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 بهت  3 بهت  بۇ 31 جهمئى

 كىرىش سۆز

 خهتلىك  ئۇيغۇرچه  تارقىتىلغان  سهيناسىدا    ئىنتىل  ۋە  بىلىك كۇلۇبى  سىز  هۆرمهتلىك تورداش،
 خهتلىك فىلىملهرنى ئىشلهپ باققۇڭىز كهلگهنمۇ؟ فىلىملهرنى كۆرۈپ، ئۆزىڭىزنىڭمۇ شۇنداق ئۇيغۇرچه

 ئهگهر سىز راستىنال . دە، بۇ ئېلكىتاپنى چۈشۈرۈپ كۆرۈڭ – ئۇنداق بولسا دەرهال ههركهتكه كېلىڭ
 بولۇپ  ئوقۇشلۇق  زۆرۈر  ئۈچۈن  سىز  ئىلكىتاپ  بۇ  قىزىقسىڭىز  ئىشلهشكه  فىلىم  خهتلىك  ئۇيغۇرچه

 . قالغۇسى
 ئېلكىتاپنى ئىشلهپ بىز  پهقهتال، نىڭ بۇ  ئېلكىتاپ ئارقىلىق ئۇيغۇرچه تارقىتىشتىن مهقسىتىمىز  بۇ

 كۆپهيتىپ،  دوستالرنى  قىزىقىدىغان  ئىشلهشكه  فىلىم  تهمىنلهپ، خهتلىك  بىلهن  تىخنىكا  ئۇالرنى
 . فىلىملهرنى تورداشالرغا سۇنۇشتىن ئىبارەت نادىر ۆپ تىخىمۇ ك بۇنىڭ تۈرتكىسى بىلهن

 شۇڭا . هسىدە يهنه بىر قااليمىقاننىڭ كېلىپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلمايمىز ههرگىزمۇ ئۇيغۇر تور ساه بىز
 قىلىدىغىن  تهۋسىيه  تورداشقا  بىر  ههر  كۆرگهن  ئىلكىتاپنى  خهتلىك مىز، ى بۇ  ئۇيغۇرچه  راستىنال  ئهگهر

 بولسىڭىز،دەرهال  باغلىغان  ئىشتىياق  قىزغىن  ئىشلهشكه  فىلىم – بىلىك فىلىم  تهرجىمه  ئىنتىل
 . تنىشىڭ گۇرۇپپىسغا قا

 بولمىسا  ، ياكى  تهشكىللىنىپ  بولۇپ  گۇرۇپپا  بىر  نهچچىڭالر  فىلىمنى بىر  راۋرۇس، ئاندىن
 ئۆزۈڭالر ههرگىزمۇ بۇ تېخنىكىنى ئىگهللهپال، . ئىشلهپ تارقىتىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز سۈپهتلىك هالدا

 كىرىشتۈرۈپ،  فىلىم  بولغان، بىلگهنچه  مهۋجۈت  خاتالىقالر  هال ئېغىر  دىال سۈپهتسىز
 . تارقىتىۋىتىپ،كىشلهرنى ئۇيغۇرچه خهتلىك فىلىملهردىن زىرىكتۈرۈپ قويماڭ

 67041280 : توپ نومۇرى QQ ئىنتىل ئۇيغۇرچه خهتلىك فىلىم گۇرۇپپىسىنىڭ  بىلىك
 com . uyterjime . www : تىش تور بىتى قى ئۇيغۇرچه خهتلىك فىلىم تار

 بولۇپ، بۇ  خاس  بىلوگىغا  ئېلكىتاپ  ئابرال  هوقۇقى  بارلىق  ئېلكىتاپ ئېلكىتاپنىڭ  ئابرال بۇ
 تارقىت ىدا ئېلكىتاپ بىلوگ  قانداق ئورۇن ئېلكىتاپ ئابرال . ىلدى ههقسىز  ههر    بىلوگىنىڭ رۇخسىتىسىز

 ئېلىش خارەكتىرىدە ئىشلىتىشىگه بولمايدۇ  سودا ياكى پايدا  تهكلىپ ئهگهر باشقا . ياكى شهخسنىڭ 
 . پىكىرلىرىڭىز بولسا بىۋاسته مهن بىلهن ئاالقه قىلسىڭىز بولىدۇ

 cn . live @ abral : ئادرىسى ئېلخهت ئاالقه
 ) ئىنتىل  بىلىك ( ئابرال ئېلكىتاپ بىلوگىدىن : هۆرمهت بىلهن

 . ئابرال : ېتىدىن ئۇيغۇر ئېلكىتاپ تارقتىىش تور ب
http://ilkitap.blogbus.com 
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 بهت  4 بهت  بۇ 31 جهمئى

 . ئۇسۇلى فىلىم يېزىق هۆججىتىنى تهرجىمه قىلىش

 . يازمىسى نىڭ rock مۇنبىرىدىكى توردىشىمىز بۇ يازما ئىنتىل

 . چۈشۈرىسىز ۋە كىنو يېزىق هۆججىتىنى ئالدى بىلهن سىز تهرجىمه قىلماقچى بولغان كىنونى . 1
 هۆججىتى  ئۇنى Srt يېزىق  بولىدۇ،  كىنو . ەلهيسىز چۈشۈر دىن cn www.shoot. شهكلىدە

 ئارقىلىق ئىشهك ئېلىكتىرۇنلۇق تور بېتىدىن www.verycd.com . شهكلىدە بولىدۇ AVI هۆججىتى
 كىنو . ەلهيسىز ۈشۈر چ  بولسىڭىز  ئويلىمىغان  كىرىشتۈرۈشنى  سىز  شهكلى هۆججىتىنىڭ ئهگهر  الغان

 . قىلىشقا ئىشلىتىش ئۈچۈنال چۈشۈرگهن بولىسىز پهقهت بىر تهرەپتىن كۆرۈپ تهرجىمه . بولسىمۇ بولىدۇ

 ، قىلىسىز تهرجىمه ىدىن بىر جۈمل  هردە ئېچىپ بىر جۈمله نى خاتىرە دەپت Srt چۈشۈرگهن . 2
 يېزىپ . ئۇچۇرلىرىغا تېگىشمهڭ پهقهتال تېكىست مهزمۇنىال تهرجىمه قىلىسىز، باشقا ۋاقىت دېگهندەك

 ئههمىيهت بېرىش  ئاالهىدە  ساقالشقا  تېكىستنى  ساقالپ Unicode چوقۇم . كېرەك بولغان  هالىتىدە
. چېكىنىش كېرەك
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 بهت  5 بهت  بۇ 31 جهمئى

 ئالدىراپ،  ههرگىزمۇ  چاغدا  بېسىۋەتمهڭ بۇ  كۇنۇپكىسىنى  » ئىناۋەتسىز « چوقۇم . جهزم

. كۇنۇپكىسىنى بىسىڭ
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 بهت  6 بهت  بۇ 31 جهمئى

 . ېگهن خهتنى تالالپ، ئاندىن ساقالڭ د Unicode مانا بۇ كۆزنهكتىكىدەك

 نورمال  دەپتهرگه  خهت خاتىرە  بولۇشى،  كىرگۈزگۈچ  ياخشىراق  ئۈچۈن  يېزىش  ئۇيغۇرچه

 كېرەك  تالالش  ئوبدان  دېگهندەك : مهسىلهن . نۇسخىسىنى  ئهلكاتىپ  كىرگۈزگۈچ،  خهت . ئويغان

 . خهت نۇسخىسىنى ئىشلهتسهك بولىدۇ ukij tuz tom نۇسخىسىغا

 بولمىسا سىزدە . 3 ،   كېرەك  بولۇشى  قويغۇچ  هۆججىتىنى  Media فىلىم Player  Class 

 قاچىالڭ دېگهن  هۆججىتى . دېتالنى  ئورنىنى يېزىق  ۋە  نامىنى  هۆججىتىنىڭ  كىنو  ش ا وخش ئ بىلهن

 ه قىلىپ  يهنى  قويۇڭ ،  ئىچىگه  مۇندەرىجه  بىر  قىلىپ،  ئوخشاش  ئىسمىنى  فىلىم . ۆججهت  ئاندىن

 چىقسا،  كۆرۈمسىز  خهتلىرى  باقسىڭىز،  كۆرۈپ  قويۇپ،  قويغۇچتا  خاسلىقى VobSub هۆججىتى

 تهڭشهش ئۇسۇلى . ئارقىلىق خهت نۇسخىسىنى ئۇيغۇرچه خهت نۇسخىلىرىغا تهڭشهپ قويساق بولىدۇ

 هۆججىت : تۆۋەندىكىچه  بۈر فىلىم  ئاستى  تهرەپ  ئوڭ  قويۇلۇۋاتقاندا  بهلگ جهكتىك ى  سىن  يېشىل  نى ى

 دىن VobSub  DirectVobSub Configure  پراگرامما  باشال « ياكى ۋە ئارقىلىق تالالش

 تاللىسىڭىزمۇ vobsub بىۋاسته  قوزغۇتۇپ  خاسلىقىنى  ئۇسۇلى . بولىدۇ نىڭ  بهلگىلهش

. رەسىمدىكىدەك بولىدۇ
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 بهت  7 بهت  بۇ 31 جهمئى

VobSub نىڭ رولى بولسا سىزگه ئاسما يېزىقنى كۆرسىتىپ بېرىشتۇر . 

 بىر . 4  دىتال Helix Producer Plus لهشتۈرۈۋېتىش ئۈچۈن مهن يېزىقنى كىنوغا  دىگهن

 ، RMVB نى AVI بىلهن  ئايالندۇرغان  فىلىم غا  هۆججىتىنى  يېزىق  فىلىم  سىزگه  دىتال  بۇ

 هۆججهت قىلىپ بىرلهشتۈرەلهيسىز  بىر  ئايالندۇرغۇچ . . هۆججىتىنى  سىز بهك بۇنداق ،   ئۆزىڭىز كۆپ

. ۇ بولىد نى ئىشلهتسىڭىز ڭىز لىغانلىرى خا
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 بهت  8 بهت  بۇ 31 جهمئى

 نى بىرلهشتۈرۈش ئۇسۇلى فىلىم بىلهن هۆججىتى يېزىق ئۇيغۇرچه

 قېچىش «  خهتلىك » تۈرمىدىن  ئۇيغۇرچه  تهرىپىدىن نۇسخىسى فىلىمىنىڭ  گۇرۇپپىسى  سهردار

 گۇرۇ  سهردار  كېيىن،  گۇرۇپپا تارقىتىلغاندىن  سهرخىل  بىر  يهنه  باشقا  ئىنتىل  بىلىك « پپىسىدىن

 فىلىم گۇرۇپپىسى  خېلى كۆپ » تهرجىمه  خهتلىك قىلىپ تارقىتىلغاندىن فىلىملهر قۇرۇلۇپ،  ئۇيغۇرچه

 تورداشالرنىڭ كىشىلهرنىڭ كېيىن،  ئېرىشتى ههمدە  ئېرىشتى ئېتىراپ ياقتۇرۇپ كۆرۈشىگه  . قىلىشىغا

 ئىنتىل بىر قانچه تورداشالر بۇ تېخنىكىنى . قىزىقىدىغانالر كۆپهيدى خنىكىغا تې شۇنىڭ بىلهن بىرگه بۇ

 ئېالن قىلغان بولسىمۇ بهزىلهر چۈشىنهلمىدىمۇ بىلمىدىم  بىلىك « يهنىال نۇرغۇن تورداشالر . سهيناسىدا

 . دەپ ئاغرىنىپ كهلدى » تۇتتى مهخپىي تېخنىكىنى « دىكىلهردىن » تهرجىمه فىلىم گۇرۇپپىسى ئىنتىل

 بۇرۇنال همهلىيهتته ئ  خېلى  تېخنىكا  سىز . ئاشكارىالنغان بۇ  بولسىڭىز پىششىق خهنزۇچىغا ئهگهر

 . ئىزدىسىڭىزمۇ بۇ توغرىدا يېزىلغان نۇرغۇن ياخشى يازمىالرغا ئېرىشهلهيسىز بهيدۇدىن

 مهن  فىلىم ئىنتىل تۆۋەندە  خهتلىك  ئۇيغۇرچه  قىلىنغان  ئېالن  كىرىشتۈرۈش سهيناسىدا

 ئاساسىدا توغرىسىد  يازمىالر  ئۆزۈم ىكى  باشقىالرمۇ ( ئۇسۇلنى ن قازانغا مۇۋەپپهقىيهت كىرىشتۈرۈپ ،

 بىلمهيمهن  قىالمدۇ  چۈشىنىشلىك، ) مۇشۇنداق  بار  ئۆتىمهن تهپسىلىي ئامال  يېزىق . قىلىپ سۆزلهپ

 ى هۆججىتى ۋە فىلىم هۆججهتلىرىنى تېپىش ۋە چۈشۈرۈش، يېزىق هۆججىتىنى تهرجىمه قىلىش  ئۇسۇللىر

 . كۆپ سۆزلهنگهن مۇنبهرلهردە سهيناسى ۋە باشقا ئىنتىل چۈنكى بۇ تېمىدىكى يازمىالر . سۆزلهنمهيدۇ

 بولىدىغان ئهڭ ئاساسلىق  الزىم  خهتلىك فىلىم ئىشلهش ئۈچۈن سىزگه  ئهڭ مۇهىم ئۇيغۇرچه ، 

 ئهڭ ئاساسلىق دېتال . دۇر all VobSub 2.32 نۇسخىسى بولغان نىڭ تولۇق VobSub دېتال

 دېتالنىڭ . ۇشۇ م  بولسا بۇ  نۇسخىلىرى  نۇسخىلىرىدا ( . بولمايدۇ باشقا  باشقا  بىراق  مۇمكىن،  بولۇشىمۇ

 كېرەكلىك هۆججهت  نۇسخىسىنى . چىقىرىۋېتىلگهن بىزگه  باشقا  هۆججهت بار  شۇ تاپالىسىڭىز ئهگهر
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 بهت  9 بهت  بۇ 31 جهمئى

 تېپىپ چۈشۈرۈڭ ) بولىدۇ  نۇسخىسىنى  مۇشۇ  توردىن  جهزمهن  قالسا . شۇڭا  خىل ئۇندىن  ىلىم ف ههر

 بۇ قاچىلىغان بولسىڭىزال دېتالىنى 暴风影音 ئادەتته سىز پهقهت . پروگراممىلىرى كودلىرىنى يېشىش

 پرېسالش ىلىم ف ئهڭ ئاخىردا سىزگه كېرەك بولىدىغىنى . قاچىالنغان بولىدۇ پروگراممىلىرى كود يېشىش

Helix Produce plus بۇنىڭغا . دېتالى , Easy RealMedia Producer V1.94 

VirtualDubMod,  WinAVI   بىلهن دېتالالرنى قاتارلىق ,9.0  هۆججىتى  يېزىق  ئىشلىتىپ،

 . بولىدۇ ۈشكه هۆججىتىنى بىرلهشتۈر فىلىم

 بىر  قويۇپ،  ئىسىم  ئوخشاش  هۆججىتىگه  يېزىق  بىلهن  هۆججىتى  فىلىم  سىز  بىلهن  ئالدى

 كۆچۈرۈڭ  ئىچىگه  قىلىپ، VobSub  Subreync  پروگرامما  باشالش . مۇندەرىجه  ئىجرا  نى

 كۆزنهكتىن  يېزىق Open ئېچىلغان  تهييارلىۋالغان  ئۆزىمىز  يهردىن  بۇ  بېسىپ،  كۇنۇپكىسىنى

 . تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . هۆججىتىنى ئاچىمىز

 كېيىن،  بولغاندىن  ئېچىپ  هۆججىتىنى  هۆججىتىگه Edit يېزىق  يېزىق  بېسىپ،  كۇنۇپكىسىنى

. مىز نىسبهتهن تههرىرلهش ئېلىپ بارى
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 بهت  10 بهت  بۇ 31 جهمئى

 بىز  كۆزنهكتىن  كۆزنهككه كۇنۇپكىسىنى Arial ئاستىدىكى Font بۇ  تۆۋەندىكى  باسساق

 . كۆرۈنىدۇ

 ئاساسلىقى  كۆزنهكته  خهت نۇسخىسى هۆججىتىنىڭ خهت يېزىق بۇ  تىلىنى چوڭلۇقى ،  يېزىق  ۋە

 بولىدۇ چوڭلۇقىنى ۋە نۇسخىسى خهت . بهلگىلهيمىز  بهلگىلىسىڭىز  يېزىق . خالىغانچه تىلى ئهمما
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 بهت  11 بهت  بۇ 31 جهمئى

 رەسىمدىكى هالهتكه  1 كۇنۇپكىسىنى بېسىپ، جهزم ئاندىن ئىككى قېتىم . تالالڭ ئهرەبچىنى ئۈچۈن

 قويىمىز  ساقالپ  ئۆزگهرتىشلهرنى  بۇ  كېلىپ،  بىلهن . قايتىپ  ئىسىم  ئهسلىدىكى  يهنىال  ساقلىغاندا

 . ئوخشاش قىلىپ ساقالڭ

 بىلهن فىلىم بىلهن دېتالى پرېسالش فىلىم قىلىپ بولغاندىن كېيىن بىز پهقهت خالىغان يۇقىرىقىالرنى

 RMVB پرېسالپ ئهگهر سىز فىلىم هۆججىتىنى . بولۇۋېرىدۇ بىرلهشتۈرسهك پرېسالپ يېزىق هۆججىتىنى

 Helix ياكى Easy RealMedia ProducerV1.94 شهكلىدىكى هۆججهت چىقارماقچى بولسىڭىز

Producer Plus ئهگهر . ئىشلىتىڭ دېتاللىرىنى AVI ىكى هۆججهت چىقارماقچى بولسىڭىز شهكلىد 

WINAVI9.0 تۆۋەندە . دېتالالرنى ئىشلىتىڭ دېگهندەك Easy RealMedia ProducerV1.94 

 . جهريانىنى كۆرۈپ چىقايلى پرېسالش دېتالى ئارقىلىق

 بىلهن  Easy ئالدى RealMedia  ProducerV1.94 فىلىم . قوزغىتىمىز دېتالىنى   ئاندىن

 . دىكىدەك تۆۋەن . هۆججىتىنى قوشىمىز

 تهڭشهش  پارامېتىرالرنى  فىلىمگه دېگهن ئاندىن  بولغان  چىقارماقچى  بېسىپ، كۇنۇپكىنى
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 بهت  12 بهت  بۇ 31 جهمئى

 بارىمىز  ئېلىپ  تهڭشهش  كۆزنهككه جهزم ئاخىردا . نىسبهتهن  مۇشۇ  يهنه  بېسىپ،  كۇنۇپكىسىنى

 تۆۋەندىكى  باسساق دېگهن باشالش پرېسالشنى كېلىپ،  ۋەزىپه . باشاليدۇ پرېسالشنى كۇنۇپكىنى

 يېزىق هۆججىتى بىلهن فىلىم . اخىرالشقاندىن كېيىن هاسىل بولغان هۆججهتنى قويۇپ كۆرۈپ باقساق ئ

 . هۆججىتىنىڭ بىرلهشكهنلىكىنى كۆرەلهيسىز

 هاسىل قىلماقچى بولغان هۆججهتنىڭ ئېنىقلىقى، بولۇشى ئاستا  سۈرئىتىڭىزنىڭ تىز پرېسالش  سىز

 مىنۇتلۇق 43 مهن بىر ارى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئىقتىد كومپيۇتېرىڭىزنىڭ ۋە تىپى ۋە رازمېرى

 بۇ ( ئىشلىتىپ دېتالنى Easy RealMedia ProducerV1.94 فىلىم بىلهن يېزىقنى بىرلهشتۈرۈشته

 ، فىلىمنىڭ ) سۆزلهنمهيدۇ تهپسىلىي بۇيهردە . بىلوگىدا بار ئېلكىتاپ ئۇسۇلى ئابرال ئىشلىتىش دېتالنى

 624 352 چوڭلۇقى X هاسىل   تىپى دىغان بولى ،  سۈزۈكلۈكى RM هۆججهت  فىلىم  بويىچه 80 % ،

 قىل  قىممهت بويىچه  كۆڭۈلدىكى  ههممىنى  پرېسالش ئېلىپ بارسام، يهنى  پرېسالپ مىنۇتتا 14 ىپ،

 هۆججهت چوڭلۇقى . بولدى  مېگابايت 149 كېيىن پرىسالنغاندىن بولۇپ، مېگابايت 350 ئهسلى

 كۆرسىتىش +AMD5000 مهركىزى بىر تهرەپ قىلغۇچ ئاساسلىق  سهپلىمىسى كومپيۇتېرىمنىڭ . بولدى

 ساقلىغۇچ GT8500 كارتىسى  ئىچكى ، 1G . ئۆزىڭىزنىڭكىنى   ئاساستا  باقسىڭىز سېلىشتۇرۇپ مۇشۇ

. تۆۋەندىكىسى مهن سىناق ئۈچۈن كىرىشتۈرگهن فىلىمدىن بىر كۆرۈنۈش . بولىدۇ
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 ئابرال ئېلكىتاپلىرى http://ilkitap.blogbus.com 

 بهت  13 بهت  بۇ 31 جهمئى

 ئاساسىدا  ئىزدىنىش  دەسلهپ  مېنىڭ  مۇۋەپپىقىيهت هۆججىتىنى srt يۇقارقىسى  كىرىشتۈرۈپ،

 ئهمىليهتته  بولۇپ،  ئۇسۇلۇم  قىلىشىمچه ( قازانغان  هىس  كىرىشتۈرۈشته ) مېنىڭ  يېزىقنى  بىلهن  فىلىم

ssa ياكى aas خىل   ههر  ئارتۇقچىلىقى  چوڭ  ئهڭ  شهكلىنىڭ  هۆججهت  خىل  بولۇپ،بۇ  هۆججىتى

 بىلهن ئوخشاش بولۇپ، فىلىم هۆججىتى srt كىرىشتۈرۈش ئۇسۇلى يۇقارقى . ئۈنۈملهرنى قوشۇشقا بولىدۇ

 بىر مۇندەرىجه ئىچىگه قويۇپ، يۇقارقى  هۆججىتى بىلهن يېزىق هۆججىتى ئىسمىنى ئوخشاش قىلىپ،

 بولىدۇ  كىرىشتۈرسىڭىز  بىلهن  بىرىسى  خالىغان  توغرىسىدا ssa تۆۋەندە . دىتالالرنىڭ  هۆججىتى

. تهپسىلى توختىلىمىز
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 بهت  14 بهت  بۇ 31 جهمئى

 خهت شهكلىگه ههرخىل ئۈنۈملهرنى قوشۇش ئۇيغۇرچه خهتلىك فىلىملهردىكى ئاسما

 دەسلهپ  گۇرۇپپىسى  قېچىش « سهردار  قىلىپ تارقاتقاندىن » تۈرمىدىن  خهتلىك  ئۇيغۇرچه  فىلىمىنى

 ئۇيغۇر  مانا  هازىر  كېلىپ،  بارلىققا  يوقلۇقتىن  ئىشلهش گۇرۇپپىسى  خهتلىك فىلىم  ئۇيغۇرچه  كېيىن،

 قۇرۇلدى، يهنه » ئىنتىل تهرجىمه فىلىم گۇرۇپپىسى – بىلىك « تورچىلىقىدا بهلگىلىك ئورۇن تىكلىگهن

 يهنه  ئالدىغا بىلىشىمچه  ئۆز  شهخسلهرمۇ  قانچه  فىلىملهرنى ، بىر  قانچه  بىر  ئاساسهن،  قىزىقىشىغا

 تارقاتتى  قىلىپ  ئۈچۈن . تهرجىمه  قىلىشى  تهرەققىي  تېخىمۇ  ئىشلىرىنىڭ  فىلىم  خهتلىك  ئۇيغۇرچه

 خهتل « بىلوگىمدا ئۆتكهندە  ئۇسۇلى ئۇيغۇرچه  ئىشلهش  فىلىم  ئىدىم » ىك  تونۇشتۇرغان  كېيىن . نى

 راستىمنى دېسهم . تورداشالر بهزى ئۈنۈملهرنى قانداق قوشۇش توغرۇلۇق سوئالالرنى سورىغان بولدى

 ئىدىم  بىلهلمىگهن  مهنمۇ  قوشۇشنى  قانداق  ئۈنۈملهرنى  خىل  تور . بۇ  خهنزۇچه    بىلهن  شۇنىڭ

 نهرس  بهزى  يۈرۈپ  ئاختۇرۇپ  ئايدىڭالشتۇرۇۋالدىم بهتلىرىنى  بولسىمۇ  ئازراق  تۆۋەندە . ىلهرنى

 . تورداشالرغا ئۆزۈمنىڭ ئاشۇ كىچىككىنه بىلىۋالغان نهرسهمنى سۆزلهپ بهرگۈم بار

 ئاسما خهت شهكلى هۆججىتى توغرىسىدا  1

 ئىشلىتىدىغىنى  كۆپرەك  ئادەتته  بولۇپ،  كۆپ  شهكلى  هۆججهت  خهت  ئاسما  , فىلىملهرنىڭ srt, 

idx+sub,  aas,  ssa smi ئىچىدە . قاتارلىقالر   خهت idx+sub بۇنىڭ  رەسىملىك  بولسا

 ساقالنغان  هالىتىدە  رەسىم  خهتلهر  بارلىق  شهكىلدىكى  خىل  بۇ  ئېيتقاندا  مۇنداقچه  بولۇپ،  شهكلى

 بۇ يهردە ئارتۇق تونۇشتۇرۇلمايدۇ . بولىدۇ  بولۇپ،  、srt、ssa . بۇنى تههرىرلهش بىر ئاز قۇاليسىز

smi aas ئۆزگهرتىش قاتا   ياساش ۋە  بولۇپ،  شهكلى  هۆججهت  تىپىدىكى  تېكىست  بولسا  رلىقالر

 بۇ خىل تېكىست تىپىدىكى هۆججهتلهرنى خهنزۇالر ئادەتته قول ئارقىلىق يېزىپ . ئىنتايىن قۇاليلىق

هۆججىتىنى سىكانىرالش ئارقىلىق idx+sub چىقىدىكهن ياكى بولمىسا، مهخسۇس رەسىم تىپىدىكى
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 بهت  15 بهت  بۇ 31 جهمئى

) ocr ئارقىلىق تېخنىك   ئايالندۇرىدىكهن ) ىسى  هۆججهتكه  تىپىدىكى  تور . تېكىست  ئۇيغۇر

 قىلىپ  تهرجىمه  ئارقىلىق  قول  بىر  بىرمۇ  بولسا،  هۆججىتىنى  يېزىق  فىلىملهرنىڭ  بهتلىرىدىكى

 . هۆججهت شهكلى بولۇپ، ئۇنىڭغا يهنه srt هازىر تور بهتلىرىدە كهڭ ئىشلىتىلىۋاتقىنى . چىقىۋاتىمىز

style بولىدۇ هۆججهت   ئۈنۈملهرنى قوشقىلى  قىسىم  بىر  ماسالشتۇرۇپ ئىشلىتىش ئارقىلىق  . شهكلىنى

 . بىرىگه ئايالندۇرغىلى بولىدۇ  ئارا بىر  ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ بىر قانچه خىل هۆججهت شهكلىنى ئۆز

Srt هۆججهت شهكلى بولسا، چىڭخۇ ئۇنىۋېرسىتېتى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنى مهشىقلهندۈرۈش 

 清华大学大学生研究训练计划(STUDENTS ( پىالنى RESEARCH  TRAINING) ( بۇ 

 ئىكهن Srt قىسقارتىلىپ،  ئاتالغان  دەپ  پهيدا . پىالنى  ئاساسىدا  شۇ  هۆججهت شهكلى  خىل  بۇ

 . بولغان هۆججهت شهكلى ئىكهن

 يېزىق هۆججىتىگه ئۈنۈم قوشۇشتا، مهن خهنزۇ تور بهتلىرىدىنى ئاختۇرۇش ئارقىلىق،  ئۈنۈم قوشۇشتا

ssa قواليسىز هت شهكلى هۆجج   سهل  قىلىشتا  تهرجىمه  ئهمما،  ئىشلىتىشنىڭ قواليلىق ئىكهنلىكىنى  نى

 قىلدىم ئىكهنلىكىنى  ئۇ . هىس  پارامىتىرلىر شۇنداقال  ۋە  مىسال  نۇرغۇن  توغرىسىدىكى نىڭ  ى

 تاپتىم  پارامىتىرالرنى . ئۇچۇرالرنى  بۇ  شهكلىگ SRT ئوخشاشال ههمدە  ئىشلهتكىلى ىمۇ هۆججهت

 . بولىدىكهن

aas بولسا   سهكسهن ssa هۆججهت شهكلى    بولۇپ،  نۇسخىسى  هۆججهت شهكلىنىڭ كېڭهيتىلگهن

 . ئىكهن بىلهن ئوخشاش ssa پىرسهنت بۇيرۇقالر

 بىر قانچه خىل هۆججهت شهكلىنى ئۆز  ىغان بىرىگه ئايالندۇرغىلى بولىد  بىر ئارا  ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ

 چۈشۈرگ  توردىن  ئهندىزەم  مېنىڭ  شۇڭا  قىلىشتا SRT هن بولغاچقا،  تهرجىمه  شهكلىنى  هۆججهت

 ئۇنى  كېيىن،  پۈتكهندىن  تهرجىمىسى  قوشۇپ، ssa ئىشلىتىپ،  ئۈنۈم  ئاندىن  ئايالندۇرۇپ،  غا

 . فىلىمگه كىرىشتۈرۈش بولدى

 بىلهن  ئالدى  قوشۇش ssa تۆۋەندە  ئۈنۈم  ۋە  پارامىتىرلىرى  قىسىم  بىر  شهكلىنىڭ  هۆججهت

. ۆتىمىز توغرىسىدىكى مىسالالرنى سۆزلهپ ئ
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 بهت  16 بهت  بۇ 31 جهمئى

2 . SSA هۆججىتىنىڭ قۇرۇلمىسى 

SSA بۆلهك كود ئۇچۇرلىرى بۆلىكى  1 . هۆججىتى ئاساسلىق ئۈچ بۆلهكتىن تهركىب تاپىدۇ ) Script 

Info بۆلهك  2 ، ) بۆلىكى [v4 Styles] ،بۆلهك  3 بۆلىكى Events بۆلىكىدىن ئىبارەت . 

 ) Script Info ( كود ئۇچۇرلىرى بۆلىكى . 1

 سى، يېزىق هۆججىتى ئىشلىگۈچىگه مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالر، يېزىق ئورنىنى بۇ بۆلهكته نهشر نۇسخى

 بار  دېگهندەكلهر  ئۇچۇرلىرى  ئورنى  كوردىنات  بهلگىلهيدىغان  ئورنىنى  ئادەتته . كۆرسىتىش

 . بهلگىسى بىلهن ئىپادە قىلىنىدۇ ) ؛ ( چۈشهندۈرۈش  خاراكتېرلىك ئۇچۇرالر  چېكىتلىك پهش

 . ىقنى كۆرسىتىش ئورنىنى بهلگىلهيدىغان كوردىنات ئۇچۇرلىرى بۇ بۆلهكته ئهڭ مۇهىمى يېز

PlayResX: 384 

PlayResY: 288 

 يهنى 4:3 بولسا 288 × 384  كۆرسىتىش ئۆلچىمى  كىچىكلىك – هۆججىتىنىڭ چوڭ VCD نىسبهتته

 كۆرسىتىدۇ SSA . ئۆلچىمى  كوردىناتىنى  كۆرسىتىلىش  يېزىقنىڭ  بولسا،  هۆججىتىدە  ئهگهر . يېزىق

 فىلىمىڭىز سىز  چۈشۈرگهن  بولىدۇ 16:9 نىڭ  تهڭشىۋالسىڭىزال  ئۆزىڭىز  بولسا،  : مهسىلهن . نىسبهتته

 گه تهڭشهپ 480 ؛ 640 بولسا، سىز يۇقىرىقى ئىككى ساننى 480 ؛ 640 مهلۇم بىر كىنونىڭ ئۆلچىمى

 بولدى  كهڭلىكىنى PlayResX بۇنىڭدىكى . قويسىڭىز  بولسا PlayResY ، ) گورىزونتال ( بولسا

 بىلدۈرىدۇ ئېگىزل  ياخشىسى ). ۋېرتىكال ( ىكنى  ئهڭ  تهڭشهش جهريانىدا  قىلىڭكى  دىققهت  شۇنىڭغا

 ئومۇمى  تهڭشىسىڭىز،  كېيىن  بولغاندىن  قوشۇپ  ئۈنۈم  ئهگهر  تهڭشهڭ،  بۇرۇن،  قوشۇشتىن  ئۈنۈم

 كوردىناتى  كۆرسىتىلىدىغان  ئۈنۈمنىڭ  قوشۇلغان  بىلهن،  ئۆزگهرگهن  كهڭلىك  بىلهن  ئېگىزلىك

 بۇ جايالرنىمۇ بىر ئۆزگهرمىگهن  كېلىدۇ  بولۇپ،  تۆۋەندىكىسى بىر يېزىق . بىرلهپ ئۆزگهرتىشكه توغرا

 . هۆججىتىنىڭ كود ئۇچۇرلىرى بۆلىكى

[Script Info] 

;This is a Sub Station Alpha v4 script.
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;For Sub Station Alpha info and downloads, 

;go to http://www. eswat. demon. co. uk/ 

;or email kotus@eswat. demon. co. uk 

; 

;Note: This file was created by abral. 

;go to http://ilkitap. blgobus. com 

ScriptType: v4.00 

Collisions: Normal 

PlayResX: 864 

PlayResY: 352 

Timer: 100.0000 

 ) V4 Styles ( ئۇسلۇب بۆلىكى . 2

 بولسا،  بۆلهك  بۆلىكىدە بۆلهكتىكى  3 بۇ  هادىسه  ئىشلىتىلىدىغان ) Events ( يهنى  ئومۇميۈزلۈك

 كىچىكلىكى، رەڭگى قاتارلىقالرغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالرنى  تۈرلۈك، خهت نۇسخىسى، خهتنىڭ چوڭ

 بىر هۆججهتته بىر قانچه ئۇسلۇب ئىشلىتىشكه . ساقاليدىغان بۆلهك بولۇپ، ئۇسلۇب بۆلىكى دېيىلىدۇ

 . سلۇب بۆلىكىنىڭ ئاساسى فورماتى تۆۋەندىكىسى ئۇ . بولىدۇ

Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, TertiaryColour, BackColour, 

Bold,  Italic,  BorderStyle,  Outline,  Shadow,  Alignment,  MarginL,  MarginR,  MarginV,  AlphaLevel, 

Encoding 

 بۆلىكىنىڭ ئاس  ئۇسلۇب  بۇ  بۇنىڭدا مانا  بولۇپ،  فورماتى  ئۇسلۇبنىڭ ئىسمى Name اسلىق  بولسا

 ئادەتته  قىممىتى  كۆڭۈلدىكى  قوشماقچى . بولىدۇ Default بولۇپ،  ئۇسلۇب  بىر  يهنه  سىز  ئهگهر

 ئۇسلۇب قوشىسىز،  نامنى بېرىپ،  خالىغان بىر  ئۆزىڭىز  كۆڭۈلدىكى ئۇسلۇب ئاستىغا  مۇشۇ  بولسىڭىز،

 ئۆزى  ئۇسلۇب ئىسمىنى ههمدە هادىسه بۆلىكىدە  نام بهرگهن ئۇسلۇبنى ئىشلهتمهكچى بولسىڭىز، ڭىز
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 فونت نامىنى Fontname . ئهسكهرتىسىز  يهنى  بولغان خهت نۇسخىسى  ئىشلهتمهكچى  سىز  بولسا،

 قايسى خىل فونتنى ئىشلهتمهكچى بولسىڭىز شۇخىل فونت نامىنى يازىسىز؛ . بىلدۈرىدۇ

Fontsize ،بولۇپ   چوڭلۇقى  فونتنىڭ  بولىدۇ؛ 72  8 بولسا  ئالسا  قىممهت  بولغان

PrimaryColour ،بولۇپ   رەڭ  يېزىلىدۇ HXXXXXX& ئاساسلىق  نىڭ X بۇنىڭدا . شهكلىدە

 يېزىلىدۇ؛ 0f ئورنىغا  سانالر  سىستېمىدىكى  ئالتىلىك  ئون  SecondaryColour بولغان

 امكا رەڭگى؛ خهتنىڭ چۆرىسى يهنى ر TertiaryColour ئىككىنچى نۆۋەتته كۆرۈنىدىغان رەڭ؛

BackColour بېرىلدى   كودى  رەڭلهرنىڭ  قىسىم  بىر  تۆۋەندە  رەڭگى؛  بويىچه . سايه  شۇ

 . پايدىالنسىڭىز بولىدۇ

&Hffffff   ئاق &H8080ff   قىزىل  سۇس &H000000   قارا &H80ffff   سېرىق  سۇس

&H0000ff   قىزىل  توق &HFF8000   كۆك  ئوچۇق &H00ffff   سېرىق  توق &H80ff00 

 سۇس يېشىل &Hff0000   توق كۆك &H00ff00   ئوچۇق يېشىل &H008000   توق يېشىل

&Hff00ff   بېغىر رەڭ  ) بىنهپشهرەڭ ( &H0080ff   ئاپېلسىن رەڭ &H8000ff   (قىزىلراق)بېغىر رەڭ

&Hff0080   بىنهپشهرەڭ &Hffff00   سۇس كۆك

Bold توم هالهتته كۆرسىتىدۇ 1 ئىنچىكه كۆرسىتىلىشى بولۇپ، – خهتنىڭ توم   توم 0 ، بولسا  بولسا

 . هالهتته كۆرسهتمهيدۇ

Italic ،بولسا يانتۇ 0 بولسا يانتۇ هالهتته كۆرسىتىدۇ، ئهگهر 1 يانتۇ ياكى تۈز كۆرسىتىلىشى بولۇپ 

 . هالهتته كۆرسهتمهيدۇ

BorderStyle دائىرىسى   ئىلىش  قىممهت  ئۇسلۇبىنىڭ  نورمال، 1 رامكا  بىر 3 بولسا  بولسا

 . قاپلىۋالغان رايون كۆرۈنىدۇ

Outline قانچه چوڭ سان يېزىلسا، رامكا شۇنچه . بولىدۇ 4  1 رامكىنىڭ كهڭلىكى بولۇپ، قىممىتى 

 . كهڭ كۆرۈنىدۇ

Shadow قانچه چوڭ سان يېزىلسا سايىسى شۇنچه . بولىدۇ 4  0 سايىنىڭ ئارىلىقى بولۇپ، قىممىتى
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. قېلىن بولىدۇ

Alignment ئوڭ   بولۇپ،  توغرى – توغرىلىنىش هالىتى  مۇهىم . الش دېگهندەك سولغا  ئىنتايىن  بۇ

 . نى ئالمايدۇ 8 بىلهن 4 بىراق ئارىلىقتا . بولغان سانالر 11  1 بولۇپ، قىممىتى

MarginL قىممىتى   بولۇپ،  ئارىلىقى  بولغان  بىلهن  تهرەپ  سول  گىچه 0PlayResX يېزىقنىڭ

 . لگهن قىممهتتۇر بولسا كود ئۇچۇرلىرى بۆلىكىدە ئېنىقلىما بېرى PlayResX بۇ يهردىكى . بولىدۇ

MarginR يېزىقنىڭ ئوڭ تهرەپ بىلهن بولغان ئارىلىقى بولۇپ بۇنىڭمۇ قىممىتى PlayResX  0 

 . گىچه بولۇپ، يۇقىرىقى بىلهن ئوخشاش

MarginV قىممىتى   بولۇپ،  ئېگىزلىكى  بولساكود PlayResY بولۇپ، 0PlayResY يېزىقنىڭ

 . ئۇچۇرلىرى بۆلىكىدە بهلگىلهنگهن قىممهتتۇر

AlphaLevel خهتنىڭ سۈزۈكلۈكى ) 字体透明度 ( ،بولۇپ &HXX بۇنىڭدىكى . شهكلىدە يېزىلىدۇ 

X 0 بولساf بولغان ئون ئالتىلىك سىستېمىدىكى سانالردىن ئىبارەت . 

Encoding بولىدۇ 178 ، ئهرەبچه 134 تىل كودى بولۇپ، خهنزۇچه ئاددىي خهت . 

 ) Events ( هادىسه بۆلىكى  3

 بۆلهك ئاساسلىق يېزىق ب  ساقلىنىدۇ بۇ  بۆلهكته  مۇشۇ  قىلىنغان خهتلهر  بارلىق تهرجىمه  ۆلهك بولۇپ،

 بۆلهكته  2 هادىسه بۆلىكىدە يالغۇز يۇقىرىدا يهنى . ههمدە تۈرلۈك ئۇسلۇبالر مۇشۇ بۆلهكته ئىشلىتىدۇ

 ۋە  ئۈنۈملهرنى  تۈرلۈك  يهنه  قالماي  بولۇپال  ئىشلىتىشكه  ئۇسلۇبالرنى  تۈرلۈك  SSA بهلگىلىگهن

 . تۆۋەندە ئۇنىڭ ئاساسى فورماتى كۆرسىتىلدى . ڭ تۈرلۈك كودلىرىنى ئىشلىتىشكه بولىدۇ هۆججىتىنى

Format: Marked, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text 

 . بولۇپ، ئادەتته مۇنداق شهكلىدە بولىدۇ

Dialogue: Marked=0,0:00:01.34,0:00:02.05, Default,,0000,0000,0000,,   ) دىئالوگ مهزمۇنى (

 دىئالوگ ياكى مونولوگ چوقۇم  بىر  بىلهن باشلىنىدۇ Dialogue ههر  تۆۋەندە هادىسه . دېگهن سۆز

 . بۆلىكىنىڭ ههر بىر پارامېتىرلىرىنى قىسقىچه چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمىز

1  Marked دەپال يېزىلىدۇ 0 بولسا بهلگه بولۇپ، ئادەتته .
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2  Start هزمۇنىنىڭ ئېكراندا كۆرسىتىلىش ۋاقتىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولسا دىئالوگ م . 

3  End بولسا دىئالوگ مهزمۇنىنىڭ ئېكراندا كۆرسىتىلىش ۋاقتىنىڭ ئاخىرلىشىش نۇقتىسى . 

4  Style بهلگىلىگهن ئۇسلۇب نامىنى   يۇقىرىقى ئۇسلۇب بۆلىكىدە  بۇنىڭغا  ئۇسلۇب بولۇپ،  بولسا،

 ئادەتته . يازىمىز  ئادەتتىكى . بولىدۇ Default يېزىلمىسا  خهتلىرىنى  بۆلهكلهرنىڭ  بهزى  ئهگهر

 ئۆزىڭىز  بهلگىلهپ،  ئۇسلۇب  قانچه  بىر  بولسىڭىز  كۆرسهتمهكچى  باشقىچه    مهزمۇنىدىن  دىئالوگ

 خالىغان ئۇسلۇب نامىنى  بۇ يهردە كىرگۈزۈپ قويسىڭىز، شۇ بۆلهك باشقا مهزمۇنالردىن پهرقلىق هالدا

 . يىچه كۆرۈنىدۇ سىز بهلگىلىگهن ئۇسلۇب بو

5  Name بۇ يهردىكى Name بولسا، ئۇسلۇب بۆلىكىدىكى Name بىلهن ئوخشاش ئهمهس، بۇ 

 . ئادەتته يېزىلمايدۇ . يهردە ئۇ پهقهتال بىر ئىزاهات خاراكتېرىدە كۈلىدۇ

6  MarginL 0 يېزىقنىڭ سول تهرەپ بىلهن بولغان ئارىلىقى بولۇپ، قىممىتىPlayResX گىچه 

 قىممهت رول ئهگه . بولىدۇ  بهلگىلهنگهن  بۆلىكىدە  ئۇسلۇب  بهلگىلىسهك،  قايتا  ئۇنى  يهردە  بۇ  بىز  ر

 بىلهن . ئوينىمايدۇ  جۈملىلهردىكى  باشقا  ئورنى  كۆرسىتىلىش  دىئالوگنىڭ  جۈمله  بىر  ئاشۇ  يهنى

 . ئوخشاش بولمايدۇ

7  MarginR يېزىقنىڭ ئوڭ تهرەپ بىلهن بولغان ئارىلىقى بولۇپ بۇنىڭمۇ قىممىتى PlayResX  0 

 . گىچه بولۇپ، يۇقىرىقى بىلهن ئوخشاش

8  MarginV قىممىتى   بولۇپ،  ئېگىزلىكى  بۇ 0PlayResY يېزىقنىڭ  بىز  ئهگهر  بولۇپ،  گىچه

 يهنى ئاشۇ . يهردە ئۇنى قايتا بهلگىلىسهك، ئۇسلۇب بۆلىكىدە بهلگىلهنگهن قىممهت رول ئوينىمايدۇ

 . ا جۈملىلهردىكى بىلهن ئوخشاش بولمايدۇ بىر جۈمله دىئالوگنىڭ كۆرسىتىلىش ئورنى باشق

9  Effect يهردە   بۇ  بىز  بولۇپ،  بۆلىكى  ئۈنۈم  تۈرلۈك  قوشۇلىدىغان  يېزىققا  يېزىق SSA بولسا،

 ئۈنۈملىرىگه  يېزىق  ههرىكهتچان  تۈرلۈك  ئارقىلىق  ئىشلىتىش  كودلىرىنى  تۈرلۈك  هۆججىتىنىڭ

 . ئېرىشهلهيمىز

10  Text ۆرسىتىلىدىغان دىئالوگ مهزمۇنىدۇر بۆلىكى بولسا، ئېكراندا ك .
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3 . SSA ۋە ئۇنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى هۆججىتىنىڭ تۈرلۈك كودلىرى 

 كودتا ئىشلىتىلىدىغان تۈرلۈك بهلگىلهر  1

 پارامېتىر <..>

 ) يازسىمۇ يازمىسىمۇ بولىدىغان ( ئىختىيارى تاللىنىدىغان تۈر [..]

 خالىغان بىر پارامېتىرنى تالالش كېرەك <../..>

 بهلگىسى ئارىسىغا ئېلىنىشى {} بهلگىسى قويۇلۇشى كېرەك ۋە بارلىق كودالر \ لىق كودالر ئالدىغا بار

 . الر بۇنىڭ سىرتىدا N,\n,\h\ پهقهت . كېرەك

\N ئالماشتۇرۇش بهلگىسى   قۇر  ئارىلىق . بولسا،  ئارىسىدا  ئالماشتۇرۇلغاندىن كېيىن ئىككى قۇر  قۇر

 بولمايدۇ

\n ۋە \h ه بوش ئورۇن بهلگىسى بۇ ئىككى بهلگ . 

 تۈرلۈك كودالر  2

\b<0/1>  توم خهت ئىشلىتىلىدۇ 1 . توم خهت ئىشلىتىلمهيدۇ 0 . توم خهت . 

\i<0/1>  يانتۇ خهت ئىشلىتىلىدۇ 1 . يانتۇ خهت ئىشلىتىلمهيدۇ 0 . يانتۇ خهت . 

\bord<width>  رامكا كهڭلىكى . Width قانچه سان . گىچه 4  1 نىڭ قىممهت ئىلىش دائىرىسى 

 . چوڭ بولسا، رامكىمۇ شۇنچه كهڭ بولىدۇ

\shad<depth>  سايه ئارىلىقى . depth سان قانچه . گىچه 4  0 نىڭ قىممهت ئىلىش دائىرىسى 

 . چوڭ بولسا، سايىمۇ شۇنچه قېلىن كۆرۈنىدۇ

\r<style>  مهسىلهن . خهت شهكلىنى ئۆزگهرتىش . Default ، Font1 دېگهندەك . 

\r\r – نى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئهسلى خهت شهكلى . 

\fn<font name>  مهسىلهن . خهت شهكلىنى ئۆزگهرتىش . Ukij tuz tom دېگهندەك . 

\fs<font size>  گىچه بولىدۇ 72  8 . ئادەتته ئىشلىتىلىدىغان دائىرىسى . خهت رازمېرى .
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 بهت  22 بهت  بۇ 31 جهمئى

\fsc<x/y><percent>  خهتنى كىچىكلىتىش . X ،بولسا، گورىزونتال يۆلىنىشكه y ل بولسا ۋېرتىكا 

 كۆڭۈلدىكى . دىن چوڭ بولغان قىممهت ئالىدۇ 0 بولسا بولسا percent . يۆلىنىشكه ۋەكىللىك قىلىدۇ

 . بولىدۇ %100 قىممىتى  ئادەتته

\fsp<pixels>  خهتنىڭ ئارىلىقىنى تهڭشهيدۇ . Pixels نىڭ قىممهت ئىلىش دائىرىسى ههقىقىي 

 . كۆڭۈلدىكى قىممىتى نۆل . ىدۇ بولسىمۇ بول 0 سان بولۇپ، مۇسبهت سان، مهنپىي سان ياكى

\fr[<x/y/z>]<degrees>  پىرقىرىتىش   يۆلىنىشكه، X ). ئايالندۇرۇش ( خهتنى  گورىزونتال  بولسا،

y بولسا ۋېرتىكال يۆلىنىشكه ۋەكىللىك قىلىدۇ . Z بولسا ئېكران كوردىناتىغا قارىتا ۋېرتىكال هالهتنى 

 بولس Degrees . كۆرسىتىدۇ  سان  مۇسبهت  قىممىتى  يۆلىنىشته، نىڭ  قارشى  يۆلىنىشىگه  سائهت  ا،

 . مهنپىي سان بولسا سائهت يۆلىنىشى بويىچه ئايلىنىدۇ

\c&H<XXXXXX>  رەڭنى ئۆزگهرتىدۇ . XXXXXX ئون ئالتىلىك سىستېمىدىكى قىممهت   بولسا

 . تۈرلۈك رەڭلهرنىڭ قىممىتى يۇقىرىدا ئۇسلۇب بۆلىكىدە بېرىلدى . ئالىدۇ

\1c&H<XXXXXX>  ڭنى ئۆزگهرتىدۇ ئاساسى رە . 

\2c&H<XXXXXX>  قوشۇمچه رەڭنى ئۆزگهرتىدۇ . 

\3c&H<XXXXXX>  رامكا رەڭگىنى ئۆزگهرتىدۇ . 

\4c&H<XXXXXX>  سايه رەڭگىنى ئۆزگهرتىدۇ . 

\alpha&H<XX>  سۈزۈكلۈك دەرىجىسىنى ئۆزگهرتىدۇ . X 0 نىڭ قىممىتى بولساf گىچه بولغان 

 سانال  سىستېمىدىكى  ئالتىلىك  ئالىدۇ ئون  سۈزۈكلۈك . رنى  خهتنىڭ  بارلىق  بىرگه  بىلهن  شۇنىڭ

 . قىممهت قانچه چوڭ بولسا، شۇنچه سۈزۈكلۈكى شۇنچه كۈچلۈك بولىدۇ . دەرىجىسىنى ئۆزگهرتىدۇ

\1a&H<XX>  ئاساسى گهۋدىنىڭ سۈزۈكلۈكى . 

\2a&H<XX>  قوشۇمچه گهۋدىنىڭ سۈزۈكلۈكى . 

\3a&H<XX>  رامكىنىڭ سۈزۈكلۈكى . 

\4a&H<XX>  سايىنىڭ سۈزۈكلۈكى .
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 بهت  23 بهت  بۇ 31 جهمئى

\move(<x1>, <y1>, <x2>, <y2>[, <t1>, <t2>])  خهتنىڭ يۆتكىلىش ئۈنۈمى . 

x1, y1 يۆتكىلىشنىڭ باشلىنىش كوردىناتى . x2, y2 ئاخىرلىشىش كوردىناتى   ,t1 . بولسا t2 بولسا 

 نۇقتىسى  ئاخىرلىشىش  ۋە  باشلىنىش  ك . يۆتكىلىشنىڭ  يېزىقنىڭ  يېزىلمىسا  ۋاقتى ئهگهر  ۆرسىتىلىش

 . ئاساس قىلىنىدۇ

\pos(<x>,  <y>) – ئۆزگهرتىش   مهجبۇرى  بولغان y ۋە X . كوردىناتنى  ئۆزگهرتمهكچى  بولسا

 . بىلدۈرىدۇ ) يېزىقنىڭ يىڭى ئورنىنى ( كوردىناتنى

\t([<t1>, <t2> ], [<accel>], <style modifiers>) – بىر . ههرىكهتچان ئۈنۈم   بىرال ۋاقىتتا

 ئۈنۈمن  بولىدۇ قانچه  ئىشلهتكىلى  تهڭال  ,t1 . ى t2 ۋە   باشلىنىش  ئۈنۈمنىڭ  ههرىكهتچان  بولسا

 ۋاقتى  قىلىدۇ . ئاخىرلىشىش  ئاساس  ۋاقتىنى  ئاخىرلىشىش  ۋە  باشلىنىش  يېزىقنىڭ  يېزىلمىسا  . ئهگهر

Accel قىلىشنى كۆرسىتىدۇ   سۈرئىتىنى كونترول  ئۈنۈمنىڭ   ههرىكهتچان  ئۇنىڭ ئىشلىتىلىش . بولسا

 ئادەتته قىممىتى . 1 كۆڭۈلدىكى قىممىتى . كۆپ قۇرلۇق يېزىقالرغىمۇ تهسىر قىالاليدۇ . كهڭرى دائىرىسى

0<accel<1 بولغاندا سۈرئهت تېزلىكتىن ئاستىلىققا ئۆزگىرىپ بارىدۇ . accel>1 بولسا ئاستىلىقتىن 

 . تىزلىققا ئۆزگىرىپ بارىدۇ

style modifiers چه ئىشلىتىشكه بولىدىغان ئۈنۈملهر تۆۋەندىكى : 

\bord,\shad,\fsc<x/y>,\fsp,\fs,\fr[<x/y/z>],\move, c,\<1/2/3/4>c,\alpha,\<1/2/3/4>a 

\fad(<t1>,  <t2>)  قېنىقلىشىش ئۈنۈمى   سۇسلىشىش ۋە  كۆرسىتىلىدىغان t1 . تهدرىجىي  بولسا

 ېكۇنتنى س 1 يېزىلسا 1000 ۋاقىت بىرلىكى دەقىقه بولۇپ، . بولسا يوقاپ كېتىدىغان ۋاقتى t2 . ۋاقتى

 . بىلدۈرىدۇ

\fade(<a1>,  <a2>,  <a3>,  <t1>,  <t2>,  <t3>,  <t4>)  ۋە   سۇسلىشىش  تهدرىجىي

 ئۈنۈمى  دەرىجىسى a1 . قېنىقلىشىش  سۈزۈكلۈك  ۋاقتىدىكى  باشالش  كۆرسىتىش  بولسا a2 . بولسا

 دەرىجىسى  سۈزۈكلۈك  ۋاقتىدىكى  كېتىش  يوقاپ  ئاخىرالشقان a3 . ئاخىرلىشىپ  كېتىش  يوقاپ  بولسا

 دەرىجىسى  سۈزۈكلۈك  ههممىسى . ۋاقىتتىكى  ئالتىلىك 255  0 بۇالرنىڭ  ئون  بولغان گىچه
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 بهت  24 بهت  بۇ 31 جهمئى

 بولسا كۆرسىتىشنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش t1, t2 . سىستېمىدىكى سانالر ئارقىلىق ئىپادە قىلىنىدۇ

,t3 . ۋاقتى t4 بولسا يوقاپ كېتىشنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش ۋاقتى . 

Scroll up;<y1>;<y2>;<delay>;[<range>] – يېزىق ئاستىدىن ئۈستىگه قاراپ يۆتكىلىدۇ . 

Scroll  down;<y1>;<y2>;<delay>[;<range>] قاراپ   ئاستىغا  ئۈستىدىن  يېزىق

 . يۆتكىلىدۇ

 كوردىناتى y1 بۇالردىكى  يۆلىنىشتىكى  ۋېرتىكال  يېزىقنىڭ باشلىنىش ئورنىدىكى  بولسا y2 . بولسا

 بىر . بولسا سۈرئهتنى بىلدۈرىدۇ Delay . ل يۆلىنىشتىكى كوردىناتى ئاخىرلىشىش ئورنىدىكى ۋېرتىكا

 ئۈچۈن  يۆتكىلىش  كېتىدۇ 0.001 پىكسىل  ۋاقىت  سېكۇنتتا delay=20 . سېكۇنت  بىر  50 بولسا

 مۇشۇنىڭغا ئاساسهن يېزىقنىڭ دەسلهپكى ئورنىدىن ئاخىرقى . پىكسىل يۆتكىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 نىڭ قىممىتى قانچه Delay . ىك بولغان ۋاقىتنى هېسابالپ چىققىلى بولىدۇ ئورۇندىكى ۋاقتىغا بارغۇچىل

 بولىدۇ  تىز  شۇنچه  يۆتكىلىش سۈرئىتى  ئاستى Range . كېچىك بولسا  سۇسلىشىش ۋە  بولسا  ئۈستى

 . قېنىقلىشىش دائىرىسىنى بىلدۈرىدۇ

Banner;<delay>;[<lefttoright>;[<range>]]  يهن   يۆلىنىشته  گورىزونتال  ى يېزىق

 كېتىدۇ  ئۆتۈپ  تهرىپىگه  كىرىپ ئۇ  تهرىپىدىن  بۇ  ئېكراننىڭ  نىڭ delay بۇنىڭدىكى . توغرىسىغا

 بولسا 0 . بولسا ئوڭ ياكى سولدىن باشلىنىشنى بهلگىلهيدۇ Lefttoright . رولى يۇقىرىقىغا ئوخشاش

 يۆتكىلىشنى،  يۆتكىلىشنى بىلدۈرىدۇ 1 ئوڭدىن سولغا  سولدىن ئوڭغا  ئ Range . بولسا   وڭ بولسا

 . سولنىڭ سۇسلىشىش ۋە قېنىقلىشىش دائىرىسى

\a<alignment>  بهلگىلهيدۇ   شهكلىنى  توغرىالش  ئورۇنغا . ئېكرانغا  بولمىغان  ئوخشاش

. نىسبهتهن ئوخشاش بولمىغان قىممهت ئالىدۇ
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 بهت  25 بهت  بۇ 31 جهمئى

 ئوڭ ئوتتۇرا سول

 5 6 7 ئۈستى

 9 10 11 ئوتتۇرىسى

 1 2 3 ئاستى

\k[ ＜f/o＞] ＜duration＞  Kara OK پارامېتىر . خهت ئۈنۈمى   سولدىن ئوڭغا f بۇنىڭدا

 بىلدۈرىدۇ  تولدۇرۇشنى  رەڭ  كۆرسى . قارىتا  رەڭدە  قوشۇمچه  ۋاقىتتا  تولدۇرمىغان  رەڭ . تىلىدۇ رەڭ

 كۆرسىتىلىدۇ  رەڭدە  ئاساسى  كېيىن  يۇقىرى o . تولدۇرۇلغاندىن  قىسمىنى  سىرتقى  يېزىقنىڭ  بولسا

 . ۋاقىت بىرلىكى بولسا دەقىقه . يورۇقلۇقتا كۆرسىتىشنى كۆرسىتىدۇ

\K  بۇنىڭ رولى \kf رەڭ تولدۇرۇش ئۈنۈمىدۇر .( بىلهن ئوخشاش ( 

 . قانداق ئۈنۈمگه ئېرىشهلهيسىزكىن . تۆۋەندىكى كودنى سىناپ بېقىڭ : مهسىلهن

Dialogue:  Marked=0,0:02:03.86,0:02:07.62,  Default,,0000,0000,0000,,{\K100}abral 
{\K100} terjime {\K100}filimliri 

4 . SSA كودىنى ئۆگىنىشته دىققهت قىلىدىغان نۇقتىالر : 

 ارامېتىرلىرىنىڭ رولىمۇ ئوخشاش ئوخشاش بولمىغان توغرىالش هالىتىدىكى ئورۇن ۋە كوردىنات پ . 1

 : مهسىلهن . بولمايدۇ

 هالهتته  توغرىلىغان  ئۈستىنىڭ MarginV : يۇقىرىغا  ئېكران  بىلهن  يېزىق  بولسا  قىممىتى  نىڭ

 . ئارىلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 ۋاقىتتا  توغرىلىغان  ئارىلىقىنى MarginL : سولغا  ئېكران  بىلهن  تهرىپى  سول  يېزىقنىڭ  بولسا

 . ئىناۋەتسىز بولىدۇ MarginR دا بۇ چاغ . بىلدۈرىدۇ

 بولىدۇ . 2  بېكىتىشكه  ئورنىنى  ئاخىرقى  يېزىقنىڭ  بىلهن  ئۇسۇل  خىل  بولسا  1 . ئىككى  ئۇسۇل

MarginL, MarginR, MarginV ئارقىلىق بهلگىلهش   پارامېتىرالر  ( قاتارلىق  هادىسه .  ئادەتته

 بولىدۇ  قويسىال  تهڭشهپ  پارامېتىرال  2 ) بۆلىكىدە  يۇقىرىقى  بهلكى ئۇسۇل  ئىشلهتمهي رنى
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 بهت  26 بهت  بۇ 31 جهمئى

move,\pos قاتارلىق كودالرنى ئىشلىتىپ بېكىتىش . 

 بۆلىكىدىكى . 3  هادىسه  بىلهن  بۆلىكى  ,MarginL ئۇسلۇب MarginR,  MarginV نىڭ 

 بهلگىلىنىشى  كۆرسىتىدۇ move\ قىممىتىنىڭ  تهسىر  قارىتا  ئورنىغا  دەسلهپكى  شۇڭا . بۇيرۇقىنىڭ

 پارامېتىرالر  بۇ  بهلگىلىگهن ياخشى ئۇسلۇب بۆلىكىدە  كىچىكرەك  ئاز  بىر  ياخشىسى ( نى  ) 30  0 ئهڭ

 ئارىلىقتا  بهلگىلىمهي، . بولغان  قىممهتلهرنى  بۇ  بۆلىكىدە  هادىسه  چاغدا  يېزىپ 0000 بۇ  بويىچه

 . قويساقال بولىدۇ

 بولىدۇ {} بهلگىلهردىن . 4  يازسىمۇ  كودنى  بىرال  ياكى  يازسىمۇ  كودنى  قانچه  بىر  ئىچىگه  . نىڭ

 رولى {fad(300,500)\}{fs25\} ۋە {fs25\fad(300,500)\} : مهسىلهن  ئىككىسىنىڭ  بۇ

 . ئوخشاش

5 . \move بۇيرۇقى بىلهن Scroll, Banner بۇيرۇقىنىڭ پهرقىنى بىلىۋېلىڭ . 

 كودىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكه Scroll, Banner كودىنى move\ ئهگهر دىئالوگ بىرال قۇر بولسا

 كۆپ قۇرلۇق بول . بولىدۇ  بولمايدۇ ئهمما  يېزىق move\ چۈنكى . ۇپ قالسا  بۇيرۇقىنى ئىشلهتكهندە

 پۈتۈنلهي ئاخىرالشقان  ئۈنۈم  بۇ  يېتىپ بارغاندا  ئاخىرلىشىش كوردىناتىغا  باشلىنىش كوردىناتىدىن

 بار . بولىدۇ  مهزمۇن  قانچىلىك  بولمايدۇ – كهينىدە  كارى  بىلهن  ,Scroll . يوقلۇقى Banner 

 بول  ئىشلهتكهندە  ئاندىن بۇيرۇقىنى  كهلگهندە  يېتىپ  كوردىناتقا  ئاخىرقى  مهزمۇنالر  بارلىق  سا،

 . ئاخىرالشقان هېسابلىنىدۇ

 ئېيتقاندا  جهههتتىن  قىلىش  كونترول  سۈرئىتى move\ سۈرئهتنى  يۆتكىلىش  يېزىقنىڭ  بۇيرۇقىدا

 بهلگىلىنىدۇ  ئارقىلىق  ۋاقتى  كۆرسىتىلىش  شۇنچ . يېزىقنىڭ  سۈرئهت  بولسا،  قىسقا  قانچه  تىز ۋاقىت  ه

 ,Scroll . بولىدۇ Banner سۈرئهت   بولسا،  بهلگىلىنىدۇ delay بۇيرۇقىدا  ئارقىلىق  . پارامېتىرى

Delay نىڭ قىممىتى قانچه كىچىك بولسا سۈرئهت شۇنچه تىز بولىدۇ . 

 يېزىقنىڭ ههرىكهتچان ئۆزگىرىش ۋاقتى دائىم . 6  ههرىكهتچان ئۈنۈمنى ئىشلهتكهندە،  قانچه  بىر

 بهلگىلهنگهن  ئېشىپ كودتا  ۋاقىتتىن  بهلگىلهنگهن  ۋاقىتنىڭ  ئومۇمى  كېتىپ،  ئېشىپ ۋاقىتتىن
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 بهت  27 بهت  بۇ 31 جهمئى

 . كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 كود مىساللىرى . 5

 بىرىلدى  كودالر  قانچه  بىر  كودالرنى . تۆۋەندە  بۇ  بېقىڭ قېنى  ئۈنۈمگه ، سىناپ  قانداق

 . ئېرىشهلهيسىزكىن

 : ئۇسلۇب ئۆرنهكلىرى

[V4 Styles] 

Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, TertiaryColour, BackColour, 

Bold,  Italic,  BorderStyle,  Outline,  Shadow,  Alignment,  MarginL,  MarginR,  MarginV,  AlphaLevel, 

Encoding 

Style: Default,UKIJ Tuz Tom,36,&Hffffff,&H00ffff,&H000000,&H000000,1,0,1,2,3,2,20,20,20,0,178 

Style: mine,ukij tuz tom,24,&HFF0000,&HFF80FF0,&Hffffff,&Hffffff,0,0,1,2,1,2,20,20,20,0,178 

Style: abral,ukij kufi,30,16777215,4227327,8404992,16744448,0,0,1,1,2,2,30,30,12,0,178 

Style: senem,UKIJ Tuz Tom,28,&H80ffff,&H00ffff,&H000000,&H000000,1,0,1,2,3,2,20,20,20,0,178 

 : كود مىساللىرى

Dialogue:Marked=0,0:00:00.05,0:00:45.00,mine,,0000,0000,0000,Banner;20;1;300,{\pos(680,50)}  بۇ

 دىكهن ههرقانداق شهخس ۋە ئورۇن ههر قانداق سودا خارەكتىرىدە ئىشلىتى . فېلىم پهقهتال شهخسنىڭ قېزىقىشى بىلهن تهرجىمه قىلىندى

 ،بارلىق مهسئۇلىيهتكه ئۆزى ئىگه بولىدۇ

Dialogue:Marked=0,0:02:30.72,0:02:55.19,abral,,0000,0000,0000,,{\move(0,40,780,40,260,3600)}{\t( 

00,3000\fry360\fry360\fry360}{\fs15}{\t(\fs32   { ئابرال تهرجىمىلىرى (

Dialogue:Marked=0,0:03:20.00,0:03:24.50,senem,,0000,0000,0000,,{\pos(680,50)}{\fs10\t(0,1000,\fs 

40\t(1200,2800,\fs10))}http://ilkitap.blogbus.com 

Dialogue:Marked=0,0:00:43.86,0:02:57.62,senem,,0000,0000,0000,Scroll  up;10;700;50, 

{\pos(130,50)}http://www.uyterjime.com 

Dialogue:Marked=0,0:13:31.51,0:13:40.50,abral,,0000,0000,0000,,{\pos(780,30)}{\t(30,2500,\fry1440 

 {(ئابرال تهرجىمىلىرى

Dialogue:  Marked=0,0:23:31.51,0:23:40.50,abral,,0000,0000,0000,,{\pos(780,30)}{\t(30,2500,\fry144 

 { ئابرال تهرجىمىلىرى (

Dialogue:Marked=0,0:11:31.51,0:11:35.50,mine,,0000,0000,0000,,{\fs22}{\pos(130,30)}{\t(\frx1440)} 

www.bilik.cn 

Dialogue:Marked=0,0:21:31.51,0:21:35.50,mine,,0000,0000,0000,,{\fs22}{\pos(130,30)}{\t(\frx1440)} 

www.intil.cn/bbs 

Dialogue:Marked=0,0:03:25.00,0:03:37.50,abral,,0000,0000,0000,,{\pos(540,50)}{\fade(255,0,255,10, 

300,2500,3000)}{\move(60,160,30,160,110,200)}{\fry90}{\t(0,300,\fry0  {(ئالىمىز

Dialogue:Marked=0,0:03:25.20,0:03:37.50,abral,,0000,0000,0000,,{\pos(590,50)}{\fade(255,0,255,10, 

300,2500,3000)}{\move(120,160,80,160,110,200)}{\fry90}{\t(0,300,\fry0   {( ارشى ق

Dialogue:Marked=0,0:03:25.40,0:03:37.50,abral,,0000,0000,0000,,{\pos(660,50)}{\fade(255,0,255,10,
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 بهت  28 بهت  بۇ 31 جهمئى

300,2500,3000)}{\move(160,160,150,160,110,200)}{\fry90}{\t(0,300,\fry0قىلىشىڭىزنى)} 

Dialogue:Marked=0,0:03:25.60,0:03:37.50,abral,,0000,0000,0000,,{\pos(740,50)}{\fade(255,0,255,10, 

300,2500,3000)}{\move(200,160,230,160,110,200)}{\fry90}{\t(0,300,\fry0تهشرىپ)} 

Dialogue:Marked=0,0:03:25.80,0:03:37.50,abral,,0000,0000,0000,,{\pos(800,50)}{\fade(255,0,255,10, 

300,2500,3000)}{\move(240,160,290,160,110,200)}{\fry90}{\t(0,300,\fry0  {(قهدەم

Dialogue:Marked=0,0:32:20.72,0:32:55.19,abral,,0000,0000,0000,,{\move(0,40,780,40,260,3600)}{\t( 

00,3000\fry360\fry360\fry360}{\fs15}{\t(\fs32   { ئابرال تهرجىمىلىرى (

Dialogue:Marked=0,0:00:04.35,0:00:09.10,Default,,0000,0000,0000,,{\t(80,500,\fscx300)}{\pos(690,9 

0)}{\pos(160,140)}{\fscx500%}{\fscy500%}{\t(1,\fscx100%,\fscy100%)}www.bilik.cn 

Dialogue:  Marked=0,0:00:18.40,0:00:20.40,senem,,0000,0000,0000,,｛ \k94｝abral｛ \K48｝ ilkitap 

｛\ko80｝bilogi 
Dialogue:  Marked=0,0:00:01.00,0:00:04.30,Default,,0000,0000,0000,,{\frx50}   خهتنى  50 ئوقىدىكى

 يانتۇ قىلىش گىرادۇس X 

Dialogue:Marked=0,0:00:01.00,0:00:04.30,Default,,0000,0000,0000,,{\pos(150,150)}{\fry60}  ئوقىدىكى

 يانتۇ قىلىش گىرادۇس 60 خهتنى Y 

Dialogue:Marked=0,0:00:01.00,0:00:04.30,Default,,0000,0000,0000,,{fs15}{\pos(140,90)}{\frz30} 

 يانتۇ قىلىش گىرادۇس 30 ئوقىدىكى خهتنى Z 

Dialogue:Marked=0,0:00:04.35,0:00:07.10,Default,,0000,0000,0000,,{\t(80,500,\fscy300)}{\pos(190,2 

00)}  خهتنى ئىگىزلىتىش

Dialogue:Marked=0,0:00:04.35,0:00:07.10,Default,,0000,0000,0000,,{\t(80,500,\fscx300)}{\pos(190,2 

40)}  خهتنى سوزۇش

Dialogue:Marked=0,0:00:04.35,0:00:07.10,Default,,0000,0000,0000,,{\t(80,500,\fscx200\fscy400)}{\p 

os(190,140)}   ئۆزگهرتىش ) هالىتىنى ( خهتنىڭ شهكلىنى

Dialogue:Marked=0,0:00:16.00,0:00:16.50,Default,,0000,0000,0000,,{\pos(160,250)}{\fscx500%}{\fs 

cy700%}{\t(1,\fscx100%,\fscy200%)}شهكلىنى ئۆزگهرتىپ كىچىكلىتىش 

Dialogue:Marked=0,0:00:16.50,0:00:17.50,Default,,0000,0000,0000,,{\pos(160,140)}{\frz15}{\t(1,\fs5 

0)}缩{\frz345}放 
Dialogue:Marked=0,0:00:20.00,0:00:22.50,Default,,0000,0000,0000,,{\fs10}{\t(0,900,\fs50)}  كونتىرۇل

 قىلغان هالدا چوڭايتىش

Dialogue:Marked=0,0:00:20.00,0:00:22.50,Default,,0000,0000,0000,,{\pos(160,160)}{\fs50}{\t(200,60 

0,\fs10)}  كونتىرۇل قىلغان هالدا كىچىكلىتىش

Dialogue:Marked=0,0:00:41.00,0:00:45.00,Default,,0000,0000,0000,,{\pos(190,200)}{\fs50\frx90}{\t(0 

,1500,\fs18\frx0)}ئوقىدا پىرقىراپ كىچىكلهش X  خهت

Dialogue:Marked=0,0:00:41.00,0:00:45.00,Default,,0000,0000,0000,,{\pos(190,60)}{\fs40\frz360}{\t(0 

,500,\fs18\frz0)}   ش ئوقىدا پىرقىراپ كىچىكله z  خهت

Dialogue:Marked=0,0:00:41.00,0:00:45.00,Default,,0000,0000,0000,,{\pos(190,260)}{\fs64\fry90}{\t(0 

,1500,\fs30\fry0)}ئوقىدا پىرقىراپ كىچىكلهش Yخهت 

Dialogue:Marked=0,0:00:00.20,0:00:00.60,Default,,0000,0000,0000,,{\c&H83E4E7&}{\t(0,100,\c&H1 

46365&\t(100,200 , \ c&H61DDE0&\t(200,300,\c&H146365&\t(300,400,\c&H83E4E7&))))}  چاقناش  خهت

 ئۈنۈمى

Dialogue:Marked=0,0:00:00.60,0:00:01.00,Default,,0000,0000,0000,,{\c&H83E4E7&}{\t(0,100,\c&H1 

46365&\t(100,200 , \ c&H61DDE0&\t(200,300,\c&H146365&\t(300,400,\c&H83E4E7&))))}  چاقناش  خهت

 ئۈنۈمى

Dialogue:Marked=0,0:00:01.00,0:00:01.40,Default,,0000,0000,0000,,{\c&H83E4E7&}{\t(0,100,\c&H1
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46365&\t(100,200 , \ c&H61DDE0&\t(200,300,\c&H146365&\t(300,400,\c&H83E4E7&))))}  چاقناش  خهت

 ئۈنۈمى

Dialogue:Marked=0,0:00:01.40,0:00:06.00,Default,,0000,0000,0000,,{\c&H83E4E7&}{\t(0,100,\c&H1 

46365&\t(100,200 , \ c&H61DDE0&\t(200,300,\c&H146365&\t(300,400,\c&H83E4E7&))))}  چاقناش  خهت

 ئۈنۈمى

 ئهگهر بۇ ئۈنۈملهرنى نورمال كۆرەلمىسىڭىز، يۇقارقى دەرسلىك بويىچه ۋاقىت ۋە كوردىناتىنى ئۆزىڭىز

. ماسالشتۇرۇپ تهڭشهپ قويسىڭىز چوقۇم كۆرەلهيسىز ئىشلهتكهن فىلىم بىلهن
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 ئاخىرقى سۆز

 بۇ  سىز  يېزىق ئېلكىتاپنى ئهگهر  قىلىش،  تهرجىمه  فىلىم  بولسىڭىزال  چىققان  كۆرۈپ  ئهستايىدىل

 . هۆججىتى بىلهن فىلىم بىرلهشتۈرۈپ كىرىشتۈرۈش ۋە ههر خىل ئۈنۈملهرنى قوشۇشنى چوقۇم قىالاليسىز

 بۇ  يالغۇز ك كىتابنى ئهمما  ئۆزۈم  فىلىمنى ههرگىزمۇ  بىر  قىلىدىغىنىم  تهۋسىيه  تورداشقا  بىر  ۆرگهن ههر

 ، ههم تههرىرلىك قىلىپ، بىر قوللۇق كوررېكتورلۇق م تهرجىمه قىلىمهن، ههم كىرىشتۈرىمهن، هه م هه

 دەپ  چهك « مهن . تۇرۇۋالماڭ پۈتتۈرىمهن  زامىن  كىرىشتۈرۈشته، » جانغا  قىلىپ  تهرجىمه  فىلىمىنى

 بولساممۇ قىلغان سهرپ ۋە كىرىشتۈرۈشكه بىر ئاي كوررېكتورلۇق ىمىسىگه بىر ئاي، تههرىرلىك، تهرج

 بولۇپتۇ  سادىر  دەيدىغىنىم . يهنىال خېلى كۆپ خاتالىقالر  سىزگه  بولغاچقا هامان سىز شۇڭا  ئادەم  بىر

 سۈپهتلىك، ىنونى شۇڭا بىر ك . ههر قانچه كۈچىسىڭىزمۇ يهنىال بهزىبىر خاتالىقالردىن خالى بولۇش تهس

 دەيدىكهنمىز،  كىرىشتۈرىمهن  قىلىپ  تهرجىمه  ئارتۇق بار ئامال ياخشى  ئۇنىڭدىن  ياكى  ئىككى

 كىرىشتۈرۈڭالر  قىلىپ  تهرجىمه  فىلىمنى . ئادەم  كهتمهڭالر ئېالن ههرگىزمۇ  ئالدىراپ  بهك . قىلىشقا

 باشقىالرمۇ تهرجىمىسىنى ئىشلهپ سالمىسۇن دەپ ئويلىساڭ  بىلىك ياكى ئىنتىل ئالدىراپ كېتىپ،  الر،

 . بولىدۇ بېرىۋەتسهڭالر ئېالن فىلىمنىڭ ئىشلىنىۋاتقانلىقى توغرۇلۇق مۇنبىرىدە

 ئىشلهشته  فىلىم  خهتلىك  مۇهىم ئۇيغۇرچه  ئهڭ  خىزمىتى  چىقىشتا . تهرجىماننىڭ  سۈپهتلىك  بىراق

 چوڭ تههرىرنىڭ  بهك  بهرگهن . رولىمۇ  هۆججىتىنى  يېزىق  قىلغۇچىغا  تههرىرلىك  بار شۇڭا  ئامال  دە

 يېزىقنى  ياكى ( ئهسلى  بهزى . بېرىڭ ئۆچۈرۈۋەتمهي ) ئىنگلىزچه خهنزۇچه  تههرىر  بولغاندا  بۇنداق

 سۆز  ئىشلىتىلگهن  قىينالمايدۇ  خاتا  ئانچه  تۈزۈشته  تههرىرلهش . ئىبارىلهرنى  قىلغۇچى  تههرىرلىك

 . كېرەك تاپشۇرۇش ورغا كوررېكت ، ئاندىن ئۆچۈرۈۋېتىپ نى ) ئىنگلىزچىنى ياكى ( جهريانىدا خهنزۇچه

 . قىلىپ بولغاندىن كېيىن كىرىشتۈرگۈچىگه ئهۋەتىپ بهرسه بولىدۇ كوررېكتورلۇق كوررېكتور

 ئادەم،  بىر  كىرىشتۈرگۈچىلىكنى  بىلهن  تهرجىمانلىق  قالسا،  بولۇپ  ئاز  كۈچى  ئادەم ئهگهر
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 بهت  31 بهت  بۇ 31 جهمئى

 ياكى ئۈچ خىزمهتنى ر ئادەم ئۈستىگه ئېلىپ، بىر ئادەم ئىككى بىلهن تههرىرلىكنى بى كوررېكتورلۇق

 . ئهمما تهرجىمانلىق بىلهن تههرىرلىكنى ههرگىزمۇ بىر ئادەم ئۈستىگه ئالمىسۇن . تهڭ ئىشلىسه بولىدۇ

 ىلىم ئىنتىل ئۇيغۇرچه خهتلىك ف – ئهڭ ئاخىردا كهڭ تورداشالرغا دەيدىغىنىم ههممىمىز بىرلىكته بىلىك

 . سلىق يېتهكچىلىرى تۆۋەندىكى تورداشالردۇر بۇ گۇرۇپپىنىڭ ئاسا . گۇرۇپپىسى ئهتراپىغا ئۇيۇشايلى

 ] Rock روك : توردىكى نامى [ ئالىمجان : ەتچى باش نازار QQ : 362867647 

: Erdewil . QQ ئهردەۋىل : توردىكى نامى [ ۆمهرجان ئ : ۇرغۇچىالر باشق 66821134 [ 

 450363022 : ۈلكه ك : توردىكى نامى [ يۈسۈپجان külke QQ [ 

 بالداق ههممىمىز الر قېنى دوست  بىر  يۇقىرى ئۇيغۇرچه خهتلىك فىلىم ئىشلىرىنىڭ تهرەققىياتىنى يهنه

 داشالرغا سۇنۇش يىلىدا تېخىمۇ كۆپ نادىر فىلىملهرنىڭ تهرجىمىسىنى ئىشلهپ، تور  2009 كۆتۈرۈپ،

 ! ئۈچۈن تېرىشايلى

 بۇ  تۈپهيلى  بولۇشى  چهكلىك  خاتالىقالر ئېلكىتاپتا سهۋىيهمنىڭ  شۇڭا . تهبىئىي بولۇشى بهزىبىر

 فىلىم كىرىشتۈرۈش ئۈستىلىرىنىڭ خاتا كهتكهن  ئوقۇرمهنلهرنىڭ تۈزىتىپ ئوقۇشى بىلهن بىرگه باشقا

 . پىكىرلىرىڭالرنى ئايىمىغايسىلهر – تهكلىپ . يهرلىرىنى تۈزىتىپ بېرىشىنى سورايمهن

 بۇ  بارلىق ئېلكىتاپنى ئاخىرىدا  – يىڭى ئالدىدىكى يېتىپ كېلىش قېرىنداشلىرىمنىڭ كۆرگهن

 بىر يىلىنى  يىڭى  ئىشلىرىدا  خهتلىك فىلىم  ئۇيغۇرچه  يىلدا  يىڭى  شۇنداقال  تهبرىكلهيمهن،  قىزغىن

 . يۈكسىلىش بارلىققا كېلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

: QQ ئابدۇلال خالت ( ئابرال : هۆرمهت بىلهن 45661336 ( 

كۈنى  25 ئاينىڭ  12 يىلى  2008
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