..شۇبۇيرۇق بىلهن مهشغۇالت قىلساق بولىدۇ.. بار

گىگابايىىتتىن چوڭ بولمىس40(مىگابايىتتىن40000چوڭ كىچكلىگىنى بهرگهندە ئهڭ چوڭ بولغندا

ئاندىن يېڭىدىن پهيد. ىغا ئېرىشهلهيمىزمۇشۇ ئۇسۇل بىلهن مهشغۇالت قىلىپال دېسكا رايون)...ۇن
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新دىگهن رايوننىڭ ئۇستىدە مائوسنىڭ ئوڭ كونۇپكىسى بىلهن未分配的磁盘空间ا بولغان

建卷م!!! يېڭى دېسكا رايونىغا ئىسىم قويۇشنى ئۇنۇتماڭ..قىلپ يېڭى دېسكا رايونىغا ئېرىشىمىز

قىلىپ خاتا مهشغۇقاچىلىغاندا دېسكا رايونىنى ئاسانال پهرىق xpدىگهندەك،چۇنكى xpەسىلهن

  ...التتىن ساقلىنىپ قالغىلى بولىدۇ

压缩卷بۇيرىقى بولسا ئىلگىرىكىىدەك ماتىرىياالرنى پىرىسالش بۇيرىغى ئهمهس،بهلكى مۇشۇ دې

  ...سكا رايونىنىڭ بوش ئورۇنىنى ئاجرىتپ چىقىرىشنى كورسىتدۇ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

ئۇبولىسمۇ كومپىيو..زگه يهنه مۇھىم قىلىدىغان ئىش باردېسكا رايونى چىقىپ بولغاندىن كېيىن،بى

ئاستىدىكى قوزغىتىش پىروگىراممىسىنى چۇشۇرۇپ تهييار الپ قوxpتىرمىزدىكى قاتتىق دېتالالرنىڭ

品牌(كوپلىگهن ماركا كوپىيوتىر: بۇنداق دىيىشىمدىكى سهۋەب...بۇ بهك مۇھىم...يشىمىز كېرەك

机(لهپتوپلىرىغا شېركهتلهر ئوزىنىڭ كومپىيوتىرغا ۋە vistaسېستىمىسى قاچىالپ بازاغا سالغاندىن

سېستىمىسىغا قارىتا ئىشلهنگvista كېيىن،قاتتىق دېتالالرنىڭ قوزغىتىش پىروگىراممىلىرى ئاساسهن

سېستىمىسىنى قاچىالپ بولغاندىن كېيىن قاتتىق دېتالالرنىڭ پىروگىراممىسىنى تولxpەن بولغاچقا،

رمال ئىشلهتمهكچى بولساق،ئۇچاغدا قولىمىزدا قاتتىق دېتالنىڭ قوزغۇق قاچىالپ،كومپىيوتىرنى نو

ىتىش پىروگىراممىسى بولمىسا،يهنىال بىكار،ئۇنىڭ ئۇستىگه ئىگهللىشىمچه،كوپلىگهن شېركهتلهرنى

سېستىمىسى قاچىلىنىپ بازارغا سېلىنغان كومپىىيوتىرلىرىنىڭ شۇ شېركهت توربىكىتىدىكى قوvistaڭ

گه قارىتا ئىشلىگهن قوزغىتىش پىروگىراممىسى يوق دېيهرxpى چۇشۇرىشىدە زغىتىش پىروگىراممىس

شۇڭا قوزغ..بولۇپمۇ لهپتوپ ئىشلهتكهن دوسالر ئۇچۇن بۇ بهكمۇ قامالشمىغان ئهھۋال..لىك ئىكهن

ئوزىمىز قۇراشتۇر....(ىتىش پىروگىراممىسىنى يهنىال ئوزىمىز ئىزدەپ تېپىپ قاچىاليمىز دىگهن گهپ

يۇقىرىدىكى ئهھۋالنى كوزدە تۇ..)...ر بولسا،ئۇچاغدا بۇنداق ئهنسىرەش ھاجهتسىزغان كومپىيوتى

سېستىمىسىvista مۇشۇنداق تۇپ،شۇنداقال دوسالرغا قواليلىق بولسۇن ئۇچۇن،تېخنىكا كومىتىتىمىز

ئاستىدىكى قوزغىتىش پىروگىراممىسىنxpقوش سېستىمىسى ئىشلتىشنى ئويالۋاتقان ،شۇنداقxp ۋە 
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قۇربى يهتمىگهن دوسالر ئۇچۇن ،قوزغىتىش پىروگىراممىسى تېپىپ بېرىشنى ئۇستىمىزگى ئىزدەشكه 

ە ئېلىپ،ئۇالرغا قواليلىق شارائىت يارىپ بهرمهكچى،سىز پهقهت توۋەندىكىدەك ئۇچۇرالرنى تهمى

  :نلىسڭىز بولىدۇ

  .كومپىيوتىرىڭىزنىڭ ماركىسى1

惠普:مهسىلهن(تىپ نومىرى.2 hp--pavalion--u5028cnكدىگهندە(..  

دېتالى بىلهن شۇ ئۇچۇرالeversetدېتالى ۋەcpu-zبۇنى سىز(سېتىما قاتتىق دېتال سهپلىمىسى.3

  ..رغا ئېرىشهلهيسىز

  باشقا تهمىنلهنگهن سىرىتقى سايمان.4

مۇشۇ ئۇچۇرالربىلهن تېخنىكا كومىتىتمىز ئاسانال قاتتىق دېتالنىڭ تۇرىنى بىلىپال سىزنى ئهڭ توغرا ب

گىرامىمىسى بىلهن تهمىنلهيمىز ۋە قاچىلىنىش تهرتىۋى توغرىسىدا ئۇچۇر بىلهولغان قوزغىتىش پىرو

  ......پۇتۇنلهي ھهقسىز مۇالزىمهت...ن تهمىنلهيمىز

  :دىققهت

شۇنداقال به...ئۆزىڭىزنىڭ خاتا مهشغۇالتى سهۋەبىدىن كېلىپ چىققان ئاقىۋەتكه بىز ئىگه ئهمهس

مپىيوتىر ئىشلىگهن شېركهت مهلۇم دەرىجىدە ھهزى خاتامهشغۇالتتىن كېلىپ چىققان مهسىلىنى كو

  ....ق ئېلىپ رېمونىت قىلىشى مۇمكىن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

ئاستىدىكى قوزxpشۇنداق قىلىپ سىزمۇ ماڭا ئوخشاش كومپيوتىرڭىزنىڭ قاتتىق دېتاللىرىڭىزنىڭ

نىxpنى قايتا قوزغىتىپ،ئهمدى كومپىيوتىر.....غىتىش پىروگىراممىسىنى تهييارالپ بولدىڭىز،خوپ

دېسكا پۇتۇنلهي ئو....ڭ قاچىلىنىش دېسكىنى ئوپتىك دېسكا ئاپاراتىغا سېلىپ،قاچىالشنى باشالڭ

دەپ ئىسىم قويۇۋالغان دېسكا رايونىنى تالالپ قxpقىلىپ،قاچىالش باسقۇچىغا كهلگهندە بايامقى

شۇڭا بۇيهردە سۇر..ما بهك كۆپنى قاچىالش توغرىسىدا تېxpمۇنبهردە .....اچىالش قىلساقال بولىدۇ
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ھاھاھ..بهك ھورۇنلىشپ كهتكهن ئوخشايمهن..(يهنىال كهچۇرۇم سورايمهن...ەتنىمۇ تهمىنلىمىدىم

  ..)اھا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

سېستىمسىنىڭ ئىشى ئاياقالشقاندىن كېيىن،سېستىما قوزغىلىۋاتقانداxpقاچىالش پۇتۇنلهي تۇگهپ 

登陆以前的يهنه بىرى بولسا..غا كىرىشvistaبىرسى..ىدۇ بىرنهچچه تالالش كورىن windows

系统دەپ كورىنىدۇ،بۇيهردىكى ئىلگىرىكىwindowsبولسا دەل بىز ئابىيام قاچىلىغانxpسېستى

شۇڭا تالالپال كىرسهك بولى..مىسى،بهزىدە تېخى قااليمىقان خهت شهكلى بىلهن كورىنىشى مۇمكىن

viچۇنكى قوش سېستىمىغا كىرىشنى تهڭشهش ۋە..ەك؟گه كىرىىشمىز كېرxpنىمىشكه چوقۇم......دۇ

staسېستىمىنىڭ قوزغىلىش تهرتىۋىنى ئهسلىگه كهلتۇرىدىغان ئاۋۇVistaBootPROئهپهندىمن

يۇمشاق دېتالىنى قاچىالشتىن VistaBootPRO:دىققهت.....گه قاچىالپ تهڭشهيمىزxpى مۇشۇ

ۇسخسدىكى پىروگىرامىنى قاچىلىشمىز شهنMicrosoft.NET Framework 2.0بۇرۇن چوقۇم مىىكروسوفىتنىڭ

قاچىMicrosoft.NET Framework 2.0شۇڭا ئالدىن چۇشۇرۇپ قويغان...رىت بولمىسا ئاۋۇ ئاداش قاچىالنمايدۇ
  :اليمىز
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ئادەتته (قاچىالپ بولغاندىن كېيىن سېستىمىنى قايتا قوزغىتىڭ...قاچىالشقا سهل ۋاقىت كېتىدۇبۇنى 

  )......قايتا قوزغىتىش ھاجهتسىز،شۇنداق بولسىمۇ قايتا قوزغىتىشنى تهۋسىيه قىلىمهن

 xp گه نورمال كىرگهندىن كېيىن ئهمدىVistaBootPROقاچىال..قاچىالشنى باشلىساق بولىدۇ

بىرىنچى قېتىم قاچىالش بولغاندىن كېيىن،توۋەندىكى س...وۋەندىكى سۇرەتتىكىدەكش ئهھۋالى ت

  :ۇرەتلهردەك تالالش ۋە مهشغۇالت قىلسىڭىز بولىدۇ
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  قوش چېكىپ ئىجراقىلىمىز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

nextنى باسىمىز  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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  كېلىشىمگه قوشۇلىمىز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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  تالالنما ئوزگهرتىلمىسۇن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

  قاچىالشنى تالاليمىز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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  ....قاچىالنماقتا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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  قاچىالش ئاياقالشتى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

错误！

  

  ...ئىجرا بولغاندىن كېيىنكى كوزنهك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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نىڭ قوزغىتىش vistaئهمدى ئۇنىڭغا ئاپتوماتىك ھالدا...شۇنداق قىلىپ بۇئاداش ئىجرا بولدى

بۇيۇمشاق ....نىمۇ نورمال كىرگىلى بولىدىغان قىلغۇزايلىvistaېپىپ،پىروگىرامىمىسىنى ئىزدەپ ت

ھاBackup/Restore Center（备份/恢复中心，）دېتال بىرىنچى قېتىم ئىجرا بولغاندا

 يېتهكلهشنى ساقالپ قويۇشنىلىتىدە ئېچىلىدۇ،يهنى دوسالرنىڭ مهشغۇالت قىلىشتىن بۇرۇن سېستىما

ئهسلىگه كهلت(Restore Centerىدە مهسىله كورۇنسه تهۋسىيه قىلىدۇ،بۇنداق بولغاندا كهلگۇس

كونۇپكىسى بىلهSearchيهنى.ئارقىلىق سېستىما يېتهكلهشنى ئهسلىگه كهلتۇرگىلى بولىدۇ)ۇرۇش

  ...ن ئىلگىرىكى سېستىما يېتهكلهشنى تاپااليمىز

  

شۇنداقال دېسكىدا يهنه با..نىڭ قوزغاش يېتهكلهش ھوججىتىنى ئىزدەيدۇvistaبۇدېتال قوزغىلىپال

شقا سېستىما بولسا،تهڭال ئۇالرنىڭمۇ قوزغاش يېتهكلهش ھوججىتىنى ئىزدەپ تاپىدۇ،شۇڭا تېپىپ بو

Manage OS entireئاندىن........نى بېسىپ ساقالپ قويىشىمىز كېرەكsaveلغاندىن كېيىن

sكونۇپكىسى بىلهن قوش سېستىما تهڭشهش كوزنىكىگه كىرىمىز:  
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windن يېزىلغانكوزنىكىدە كورۇنگهن كاتهكچه ۋە خاتاخهت بىلهOSlistدىققهت،سۇرەتتىكى 

owsدەل بىز قاچىلىغانxpبولىدۇ،ئۇنى مائوس بىلهن تالالپ قويۇپ،توۋەندىكىRename se

lected operating systemدىگهن ئورۇننى تالالپ قويۇپ،ئاندىنRename Toكاتهكچ

ئاندىن توۋەندىك..ىسىدە ئىسمىنى ئوزگهرتسهك بولىدۇ،ئېنگىلىزچه ھهرىپ قىلىپ يازسىڭىزبولىدۇ

  ...ونۇپكىسىنى باسىمىزكapplayى

  ......شۇنداق قىلىپ قوشسېستىما نورمال قوزغىلىپ خىزمهت قىلىدىغان بولدى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  :قاچىالپ قوش سېستىما ئىشلهتمهكچى بولغان دوسالرvistaئىشلىتىۋاتقان،ھازىرxpئىلگىرى.2

ئاندىن ..رايونى تهييارالڭNTFSڭلۇقتىكىگىگبايىت چو20كومپىيوتىرڭىزدا ...بۇتېخىمۇ ئاسان 

نىڭ قاچىلىنىش دېسكىسىنى سېلىپال قاچىالشنى باشلىسڭىز بولىدvistaسېستىمىنى قايتا قوزغىتىپ،
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دەپ ئىسىم قويۇۋالغان دېسكا رايونىنى كورسىتىپ بهرسىڭىز الvistaدېسكا رايونى تاللىغاندا...ۇ

 دېتالالرنىڭ قوزغىتىش پىروگىراممىسى تهمىنلهنگنىڭ ئىچىدە نۇرغۇنلىغان قاتتىقvista... بولىدۇ

شۇنداق بولسىم...ەنلىكى ئۇچۇن،قاچىالپ بولغاندىن كېيىن سېستىما نورمال خىزمهت باشلىۋېتىدۇ

گه قاچىالپ،ئىككى سېستىمىنىڭ يېتهكلهش ھوججىتىنى xpدىگهن ئاداشنىVistaBootPROۇ

ئاستىدىكى قاتتىق دېتالنىڭ قوزvista......كهلگۇسىدە چوقۇم ئهس قاتىدۇ..ساقالپ قويغان تۇزۇك

لېكىن ماتىرىيالنى تولۇق يولال...غىتىش پىروگىراممىىسى كېرەك بولسا،مۇنبهر سىزگه ياردەم قىلىدۇ

  ....ڭ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

هن توشۇنداق قىلىپ مۇنبهردە بىر كومپىيوتىرغا كۆپ سېستىما قاچىالشنىڭ نهچچه خىل ئۇسۇلى بىل

دوسالر نىڭ يېقىندىن پىكىر بېرىپ تېمىنى تېخىمۇ جانالندۇرپ تۇرۇشىنى ئۇمىت ...نىشىپ چىقتۇق

  ....قىلىمهن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

ئهپهندىمنىڭ قورىقماي مۇشۇ تېمىدا بىرىلگهن تهكلىپ بويىچه بالدۇرراق قوش سېستىما  بابۇرشاھ

  ........ئىشلىتىش باسقۇچىغا كىرىشىگه تىلهكداشمهن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  ...دوسالرنىڭ تۇزىتىش بېرىشنى ئۇمىت قىلىمهن...تېمىدا يېتهرسىزلىك كۆپ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

سېستىمىسىنى قاچىالش ۋە ئۇنىڭ دېسكا رايونغا ئايرىلىش شهكلى توغرىسlinuxيېقىندا دوسالرغا 

سېستىمسىغا قىزىقىدىغان دوسالرنىڭ مۇنبهرگه پات پات كىرىپ تېمىالlinux...ىدا تېما يوللىنىدۇ

  ...رغا دىققهت قىلىپ تۇرىشىنى ئۇمىت قىلىمهن

   

  ئاقىلالر مۇنبهر تېخنىكا كومىتىتى
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  مهدىكار 

2007 -12-6  

  ئىشخانىدا

 
ۇلمانمۇس  

 ئايرىم ئىككى - ئايرىمxp بىلهنvista ئىككى مهشغۇالت سىستمىسى يهنى. مىنىڭ كومپيۇتېرىم ئاۋالقىدەكال تۇرىدۇ
ب diskpart ئوتتۇرىسىدا ئالماشتۇرۇشقا توغرا كهلگهندە ئاساسىي رايۇنغا قاچىالنغاچقا ئىككى مهشغۇالت سىستېمىسى

  . بۇنداق قىلسا بهك ئاۋارىچىلىق ئىكهن. تۇرىشىمغا توغرا كهلدى رايۇننى ئاكتىپالش  ئاساسىي ۇيرۇقى ئارقىلىق
  

 . شۇڭا مهن قانداق قىلىشىم كىرەك ؟ يول كۆرسىتىشىڭىزنى سورايمهن

 
 مهدىكار

  18:32:45 6-12-2007 :ۋاقتى مۇسۇلمان :لى يوللىغۇچىتۈۋەندىكىسى نهقىل قىلىنغان مهزمۇن، ئهس
 ئايرىم- ئايرىمxp بىلهنvista ئىككى مهشغۇالت سىستمىسى يهنى. مىنىڭ كومپيۇتېرىم ئاۋالقىدەكال تۇرىدۇ 

سىستېمىسى ئوتتۇرىسىدا ئالماشتۇرۇشقا توغرا كهلگهند  ئىككى ئاساسىي رايۇنغا قاچىالنغاچقا ئىككى مهشغۇالت
بۇنداق قىلسا بهك ئاۋارى. ئاساسىي رايۇننى ئاكتىپالشتۇرىشىمغا توغرا كهلدى   بۇيرۇقى ئارقىلىق diskpart ە

  . ئىكهن چىلىق
  

 . شۇڭا مهن قانداق قىلىشىم كىرەك ؟ يول كۆرسىتىشىڭىزنى سورايمهن
 systemcommanderيۇمشاق دېتالىنىxp چىالش دىگهسېستىما قا بۇنى كۆپ....سېستىمىغا قاچىلىسڭىزغا بولىدۇ
 ...ئۇتېمىنى تولۇق كورمهيال مهشغۇالت قىلغان ئوخشايسىز شۇڭا سىز...ئاالمهت ئوبدان....ن تېمىدا تونۇشتۇرغان ئىدىم

 :بۇيهردىن تولۇق كورۇڭ 

 قاچىالش كۆپ سېستىما.2

systemcommanderنى چۇشۇرۇش 

 تونۇشتۇرۇش
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تىما-27  

  غا قىسقىچه چۇشهنچهcpu_z » مهدىكار«

 
cpu_zچۇشۇرۇش 

~~~~~~~~~~ 
تاختا ئوزىكى توغرىسىدا ئۇچۇر غۇچ ،مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ ۋە ئاساسىئوزىمىزنىڭ كومپوىيوتىرىدكى ئىچكى ساقلى

بولۇپمۇ ئىچكى ساقلىغۇچ بىلهن مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ ئ..دېتال غا ئېرىشىشته كهم بولسا بولمايدىغان يۇمشاق
 :تهكشۇرۇىشته مۇھىم يۇمشاق دېتال بۇ ۇچۇرىنى

~~~~~~~~~~~~~~~ 
cpu_zغا قىسقىچه چۇشهنچه: 

 :سۇرەت.1

 
ئوزىمىرنىڭ ئىشلهتكىنى زادى...تونۇشتۇرۇش يۇقۇرىدىكى سۇرەتته بولسا مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچقا بېرىلگهن تولۇق

تېخنىكا ئىشلهتكهن،يادروقىسمى قانچه،ئېلىكتىر بېسىمى قانچه ،ھازىرقى خى ۇچ،قايسى قانداق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغ
 .ناھايىتى تولۇق........چاستوتىسى قاتارلىق بىرتاالي ئۇچۇرغا ئېرىشهلهيمىز زمهت
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 :سۇرەت.2

 
باففۇرى توغرىسىدا ئىلگىرى تېمىلىرىمدا  مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ بۇففېر قىسمى ئۇچۇرى،مهركىىز بىرتهرەپ قىلغۇچ

 .....ھاجهتسىز جىق يېزىلغان ،قايتا چۇشهندۇرۇش
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :سۇرەت.3
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نۇسخسى كورسىتىپ bisoئوزەك،ۋە ئاساسى تاختغا بولغان چۇشهندۇرۇش،يهنى ئىشلهپچىقارغان شېركهت،ئىشلىتىلگهن
 ..بېرىلگهن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 :سۇرەت.4
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بولسا قوش تونىdual..دىگهندەك يهنى ئىچكى ساقلىغۇچ گۇرۇپپا سىغىمى،قانچه تونىل...ئىچكى ساقلىغۇچقا چۇشهنچه

 ..لنى كورسىتىدۇ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :سۇرەت.5
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ئهھۋالىنى كورسىتىپ بېرىدۇ،ناھايىت ھهرقايسى ئىچكى ساقلىغۇچ ئوقۇرىغا قاچىالنغان ئىچكى ساقلىغۇچالرنىڭ ئهمهلى

 .....ى تولۇق بىلهلهيسىز
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :سۇرەت.6
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cpu_zئوزى تهمىنلىگهن ئۇچۇرالر... 

 .......ىڭ بىرىدېتالالرن يۇمشاق ئۇشبۇ دېتال بىز كومپىيوتىر سېتىۋالغاندا يېنىمىزدىن ئايرىمايدىغان
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ...چۇشىنهلمىگهن ئورۇن بولسا سوئال سوراڭ
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تىما-28  

  ...يىللىق كومپىيوتىر بازىرغا نهزەر- 2007» مهدىكار«

 
كۆپ خىل  ۇنداقالبولسا دۇنياۋى مال باھاسى چۇشىدىغان،ش     ۋەيېڭى يىل ژوردېستىۋا بايرىمى 

سايمانالرمۇ مۇ شۇنداقال كۆپلىگهن يېڭى...ۋاسته ئىشلىتىپ،باھا تهڭشهپ مال ساتىدىغان ۋاقىت

سهنئىتىنى ئىشلهتكهن م نانومىتىرلىق ياسىلىش45nmشېركتىىنىڭAMDشۇۋاقىتتا بازارغا چىقىدۇ،

اسىلىپ بازارغا سېلچۇشۇپ،كېهريىلى كۆپلهپ ي ەركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرى چېرتىيوژۋە سىناقتىن

 ...مهركىىز بىرتهرەپ قىلغۇچمۇ بازاغا سېلىنىدۇ يادروسى بولغان4ھهمدە رەسمى ....ىنىدۇ
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سهنئىتى ئىشلىتىلگهن ئهڭ يۇقىرى دەرى لىق ياسىلىش45nmئوزىنىڭ(intel)ئىنتېل شېركىتى     

نى QX9650بىرتهرەپ قىلغۇچى كومپۇتېرى مهركىزى(桌面电脑处理器)جىلىك ئۇستهل يۇزى

يادرولۇق مهركىزى بىرتهرە4بولسىمۇ،بۇ يۇەنگه بېرىپ قالغان10ارغار سالدى،ئۇنىڭ باھاسىباز

 ئىقتىدارى ئهڭ يۇقىرى بولغان مهرك  ئىچىدىكى پ قىلغۇچ ھازىرقى ئۇستهل يۇزى كومپىيوتىرلىرى

يدرولۇق مهر4بىرمهزگىىل ئوتكهندىن كېيىن توۋەن باھالىق...ھېساپلىنىدۇ ىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ

 ....قىلغۇچالر بىزنىڭ تاللىشمىزنى كۇتىدۇ ى بىرتهرەپكىز

،سېستىۋېلىش نىسبىتىدىن ئارتىپ كهتكهنل ئىچكى ساقلىغۇچ بولسا،ھازىر مالنىڭ چىقىرىشى      

يۇەنگه چۇشۇپ قېلىشى پهقهت ۋاق100باھاسى گىگابايىتلىق ئىچكى ساقلغىۇچنىڭ1ىگىى ئۇچۇن

 ...ىت مهسىلىسى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ئهھۋالى مهركىىز بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ يېقىنقى بازار.1  

چۇشىشىنى كهلتۇرۇپ چىقىدىغان مۇھىم ئام كونا يېڭى مالالر نىڭ ئالمىىشىشى باھا:مۇھىم سوز  

 ىل

4بازار ئهھۋالىدا ئوزگىرىش كۆپ بولدى، يىل ئاخىرىدىكى مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ        

نانومىتىرلىق ياسىلىش سهنئىت45سېلىنشى نىڭ بازارغاCore2 Extreme QX9650يادرولۇق

شۇۋاقىت ب..رەسمى بازارغا كىرگهن سىگىنالى بولدى ى ئىشلىتىگهن مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچنىڭ

بازاردىكى ئالمىشىىشى بىلهن يېڭىدىن سېتىلىش باھاسى چۇشۇر ىلهن بىرگه يېڭى كونا مالالرنىڭ

نىڭ باھاسى بىر ئاي ئىچىدە نهچچه تهڭCore 2 Duo E6700...باشالندى ۇ پ تهڭشلىش

Core 2نىڭ ئورنىنى چاستوتىسى يۇقىرى بولغانCore 2 Duo E6700بولدى،ھازىر شىلىپ

 Duo E6750قاپسىز..ئىگهللىدىCore 2 Duo E6750يۇەن ئهت1400نىڭ باھاسى ھازىر

E4400ۋەCore 2 Duo E4300يهنهبىرجهھهتتىن...بولىۋاتىدۇ،سېتىۋېلىشقا ئهرزىيدۇ راپىدا
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بىلهن بهسلىشهلمهE4500چاستوتىدىكى ياسىلىشتىن توختاش ئالدىدا،ئۇالر نىڭ باھاسى يۇقىرى

توۋەن «بهزىبىر كۆڭلى قارا سودىگهرلهر  مۇشۇنداق ئهھۋالدا..شۇڭا سېتىۋېلىش ھاجهتسىز..يدۇ

تال بيۇمشاق دېcpu_zئالدامچىلىق قىلماتقا،پهقهت دەپ»ساتىمىز E4800ۋەE4600 باھالىق

شۇڭا تهكشۇرۇش يۇمشا..يادرولۇق ئىكهنلىگىنى بىلىمىز ىلهن تهكشۇر سهكال بۇنىڭ سېلېرون قوش

 ....ئايرىمايلى ق دېتاللىرىنى يېنىمىز دىن

    AMDيېڭىدىن بازارغا سالغانK10مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچ قۇرۇلمىسىدىكىPhenomيۇ

نىڭ ھهر مىڭ دانىنى توپ سېتىش باھاAMDتۇرماقچى، رۇشلىرى بىلهن ئىنتېل شېركىتگه قارشى

ئىنتىل مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچلىرىنىڭ باھاسى يۇقر سىغا قارىغاندا ئوخشاش چاستوتىدىكى

 بولغانلىقتىن ،كۆپله  قىلغۇچ ياسىاش سۇرئىتى سهل ئاستا مهركىزى بىرتهرەپAMD لېكىن....ى

 ...نراق چىقماقتاشۇڭا ئىنتىل يهنىال ھۇجۇمدا ياما..كىرەلمهيۋاتىدۇ پ بازارغا

 (cpu)ئايدىن بۇيانقى باھا يېرىم                                         

يادرولۇق4...قاپلىق          Core 2 Quad Q6600 يۇەن2030 .. 

قوش يادرولۇق .....  قاپلىق Core 2 Duo E6850 يۇەن2170    

 يۇەن1560
Core 2 Duo 

E6750                                             قوش...قاپلىق  يادرو 

يۇەن1080\يۇەن1330
Core 2 Duo 

E6300                                         قوش يادرو......قاپسىز\قاپلىق  

 يۇەن795\يۇەن915
Core 2 Duo 

E4500                                               قوش...قاپسىز\قاپلىق  يادرو 
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 يۇەن795\يۇەن990

Core 2 Duo 

E4400                                                قوش...قاپسىز\قاپلىق  

 يادرو

 يۇەن770\يۇەن910
Core 2 Duo 

E4300                                             قوش...قاپسىز\قاپلىق  يادرو 

 يۇەن500\يۇەن550
Pentium 

E2160                                          قوش يادرو...قاپسىز\قاپلىق  

 يۇەن425\يۇەن485

Pentium 

E2140                                                   قوش...قاپسىز\قاپلىق  

 يادرو

 يۇەن420\يۇەن615

Pentium 

D915                                                           ش قو..قاپسىز\قاپلىق

 يادرو

 يۇەن820
Athlon 64 x2 5000+                                             قارا

قوش...قاپلىق  يادرو 

 يۇەن795
Athlon 64 x2 

قوش....قاپلىق                                          +5000  يادرو 

قوش ....قاپلىق                                       +Athlon 64 x2 4600 يۇەن595
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 يادرو

 يۇەن470
Athlon 64 x2 

قوش....قاپلىق                                          +4200  يادرو 

 يۇەن450
Athlon 64 x2 4000+                                  قوش ....قاپلىق

 يادرو

 
 ئىنتىل باھا تهڭشهۋاتقانلىغى ئۇچۇن،باھاسى سهل

 لغاندا دىققهت قىلىڭقااليمىقان،سېتىۋا

 :يىلىغا نهزەر-2008

ئىشلهنگهن مهھسۇالتلىرىنىڭ كۆپلهپ بازارغا كىر نانومىتىرلىق ياشىلىش سهنئىتى45ئىنتىلنىڭ  

مهھسۇالتلىرى كېلهر يىلى يىل ئاخىرىغىچه بازاردىنCore 2 Duoنانومىتىرلىق65ىشى بىلهن،

Wئىشلهنگهن تۇر،يېڭىدىن7الت جهمئى نانومىتىرلىق مهھسۇ45سېلىنىدىغان بازارغا. چېكىنىدۇ

olfdaleقۇرۇلمىسىدىكىE8000يۇرۇشلىرى بولساE6000تېخىمۇ چۇشۇ يۇرۇشلىرىنىڭ باھاسىنىڭ

يۇەن 1000باھاسى نىڭE8200توۋەنرەك دەرىجىدىكى...شىنى كهلتۇرۇپ چىقىشى تۇرغان گهپ

 بۇ مهھسۇالتالردا يېڭى بولغان مىگاگېرتسلىق ئالدىنقى لىنىيه سۇر ئىتى1333...ئهتراپىدا بولىدۇ

E5000يۇرۇشلىرىنىڭ ئورنىنىE4000بازاردا تېخىمۇ توۋەن دەرىجىلىك...تېخنىكىالر قوللىنىلىدۇ

نانومىتىرلىق مهھسۇالتلىرىنى بازاردىن چېكىندۇرۇش ئىنتى65 ئالدىراپ..يۇرۇشلىرى ئىگهللهيدۇ

زمهت چاستوتىسىدىيۇرۇشلىرى بولسا تېخىمۇ يۇقىرى خىE2000..ئهمهس ل ئۇچۇن ياخشى ئىش

يۇرۇشلىرى ق(Celeron)ئۇالردىنمۇ توۋەن بولغان سهيياڭ..بازاراغا سېلىنىدۇ كى مهھسۇالتلىرىنى

يۇەن ئهتراپ300باھاسى..يۇرۇشلىرى نامى بىلهن بازارغا سېلىنىدۇE1000ياسىلىپ وش يادرولۇق

بىله رغا كىرىشىشېركىتى تهرەپته بولسا،يېڭى قۇرۇلمىدىكى مهھسۇالتنىڭ باراAMD..بولىدۇ ىدا
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مۇمكىن،شۇڭا بازار ن،توۋەن دەرىجىلىك مهھسۇالتلىرى يهنىال تاق يادرولۇق مهھسۇالت بولىشى

5000يۇرۇشلىرى ھازىرقىAthlon 64 x2 6000...دا ئانچه قارشى ئېلىنماسلىغى تۇرغان گهپ

يادرونىڭ ئۇچ AMD...يۇرۇشلىرى بولىدۇ يۇرۇشلىرىنىڭ ئورنىنى ئىگهللهپ يېڭى قوش يادرولۇق

يادرو ئارىسىدىكى ئوتكۇنچه مهھسۇالت بولۇ يادرو ۋە قوش4لۇق مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچى 

 ...پ سېتىلىدۇ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ئهھۋالى ئىچكى ساقلىغۇچ ۋە قاتتىق دېسكا      

 ئهرزانلىماقتا گىگابايىت لىق ئىچكى ساقلىغۇچ2:مۇھىم سوز  

بىرلىشىپ توك يولى تاختىسىغا ئورۇنال ئوزەكلهر....ئوزەك..芯片)ئىچكى ساقلىغۇچ ئوزىكى       

ئىشلهپچىقىرىدىغان بىرنهچچه شېركهت)شهكىللهندۇرىدۇ نى内存条 شتۇرۇلۇپ،ئىچكى ساقلىغۇچ

گىگابايىتلىق ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ با1نىڭ سهۋەبىدىن )ئاز ئوزەك ئىشلهيدىغان شېركهتلهر(لهر

قالدى،شۇنىڭ بىلهن زاۋۇتالر تهننهرقىنى كونتىرول قىلىش ئۇچۇن تاق  گه چۇشۇپيۇەن140ھاسى

ساقلىغۇچ ئوزىكىنىڭ ياسىلىش نىسبىتى بDDR2بۇنداق بولىسمۇ..پىرىساليدىغان بولدى يۇزلىك

شۇنىڭ بىلهن ئىچكى...تهلىۋىدىن ئېشىپ كهتكهنلىگى ئۇچۇن باھا چۇشۇشى تۇرغانال گهپ ازار

باش گىگابايىتلىق ئىچكى ساقلىغۇچالرنى كۆپلهپ ئىشلهشنى2ن شېركهتلهرساقلىغۇچ ئىشلهيدىغا 

يۇەن390ئىچكى ساقلىغۇچىنىڭ باھاسىDDR2 667گىگابايىتلىق2نىڭ宇瞻مهسىلهن..لىۋەتتى

بىلهن  گىگابيىتلىق ئىچكى ساقلىغۇچتىن ئىككىنى سېتىۋالغان باھا1چۇشكهن بولسىمۇ،يهنىال  گه

قالم بىلهن تهڭلىشپDDR2 667قلىغۇچنىڭ باھاسىئىچكى ساDDR2 800...بهسلىشهلمهيدۇ

 ...اقتا

چۇشۇش نىسبىتى ...ئاستا ئاستا چۇشمهكته قاتتىق دېسكا جهھهتته باھا يهنىال مۇقىم ھالهتته    

 ..دىگهندەك يۇقىرى ئهمهس
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 ئىچكى ساقلىغۇچ باھا ئهھۋالى قاتتىق دېسكا ۋە                               

 ساقلىغۇچ ئىچكى       金士顿 512MB DDR400 يۇەن215

 ...\\...                        金士顿 1GB  DDR2 667 يۇەن145

 ...\\...                    金士顿 1GB  DDR2 800 يۇەن220

 ...\\...                      宇瞻   1GB DDR 400 يۇەن370

 ...\\...                              宇瞻   1GB DDR2 667 يۇەن145

 ...\\...                               宇瞻   1GB DDR2 800 يۇەن185

 ...\\...                              黑金刚 1GB DDR2 667 يۇەن145

 ...\\...                       黑金刚 1GB DDR2 800 يۇەن190

 ...\\...                         金士泰 1GB DDR2 667 يۇەن140

 ...\\...                          金士泰 1GB DDR2 800 يۇەن160

 ...\\...                       金士泰 2GB DDR2 667 يۇەن360

 يۇەن360
 

威刚   1GB DDR 400(万紫千红）                 ...\\... 

 ...\\...                   威刚   1GB DDR2 667（红色威龙） يۇەن240

 ...\\...                   （威刚   1GB DDR2 667(万紫千红 يۇەن140
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 ...\\...                     （威刚   1GB DDR2 800(万紫千红 يۇەن200

 قاتتىق دېسكا                              希捷   7200.9 160GB SATA/8MB يۇەن420

 ...\\...                             希捷   7200.10 200GB SATA/8MB يۇەن590

 ...\\...                                希捷   7200.10 250GB SATA/8MB نيۇە540

 ...\\...                        希捷   7200.10 320GB ATA 100/16MB يۇەن680

迈拓金钻 يۇەن590 10 320GB ATA 133/16MB                                 ...\\... 

迈拓金钻 يۇەن650 10 320GB SATA/16MB                                        ...\\... 

迈拓金钻يۇەن1100 10 500GB SATA/16MB                                        ...\\... 

 يۇەن430
西部数据 WD1600AAJS SATA/8MB 

160GB                           ...\\... 

 ...\\...                        西部数据 WD2500AAJS SATA/8MB 250GB يۇەن560

 DDR2 800تىلىق DDR2 667ئاشىدۇ سېتىلىش نىسبىتى.نىڭ ئورنىنى ئىگهللهپ

 :يلىغا نهزەر-2008

DDR2چۇشىشىگه قارىتا،ھهرقايسى زاۋۇتال تىپلىق ئىچكى ساقلىغۇچالرنىڭ باھاسىنىڭ توختىماي

توۋەنلىشى ساقلىغۇچنىڭ باھاسى يهنىمۇ  تىپلىق ئىچكىDDR2 رنىڭ تۇزۇك ئامالى يوق،لېكىن

 DDR2يىلى يىل ئوتتۇرىغىچه ئهرزان باھادىكى شۇنىڭبىلهن ئىستىمالچىالر كېلهر..تۇرغان گهپ

بۇئوبدان ئىش جۇم..ساقلىغۇچنى سېتىۋاالاليدىغان بولىدۇ گىگابايىتلىق ئىچكى2تىپىدىكى800
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بازارغا كىرگهن بولسىمۇ مىڭ يۇەن ئهتراپ تىپىدىكى ئىچكى ساقلىغۇچ DDR3..ھاھاھاھا...ا

ھهم ئاساسى تاختا باھاسىنىڭ قىممهتلىگىدىن ھازىر ىدىكى باھاسى شۇنداقال قولاليدىغان ئوزەك

يى-2009..يىل ئاخىرىگىچه باھاسى چۇشۇشى تۇرغانال گهپ لېكىن كېلهر يىلى...چه تهسىرى يوق

شۇچاغدا بىر...يۇەن دىن توۋەنلىشى قانداق بوالكىن300گىگابايىتلىغى1ئوتتۇرىسىدا ىنىڭ يىلل

قاتتىق دېسكىنىڭ باھاسى توختىماي توۋەنله گىگابايىتلىق500يىلىدا-2008......بولسۇن گه

 ....كېتىدۇ ۇنداق بولسىمۇ ئۇنىڭغا ۋاقىتش...يدۇ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ئاساسى تاختا            

 ئوتتۇرىغا قويۇلدى+AM2باشلىدى،شۇنداقال ئوزەكلىرى ئۇمۇملىشىشقاP35:مۇھىم سوز    

ئاي ئىچى6ىنغاندىن بۇيان،بازاغا سېل ئاينىڭ ئاخرى- 5ئۆزەكلىرىP35ئىنتىل شېركىتىنىڭ       

ئوزەكلىك ئاساسى تاختىالر كۆپ كۇچ چىقارP35باھالىق دىال ئۇمۇملىشپ بولدى،بۇنىڭدا توۋەن

يۇەن ئهتراپىدىكى باھا 600ئوزەكلىك ئاساسى تاختىلىرىP31شېركهتلهرنىڭ دى،بولۇپمۇ بهزى

 ...كىرىدى بىلهن بازارغا

  AMDشېركىتىنىڭK10قىلغۇچى ئهمدى بازارغا كىرگهن بول هرەپقۇرۇلمىسىدىكى مهركىزى بىرت

چوڭ 16بازارغا سېلىنغان بولغاچقا،ھازىر يۇرۇشلىك ئوزەكلىرى ئاللىبۇرۇنAMD700سىمۇ،لېكىن

 ....يۇەن ئهتراپىدا سېتىلماقتا550بار،بهزىلىرى نهچچه خىل ئاساسى تاختا20ماركىدا

 主板باھاسى ئاساسى تاختا                       

 华硕 P5K-E/WIFI-AP يۇەن1490

 华硕 P5K SE يۇەن955

  华硕 P5B يۇەن790
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 华硕 M2A-VM يۇەن490

 技嘉 GA-MA790FQ-DQ6 يۇەن2380

 技嘉 GA-P35-S3L يۇەن880

 技嘉 GA-P31-S3G يۇەن690

 技嘉 GA-945GCMX-S2 يۇەن480

 梅捷 SY-OC01P35-GR يۇەن890

 +梅捷 SY-N7150 يۇەن690

 +映泰 TA770 A2 يۇەن690

 映泰 P965 775 يۇەن670

 映泰 GF7050V-M7 يۇەن490

 微星 P35 Neo2 يۇەن990

 七彩虹 C.P35 X5 يۇەن690

 七彩虹 C.N73U X7 Ver2.0 يۇەن690

 （七彩虹 C.P965-MVP(智能主板 يۇەن590

双敏 阻击手 يۇەن740 AK42D 
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 双敏 UP7MX-HDMI يۇەن540

 双敏 U690GM-HDMI Pro يۇەن480

昂达 魔剑 يۇەن790 P35 

昂达 魔剑 يۇەن790 A770 

 昂达 N73U-ONDA يۇەن690

 昂达 N73PV يۇەن590

 ....سېتىۋېلىڭ مهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچقا ئاساسهن ئاساسى تاختا 

 :يىلىغا نهزەر-2008

Dire ئاساسهن(整合主板)تاختىالر كېلهر يىلى كورسهتكۇچ كاردا مۇجهسسهملهنگهن ئاساسى

ctX10ئۇنۇمى ئقىلىدۇ،لېكىن سۇرەت بىرتهرەپ قىلىش  نى تولۇق قولالشنى كۆزدە تۇتۇپ تهرەققى

توۋەن بولسىمۇ،يۇقىرى ئېنىلىقتىكى فىلىملهرنى قويۇش تېخنى ايرىم كۆرسهتكۇچ كاردىغا قارىغاندا

A....كىرىدۇ تېخنىكىالر ئارقىلىق بازاردا يېڭىچه تهرەققىيات باسقۇچىغا كسىنى ئىشلىتىشۋە باشقا

MDشېركىتىATIرىنى ئىشلهپچىقىئوزەكلى شېركىتىنى ئوزىگه قوشۇۋالغاندىن بۇيان ئاساسى تاختا

شېركىتىنىڭ ئوزەكلىرى ئاساسهن ئىنتىل  شېركىتى بىلهن ئىنتىلNVIDIAرااليدىغان بولغانلىقتىن،

ئىشقىلىپ رىقابهت بولىسال،پايدا ئالىد..مۇمكىن سۇپىسىنى چورىدىگهن ئاساستا تهرەققى قىلىشى

 ....ھاھاھاھا...ئىستىمالچىالر ىغان يهنىال بىز كهڭ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 كورسهتكۇچ كاردا     

 باشالندى نىڭ جېڭىGeforce8800GTبىلهنRadeon HD3870:مۇھىم سوز 
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    AMDشېركىتىنىڭRadeon HD3870/3850 كاردىلىرىنىڭ بازارغا كىرىشى  كورسهتكۇچ

ئويۇنغا ئامراق دوس...جېڭى باشالندى  ئوتتۇرا يۇقىرى دەرىجىلىڭ بازار د يېڭى رىقابهت بىلهن

ئويۇنالرنى قولاليدىغان شۇنداقال نورمال ھاله تېخنىكىسى ئىشلىتىلگهنDirectX10 الر ئۇچۇن

Geشۇڭا بالدۇر بازارغا سېلىنغان.كورسهتكۇچ كاردىالر كېرەك تت بۇئويۇنالرنى يۇرگىزەلهيدىغان

force8800GTكاردا ئوزىنىڭ كورسهتكۇچ<孤岛危机>دىگهندەك كارتىغا تهلىۋى يۇقىرى بو

.قوللىغانلىغى سهۋەبىدىن ئويۇن خۇمار كىشىلهرنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىتى لغان ئويۇننى ئوبدانال

Radeon HD3870تېخنىكا جهھهتتهGeforce8800GTتهڭ كېلهلىسىمۇ،لېكىن باھاجهھهت

نلىغى ئۇچۇن،ئوخشاش ئوزەك لېكىن چاستوتسى سهل توۋەنرەك،شۇنداقالبولمىغا ته ئارتۇقچىلىغى

ئىلگىرىك.تېخىمۇ كۆپ ئالقىشقا ئېرىشىتى Radeon HD3850تېخىمۇ ئهرزان بولغان  باھاسى

تېخنىكىسىنى قولاليدىغان كورسهتكۇچ كاردىالرنىڭ باھاDirectX9.0c دەرىجىلىك ى يۇقىرى

 ....توۋەنلىمهكته سى يهنىمۇ

 ئهھۋالى كورسهتكۇچ كاردا بازار                             

 昂达 HD2400PRO 静音高清版 يۇەن350

 昂达 8600GT/256MB 神戈版 يۇەن790

七彩虹 逸彩 8600GT-GD3UP يۇەن970 烈焰战神 

七彩虹 镭风 يۇەن690 2600PRO-GD3 CF 白金版 

七彩虹 镭风 يۇەن590 2600PRO CF 黄金版 

 影驰 GeForce 8800GTيۇەن1990

影驰 8600GT يۇەن790 魔灵 
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 华硕 EN8800GT/G/HTDP/512MBۇەني2390

迪兰恒进 HD 3850يۇەن1490 北极星 

迪兰恒进 HD 2600PRO يۇەن690 极限版 

 蓝宝石 X1950GT يۇەن790

 蓝宝石 HD 2600PRO 256MB GDDR3 يۇەن690

蓝宝石 HD 3850 GDDR3 256MBيۇەن1490 标准版 

铭瑄 狂镭يۇەن1490 HD3850 高清版 

艾尔莎 影雷者يۇەن2050 880GT 512B3 2DT(512MB) 

艾尔莎 影雷者يۇەن1300 860GTS AU 极光版(256M) 

 双敏速配 PCX8858GT 豪华限定版يۇەن1990

双敏 火旋风 يۇەن490 PCX2628 PRO-X 

 翔升 8800GTيۇەن1990

 翔升 爵豹 8600 256MB GDDR3 يۇەن690

盈通 G8800 GTيۇەن2090 冰河世纪 

盈通 R3850-256GD3 يۇەن190 豪华版 
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كلهر ئهڭ ئوزە كورسهتكۇچ كاردا ئىشلهپچىقىرىدىغان شېركهت كۆپ بولسىمۇ ،يهنىال

 ....مۇھىم

 :يىلغا نهزەر-2008

كورسهتكۇچ كاردىالر DirectX9.0cكۆپلىگهن يىلنىڭ ئالدىنقى بېشىدا بازاردا يهنىال-2008   

دەرىجىدىكى كورسهتكRadeon X1950GTقىلىدۇ، چىقىدۇ،باھاسىمۇ ئىستىمالچىالرنى جهلىپ

يىلىدا كورسهتكۇچ كاردا- 2008ئىشقىلىپ !!!..مۇمكىن يۇەندىن توۋەن بولىشى600ۇچ كاردىالر

 ...تۇرغانال گهپ  بازىرىدا قانلىق جهڭ بولىشى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ئىكران    

 ئىشلىتىلىدۇ ئۇلىنىش ئېغىزى كۆپلهپHDMI:مۇھىم سوز

 19 رىستالسوڭلىق سۇيۇق ك  (液晶显示器)ئىكران 

 飞利浦 19CW7يۇەن1680

 优派 VG1921WMيۇەن1590

 +三星 940NWيۇەن1650

 LG L194WTيۇەن1620

 AOC 913FWيۇەن1580

 (液晶显示器)ئىكران سوڭلۇق سۇيۇق كىرىستال22 

 LG L226WTQيۇەن2499
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 AOC 210Vيۇەن2050

 +三星 2232GWيۇەن2850

戴尔يۇەن2490 DELL SP2208WFP 

 优派 VX2255wmbيۇەن2450

 飞利浦 220CW8يۇەن2699

HPيۇەن2490 惠普 W2207 

 (液晶显示器)ئىكران سوڭلۇق سۇيۇق كىرىستال24 

 长城 V247يۇەن2880

明基يۇەن2990 BENQ G2400W 

mayaيۇەن3490 玛雅 W241D 

DELLيۇەن3390 戴尔 E248WFP 

 飞利浦 240BW8يۇەن3790

 
ئورۇندا  ۆپ ئازلىقىمۇ مۇھىمسېتىۋالغاندا تهمىنلىگهن ئۇلىنىش ئېغىزىنىڭ ك

 ..تۇرىدۇ،باھاسىمۇ پهرىقى قىلىدۇ

 :يىلىغا نهزەر-2008

چۇشىشى ،شۇنداقال ئېنىقلىق د نىڭ باھاسى(液晶面板)يىلى ئىشلىتىلگهن ئىكران يۇزى-2008 

سوڭلۇق ئىكران ئاساسهن باز22گهپ، ەرىجىسىنىڭ ئېشىشىغا ئهگىشىپ،باھامۇ چۇشىشى تۇرغان
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سوڭلۇق ئىكراننىڭ باھاسىغىمۇ تهسىې24ئوتۇپ، ىتى يۇقىرى بولغان ھالهتكهاردا سېتىۋېلىش نىسب

ئېنىقلىقتىكى فىلىملهرنىڭ سانى كۆپىيىشىگه ئهگى يىلى يۇقىرى-2008.ر كورسىتىشى تۇرغان گهپ

بۇۋاقىتتا شۇنداق يۇقىرى ئېنىق..ئىزدەشمۇ ئاسانغا چۇشىدۇ شپ،توردىن يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى فىلىم

سېستىمىغا كهڭ ئىكراننى ئۇالپ قويۇپ فىلىمدىن ھوزۇرلىنىش ئاجايىپ ئىشت غانلىقنى قولاليدى

كومپۇتېر ئويۇنلىرى كهڭ ئىكران بىماالي قولاليدىغان بۇۋاقىتتا كهڭ ئىكراندا ئويۇن بولۇپمۇ...ە

فىلىم كى ئۇنىڭ ئۇستىگه كهڭ ئىكراندا...ھاھاھا..ئويناشمۇ ئاالھىدە پهيزى ئىشته 

ئوزىال ئاجايىپ ھوز ش،تېخنىكىلىق يۇمشاق دېتالالرنى ئىشلىتىشنىڭىرىشتۇرۇش مهشغۇالتى قىلى

 .....ۇردە

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ئۇنىڭ ئۇستىگه ھهرقايسى ئورۇنالردا ب..تهييارالنغان يۇقىرىدىكى مهزمۇنالر يىغىۋېلىش ئارقىلىق

ئوتتۇرا ھېساب بىلهن....شۇڭا دوسالر دىن كهچۇرۇم سورايمهن...مۇمكىن اھاسىمۇ ئوخشىماسلىغى

 ....مۇشۇنداق بولىۋاتىدۇ  بازا باھاسى

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

يى-2008پهيدا بولغان يېڭى تېخنىكىالر ۋە يىلىدىكى قاتتىق دېتالالردا-2007يېقىندا مۇنبهرگه 

قىزىقىدىغا...تېخنىكىالر ئۇستىدە مهخسۇس تېما يوللىنىدۇ لى بىزنىڭ ئىشلىتىشىمىزنى ساقالۋاتقان

 ...يېڭى تېمىالرغا دىققهت قىلىپ تۇرۇشىنى ئۇمىت قىلىمىز ن دوسالرنىڭ مۇنبهرگه كىرپ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ..ئىنكاس يوللىشىنى ئۇمىت قىلىمىز چۇشىنىشلىك بولمىغان ئورۇنالر بولسا دوسالرنىڭ سوئال

  

بولسۇن،ئىشلىرڭالر ئوڭۇشلۇق،تېنىڭالر ساالمهت،ئائىلهڭالر ب ئاخىرىدا يېڭى يىلىڭالرغا مۇبارەك 

 كۆرىشهيلى ئهته...ەخىتلىك بولسۇن



            مهدىكار توپالملىرىنىكا كومىتىتى                                                                         خاقىلالر مۇنبىرى تېئ

  
 www.uyebook.com                                           ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى 

251

  

 ىتىتىمۇنبهر تېخنىكا كوم   

 مهدىكار 

2008-1-1 

  ئۇرۇمچىدە 

  
  
  
  

تىما-29  

 توغىرسىداIP »مهدىكار«

نامىدىكى تېمىسىغا جاۋاب بېرى <بۇ مهسىللهرنى ھهل قىلىش يولىنى دەپ بهرگهن بولسهڭالر>شىجائهت ئهپهندىمنىڭ
كۇن بوپ كې20ۋەدە بېرىپ قويۇپ،مانا..لغان ئىدىمبو ئادرىسى توغرىسىدا قىسقىچه چۇشهنچه بهرمهكچىipپ بولۇپ،

 ....بۇجاۋابىمدىن سىزدىن كهچۇرۇم سورايمهن تىپتۇ،شۇڭا كېچىكىپ كهلگهن
 :شىجائهت ئهپهندىمىىڭ ئهسلى ئىنكاسى  
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تهرىپىدىكى ھهرقايسى تۈرلهر ھهقق ئادرىس تولدۇرۇش كاتهكچىسىنىڭ سولip ماڭا يوقارقى كۆزنهكتىكى.1

ئادرىسلىرى يوقاip  ئۇنىڭ كومپيوتېر تورغا ئۇلىنىشتا  مهسىلهن ئىككى ىدە تهپسىلى چۈشهنچه بهرسهڭالر ؟

ئادرىسالر نىمىگه ئاساسهن بهلگىلip وقارقىتورغا ئۇالنغان بولسا ، ئۇنداقتا ي رقىدەك بهلگىلهنگهن ئاساستا

 ؟ ىنىدۇ

ن) تهرىپىدىكى ھهرقايسى تۈرلهر ئادرىس تولدۇرۇش كاتهكچىسىنىڭ سولip )بۇ نىڭدىكى ھهر قايسى تۈرلهر

ئip كومپيوتېرنى كۆپهيتىپ ئۇالشقا توغرا كهلسه ، بۇ يهردىكى  تورغا ئۇاليدىغان ىمىگه ۋەكىلىلىك قىلىدۇ ؟

  ادرىسىنىڭ

 ؟  قايسى ئادىرسالر ئۆزگهرمهيدۇ نىمه ئۈچۈن ىسىنى ئۆزگهرتىمىز ؟قايس

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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بىلىشىمىز كېرە بىز مهلۇم كىشىگه خهت يېزىپ ئهۋەتمهكچى بولساق،چوقۇم شۇكىشىنىڭ پوچتا ئادرىسىنى

كومپىيوتىر دۇنياسىدىمۇ ئوخشاشال كومپىيوتى كك،تېلىفون قىلساق تېلىفون ئادرىسىنى بىلىشىمىز كېرەك،شۇنىڭدە

ھهر..ئادرىسىip ئۇچۇن،بۇ كومپىيوتىرالرغا ئادرىس بىكتىپ بېرىمىز،بۇدەل رالر ئارىسىدا ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش

ب خهلقارالىق) دىگهندەك سايمانالر路由器توركاردىسى،يولباشلىغۇچى(ئۇلىنىدىغان سايماننىڭ قانداق تورغا

ئادرmacئادرسى دەيمىز،macبولىدۇ،بۇنى  يالغۇزال بىردانه قاتتىق دېتال ئادرىسىىكىتىلگهن ئوزىگه خاسال

مىليارىد 1مىليارىد تور كاردىسى بولسا،1(پهرىقلهندۇرۇش ئادرىسى ىسى پهقت شۇ قاتتىق دېتالنىڭ بىردىنبىر

ئادipئۇنداقتا)..دۇقىلىنى بولىدۇ،بىردانىغا بىردىن بهلگىلىنىدۇ،خهلقارادا قاتتىق كونتىرول ئادرىسىmac خىل

مهسىلهن ئويىمىزنى كۆچسهك ،پوچ(ئوزگىرىدىغان ئادرىستىن پهرىقى بولغان ،مۇھىتقا قارىتاmacرىس بولسا

لى32bitئادرىسى تورغا چېتىلغان كومپىيوتىرغا بېرىلگهنip.....ئادرىستۇر دىنامىكىلق)تا نومىرىمىز ئالمىشىدۇ

 ..بولماسلىغى كېرەك بىردىن بېرىلىدۇ،ئوزئارا ئوخشاشئادرىستۇر،ھهرقايسى كومپىيوتىرالرغا پهقهت  ق

 tcp\ipئۇچۇر يولالش كونتىرول قىلىش(ئاساسهن كېلشىمىگه\internetكېلىشىمى)،ip ئادرىسى ئىككلىك

 ...بولىدۇ32bitئۇزۇنلىغى ئادرىسىنىڭip ،ھهربىر(二进制)ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ سېستىما

ئادرipتوۋەندىكى مهسلهن..دىن تهركىپ تاپقان بولىدۇ1ەۋ0ئادرىسى پۇتۇنلهي ipسېتىمىدا ئىككىلىك

 :ىسى

شۇن..،بۇسانالرنى ئهسته تۇتۇش نىمىدىگهن قىيىن00000001 1101111 01110011 010 00001

ئونلىق س كىشلهر بۇ ئىىككىلىق ساننى ئهسته تۇتۇش شۇنداقال ئىشلىتىشكه قواليلىق بولۇش ئۇچۇن ىڭ بىلهن

ئادرىipئۇنداقتا يۇقرىدىكى..ئايرىلىدۇ بىلهن ئوخشىمىغان بايىت ئورنى<.>داقالشۇن.ېستىما ئارقىلىق يازىدۇ

 :بولىدۇ سىنى ئونلىق سېستىمىدا يازساق توۋەندىكىدەك

10.115.233.1 

 ...تۇتۇش نىمىدىگهن قواليلىق بۇنى ئهسته

قى كونتىرول(IANA )ئادرىسى تهمىنلهش ئورگىنىipئادرىسىنى خهلقارالىق تورip دۇنياتوردىكى ھازىر

چىققان سهۋەب تۇپهيلى تارىخى سهۋەب ۋە ئىلگرىكى باشقۇرۇشتىن كېلىپ..لىدۇ ۋە بېرىدۇ،بىرتۇتاش باشقۇرىدۇ
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局域网)دائىرىلىك تورئۇچۇن،مهخسۇس تار  تورغا ئۇلىنىش تهلىۋى بولغان كومپىيوتىرالرIANAدىن lan) دا

ئادرىip،بۇ مهخسۇس تار دائىرلىك توردا ئىشلتىدىغان(保留地址)قالغان ئادرىسى ساقالپipئىشلىتىدىغان

ئار(网关)ئوتكىلى تار دائىرىلىك تور ئۇالنمىسىدىكى كومپىيوتىرالر تور..ئىشلىتىلمهيدۇ سى،خهلقارالىق توردا

،پهقهت تور ئۆتكىلىنىڭال ئو)ئادرىسى شۇ تور ئوتكىلىنىڭدىگهن ئورۇن 网关رەسىمدىكى(قىلىق تورغا ئۇلىنىدۇ

外网)بولىدۇ زىگه بېرىلگهن قانۇنلۇق سىرىتقى تور ئادرىسى ip 地址)..شۇنىڭ بىلهن تار دائىرىدكى كومپىيو

ئاندىن يهنه تور سىغدۇرۇشچانلىغى بويىچه،ساقالنما ئا....سىرىتقى تورغا ئۇلىنىدۇ تىرالر تور ئوتكىلى ئارقىلىق

  تۇرگه بولىنىدۇ3ەندىكى توۋ درىس

 (局域网保留地址分布)كىچىك دائىرىلىك تور ساقالنما ئادرىسى                           

 

 (类别)ئادرىس تۇرىip (范围)ئادرىس دائىرىسىip (网络数)تورسانى

1 10.0.0.0~10.255.255.255 aتىپلىق ئادرىس 

16 172.16.0.0~172.31.255.255 bتىپلىق ئادرىس 

255 192.168.0.0~192.168.255.255 cتىپلىق ئادرىس 

ئىشلىتى تىپلىق ئادرىسcدانىدىن توۋەن بولسا،كوپىنچه254توردىكى كومپىيوتىر سانى كىچىك دائىرلىك

 ...غىچه192.168.0.254دىن192.168.0.1مىز،مهسىلهن

ip سۇرەتتىكى بىرىنچى قۇر يۇقرىدىكى 地址..ئادرىس بىزنىڭ كومپىيوتىرىمىزغا بېرىلگهن 

 تارماق تور بهلگىلىمه نومىرى子网俺码..قۇر ئىككىنچى

 网关تورئۆتكىلى ئادرىسى :ئۇچىنچى قۇر

isp)شېركهت بۇبولسا تور ئۇلىغۇچى:مۇالزىمىتىر ئادرىسىdns:بىرنچى قۇر ئاستىدىكى 中国电信دىگه

 ...تهمىنلىگهن ئادرىس)ندەك

ئۇچ چ中国电信تهمىنلهيدۇ،شىنجاڭ داispبۇنىمۇ..ئادرىسdns ئىككىنچى قۇر بولسا زاپاس ئاستىنقى

 ...ئادرىسى تهمىنلهيدۇdnsرايون بويىچه ئوخشىمىغان وڭ
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :سوئالىڭىز چوڭ-2

 نىڭ رولى نىمه ؟ ئۇالرنىڭ قانداق پهرقى بار 交换机 بىلهن路由器   كومپيوتېرالرنى تورالشتۇرۇشتا ئىشلىتىلدىغان.

 نىڭ بىرسىنىال ئشلهتسهك بوالمدۇ ياك 交换机 بىلهن路由器 ى تورغا ئۇالشتا ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ كومپيوتېرن ؟

 ى ئىككىلىسىنى تهڭ ئىشلىتىمىزمۇ ؟ نىمه ئۈچۈن ؟

 :جاۋاب

路由器==مهخسۇ ئۇنىڭ رولى بولسا تار دائىرىلىك تور دىكى كومپىيوتىرالرغا..باشلىغۇچى،روۋتېر، يول

ئىچكى كومپىيوتىرالر بى ئادرىسى ئارقىلىقipقى تور بېرىلگهن سىرىت ئادرىسى بىلهن تهمىنلهپ،ئوزى گهip س

专业路由)كهسپى باشلىغۇچ: خىلغا ئايرىيمىز ئۇ نى ئادەتته ئىككى....لهن سىرىتقى ئېنتېرنىتنى تۇتاشتۇرۇش

器)ئاددى ۋە ئائىلىدە ئشلىتىدىغان(家用路由器)كهسپى باشلىغۇچالر كوپىنچه ئىدارە ئورگان.....باشلىغۇچ

ئاساسهن ئ ئائىلىدە ئىشلىتىدىغانلىرى)...چوڭ مهكتهپلهر دىمهكچى،(اس كېلىدۇئىشلىتىشكه م ،مهكتهپلهردە

ئىقتىدارى قوشۇلغان ئائىلىدە ئىش(交换机)ئالماشتۇرغۇچ ئۇنىڭ ئۇستىگه...ادەتتىكى بىرنهچچه خىل رولى بار

 ....باشلىغۇچتا بۇنداق ئارتۇقچه ئىقتىدارالر قوشۇلمايدۇ لېكىن كهسپى..لتىدىغانلرى بار

交换机==رولى بولسا تار دائىرىدىكى توردىكى كومپىيوتىرالرنى ئوزئارا تۇتاشتۇ ئۇنىڭ....لماشتۇرغۇچئا

 ....بېرىشتۇر تېزسۇرئهتته ئۇچۇر ئالماشتۇرىشىغا كوۋرۇكلىك رول ئويناپ رۇش ۋە ئوزئارا

 :تهرتىۋى ئاددى ئۇلىنىش 

ispسىرىتقى تور سىمى دىن كهلگهن-------->路由器ئارقىلىق ىمبىردانه س<--------رۇتېر交换

机بىلهن باشقا كومپىيوتىرالر تورسىمى<-----------ئالماشتۇرغۇچ قا ئۇلىنىدۇ 交换机ئالماشتۇرغۇچقا ئۇلى

 ....نىدۇ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

تولۇ شۇنداق بولسىمۇ ئىنكاس يولالپ قويسىڭىز يهنه..سىزنى رازى قىاللماسلىغى مۇمكىن  جاۋابىم بهلكىم

 ....قالرمهن

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 تهستىقلىدىم ئوزۇم

  

 ھهۋەسكار تۈزگهن ھهرقانداق ئېلكىتاپنىڭ ئهسلى ماتىرىيالىنىڭ --- ئۇيغۇر ئوغلى : بايانات 

بۇ ئېلكىتاپالر پهقهت ئىشتىن سىرتقى !  ئاپتۇرلۇق ھۇقۇقى توردىكى ئهسلى ئاپتۇرغا مهنسۇپ 

ارا پىكىر ئالماشتۇرۇش  ئۇچۇنال ئىشلىتىشكه بۇلىدۇ ، ئ-قىزىققۇچىالرنىڭ ئوقۇپ پايدىلىنىشى ، ئۆز

ئهگهر باشقا ساھهلهردە . ئۇنىڭدىن سىرت سودا ئىشلىرى ياكى باشقا ساھهدە ئىشلىتىشكه بولمايدۇ 

 ىپ بىرەر مهسىله كۆرۈلسه بارلىققانۇنسىز ئىشلىت

ول  ئ مهس ۆزى  ئ كۈچى  هت شل ى ئ كه  ت ە ۋ ى ق ا !ئ تته  ھهۋەسكار بۇ جهھه--- ئۇيغۇر ئوغلى  !!

  !!ىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ ھېچقانداق مهسئول

 بىلهن  ھهۋەسكار--- ه  ئۇيغۇر ئوغلى ئهگهر ئاپتۇرلۇق ھۇقۇقۇمغا دەخلى يهتتى دېگۈچىلهر بولسا بىۋاست

  !!!!!ئېلكىتاپالر توردا تهمىنلهشتىن توختىتىلىدۇ . ئاالقىالشسا بۇلىدۇ 

ەسكار تۈزگهن ئېلىكىتاپالرغا نىسبهتهن ھهرقانداق  ھهۋ--- ئۇنىڭدىن باشقا ئهگهر ئۇيغۇر ئوغلى 
                                          . ھهۋەسكار بىلهن بىۋاسته ئاالقىالشسىڭىز بۇلىدۇ ---- تهكلىپلىرىڭىز بولسا ، ئۇيغۇر ئوغلى -پىكىر

كۈنى                  - 10  ئاينىڭ- 2يىلى - 2008  
                                                                        

              جىنهن--- شهندۇڭ
 

 

 


