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 ئېلكىتاپ تۈزگۈچىدىن

 بۇ  كۆرىۋاتقان  چۈشۈرۈپ  توردىن  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش سىز  دىتال  يۇمشاق
 ئىچىگه  ئېلكىتاپ  ماقاله نامىدىكى  ئىككىال  ئىگه  قىممىتىگه  پايدىلىنىش

 بۇنىڭدىكى  » يۇمشاق دىتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ههققىدە « كىرگۈزۈلگهن بولۇپ،
 نى Passolo6.0 « . ناملىق ماقهله پىراگرامما ههۋەسكارلىرى كۇلۇبىدىن ئىلىنغان

 ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش  دىتال  يۇمشاق  ئىنتىل » ئىشلىتىپ  ماقاله  ناملىق
 ئهسهر  ئهسلى  بولۇپ،  يوللىغان  توردىشىمىز  ئىسىملىك  مۇڭالن  سهيناسىغا

 تههرىرلهپ،  مهن  بۇنى  بولۇپ،  دەرسلىك  . كهلتۈردۈم هالىتىگه pdf سۈرەتلىك
 مهقسىتىم تورداشالرنىڭ قهغهزگه بىسىپ چىقىرىپ ،قولالنما قىلىشىغا قواليلىق

 ئهگهر سىز يۇمشاق دىتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشقا قىزىقسىڭىز ياكى بىرەر . يارىتىش
 چوقۇم  سىزگه  قولالنما  بۇ  ئويلىسىڭىز،  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشنى  دىتالنى  يۇمشاق

 يۇمشقا . ئهسقاتىدۇ  سوفت تورداشالرنىڭ  ئالىپ  ئۇيغۇرچىالشتۇرغاندا  دىتال  ق
 تارقاتقان    كىرگۈزگۈچىسنىڭ « شىركىتى  ئۇيغۇرچه  سوفت  6.0 ئالىپ

 قىلىمهن 新宋体 نهشىرىدىكى  تهۋسىيه  ئىشلىتىشىنى  نۇسقىسىنى  بۇ . خهت
 ئالىپ سوفت تور  بىۋاسته  ياكى  تاپااليسىز  ئېنتىل سهيناسىدىن  كىرگۈزگۈچنى

 . بېتىدىن چۈشۈرسىڭىزمۇ بولىدۇ
 دوسالرنىڭ  ههۋەسكار  تۈزۈلۈپ،  بۇ كىتاپ پهقهتال شهخسنىڭ قىزىقىشى بويىچه

 سۇنۇلدى  مېنىڭ . پايدىلىنىشىغا  بولسىڭىز  قىلماقچى  ئاالقه  بىلهن  مهن  ئهگهر
 : ئاالقه  ئېلخهت ئادرىسىم

com . live @ abral ياكى com . live @ abral 
 . ياكى بىۋاسته ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتىش بىلوگىدا سۆز قالدۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ

http://ilkitap.blogbus.com 
 ) ئىنتىل – بىلىك ( ئابرال : هۆرمهت بىلهن

 كۈنى  18 ئاينىڭ  6 يىلى  2008
ئابرال ئېلكىتاپ تارقىتىش مهركىزى
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يۇمشاق دىتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ههققىدە

 ههۋەسكارلىرى كۇلۇبى پروگرامما : مهنبه

 كىرىش سۆز

 ئىجرا بولىدىغان هۆججهت . بىلهن ئىجرا بولىدىغان هۆججهتتىن باشالي گهپنى ئالدى

(可执行文件) بولسا windows بىرىدۇر مۇهىتىن   هۆججهتلهرنىڭ  مۇهىم  قىلغۇچى  تهشكىل  . ى

 كېلىپ مۇهىمنىڭ  كۆپ بولۇپ . مۇهىمى يهنه  cpl , ime , exe , dll ... ئۇنىڭ تۈرى ناهايىتى

 بولغىنى . كىرىدۇ قاتارلىقالر  تونۇشلۇق  كېڭهيتىلگهن . هۆججىتىدۇر exe ههممىمىزگه  بۇ  ئادەتته

 هۆججهتلهرنى  قوللىنىشچا window نامدىكى  پروگرامما بىزگه 应 ( ن 用 程 序 ( دەپ 

 بوالاليدۇ . exe چۈشهندۈرىدۇ  ئىنكاس قايتۇرىدۇ . هۆججىتى ئىجرا  مهلۇم  بىزگه  بولغاندا  . ئىجرا

 بولىدىغان قېرىنداشلىرىمۇ بار dost هۆججىتى پهقهت exe لېكىن  بۇههقته مهن . مۇهىتىال ئىجرا

 . توختىلىمهن ال ههققىدى exe مۇهىتىدا ئىجرا بولىدىغان win پهقهت، . سۆزلىمهيمهن

exe بېشىدا تۈزۈلۈشى نىڭ   هۆججهت  جېنى  ئۇنىڭ  بولۇپ،  ) file 文件头 مۇرەككهپ

). header بويىچه 16 ئادەتته   نومۇرى  سىستېما  ئېچىپ exe لىك  ئوقۇغاندا، هۆججىتىنى

 يهنى هۆججهت بايلىقىنى . يېزىلغان بولىدۇ ئادرېسالر نۇرغۇنلىغان قىسمىغا ئۇنىڭ هۆججهت بېشى

 مهنبهسى گ 512  بايلىق  قالدۇق،  بۆلگهندىكى  نۇرغۇنلىغان . قاتارلىقالر .... ئادرېسى (资源) ه

 ئارقىلىق  كېلىدۇ exe بىردانه تهركىبلهر  ئادەتته . exe مهيدانغا  قۇرۇلمىسىنى  هۆججىتىنىڭ

 دەيمىز PE قىسقارتىپ  قۇرۇلمىسى  ئۇنىڭ PE ئۆلچهملىك . هۆججهت  قۇرۇلمىسىدا  هۆججهت

 يېزىقى،  تالالش ۇنۇپكىسى ك كۆزنىكى،  تاق  تېكىست ،  تىزىملىكى كىرگۈزگۈچىسى رامكىسى، ، .... 

 بىلهن  كۆزىمىز  بىز  بولىدۇ كۆرىدىغان ئهيتاۋۇر،  بايلىق مهنبهسى ئىچىدە  . نهرسىلهرنىڭ ههممىسى

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

 ب هۇجۇم  چىقىپ قالدى، . ولىدۇ نىشانىمىز  ئاتالغۇ  دېگهن  بايلىق مهنبهسى  بولسا  خوش ئۇنداق

. گهپنى بايلىق مهنبهسىگه يۆتكهي



 http://ilkitap.blogbus.com رى ئابرال ئېلكىتاپل

5 

 بايلىق مهنبهسى

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

 نۇرغۇنلىغان . PE ئالىمىز دەپ  بولسا  مهنبهسى  بايلىق  ئۆزئىچىگه ئوبيېكتالرنى هۆججىتىدىكى

 كۆزنهك، . ئالىدۇ  مهسىلهن  تونۇشلۇق،  ههممهيلهنگه  مهنبهسى بايلىق ... دېگهندەك كۇنۇپكا بۇ

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

 مهشغۇالت . ئايلىنىدۇ هۆججىتىگه  ئوقۇش  مهزمۇنلىرىنى  كۆرۈش،  بىلهن سىستې ئۇنى  ئالدى  مىسى

LoadLibrary مهنبهسىنى فۇنكىسسىيسىنى   بايلىق  ئاچقان . ئاچىدۇ ئىشلىتىپ  سىستېما  خوش،

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

 بولىدۇ  دەپ . يوشۇرۇنغان  مۇهىم  مهنبهسى ئاساسلىق  بايلىق  ئوبيېكتالر ىبىدىكى تهرك بىلىدىغىنىمىز

 بايلىق  پهقهت  مهن  چهكلىنىمهن، بولغاچقا  بىلهنال  سهۋىيىگه سۆزلهيدىغان باشقىلىرى مهنبهسى

 تههرىرلىيهلىسهك دېمهك . يېتهلمىدىم  ئۇنداقتا، ... يهتكهن بولىمىز مهقسهتكه بايلىق مهنبهسىنى

 باي قايسى مهنبهسىدىكى بايلىق  ئهلۋەتته  تههرىرلهيمىز؟  مهنبهسى ئورۇنالرنى  ئوبيېكتلىرىنى لىق

 : ئۇالر تۆۋەندىكىچه . تههرىرلهيمىز

 مۇهىم . كۆزنهك . 1  ئهڭ  بولسا  كۆزن دىققهت . ئوبيېكت كۆزنهك  قارايدىغان  سول قىلىپ  هكنىڭ

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

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

 ئۆچۈرۈش  چوڭايتىش،  كىچىكلىتىش،  هالدا  ئايرىم  كۇنۇپكىالر بۇ ( كۇنۇپكىلىرى بولۇپ

mmenu syste هالدا   ئايرىم  ئايرىم ، ) الردۇر closebox , maxbox , minbox خاسلىقى،
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 دېمهك ! بار 65 خاسلىقىدىن بۇنىڭدىن باشقا مهن بايقىغان .... ئۇنىڭ ئېگىزلىكى بار، كهڭلىكى بار

 . تههرىرلهيمىز ئوبيېكتنىمۇ ئىبارەت بۇ بىز يۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشتا، كۆزنهكتىن

 رايونى . 2  كۆپ . گۇرۇپپا  بولسا  رايوى  بىرخى ئىشلىت گۇرۇپپا  قىلىپ ىلىدىغان  دېققهت ،   ئوبىكىت

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

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

 ماي قاتارلىق پروگاممىالرد لسا مۇهىم بوغان كونترولدۇر ، ههرقانداق كۆزنكلىك كا بو كونۇپ . كونۇپكا . 3

 خهتلهر . قالمايدۇ  ئۈستىدىكى  ئۇنىڭ دېگهن caption ئۇنىڭ  سىرت  بۇنىڭدىن ،   خاسلىقىدۇر

 نۇرغۇن  قارتارلىق  ئورنى ،   كهڭلىكى ،   بار ئېىزلىكى  دېتال ... خاسلىقلىرى  يۇمشاق

 . نىڭ ئوۋ نىشانىمىزدۇر ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشتا بۇمۇ بىز

 TextControl , Lle , Static . .. بۇنىڭ ئىسمى كۆپ بولۇپ . يېزىق كۆرسىتىش كونترولى . 4

 يۇشق دېت . ردۇر قاتارلىقال  مۇشۇ ئادەتته  دەل  ئۇچۇر  يۈزىدىكى  يۈزىگه ال  ئارقىلىق يۇمشاق دېتال

 ئۇنىڭ بوبولۇشى بۇ . يېزىلىدۇ  بولسا  دېتال . خاسلىقىدۇر caption ۇنلىرى  يۇمشاق

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

 يۇمشاق دېتال يۈزلىرىدە . رايونى بولسا مۇهىم بولغان كونترول اق تالالش ت . رايونى تاق تالالش . 5

 ى مهقسىدىدە پروگراممېر بۇ كونۇپكىالرن سىزنى مهلۇم ئۇچۇرنى تاللىغۇزۇش . بۇنى كۆپ ئۇچرىتىمىز

 ئورنىتىدۇ  يۈزىگه  دېتال  ئۇنىڭ ئۇنىڭ . يۇمشاق  بولسا  خهتلهر  خاسلىقى caption ئۈستىدىكى

... ئارقىلىق تهرجىمه قىلىش مهقسىدىگه يېتىمىز بولۇپ ، بىز بۇ مهزمۇنالر ئۆزگهرتىش
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 هالالردا مهلۇم تۈرنى تاق كۆپۈنچه . دەپ ئاتايمىز radio box بۇنى ئادەتته . تاق تالالش رامكىسى . 6
 يۈزىگه  پروگرامما  بۇنى  پروگراممېر  ، . ئورۇنالشتۇرىدۇ تالالتقۇزۇش مهقسىدىدە  بولۇپ  كهڭ  ئىشلىتىشى

 . مۇهىم ئوبىكىتالر هېسابلىنىدۇ يۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچىالشتۇرىشىمىزدىكى

 دەپ menu ئېنىگلىزچىدە بولسا . دەپ ئاتىلىدۇ 菜单 تىزىملىك ئادەتته خهنزۇچىدە . تىزىملىك . 7

 يۈزىدىكى ئاساسىي تىزىملىك ، يهنه بىرى مائۇس تىزىملىك ئىككى خىل بولۇپ بىرى كۆزنهك . ئېلىنىدۇ
 ئوڭ كونۇپكىدا چىقىدىغان تىزىملىكنىڭ ئۆزگهىچه . لىك ئېتىلما تىزىم ئوڭ كونۇپكىنى باسقاندا چىقىدىن

 بولۇپ  ئاتىلىدۇ popup menu نامى  تىزىملىك . دەپ  ئىچىدە  مهنبهسى  بايلىق  ئۇمۇ  ئهمهلىيهتته
 . تهۋە ئوبىكىتىغا

 يېزىقالرنى خهنزۇچىدە . يېزىقالر . 8  بولسا . دەپ ئالىدۇ 字符串 ئادەتته  دەپ String ئېنىگلىزچىدە

 ئىشلىتىشى . ئالىدۇ  رايونىدىكى  دېتال  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش يۇمشاق  بىزنىڭ ،   بولۇپ  مۇهىم  ناهايىتى
. خىزمىتىمىزنىڭ ئوبىكتى هېسابلىنىدۇ
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 ئاساسل  بولغان يۇقىرىدا  ئوبىكتى  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش  مهنبهسى 7 ىق  بايلىق  تهركىۋىدىكى خىل
 بۇيهردە ئاالهىدە . مهسىلىسى ئهمدىدىكى مهسىله بۇالرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش . ئوبىكىتنى تونۇشتۇردۇم

 مۇهىتى  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ،   ، . توختىلىدىغىنىم  مۇهىتىدىن خوش  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش  گهپنى  ئهمدى
 . باشالي

 ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش مۇهىتى

 . ئۈچۈن بىزدە بهلگىلىك تهييارلىق بولىشى كېرەك يۇمشاق دېتالالرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش
1 . Windows باشتىن . مۇهىتى   هۆججهتلىرىنى PE مۇهىتىدىكى Windows ئاياق مهن

 توختىلىۋاتىمهن  چوقۇم . ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش ههققىدە  بىزدە  بول مهشغۇال Windows شۇڭا  ى ش ى ت سىستېمىسى
 تهر ت سىس مهشغۇالت Windows . كېرەك  جىمه خىزمىتىگه نىسبهتهن ېمىسىنىڭ تۇرى ناهايىتى كۆپ بولۇپ ،

 . دېيهرلىك شۇڭا دوستالرنىڭ ئۆزى ياقتۇرغان بىر سىستېمىنى تهييارلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن ى يوق س چهكلىمى
 كىرگۈزۈش سىستېمىسى . 2  كىرگۈ . ئۇيغۇرچه  ناهايىتى ئۇيغۇرچه  غىنچاقلىغاندا ى ي . نۇرغۇن زۈش سىستېمسى

 بىرى ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش پروگراممىسى بىلهن . بۆلهكتىن تهركىب تاپىدۇ 2 ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش سىستېمىسى
 فونت  بولسا . ئۇيغۇرچه  فونت  كۆرسىتىش ئۇيغۇرچه  شهكىلدە  ئۇيغۇرچه  نورمال  ههرپلهرنى  ئۇيغۇرچه
 ئىگه  ئاساسى چه ئۇيغۇر . ئىقتىدارىغا  ئىشلىرىنىڭ  كومپيۇتېر  ئۇيغۇرچه ،   دېمهك  فونت . فونت  ئۇيغۇرچه

 مۇناسىۋەت بىلهن شۇڭا مهن مۇشۇ . ئۇيغۇرچه كومپيۇتېر ئىشلىرى بۇنچه تهرەققىي قىلمىغان بوالتتى بولمىسا
 ۋە  بىلدۈرىمهن  رەهمىتىمنى  سهمىمىي  ئۇستازلىرىغا  فونت  ساال بارلىق  تېنىغا  ئۇالرنىڭ  مهتلىك ئالالهتىن

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

 ئۆلچىمى كۆپ قىسىم مىللهتلهرنىڭ كومپيۇتېرىدىكى يېزىق  يۇنىكود  ههرىپىگه بىردىن ئۈچۈن خهلىقئارا  بىر
 ئاجىراتتى  ههل . كود  قااليمىقانلىچىق  كودتىكى  بولغان  ههل . قىلىندى بۇنداق  مهسىله  بىر  ئهپسۇس

 ئهمهلىيهتته . ئورۇنالرنى يۇمشاق دېتالالرنىڭ قوللىماسلىقى ئۇبولسىمۇ ، مۇشۇ بېرىلگهن كودتىكى ، قىلىنمىدى
 ... ئهشۇ يۇمشاق دېتال تۈزگۈچى شىركهتلهرنىڭ خاتالىقىدۇر ئهمهس ، بۇ دەل بۇ هېچكىمنىڭ خاتالىقى

 تۈزگۈچى  خاتالىقالرنى يۇمشاق دېتال  بۇ  بولمايدۇ ئهمما  توختىتىپ قويۇشقا  تهتقىقاتنى  . شىركهتتىن كۆرۈپال
 مىسىدىكى ئاساسىي بايلىق مهنبهسى ت مهشغۇالت سىس Windows الشتۇرۇپ بهردى ، ن ئاسا ئالاله ئىشمىزنى

 قولاليدۇ تهركىبىدى  ئاساسهن  يۇنىكودنى  ئوبىكىتالر  بايلىق Windows ئهمما . كى  مهنبهسى ئاساسىي
 لېكىن . كىرگۈزۈشته ئامال قىاللمايمىز كونترولنى ئىشلهتمىگهن يۇمشاق دېتالالرغا بولسا هازىرچه يۇنىكودلۇق

 بىماالل  ههرپلهرنى  بولمىغان  مهسىلىسى . كىرگۈزەلهيمىز يۇنىكود  كىرگۈزۈش ،   ، خوش  تۇرايلى  قويۇپ  نىغۇ
 بىز كۆرسىتىش مهسلىنى  ئۇنداقتا  يۇنىكودنى بىماالل قوللىسا  يۇمشاق دېتال ئۇيغۇرچه  ناۋادا  ئويلىشايلى ،

 ياردىمىدە  فونتنىڭ  يۇنىكودلۇق  مهلۇم  ئېلىمېنتالرنى  بارلىق  يۈزدىكى  دېتال  كۆرسىتىپ يۇمشاق  بىماالل
 يوق . بېرەلهيمىز  چاتاق  يۇقى . بۇنىڭدا  ئالغان ئهمما  تىلغان  ئىچىدىكى ردا  ئوبىكىتلىرى  مهنبهسى  بايلىق

 ئۇيغۇرچه  تېمىسىنى  كۆزنهكنىڭ  بىلهن  كهلمهيدۇ تىزىملىك  ئاساسنلىقچه  قولىمىزدىن  چۈنكى . كۆرسىتىش
 بىلهن  يېزىق  تېمىسىدىكى  فونتىنى كۆزنهك  يېزىقنىڭ  ئۈستىدىكى  مهشغۇالت Windows تىزىملىك

 يهنى سىستېما فونتنىڭ ياردىمىدە كۆزنهك تېمىسى ۋە تىزىملىك خهت . قىلىدۇ سىستېمىسى مۇستهقىل كونترول
 ئۇنداق بولسا ئۇ خهت نۇسخىلىرى قايسىالر؟ . نۇسىخىلىرىنى تهڭشهپ تۇرىدۇ
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،   قوغدايدۇ  بهك  سىستېما  فونتالرنى  مۇهىم  ئۆزگهرت يۇقىرقى  ۋە  ئالماشتۇرۇشقا  بولمايدۇ ئاسانلىقچه  بۇ . ىشكه

 خهنزۇچه  سىرت  بولسا فونتالردىن  خهت 宋体 سىستېمدا  سىستېما  نۇسخىسىمۇ  خهت  مۇهىم  ئىبارەت  دىن

 سىستېما ناۋادا . بولۇپ ، يۇمشاق دېتال يۈزلىرىدىكى ئۇچۇرالرنى بىۋاسته كونترول قىلىنىدۇ نۇسخىسىغا تهۋە

غا 宋体 خهت نۇسخىسىنى لسا ، سىستېما دەرهال خهت نۇسخىلىرىغا چۈشمهيدىغان بىرەر ههرپ بايقىلىپ قا
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 ئىشلىتىش ... يۆتكىۋېتىدۇ  ئۆلچهمسىزلىك كود ،   يا 宋体 توغرا شۇنداق بولغاندا  بولغان هۇجۇم خ ئهڭ  شى

 بولىدۇ  يۇنىكودلۇق 宋体 لېكىن . نىشانى  تهركبىگه  بولىدۇ نىڭ  كىرگۈزۈشكه  ئادەتتىكى . رايونالرنى  بۇ

 ئورۇنالرنىڭ قولىدىن  شىركهت ئورۇنالرنىڭ . هلمهيدۇ ك شىركهت ،  ئىگه  تهتقىقات كۈچىگه  پهقهت كۈچلۈك

 يهنه كېلىپ مۇقىم ئۆلچهمگه ئىگه بولغان سىستېما . قولىدىن كېلىدۇ  تىلغان ئېلىنغان ،  دېمهك ، يۇقىرىدا

 ئاشىدۇ  ئهمهلگه  مهقسىدىمىز  بىزنىڭ بۇ ،   ئۇيغۇرچه . فونتلىرى تهمىنلهنسىال  ئىشلىر نۆۋەتته  ىنىڭ كومپيۇتېر

 شىنجاڭ  قويغان  ئوتتۇرىغان  ئۆلچهمنى ،   بولغان  نۇقتىلىق باشالمچىسى  يېزىق  تىل  كۆپخىل  ئۇنېۋېرسىتتى

 ههل  مهسىلىمىزنى  بىزنىڭ  مهركىزىال  قارايمهن تهتقىقات  دەپ  بېرەلهيدۇ  تهشكىالت ( قىلىپ  بۇ  نېمىشقا

 ، چۈنكى مهن ئۇالرنى بىلمهيمهن قىاللمايدىكهن دېگهن سوئالالرنى سورىماڭ قىاللمايدىكهن ، ئۇ تهشكىالت

 تىنچ قانۇنلۇق  كۆڭلۈڭ  ئىچ  قايناقسۇ  شۇڭا ،   بىلمهيمهن  ئهسال  ئهمهسلىكىنى  ياكى  پىرىنسىپى تهشكىالت

 . قېيىن مهسىلهبار ، بىزگه چۈشىدىغان ئىككى ) بويىچه ئۆزەمگه ياخشى باشالمچى دەپ قارىدىم

 فونتى (1)  ئاسا . سىستېما  ئىشلهش  فونتى  شۇڭا سىستېما ،   ئهمهس  ئىگه ن  سهۋىسىگه  تهتقىقات  يۇقىرى

 . بېرەلهيدۇ دەپ قارايمهن ئورۇنالرال ههۋەسكارالرغا بۇ قىيىنچىلىقنى ههل قىلىپ

 بىر يۇمشاق .(2)  ؟  يۇمشاق زادى قايسى ئۆلچهمنى ئىشلىتىمىز  دېتال ئۇيغۇرچه يۇنىكودنى تۈپتىن قوللمىسا

 ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش  بار قوللىنىش ئۈچۈن دېتال  يول  ئىككىال  بولىدىغان  مودا ULY بىرى . قا  ئىبارەت  دىن

 تۇرغۇزۇش ، يهنه بىرى ، قوشۇمچه يهرلىك ئۆلچهم ) . ئۇيغۇر التىن يېزىقى ( ياردەمچىنى تالالش بولىۋاتقان

 ئىشلىتىش  كودنى  ئۆلچهمسىز  سۈپىتىدە  ئۆلچهم  ياردەمچى  تهتقىقات زادى . يهنى  ؟  تالاليمىز  قايسىسىنى

 ىرى بۇنىڭغا قانداق جاۋاب بېرىدۇ ؟ مهركهزل

 مهن . بولىنىدۇ ، يۇقىرقى مهسىلىلهر ههل بولۇنسىال، ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش ۋە كۆرسىتىش مهسىلىسى ههل دېمهك

 خىل  كۆپ  ئۇنېۋېرسىتېتى  شىنجاڭ  قارىتا  مهسىلىسىگه  بۇ  نۇقتىلىق ههۋەسكارالرنىڭ  يېزىق  تىل

 دۆلىتىمى ،   پروففېسسورى  بىرتهرەپ تهجرىبىخانىسىنىڭ  ئۇچۇر  ئىسالم زنىڭ  هوشۇر  مۇتهخهسىسى  قىلىش

 . ئاكىمىزنىڭ كۆزقارىشىنى بىلىپ باقماقچى بولىۋاتىمهن .   ههۋەسكارالرنىڭ بىرلىكته مهسلىههت سورىشىنى .

 . قارشى ئالىمهن

 قوراللىرى يۇمشاق . 3  ئۇيغۇرچالشتۇرۇش  قوراللىرىنىڭ . دېتال  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش  دېتال  ىي ئىلم يۇمشاق

 ،  ئاتىلىشى  بولۇپ  قورالالر  تههرىرلىيهلهيدىغان  مهنبهسىنى  Resource ئېنىگلىزچه بايلىق

Editor خهنزۇچه   ئاتىلىدۇ 资 دەپ 源 编 辑 器 قويىمىز   مهنبهسىنى خهلقئارا . دەپمۇ  بايلىق

 ...... تههرىرلهيدىغان قورالالر ناهايىتى كۆپ
 يۇمشاق  تههرىرلهيدىغان  مهنبهسىنى  بايلىق  بىماالل بىرقىسىم  يۇنىكودنى  بىرقىسىم دېتالالر ،   قولاليدۇ

 ، . قوللىمايدۇ  كېلهڭسىز  ۋە  قواليلىق قوللىغانلىرى چوڭ  ئهپلىك ۋە  زادى . قوللىمايدىغانلىرى  بىز  ئۇنداقتا
. ئىشلهتسهك بولىدۇ ؟ بۇ ههقته ئايرىم توختىلىپ ئۆتىمهن قايسى قورالالرنى تالالپ
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 بولغان . 4  ۋا مۇۋاپىق  مۇناسىۋەت تهشۋىقات  ئارىسىدىكى  ئامما  ۋە  دېتالالرنى . ستىسى  يۇمشاق
 قىلىدۇيۇ  تۇتۇش  بىرئىشقا  يالغۇز  ئۆزى  ئادەتته  ههۋەسكارلىرى  چىقىرالماي ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش  ئاخىرىنى

 تۇتۇپ ، . تاشالپ قويىدۇ  كۆزدە  نۇقتىنى  تهشۋىقات ۋە » تورى بىلىك « مۇشۇ  ئائىلىسى  ئىبارەت چوڭ تور
 بولىشىغا ئۇيغۇرچىالشتۇرغان يۇمشاق دېتالالرنى ئامما بىلهن يۈز كۆرۈشتۈرىدىغان سورۇنى نىڭ ههۋەسكارالر

 تۇرۇپتىمهن  بىرلىكته . ئىشىنىپ  كۇلۇبىمىز  بىلهن  تورى  بىلىك  دېتال بۇههقته  يۇمشاق  باشقۇرىدىغان
 ومومالشتۇرغاندا ياخشى ئ . ... قۇرۇشنىمۇ ئويلىشىۋاتىمهن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش تېخىنىكىلىرى ئورتاق سههىپىسى

 سورۇنى  تهشۋىقات  بوالاليدۇ بولغان  مۇهىتىمىز  بىر  تېگىشلىك  تالالشقا  يىغىنچاقلىغاندا . چوقۇم
 يۇقىرىدكى  ئىبارەت 4 ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش مۇهىتى  قاراشقا 4 بۇ . تۈردىن  سهل  خوش ، ... بولمايدۇ تۈرگه

 ئوخشاش بىزنىڭم  كولىغانغا  گۈرجهكته  يهرنى  بىر ئهمگهكچى  كېرەك ج گۈر ۇ  بولىشى  گۈرجهك دەل . ىكىمىز  بۇ
 . بايلىق مهنبهسىنى تههرىرلهش قوراللىرى

 بايلىق مهنبهسىنى تههرىرلهش قوراللىرى
 بولسا  قوراللىرى  تههرىرلهش  مهنبهسىنى  بايلىق PE بايلىق  ئىچىدىكى  تهركىۋىدىكى هۆججتى  مهنبهسى

 ئېلىپ ئۆتكهن  تىلغا  بۇ قورال ئارقىلىق ئۆزىمىزگه . تههرىرلهيدىغان قورالدۇر نى ئاساسىي ئوبىكىت 7 يۇقىردا
 خىلال قورالنى 3 مهن تۆۋەندە كۆپ ئهمهس پهقهت . ئوبىكىتىرىنى تههرىرلهيمىز الزىملىق بايلىق مهنبهسى

 : كۆپلىگهن قورالالرنى تورداشالر ئوتتۇرىغا قويسىمۇ بولىدۇ . تههرىرلهيمهن
ResourceHacker 

 ئ  نامهلۇم پروگراممېرنىڭ  ماڭا  بولىۋاتقان . ۇچۇرلىرى  ئهپسۇس مودا ،   قورال  تههرىرلهيدىغان  مهنبه
 . قىلىش ئىقتىدارىنى چىقىرىۋەتكهندە ، خېلى يامان ئهمهس لېكىن يېزىق بىرتهرەپ . يۇنىكودنى قوللىمايدۇ

 ئهرزىيدۇ  ئاساسىي كۆرۈنۈشى تۆۋەندىكىدەك ئىشلىتىپ قويۇشقا  مهن .( ،  Windows تۆۋەندىكىسى بولسا
 ) دەپتهرنى تههرىرلهۋاتقان رەسىم مۇهىتىدا خاتىرە

 شۇكى  ئاالهىدىلىكى  چوڭ  قورالنىڭ ئهڭ  ، : بۇ  بولۇپ  چاققان  ۋە  سىستېمىغا ئېلىپ يۈرۈشكه تېز  ئهپلىك ،
 . بايلىق بۆلىكىنى كۆرسىتىپ بېرەلهيدۇ دىن ئىبارەت MessageTable . تهلىپى چوڭ ئهمهس

Exescope 
 يۇقىردىكىسىگه  ئۆزگىچه . ئوخشايدۇ رولى  ئىتقدارى  تههرىرلهش  مهن . ئهمما  Windows تۆۋەندىكى

: خاتىرە دەپتهرنى تههرىرلهۋاتقان رەسىم مۇهىتىدا



 http://ilkitap.blogbus.com رى ئابرال ئېلكىتاپل

11 

 ههرقانداق يۇمشاق دېتال ئىشلهتكهن . سىغىمى كىچىك . بۇ قورالنىڭ ئارتۇقچىلىق شۇكى ئهپلىك ۋا قواليلىق
API ۇ ههم چىقارغان فۇنكىسسىيهلىرىنى كۆزىتهلهيد ... 

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

 پروگراممىسىنىڭ ئۆزىال ئهپسۇس سىغىمى ناهايىتى چوڭ بولۇپ قاچىالش . ئاالهىدىلىكى يۇنىكودنى قولاليدۇ
 ئاشىدۇ گىگابايتت 2  مهن . ىن  Micorosot تۆۋەندىكى VisualStudio  2005  Resource  Editor دا 

: تههرىرلهۋاتقان رەسىم تۇرۇپ ۋىندوۋس مۇهىتىدا خاتىرە دەپتهرنى
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 ئىچىدە  قورالنىڭ  ئۈچ  تۇراقلىق  3 بۇ  بىرقهدەر  يۇنىكودنى  ۋە سى  چوڭ  پهقهت ،   بولۇپ  قولاليدىغان
 . قورالىرىمىز بوالاليدۇ كېلهڭسىزلىكىنى چىقىرىۋەتكهندە ، بىزنىڭ ئېسىل

 رەك ؟ مهسىله بۇ قورالالرنى قانداق ئىشلىتىش كې ئهمدىدىكى ... خوش قورالالرنىمۇ مۇشۇنچىلىك تونۇشتۇراي
 قول سېلىپ ئىشلىتىپ ئهمهلىيهتته ئۇچرىغان سوئالالرنى ئوتتۇرىغا تۇنجى يۈز كۆرۈشكهن ههۋەسكارالر ئۆزى

 . بار كۈچ بىلهن بۇ كهسىپتىكى مۇتهخسىسلهردىن جاۋاب ئېلىشقا تىرىشىمىز كۇلۇبىمىز . قويسۇن
 تامام

 : پايدىالنمىالر
 يۇنىكودنى 1.  دېتال  ئههۋال يۇمشاق  ياكى قوللىمىغان  ئىشلىتهمدۇق  كود  ئۆلچهمسىز  ULY ئاستىدا

 ئىشلىتهمدۇق؟
 بولماسلىق 2.  توغىرلىغىلى  فونتىنى  يېزىقالرنىڭ  تېمىسىدىكى  كۆزنهك  ههل تىزىملىك ۋە  قانداق  قىيىنچىلىقى

 قىلىمىز ؟

 سورىدى  مهسلىههت  مهندىن  ۋە  قاتۇردى  باش  ئۈستىدە  بۇمهسىله  ههۋەسكارالر  قىسقىسى . نۇرغۇن  گهپنىڭ
 ئۈچۈن  بولمىغانلىقم  ئههلى  كهسپنىڭ  بۇ ،   ئاچالمايمهن  ئېغىز  قويغان ئۆلچهمدىن  ئوتتۇرىغا  مهسىلىنى ، 

 شىنجاڭ  ئاساسهن  تهلىۋىگه  كۈچلۈك  نۇقتىلىق تورداشالرنىڭ  يېزىق  تىل  خىل  كۆپ  ئۇنېۋېرسىتېتى
 ش مۇتهخهسىسى ، ئۇستازىم ئالىمى ، دۆلىتىمىز ئۇچۇر بىرتهرەپ قىلى تهجرىبىخانىسىڭ پروففېسورى ، كومپيۇتېر

 مهسىلىنى ئهپهندىمدىن مهسلىههت سورىدىم ۋە تورداشالر ماڭا هاۋاله قىلغان يۇقىرىقى ئىككى هوشۇر ئىسالم
. ئوتتۇرىغا قويدۇم
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 : هوشۇر ئىسالم مۇئهللىم مۇنداق دېدى
 قويۇلدى 1  نىسبهتهن قاتتىق ئۆلچهم  يۇنىكودقا  مىقىياسىدا  دۇنيا  كودتىكى بىرلىك ، مهسىلىگه كهلسهك ،

 كهلتۇردۇق  قولغا  تېخىمۇ . مىڭ تهسته  بۇنىڭدىن كېيىن كودقا  ئۆلچهمسىز قات دۆلىتىمىز  قويۇپ ،  تىق ئۆلچهم
 شۇنداق بولغانىكهن ئۆلچهمسىز كودنى . بازىرىدىن تازىاليدۇ بىردىن كومپيۇتېر نى دتىكى يۇمشاق دېتالالر كو

 دېتال نورمال يۇنىكودنى قوللىمىغان بولسا چوقۇم بهلگىلىك ئهگهر يۇمشاق . بولمايدۇ ئىشلىتىشكه ههرگىز
 كېرەك  قولالتقۇزۇش  بېرىپ  ئېلىپ  ئهمهلگه . تهتقىقات  قولالتقۇزۇشمۇ  يۇنىكودنى  ئۇ ناۋادا  هالدا ئاشمىسا

 ! بولمىسۇن ، قىسقى ئىلهتمىسۇن ئۇنداق يۇمشاق دېتالنى تهرجىمه قىلىمهن دەپ ئاۋارە ههۋەسكارالر
 ئادەتتىكى مهسىلىگه  2 ،   راست ،   توختايدۇ كهلسهك  قىيىنغا  سهل  بۇ  نىسبهتهن  ههۋەسكارىغا  . كومپيۇتېر

 ئاساسىي سىستېما فونتىنى 4 قىلىش ههۋەسكارلىرنىڭ بۇ مهسىلىنى ههل قىلىش ئۈچۈن يۇمشاق دېتال تهرجىمه
 ئويلىشىۋاتىمىز  تارقىتىشقا  قاچىالنغان ... ههقسىز  سىستېمىغا  فونتالر  ئاساسىي  يۈزىدىكى بۇ  كومپيۇېر  هامان

 ئۈستهل يۈزى ، يۇمشاق دېتال يۈزى ، . ( كۆرۈنىدۇ بارلىق يۇنىكودلۇق ئۇيغۇرچه ههرپلهر نورمال ئۇيغۇرچه
 ) بولغان ئورۇنالر ۋە خهت نۇسخىسىنى تهڭشهش قىيىن

 ى باشلىقى تهجرىبىخانىس مهسىله ئۈستىدە مهن يهنه شىنجاڭ ئۇنېۋېرسىتېتى كۆپ خىل تىل يېزىق نۇقتىلىق 1
 : سورىدىم ، ئهنۋەر مۇئهللىم مۇنداق دېدى ، ئالىي پروگراممېر ئهنۋەر توختى مۇئهللىمدىنمۇ مهسىلىههت

 ئورۇنالرغا  يۈزىدىكى  دېتال  بولىدۇ يۇمشاق  تامامهن  كىرگۈزگىلى  يۇنىكود  تېخنىكا . تولۇق  پهقهت  بۇ
 گۈزەللهشتۈرۈ Skin ئاالهىدە ناۋادا . مهسىلىسى  تېرە  يۇمشاق قاتارلىق  ئىشلىتىلگهن  كونتروللىرى  ش

... دېتالالردا بولسا رەسىم بىلهن بىرتهرەپ قىلىشقىمۇ بولىدۇ
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Passolo6.0 نى ئىشلىتىپ يۇمشاق دىتال 

 ئۇيغۇرچىالشتۇرش

 ئىنتىل سهيناسىدىن مۇڭالن : ئهسلى ئاپتۇرى

 ئىنتىل سهيناسىدىن ئابرال : ئايالندۇرغۇچى قا ئېلكىتاپ

 يوللىغان مۇڭالننىڭ ىز قېرىندىشىم  سهيناسىغا  يۇمشاق دېتالىنى Passolo ئىنتىل  ئىشلىتىپ

 ۋە ئۇ يوللىغان كۆرۈنمه دەرسلىكنى كۆرۈپ چىقىپ، تېمىسىنى ىكى توغرىسىد ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش دېتال

 بۇ دەرسلىكنىڭ دېتالالرنى ئوخشاش بىرقانچه كىچىك مۇڭالنغا ئۆزۈممۇ  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ كۆرۈپ،

 خىلىال قىممى  بۇنى ، ئىكهنلىكىنى يۇقىرى تىنىڭ  ئايالندۇرۇپ ئىلكىتاپقا فورماتىدىكى pdf ههمدە

 قهغهزگه تارقاتقاندا،  تارقىتىش بېسىپ مهيلى  توردا  ياكى  ۋە  قۇاليلىق تېخىمۇ بولسۇن تا چىقىرىش

 رسلىكنى دە ئاشۇ ئالماي تۇرۇپال ماقۇللىغىنى مۇڭالننىڭ شۇنىڭ بىلهن . قىلدىم هېس بولىدىغانلىقىنى

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

 قىلىمهن  توغرا . ئۈمىد  بۇنى  ئۇنىڭ  ههممىمىزنىڭ چۈنكى . ئىشىنىمهن چۈشىنىدىغانلىقىغا ههمدە

 يۇتۇرچىلىقىنىڭ كومپى ئۇيغۇر ئۈچۈن ئازراق بولسىمۇ كۈچ قوشۇپ، كومپىيۇتۇرچىلىقى مهقسىتى ئۇيغۇر

 قوشۇش كىچىككىنه تهرەققىياتىغا  ههسسىمىزنى  ئاخىرقى . بولسىمۇ  ئۇيغۇر هېسابتا ههمدە

 . بىر قهدەم بولسىمۇ ئالغا سىلجىتىش كىچىككىنه كومپىيۇتۇرچىلىقىنى

Passolo ئۇنى قاچىالپ كومپيۇتېرغا دېتالىنى   كىيىن  قوزغاتقاندا قېتىم تۇنجى بولغاندىن

. كۆرۈنىدۇ هڭشهش كۆزنىكى ت تۆۋەندىكىدەك
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 ئىشلهتكۈچى  كۆزنهكتىكى  نامىدا دېگهن ) ئابونت ( بۇ  ئىشلهتكۈچى  قايسى  سىز  ئادەتته  ئورۇندا

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

 قىلغان  كى XP تهرجىمه  بويىچه  ئىشلهتكۈچىسى  تىلى  خهنزۇ  ئۈچۈن، نىڭ  يۇقىرىقى رگهنلىكىم

 ئهپهندىمنىڭ . خهت كۆرۈندى دېگهن 中文 كۆزنهكته  كۆرۈنگىنى دەرسلىكىدە مۇڭالن  جايدا  بۇ

administrator باشقا . ئىدى   كۇنۇپكىسىنى ) 确定 ( » جهزم « بىۋاسىته تهگمهي جايالرغا بىز

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

. كۆزنهك كۆرۈنىدۇ
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 . ئهڭ مۇهىم باسقۇچالرنىڭ بىرىدۇر بۇ اليىهه كۆزنىكى بولۇپ،

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

 بولىدۇ  قويسىڭىز  خالىغانچه  بىلهن اليىههلىرىڭىز باشقا قېتىم كېيىنكى بىراق . نامنى

 بولغان ئارىالشتۇرۇۋەتمهسلىك  ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى  سىز  ياخشىسى  ئهڭ  ئىسمىنى دېتالنىڭ ئۈچۈن

 مۇمكىن  بولىشى  ياخشىراق  قولالنسىڭىز  قىلىپ  نامى  ئاستىدىكى . اليىهه  ) 位置 ( » ئورنى « ئۇنىڭ

 بۇ دېگهن  ىڭ خهتن دېگهن » ئورنى « يهنى . بېرىسىز ساقاليدىغان ئورۇننى بهلگىلهپ اليىهىنى جايغا

 خهت بىۋاسىته ئورنىغا يېزىش خهت يېنىدىكى  ياكى  يېنىدىكى ئورنىنىڭ يېزىش يازسىڭىزمۇ

 مۇندەرىجىلهرنى بېسىش كۇنۇپكىنى دېگهن ) 浏览文件夹 ( » مۇندەرىجه كۆرۈش «  ئارقىلىق باشقا

 . تاللىسىڭىزمۇ بولىدۇ

 قوشۇش « ئورۇندىكى دېگهن ) 来源 ( » مهنبه « ئاستىدىكى  هۆججهتنى  ) 添加源文件 ( » مهنبه

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

. ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى بولغان هۆججهتنى تالاليمىز
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 كۆزنهكتىكى  بۇ  قىسقۇچ « يهنى  ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى دېگهن ) 浏览文件夹 ( » هۆججهت  جايغا

 مۇندەرىجىنى  بولغان  بار  هۆججهت  ئورنىنىڭ كى بىۋاسىته بولغان  كىرگۈزۈش  خهت  ياكى  رگۈزسهك

 كۆرۈش « يېنىدىكى  ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى چېكىش كۇنۇپكىسىنى » مۇندەرىجه  ئۆزىمىز  ئارقىلىق

 مۇندەرىج  بولىدۇ بولغان  تاللىساق  قىسقۇچنى  هۆججهت  ياكى  تالالپ . ه  مۇندەرىجىنى

 ئۇيغۇرچىالشتۇرماق جهزملهشتۈرسهك  بىز  بولغان،  بار  مۇندەرىجىدە  ئاشۇ  هۆججهتلهر ،  بولغان  چى

 بولغان . كۆرۈنىدۇ  ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى  نۆۋەتته  ئۆزىمىز  ئىچىدىن  هۆججهتلهر  ئاشۇ  بىز  ئاندىن

 تهڭشهشكه كۇنۇپكىسىنى باسساق، جهزملهشتۈرۈش هۆججهتنى تالالپ،  بىر  كۆزنهك تېگىشلىك يهنه

. ئىچىلىدۇ
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 » هۆججهت يولى « . دەك تهڭشىلىدۇ بۇ كۆزنهكنى تهڭشهش ئهڭ مۇهىم باسقۇچ بولۇپ، تۆۋەندىكى

 هۆججهتكه ئالماشتۇرماقچى بولساق  ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى بولغان هۆججهتنى باشقا  ئهگهر  جايدا  بۇ

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

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

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

 ياكى  قويساقمۇ  ماۋزۇ  ئىشلهتسهكمۇ دېتال خالىغانچه  ماۋزۇنى  قويغان  . بوالۋېرىدۇ ئۆزى

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

 قانچه تىزىملىك كۆرۈنىدۇ  ئۇيغۇرچىالشتۇرماقچى بولغان . چهكسهك بىر  ئۆزىمىز    ئهگهر  دېتالنىڭ بىز

 بىلسهك، يېزىلغانلىقىنى تىلىدا پروگرامما قايسى  تۈزۈلگهنلىكىنى  ئاستىدا  رامكا  قايسى  ياكى

 بىر : مهسىلهن  بىلسهك، Delphi Borland دېتالنىڭ بىز  تۈزۈلگهنلىكىنى  تىزىملىك بىلهن  بۇ

 ئورۇنغىمۇ . بولىدۇ تاللىساق تۈرنى دېگهن Delphi Borland ئارىسىدىن  بۇ  ئادەتته  بولمىسا

 . بولىدۇ چىقىلمىساق

 تىل «  بولغان  ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈش هاجهتسىز دېگهن ) 要提取的语言 ( » ئالماقچى  . ئورۇنغىمۇ

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

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

 . خهتلهرنى تاپالمايمىز دېگهن ئۇيغۇر  جۇڭگۇ تۈرلىرى ئىچىدىن ههرقانچه ئىزدەپ ئۇيغۇرچه ياكى

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

 ئاساسى  قوشۇمچه دېگهن 1 ئورۇنغا دېگهن ) ID ) ID 主 ئاستىدىكى  دېگهن ) ID ) ID 子 ساننى،

 بىز قوشۇمچه . ساننى كىرگۈزىمىز دېگهن 17 ئورۇنغا  گىچه 36  17 غا ID بۇ ئىنتايىن مۇهىم بولۇپ،

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

 يېزىقىغا ئهرەپ يېزىقى ئۇيغۇر . ۋەكىللىك قىلىدۇ يېزىقىغا ئادەتته ئهرەب 1 بۇنىڭ سهۋەبى . بولمايدۇ

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

 تالالشتىكى  دۆ گىچه 16  1 ، سهۋەب نى  باشقا  سانالر  ۋە بولغان  بېرىلىپ بۆلۈپ رايونالرغا لهت

 بولغان گىچه 36  17 بولغاچقا بىز ئاشۇ بېرىلمىگهن بۆلۈپ تېخى بولغان سانالر گىچه 36  17 بولغان،

 . سانالردىن بىرنى تاللىۋالساق بولىدۇ

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

UKIJ بۇيهردە بىز . كىچىكلىكىنى تالاليمىز  ههمدە خهتنىڭ چوڭ نۇسخىسىنى خهت ئىشلىتىدىغان
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TUZ TOM قىلىپ بهلگىلهيمىز 9 ههمدە خهتنىڭ چوڭلۇقىنى . تالاليمىز نۇسخىسىنى خهت دېگهن . 

 . تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . قالغان جايالرنى ئۆزگهرتمهيمىز

 كىيىن يۇقىرىقى  تۈگهتكهندىن  كۆزنىكىگه كۇنۇپكىسنى » جهزم « تهڭشهشلهرنى  اليىهه  باسساق

 . قايتىدۇ

 ،دىئالوگ  تىزىملىكى  ئۇنىڭ  ئاساسلىقى  بىز  ئۈچۈن  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇش  دىتالنى  بىر  ئادەتته

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

 تىزىملىك  دىتالالرنىڭ  چوڭراق  سهل  بولۇپمۇ  دىتالالر  دىگهنلهرنىڭ يۇمشاق  رامكىسى  دىئالوگ ، 

 مۇمكىن  بولماسلىقى  هۆججهتته  بىرال  بولغان . ههممىسى  قىلماقچى  تهرجىمه  ئالدىنئاال  بىز  شۇڭا

 زۆرۈر  بىلىۋىلىشىمىز  ئىكهنلىكىنى  هۆججهتته  قايسى  ئالدى . مهزمۇنالرنىڭ  ئۈچۈن  بىلىش  بۇنى

 resource بىلهن hacker ، exescope پايد   دىتالالردىن  تهكشۈرۈش دىگهندەك  ىلىنىپ،

 بىلهلهيمىز  ئىكهنلىكىنى  هۆججهتته  قايسى  مهزمۇنالرنىڭ  بولغان  قىلماقچى  تهرجىمه  بىز  . ئارقىلىق

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

 . ئاالهىدىلىككه ئىگه بولۇپ،ناهايىتى تىز ئىگهللهپ ئالغىلى بولىدۇ

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

 داۋاملىق  يهنه  بولسا،  هۆججهتلهر  قىلدىغان  قوشۇش « تهرجىمه  هۆججهتنى  كۇنۇپكىسىنى » مهنبه

ئهگهر . بىسىش ئارقىلىق باشقا هۆججهتلهرنى سۆرەپ كىرىپ،يۇقارقىدەك تهڭشهشلهرنى ئىلىپ بارىمىز
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 ئاستىدىكى  ئورۇندىن ) 语言 ( » تىل « بولمىسا  قوشۇش « دىگهن  دىگهن ) 添加语言 ( » تىل

 . كۇنۇپكىنى باسساق تۆۋەندىكىدەك كۆزنهك چىقىدۇ

 . ههمدە تۆۋەندىكىدەك تهڭشهش ئىلىپ بارىمىز

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

 بايا  ئاساسى ئاستى  بېتى « . بولىدۇ ID 17 ،قوشۇمچه ID 1 مقىدەك  بولىدۇ » كود  تىلى  خهت . ئهرەپ

 بايامقىدەك  ukij نۇسقىسى بولسا tuz tom چوڭلىقى   ئاندىن ئۇنىڭ ئاستىدىكى . بولىدۇ 9 بولۇپ،

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

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

 بىز بۇ جايدا . كۇنۇپكسىنى باسساق يهنه بايامقى اليىهه كۆزنىكىگه قايتىمىز » جهزىم « ئاندىن . قويىمىز

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

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

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

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

 كىلىدۇ  هالىتىگه  باشالش  تهرجىمىنى  رەسمى  بىسىپ،جهزىملهشتۈرسهك  كۇنۇپكىنى  يهنى . دىگهن

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

 كۆزنهكتىكى  دى ئۈستىدىكى  خهتنى تىزىملىك  تهرجىمه چهكسهك ئىككى گهن  بىز  تهرەپته  ئوڭ

 كۆرۈنىدۇ  هالىتى  تىزىملىك  دىتالنىڭ  بولغان  بىرمۇ . قىلماقچى  خهتلهرنى  تىزىملىكتىن  بۇ  بىر  بىز

 بىۋاسته ) تىزىملىك هالىتىگه ئهكهلمهي تۇرۇپ ( تالالپ تۇرۇپ ياكى هازىرقى هالهتته تۇرغۇزۇپ تۇرۇپ

 راق ئهڭ ياخشىسى   ئۆز تهرجىمىزنىڭ قانداق هالهتته بولىۋاتقانلىقىنى بى . تهرجىمه قىلساقمۇ بولىدۇ

 . يهنى تۆۋەندىكىدەك . كۆرۈپ تۇراي دىسىڭىز،يهنىال تىزىملىك هالىتىنى ئىچىپ تۇرۇپ تهرجىمه قىلىڭ

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

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

 ئۈستى ئىككى قۇردا تۇرغانلىقىنى  بىز تاللىغان تىزىملىك بۇيرۇقىنىڭ ئاستى ۆزنىگىگه قارىساق،هازىر ك

 غۇرچه بىز ئۈستىدىكى قۇرغا چىقىلماي،ئاستىدىكى قۇردىكى خهتنى ئۆچۈرىۋىتىپ،ئورنىغا ئۇي . كۆرىمىز

 دىگهن خهتنى ئۆچۈرىۋىتىپ، 游戏 مهسىلهن يۇقۇردىكى رەسىمدىكى . تهرجىمىسىنى يىزىپ قويىمىز

 ئۇسۇل » ئويۇن « ئورنىغا  مۇشۇ  ماڭىدۇ  دەپ يىزىپ قويىمىز،باشقىلىرىمۇ    بۇالرنىڭ . تهرتىپ بويىچه

 بولىدۇ،بۇالرنىڭ  يۆتكىسهكمۇ  ئۈستى  ئاستى  ئارقىلىق  كۇنۇپكىلىرى  ئىقتىدار  رولىنى ئاستىدىكى

 . تورداشالر ئۆزلىرى ئىشلتىش جهريانىدا تهپسىلى ئۈگىنىۋالسا بولىدۇ

. ئهمدى تىزىملىك بۇيرۇقلىرىنى  تهرجىمه قىلىپ بولغاندىن كىيىن سۈرەتنى كۆرۈپ باقايلى
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 رامكىسى  دىئالوگ  ئوخشاش  كىيىن،يۇقارقىغا  بولغاندىن  قىلىنىپ  تهرجىمه  بۇيرۇقلىرى  تىزىملىك

 بىر  خهتنى  قىلماقچى دىگهن  تهرجىمه  رامكىلىرىدىن  دىئالوگ  كۆرۈنگهن  ئاستىدا  چىكىپ،ئۇنىڭ

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

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

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

 سۆزگه  مۇشۇ  يهردىكى  چىقىرىپ،باشقا  كۆرسهتمه  بىر  ئاپتۇماتىك هالدا،بىزگه  بولسا،يۇمشاق دىتال

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

 . ى تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك يهن . قويىمىز

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

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

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

 ياكى  تۇرۇپ  تالالپ  بىردىن  ئوبىكىتنى  بىر  بولساق،ههر  بىسىش ctrl كۆرسهتمهكچى  كۇنۇپكىسىنى

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

 ئىچىدىكى تالال  تالالپ،ئۇنىڭ  سولغا « نمىنى  تالالشلىرىدىن » ئوڭدىن  تۈرنىڭ  سى  2 دىگهن

 بولىدۇ ) 镜像 ( » تهسۋىر «  قويساقال  كۆرۈنمىسه ( . تالالپ  تولۇق  مهزمۇنالر  بهزى  ئۇيغۇرچىدا  ئهگهر

 ئوبىكىتنى  ئاشۇ  ياكى  رامكىسى  سىتىرىلكىسىنى دىئالوگ  مائۇس  نۇقتىالرغا  ئهتراپىدىكى  تۆت

 بۇ . كه بولىدۇ كىڭهيتىش ئۇنى ئازراق تارتساق،ئوبىكىتنى . كىلىدۇ سىتىرىلكا        هالىتىگه توغۇرلىساق

 كۆرسهتكىلى ئارقىلىق  تولۇق  كۆرۈنۈش . بولىدۇ ئوبىكىتنى  رامكىلىرىنىڭ  دىئالوگ  بهزى  ههتتا

 بولىۋىرىدۇ  ئالماشتۇرىۋەتسهكمۇ  شهكىلگه  قارىغان  دەپ  ياخشى  ئۆزىمىز  تۆۋەندىكى ) . شهكىللىرىنى

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

表 ( جهدىۋىلى   كۇنۇپكىسى  نهشىرى ) 加速键表 ( تىزلىتىش  چىكىپ ) 版本 ( ۋە  تۈرلهرنى  دىگهن

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

 生成目 ( نىشان هۆججهتنى چىقىرىش ← ) 字串列表 ( ىكتىن ههرپ تىزمىسى تىزىملىكى كىيىن،تىزىمل

标文件 ( سىتونىدىن   قورال  ياكى  بۇيرۇقنى  سانىغاندا ( دىگهن  قاراپ  سولغا  ) كۇنۇپكا  3 ئودىن

 چىقىرىش  كۆزنىكى سى كۇنۇپكى ) 生成目标 ( نىشاننى  چىقىرىش  هۆججهتنى  نىشان  چهكسهك،  نى

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

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

 چىقىرىدۇ  ئورۇنغا  شۇ  هۆججهتنى  قىلغان  تهرجىمه  هۆججهت . ههمدە  قىلغان  تهرجىمه  بىز  ئهگهر

 ت بولسا، ههمدە يهنه باشقا مۇناسىۋەتلىك هۆججهتلىرى بولسا،بۇ تهرجىمه قىلىنغان بىرقانچه هۆججه

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

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

 . ىتال تهرجىمه قىلىش ئاخىرالشقان بولىدۇ شۇنىڭ بىلهن د

 كىيىنمۇ،  قىلغاندىن  تهرجىمه  سهۋەپتىن  مۇمكىن،شۇ  قوللىماسلىقى  نى  يۇنىكود  دىتالالر  بهزى

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

 ولاليدىغان ياكى قوللىمايدىغانلىقىنى تهكشۇرۈپ بىقىش قىلىشتىن ئاۋال ئهشۇ دىتالنىڭ يۇنىكودنى ق

 قۇر خهتنى 3  2 بىز ئۈچۈن ئهڭ ئاددى تهكشۈرۈش ئۇسۇلىمىز بولسا ئالدى بىلهن تىزىملىكتىن . كىرەك

 كۆرۈش  قىلىپ  چىقىرىپ،ئىجرا  هۆججهتنى  نىشان  قىلىپ،ئاندىن  قىلغاندىن . تهرجىمه  ئىجرا  يهنى

 كۆرۈ  نورمال  خهتلهر  ئۇيغۇرچه  يۇنىكودنى كىيىن  دىتالنىڭ  بۇ  چىقىۋالمىسا،  بهلگىلىرى  لسه،؟

 بىلدۈرۈپ،  بولىدۇ قولاليدىغانلىقىنى  قىلساق  تهرجىمه  خهتلهر . داۋاملىق  ئۇيغۇرچه ئهگهر
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 بهلگىسى ياكى باشقا نهرسىلهر چىقىۋالسا ئۇ دىتالنى تهرجىمه قىلىشنى توختىتىش  كۆرۈنمهي،ساپال ؟ 

 دىتالنىڭ يۇنىكودنى قولال  قىلىش كىرەك ياكى شۇ  ئهگهر . يدىغان نهشىرىنى تىپىپ ئاندىن تهرجىمه

 . ئۇنداق بولمايدىكهن تهرجىمه قىلىمهن دەپ كۈچهپ يۈرمهسلىك كىرەك

 بولۇپ،  قىلىپ  تهرجىمه  ياخشىسى دىتال  كۆرۈپ ئهڭ  تهپسىلى  قۇر  بىر  قىلىپ  ئىجرا  قىتىم  بىر

 ك  دىئالو ى چىققاندىن  جايلىرىنى،  قىلىنغان  تهرجىمه  گ رامكىلىرىدىكى خهتلهرنىڭ پاتماي يىن،خاتا

 ئاندىن يهنه بىر  يىرىمى چىقىپ يىرىمى چىقماي قالغان قاتارلىق ئههۋالالرنى بىلىۋىلىپ،    قالغان،

 قىلىش  ئىالن  ئاندىن  كىيىن  بولغاندىن  مۈكهممهل  تۈزىتىپ  جايالرنى  ئهشۇ  قىتىم

 چاال . كىرەك  قىلىپ  هالد  ئالدىراقسانلىق  قىلىۋىتى پۇچۇق  ئىالن  ساقلىنىش؛ ىال  ئىمكانىيهتنىڭ شتىن

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

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

 . ىنىش كىرەك ئۈچۈن يىڭى قااليمىقانچىلىق تىپىپ بىرىشتىن ساقل

 ئاخىرىدا دوسالرنىڭ بۇ دەرسلىكته مهن ئۇيغۇرچه تهرجىمه قىلىپ ئىشلهتكهن سۆزلهرنىڭ خهنزۇچه

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

 مۇمكىن  دىمهيمهن . بولىشى  تهرجىمه  ئۆلچهملىك  بۇالرنى  مهنمۇ  تورد . ههم  اشالرنىڭ شۇڭا

 قالدۇرسا  تهنقىدى  سۆز  سهيناسىدا  ئىنتىل  ياكى  ئهۋەتسه  ئىلخهت  ماڭا  بولسا  پىكىرلىرى  تهكلىپ

 . بولىدۇ

 سۆزلۈكلهر

确定 ← جهزىم 

取消 ← بىكار 

名称 ← نامى 

位置 ← ئورنى 

浏览文件夹 ← مۇندەرىجه كۆرۈش 

来源 ← مهنبه 

添加源文件 ← مهنبه هۆججهتنى قوشۇش 

路径 ← يول
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浏览文件 ← هۆججهت كۆرۈش 

解释器 ← شهرهىلگۈچى 

要提取的语言 ← بولغان تىل ) چىقارماقچى ( ماقچى ئال 

代码页 ← كود بېتى 

字体 ← خهت نۇسقىسى 

语言 ← تىل

添加语言 ← تىل قوشۇش 

是 ← ههئه 

否 ← ياق 

镜像 ← تهسۋىر 

字串表 ← جهدىۋىلى ما تىز  ههرپ 

字串列表 ← تىزىملىگى ما تىز  ههرپ 

加速键表 ← تىزلىتىش كۇنۇپكىسى جهدىۋىلى 

版本 ← نهشىرى 

生成目标文件 ← نىشان هۆججهتنى چىقىرىش
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