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سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

Vista SP1  ۇشۇ م بولغان ېڭىلىنىش زور ييادروسىدا
ۇ تارقىتىلىدۈزدەيىل ك

 
Vista SP1 ـ ەئاشـكار -ۇق ئوچـ رىنىهۋى خڭ نى مىكروسوفت گهرچه  قىلمىغـان  ېالن ئ

 جىـددىي  Vista SP1 ه ئاشكارىلىشىچڭ بىلىدىغان زاتالرنىهھۋالنى ئېكىن ،لۇبولسىم
.هن ئىكۇچىدا قىلىش باسقهتقىقت

Vista SP1 نـى   ـ  ۇشـۇ  قارىغاندا،مىكروسـوفت م چۈشهندۈرۈشلهرگه  ۈزدە يىـل ك
SP1 يامىقى  .هنىك قىلماقچېالن ئه بىرلىكتهن بىل Windows Longhorn Server

Longhorn ېرىـپ،  ب ېلىـپ  ئ ېـزلىتىش  يادروسـىغا ت   ېما سىست ڭ نى  Vista  ـ  ۇالزىمېتىر م
 پىــالن ۇ بــدامىكروســوفت ئىچكــى قىــسمى.هتكۈزىــدىكهن يهۋىيىــسىگه سۇقيــادرول

 ۈچـۈن  ئىـش ئ   ۇشـۇ  م هتچىلهر بوپقالغان،ھازىر بارلىق خىـزم    ۋاقىتالر ېلى خ ۇقىمالشقىلىم
.هۋاتىدۇئالدىراش ئىشل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ethan Allen  ۇق دىـن ئـارت  100 بلوگىدا ەم ئىسىملىك بىر ئاد ېشىدا بڭ ئاينىمۇشۇ

 Vista SP1 ۇقلىمىالرنىـڭ  تولۇ بهم تىزىملىكىنى چىقارغان،ھۇقلىمىسىنىڭ تولېڭىالشي
ـ .ۈرگهن بىر قىسمى بولىدىغانلىقىنى بىلد    ڭنى ـ  هنه ي ۇئ  مىكروسـوفت   ۇقلىمىالرنىـڭ  تول ۇ ب

 ۇ شـ هلگهنلىكىنى،پهقهتدىن ك) Knowledge Base(ىرى ئاشكارىلىغان بىلىم ئامب
 يىغمىغــــانلىقىنى هرگه بىــــر يۇقلىمىالرنى تولــــۇ بــــۇنىڭــــدەك ئېچكىمنىــــڭھ

 يولالشــنى هزمــۇنالرنى مۇناســىۋەتلىك مڭ نىــAllen ۇمىكروســوفتم.ۈرگهنبىلــد
. قىلغانهلهپتوختىتىشىنى ت
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Windows Xp SP3 
ۇمكىن مۇشى بولۇرۇلغان قالدهمهلدىن ئ

 
Windows XP Service Pack 3يىلـى تارقىتىلىـشتىن   -2005 ەسـلهپتىكى  د

 هگهرئ.ېچىكتۈرۈلــــدىيىلىغـــا ك -2008يىلىــــدىن -2007 هنهيىلىغـــا،ي -2006
 ۇرۇن ئـاللىب  ۇالر بايقايـسىزكى،ئ  ۇنى ش ڭىز قىلسى هت دىقق هرىكهتلىرىگه ھ ڭمىكروسوفتنى

XP SP3 ـ هييارلىق تېچىشكه كۋاز بولغان قولالشتىن ه گ  نـى  Windows XP پ قىلى
.ۇۋاتىدۇچىقارماسلىق كويىدا بول

Paul Thurrott ـ  ۇچىـسى  سـتون يازغ هخـسۇس م  داڭلىـق مىكروسوفت  ېقىنـدا  يڭ نى
XP ۈرۈشىچه،مىكروسوفتبىلد  غـا تاقابىـل   Windows 2000 ۇرغانـدەك  غا تاقابىل ت
ـ  ۋۋال ئا ۋاتىدۇ؛ئۇالر ئويال ۇرۇشنىت  هھـسۇالتنىڭ  م ېچىكتۈرۈپ،بـۇ  ك ۇددەتلىـك  م ۇزۇن ئ
 تـوپلىمى   ۇقلىمىـسى  تول هرلىـك ته قالمىغانـدا ئانـدىن ئـاخىرقى بىخ       ېهتىيـاجى ئ ۇھىمم

ـ «:ۈرگهن بىلدۇنۇالرنى م هنه ي ئۇ.ۇرماقچى ئاخىرالشت هڭنىئارقىلىق ج   ڭ مىكروسـوفتنى ۇب
ـ  ڭ سـىز مىكروسـوفتنى    هلكىـم ب.ۋىتى ناچار ئـاقى   هڭ ئ ۆرگهن ك هنم  هڭ سـاتقان ئ   ۆزى ئ

 ۈمىــدى قوللـشىنى ئ ۋاقىـت  ۇزۇن ئــېخىمـۇ  قارىتـا ت ېمىــسىغا سىستهشـغۇالت ياخـشى م 
 ىپ كىرىمىنى قوغلىـش   ەت تىجار ېڭى ي ۇكى،مىكروسوفت ش همهلىيهتقىلىدىغانسىز،بىراق ئ 

 ڭلىغــان مىۈز يــهچــچه نهرچهگ.ۇۋاتىــدۇ بولۋالمــاقچى توختىتىهمگىكىــدەئالــدىنقى ئ
 ڭ مىكروسوفتنى ۇ،لېكىن ئىشلىتىدىغان بولسىم  XP ۋاقىتالرغىچه ېلى خ هلگۈسىئابونتالر ك 

ـ  تتىكىۆۋەن Vista هۋالد ئ ېيىنكـى  قىـسىم تىرىشىـشى ك     ۆپ ك  نـى   Windows هنـى  ي 
 بولغـان قولالشـنى     ه گ XP ۋاملىق دا همدىالر ئ ۇ ئ ۇۋاتىدۇ،شۇڭالشقا بول ېتىشتاقانداق س 
».ۇچىقارمايد
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Google Earthڭمىكروسوفتنى - قىلغان ېالن ئهڭ قا ج

 D شارىهر يهقلىدىي ت3
 

Google Earthۇالزىمىتى،ئۇنىـڭ  مهرىـته  خهتـكهن چان پىـشىپ ك  بىز ئاللىقا 
ــداي ــېقىن ــان ېالن ئ ــD3 قىلىنغ ــهڭ كهھهرلىرى ش ــى ئڭ ئابونتالرنى ــشىغا قارش  ېلى
ـ  Live Maps خالىمـاي، ېلىـشنى  قهينىدە كهبىئىيال تۇمىكروسوفتم.ېرىشتىئ  ېالن نـى ئ

ـ Virtual Earth 3D هنه يېلئاپر-5ېيىن،قىلغاندىن ك  هشـىرىنى  سـىناق ن 1.1 ڭ نى
. ياراتتىهھىرىنى ش3 ۆزىنىڭىتىپ،ئتارق D

D Virtual Earth 3D نى Google Earth ېلىـشتۇرغاندا  سهن بىـل   3 مىكروسوفت
ـ ېگـۈدەك  ئىقتىدارلىرى ناھـايىتى ئوخـشاش د  هھهرش  Virtual Earth ۇپ،لېكىن بول

3Dئىجـرا   ۆرگـۈچتىال  تور ك  ۋاسته بى ېتالسىز د ۇمشاق ي هخسۇس م ۇ ئ ۇڭى ش ۇقچىلىقىئارت 
D همدەھ.ۋېرىدۇبولى  ۆزلىرى ئابونتالر ئۆپىنچه كنى مودىللىرىGoogle Earth3 ڭ نى
 ۇنداقب.ۋاتىدۇ تايىنى ۈچىگه ك ۆزىنىڭال ئ هقهت مىكروسوفت ھازىر پ   ۋالىدىغان،لېكىنياسى

ـ ۇشى ئاستا بولهلكىم بۈرئىتى سېڭهيتىش كهرچهبولغاندا گ   ۇتـاش  بىـر ت ۇمكىن،لېكىن م
.ۇد قىلغىلى بولىهتلىك كاپالۆلچىمىگه ئۈپهتس

D  3نـــۆۋەتته،Virtual Earth 3D هھهرنىڭ شـــهچـــچه ن10 ېرىكىـــدىكى ئام
ــشىنىك ــۆرسىتىلى ــان ۆز ئ ــسمىغا ئالغ ــابونتالر پ. قى ــا maps.live.com هقهتئ  غ

.ۇ قورالنى قاچىلىسىال بولىدۇرما نى تالالپ قىست3تىزىملىتىپ،قورال ستونىدا  D

:ېسى ئادرچۈشۈرۈش

http://download.microsoft.com/download/0/f/b/0fb0fab9-7f09-4bb6-86d8-

8e791ba99ac5/Setup.exe
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هلهيسىز ئىشلىتمۇ نى يانفوندى Messenger  ېيىن كبۇنىڭدىن
 

ورۇپپىـسى ئۇالرنىـڭ مهھـسۇالتى بولغـان         گ  MSN كۈنى،مىكروسـوفت   -6ئاينىڭ  -4
Windows Live Messenger  نــى يــانفون ئابونتلىرىنىـڭ ھهقــسىز چۈشــۈرۈپ 

. ئىشلىتىشىگه تهمىنلىگهنلىكىنى ئېالن قىلدى

Messenger MSN ،ــشىچه ــڭ بىلدۈرىـ ــۇچى   نىـ ــابونتلىرى ئـ ــانفون ئـ  يـ
)MSN بولسا مىكروسوفت   )  Messenger手机客户端       جۇڭگـو بازارلىرىغـا قارىتـا 
ــۇپ، م ــسۇالت بول ــشلهپچىقارغان مهھ ــسۇس ئى ــابونتلىرىنى PCهخ  Messengerئ

مىكروسوفت ئهقلىـي   .ئۇچىدىن يانفونغا قارىتا ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشنى ئهمهلگه ئاشۇردى      
ــانفونالردىن    ــشلهتكهن يـ ــسىنى ئىـ ــغۇالت سىستېمىـ ــانفون مهشـ ــدارلىق يـ ئىقتىـ

ــغۇ   ــوفتنىڭ مهش ــارلىق مىكروس ــوئهي،موتوروال قات ــسىنى باشقا،نوكىيا،س الت سىستېمى
ــاتىرجهم   ئىـــــــشلهتمىگهن يـــــــانفونالرمۇ بـــــــۇ مـــــــۇالزىمهتنى خـــــ

 ئادرېسى ئارقىلىق بـۇ سىـستېمىنىڭ      http://mclient.msn.com.cn.ئىشلىتهلهيدۇ
.ئهڭ يېڭى نهشىرىنى چۈشۈرۈپ قاچىالپ ئىشلهتسىڭىز بولىدۇ

QQ     بالـدۇر    نى ھهقسىز ئىشلىتىشكه بولىدىغانلىقىنى    ئىلگىرى تېڭشۈن شىركىتى كۆچمه 
 غـا   QQئېالن قىلغانلىقتىن،تهھلىلىچىلهر بىردەك مىكروسوفتنىڭ بۇ ھهرىكىتىنى كـۆچمه         

.بولغان رىقابهتنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن دەپ قارىدى

 263مىكروســوفتنىڭ خهۋىــرىگه قارىغانــدا،نۆۋەتته پۈتــۈن دۇنيــادا ھهر ئايــدا 
ــادەم  ــۆپرەك ئ ــدىن ك ــشلىتMessengerمىليون ــۇالزىمىتىنى ئى ــتلىرى ۋە  م ىپ دوس

 نىــڭ Messengerجۇڭگــودا،.ئائىلىــدىكىلىرى بىــلهن ئــاالقه ئېلىــپ بارىــدىكهن
. مىليونغا يهتكهن15ھهرىكهتتىكى ئهزا سانى 
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HDDLife Pro   سهردارىقاتتىق دېسكا قوغداش-
sazgur617@163.com سهزگۈر                 :ئاپتورى

ۇقىرىراق بولغان قـاتتىق دېتالالرنىـڭ ئىچىـدە        كومپيۇتېردىكى ئىسسىقلىق تارقىتىشى ي   
چۈنكى بارلىق ھۆققهتلهر ئۇنىڭـدا     .ئهڭ كۆڭۈل بۆالۈشكه تېگىشلىكى قاتتىق دېسكىدۇر     

ناۋادا قاتتىق دېسكا قىزىپ كېتىش سهۋەبىدىن كۆيۈپ كهتسه ئـۇنى ھهتتـا            .ساقلىنىدۇ
 قاتتىق دېسكا  بولسا بىر گهۋدىلىكHDD Life Pro.ئهۋلىيامۇ قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايدۇ

قوغداش قورالى بولۇپ،كۆرۈنمه يۈزى ئاددىي،پاكىز بولـۇپال قالمـاي،يهنه ئهڭ مـۇھىم            
ئاالھىدىلىكى شۇكى،كۆپ بۆلهكلىك قاتتىق دېسكىغا كـۆزىتىش ئېلىـپ بېرىپ،قـاتتىق           

قاتتىق دېسكىنىڭ تېمپراتۇرىسى   .دېسكىنىڭ ساغالملىق دەرىجىسىدىن مهلۇمات بېرىدۇ    
.تكهندە تېخى ئاگاھالندۇرۇشمۇ بېرىدۇئۆلچهمدىن ئېشىپ كه

چۈشۈرۈش ۋە كۆرۈنمه يۈز بىلهن تونۇشۇش.1

Google HDD Life Pro نى تۆۋەندىكى ئادرېستىن چۈشۈرەلهيسىز،ئهلۋەتته  
  ئاچقۇچلۇق سۆزى ئـارقىلىق ئىـزدەپ   Baidu قاتارلىقالردىن HDD Life Proياكى 

پـات يېقىنـدا    .نى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇۋاتىدۇ كۇلۇبىمىز ھازىر بۇ دېتال   (.چۈشۈرسىڭىزمۇ بولىدۇ 
ئاستىدىكى ئارېستىن ئۇيغـۇرچىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان كـۆپ تىللىـق نۇسخىـسىنى                

  .)چۈشۈرۈۋاالاليسىز

http://www.xjprgfan.com/soft/hddlife.rar :چۈشۈرۈش ئادرېسى

HDD Life Pro خهنزۇچىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان      نىڭ نلهنگىنى بۇ ئادرېستا تهمى
يېشىل نهشىرى بولۇپ،چۈشۈرگهندىن كېيىن پرېستىن يېشىپال ئىشلهتسىڭىز       كۆپ تىللىق   

 قوزغالغانـدا بـۇ دېتـالمۇ تهڭ قوزغىلىـپ قـاتتىق            Windowsئهگهر ھهر قېتىم    .بولىدۇ
لىق تىزىمالش جهدۋىلى    نام Licenece.regدېسكىڭىزنى ئاسرىشىنى ئۈمىد قىلسىڭىز     

ھۆججىتىنى ئىجرا قىلىـپ تىـزىمالش جهدۋىلىـگه بـۇ ئۇچـۇرالرنى يازدۇرىۋەتـسىڭىزال              
 قوزغالغانـدا بـۇ دېتـال ئاپتوماتىـك         Windowsبۇنداق بولغاندا ھهر قېـتىم      .بولىدۇ

دە ) (»قوندۇرما تهخـسه  «قوزغىلىپ ئېكراننىڭ ئوڭ تهرەپ ئاستى بۇرجىكىدىكى        托盘
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مهزكۇر دېتال قاتتىق دېسكىنىڭ تۆۋەن دەرىجىلىـك قـاتلىمىنى تهتقىـق قىلىـپ             
ــانلىقتىن   ــىلىپ چىقق ــارلى RIAD,SCSIياس ــسكا قات ــشى    دې ــايىتى ياخ رىنى ناھ

 مۇالزىمېتىر سۇپىـسىدىمۇ كهم بولـسا بولمايـدىغان قـورال           Serverشۇڭا ئۇ   .قولاليدۇ
.بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

HDD Life Pro سىنبهلگىسىنى قوش چهكسهكال پرېستىن يېشىلگهن مۇندەرىجىدىكى 
ۈچـۈن  تونۇشتۇرۇشقا قواليلىـق بولـسۇن ئ     .بۇ دېتالنىڭ كۆرۈنمه يۈزىنى كۆرگىلى بولىدۇ     

. بۆلهككه بۆلۈۋېلىپ تۇرۇپ سۆزلهيلى5دېتال كۆرۈنمه يۈزىنى 

ــونكېرت     -1 ــسكىنىڭ ك ــاتتىق دې ــيىن ق ــدىن كې ــرا بولغان ــا ئىج بۆلهكته،پروگرامم
تىپى،ســىغىمى ۋە قــاتتىق دېــسكىنىڭ نــۆۋەتتىكى تېمپراتۇرىــسى قاتــارلىق ئۇچــۇرالر 

ردىن باشـقا قـاتتىق     ئهڭ قىزىقـارلىقى شـۇكى،بۇ دېتـال يۇقـارقى ئۇچـۇرال          .كۆرسىتىلىدۇ
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固化程序 (              نـى بىۋاسـته زىيـارەت قىلىـش ئـارقىلىق قـاتتىق دېـسكىنىڭ
.ى ھېسابالپ ئاخىرىدا سائهت بويىچه كۆرسىتىدۇئىشلىتىلىش ۋاقتىن

بۆلهكته كۆرسىتىلگىنى بولسا،قاتتىق دېـسكىنىڭ نـۆۋەتتىكى سـاغالملىق ھـالىتى ۋە            -2
ئاسـتىدا كۆرسـهتكىنى قـاتتىق دېـسكىنى ئهڭ ئـاخىرقى تهكـشۈرگهن             .ئىقتىدار ھالىتى 

.ۋاقىتتۇر

بۇ ئىقتىـدار ئـارقىلىق     .ىدۇبۆلهكتىكى ئاۋۇ ئىقتىدار نورمال ئهمهستهك قىل     -3كۆرگهنسىز،
بىراق قاتتىق دېسكىنىڭ   .قاتتىق دېسكىنىڭ ئىشلىتىلىش ئىقتىدارىنى تهڭشىگىلى بولىدۇ     

بۇزۇلۇپ كېتىشىدىن بۇزۇلـۇپ كېتىـشىدىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن بىـر قېتىمـدا بهك چـوڭ                 
ئارقـا  -ئهپسۇس،مېنىڭ قاتتىق دېسكام ئـارقىمۇ    .تهڭشىۋەتمهسلىك تهكلىپىنى بېرىمهن  

ــان ــشىگىلى     )串口 (ئۇالنغ ــالهتته تهڭ ــۈلرەڭ ھ ــدار ك ــاچ،بۇ ئىقتى ــق بولغ ئېغىزلى
.بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ تۇرۇپتۇ

 نىـڭ قـاتتىق دېـسكىغا بولغـان سـىناش نهتىـجه       HDD Life Proبۆلهك بولسا -4
.دوكالتىدۇر

ئۇ رايون  .بۆلهك قاتتىق دېسكا ھهر قايسى رايونلىرىنىڭ بوشلۇق ئىشلىتىش ئۇچۇرى        -5
ون فورمــاتى،بۆلۈنگهن رايــون چوڭلــۇقى ۋە بــۇ رايونــدا ئاشــقان بوشــلۇق نــامى،راي

.قاتارلىقالردىن تهشكىل تاپقان بولىدۇ

ئىشلىتىش.2

 نىـڭ ئاساسـلىق كـۆرۈنمه يـۈزى بىـلهن تونۇشـۇپ       HDD Life Proبىـز يۇقىرىـدا   
بۇ يهردە بىـز تېخـى بايقىمىغـان        .ئهمدى ئاساسىي تىزىملىكىنى كۆرۈپ باقايلى    .چىقتۇق
. ئىقتىدارالر بارخېلى

تـۈر  -1تىزىملىكىنى كۆرۈپ باقايلى،ئۈسـتىدىن ئاسـتىغا       ) 文件(» ھۆججهت«ئاۋۋال  
بـــۇيرۇقى ) 现在检查硬盘驱动器(»قـــاتتىق دېـــسكىنى ھـــازىر تهكـــشۈرۈش«

تـۈر  -2.بولۇپ،مائۇس بىلهن بىر چهكـسهك ناھـايىتى تېـزال نهتىجىـسىنى كـۆرەلهيمىز            
ارقىلىق قـاتتىق دېـسكىنىڭ     بۇيرۇقى بولۇپ،ئۇنىڭ ئ  ) 保存报告(»دوكالتنى ساقالش «

سـاقالنغان  .نۆۋەتتىكى ئىـشلىتىلىش ئهھـۋالىنى ھـۆججهتكه سـاقالپ قـويغىلى بولىـدۇ            
 بولۇپ،خاتىرە دەپتهر بىلهن بۇ ھۆججهتنى ئېچپ       logھۆججهتنىڭ كېڭهيتىلگهن نامى    

ــانىغاندا   ــساق،ئاستىدىن سـ ــۆرۈپ باقـ ــشۈرۈلگهن  -3كـ ــۆۋەتتىكى تهكـ ــۇردا نـ قـ
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بولۇپ،بـۇ بىـر قهدەر مـۇھىم       ) 选项(»تۈر تالالنمىسى «تۈر  -3ئۇنىڭ ئاستىدىكى   
نامىدىكى بىـر   ) 参数(»  پارامېتر«بۇ تىزىملىكنى بىر چهككهندىن كېيىن      .دۇھېسابلىنى

.دىئالوگ رامكىسى چىقىرىدۇ

HDD Life قوزغالغاندا «نىڭ ئاستىدا )   نـى ئاپتوماتىـك   常规(»دائىمىي تهرتىپ«
نى تالالپ قويۇش تهۋسـىيه قىلىنىـدۇ،ئۇ    ) 启动时自动加载HDD Life(»يۈكلهش

قاتتىق دېـسكا ھايـاتلىق ھـالىتىنى       «.هپ كهتمهيدۇ سىستېما بايلىقىنى ھېچقانچه ئىگىل   
ئـۆزىمىز  ) 检测硬盘驱动器生命状态时间间隔(» تهكشۈرۈش ۋاقىت ئـارىلىقى   

.مهسىلهن،بىر سائهت دېگهندەك.خالىغانچه تهڭشىۋالساق بولىدۇ
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(» قاتتىق دېـسكا تېمپراتۇرىـسى    «دىكى  )  硬盘温度(»تۈر تالالنمىسى « 选项 (  نـى
نى تهكـشۈرۈش ۋاقتىنـى تهڭـشىگىلى       چېكىش ئارقىلىق،قـاتتىق دېـسكا تېمپراتۇرىـسى      

ئهگهر قــاتتىق دېــسكا تېمپراتۇرىــسى ئــۆرلهپ كهتكهنــدە توختىمــاي      .بولىــدۇ
ئاگاھالنـدۇرۇش بېرىـشىدىن بىــزار بولـسىڭىز تهكـشۈرۈش ۋاقتىنــى ئـۇزۇنراق قىلىــپ      

قـاتتىق  .تهڭشىسىڭىز بولىدۇ،بىراق ئهڭ ياخشىسى يېرىم سائهتتىن ئېـشىپ كهتمىـسۇن         
ا بىرلىكىنى يهنىال سېلسىيه گىرادۇس بىلهن ئىپادىلىسهك ئوبرازلىق        دېسكىنىڭ تېمپراتۇر 

.بولىدۇ،ئهلۋەتته يهنىال ئۆزىڭىزنىڭ قىزىقىشى بويىچه تاللىغىنىڭىز ياخشى

ــلۇق « ــدىغان بوش ــشكه بولى ــسكىدىكى ئىشلىتى ــڭ ) 磁盘可用空间(» دې نى
  نىڭكىدىن پهرقلهنمهيدۇ،بىز ئۇنى ئۆزگهرتىپ يـۈرمهي  Windows XPتهكشۈرۈشى 

.شۇ پېتى قويۇپ قويساق بولىۋېرىدۇ

HDD Life Pro   نىـڭ  نورمال ھالهتته،مائۇسنى سىستېما قونـدۇرما تهخسىـسىدىكى 
سىنبهلگىــسىگه ئهكهلگهنــدە،پهقهت قــاتتىق دېــسكىنىڭ ســاغالملىق ھالىتى،ئىقتىــدار 

ــدۇ  ــالىتى كۆرۈنى ــۇرا ھ ــالىتى ۋە تېمپرات ــقا،.ھ ــۆرۈش سهزگۈســى«شۇڭالش ) 视觉(» ك
ــى، ــدۇرما«دىك ــۈش قون ــسىدە كۆرۈن ــۈش  ) 托盘显示(»  تهخ ــقىچه كۆرۈن دا باش

لـېكىن يهنىـال ئـۆزگهرتمهي شـۇ پېتـى قويـۇش            .ئۆزگهرتمىسى ئېلىپ بېرىـشقا بولىـدۇ     
.تهكلىپىنى بېرىمهن
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» تـۈر «تـۈر تالالنمىـسىنى كـۆرۈپ باقـايلى،       ) 警告(» ئاگاھالندۇرۇش«ئهمدى  
)HDD Life Pro دا تور ئارقىلىق )  类型 ـ ان تهكـشۈرۈش   نىڭ قاتتىق دېسكىغا بولغ

دوكالتىنى تاپشۇرۇۋېلىشنى تهڭشىگىلى بولىدىغان بولۇپ،تورغا ئۇالنمىغان كومپيۇتېرنى       
بۇنـداق  .تهڭشىسىڭىزمۇ،ئۆزىڭىزنىڭ ئېلخهت ئادرېـسىڭىزنى تهڭشىـسىڭىزمۇ بولىـدۇ       

بولغاندا مـۇالزىمېتىر قـاتتىق دېسكىـسىنىڭ سـاغالملىق ھـالىتىنى يىـراق مۇسـاپىدىن               
قا پايـدىلىق بولۇپ،بـۇ نۇقتنىـڭ تـور باشـقۇرغۇچىالرغا ئاالىـدە             نازارەت قىلىپ تۇرۇش  

تهڭـشهش تامامالنغانـدىن كېيىن،يانـدىكى ئـاۋۇ كونـۇپكىنى بېـسىش            .ياردىمى بار 
بولمايـدىغانلىقىنى سـىنىغىلى    -ئارقىلىق ئېلخهتنـى غهلىبىلىـك يـوللىغىلى بولىـدىغان        

  .بولىدۇ

مـۇزىكىالرنى  -ناخـشا دا ئۆزىمىز ياخـشى كۆرىـدىغان       ) 播放声音(»ئاۋاز قويۇش «
تهڭشىۋالساق بولىدۇ،چۈنكى بۇ دېتلنىڭ ئۆزىدىكى مۇزىكىالر بىر ئـاز ئـادەمنى بىـزار             

ــهكلىنىڭ     ــڭ ش ــاۋاز ھۆججىتىنى ــان ئ ــۇڭا پهقهت تاللىغ ــهكلىدە WAVقىلىدۇ،ش  ش
يـاكى بولمىـسا مهخـسۇس      .ئىكهنلىكىگه دىقـقهت قىلـساقال تـالالپ بهرسـهك بولىـدۇ          

لىق ئايالنــدۇرۇپ ئانــدىن تــالالپ بهرســهكمۇ    ئايالنــدۇرۇش قــوراللىرى ئــارقى  
قااليمىقان تالالشتىن سىستېما بايلىقىنىڭ ئىـسراپ بولۇشـىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش            .بولىدۇ
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切换关闭计算机方式 ( دا
دىكـى  ) 警告(» ئاگاھالنـدۇرۇش «نى تاللىساقال بولىـدۇ؛   » ئۆلچهملىك«ئۆز قىممىتى   

تۈرىدە بولسا،تور يـاكى ئـېلخهت ئـارقىلىق قـاتتىق دېـسكىنى            ) 设定(» تهڭشهش«
كۆزىتىــشنى تهڭــشىگهن ۋاقتىمىــزدا چوقــۇم مۇناســىۋەتلىك ئىقتىــدارنى قوزغىتىــشىمىز 

. ئېلخهتنى ئاپتوماتىك ئهۋەتمهيدۇكېرەك،بولمىسا  HDD Life Pro

HDD Life Pro تهڭـشىكى، )   皮肤(» ئۇسلۇب«ئهڭ ئاخىرىدا ئېشىپ قالغىنى 
ــزگه ب ــىنبهلگىلهر   3ى ــۇ س ــنلىگهن بولۇپ،ب ــسى تهمى ــسكا سىنبهلگى ــاتتىق دې ــل ق  خى

ئهلـۋەتته  .دا كۆرۈنگهن قـاتتىق دېـسكا سىنبهلگىـسىدۇر       ) 我的电脑(»كومپيۇتېرىم«
ــساق     ــهن تاللىۋالــــ ــشىمىزغا ئاساســــ ــڭ ياقتۇرىــــ ــۇنى ئۆزىمىزنىــــ بــــ

- خىل ھالهت ئايرىم   4نى تاللىساق،سول تهرەپتىكى    » Macstyle«مهسىلهن،.بولىدۇ
قـاتتىق دېـسكا ئىقتىـدارى ياخـشى،سىغىمىنىڭ        .1:ئايرىم ھالدامۇنۇالرنى بىلدۈرىـدۇ   

قاتتىق دېسكا ئىقتىـدارى ھهر ھالـدا ياخـشى،لېكىن         .2تهڭدىن تولىسى ئىشلىتىلگهن؛  
قاتتىق دېسكا ئىقتىدارى ۋە سـاغالملىق ھـالىتى بىـر          .3مهسىله چىقىش ئېهتىماللىقى بار؛   

.سكا قېرىغان ياكى بۇ جايدا كاشىال بارقاتتىق دې.4قهدەر كۆڭۈلدىكىدەك؛
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HDD Life Proكۆپچىلىكنىـڭ بـۇ   . نى تونۇشتۇرۇشىمىز مۇشۇ يهردە ئاخىرالشتى
ماقالىدە تونۇشتۇرۇلغان بۇ يۇمشاق دېتال ئارقىلىق قاتتىق دېسكىسىنى ياخشى ئاسراپ          

ىنىڭ كومپيۇتېر ئىشلهتكهن ھهر بىر كۈنىدە خاتىرجهم ئىشلىتىشىنى ۋە قـاتتىق دېسكىـس           
.ئۇزۇنغا چىدىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

  

 پهقهتال كهشۈمهشغۇالت سېستىمىسىنى ئهسلىگه كهلتۈر
   كېتىدۇچ قهدەمۈئ

  
 0QQ：14917848    ) بىلگىيار(مهردان : ئاپتور

  
ــسىنى  ــغۇالت سېستىمى ــتالشمهش ــلىگه كهلتگوس ــالغىنىمىزدا  ۈرۈ ۋە ئهس ــا ئ ــنى تىلغ ش

رنى ئهسكه ئالىدۇ ،مهن بـۇيهردە توختىلىـپ        كۆپچىلىك ئهلۋەتته بۇرۇنقى كونا ئۇسۇلال    
ئۆتىــدىغىنىم بــۇرۇنقى كونــا ئۇســۇلالردىن كــۆپ ئاســان بولغــان ،ھهتتــاكى تــوردا  
پاراڭلىشىشتىنمۇ ئاددىي دەپ ئويالشقا بولىدىغان سېستىما ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىكى ئهڭ         

ـ   بـۇ  .نى تونۇشتۇرۇپ ئۆتمهكچىمهن  » Easy Ghost«ياخشى قورال     رال ئـارقىلىق  وق
ـ       ش مهقـسىتىگه  ۈرۈپهقهت ئۈچ قهدەم بىلهنال مهشـغۇالت سېستىمىـسىنى ئهسـلىگه كهلت

  .يهتكىلى بولىدۇ
نىڭ ساقالش ئورنىنى تهڭـشهش     ىتىججۆ ھ گوستالشمهشغۇالت سېستىمىسىنى   : قهدەم  -1
.  

»Easy Ghost«  بولسا بىۋاسته   windows   مهشغۇالت مۇھىتىـدا ئىـشلهيدىغان
» Ghost« بولــۇپ بــۇرۇنقىىرالوش قــۈرۈگه كهلتــمهشــغۇالت سېستىمىــسىنى ئهســلى

مۇھىتىـدا قـارا   DOS رالىغـا ئوخـشاش  وش قۈرۈمهشغۇالت سېستىمىسىنى ئهسلىگه كهلت
 بۇ قورالنى ئىشلىتىشته سـىز پهقهت       .ئېكراندا مهشغۇالت قىلىشتهك ئهھۋالنى ئۆزگهرتتى    

لىـپ   ھۆججهتنىڭ سـاقالش ئورنىـدا تهڭـشهش ئې        گوستالنغانمهشغۇالت سېستىمىسىنى   
تىـن ئىبـارەت بـۇ ئىككـى        »كهلتـۈرۈش  ئهسلىگه«ۋە  » گوستالش«بارسىڭىزال ئاندىن   

 گوستالشش ۋە   ۈرۈجهرياننى بېسىپ ئۆتۈپ ئۆزىڭىز ئويلىغان سېستىمىنى ئهسلىگه كهلت       
  .مهقسىتىگه يېتهلهيسىز 

نىـڭ ئـورنىنى تهڭـشهش ئۇسـۇلى مۇشـۇ          ىتىھۆججمهشغۇالت سېستىمىسى گوسـتلىغان     
نىـڭ  » Easy Ghost«رالالردىن پهرقلىندۇ،ئالـدى بىـلهن بىـز    خىلدىكى باشـقا قـو  

 مهشـغۇالت سېستىمىـسى قاچىالنغـان قـاتتىق دېـسكا           توردىن چۈشۈرگهن ھـۆججىتىنى   
ــشىۋېلىنغان    ــشىۋالىمىز ،يې ــا يې ــاتتىق دېــسكا رايونىغ ــدىن باشــقا خالىغــان ق رايونى

ــدىن  ۆھ ــڭ ئىچى ــت  » profile.ini«ججهتلهرنى ــاتىرە دەپ ــۆججهتنى خ ــاملىق ھ هر ن
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\c_back.gho1:3 «         نـى كـۆرەلهيمىز ، بـۇ مهشـغۇالت
 قـاتتىق   -1نـى   )   قـاتتىق دېـسكا رايـونى      Cئادەتته  (سېستىما قاتتىق دېسكا رايونى     

ــسكىنىڭ  ــا  -3دې ــترايونىغ ــدۇ،ۈاليدىغانلىقىنى بىلدگوس ــۇمنى    رى ــۇ ئۇق ــز ب بى
ئايدىڭالشتۇرغاندىن كېيىن ،ئۆزىمىزنىـڭ ئېتىياجىغـا ئاساسـهن سېـستىما قاچىالنغـان       

سكا رايونىــدىن باشــقا خالىغــان قــاتتىق دېــسكا رايــونىنى مهشــغۇالت  قــاتتىق دېــ
  .ججهتنىڭ ئورنى قىلىپ تهڭشهشكه بولىدۇ ۆھگوستاليدىغان سېستىمىسىنى 

قاتتىق دېسكا رايونىدا يېتهرلىك بوشلۇق بار دەپ قارىـساق ، بىـز بـۇ              » F«:مهسلهن  
ۇنداق قىلىـپ   قىلىپ ئۆزگهرتىمىز  شـ    » c_back.gho\1:4«ججهتنىڭ مهزمۇنىنى   ۆھ

ـ           -1رال ئىشلىتىشتىكى   وبىز بۇ ق   ـ  ۈ قهدەمنى بېسىپ ئۆتـۈپ بولـدۇق ، بـۇ پۈت رالنى ون ق
  .ئىشلىتىش يولىدىكى ئهڭ قىيىن قهدەم ھېسابلىندۇ

  ئۆزىمىز ياقتۇرغان مهشغۇالت سېستىمىسىنى يادلىۋېلىش جهريانى :  قهدەم -2
تىپ بولغانـدىن كېـيىن     كىېججهتنىڭ ئورنىنى ب  ۆ ھ گوستلىغانمهشغۇالت سېستىمىسىنى   

»Easy Ghost «  مۇنـــدەرىجه ئاســـتىدىكى»backup.bat «ىتىنى ججۆھـــ
بۇ چاغدا كومپيۇتېر قايتا قوزغىلىدۇ ھهمدە كومپىيۇتېر مهشغۇالت سېستىمىسىنى         .قوزغىتىمىز
دېـگهن  »  进入DOS并自动备份C盘«يهردە بىـز     زنىكىگه كىرىدۇ ، بۇ   ۆتالالش ك 

ىش كونۇپكىـسى   نىل، كونۇپكا تاختىـسىدىكى يـۆ     كۆرىمىزپ قالغانلىقىنى   ۇلۇ قوش ۈرنىڭت
 مۇھىتىغــا كىرىــپ DOS تــالاليمىز ، بۇنىــڭ بىــلهن كومپىيــۇتېرتــۈرنىئــارقىلىق بــۇ 

 ،نلهي ئاپتوماتىك بولىـدۇ   ۈتۈمهشغۇالت سېستىمىسىنى يادالشقا باشاليدۇ ، بۇ جهريان پ       
ـ » Ghost«مشاق دېتال ئاپتوماتىـك ھالـدا       ۇئاندىن ي  تىق  قـات  cرالى ئـارقىلىق    وق

الشقا باشاليدۇ ھهمـدە يـادالش ۋاقتـى ، قالغـان ۋاقىـت ،قـانچه         گوستدېسكا رايونىنى   
پىرسهنت بولغانلىقى ،يادالش تېزلىكى قاتارلىق ئۇچۇرالرنى كۆرسـىتىدۇ  ، بىـر نهچـچه              

چاغدا سـىز ئـۆزىڭىز      الش تاماملىندۇ ، بۇ   گوستمىنۇتتىن كېيىن مهشغۇالت سېستىمىسىنى     
ــتكهن ئورېب ــدا كېڭهۇكى ــامى ن ــتىلگهن ن ــان ghoي ــان ھبولغ ــڭ ۆ يادالنغ ججهتنى

  . قۇرۇلغانلىقىنى كۆرىسىز 
  ش ۈرۈ قهدەم مهشغۇالت سېستىمىسىنى ئهسلىگه كهلت-3

لىنىپ بولغانـدىن كېـيىن ئهگهر ئىـشلىتىۋاتقان مهشـغۇالت سېـستىمىدا            گوستسېستىما  
ن چاغـدا  ىڭىزگه سېـستىما ئاسـتىالپ كهتكهنـدەك بىلىـنگه    زلسه ياكى ئۆ ۈخاتالىق كۆر 

ــال  ــتىدىكى » Easy Ghost«پهقهت ــدەرىجه ئاس ــاملىق » Goback.bat«مۇن ن
ش مهقـسىتىگه يېتهلهيـسىز ، بـۇ        ۈرۈكهلت اتسىڭىزال سېستىمىنى ئهسلىگه  غججهتنى قوز ۆھ
ججهت قوزغىتىلغاندىن كېيىن كومپىيۇتېر قايتا قوزغىلىش بىلهن بىلله سېستىما تالالش          ۆھ
بــۇ چاغــدا . تــالاليمىزتــۈرنى دېــگهن» 进入DOS并自动恢复C盘«زنىكىــدە ۆك
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DOS   ــلىگه كهلتــ ــستىما ئهس ــدا سې ــپ  ۈرۈ مۇھىتى ــانىنى ئېلى ش جهري
ـ باسقۇچ ئىنتايىن ت رالى ئاپتوماتىك ئىشلىنىپ بۇو ق ،Ghostبارىدۇ لىـپ  ىزۈرگۈزال يې
  . بولىدۇ

  :دىققهت قىلىدىغان بىرنهچچه نۇقتا 
ش بــۇيرىقىنى ئىجىــرا غرۈالش يــاكى ئهســلىگه كهلتــگوســتئهگهر سېــستىما 1 . 

قىلىۋاتقان چاغدا توختاتماقچى بولـسىڭىز كومپىيـۇتېرنى قايتـا قوزغىتىۋېتىـپ ئانـدىن             
»Easy Ghost «ــسىمۇندەرىج ــتىدىكى ىـ ــcancel.BAT ئاسـ نى ىتىججۆ  ھـ
  .زسىڭىزال بولىدۇ ۈرگۈي

ـ  Win9X/ME قولاليـدۇ  نـى Win2000/XP/2003 بۇ يۇمشاق دېتـال  2 . ى ن
.قوللىمايدۇ
شهكىلدىكى قـاتتىق دېـسكا    NTFS شهكىلدىكى ۋە FAT شاق دېتالبۇ يۇم3 .

  .ملىك قولاليدۇۈرايونلىرىنى ئۈن
  
  

BitCometنى ئىشلىتىشتىن ئهپچىل چارىلهر  
  نهۋشاد:تهييارلىغۇچى

  

يوشۇرۇن چۈشۈرۈش

ــ ــوردىن مات  ىئهگهر س ــدىلىنىپ ت ــۇتېردىن پاي ــشخانىڭىزدا كومپىي ــال ىرېز ئى ي

لىـشىدىن  ېز چۈشۈرۈۋاتقان  نهرسـىلهرنى كـۆرۈپ ق       ىچۈشۈرگىنىڭىزدە باشقىالرنىڭ س  

  BTپ باسـسىڭىز  ،      ۈرۈ   بۇ ئىككـى كونـۇپكىنى بىـر لهشـت           ~+Altئهنسىىرسىڭىز    

  چۈشـۈرۈۋاتقان نهرسـىلىرىڭىزنى    بـۇ ئـارقىلىق   . تته خىزمهت قىلىـدۇ     هيوشۇرۇن ھال 

  .ز ىلىشىدىن ساقلىنااليسېباشقىالرنىڭ كۆرۈپ ق

  

ماتىك ئۆچۈرۈش وكومپىيۇتېرنى ئاپتيىن  ېچۈشۈرۈپ بولغاندىن ك

BT       يـالالرنى چۈشـۈرگىنىمىزدە    ىرېنى ئىشلىتىپ سىغىمى بهكال بولغـان مات

ـ كومپيۇتېرنى  ئۆچۈربولۇپ النى چۈشۈرۈپ  ىيرېمات يـال  ىرېىش ئۈچـۈن  شـۇ مات  ېتۋى

ئاپتوماتىـك   نىـڭ كومپيـۇتېرنى      BTئۇنداقتا  . بولغۇچه قاراپ ئولتۇرىمىز     چۈشۈپ
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ــالالش   تـ BT  ـ  د  تـۈر تـالالش  تىـن  نىڭ ئاساسى كۆزنىكىـدىكى گهن ې

. پ باسساقمۇ بولىـدۇ     ۈرۈ  ئىككى كونۇپكىنى بىرلهشت    Ctrl+Pياكى  .رنى ئاچىمىز   ۈت

  ناملىق تالالش     ۋەزىپىنى بهلگىلهش  بۇ كۆزنهكتىن . تۆۋەندىكىدەك كۆزنهك چىقىدۇ    

نىـدۇ شـۇ    ۈندا نۇرغۇن تـالالش كـۆزنىكى كۆر      ورەپتىكى راي تۈرىنى تاللىساق ئوڭ ته   

ماتىك ويىن  كومپيۇتېرنى ئاپت   ېنۆۋەتتىكى ۋەزىپه تاماملىنىپ بولغاندىن ك    يهردىن    

  .گهن تۈرنى تاللىۋەسهكال بولىدۇ ېدئۆچۈرۈش  

  

  

FlashGet、NetAnts   تاللىرىـدىمۇ  ې   قاتارلىق چۈشـۈرۈش د      ئۇنىڭدىن باشقا

  .هپلهنگهن مۇشۇنداق ئىقتىدار س

چۈشۈرۈلمىلهرنىڭ ساقالش ئورنىنى چوڭايتىش 

BT        لىال چـوڭ   ېيـالالر ئـادەتته خـ     ېرى   دىن پايـدىلىنىپ چۈشـۈرگهن مات

 C:Programرنى يـــالالېريال ئـــادەتته چۈشـــۈرگهن ماتېتـــ بـــۇ د.بولىـــدۇ
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C ــاقاليدۇ  ــادەتته .   گه س ئ FilesBitCometDownloadsــ ــو راي ما ېتسن سى

نغا قاچىلىنىـدۇ   والالر ئاساسهن مۇشۇ راي   ېتيۇمشاق د  لغاچقان بو ودىغان راي ىنىقاچىل

يالالرنى يهنىـال  ىرې   بىلهن چۈشۈرگهن مات Cئهگهر بىز .  BTنغـا ساقلىـساق   و راي

مىنىڭ نورمـال خىـزمهت قىلىـشىغا       ېتىشمهسلىكتهك ئهھۋال كۆرۈلۈپ سىـست    ېسىغىم ي 

ش ئـورنىنى ۋاقتىـدا     شۇنىڭ ئۈچۈن  چۈشۈرۈلمىلهرنى ساقال    . ر كۆرسىتىدۇ   ى تهس ېغىرئ

  : بۇنى ھهل قىلىشنىڭ ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچه . ىش زۆرۈردۇرېتئۆزگهرتىۋ

ــالالش  تىن  تـ BT ـ  دتۈر تالالش تۈر  نىڭ ئاساسى كۆزنىكىدىكى گهن ې

  ناملىق تالالش تۈرىنى تاللىساق       ۋەزىپىنى بهلگىلهش  رنى ئاچىمىز، بۇ كۆزنهكتىن   ۈت

يهردىـن   نىـدۇ ، بـۇ    ۈ تـالالش تـۈرى كۆر     ندا يهنه بىـر قىـسىم     وئوڭ تهرەپتىكى راي  

 دىگهن تـۈرنى ئاچـساق رەسـىمدىكىدەك كـۆزنهك چىقىـدۇ            چۈشۈرۈشنى باشقۇرۇش 

  .كىتىپ قويساقال بولىدۇ ېئورنىنى بچۈشۈرۈش يال ېرىشۇيهردىن ئۆزىمىز خاالپ مات
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 BT  شىغا يول قويماسلىقۇمىنىڭ بۇزغۇنچىسى بولې سىستڭنى

  

BT   دا كومپىيۇتېرىڭىزنىڭ سۈرئىتىنىڭ قۇلۇلىـدەك ئاسـتىالپ        نى قوزغاتقان ۋاقتىڭىز

ـ        ىسىكهتكهنلىكىنى ھىس قىل   س قىلىـش    ېز ،بولۇپمۇ بۇرۇنقى كونا ماشىنىالردا بـۇنى ھ

 نىڭ ماشىنا بايلىق مهنبهسىنى كـۆپلهپ ئىگىلىۋالغـانلىقتىن         BTلىال ئاسان  ،بۇ     ېخ

بۇنى تهڭشهشنىڭ  .  نى باشقىچه تهڭشهپ ئىشلىتىش زۆرۈردۇر     BTشۇڭالشقا  .بولىدۇ  

ــالالش:ئۇسـۇلى تۆۋەنـدىكىچه    تـ تـۈر    ــالالش  ←   تـ  ىكى تكه ئاساسـى كـۆزن  

گهن تـۈرنى  ېد 网络连接)    (شىتور ئۇلىنىرنى ئاچىمىز، بۇ كۆزنهكتىن ۈگهن تېد

ــدۇ  ــۆزنهك چىقىـ ــدەك كـ ــارام.تاللىـــساق تۆۋەندىكىـ ــۇنىڭدىكى پـ تىرالرنى ېشـ

  .رەسىمدىكىدەك تهڭشهپ چىقساقال بولىدۇ 
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BIOSئاگاھالندۇرۇش ئاۋازلىرى   
  مايور:تهييارلىغۇچى

  

بهزى ۋاقىتالردا كومپيۇتېرىمىز نورمال قوزغىاللمايدۇ ، كومپيۇتېرىمىزنىڭ باش 

بۇ . ئاپپارات ساندۇقىدىن قۇچقاچتهك سايرىغان ئوماققىنه ئاۋازالر ئاڭلىنىپ كېتىدۇ 

 ئهزايىم كېسهل بولدى مېنىڭ پاالنى! خوجايىن << ئاۋازالر كومپيۇتېرىڭىزنىڭ سىزگه 

ئۇنداقتا . دېگهنلىكىدۇر>> ، شۇڭا مهن ھاجىتىڭىزدىن نورمال چىقالمايدىغان بولدۇم

كومپيۇتېرىمىزنىڭ زادى قايسى ئهزايىغا كېسهل تهگكهنلىكىنى قانداق بىلىمىز ؟ 

ماشىنا ھهر ( تىن مۇشۇنى بىلدۈرۈپ تۇرىدىغان ئاۋاز چىقىپ تۇرىدۇ BIOSئادەتته 

بۇ ئاۋاز ئۇزۇن .)  سېكۇنت ئىچىدە بۇ ئاۋازالرنى ئاڭلىيااليسىز 5لغان قېتىم قوزغا

 خىل 2سايرىغان تــىــــــــت قىلغان ئاۋاز بىلهن ، قىسقا سايرىغان تىت قىلغان 

ئۇزۇن ، ئۇزۇن ، (تــىـــــت تــىـــــت تىت : مهسىلهن .ئاۋازدىن تهركىپ تاپىدۇ 

  .دېگهندەك ) .... قىسقا

POENIXھهمAMI،AWARD الردىن BIOS  دىن ۇچرايدىغان نۆۋەتته كۆپ ئ

 سېتىۋالغان بولسىمۇ ، POENIX نى AWARDبۇنىڭ ئىچىدە .  خىلى بار 3ئىبارەت 

شۇڭا تۆۋەندە بۇنىمۇ . نۇرغۇنلىغان داڭلىق ماركىلىق كومپيۇتېردا سهپلهنگهن بولىدۇ 

رالرغا ئاالھىدە بۇ ئۈچىسىدىن سىرت بهزى كومپيۇتې. مىسال قىلىشنى توغرا تاپتىم 

BIOS الر سهپلهنگهنلىكى ئۈچۈن ، كۆپ سانلىق كومپيۇتېرالرنى كۆزدە تۇتۇپ 

 20
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AWARD BIOSنىڭ ئاۋازى تۆۋەندىكى مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ :  

  ):قىسقا(تىت

  .سىستېما نورمال قوزغالغانلىقنى بىلدۈرىدۇ ، بىز ھهركۈنى ئاڭالپ تۇرىمىز 

  ):قىسقا،قىسقا(تىت تىت 

 نىڭ ئىچىگه كىرىپ خاتا CMOS Setupئادەتتىكى خاتالىق ، ئېغىر ئهمهس ، 

  .تاللىنىپ قالغان يهرلهرنى توغرا تالالپ قويسىڭىز بولىدۇ 

  ):ئۇزۇن ، قىسقا(تــىـــــت تىت 

RAM  ياكى ئاساسىي تاختىنىڭ خاتالىقى ، ئىچكى ساقلىغۇچنى ئالماشتۇرۇپ 

 يهنىال ئوخشاش بولسا ، ئاساسىي تاختىنى ئالماشتۇرۇشقا توغرا سىناپ كۆرۈڭ ، ناۋادا

  .كېلىدۇ 

  ):ئۇزۇن ،قىسقا ، قىسقا(تــىـــــت تىت تىت 

  .ياكى كۆرسۈتۈش كارتىسىنىڭ خاتالىقى ) ئېكران(كۆرسهتكۈچ

  ):ئۇزۇن ، قىسقا ، قىسقا ، قىسقا(تــىـــــت تىت تىت تىت 

ونتروللىغۇچىسىنىڭ خاتالىقى ، ئاساسىي ئاساسىي تاختىدىكى كونۇپكا تاختىسى ك

  .تاختىنى تهكشۈرۈش كېرەك 

 قىسقا 9 ئۇزۇن 1(تــىـــــت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت 

  ) :ئاۋاز

  خاتالىقى بولۇپ ،EPROM خاتالىقى ياكى Flash RAMئاساسىي تاختىدىكى 

BIOS ئاساسىي تاختىدىكى .   نىڭ بۇزۇلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇFlash RAM 

  .پارچىسىنى ئالماشتۇرۇش كېرەك 
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  ) :تـــــــــــــــىــــــــــــــــت(ئۈزۈلمهي بىرخىل ئاۋاز چىقىش 

ئاساسي تاختىدىكى ئىچكى . ئىچكى ساقلىغۇچ ياخشى سېلىنمىغان ياكى بۇزۇلغان 

ساقلىغۇچنىڭ ئورنىنى چىڭىتىۋېتىپ سىناپ كۆرۈڭ ، يهنىال ئوخشاش بولسا ، يېڭى 

  .ساقلىغۇچقا ئالماشتۇرۇشتىن باشقا چارە يوق ئىچكى 

  .....) : تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت (توختىماي ئاۋاز چىقىرىش 

توك مهنبهسى بىلهن كۆرسهتكۈچ ئېكراننىڭ كۆرسىتىش كارتىسىغا ئۇالنمىغانلىقىنى 

  .بۇنىڭ ئۈچۈن ھهرقايسى ئۇلىنىش ئېغىزلىرىنى تهكشۈرۈپ كۆرۈڭ . بىلدۈرىدۇ 

  :قايتا ئاۋاز چىقىرىش -قايتا

  .توك مهنبهسىدە كاشىال كۆرۈلگهنلىكتۇر 

  :ئاۋازمۇ يوق ، كۆرۈنۈشمۇ يوق 

  .يهنىال توك مهنبهسىدىكى كاشىال 

  

AMI BIOSنىڭ ئاۋازى تۆۋەندىكى مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ :  

  ) : قىسقا ئاۋاز1(تىت

يهنى . دۈرىدۇ ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ يېڭىلىنىشىنىڭ مهغلۇب بولغانلىقىنى بىل

ئهھۋال بىر قهدەر ئېغىر بولۇپ ، بهلكىم ئىچكى ساقلىغۇچنى قايتا ئالماشتۇرمىسا 

  .بولماسلىقى مۇمكىن 

  ): قىسقا ئاۋاز2(تىت تىت

 قا CMOS. ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ تاق جۈپلۈك تهكشۈرىشىدىن چىققان خاتالىق 

النمىسىنىڭ  تاق جۈپلۈك تهكشۈرۈش تالParityكىرىپ ، ئىچكى ساقلىغۇچنىڭ 

ئهمما ئادەتتىكى ئهھۋالدا بۇ ئىقتىدارالرنىڭ .  تهڭشهڭDisabledئېتىۋېتىڭ ، يهنى 

  .كومپيۇتېرنىڭ مۇقىم ئىشلهپ بېرىشىگه پايدىسى زور 
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  )  : قىسقا ئاۋاز3(تىت تىت تىت 

سىستېما ئاساسلىق ئىچكى ساقلىغۇچىنى تهكشۈرۈشته مهسىله بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ ، 

  .چنى ئالماشتۇرۇش كېرەك ئىكچى ساقلىغۇ

  ) :قىسقا ئاۋاز4(تىت تىت تىت تىت 

سىستېما سائىتىدىن چاتاق چىققانلىقىنى بىلدۈرىدۇ ، شۇڭا ئاساسىي تاختىنى 

  .رېمونت قىلدۇرۇش كېرەك ياكى ئالماشتۇرۇش كېرەك

  ) : قىسقا ئاۋاز5(تىت تىت تىت تىت  تىت

لېكىن بۇ ئاگاھالندۇرۇش . پمهركىزى بىرتهرەپ قىلغۇچتا مهسىله بار دېگهن گه

بىرتهرەپ قىلغۇچ ياخشى سېلىنمىسىمۇ چىقىدۇ ياكى بىرتهرەپ قىلغۇچ ئېغىزىدا مهسىله 

شۇڭا مهزكۇر بىرتهرەپ قىلغۇچنى باشقا كومپيۇتېرالرغا سالسىڭىز . بولسىمۇ چىقىدۇ 

ولسا نورمال بولسا ئۇھالدا مهسىله چوقۇم ئاساسىي تاختىدا بولغان بولىدۇ ، ئهكىسچه ب

  .بىرتهرەپ قىلغۇچنى ئالماشتۇرۇش كېرەك

  ): قىسقا ئاۋاز6(تىت تىت تىت تىت تىت تىت 

ناۋادا كونۇپكا تاختىسى سېلىنمىغان ئۇلىغۇچى . كونۇپكا تاختىسىنىڭ خاتالىقى 

سېلىنمىغان بولسا ، سېلىپ چىڭىتىپ كۆرۈڭ ، يهنىال ئوخشاش بولسا باشقا كونۇپكا 

ھۋال يهنىال ئوخشاش بولسا ئاساسىي تاختىدىكى كونۇپكا تاختىسىنى سىناپ كۆرۈڭ، ئه

  .مهسىله چىققان بولىدۇ) 芯片(تاختىسىنى بىرتهرەپ قىلىدىغان ئۆزەكتىن

  ):قىسقا ئاۋاز7(تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت

ئادەتته ئاساسىي تاختىنىڭ كاشىلىسى بولۇپ ، قوغدىنىش ھالىتىگه ئۆتۈش مهغلۇپ 

  .بولغانلىقتىن بولىدۇ

  ) :قىسقا ئاۋاز8(تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىتتىت 

كۆرۈنۈش ئۇچۇرىنى ئوقۇپ يېزىشتا مهسىله كۆرۈلگهنلىكى بولۇپ، ئاساسلىق 
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  ) :قىسقا ئاۋاز9( تىت تىت تىتتىت تىت تىت تىت تىت تىت

ROM BIOSتهكشۈرۈش خاتالىقى ...  

  ) :قسقا ئاۋاز10(تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت 

ساقلىغۇچنىڭ ئوقۇپ يېزىش خاتالىقى بولۇپ ، ئاساسىي تاختىنى رېمونت 

  .قىلدۇرۇش ياكى ئالماشتۇرۇشدىن باشقا چارە يوق 

  ) :قىسقا ئاۋاز11(ت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تىت تى

  ...تېز سۈرئهتته بۇففېرغا ساقالش خاتالىقى 

  :ئاۋازمۇ يوق ، كۆرۈنۈشمۇ يوق 

  .توك مهنبهسىدىكى كاشىال 

POENIX BIOSنىڭ ئاۋازلىرى :  

  .سىستېما نورمال قوزغالغان بولىدۇ: قىسقا 1

ىدا خاتالىق سىستېما توك قاچىالش دەسلهپكى باسقۇچ: قىسقا 1قىسقا 1قىسقا 1

  .كۆرۈلگهن

  .ئاساسىي تاختىدىكى خاتالىق: قىسقا 2قىسقا 1قىسقا 1

  . ياكى باتارىيهدە چاتاق بار CMOS: قىسقا 3قىسقا 1قىسقا 1

  . تهكشۈرىشىدە خاتالىق بارROM BIOS: قىسقا 4قىسقا 1قىسقا 1

  .سىستېما سائىتىدە خاتالىق بار: قىسقا 1قىسقا 2قىسقا 1

  .نىڭ دەسلهپكى قهدىمىدە خاتالىق بارDMA :قا قىس2قىسقا 2قىسقا 1

  . بېتىنى ساقلىغۇچىدا خاتالىق بارDMA:قىسقا 3قىسقا 2قىسقا 1

  . يېڭىلىنىشىدا خاتالىق بارRAM:قىسقا 1قىسقا 3قىسقا 1
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  .ئاساسىي ئىچكى ساقلىغۇچتا مهسىله بار:قىسقا 2قىسقا 3قىسقا 1

  .تا مهسىله بارئاساسىي ئىچكى ساقلىغۇچ:قىسقا 3قىسقا 3قىسقا 1

  .ئاساسىي ئىچكى ساقلىغۇچ ئادرىس سىزىقىدا مهسىله بار:قىسقا 1قىسقا 4قىسقا 1

  .ئاساسىي ئىچكى ساقلىغۇچىدىكى مهسىله :قىسقا 2قىسقا 4قىسقا 1

  . ۋاقىت تهرتىپچىسىدە خاتالىق بارEISA:قىسقا 3قىسقا 4قىسقا 1

  .لىقى  ئېغىزىدىكى خاتاNMI نىڭ EISA:قىسقا 4قىسقا 4قىسقا 1

  .كىلوبايتلىق ئىچكى ساقلىغۇچتا مهسىله بار64ئالدىنقى :قىسقا 1قىسقا 1قىسقا 2

  . ساقلىغۇچىدا مهسىله بارDMA:قىسقا 1قىسقا 1قىسقا 3

  .كونۇپكا تاختىسى كونتروللىغۇچىسىدا خاتالىق بار:قىسقا 4قىسقا 2قىسقا 3

  .كۆرۈنۈش خاتالىقى : قىسقا 2قىسقا 4قىسقا 3

  .ۋاقىت خاتالىقى: قىسقا 3قىسقا 4قىسقا 3

  .كومپيۇتېرنى ئۆچۈرۈش خاتالىقى:قىسقا 2قىسقا 2قىسقا 4

  . ئېغىزىدىكى خاتالىقA20:قىسقا 3قىسقا 2قىسقا 4

  ).ئېغىر(ئىچكى ساقلىغۇچتىكى خاتالىق :قىسقا 1قىسقا 3قىسقا 4

  .ئارقىمۇ ئارقا قۇر پورتىدىكى خاتالىق :قىسقا 1قىسقا 4قىسقا 4

  .يانداش قۇر پورتىدىكى خاتالىق: قىسقا 2قىسقا 4قىسقا 4

  

 نىڭ سېتىۋالغان ، شۇنداقتىمۇ يهنه AWARD نى POENIX BIOS: قوشۇمچه

 بولغانلىقتىن ، يهنىال دېققهت قىلمىساق BIOS نىڭ POENIXنۇرغۇن كومپيۇتېرالردا 

اليسىز، ئادەتته مۇشۇ خاتالىقالرنى بىلىۋالسىڭىزال ، ئاسانال كاشىلىنى ھهل قىال. بولمايدۇ

  .ئهڭ مۇھىمى ئورۇنسىز پۇل خهجلهشنىڭ ئالدىنى ئاالاليسىز
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XPدىكى قىزىقارلىق ھادىسىلهر   
  مايور:تهييارلىغۇچى

  

مهشۇالت سىستېمىسىدا يېڭى مۇندەرىجه قۇرۇشنى بىلىسىزغۇ دەيمهن؟ ھاھاھا ،          .1

ا بۇ نېمه دېگهن ئاسان سوئال ؟ ئۇنداق بولسا كومپيۇتېرىڭىزنىڭ خالىغان ئورنىغ          

 بولغان مۇنـدەرىجه قۇراالمـسىز ؟ مېـنىڭچه قۇرالمايـسىز ، سـىناپ       conئىسمى

  .كۆرۈڭ 

 ھۆججىتى قۇرۇڭ ۋە ئۇنىڭ ئىچىگه خهنزۇچه       txtئۈستهل يۈزىگه يېڭىدىن بىر      .2

联通   ئانـدىن  .  خهنزۇچه خهتنى يېزىپ ، سـاقالڭ ۋە ئۆچۈرۈۋېتىـڭ           2 دېگهن

 !ۋاي نېمه بۇ؟. يهنه مۇشۇ ھۆججهتنى ئېچىپ كۆرۈڭ 

 بولغان مۇندەرىجىدىن بىرنى قـۇرۇڭ ، ۋە        notepadئۈستهل يۈزىگه ئىسمى     .3

IE    نى قوزغىتىپ www.baidu.com         غـا كىرىـڭ ، ئانـدىن IE      نىـڭ 查看 

 دېگهن تۈرنى تالالڭ ، ھوي ؟ ھهجهپ تونۇشقۇ؟ 源文件دېگهن تىزىملىكىدىن

 دېـگهن   纸牌؟ ئهگهر ئوينىـسىڭىز      نىـڭ ئويـۇنلىرىنى ئوينامـسىز        XPسىز   .4

 دېگهن تارماق   程序 تىزىملىكىدىن   开始ئويۇننى بىلىسىزغۇ دەيمهن ؟ دەرھال      

 纸牌 دېگهن تـۈرنى تـالالڭ ۋە ئۇنىـڭ ئىچىـدىكى            游戏تىزىكنىڭ ئىچىدىن   

. بۇنىڭ ئويناپ ئۇتۇش ئۈچۈن خېلى ۋاقىـت كېتىـدۇ          . دېگهن ئويۇننى قوزغىتىڭ    

 نـى باسـسىڭىزال   2  ۋەALT ، SHIFTىن لېكىن سىز پهقهت كونۇپكا تاختىـسىد 

 !ئىشهنمىسىڭىز سىناپ كۆرۈڭ ! ئۇتىسىز 

5. XP بهك ياخــشى نهرســه جۇمــۇ، ھېــسابالشتا قىينالــسىڭىز دەرھــالال 

 گه  96 نـى    9216ئۆزىدە بار بولغان ھېسابلىغۇچنى ئىشلهتسىڭىز بولىدۇ ، ئهمما         

http://www.baidu.com/
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开始   تىزىملىكىنىڭ 程序    نىڭ ئىچىدىكى 附件      تۈرىنىـڭ ئىچىـدىن 计算器 

 بهلگىسىنى باسىـسىز ،     / نى كىرگۈزىسىز ، ئاندىن      9216نى قوزغىتىسىز ، ئاندىن     

 )بهلگىسىنى باسسىڭىز بولىدۇ=  نى كىرگۈزۈپ 96ئاندىن 

 txt دېـگهن ئېنىگلىـزچه خهتنـى    bush hid the factsئهستا ، نېمىـشقا   .6

ھېچقانداق بوش ئـورۇن يـاكى      !(ججهت ئىچىدە يالغۇز يازالمايدىغاندىمهن ؟    ھۆ

 )قۇر ئايرىش بهلگىلىرىنى قويمىغان ھالهتته پهقه مۇشۇ جۈملىنىال دېمهكچىمهن

تىزىملىكىگه مائۇسـنىڭ ئـوڭ     开始يېقىندا مۇنداق مهشغۇالت قىلىپ قالدىم،       .7

هكتىن ،  دېــگهن تــۈرنى تــالالپ ، چىققــان كــۆزن 属性كونۇپكىــسىنى بېــسىپ 

[开始]菜单               دېگهن تـاق تـالالش رامكىـسىنى تاللىـدىم ۋە ئـوڭ تهرەپتىكـى 

自定义 دېـــگهن كونـــۇپكىنى بېـــسىپ 高级 بېـــتىگه كىـــردىم ، سىـــستېما 

كونۇپكىــسىدىن يهنــى ئــوڭ تهرەپ ئهڭ ئۈســتىدىكى ئۆچــۈرۈش بهلگىــسىنىڭ 

 دېـگهن كونۇپكىنىـڭ ئۈسـتىگه       清除列表كونۇپكىسىنى باستىم ۋە    ؟  يېنىدىكى  

ــاردەم ئۇچــۇرىنى كــۆردۈم  مــائۇس كونۇپ ــسىنى چېكىــپ ي ئهســتا ، نــېمه . كى

بـۇزادى  . دېمهكچىدۇ ؟ خهنزۇ يولداشالردىن سورىسام ئۇالرمۇ ئوقۇپ بېرەلمىـدى        

 نېمه دېمهكچىدۇ؟

) خاتالىقى (BUG دىكى پروگراممىالرنىڭ بىر     XPقهدىرلىك تورداش ، سىزچه بۇالرنى      

ىلىرىنىڭ سهۋەبىنى بىلگىنىڭىزدە كۈلۈپ    دېسهك بوالرمۇ ؟ ياخشى ئويلىنىپ كۆرۈڭ ، بهز       

  .بۇ سىرالرنى كېيىنكى سان ژورنالدا ئاشكاراليمهن ! كېتىسىز 
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  سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

Windowsھېسابلىغۇچىدىن ئهپچىل پايدىلىنىش   
  

Windows           نىڭ ئۆزىدە بار بولغان ھېسابلىغۇچ بولسا ناھـايىتى قوللىنىـشچان

ۇنىـڭ ئـارقىلىق ئـادەتتىكى ھېـسابلىغۇچنىڭ دائىملىـق          بىر كىچىك قورال بولۇپ،بىز ئ    

  .ئىقتىدارلىرىنى ئىشلىتهلىگهندىن تاشقىرى يهنه ئىلمىي ھېسابالشالرنى ئېلىپ بارااليمىز

 :باسقۇچالر ئارقىلىق ھېسابالش ئېلىپ بارغىنىمىزدا،مهسىلهن-ئادەتته بىز كۆپرەك قهدەم

تتىكى ھېـسابلىغۇچالردا    نى ھېـسابلىماقچى بولـساق ئـادە       56+44-50+240+49+5

ــاۋۋال  ــويىچه ئ ــۆۋەت ب ــدىن 49 كه 5ن ــى ئان ــدىن  يهنه 240 ن ــى ئان ــى 50 ن  ن

ــۇپ ــا .......قوش ــۇنداق قايت ــپ    -مۇش ــسابالش ئېلى ــارقىلىق ھې ــۈزۈش ئ ــا كىرگ قايت

(» كۆچـۈرۈش « نىڭ ھېسابلىغۇچىنى ئىشلهتسىڭىز     لېكىن  .بېرىلىدۇ Windows复制 (

ئالدى بىـلهن خالىغـان     .نسىڭىزال كۇپايه ئىقتىدارىدىن پايدىال ) 粘贴(» چاپالش«ۋە  

دە ھېـسابلىماقچى بولغـان ئىپـادىنى       )خاتىرە دەپـتهر دېگهنـدەك    (يېزىق تهھرىرلىگۈچ 

ــۋالىمىز ــىلهن.كىرگۈزىــــــ دەپ " 5+49+240+50-44+56 =:"مهســــــ

كىرگۈزىۋېلىپ،ئانــدىن تهڭلىــك بهلگىــسىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان ئىپــادىنى       

(» تهھرىرلهش « ھېسابلىغۇچىدا كۆچۈرىۋېلىپ، Windows编辑 ( چـاپالش «تىكـى «

)粘贴 (             نى ئىجرا قىلىمىز،بۇ ۋاقىتتا ھېسابلىغۇچ ئاپتوماتىـك ھالـدا ئـاخىرقى نهتىـجه

ــدۇ  356 ــپ بېرى ــدىال چىقىرى ــى بىردەم ــال 5+49+240+50-44+56پهقهت . ن  نى
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مهكچــى بولــساق كومپيــۇتېر ېــسابالش ئېلىــپ بېــرىش ئــارىالش ئهمهللهرنــى بېجىر

: مهســـىلهن.قائىدىـــسىگه ئاساســـهن ئهمهللهرنـــى تـــوغرا ئىپـــادىلهش كېـــرەك 

كـۆپهيتىش  .( قىلىپ يېزىلىشى كېـرەك  2)*1024+512+256+128+64+32+16+8(

  . بولدى4080___نهتىجه.)بهلگىسىگه دىققهت قىلىڭ

  
 

  

Windows XPدىن ماھارەتلهر    
  

  سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

Windows   كونۇپكىسىنى ئۈنۈملۈك ئىشلىتىش 1.

Windows   كونۇپكىسىنىڭ رولىغا سـهل قارىمـاڭ،ئۇ       كونۇپكا تاختىسىدىكى 

ــدۇرۇپ      ــق تۇغ ــشىمىزگه قواليلى ــغۇالتالرنى بېجىرى ــي مهش ــۇن ئهمهلى ــڭ نۇرغ بىزنى

  :تهپسىلىي ئىشلىتىش چۈشهندۈرۈلۈشى تۆۋەندىكىچه.بېرىدۇ

" (باشالش" باسقاندا كونۇپكىسىنى يالغۇزال"  .تىزىملىكىنى كۆرسىتىدۇ) Win"开始

Win Key + D:ئېچىلغان بارلىق كۆزنهكلهرنى كىچىكلىتىش ياكى ئهسلىگه كهلتۈرۈش  

 29
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Win Key + E":مهنبه باشقۇرغۇچ)"资源管理器(نى كۆرسىتىش  

Win Key + F":ھۆججهت ئىزدەش كۆزنىكى)"查找文件窗口(نى كۆرسىتىش  

Win Key +Ctrl+ F":كــۆزنىكىكومپيــۇتېر ئىــزدەش )"查找计算机窗口( نــى

  كۆرسىتىش

Win Key + F1":ياردەم ۋە قولالش مهركىزى)"帮助及支持中心(نى كۆرسىتىش  

Win Key +R":ئىجرا قىلىش)"运行(دىئالوگ رامكىسىنى كۆرسىتىش  

Win Key + Break":سىــستېما خــاراكتېرى)"系统属性( دىئــالوگ رامكىــسىنى

  كۆرسىتىش

Win Key+Shift+M:كىچىكلىتىشنى بىكار قىلىشبارلىق ئېچىلغان كۆزنهكلهرنى   

Win Keel:كومپيۇتېرنى تېز قۇلۇپالش  

Win Keel":نى"ياردەمچى قورال باشقۇرغۇچ)辅助工具管理器(ئېچىش  

  

  ئادەمنى زېرىكتۈرىدىغان خاتالىق دوكالتىنى يوقىتىش.2

Windows Up خاتالىق دوكالت قىلىش ئىقتىدارىنى تهمىنلىگهن بولۇپ،ھهر 

ىققاندا،سىستېما ئاپتوماتىك دىئالوگ رامكىسى چىقىرىپ     قېتىم پروگراممىدىن مهسىله چ   

ســىزدىن بــۇ خاتــالىقنى مىكروســوفت شــىركىتىگه يولالمــسىز يــاكى يوللىمامــسىز دەپ 

ئۇنداقتا .سورايدۇ،لېكىن بهلكىم سىز بۇ ئىقتىدارنى ئانچه بهك ياقتۇرماسلىقىڭىز مۇمكىن        

ــىز ــا"س ــونترول تاخت ــراش←ك ــدار ۋە ئاس ــستېما←ئىقتى ــ"سى ــى ئېچى ــان ن پ چىقق

ــۆزنهكتىن ــجه "ك خاتــالىق "تــالالش كارتىــسىنى چېكىپ،ئانــدىن   "ئــالىي دەرى
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) 控制面板 →性能与维护→系统→高级→错误报告→禁用错误汇报(  

  نى چهكلهش)任务管理器" (ۋەزىپه باشقۇرغۇچ."3

ــۈچ" ــزىمالش جهدۋىلـــــى تهھرىرلىگـــ ــى )注册表编辑器"(تىـــ نـــ

 Disableئېچىپ،تۆۋەندىكى تۈرنى تېپىپ،ئوڭ تهرەپته چىققـان كـۆزنهكته ئىـسمى   

taskmgr   بولغان Dword     قىلىـپ قويـسىڭىزال ۋەزىـپه       1 قىممىتى قـۇرۇپ،قىممىتىنى 

ــدۇ  ــى بولى ــقۇرغۇچىنى چهكلىگىل ــدۇ  0.باش ــاتقىلى بولى ــسىڭىز قوزغ ــپ تهڭشى  . قىلى

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current

Version\policies]  

4.Windows Up گه MP3،ئىشلهش DVDقويۇش ئىقتىدارىنى قوشۇش   

Windows Up  دە تهمىـنلهنگهن Windows Media Player دا MP3 

ياســاش ئىقتىــدارى تهمىنلهنمىگهن،ئۇنىڭــدىن باشقا،مىكروســوفتنىڭ دېيىــشىچه     

Windows Up دا DVD    قوشـۇمچه قـورالنى    قـويغىلى بولـسىمۇ،ئهمما بىـر ھهقـسىز 

ئهگهر سىز بۇ ئىككـى     .بولىدۇچۈشۈرگهندىال ئاندىن بۇ ئىقتىدارنى ئهمهلگه ئاشۇرغىلى       

ئىقتىدارغا ئېهتىياجلىق بولسىڭىز،تۆۋەندىكى ئادرېستىن بۇ ئىككـى ئىقتىـدار قوشـۇمچه           

  .قورالىنى چۈشۈرۈپ قاچىلىسىڭىز بولىدۇ

www.microsoft.com/windows/windowsmedia/windowsxp/expe

rience.asp

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/windowsxp/experience.asp
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/windowsxp/experience.asp
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  سىستېمىنى ئاپتوماتىك ۋاقىت توغرىالتقۇزۇش.5

Windows Up   ــدارى ــوغرىالش ئىقتى ــت ت ــستېما ۋاقى ــك سى  دا ئاپتوماتى

يــونىنى قــوش   قوشۇلغان،سىــستېما ئــوڭ تهرەپ ئاســتى بــۇرجهكتىكى ۋاقىــت را    

خــــــــاراكتېر )日期和时间"(چېــــــــسال ۋە ۋاقىــــــــت"چهكــــــــسىڭىز،

بـۇ  .تـالالش كارتىـسىنى تالاليـسىز   )Internet时间 "(ۋاقتـى Internet"كۆزنىكىدىن

ــسى  ــشنى   Internetيهردە قاي ــدە مېڭى ــاس قهدەم ــلهن م ــۇالزىمېتىرى بى ــت م  ۋاقى

تېما ئاپتوماتىك  بۇنداق بولغاندا كومپيۇتېرىڭىز ئىنتېرنېتقا ئۇالنغاندا،سىس    .تاللىيااليسىز

-تالالنغان ئنتېرنېت ۋاقىـت مۇالزىمېتىرىنىـڭ ۋاقتـى بىـلهن مـاس قهدەمـدە ماڭىـدۇ               

جۇڭگـودا ئاپتوماتىـك    .(دە،كومپيۇتېرىڭىزنىڭ سائىتى مهڭگـۈ تـوغرىلىقىنى سـاقاليدۇ       

بېيجىڭ ۋاقىت رايونىنى تالاليدۇ،شـۇڭا ئهگهر تـوغرا ئـۈرۈمچى ۋاقتـى ئىـشلهتمهكچى              

ىن مۇشۇنداق تهڭشىۋېلىپ ئاندىن ئنتېرنېت ۋاقتى بىلهن مـاس         بولسىڭىز،ئاۋۋال تورد 

 سائهت كېيىن توغرىلىۋالسىڭىز توغرا     2قهدەمدە مېڭىشنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ،ۋاقىتنى     

ئـۈرۈمچى ۋاقىـت رايونىـدىكى      _يهنه بىر خىل ئۇسـۇل    .ئۈرۈمچى ۋاقتى ئىشلىتهلهيسىز  

  )قمۇ بۇ مهقسهتكه يېتهلهيسىزباشقا رايونالرنىڭ ۋاقىت مۇالزىمېتىنى تالالش ئارقىلى
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FLV  ېرىشىش ئۆججىتىگه ھ  ۇسۇلدا ئئاسانال
سهزگۈر:تهييارلىغۇچى

 

فىلىمنىـڭ تـوردا ئـېلىش ۋە سـاقالش         ) مهسـىلهن   (نۆۋەتته نۇرغۇن فىلىم تور بېكهتلىرى    

ىنى ئهلۋەتته يهنه ئۆزىمىزدە بار بولغان فىلىـم ھـۆججهتلىر        .مۇالزىمىتىنى تهمىنلهۋاتىدۇ 

بۇ بېكهتلهردە،سـىز كـامېرا ئـارقىلىق ئكزىڭىزنـى سـهنئهت           .چىقىرىپ قويساقمۇ بولىدۇ  

تور بېكهت توردا سىنغا    .تاالنتىڭىزنى چىقىرىپ باشقا تورداشالرنىڭ ھوزۇرىغا سۇنااليسىز     

 ۋىدېئو چاستوتىـسى بولغانلىقتىن،قويغانـدا      FLVئېلىپ ھاسىل قىلغان فىلىم ھۆججىتى      

FLVمهخسۇس    FLV قويۇش بېتىنى يۆتكهپ ئىشلىتىدۇ،بۇنداق بولغاندا بىـز          فىلىمىنى 

دە فىلىملهرنــى چۈشۈرىۋېلىــشىمىزغا -ھۆججىتىنىــڭ ھهقىقىــي ئادرېــسىنى بىلهلمهيمىــز

 ئادرېسىنى پـۇراپ تـاپقۇچ قاتـارلىق        URLگهرچه بهزى دوستالر    .قىيىنچىلىق تۇغۇلىدۇ 

غا ئېرىشىۋاتقان بولـسىمۇ     ھۆججىتىنىڭ ئهسلى ئادرېسى   FLVيۇمشاق دېتالالر ئارقىلىق    

لېكىن نېمىال دېمىگهن بىلهن بۇ ئۇسۇل بىـر قهدەر مـۇرەككهپ بولۇپ،يېڭىياچىالرنىـڭ             

 Videoبـۇ يهردە،بىـر خىـل ئـاددىي ئۇسـۇلنى يهنـى       .ئىشلىتىشىگه ماس كهلمهيـدۇ 

DownlanderFLV        ھۆججىتىنىڭ ئهسلى    تور بېكىتى ئارقىلىق تور بهتته قويۇلىۋاتقان 

.ىشىپ چۈشۈرۈش جهريانى بىلهن تونۇشۇپ ئۆتىمىزئادرېسىغا ئېر

IE   ــسى ــور ئادرېـــ ــتونىغا تـــ ــادرېس ســـ ــۈچىنى ئېچىپ،ئـــ ــور كۆرگـــ  تـــ

Video Downlander نى كىرگۈزۈپ http://www.quchao.com/video  تـور 

 فىلىمىنىـڭ تـور ئادرېـسىنى       FLVنۆۋەتته قويۇلىۋاتقان   .بېكىتىنىڭ باش بېتىگه كىرىمىز   

VIdeo Downlander بـاش بېتىـدىكى قـۇرۇق يېزىـق رامكىـسىغا      كۆچۈرىۋېلىـپ  

 33
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获取地址 (بــۇ .كونۇپكىــسىنى باســىمىز

ئـادرېس تهھلىـل    «ۋاقىتتا،ئهمدى ئـادرېس كىرگـۈزگهن يېزىـق رامكىـسى ئاسـتىدا            

دېگهندەك خهتلهر كۆرۈنىدۇ،ئازراقال سـاقالپ     ) 地址分析中(......» ......قىلىنىۋاتىدۇ

FLV  )رەسىم.( ھۆججىتىنىڭ ئهسلى ئادرسىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ تۇرساق

FLV،دانه 3 ھۆججىتىنىڭ ئاستى تهرىپىدە دىققهت قىلسىڭىز شۇنى بايقايسىزكى 

ئادرېسنى «:ئايرىم ھالدا-سېرىق رەڭلىك ئىقتىدار كونۇپكىسى بار بولۇپ ئايرىم
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下载视频(» فىلىمنى چۈشۈرىۋېلىش«،) 复制地址(،»فىلىمنى 

.قاتارلىقالردۇر) (» كۆرۈپ بېقىش 预览视频

FLV

 35

 نى چهكسهك،چۈشۈرمهكچى بولغان ) 预览视频(» فىلىمنى كۆرۈپ بېقىش«

下载视(» فىلىمنى چۈشۈرىۋېلىش«فىلىمىنى نۆۋەتتىكى بهتته  كۆرۈپ باققىلى بولىدۇ، 

频IE  تور كۆرگۈچى ئارقىلىق نۆۋەتتىكى فىلىمنى كونۇپكىسىنى باسساق بىۋاسته ) 

ئادرېسنى «ئهگهر فىلىمنىڭ سىغىمى چوڭراق بولسا.ىۋالغىلى بولىدۇچۈشۈرۈپ ساقل

迅ئارقىلىق ئادرېسنى كۆچۈرىۋېلىپ،ئاندىن شۈنلېي ) 复制地址(» كۆچۈرىۋېلىش

雷ياكى باشقا چۈشۈرۈش قوراللىرى ئارقىلىق چۈشۈرىۋالسىڭىزمۇ بولىدۇ .  

 
  
  
 

  

  
  جاۋابالر-سوئالنادىر سىستېمىسىدىكى ھهل بولغان » بىلىش«

 

ASCII  ېـساپالش  ھ ېتكىلىق ئارىـسىدا ئـارىفم    هتـلهر   قىمم  ۇرمـا كودى قايت  :ئالسو-1
 ؟ۇ بارسا بوالمدېلىپئ

ASCII     هتلهرنـى   قىمم  ۇرمـا  قايت ېرىشكهن ئارقىلىق  ئ   ۇنكىسىيىسىكودى چىقىرىش  ف  
 ۇ  چىقىرىـشقا  بوالمـد      هتىجه ن ه بويىچ همىلى ئ ۇش ، قوش  ۇپ  سانغا قوش   ۈتۈنخالىغان  پ  

 قوغـداش    ۋەمنى مى همگهك قالدىم ، ئ   ەپ د ۈتتۈرەي  پ  ۈزۈپ ت ېتال  د  قۇمشا بىر  ي   مهن؟
ــۈنئ ــسكىنىۈچ ــاتتىق  دى ــق تڭ ، ق ــپ فىزىكىلى ــڭ نومهرتى ــودى  ASCII   ۇرىنى   ك

  سـانالر ئارىـسىدا       ۇددى ، خـ   ه بويىچ ۇنىيهت ئارىفمىتىكىلىق قان  هلۇم   م   هتلىرىنىقىممى
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ــارىفمىتىكىلىق   ASCII  دېمهكچىمهنكــى، ــسدا ئ ــى  ئارى ــانلىق قىممىت ــودلىرى س   ك
  ۇ  بوالمـد   هت  تىپىـدىكى قىمـم     هلگهب- هرپ  ھ  هتىجه بارغاندىكى  ن   ېلىپ  ئ  ېساپالشھ

  كـودلىرى سـانلىق      ASCII ؟       ۇالمـد   بو  هت  تىپىدىكى  قىمـم     هتياكى  سانلىق  قىمم    
ــارىفمىتىكىلىق  ھ   ــسدا ئ ــى  ئارى ــساپالشقىممىت ــپ  ئې ــدىكى نېلى ــجه  بارغان   هتى

 ؟ېلهمدۇ  كۇيغۇن  ئېجىرىشكه  بهمهل  ئۈستىدە  سانالر ئهمهلىيهتتتىكىئ

 Maripat :       هن  بىلھۆرمهت

.ياخشى سوئال : جاۋاب

ــامهن ــدتام ــاد . ۇ بولى ــascii ەتتهئ ــدىغان قايتىنىۇر نوم  ۇنكىســسىيهلهرنىڭ فۇرى
 تىپى سـان تىپىغـا      ۇالرنىڭئ . ۇرىدۇ قايت هتلهرنى قىم هتتىكى سان ھال  ۈتۈن پ هممىسىنىھ

 همهللىرىنــى ئۆلــۈش بۋە ۆپهيتىش ، كــېلىش ، ئــۇش قوشــهســىز خالىغــانچ . ۇكىرىــد
 هتىـجه  بارغانـدىكى ن   ېلىـپ  ئ ھېـسابالش  ئىـشلىتىپ    همهللهرنـى  ئ ۇب . هلهيسىزئىشلىت
 5 كودىغا   ASCII هرپنىڭ ھ ېگهن د A دا   VB هسىلهنم ... هۋەشاشال سان تىپىغا ت   ئوخ

 دىن  210 هتتىكى ، سان ھال   هت قىمم ېرىشىدىغان ئ هن ، م  ۆپهيتسهم ك ه ك 3 ۇپنى قوش 
   ... ۇ بولىدەتئىبار

 mayor :جاۋاب بهرگۈچى

 قانداق تىزىملىتىمىز ؟هيدۇ،گوگوگلىغاتوربىتىمىزنى ب:سوئال-2

: ئاچىسىزېسنى ئادرۆۋەندىكى تئاۋال_ۇسۇلى غا تىزىملىتىش ئGoogle :   جاۋاب

http://www.google.com.cn/intl/zh-CN/add_url.html 

 ۆرۈنىـدۇ،  ئـورنى ك   ۇرۇش تولد ۇچۇرلىرىنى بىر قىسىم ئ   ېكهتنىڭ تور ب  ېيىن ك كىرگهندىن
ـ  ۆزىڭىزنىڭ ئورنىغا ئ  ېسى ئادر هتتور ب  ى  ئاسـتىدىك  ۇرىـسىز،  تولد ېـسىنى  ئادر ېكهت ب
 يازىسىز، ئاندىن   ۈشهندۈرۈشلىرىنى چ ه قىسقىچ ېكىتىڭىزنىڭ ئورنىغا تور ب   ۈشهندۈرۈشچ

:ۇسۇلى غا تىزىملىتىش ئbaidu .زال بولدىڭى باسسىۇنۇپكىسىنىتىزىملىتىش ك

: ئاچىسىزېسىنى ئادرۆۋەندىكى تئوخشاشال

http://www.baidu.com/search/url_submit.html 
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ـ  هسـتىق  ت ۋە ىېـس  ئاستىغا تور ئادر   ئاندىن  هزملهشتۈرسـىڭىزال  ج ۈزۈپ كىرگـ  ۇرىنى نوم
.بولدى

 tedbirkar :جاۋاب بهرگۈچى

ـ  ۇيغۇر ئ ھازىر:سوئال-3  قىلىـشىغا   هرەققىـي  ت ېخنىكىـسىنىڭ  تـور ت   ۋە ۇتېرچىلىقى كومپي
 ۈملىـدىن  ج هلـدى،  ك هيدانغا م هۋەسكارالر ھ ۋە ئىختىساس ئىگىلىرى    ۇرغۇن ن هگىشىپئ
 بىـردىن   هممىـسىال  ھ ڭ بارالرنى هۋىرى تور بىلىملىرىدىن خ   ئازراقال. هۋەسكار بىر ھ  هنمۇم
 هڭ ئ ۈچـۈن  تورغـا يـولالش ئ     هتلهرنى تور ب  ۇ، قىلىد ۇ ئارز ۇرۇشنى ق هت ياكى تور ب   ۇنبهرم

ـ  هممـا  ئ هسىله، ئايان بىر م   هممىگه ھ ۇ ب ۇقى تور بوشل  ېتىدىغىنى ك هنئالدى بىل   هردە ي ۇ ب
. هسىلىــسى مېلىش ئــۇقشــل بوانــداق قهنــى يهن، بــار ئىــكهســىله مۇھىم بىــر مــهنهي

 ئالــدىن ئويلىــشىش، هســىلىلهرنى قايــسى مېلىــشتا ئۇقبوشــل ۇنــۇم بولغســورىماقچى
ـ  هڭ قىلىـش، ئ   هت دىقـق  ېمىلهرگهن ـ   هسـىله  بولغـان م   ۇھىم م  هقـته  ھ ۇشـۇ  م ېمه؟ زادى ن
 ېپىالرمۇ؟ تېرىيال يازما ماتۇيغۇرچه قىلىپ بىر ئۇكهممهل مۋە هتراپلىقئ

ئـاز   . هسـرەك  ت هل سـ  ڭىـز  ماتىرىيـالالرنى تىپىى   ۇيغۇرچهئ هپسىلىئىنتايىن ت  :   جاۋاب
: ەي بىرۋاپ جاهن مۇبولسىم

 ۋال ئــاهڭ  ئەيدىكهنــسىز دۋالىمهنتىې ياخشىــسىنى ســهگهر ، ئلىــشتاېۋتىې سبوشــلۇق
ـ  CPU ،     هكلىمىـسى  چ IIS ۇنىڭ سىغىمىغا قارىماي ئ   ۇقنىڭبوشل  ,  هقسىملىنىـشى  ت ڭ نى
 قـاتتىق دىتـال شـارائىتى ، تـور          ۇالزىمىتىرنىـڭ  ، م  ۋىتى ئىنـا  همىنلىگۈچىنىڭ ت ۇقبوشل
ـ    ەت زىيـار  ڭىزنىڭبىتى ـ    هن ئاساسـ  ا قىلىـش ئوبىكتىغ  همىنلهيـدىغان  ت ۇالزىمىتى تـور م

، تـور   ) هنـدەك  يـول ئاالقىلىـشىش دىگ     ۆمۈر ت ۋاڭتۇڭ،تىلىگىراف ،   (تىلىگىراف لىنىيىسى   
. ەك كىرۋىلىشىڭىز سىتىهن قاتارلىقالرغا ئاساسۈرئىتىس

IIS هل بىـراق سـ    ۇ، يىتىـد  ۇ بولـسىم  50 بولـسا    هت تور بىـك   ەك كىچىكر  سانى ڭ نى 
 100 بولـسا  هتراپىـدا  ئ 5000 سانى   ەت زىيار ۈندىلىك بولسا ، ك   هتياخشىراق تور بىك  
.  ياخشىۇ بولسا تىخىمۆپ كۇنىڭدىنئ. ۇ بولمايدهتئىدىن ئاز بولسا ق

ــپىگهن يــوق دىــگهكلىمىــسى چIIS ۋاتقانالرنىڭ ســىتىۇق بوشــلھــازىر ــزه ھه گى  رگى
ـ    هكلىمه قا چ  IIS راستىنال   ۇالر ئ هگهرئ. هنمهڭئىش  ۇالزىمىتىرنىـڭ  چاغـدا م   ۇ قويمىسا ، ئ

CPU   ەت زىيـار  ۋاقىتتـا  بىـرال    هتلهرنى تور بىك  ۆپ ك ۇنچه ش هنى ي ۇ، سى كاردىن چىقىد 
 1G ھـازىر .  بـار  ۇ كىـتىش ئىهتىمـاللىغىم    كۆيـۈپ  ەلمهي بىر هرداشلىققىلىش بىسىمىغا ب  

ـ    هتلهر ساتىدىغان تور بىك   ه گىچ 200 - 100 ۇقالرنى بوشل ڭلۇقتىكىچو  ۆپ، ئىنتـايىن ك
ـ  ۇنازىرە م ۇقالر بوشل ۇبىراق ب  ـ  هنـى  ي هلمهيـدۇ،  مـاس ك   ۇشـقا  قوي ۇنبىرى م  ۇقالر بوشـل  ۇ ب

 ۆرۈلۈشـى  ك ڭىزنىڭ تور بىتى  هگهرئ. ەلمهيدۇ بىر هردشلىق بىسىمىغا ب  ۇنبىرىنىڭ م ۇنازىرەم
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ـ    3 هنئىشلىگ هت تور ب  هن م يۇقارقىالر  ھىـس   ۋىلىپ سـىتى  ۇق بوشـل  ۆزەم يىلدىن بىرى ئ
.هنلىرىم بىلگۆرۈپ ماتىرىيالالرنى كهنزۇچه توردىن خهرياندا جۇ شۋەقىلغانلىرىم 

 uyghur112  جاۋاب بهرگۈچى:
. 

 
 
 

 

نىڭيىگىت بىلهن قىز QQ  )شهتلىكھبهك دە(جېڭى
 

تهدبىركار: تهييارلىغۇچى

وران گۈركىرەك چىقىۋاتقاندا، بىر ئوغۇل، بىـر قىـز، بىـر           كۈنى قاراڭغۇ كېچه، سىرتتا ب     بىر
 .....كومپيۇتېر ئالدىدا، مۇنداق ئىش يۈز بهردى

_ @!!~ئاخشام يهنه قايسى قىز بىلهن كامىرادا پاراڭالشتىڭىز؟
قىز بهللىرىنى ئېگىپ، قاشلىرىنى ئويناتقىنىچه يهنه بىر تهرەپكه قاراپ تۇرغان يىگىتكه           

 .تىكىلدى
ئاخشام مهن ئېنگلىزتىلى يادلىدىم....نى قىلىۋاتىسىز؟ نهدىكى گهپ ._

يىگىت ئاۋازىنى ئۈنلۈك چىقىرىپ تۈپتۈزال جاۋاپ بهردى .
قىز كامېرانى ئېلىپ تۇرۇپ :

مهن تۈنۈگۈن مېڭىشنىڭ ئالدىدا كامىرانىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسىنى تۇتۇق قىلىۋېتىـپ  
  !~ى بۇ؟كهتكهن، بۈگۈن قانداقسىگه ئوچۇق قىلىپ تهڭشىلىپ قالد

يىگىت چاندۇرۇپ قويغىنىنى سېزىپ دەرھالال :

 38
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 تۈنۈگۈن كامىراغا قاراپ تـۇرۇپ ئېنگلىـزى تىلىنـى ئۈنلـۈك ئوقۇشـنى شـهكىل       مهن_
 چىقىرىپ تۇرۇپ مهشىق قىلدىم، مهن تېخى سىزدىن سـوراي دەپ تـۇراتتىم، سـىزنىڭ   

QQ  رنىـڭ رەسىملىرى مۇندەرىجىڭىزنىڭ ئىچىدىكى ئۇنچه كۆپ كېلىـشكهن يىگىتله 
  !~!@رەسىمى قهيهردىن كهلدى؟

بىر مهيدان قىزىرىش باشالندى، ئىككىـال تهرەپ قانـداق قىلىـشنى بىلهلـمهي تـۇرۇپ            
 .....غا قولىنى سوزدى QQ قالدى، ئاخىرى ھهر ئىككهيلهن

 !سىنى تورغا نورمال تىزىمالتماسلىق كېرەك QQ ئۇنىڭ:قىزنىڭ ئامالى
شىفىرىنى كۆرىۋالغانىـدى، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ      QQ قىز ئوغۇرلۇقچه يىگىتنىڭ بىرقېتىم
 قـارا "سـىدىكى قىـز تورداشـلىرىنىڭ ھهممىـسىنى      QQ يوق پۇرسهتته ئۇنىڭ يىگىت

 كه سـۆرەپ ئـاپىرىۋەتتى، شـۇنىڭ بىـلهن يىگىـت ئاتـايىتهن يهنه بىـر       " تىزىملىـك 
قېچىـپ   ئامالىـدىن -1نومۇر ئىلتىماس قىلدى، بىراق بۇ نومۇرمـۇ قىزنىـڭ   "ئاالھىدە"

 ...اللمىدىقۇتۇ

 C:\Programقاچىالنغـــان مۇنـــدەرىجىگه كىرىمىـــز،  QQ :ئامـــال1-
Files\Tencenet\QQ ــۇ ــا قاچىالنغــان ھــالهت، ئانــدىن ســىز  C ، ب  رايونغ

 نىـڭ مۇشـۇ   QQ ، بـۇ 123456، مهسىلهن  QQ تىزىملىتىشنى چهكلىمهكچى بولغان
  ئىـسىملىك 123456كومپيۇتېردا تىزىملىنىشىنى چهكلىمهكچـى بولـسىڭىز، يېڭىـدىن    

 مۇندەرىجىـدىن بىرنـى قۇرىـسىز، ئهسـلىدىكى ئوخـشاش ئىـسىملىك مۇنـدەرىجىنى       
 .ئۆچۈرىۋەتسىڭىز بولىدۇ

كۇنۇپكىنى بېـسىپ، خـاراكتېرىنى    ئاندىن ئاشۇ مۇندەرىجىنىڭ ئۈستىگه ئهكىلىپ ئوڭ
تالاليــسىز، ئانــدىن ھوقۇقلــۇق ئهزاالر    تالاليــسىز، كــۆزنهكتىن بىخهتهرلىكنــى  

تىزىملىنىپ كىـرگهن ئـابونتنى تالاليـسىز، ئانـدىن      ۆۋەتته سېستىمىغاتىزىملىكىدىن ن
ــۇق ــشنىڭ   ئاســتى تهرەپتىكــى ھوق ــۈنلهي كــونترول قىلى ــسىدىن پۈت ــالالش رامكى ت

 .رامكىسىغا توغرا بهلگىسى ئۇرۇپ قويىسىز ئۇدۇلىدىكى رەت قىلىش
ئېچىلغانــدا قــاچىالش مۇندەرىجىــسى ئىچىــدىكى مــاس  ھهرقېــتىم qq ئــادەتته(

ھـۆججهتلىرىگه نىـسبهتهن ئوقـۇش يېـزىش مهشـغۇالتى       دەرىجىدىنى تىزىملىنىشمۇن
تىزىملىنىـشقا   qq مۇندەرىجىگه بېرىلگهن ھوقۇق ئېلىۋېتىلسه ئېلىپ بارىدۇ، ناۋادا بۇ

 )ئامالسىز قالىدۇ

 ~!!يېڭى نومۇر ئااللمايسهن ئهمدى: قىز يهنه ھۇجۇمغا ئۆتتى
 شلىرىدىن ئايرىلغانـدىن كېـيىن، يهنىـال   ھېلىقى نومۇرى ئىچىدىكى قىز توردا يىگىت

قىـزالر   نومۇر ئېلىپ qq روھىنى چۈشۈرمىدى، ئۇ قايتا غهيرەتكه كېلىپ يهنه بىر يېڭى
ھۇجـۇمنى   بىلهن پاراڭلىشىشنى داۋامالشـتۇردى، قىـز بۇنىڭغـا چىـدىماي ئىككىنچـى     

 يېڭى نومۇر ئېلىشنى چهكلهش: باشلىدى
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qq  ، قاچىالنغــان مۇنــدەرىجىنى ئېچىــپWizardCtrl.dll  ھۆججىتىنىــڭ نــامىنى
 ئۆزگهرتىۋېتىش ياكى بۇ ھۆججهتنى ئۆچۈرىۋېتىش

 ھـۆججهتلىرىگه تايىنىـدۇ،   dll يۇمـشاق دېتـالالر قوزغىلىـشتا مـاس بولغـان      نۇرغۇن
WizardCtrl.dll ھۆججىتىنى بولسا qq قىلىش  نىڭ يېڭى نومۇر ئېلىشقا يېتهكچىلىك

ئىلتىماس قىلمـاقچى   قا ئۇچرىسا يېڭى نومۇرھۆججىتى بولۇپ، بۇ ھۆججهت بۇزغۇنچىلىق
  .ئاپتوماتىك ئېتىلىپ كېتىدۇ qq بولغاندا

قىزالر بىـلهن ئهمـدى كـامىرادا كۆرۈشـهلمهيدىغان بولـدىڭىز           : قىزنىڭ يېڭى ھۇجۇمى  
  @!ئامرىغىم؟

تونۇتـۇپ   قىز بۇالرنىڭ كۇپـايه قىلمايـدىغانلىقىنى ھـېس قىلىـپ ، ئـۆزىنى يىگىـتكه      
ئۇنىـڭ يـادرولۇق    ېڭى ماھارەتلهرنى چىقىرىشقا باشلىدى، قـاراڭ ، قويماقچى بولۇپ، ي

  ~!كامىرالىق پاراڭلىشىشنى چهكلهش: قورالى

qq  ــدىكى ــپ، ئىچى ــدەرىجىنى ئېچى ــان مۇن  VideoDevice.dll قاچىالنغ
 .ھۆججىتىنى ئۆچۈرىۋېتىش ياكى نامىنى ئۆزگهرتىۋېتىش

)VideoDevice.dll ھۆججىتى بولسا QQ ا كـامېرالىق پاراڭلىـشىش   دا پاراڭالشقاند
 ئاچقانـدا ، ئاپتوماتىـك ھالـدا كامېرانىـڭ قـوزغىتىش پروگراممىلىرىنـى       ئىقتىدارىنى

 سېستىمىدىن ئىزدەيدىغان ھۆججهت، بـۇ ھـۆججهت بۇزغۇنچىلىققـا ئۇچرىـسا كـامېرا     
 ھـۆججىتىنى بىـر تهرەپ   AudioDevice.dll ئىشلىمهيدۇ، ئوخشاش ئۇسـۇلدا يهنه 

 )ۇ ئېتىلىدۇقىلسىڭىز يهنه ئاۋازم

ھازىردىن باشالپ ھۆججهت قوبۇل    : يىگىتنىڭ مهغلۇبىيهتتىن كېيىنكى قايتارما ھۇجۇمى    
 ...قىلغىنىڭنى كۆرۈپ باقاي

 QQ يىگىت قىزنىڭ ئۆزىگه قول سالغىنىغا چىـدىماي قايتارمـا ھۇجۇمغـا ئـۆتتى، ئـۇ     
 مۇندەرىجىـسىگه نـۆۋەتته   QQFileCache قاچىالنغـان مۇنـدەرىجه ئىچىـدىكى   

بىـر   بـۇ !!!ىڭ ئوقۇش ۋە يېزىش مهشغۇالتىنى رەت قىلىدىغان قىلىپ تهڭشىۋەتتىئهزان
ئۇچـۇرى   قېتىملىق قايتارما ھۇجۇمدىن كېيىن قىز ھۆججهت قوبـۇل قىلغانـدا خاتـالىق   
ئـارقىلىق   چىقىپ، قىز بىر ھازا ئېتىشقاندىن كېـيىن مـاس مۇنـدەرىجىنى ئـۆزگهرتىش    

 .مهسلىنى ھهل قىلدى
)QQ مۇكهممهل بولۇپ، ماس ھالـدا قانـداق بىـر     ىق ئۇچۇرى خېلىشىركىتىنىڭ خاتال

چىقىـپ تۇرىـدۇ، مۇشـۇ ئـارقىلىق چاتـاقالرنى       تهرەپ قىلىش ھهققىدىكى ياردەملهرمۇ
ــاقىالنه ــسىز، ئهڭ ئ ــال ئوڭشىۋاالالي ــۇل يهنى ــېلىش،   Dll ئۇس ــول س ــۆججىتىگه ق ھ

QQFileTransfer.dll تىش ئۆچۈرىـۋېتىش يـاكى نـامىنى ئۆزگهرتىـۋې     ھۆججىتىنى
چهكلىگىلى بولىدۇ، بۇ چاغـدا ھـۆججهتنى قوبـۇلالش     ئارقىلىق ھۆججهت قوبۇل قىلىشنى
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تـا تۇرىۋالىـدۇ،    0KBبولسىمۇ ھۆججهت ئۇزىتىلغاندا ئىزچىـل   
 .…)بهك مهخپى

  ~!ھهر ئىككىال تهرەپ قايتارما ھۇجۇمغا ئۆتتى: ئاخىرقى جهڭ

يهنىـال   سـىغا قـول سـالغان بولـسىمۇ     QQ رىنىـڭ يىگىت ۋە قىز ھهر ئىككىلىسى بىر بى
كهلتـۈرۈش   ئۆزىگه نۇرغۇن ئاۋارىچىلىقالرنى كهلتۈردى، ھـۆججهت نـامىنى ئهسـلىگه   

ھـۆججهتلهرگه   ئارقىلىقال يهنه نورمال ئىشلىتىشكه بولـدى، ئهممـا ئۆچۈرىـۋېتىلگهن   
ۋە ئهسـلىگه   نىسبهتهن بـۇ ئاقمـاي قالـدى، شـۇڭا خالىغـان ۋاقىتتـا چهكلهيـدىغان       

تۆۋەنـدە بىـز ئاشـۇ كـامىرا      كهلتۈرىدىغان بىر پروگرامما ئۇالرغا بهكمۇ الزىم بولـدى، 
چهكلىيهلهيـــدىغان ۋە ئهســـلىگه  ئـــارقىلىق پاراڭلىشىـــشنى خالىغـــان ۋاقىتتـــا

 .كهلتۈرەلهيدىغان پروگراممىنى يازىمىز
 ھـۆججىتى قىلىـپ   stop.bat دەپتهرنى ئېچىـپ، ئىچىـدىكى مهزمـۇنلهرنى    خاتىرە

كېلىـشى   قاچىالنغان مۇندەرىجه كومپيۇتېرىڭىزدىكىگه ماس QQ ،ئىچىدىكىساقاليمىز
 :كېرەك

@echo off 
echo y|cacls "c:\programfiles\tencenet\QQ\VideoDevice.dll" /D 

userA 

 :ھۆججىتىنى يېزىپ چىقىمىز start.bat وئخشاش ۇئسۇلدا يهنه بىر

@echo off 
echo y|cacls "c:\programfiles\tencenet\QQ\VideoDevice.dll" /g 

userA 

بولسا نۆۋەتته سېستىمىغا تىزىملىنىـپ كىـرگهن ئابونـت نـامىنى      UserA ئىچىدىكى
 .كۆرسىتىدۇ
 كېيىن ھهر ئىككى تهرەپ بىر بىرىنىڭ كامىرالىق پاراڭلىشىشىنى چهكلىمهكچى شۇندىن
 نى ئىجرا قىلىپ چهكلهيـدىغان، ئـۆزى ئىـشلىتىدىغان چاغـدا     stop.bat بولغاندا

start.bat بولدى نى ئىجرا قىلىپ ئهسلىگه كهلتۈرۈپ خالىغانچه ئىشلىتىدىغان... 
ئىشلىتىڭ، بولمىـسا   سىز ئىشلهتكهندە ئامال بار بۇ ئىككى ھۆججهتنى يوشۇرۇپ قويۇپ

  ...ئهجرىڭىز بىكارغا كېتىدۇ يىگىتىڭىز ياكى قىز دوستىڭىز بايقاپ قالسا ، يهنىال

  

  )mayor(،ماھىرجان)sazgur(مهخمۇتجان:پىالنلىغۇچىالر
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  ماھىرجان:بۇ سان مهسئۇلى

  مهخمۇتجان:ژورنال ئىشلىگۈچى

  359463358: نومۇرىQQ:ئاالقىلىشىڭ

  sazgur617@163.com:ئېلخهت ئادرېسى

  

  

  :ھۆرمهت بىلهن

   ئىجادىيهت گورۇپپىسىشىنجاڭ پروگرامما ھهۋەسكارلىرى

                    www.xjprgfan.com 

www.bilish.com                    

      www.tebirkar.cn www.uyghurcfan.com                           
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