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MicrosoftRيىنكى بىر ئهۋالد مهشغۇالت سىستېمىسى ې نىڭ ك

 Rتوغرىسىدا

Rمهردان:تهييارلىغۇچى  

 

  R RWindows 7Rدېگهن بۇ نامنى R Rبولۇشـى ئېھتىمال ئىنتايىن ئاز ئادهم ئاڭالپ باققان 

دهرۋازىــسىدىن ئهمــدىال چىقىــپ، نىڭ مىكروســوفتن RWindows VistaR. مــۇمكىن

 ئېھتىمـال ئاللىقاچـان تۇيـدۇرماي بـۇ RMicrosoftRئىستېمالچىالر ئاللىقاچان تاقهتسىزلىنىپ كهتـكهن ۋاقىتتـا، 

 نىـڭ دوكالتىغـا RMicrosoft-watch.comRناھايىتى بـۇرۇنقى . مهشغۇالت سېستىمىسىنىڭ نامىنى ئۆزگهرتتى

 R“Fiji”R بىـر دهۋهر مهشـغۇالت سېستېمىـسىنىڭ نـامى فىجـى يىنكـىېدىن كR Windows VistaRئاساسالنغاندا 

R(斐济)R ۋېينا دىن R“Vienna”R R(维也纳)R لېكىن ئهڭ يېڭى خهۋهردىن قارىغانـدا، غا ئۆزگهرتىلگهن ،R VistaR 

 R. بولۇپ ئۆزگهرتىلىدىكهنR“Windows 7”Rستېمىسىنىڭ نامى ىدىن كېيىنكى مهشغۇالت س

R    بۇRMicrosoftR نىڭ RWindowsRئۇسـۇلىيېڭـى سىغا سېستىمىلىق نـام بىرىـشتىكى  مهشغۇالت سىستېمى 

 نىــڭ ئىچكــى يــادرو نهشــرىي نۇســخا نومــۇرىنى RWindowsR ئهنــئهنىگه قايتىــپ بىۋاســته بهلكى،بولماســتىن

  ئهۋالد مهشغۇالت سىستېمىـسىنىڭكېيىنكىشۇڭا ،6.0 نۇسخا نومۇرى رىى نىڭ يادرو نهشRVistaR. قولالنغانلىق

RWindows 7Rال بولىدۇ دهپ ئاتىلىشىمۇ تهبىئي.R 

 R1-ــغۇالت س ــى مهش ــتىس يېڭ ــل گهي ــلىرىدا بى ــڭ باش ــى ى ئاينى ــنىش جهھهتتىك ــسىنىڭ اليىھىلى ستېمى

.  تېخىمۇ مودۇلالشتۇرۇلغان، تېخىمـۇ ئىقتىدارالشـتۇرۇلغان بولىـدۇRWindows 7R. ئاالھىدىلىكىنى تىلغا ئالدى

 ىر، مۇالزىمهت تهمىنلهش ئىقتىدار تېخىمۇ ئىلغاRWindowsRئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا، كېيىنكى بىر دهۋردىكى 

 R.تېخىمۇ يېڭىالنغان، ئۇنىڭ ئۈستىگه پهقهت ئىككى يىلدىن تۆت يىلغىچه كىشىلهر بىلهن يۈز كۆرۈشىدۇ

R   كۆپچىلىكنىڭRVistaR  بولغان دىققىتىنى يۆتكىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن غاRMicrosoftR  كېيىنكى بىر دهۋهر 

RWindowsRشكارىلىمايال قالماستىن، يهنه بىر تهرهپتىن قايتـا تهشـكىللهنگىنىگه  قا بولغان نۇرغۇن ئۇچۇرالرنى ئا

قانداق بولۇشىدىن قهتئىيـنهزهر . لىرىمۇ يېڭىباشتىن تهڭشىلىشكه يۈزلهنمهكتهى دائىرRWindowsRئۇزۇن بولمىغان 

كىنى لىبىز يېڭى مهشغۇالت سىستېمىسى ئىمكانقهدهر تېخىمۇ ياخشى ئىستېمالچىالرنى مهركهز قىلىغان ئاالھىـدى

،شۇنداقال كېيىنكى ئهۋالد مهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ ئۇيغـۇرچىنى تېخىمـۇ ياخـشى ئىپادىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

قوللىشى ۋه مىكروسوفت تهرىپىدىن بىۋاسته ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلغان نهشىرىنىڭ چىقىـشىغىمۇ تىلهكداشـمىز ھهمـده 

 R.شۇنداق بولۇشىغا ئىشهنچىمىز كامىل
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R600Rكارتىسى ئىالن قىلىندىتىپلىق كۆرسىتىش R 
Rنهۋشاد:تهييارلىغۇچىR R)ROmar14R(  

 
R4- ــڭ ــۈنى،-24ئاينى ــۆزىكى RAMDRك ــك ئ ــى ئهۋالد گىرافى ــىركىتى يىڭ ــى باRR6XXR ش ــا  ن زارغ

  .ۆرسىتىش كارتىسى بازارغا سىلىندى تىپلىق كRRadeon×2900Rدانه 600~400سالدى،تهخمىنهن 

  
  

R زلىتىش كارتىسىمۇ ېىكى ئاقما بىر تهرهپ قىلغۇچ تڭى تىپتېگىزنى ئاساس قىلغان يېڭى نېيهنه يبۇنىڭدا
الن ې نىڭ ئـRGPURتىملىق ېختىن بۇيانقى كۆلىمى ئهڭ چوڭ بولغان بىر قىبار ،بۇ يهنه ئۆز نۆۋىتىده تار

ڭى مهھسۇالتى ئىككى كۈن ئىچىدىال بازارنى قـاپالپ ېنىڭ بۇ ي RAMDR.سابلىنىدۇ ېقىلنىشى بولۇپ ھ
  .رىشتىې ئلهرنىڭ ياخشى باھاسىغاىچۈئىشلهتك

  

Photoshop CS3Rتارقىتىلدى   

Rنهۋشاد:تهييارلىغۇچىR R)ROmar14R(  
AdobeR R Rڭـى ېكۈنى ئۆزلىرى تهتقىق قىلىپ ياساپ چىققـان  ئهڭ ي-27ئاينىڭ -3 شىركىتى
نى بازارغـا ى مهھـسۇالتRCreative Suit3Rتـالى ېش رهسـىم بىـر تهرهپ قىلىـش دۈرۈنۇسخىدىكى بىـر يـ

 شـىركىتىنىڭ تارىخىـدىكى كـۆلىمى ئهڭ چـوڭ RAdobe Rتىلىـشى نىـڭ تارقى RCS3Rتىمقى ې بۇ ق.سالدى
  .سابلىنىدۇ ېتىملىقى ھېبولغان بىر ق

CS3R  ـــۇپىدانه ئوخـــشىمايدىغان نهشـــ 6مهھـــسۇالتلىرىنىڭ ـــۈك17جهمئى ،رى بول   تۈرل
  ‹‹RMacromediaRتىم ېـنجى قتـۇ.ئىچىگه ئالىدىكهن تالنى ئۆزېالھىيهلهشته ئىشلىتىلدىغان يۇمشاق د

ئىقتىـدارىنى  R3DRمهھسۇالتنى ئـۆزئىچىگه ئالغـان ئۆلچهملىـك نۇسىخىـسى ۋه ›› ىلىچۋازق 3تور دىكى 
  . نۇسخىسى تارقىتىلغانRExtendedRقولاليدىغان 
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URمهۋھۇم ئوپتىك دېسكا ياساش ۋه ئىشلىتىشR 
 

Rمهردان:تهييارلىغۇچىR 

       

Rبىرىنچى، مهۋھۇم نۇر دىسكا ياساش  
Rۇتېرغا قاچىلىساق ئۈستهل يۈزىـده سـول تهرهپتىكىـدهك قـوزغىتىش ئالدى بىلهن يۇمشاق دېتالنى كومپي

بىز ئالدى بىلهن بىز ئىھتىياجلىق نۇر دېـسكىنى قوزغاتقۇچقـا سـېلىپ، نـۇر بهلگىنـى .    بهلگىسى كۆرۈنىدۇ
ــاتقۇچ  ــسكا قوزغ ــۇم دې ــپ، مهۋھ ــسىنى چىكى ــوڭ كۇنۇپكى ــنىڭ ئ ــوغرىالپ مائۇس ــتىگه ت ــڭ ئۈس قوزغاتقۇچنى

R[压制虚拟光驱]R ــدىكى ــسكا  تۈرى ــۈز R[虚拟光驱]Rمهۋھــۇم دې ــدهك كــۆرۈنمه ي ــى چهكــسهك تۆۋهندىكى  ن

ـــدۇ ـــولى R[下一步]Rكېيىنكـــى قهدهم . ئىچىلى ـــسىنى چهكـــسهك، مهۋھـــۇم دســـكا ھـــۆججهت ي  كۇنۇپكى
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R[虚拟光驱文件路径]Rكۆرۈنىدۇ .  

 
Rئهلـۋهتته ( چهكسهك كونۇپكىسىنىيىنكى قهدهم ېتىم كېئېھتىياجىمىزغا ئاساسهن يولنى بهلگىلهپ، ئۈچ ق

) مـۇر كىرگۈزسـىڭىز بولىـدۇوسىشتىن بۇرۇن مهخپىي نېىنى بكونۇپكىستىملىق كېيىنكى قهدهم ېقسىز ئۈچىنچى 
سكىنىڭ ېـھهقىقىـي نـۇر د. سكىغا ئايالندۇرۇشقا باشاليدۇېسكىنى مهۋھۇم نۇر دېتال ھهقىقىي نۇر دېيۇمشاق د

  .سكىنىڭ سىغىمى ئوخشايدۇېسىغىمى بىلهن مهۋھۇم نۇر د

  
  

Rسكىنى ئىشلىتىشېئىككىنچى، مهۋھۇم نۇر د  
R   ئۆزىمىز تهييارلىۋالغان ھۆججهت سـاقالنغان ھـۆججهت قىـسقۇچقا كىرىـپ، نـۇر بهلگىنـى مهۋھـۇم

سكا تـۈرىنى ېـ تىزىملىكىـدىكى مهۋھـۇم ئوپتىـك دR[插入]Rئوپتىك دىسكىنىڭ ئۈسىتىگه ئهكىلىـپ كىرگـۈزۈش 

اتقۇچقـا مۇۋهپپهقىيهتلىـك سكا قوزغېـلىۋالغـان مهۋھـۇم ئوپتىـك درسكا بىـز تهيياېـچهكسهك مهۋھۇم ئوپتىك د
  .كىرىدۇ

  
Rسكىنى ئوخشاشال ھهقىقىي ئوپتىك دىسكىغا ئوخشاش قوش چهكسىڭىز قويۇلىدۇېمهۋھۇم ئوپتىك د.  
Rسكا ېتال بىلهن ھهرقانداق كۆچۈرگىلى بولمايدىغان، ھهتتا ئوپتىك دېسىز بۇ يۇمشاق د: ئارتۇقچىلىقى
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سكىڭىزدا سـاقالپ ېـۋھـۇم دىـسكا ھالىتىـده قـاتتىق دئويغۇچ بىـلهن ئـويغىلى بولمايـدىغان دىـسكىالرنى مه
سكا ھالىتىـده ېـسكىـسىنى مهۋھـۇم دېسىز بۇ ئۇسۇل بىـلهن يهنه كومپيۇتېرىڭىزنىـڭ قوزغـاتقۇچ د. قاالاليسىز

  .ساقالپ قالسىڭىز بولىدۇ
R  سكا ياساشـتا ېـسكىنى چوقـۇم مهۋھـۇم ئوپتىـك دېـتهييارلىغـان مهۋھـۇم ئوپتىـك د: يېتهرسىزلىكى

  .تال بىلهن ئاچىسىزې يۇمشاق دئىشلهتكهن
 
 
 

ROffice Uتىكى بىرنهچچه ئهپچىل چارىلهر R 
  

Rمهردان:تهييارلىغۇچى  

 

R1 . سىزRWordR R Rسىپ بولغاندىن كېيىن قورال ستونىدىكى قورال ېتا ماقالىڭىزنى بR[工具]R 

.  چىقىدۇدىئالوگ رامكىسى نى باسسىڭىز تۆۋهندىكىدهك R[选项]R تۈر تالالنمىسىتىزىملىكىدىن 

R  
  

Rساقالش قان بۇ دىئالوگ رامكىسىداچىق R[保存]Rنۇپكىسىنى چهكـسىڭىز تۆۋهندىكىـدهك و ك

  .ھالهتكه ئۆتىدۇ
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R بۇ كـۆزنهكتىكىRTrueTypeR خهت نۇسخىـسىنى قىـستۇرۇش R[嵌入 TrueType 字体]R 

 RWordRۋهتــسىڭىز، ســىز ئىــشلهتكهن خهت نۇسخىــسى ۇتۈرىنىــڭ ئالــدىغا تــوغرا بهلگىــسى قوي

R باش تىزىملىكتىكى شتۇرغاندىن كېيىنمۇقىمال.ھۆججىتىگه قوشۇۋېتىلىدۇ R بېـسىپ  بهلگىسىنى

 ماقــالىڭىزنى ســاقلىغان ئورۇنــدىن ماقالىڭىزنىــڭ خــاراكتېرىنى كۆرســىڭىز ســاقلىغاندىن كېــيىن

دېـمهك ئۇيغـۇرچه ماقـالىالرنى باسـقاندا بـۇ . بايقايسىزچوڭىيىپ قالغانلىقىنىلىال ېسىغىمىنىڭ خ

ىلهرنى باشقا كومپيۇتېرالردا تونۇماسلىق،بېسىپ چىقـارغىلى ئۇسۇلنى ئىشلهتسىڭىز ئۇيغۇرچه ماقال

  .بولماسلىق قاتارلىق ئاۋارىچىلىقالردىن قۇتۇالاليسىز

R2 . باشالش تىزىملىكىـدىن ئىجـرا قىلىـشR[运行]R كـۆزنىكىگه خهت نۇسخىـسى R[fonts]R 

ئـۆزىڭىز .  تىكـى بـارلىق خهت نۇسخىـسىنى كۆرهلهيـسىزRWindowsRدېگهن بۇيرۇقنى يازسىڭىز 

 ھـۆججهت قىـسقۇچقا تارتىـپ ز سـاقالنغانىزىشتا ئىشلهتكهن خهت نۇسخىسىنى ماقالىڭېت يخه

 ھــۆججىتىڭىزنى نهدىــال ئاچــسىڭىز خهت نۇسخىــسى تــوغرا RWordR،كېيىن شــۇ ئهكىرىــپ

تارتىـپ (.دېمهك بۇ ئۇسۇل ئارقىلىقمۇ ئۈستىدىكى ئۈنۈمگه ئوخشاشال ئېرىشهلهيـسىز.كۆرىنىۋېرىدۇ

 R  )ىنى ئهسلى ئورنىغا بىر نۇسخا قالدۇرۇپ قويۇشنى ئۇنۇتماڭچىقىرىۋالغان خهت نۇسخىس
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 R3 .RWordR كىچىكلىكىنى ئۆزگهرتمهكچى بولسىڭىز ئۆزگهرتمهكچى بولغان -خهتنىڭ چوڭ  تا 

Rقۇرنى تاللىۋىلىپ،  Rسىپ تۇرۇپ، ېنۇپكىسىنى بو كR Rنۇپكىلىرىدىن و ك

 R.ىدۇ ياكى كىچىكلهيدۇچوڭىي نومۇرى ماس ھالدا سىپ تۇرسىڭىز خهتېغان بىرىنى بىخال

 

 
  

  

 

 

WindowsR ھهققىدەR RرىۋايهتR 
 

R50ياشلىق R Bill Gates RدۇنيادىكىR RئهڭR RبايR R،ئادهمR 30 RياشلىقR Microsoft RدۇنيـادىكىR RئهڭR RئۇتۇقلـۇقR 

RيۇمشاقR RدېتالR R،شـىركىتىR 20 RياشـلىقR Windows RدۇنيـادىكىR RئىـشلىتىلىشR RدائىرىـسىR RئهڭR RكهڭR RبولغـانR 
RمهشغۇالتR Rسىستېمسى.R RئۇالرنىڭR RېكايىسىھR RئۇزۇندىنR RبېرىR RكىشىلهرنىڭR RئېغىزىدىنR RچۈشمهيدىغانR RتىپىـكR 
RتېماR RبولۇپR Rكهلمهكته.R 

 

Rمۇقهددىمه  

 
R ھېكايىمىزنىR 1973R -يىلدىن R Rباشاليمىز .R  SeattleRدىنR RكهلـگهنR 18 RياشـلىقR RبـاالR Bill Gates RئـۆزىR 

RئۇزۇندىنR RبۇيانR RئارزۇR RقىلىپR RكهلگهنR Harvard RۋېرستېتىغاىئۇنR RئهالR RنهتىجهR RنبىـلهR Rماتېماتىكـا ۋه .كىرىـدۇ
 RبولغـانR RتېخنىكىـسىغاR RدېتـالR Rيهرده يۇمـشاقR RشـۇR Bill Gates RباغلىغـانR RئىـشتىياقR RقىـزغىنR Rكومپيۇتېرغـا

RئىزدىنىشىنىR R،باشاليدۇR "RئۇلۇغۋارR RيۇمشاقR RدېتالR" RيېزىپR RچىقىشR RبۇR RياشR RيىگىتنىڭR Rنىشانى ۋه غايىـسىگهR 
Rشـۇ.  ئايلىنىدۇR R،جهريانـداR Bill Gates RدهسـلهپكىR RسـوداR RاراكتېرلىـكخR RسـىنىقىنىمۇR RباشـاليدۇR. RئـۇR RشـۇR 
RۋاقىتتىكىR Altair 8800 RكومپيۇتېرىR RئۈچۈنR RبىرىنچىR BASIC RتىلـىR RتهرجىـمهR RپروگراممىـسىنىR RاليىھىـلهپR 
R،چىقىدۇR RبۇR RبىرR RخىلR RئىشلىتىلىشىR RئاددىيR RبولغـانR RكومپيـۇتېرR RپروگراممـاR RتىلـىR R،بولـۇپR RكېيىنكـىR MS-

DOS RمهشغۇالتR RسىستېمىـسىنىڭR RئاساسـىR Microsoft BASIC RبولىـدۇR. RكومپيـۇتېرR RساھهسـىدهR RبۆسـۈشR 
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RخاراكتېرلىكR RغهلبىگهR RئېرىشكهنR R،بولسىمۇR RلېكىنR RئىختىساسلىقالرR RناھايىتىR RكۆپR RبولغانR Harvard RتاR Bill 
Gates RنىڭR RئومۇمىيR RپهنR RنهتىجىسىR RپهقهتR RئادهتتىكىدهكالR Rئالىي.  ھېسابلىنىدۇR R يىللىقىغا-  3مهكتهپنىڭ R 

R،چىققانـداR Gates RىكىـشىلهرنR RھهيـرانR RقالدۇرىـدىغانR RقـارارنىR R،چىقىرىـدۇR RئـۇR RدۇنيـاR RدهرىجىلىـكR 
RئۇنىۋېرسىتېتتىنR RئوقۇشتىنR Rچېكىنىدۇ.R BASICR R RتۈرىدىنR RتاپقانR RنهشـىرR RھوقـۇقىR RھهققىـدىنR R،پايـدىلىنىپR 

Bill Gates RئۆزىنىڭR RباالR RۋاقتىدىكىR RدوستىR Paul Allen Rبىلهن R RبىرلىـشىپR RيېڭـىR RمېكـسىكاR RشـتاتىنىڭR 
RئوتتۇرىسىدىكىR Rهر شهھR Albuquerque R داR Micro-softRشىركىتىنى R Rشـۇنىڭدىن. قۇرىدۇR R،باشـالپR Bill 

Gates RئۆزىنىڭR RبارلىقR RزېھنىنىR RئۆزىR RئىشتىياقR RباغلىغانR Rكهسپىگه بېغىشاليدۇ.R    

  
R]ياشلىقR R دهۋرىدىكىRBill GatesR] [ئىزاھR:Rبۇ R RسۈرهتR Bill Gates RنىڭR RقاتناشR RقائىدىسىگهR RخىالپلىقR 

RقىلىپR RتۇتۇلغانR RكىچاغدىR RچۈشكهنR Rرهسىمى[  
  

R1979 -،يىلى R Bill Gates RشـىركىتىنىR Seattle RغـاR RكۆچـۈرۈپR R،ئاپىرىـدۇR RھهمـدهR RشـىركهتR RئىـسمىنىR 
“Micro-soft” RدىـنR “Microsoft” RقـاR Rئۆزگهرتىـدۇ.RMicrosoft Rقۇرۇلغـان R RدهسـلهپكىR RمهزگىـلR RدهلR 

RشهخسىيR RكومپيۇتېرR RتهتقىقاتىR RغهلبهR RقازانغانR RۋاقىتقاR RتوغراR RكېلىپR R،قالىدۇR Bill Gates RسهزگۈرلۈكR RبىـلهنR 
RرهقهملىكR RدهۋرنىڭR RپاتR RئارىداR RيېتىپR RكېلىدىغانلىقىنىR Rشـۇ. بايقايدۇR R،چاغـداR RئـۇالرR RشـۇR RۋاقىتتىكـىR RئهڭR 
RئىلغارR RكومپيۇتېرR RكاتتىۋېشىR IBM RنىڭR RئۆزىنىـڭR RشهخـسىيR RكومپيۇتېرىغـاR RمـاسR R،كېلىـدىغانR Intel x86 
RتىپلىقR CPU RئاساسىدىكىR RمهشغۇالتR RسىستېمىسىغاR RياجلىقئېھتىR RئىكهنلىكىنـىR Rبايقايـدۇ.R RشـۇنىڭR R،بىـلهنR 

Microsoft RشـىركىتىR Tim Patterson RشـىركىتىدىنR QDOS Rمهشـغۇالت R RسىستېمىـسىنىڭR RئىـشلىتىشR 
RھوقۇقىنىR R،سېتىۋېلىپR RنامىنىR Microsoft DOS R) دىسكاR RمهشغۇالتR Rغا) سىستېمىسىR Rكېـيىن. ئۆزگهرتىدۇR 
RقىـسمهنR RئۆزگهرتىـشلهرنىR RئېلىـپR R،بېرىـپR RئاخىرىـداR IBM Rيىلـى- 1981ىق ىلئـارق R RبازارغـاR Rسـالىدۇ .

RMicrosoftRكېيىنكى R RيىلالرداR RيهنهR RنۇرغۇنلىغانRMS - DOS Rمهشغۇالت R RسىـستېمىلىرىنىR RبازارغـاR R،سـالىدۇR 
RكېيىنR MS-DOS RنىـڭR R يىلالردىكـى- 90تـارىخى R 6.x RنهشـىرىگىچهR Rداۋاملىـشىدۇ.RMicrosoft Rنىـڭ R 
RتهلىيىR RئوڭدىنR R،كېلىپR MS-DOS RنىڭR RسېتىلىشىR RشـۇR RچاغـداR RئاالھىـدهR RيـۇقىرىR Rبۇنىڭـدىن. بولىـدۇR 
R،باشـقاR Microsoft RنىـڭR BASIC RتىلـىR RتهرجىـمهR RپروگراممىـسىنىڭR RكېڭهيتىلىـشىگهR R،ئهگىـشىپR RسـانىR 
RكۈندىنR-RكـۈنگهR RئېـشىپR RبېرىۋاتقـانR RشـىركهتلهرR BASIC RتىلىـداR RپروگراممـاR R،يېزىـپR Microsoft RنىـڭR 
RمهھسۇالتلىرىR RبىلهنR RسىغىشىشقاR RباشاليدۇR. RشۇنىڭR Rلهن،بىR Microsoft RنىـڭR BASIC RتىلـىR RبـاراR-RبـاراR 
RئاممىۋىيR RئېتراپقاR RئىگهR RبازارR RئـۆلچىمىگهR R،ئايلىنىـدۇR Microsoft RمـۇR RتهدرىجىـيR RھالـداR RپۈتكـۈلR RبـازارنىR 
Rئىگهللهيدۇ.  
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R]RMicrosoft Rنىڭ R Rكاتتىباشلىرى[  

R1981R-RيىلـىR RتارقىتىلغـانR Microsoft DOS 1.0 RنهشـىرىR 4000 RقـۇرR Assembly RكودىـدىنR RهنتـۈزۈلگR 
R،بولـۇپR 8KB RئىچكـىR RسـاقلىغۇچتاR RئىجـراR RبوالاليـدۇR. RئۇنىـڭR RگرافىكلىـقR RئىـشلهتكۈچىR RيـۈزىR (GUI) R 

 RشـىركىتىنىڭR Apple RچاغـدىكىR RشـۇR RئهممـاR. RبولىـدۇR RتهسR RناھـايىتىR RقىلمـاقR RمهشغۇالتR Rبولمىغانلىقتىن،
Macintosh RمهشغۇالتR RسىستېمىسىنىڭR GUI RىR RبارR R،بولۇپR RبۇR RخىلR RبىۋاستهR RھالدىكىR RمهشغۇالتR RۇسۇلىئR 

RئېنىقكىR DOS RنىڭR RبۇيرۇقR RقۇرىR RئۇسۇلىغاR RقارىغانداR RتېخىمۇR RدوستانهR RبولىـدۇR R.RMicrosoft GUI Rنىـڭ R 
RكهلگۈسىدهR RئومۇمالشقانR RمهشغۇالتR RسىستېمىسىنىڭR RمۇقهررهرR RئېقىمىR RبولىدىغانلىقىنىR RچۈشـىنىپR R،بېـل يېتىپ

 RدهلR Rبـۇ. شـاليدۇباR RتۈزۈشـنىR RنـىR--- “Interface Manager” RپروگراممىـسىR GUI RئۆزىنىڭR Rگېيتىس
RكهلگۈسىR 20 RيىلداR RشهخسىيR RكومپيۇتېرR RمهشغۇالتR RسىستېمىـسىنىڭR RھۆكـۈمرانىR RبولغـانR Windows RنىـڭR 
Rتۇنجى اليىھىسىدۇر.  

1985-1994R- دهسلهپكىيىلالردىكىR Rرقهدهمله  

  
  RئالدىداR RتىلغـاR RئېلىنغـانR “Interface Manager” RھهقىقىـيR Windows Rئهمهس.R R،ئهمهلىيهتـتهR 

RتـاكىR R1983 -ا يىلغـR RكهلگهنـدهR MicrosoftRئانـدىنR RرهسـمىيR RھالـداR Windows RنـىR RاليىھىلهشـنىR 
RباشاليدىغانلىقىنىR RئېالنR R،قىلىدۇR RبازارR RنىشانىR Rــــبولسا R RشهخـسىيR RكومپيـۇتېرR RئىـشلهتكۈچىلىرىR RئۈچـۈنR 
RاليىھىلهنگهنR RگرافىكلىقR RيۈزلۈكR RمهشغۇالتR RسىستېمىسىR Windows 1.x MicrosoftRئىدى .R Windows 1.0 
RنىڭR RشاليىھىلهR Rجهريانىداخىزمىتى R R55نهپهر پروگراممېر R RبىرR RيىلR RىتۋاقR RسـهرپR R،قىلىـدۇR R 1985ھهمـده – 

 R Windows. دوللىرىR RئامېرىكاR 100 RبولساR RباھاسىR Rقىلىنىدۇ،R RئېالنR RرهسمىيR R كۈنى- 20 ئاينىڭ – 11يىل 
1.0 R بولساRMS-DOS 2.0 RئاساسىداR RقۇرۇلغـانR R،بولـۇپR 256KB RئىچكـىR RسـاقلىغۇچنىR R،قولاليـدۇR 256 

RهڭنىرR Rكۆرسىتهلهيدۇ.R GUI RبارR R،بولغانلىقتىنR Windows 1.0 RمائۇسR Rمهشغۇالتى ۋه كۆپR RۋهزىپهR RپاراللېلR 
RئىجراR RبولۇشنىR R،قولاليدۇR RكۆزنهكR (window) RبولساR Windows RتىكىR RئهڭR RئاساسلىقR RئىـشلهتكۈچىR RيـۈزىR 
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RئېلېمېنتقاR Rئايلىنىدۇ.R Windows 1.0 RنىڭR RكۆزنىكىنىR RخالىغانچهR RچوڭايتىپR-RىلـچكلهتكىىكR R،بولىـدۇR RئـۇR 
Apple RنىـڭR Macintosh RبىـلهنR RپهقهتR RئهڭR RئۈسـتۈنكىR RقىـسىمىدىكىR RسىـستېماR RتىزىملىكـىR RبىلهنـالR 

RپهرقلىنىدىغانR R،بولۇپR RھهربىرR Windows RقوللىنىشR RپروگراممىسىنىڭR RئۆزىنىـڭR RئـايرىمR RتىزىملىكـىR Rبولىـدۇ .
 RئـۆزR RپروگراممىالرنـىR RنقالغـاR RسـاقلىنىپR RتـاR Windows RقهدهرR RھازىرغـاR Windows 1.0 Rباشقا،R Rبۇنىڭدىن

RئىچىگهR R،ئالىدۇR R،مهسىلهنR Calendar, Notepad, Calculator Rقاتارلىقالر.  

  
Windows 1.0 Rمهھسۇالت R Rبولىقى  

  
R]RWindows 1.0Rقوزغىلىش R Rئېكرانى[  
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 Windows 1.0RيېڭىR RدهۋرR RئاچقانR R،بولسىمۇR RلېكىنR RئىشلهتكۈچىلهرنىڭR RغاڭئۇنىR Rباھاسـىبهرگهن R 
RئومۇميۈزلۈكR RياخشىR Rمايدۇ،چۈنكىبولR RئۇنىڭR RئىجراR RبولۇشR RسۈرئىتىR RناھايىتىR RئاستاR Rشۇ.  بولىدۇR RۋاقىتتاR RئهڭR 
RياخشىR RگرافىكلىقR RشهخسىيR RكومپيۇتېرR RسۇپىسىR GEM RبىلهنR Desqview/X Rئىدى .  

  
  

R]RWindows 1.0Rخىزمهت R Rيۈزى[  
  

Rئىـزاھ:RWindows 1.0 Rدىكـى R Program Manager RبولـساR Windows Explorer RنىـڭR R دهسـلهپكى
 RسايىـسىنىR RئۇنىـڭR RمۇندهرىجىـسىدهR RسىـستېماR RنىـڭR Windows XP RبىـزR RقهدهرR RھازىرغاR R،ى ئىدىنۇسخىس

Rتاپااليمىز.  

Windows 2.x  
 Windows 1.0 Rنىـڭ R RدهسـلهپكىR RمهغلـۇبىيىتىR MicrosoftRنـى R RقهدىمىنـىR RتوسـۇپR R ،قويمايـدۇ

 RمېرىكـائاR 100 RيهنىـالR RباھاسـىR Rقىلىنىـدۇ،R RئـېالنR Windows 2.0 Rكـۈنى،-9ئاينىـڭ –12 ى يىل–1987
Rدوللىرى.R Windows 2.0 RداR Windows 1.0 RدىكىR RبهزىR RئىنسانR RخـاراكتېرىگهR RمـاسR RكهلمىـگهنR RيهرلهرR 
Rبىز. تۈزىتىلىدۇR RبىلىدىغانR“Maximize”R) چوڭايتىش(R RبىلهنR “Minimize” R)نـۇپكىلىرىوك) كىچىكلىـتىشR 
RھهممهR RكۆزنهكنىڭR RيۇقىرىR RقىسمىداR RكۆرۈنۈشكهR Rباشـاليدۇ.R Microsoft RئايكوننىـڭR Rھىلىنىـشىده،اليىR Mac 

OS RنىڭR Rئۇسلۇبى ۋه ئېلېمېنتىنىR RكۆچـۈرۈپR RئىـشلهتكهنR R ،بولغاچقـاR AppleRشـىركىتىR RتهرىپىـدىنR RسـوتقاR 
Rئىشلهتكۈچى. تارتىلىدۇR RيـۈزىR RجهھهتتىكـىR RتۈزىتىـشلهردىنR R،باشـقاR RھـازىرقىR Office RتىكـىR Microsoft 

Word RبىلهنR Microsoft Excel RلهرمۇR RدهسلهپكىR RقهدهمدهR Windows 2.0 RدهR RمهيـدانغاR Rبىـر. چىقىـدۇR 
RيىلغاR RيهتمىگهنR RۋاقىتR R،ئىچىدهR MicrosoftR R RيهنهR RئالدىR-RكهينـىR RبولـۇپR Windows/286 2.1 Rبىـلهن R 

Windows/386 2.1 RالرنىR RئېالنR R،قىلىدۇR RبۇR RئىككىR RنهشىرR RئايرىمR-RئايرىمR RھالداR Intel RنىڭR 286 R ۋهR386 
Rتىپلىق R CPU RلىرىغاR RقارىتاR RمهلـۇمR RدهرىجىـدهR Rئهالالشـتۇرۇلغان RMicrosoft Windows 2.1 Rنـى R RئـېالنR 
R ،يىلى- 1989قىلىدۇ R RبۇR RنهشـىرR RئىچكـىR RسـاقلىغۇچR Rباشـقۇرۇش ۋه پرىنتېـرR RقـوزغىتىشR RجهھهتـتهR RئـازراقR 
RتۈزىتىشلهرنىR Rكىرگۈزىدۇ.  
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R]RWindows 2.0Rقاچىالش يۈزى [  

  
  

R]RWindows 2.0 RقوزغىلىشR Rئېكرانى[  
  

RشۇR R،چاغداR Windows RنىR R تهرهپ- 3قولاليدىغان R RشاقيۇمR RدېتـاللىرىR RناھـايىتىR RئـازR R،بولىـدۇR RلـېكىنR 
RبارغانـسېرىR RكـۆپR RسـاندىكىR RشـىركهتلهرR Windows RسۇپىـسىR RئۈچـۈنR RچانقوللىنىـشR RاپروگراممـR RيېزىـشقاR 
Rباشـاليدۇ.R RئهممـاR RئىـشلهتكۈچىلهرنىڭR RنۇقتىئىنهزىرىـدىنR R،قارىغانـداR Windows 2.0 RيهنىـالR RغهلىبىلىـكR 
RمهھسۇالتR RھېسابالنمايدۇR R.  
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R]RWindows 2.0 RخىزمهتR RيۈزىR R[  
  

  
  

R]RWindows XP RداR Windows 2.0 RدىكىR RپروگراممىالرنىR RئىجراR RقىلىشR[  
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 RئىزاھR: RچهتئهللىكR RتورداشالرنىڭR RسىناقR RقىلىـشR Rخېلـىگه قارىغانـدا نهتىجىـسىR Rسـاندىكى كـۆپ R 
Windows 2.0 RدىكىR RپروگراممىالرR Windows XP RدهR RنورمالR RئىجـراR Rبولىـدىكهن.R R،ئهلـۋهتتهR RئالـدىنقىR 

RشهرتR RسىزR RبۇR RقهدىمىيR RپروگراممىالرنىR RتاپالىسىڭىزR Rبولىدۇ.  
Windows 3.x  

Windows 3.x RنهشىرىدىنR R،باشالپR Microsoft RنىڭR Windows RمهشغۇالتR RسىستېمىسىR RھهققىيR 
RيوسۇنداR RغائىزىR RچۈشكهنR R،بولىدۇR RشۇنداقالR RبۈگۈنكىR RدىكىكۈنR Microsoft RنىڭR RغالىبىيىتىR RئۈچۈنR RئاساسR 
Rكـۈنى،- 22ڭ  ئاينى– 5 يىل – 1990. سالىدۇ R Windows 3.0 RرهسـمىيR RئـېالنR Rقىلىنىـدۇ.R RئالـدىنقىR 
RئىككىR RنهشىرىنىڭR RناچارR RئۈنۈمىنىR RشۇR RچاغدىكىR RقاتتىقR RدېتالR RئامىلىنىـڭR RچهكلىمىـسىگهR RئـازدۇرR-RكۆپتـۇرR 
RئۇچرىغانR RدېيىشكىمۇR Rبولىدۇ.R R،لېكىنR RبۇنداقR RپۇتلىكاشاڭچىلىقالرR RئالـدىنقىR RئهسـىرنىڭR R90 -يىللىرىـدىال R 
RكهلمهسكهR Rپ،كېتىـR RشهخـسىيR RكومپيـۇتېرR RكۈنـسېرىR R،كۈچىيىـدۇR RئۇنىڭغـاR RئهگىـشىپR RئىـشلهتكۈچىلهرنىڭR 
RكومپيۇتېردىكىR WindowsR R RنىڭR RئىجراR RبولۇشىمۇR RسىلىقلىشىشقاR Rباشـاليدۇ.R Microsoft RمۇشـۇR RپۇرسـهتتىنR 
RپايدىلىنىپR WindowsR R RقاR RمهۋھـۇمR RئۈسـكۈنهR RقوزغاتقۇچىغـاR RبولغـانR RقولالشـنىR R،قوشـىدۇR RبۇنىـڭR RبىـلهنR 

Windows RئاالھىدهR RياخشىR RكېڭهيتىلىشچانلىققاR RئىـگهR R،بولـۇپR RتـاكىR RبۈگـۈنگهR RقهدهرR RبـۇR RئهۋزهللىكىنـىR 
RساقالپR Rكېلىدۇ.R RمهۋھـۇمR RتېخنىكىـسىنىڭR RئىشلىتىلىـشىR RقـاتتىقR RدېتالنىـڭR RسىغىشىـشچانلىقىنىR RئاشـۇرۇپالR 
R،قالماسـتىنR RبهلكـىR RيهنهR RيۇمـشاقR RدېتالالرنىـڭR RسىغىشىـشچانلىقىنىمۇR Rئاشـۇرىدۇ .RWindows 3.0Rدىـن R 
R،باشالپR MS-DOS RپروگراممىلىرىR RئاخىرىR RئايرىمR RكۆزنهكتهR RئىجراR RقىلىشقاR RبولىدىغانR Rبولىدۇ.R RبۇنىڭدىنR 
R،باشقاR RبۇR RنهشرىدىكىR RمهشغۇالتR RسىستېمىسىداR RئىچكىR RسـاقلىغۇچR RباشـقۇرۇشR RبىـلهنR386R،R 286R R  CPU 
RلىرىغاR RبولغانR RقولالشR RئىقتىدارىR RئىلگىرىR R،سۈرۈلىدۇR RھهمدهR RكۆپلىگهنR Windows RملىـكئۆلچهR RدېتـاللىرىR 
Rقوشۇلىدۇ.R Windows 3.0 RنىڭR RىغالىبىيىتR Rئاساسىدا ،R1992R-يىلى  R3R-ئاينىڭ  R18R-كـۈنى R Windows 

3.1 Rئېالن قىلىنىدۇ.R RبۇR RناھايىتىR RئىشهنچىلىكR RنهشرىR R،بولۇپR RئاسـانR RغـۇالپR Rچۈشـمهيدۇ.R RكـۆپR RۋاسـتهR 
RتېخنىكىسىنىڭR RقوشۇلۇشىR RنهتىجىسىدهR RبۇR RنهشىرىدهR RئۈنR-RسىنR RقويۇشقاR Rۋاقىتتـا، بىر بىلهن شۇنىڭ.بولىدۇR 

Windows 3.1RداR RخالىغانچهR RچوڭايتىپR-RكىچىكلىتىشكهR RبولىدىغانR TrueType RخهتR RشهكلىR RتېخنىكىسىR 
R،قوشۇلۇپR Windows RئهڭR RمۇھىمR RئۈستهلR RيۈزىR RنهشرىياتR RسۇپىسىغاR Rئايلىنىدۇ.R RكېيىنR Microsoft RئايرىمR-
RئايرىمR RھالداR 1992R-يىلنىڭ R R ئـاخىرى ۋهR1993R-يىلنىـڭ R RدائاخىرىـR Windows for Workgroups 3.1 
RبىلهنR Windows for Workgroups 3.11 RنىR RئېالنR R،قىلىپR RبىرR RقاتارR RتـورR RكېلىـشىمىلىرىنىR Rقوشـىدۇ .R 

1992R-يىلى R Microsoft RنىڭR RجۇڭگوغـاR RرهسـمىيR RكىرىـشىگهR R،ئهگىـشىپR Windows RتهدرىجىـيR RھالـداR 
RمهملىكىتىمىزدهR RكهڭR RدائىرىدهR RئىشلىتىلىشكهR Rباشـاليدۇ.R 1994R -يىلـى R RئـېالنR RقىلىنغـانR Windows 3.2 
RبولساR RمهملىكىتىمىزدىكىR RنۇرغۇنلىغانR RئىشلهتكۈچىلهرR RبىرىنچـىR RبولـۇپR RئۇچراشـقانR Windows RمهشـغۇالتR 
RسىستېمىسىR R،بولۇپR RئۇنىڭR RئاددىيR RئىشلىتىشچانلىقىR RجۇڭگـودىكىR RكومپيـۇتېرR RئىـشلهتكۈچىلىرىنىR RئـۆزىگهR 
RچوڭقۇرR RجهلىپR Rقىلىۋالىدۇ.R Windows 3.2 Rبولسا R Windows for Workgroups RئاساسىداR RنۇرغۇنلىغانR 
RئۆزلهشتۈرۈشلهرنىR RئېلىپR R،بارغانR R،ئهمهلىيهتتهR RئۇR Microsoft RنىڭR RمهخسۇسR RجۇڭگوR RئۈچۈنR RاليىھىلىـگهنR 
RمهھسۇالتR R،بولۇپR RپهقهتR RخهنزۇتىلىR RنهشىرىالR Rبار.  
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R]RWindows 3.0Rقاچىالش R Rيۈزى[  

 R]RWindows 3.0 RقوزغىلىشR Rئېكرانى[  
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R]RWindows 3.0Rخىزمهت R Rيۈزى[  
RتهكىتلهشكهR R،ئهرزىيدىغىنىR Windows 3.1 RدىنR R،باشـالپR Microsoft RھهربىـرR Windows RمهھـسۇالتىR 

RئۈچۈنR RئېچىشR RكودىR RبېكىتىشقاR Rباشاليدۇ.R Windows 3.1 RنىڭR RئېچىشR RكودىR “Janus” R)قوشR RيۈزلـۈكR 
Rئىالھ(،R Windows for Workgroups 3.1 RنىڭكىR RبولساR “Kato” R)كارتونR R ئـوبرازى(،R Windows forR 

R Workgroups 3.11 RنىڭR RبولساR “Snowball” R.  

  
R]RWindows 3.1 Rقاچىالش R Rيۈزى[  
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R]RWindows 3.1 Rقوزغىلىش يۈزى[  

  
  

R]RWindows 3.1Rخىزمهت R Rيۈزى[  
  

1990R -،يىلى R Windows 3.0 RئهمدىالR RچىقىشىR RبىلهنالR RبازارR RتېپىپR R،كېتىپR 6 RھهپتهR RئىچىدىالR 
500 RمىڭR RنۇسخاR R،سېتىلىدۇR RبۇR RئهينىR RۋاقىتتاR RتارىختاR RمىـسلىR RكـۆرۈلمىگهنR RئىـشR R1992. ھېـسابلىنىدۇ - 

 RكـۆپرهكR RنۇسـخىدىنR RمىليـونR 1 RئىچىدىالR RئايR 2 RتارقىتىلغانR RدهسلهپكىR R بولسا،R Windows 3.1 Rيىلدىكى
RسېتىلىدۇR. RشۇنىڭR R،بىلهنR  Windows RمهشغۇالتR RسىستېمىسىR RئهڭR RئاخىرىـداR RئىـشلهتكۈچىلهرنىڭR RئېتراپقـاR 
R،ئېرىشىپR RالتمهشغۇR RسىستېمىسىR RساھهسىدىكىR RمونوپوللۇقR RئـورنىنىR RتىكلهيـدۇR. RشـۇR RۋاقىتـتىنR R،باشـالپR 

MicrosoftR R RنىڭR Rتهتقىقات ۋه سېتىشR RئىشىR RئىجابىيR RرهۋىشكهR RقاراپR Rيىلـى-1992.ماڭىـدۇR Bill Gates 
RدۇنيادىكىR RئهڭR RبايR RكىشىگهR R،ئايلىنىپR RپۈتكۈلR RدۇنيانىR RزىلزىلگهR Rسالىدۇ.  
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R]RWindows 3.2 RخىزمهتR Rيۈزى[  

  
  

R]RWindows 3.2 RنىڭR “About” R دىئالوگىR Windows NT 3.xR[  
  

 Windows NT RنىڭR RئېچىشR RتارىخىنىR R يىلدىن- 1988تهخمىنهن R RتارتىپR RھېسابالشقاR R،بولىـدۇR 
RبۇR RسىستېماR RئهسلىدهR Microsoft RبىلهنR IBM RبىرلىـشىپR RتهتقىـقR RقىلىـپR RياسـاپR R چىققـان)R NT OS/2 

OS/2 3.0 R (نهشىرىR Rئىدى.R RشۇR R،چاغـداR Microsoft RخىـزمهتR RپـونكىتىR RبازىرىغـاR RبۆسـۈپR RكىرمهكچـىR 
R،بولىدۇR RبىراقR WindowsRنى R RقولاليـدىغانR Intel x86 RئـۆزىكىR RخىـزمهتR RپونكىتىنىـڭR CPU RىR RئهمهسR 
R،ئىدىR RشۇڭاR Microsoft DEC Rشىركىتىنىڭ R RخىزمهتچىلىرىنىR RيالالپR RمهخسۇسR RبۇR RمهھسۇالتنىR Rئاچىدۇ.R 
R،كېيىنR Windows 3.0 RنىڭR RغالىبىيىتىR RزدهكۆR R،تۇتۇلـۇپR Microsoft RقـارارR RچىقىرىـپR NT OS/2 RنىـڭR 
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RپروگرامماR RئېچىشR RيۈزىنىR OS/2 API RدىنR Windows API RغاR RئۆزگهرتمهكچىR Rبولىدۇ.R RبۇR RقىلمىشR IBM 
RنىڭR RنارازىلىقىنىR R،قوزغاپR RئىككىR RشىركهتR RشۇنىڭR RبىلهنR RئۆزىR RبىلگهنR RسهنهمگهR Rدهسسهيدۇ.R IBM RئۆزىR 
RداۋاملىقR RئۆزىنىڭR OS/2 RىنىR Rئاچىدۇ،R Microsoft RبولـساR OS/2 NT RنىـڭR RنـامىنىR Windows NT RغـاR 
R،ئۆزگهرتىپR RبازارغاR R،سالىدۇR RبۇR RبولساRWindowsNT3.1 R.  

  
  

R]RWindows 3.1 RقاچىالشR Rدىسكىسى[  
  

  
R]RWindows 3.1 RخىزمهتR RيۈزىR[  
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 RئىزاھR R :RNTR R RدېگهنR RبۇR RنامنىڭR RمهنىسىگهR R،كهلسهكR RبهزىلهرR RبـۇنىR New TechnologyR) يېڭـىR 
Rتېخنىكا(R RنىڭR RقىسقارتىپR RيېزىلىشىR RدهپR R،قارايدۇR RيهنهR RبىرR RخىلR RقاراشتىكىلهرR RبۇنىR Microsoft RتهتقىقاتR 
RئېلىپR RبارغانداR RئىشلهتكهنR Intel i860 CPU RتهقلىدىيR RماشىنىسىدىنR R،كهلگهنR RچۈنكىR Intel i860 CPU 
RنىڭR RكودىR “N-Ten” (N10) R،بولۇپR RشۇڭالشقاR RمۇشۇR RئىسىمنىR RئىشلهتكهنR RدهپR Rقارايدۇ.  

Windows NT 3.1R مهشغۇالت سۇپىسى R1993R-يىلـى R RئـېالنR Rقىلىنىـدۇ.R RسـىرتىدىنR R،قارىغانـداR 
RئۇنىڭR Windows 3.1 RبىلهنR RھېچقانداقR RپهرقىR Rيوق.R R،ئهمماR RپۈتۈنلهيR RباشقىدىنR RيېزىلغانR 32 RبىتلىـقR 
RيادروسىR RئۇنىR RشهكR-Rئهڭ سۈبھىسىزكى R RئىلغـارR RيېڭـىR RمهھـسۇالتR RقىلىـپR R،چىقىـپR Windows 3.x RقـاR 
RقارىغانداR RزورR RرىجىدهدهR Rكۈچلهندۈرىدۇ.R RئۇR RكهسپىيR RخىزمهتR R،پونكىتلىرىدىمۇR Intel RئۆزىكىR RئاساسـىدىكىR 

PC RالردىمۇR RئىجراR Rبولىدۇ.R RشۇنىڭدىنR R،ئېتىبارهنR Microsoft Rسودا ۋه ئائىلهR RبازارلىرىداR RئۆزىنىڭR RكۈچلـۈكR 
RمهھسۇالتىغاR RئىگهR Rبولىدۇ.R RئىككىنچىR R،يىلـىR RئـېچىشR RكـودىR “Daytona” RبولغـانR Windows NT 3.5 
RئـېالنR Rقىلىنىـدۇ.R RبـۇR R،قېـتىمR Microsoft NT RمهشـغۇالتR RسىستېمىـسىنىR RخىـزمهتR RپـونكىتىR R نهشـرى ۋه

 RخاراكتېرىـدىكىR RسـوداR RغهيـرىR NT RكېيىنكـىR RئـارقىلىقR RبـۇR R.بۆلىـدۇR RئىككىـگهR RدهپR RنهشـرىR Rمـۇالزىمېتېر
RنهشـىرلىرىنىڭR RگـۈللهپR RياشىنىـشىغاR RئـۇرۇقR Rسـالىدۇ.R Windows NT 3.5 RيېڭـىR RقـوزغىلىشR R،سـۈرىتىR 

Windows for Workgroups 3.x Rقا R RئوخشاشR RئىشلهتكۈچىR R،يۈزىR RھهمدهR R)ROLE Rئوبيېكـت R R ئـۇالش
 Rنهتىجىسىده،R RقوشۇلىشىR RتېخنىكىالرنىڭR RيېڭىR RنۇرغۇنلىغانR R.ئالىدۇR RئىچىگهR RئۆزR RتېخنىكىسىنىR R)ۋه قىستۇرۇش

Windows NT 3.1 Rبىلهن R 3.5 RنهشىرىR Microsoft RنىڭR RسوداR RئىشلهتكۈچىR RبازىرىـدىكىR RئهڭR RشىياخـR 
RسىنىقىغاR Rئايلىنىدۇ  

  
[Windows NT 3.5 Logo]  
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R]RWindows 3.5 RخىزمهتR Rيۈزى[  

 
1995R -يىلى R Microsoft RنىڭR RئهڭR RمۇھىمR RبۇرۇلـۇشR RنۇقتىـسىنىڭR RبىـرىR R،ھېـسابلىنىپR RئۇنىـڭR 

RچوڭقۇرR RتهسىرىR RھازىرغاR RقهدهرR RكىشىلهرنىR Rئهسلىتىدۇ.R RبۇR RيىلR RتوغرۇلۇقR RسـۆزلهيدىغانR RئىـشالرR RھهقىـقهتهنR 
RناھايىتىR Rكۆپ...R 

Rداۋامى كېيىنكى سانداR 
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Rساقالش كارتىسىنى فورماتلىغاندا دىققهت قىلىشقا يانفون 
  تىگىشلىك ئىشالر

  

Rنهۋشاد:تهييارلىغۇچىR  R) ROmar14R(  

  
Rلىپ ئىـشلىتىدىغان  سـاقالش ېنغا سـوشىشىغا ئهگىشىپ يانفېن ئىقتىدارىنىڭ كۈنسايىن ئونۆۋهتته يانف

نـدىكى ئۇچۇرالرنىـڭ وشۇنىڭغا  ئهگىـشىپ يانف. ڭىلنىۋاتىدۇ ېۈرلىرىمۇ ينىڭ ت) R多媒体卡R(كارتىسى 

ز ۈنىڭ تونالماسلىقىدهك ئهھۋالالرمۇ ناھايىتى كۆپ ييانفونيوقاپ كىتىشى ۋه ياكى ساقالش كارتىسىنى 
لهرنى ھهل قىلىـشنىڭ ئۇسـۇلى ھهققىـده ىۇڭالشقا بىـز بـۇ ماقـالىمىزده يۇقارقىـدهك مهسـىلش.بىرىدۇ 

  .توختىلىمىز 

▲ R  مىسى ھهققىده ې ساقالش كارتىسىنىڭ ھۆججهت سىستيانفون  

R ئاۋۋال بىزRFAT12R مهشـغۇالت  ۋقنـدوۋس بىـلهن تونۇشـۇپ چىقـايلى ،ئـادهتته بىـز ئىـشلىتىۋاتقان
 بولـسا ئالـدىنقى RFAT12R ، بولـۇپRFAT32Rيـاكى  RFAT16Rمىلىرى ې ھۆججهت سىـستسىستېمىسىنىڭ

گىنىمىـز كىچىـك سـىغىمدىكى ې دR FAT12R.ابلىنىدۇ سېـئىككىسىنىڭ دهسلهپكى شـهكىللىرى بولـۇپ ھ
 RFAT16Rنىـڭ ھـۆججهت تهقـسىملىنىش جهدۋىلـى  RFAT12Rبولـۇپ ھىتقا قارىتىلغان ۇك مىرىكتېلېدىئ

سكىنىڭ خاســىلىقىنى ېــ دا تــۇرۇپ دRXPRز ىــب.لىــشتۇرغاندا كىچىكــرهك بولىــدۇې سغــا RFAT32Rبىــلهن 
 RFATRدهپ كۆرسـىتىپ بهرگىنـى RFAT32R دادېسكا خاسـلىقىرىدىغان ېكۆرگىنىمىزده بىزگه كۆرسىتىپ ب

 RFATR دهپ كۆرسـىتىپ بهرگىنـى RFAT12, FAT16Rدېماك ،ھۆججهت سىستېمىسى ھالىتىنى بىلدۈرىدۇ
 سـاقالش يـانفونمىـسى شـهكلىال ې ھۆججهت سىستRFAT12/FATRشۇڭالشقا . سىستىمىسىدۇرھۆججهت 

سكىـسى رهقهملىـك فوتـو ېد بولسا كومپىيـۇتېر قـاتتىق RFAT32R.لىدۇ ېكارتىسىنى فورماتالشقا ماس ك
  . ماس كىلىدۇ نى فورماتالشقائاپپارات ۋه باشقا تۈردىكى ساقالش ئۈسكىنىلىرى

▲R ساقالش كارتىسىنى فورماتالش يانفون   

Rنىڭ ئۆزىـدىال فورمـاتالش يانفون.1 ساقالش كارتىسىنى فورماتالشنىڭ ئىككى خىل ئۇسۇلى بار ،يانفون
  .غا ئۇالپ كومپيۇتېردا فورماتالش كارتا ئوقۇغۇچ ئارقىلىق كومپىيۇتېر.2

R ئارقىلىق فورماتلىساق ئهڭ ئۆلچهملىك ئۇسۇلدا فورماتلىغـان يانفونئهگهر ساقالش كارتسىنى ئهلۋهتته 
  .بولىمىز

R ، نىــڭ يانفونبۇخىــل ئۇســۇلدا فورماتلىغــان كارتىــدا ســانلىق مهلۇماتنىــڭ يوقــاپ كىتىــشى
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نىڭ يانفون،كىن شۇنى ئهسكهرتىش زۆرۈركىېل.ىلى بولىدۇتونالماسىلىقىدهك ئاۋارىچىلىقالردىن خالى بولغ
RCPURلىال ئاستاېدا كارتا فورماتالش خيانفونغىزىنىڭ سۈرئهت چهكلىمىسى تۈپهيلىدىن ې ۋه ئۇلىنىش ئ. 

 لىـق  بىـر R512MBRلىال كۆپ بولىدۇ،ئادهتته ېئۇنىڭ ئۈستىگه توكنى خورىتىش ئادهتتىگه قارىغاندا خ
تىـدۇ ،شۇڭالشـقا ېمىنۇت ئهتراپىـدا ۋاقىـت ك10 تهخمىنهن ىشىغاڭ فورماتلنىيانفونساقالش كارتىسىنى 

  .رهكې باتارىيسىنىڭ تولۇق بولۇشىغا كاپالهتلىك قىلىش كيانفوندا كارتا فورماتلىغاندا يانفون
R بۇ خىل فورمـاتالش شـهكلى ئـادهتته فورمـاتالش شـهكلىنى تـوغرا تونـۇپ : كومپىيۇتېردا فورماتالش

  .لىپ چىقمايدىغان ئهڭ ئومۇمالشقان ئۇسۇلدۇر ېارغاندا ھىچقانداق خاتالىق كلىپ بېفورماتالش ئ
Rخىل ئۇسۇلدا كارتـا فورمـاتالش ئۈچـۈن ئالـدى بىـلهن بىـزده بىـر  بۇRUSBRغىزلىـق ئۆزىمىزنىـڭ ې ئ

تىۋالغىلى ېهن پۇلغـا سـۈ ي10بازاردىن نهچچه . كارتىسىغا ماس بولغان كارتا ئوقۇغۇچ بولىشى كىرهك 
غىزىنـى كومپيۇتېرغـا ې ئRUSBRلىپ ئانـدىن ېكارتىنى كارتا ئوقۇغۇچقا سماتلىماقچى بولغان فور.بولىدۇ 

سكا نـامىنى تـالالپ تـۇرۇپ مائۇسـنىڭ ئـوڭ ېيىن شۇ كارتا دېر كارتىنى تونۇغاندىن كېئۇالپ كومپيۇت

نهك زڭـى كـۆې تـۈرىنى تاللىـساق بىـر يR格式化R  فورماتالشكىپ چىققان تىزىملىكتىنېكونۇپكىسىنى چ

رىـپ ې نـى تـالالپ بRFATRدىگهن تۈردىن R文件系统Rشۇ كۆزنهكتىن ئىككىنچى تۈردىكى يهنى .دۇچىقى

R开始Rسىپ فورماتلىۋهتسهكال بولىدۇ ې كونۇپكىسىنى ب.  
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 26

RU تور كارتىسىنىڭRMACRسىنى ئۆزگهرتىشې ئادر  

Rنهۋشاد:تهييارلىغۇچىR  R) ROmar14R(  

  

R ئــادهتتهRMACR ىلگهن بولــۇپ بىــر تــور  تــور كارتىــسىنىڭ ئــۆزىگىال مۇقىملىــۋىتئــادرېس

 ئـۆيىڭىزده يـاكى ئىـشخانىڭىزدىكى تـور سـىز.سى بولىـدۇرې ئادRMACR الكارتىسىنىڭ بىر

،ياكى باشقا سىمىدىن پايدىلىنىپ باشقا بىركومپىيۇتېر ئارقىلىق تورغا چىقماقچى بولسىڭىز 

 بــۇ ئېھتىيـاجالر بىــلهن شــۇنداق قىلمـاقچى بولغــان بولــسىڭىز قانـداق قىلىــش كېــرهك؟

سـۇلىنى تونۇشـتۇرۇپ ۇيۇقارقى ئاۋارىچىلىقنى ھهل قىلىـشنىڭ ئۈنۈملـۈك ئ ىمىزده بىزماقال

  .ئۆتىمىز 

R ئادهتته توركارتىسىنىڭRMACR ىنى ئۆزگهرتىش ئىككى خىل بولـۇپ بىـرى قـاتتىق ئادرېس

 بىز بـۇ .ىدۇتال ئارقىلىق ئۆزگهرتىش بولېتال ئارقىلىق ئۆزگهرتىش يهنه بىرى يۇمشاق دېد

  !مىنىڭ ئۆزىدىال ئۆزگهرتىشنى سۆزلهيمىز ېدىنمۇ ئاسان بولغان سىستئىككى خىل ئۇسۇل

R1- قهدهمR 

R ئاۋۋال بۇرۇنقى كومپىيۇتېردا تۇرۇپ بۇرۇنقى ماشىنا تور كارتىـسىنىڭRMACR ىنى ئادرېـس

  : ئادېرسىنى كۆرۈش ئۇسۇلى مۇنداق RMACRتور كارتىسىنىڭ . كۆرۈپ خاتىرلىۋالىمىز 

R ئىجرائالدى بىلهن باشالش تىزىملىكىدىن)R运行R ( كۆزنىكىگهRcmdRزىـپ چىققـان ې ي دهپ

RDOSR تىزىملىكىگهRipconfig/allR دىگهن بۇيرۇقنى يىزىپ REnterRگه سىزسىۋهتسىڭىز ې نى ب

  .رىدۇ ېتۆۋهندىكى رهسىمدىكىدهك ئۇچۇرالرنى كۆرسىتىپ ب
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Rرهكلىـك بولغـانېبۇ رهسىمدىكى بىـزگه كRMACRرهسـىمدىكى قىزىـل رامكىغـا رېـسى ئاد 

يهنـى يۇقىرىـدا . هت شـۇنىـدىكى قىمـمېگهن قۇرنىڭ يې دRPhysical AddressRلىنغان  ېئ

-R00-69-00-01-03:سى رېـ ئادRMACRكومپىيۇتېرنىـڭ توركارتىـسىنىڭ كۆرسىتىلگهن 

BFRلىۋالىمىز ى بولۇپ بۇنى خاتىر.  

R2-قوشـنامنىڭ  ڭىدىن ئىشلهتمهكچى بولغان كومپىيۇتېرنى قوزغىتىـپ تـورېي قهدهم

)R网上邻居R(R Rىمىز چىققان كۆزنهكتىن نىڭ خاسلىقىنى ئاچR配置 R نى  تالاليمىز .  
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配置Rكۆزنهكتىن تۆۋهندىكى رهسىمده  بۇ.يىن تۆۋهندىكىدهك كۆزنهك چىقىدۇېىن كد نى باسقان

  .لىپ بارىمىزې تهڭشهش ئككۆرسىتىلگهنده
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Rلىۋالغـان بـۇرۇنقى ىزىش ئورنىغا ئالـدىنقى باسـقۇچتا بىـز خاتىرېلىنغان قىممهت يېقارا رامكىغا ئ

لىقتىكى سىزىقچىقنى يازمايمىز يهنى ىئار: كهرتىش سئه(ىنى يازىمىز درېس ئاRMACRۇتېرنىڭ كومپىي

 بولـسا بـۇنى R00-69-00-01-03-BFRسى رېـ ئادRMACRبۇرۇنقى ماشـىنىدا كۆرسـهتكهن 

  . زىپ بولۇپ ساقلىۋهتسهكال بولىدۇ ېي)  دهپ يازىمىزR0069000103BF Rبىز

Rڭى كومپىيۇتېرىڭىزنىڭ يېRMACRدا سـۆزلهنگهن ئۇسـۇل بـويىچه تهكـشۈرۈپ ىـرىسىنى يۇقرې ئاد

   ! سىزىنىڭ بۇرۇنقى ماشىنا بىلهن ئوخشاش بولغانلىقىنى بايقايئادرېسباقسىڭىز 

Rڭى ئۇلىغان كومپىيۇتېردا تورغا چىقىۋهرسىڭىز بولىدۇېئهمدى ي !  

  

  
R»جاۋابالر-سىستېمىسىدىكى ھهل بولغان نادىر سوئال» بىلىش  

 
Rسۇئال سورىغۇچى (ومپىيۇتىرنىڭ ئىسمى نىمه؟دۇنيادىكى تۇنجى ك  :1 سۇئال:RtunjiR(  

R يېقىنىدىن بۇيان كومپىيۇتىرىمنىڭ سۈرئىتى بهك ئاستىالپ كهتتى،ۋىرۇس تازىالش يۇمشاق دىتاللىرىنىمۇ جىق ئىشلىتىپ
 بۇنىڭمۇ.مىگا بايت ئىدى128كومپىيۇتىرىمنىڭ ئىچكى ساقلىغۇچ سىغىمى . لىكىن دىگهندهك ئۈنۈمى بولمىدى.باقتىم

  .تهسىرى بوالرمۇ؟تهپسىلىيرهك جاۋابقا ئىرىشسهم دهيمهن
 

Uyghur12Rدۇنيا ئۇرۇشىدىن -2 يىلى - 1946تراپ قىلغان تۇنجى كومپىيۇتىر ېھهممه ئ  : نىڭ جاۋابى 

ئۇنىڭ ياسالغان جايى ئامرىكا قوشما شىتاتلىرى مارىالن  . RENIACRئۇنىڭ ئىسمى . كىيىن ياسالغان
  .رمىيه سىناق توپ مهيدانىشىتاتى بىدىن قۇرۇقلۇق ئا

  
  

TitanicRكۈنى ئامرىكىنىڭ -15 ئاينىڭ -2 يىلى -1946 كومپىيۇتېر -1دۇنيا بويىچه  : نىڭ جاۋابى 
 ئارتۇق ئادهم تهتقىق قىلىپ 200سسۇرى جون مۇچلى قاتارلىق ېتىنىڭ پروفېرسىتېنىۋۇۋانىيه ئلىنسىېپ

ئهت بولۇپ، ئۇ نىڭ ھهجىمى ئۈچ قهۋهتلىك  كىلوۋات سا170ئۇ نىڭ توك سهرپىپياتى . ياساپ چىققان
.  قېتىم قۇشۇش ئهمىلىنىال بىجىرىلهيىتتى5000بىراق ئۇ پهقهت سىكونتىغا . بىنانىڭ ئورنىنى ئىگهللهيىتتى

  . كومپىيۇتېرنىڭ تهرهققىيات باسقۇچى تۈۋهندىكى تۆت باسقۇچنى بېسىپ ئۆتتى
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R  
   ئهۋالت كومپىيۇتېر-1

R 1946- ىه بولغان دهۋىر بولۇپ غايهت زور تىپلىق كومپىيۇتېر دهۋرى يىلىغىچ-1956 يىلىدىن  
   ئهۋالت كومپىيۇتېر-2

R 1956- يىلغىچه بولغان ۋاقىت بولۇپ بۇ دهۋر چوڭ تىپتىكى كومپىيۇتېر دهۋرى -1962 يىلدىن   
   ئهۋالت كومپىيۇتېر-3

R 1962- پىيۇتېر دهۋرى  يىلغىچه بولغان دهۋر بولۇپ بۇ دهۋر ئوتتۇرا تىپتىكى كوم-1972 يىلدىن  
   ئهۋالت كومپىيۇتېر-4

R 1972-كومپىيۇتېر    يىلدىن ھازىرغىچه بولغان دهۋىر بولۇپ ئۇ كىچىك تىپتىكى ۋه مىكرۇ تىپتىكى

  . دهۋرىدىن ئىبارهت 
  .  ئهۋالت ئهقلىي ئىقتىدارلىق كومپىيۇتېر ئۈستىده ئىزدىنىش ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ-5نۆۋهتته 
  سىزگه ئۇتۇق تىلهيمهن! نىڭ ئۇچۇر تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىڭتۇلۇقسىز ئوتتۇرى: قوشۇمچه

  

R سۇئال سورىغۇچى .(...كهڭ بهلباغلىق توردىكى بۇ خاتالىق :2سۇئال: RqintomurR(R 

R كهڭ بهلباغلىق تورنى ئىشلىتىپ مودىمنى قوزغاتقاندا ، ئوڭ تهرهپ پهستىكى ئۇلىنىش بهلگىسىنى
ئهمما تور ياخشى . بهلگىسى چىقىۋېلىپ مېنى بىزار قىلىدۇ كۆرسىتىدىغان سىنبهلگىده بىردانه ئۈندهش 

  .ئۇلىنىدۇ ، لېكىن ئۇيهرده تۆۋهندىكىدهك ئۇچۇر چىقىۋالىدۇ 

R受极限或无连接R   بۇنى قانداق قىلىپ چىقمايدىغان قىلىمهن ؟ لېكىن تور ناھايتى نورمال...  

  
MuradilRبۇنى تۈۋهندىكىدهك ھهل قىلىمىز  : نىڭ جاۋابى:  

R网上另据ئالدى بىلهن  R   نىڭR属性 R   نى تالالپR本地连接 R نىڭمۇ R属性 Rئاندىن .  نى تالاليسىز

شۇ ،گهن خهت بارې دR此连接被限制或无连接时通知我Rئېچىلغان كۆزنهكنىڭ پهس تهرهپكه قارىسىڭىز

  .لىدۇوئالدىدىكى توغرا بهلگىسىنى ئېلىۋهتسىڭىز ب  خهتنىڭ

R  
 R: يهنه بىرخىل ئۇسۇل 

R ئالدى بىلهنR网上另据R   نىڭR属性R   نى تالالپR本地连接R نىڭمۇ R属性R ئاندىن . نى تالاليسىز

R协议  دىگهن يهرگه قارىسىنىڭ  R此连接使用下列项目Rئېچىلغان كۆزنهكنىڭ 

（TCP/IPR ）   RInternetR  ئېچىلغان كۆزنهڭنىڭ . يهنه بىر كۆزتهك ئېچىلىدۇ  دىگهننى قوش چهكسىڭىز

R使用下面的IP地址R  كاتهكلهرنى تۈۋهنندىكىدهك تولدۇرۇڭ  دىگهننى تالالپ:  
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IP地址:192.168.1.8R  

R子网鲈码:255.255.255.0R  

R默认网关:192.168.1.1R  

  : مۇالزىمىتىر ئادىرسىنى تۈۋهندىكىدهك تولدۇرۇسىزRDNSRئاستىدىكى 

R首选DNS服务器:61.128.99.133R  

R备用DNS服务器:61.134.1.4  

R مۇشۇ بۇيىچهRIPR ئادىرسىنى يازسىڭىزمۇ يوقاپ كىتىدۇ  ......  

  

  
  

  
 

RGoogle U نىڭ باشقىچه ئىقتىدارلىرىنىمۇ ئىشلىتىپ كۆرۈڭ  
  

Rنهۋشاد :تهييارلىغۇچى)ROmar14R(  

1. Rكهتنىڭ تهپسىلى ئۇچۇرىنى سۈرۈشتۈرۈشېبهلگىلهنگهن بR 

Rبۇ جهھهتتهزى ئۇچۇرىنى بىلمهكچى بولسىڭيكهتنىڭ تهپسىلىې مهلۇم بىر تور ب سىزئهگهر  RGoogleR گه سىز
شۇ سىڭىز ىزىپ ئىزدېدهپ ي] Rsite:www.xxx.comR[سىغا ىنىڭ ئىزدهش رامك RGoogleRياردهم قىالاليدۇ،

  .تهپسىلىي ئۇچۇرلىرىنى سىزگه كۆرسىتىپ بېرىدۇبېكهتنىڭ 
  

2. GoogleRكۈتۈپخانىسى   تور  

GoogleR تىش جهھهتته ھهقىقهتهن ئالدىدا تۇرىدۇ ،ىڭىلىق يارېيR GoogleRكىتىنىڭ يهنه دۇنيادىكى ې تور ب
 هر قايسى يهرلىرىدكى داڭلىقھز دۇنيانىڭ ىبۇ يهردىن س،ئهڭ چوڭ تور كۈتۈپخانا مۇالزىمىتى بار بولۇپ

  ستونىغازىش ېس يرې نىڭ ئادRIERياقتۇرىدىغان دوسالر .ز ىپىپ كۆرهلهيسېكۈتۈپخانىدىكى كىتاپالرنى ت
HThttp:// scholar.google.comTHR   دهپ يازساق كىرىدىغىنىمىزRGoogleRنىڭ تور كۈتۈپخانىسىدۇر .  

  

R  ۇبىلىكغادتقۇ‹‹مانا تۆۋهندىكى رهسىم‹ ‹)R福乐智慧R (قۇتادغۇبىلىككه ئائىت زىپ ئىزدىگهن ېدهپ ي

  R. مۇناسىۋهتلىك ئۇچۇرالردۇرئىزدهپ تېپىلغان
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3. R ئۇلىنىش قىلغان بهتلهرنى ئىزدهپ تىپىشR 

Rكهتنـى ېكهتنىڭ نامى چىققانـسىرى مۇشـۇ بېرىشىغا ئهگىشىپ مهلۇم بىر بېخنىكىسىنىڭ ئۆسۈپ بېتور ت
تـى بولـسا تـور ېكهتلهرمۇ كۆپىيدۇ،ئهگهر ئۆزىمىزنىڭ تور بېشقا بۋالىدىغان  باۇدوستانه ئۇلىنىشقا قوش

   نىڭ ئىزدهش رامكىسىغا  RGoogleRكهتلهرده ئۇلىنىش بارلىقىنى بىلمهكچى بولساق ېتىمىزنىڭ قايسى بېب
R]RLink:www.xxx.comR[R Rزىپ ئىزدىسىڭىز بـارلىق ئـۇلىنىش ئادېرسـى،ۋه ئـۇلىنىش سـانىنى ې دهپ ي

   .تهپسىلى كۆرسىتىپ بىرىدۇ
 

4. R ھۆججهت ئىزدهش ئىقتىدارىR 

R گهنده بىزگه مهلۇم بىر توربهت ئۈچۈن  بالىالر بايرىمىغا ېلهي دېئىيۇن بالىالر بايرىمى ك-1ئالدىمىزدا
غا مـۇراجىئهت  RGoogleR قانداق قىلىمىز؟يهنىال پ قالغاندالۇكارتون الزىم بو RFLASHRمۇناسىۋهتلىك  

 ]R儿童节filetype:SWFR[چلۇق سۆز يازىدىغان ئورۇنغا چىپ ئاچقۇې ئبېتىنى ئىزدهش RGoogleR.قىاليلى

سىۋهتسهك بىزگه بارلىق بارلىالر بـايرىمى ېدهپ يېزىپ ئىزدهش كونۇپكىسىنى ب] Rfiletype:FLVR[ياكى 
 R.پىپ بىرىدۇ ې ھۆججىتىنى تRSWFRما قىلغان  بارلىق ېدىگهن سۆزنى ت
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Wallop RھهققىدەR RچۈشهنچهR   

Rئۇيغۇر خاككېر:تهييارلىغۇچى  
Wallop RبولساR Microdoft Rشىركىتى ئىشلهپ چىققان جهمىـيهتكهR R بىـر ) ئىجدىمائىالشـقان(يـۈزلهنگهن

دوستلىرىمىز بىلهن ئۆزئارا ئـاالقه باغلىيـااليمىز؛ مهنـبه، R Rئارقىلىق بىزR. Wallop Rتور مۇالزىمىتىR (SNS) Rخىل
پايـدىلىنىپ R RدىنR Flash Rىنىڭ كۈرۈنمه يۈزR. Wallop Rمۇزىكىالردىن ئورتاق پايدىلىنااليمىزR Rسۈرهت، بىلوگ،

ھۆججهت يـولالش ۋه ئـېچىلىش R RنىڭRWallop R.ياسالغان بولۇپ، كۈرۈنمه يۈزى سۈزۈك، ئۇسلۇبلىرى ئۆزگىچه

. مودۇلىنى چۈشۈرۈشكه ئازراق ۋاقىـت كېتىـدۇR Flash  Rپهقهت بىرىنچى قېتىم ئاچقاندا. سۈرئىتى ناھايىتى تىز

  R HThttp://www.wallop.com/uhackTH.        بېتىمR Wallop Rتۈۋهندىكىسى مېنىڭ
  

  
  

R            RWallop R بولساR Microsoft Rتهتقىقاتخانىسىنىڭيۇمشاق دېتال R Social Computing Group 
R)ــائىتئىج ــۇتېر گيىم ــۈرىو كومپىي ــېچىش ت ــسىنىڭ ئ ــتىلهردىن)رۇپپى ــشىلهرنىڭ ۋاس ــۇپ، كى ــداق R R بول قان

ـــپيىمائىتىدىغانلىقىنى،ئىجپايدىلىن ـــۆھبهت ئېلى ـــداق س ـــدا قان ـــور مۇھىتى ـــقان ت ـــدىغانلىقى ۋه  الش بارى
ئـال دۇنيانىـڭ ئاساسـىدا مهيـدانغا ې رىكىنۆۋهتتR Wallop R.ق قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇتقىئاالقىلىشىدىغانلىقىنى ته

 .Rكهلگهن
      Rئهپسۇسلىنارلىقى، سىزR Wallop Rئۇنىڭغـا ئېرىـشىش ئۈچـۈن سـىزده .نى خالىغانچه ئىلتىماس قىاللمايسىز 
تهكلىـپ R Rقا ئېرىشكهن بىرهرسى سىزگهR Wallop Rبولۇشى كىرهك؛ ئاندىن ئاللىقاچانR gmail Rبىلهن بىرR Rئالدى

 ئېرىـشكهندىن ،ئېرىشهلهيـسىزR Rات نومۇرىغـابساېـھR Wallop Rئهۋهتسه ئاندىن سىز شۇ تهكلىـپ ئـارقىلىق بىـر
 7 بـار ئـادهم پهقهت ھېـساباتىR Wallop Rلـېكىن، بىـر. زئىچىـگه كىـرىپال كېتىـسىR Wallop Rكىيىن سىرلىق

ئېنگىلىزچه بولۇپ، ئاڭالشـالرغا قارىغانـدا باشـقا تىلـالردا R RپۈتۈنلهيR Wallop R.ئادهمگه تهكلىپ ئهۋهتهلهيدۇ
 .Rئېالن قىلىنماپتۇ
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百度Rھېسابلىغۇچىنى ئىشلىتىش   
 

R مهردان: تهييارلىغۇچى  
 

 
百度R  ــلىقى ــڭ ئاساس ــىدنى ــور ئابونۆلىتىمىزدىك ــزد ت ــا ئى ــا قارىت ــهشتلىرىغ  ۇالزىمىتىنى م

 قانـداق هنه باشـقا يهشـتىن ئىزدۇنىـڭ ئهممائ. ئايانهممهيلهنگه ھېكىتى تور بڭ چوهڭ ئهمىنلهيدىغانت
 مـاتورى ئـارقىلىق هش ئىـزدR百度R بىـز همـسىز؟تۆۋهنده قانـداق ئىقتىـدارلىرى بـارلىقىنى بىلۇمچهقوش
 R.ۆتهيلى ئۆرۈپ كهريانىنىىش جېر بېلىپ ئېسابالشھ

R1.ېرىش بېلىپ ئېسابالش ھېماتېكىلىقماتR 
百度Rۇپكىـسىنى كونۈزۈپ،ئىزدهش بولغـان ئىپـادىنى كىرگـېسابلىماقچى رامكىسىغا ھهش ئىزد 

 ۈسـتى ئهرهپ سـول تېتىنىـڭ بهتىـجه نۋامالشتۇرسـىڭىز داېـسىپ بۇپكىـسىنى كونېـر ياكى ئىنتېسىپب
ــزد ــسىنىهشئى ــتى تڭ رامكى ــده ئاس ــر ھهرىپى ــسابلىغۇچنىڭ بى ــىمى رې ــسابالش ھۋه هس ــسى نې  هتىجى

 R:ۆرهيلى كېسابالپ ئىپادىنى ھۆۋهندىكى بىز تۆۋهنده تهسىلهنم.ۆرۈنىدۇك
Rۇپ،ئهمهللهردىن قولاليـدىغان بولـېـسابالشالرنى سانالر دائىرىـسىدىكى ھهقىقىي ھھېسابلىغۇچ 

!)  (ېپىش تۇرىئالىنى،فاكت)^ (ۆتۈرۈش كهرىجىگه،د(/)ۆلۈش،ب (*)ۆپهيتىش،ك)ـ (ېلىش،ئ (+)ۇشقوش
ـــــــــــــد ـــــــــــــارلىقالرنى قولالي ـــــــــــــاتېكىلىقمات.ۇقات ـــــــــــــسىيىلهردىن فېم  ۇنكى

 قاتــارلىق ۇرۇش ئايالنــدۇســقا،لوگارىفما،رادىئاننى گىرادۇس،كوســىنۇس،تانگېنىس،كوتانگېنىسسىن
 هتـسىڭىز ئـارىالش ئىشلۇنكىسىيىلهرنى فۋه همهل ئهلۋهتته،يۇقارقىئ.ۇ قولالنغىلى بولىدۇنكىسىيىلهرنىف

  .ۇبولىد

 
Rبولمىغانـدا خاتـالىق ه بويىچهلهپ تهكلى شڭ ئىپادىنىۇكى،كىرگۈزگهن شېگىشلىكىقا ت قىلىشدىققهت 
 ه ھالىتىـدېزىش يهنزۇچهخ.ۇ ئايرىمايدېزىلىشىنىكىچىك ي-ڭ چوهرپلهر ھهئىنگلىزچ.ۇمكىن مۆرۈلۈشىك

  .ۇ قولاليدۇ تىرناقنىمۋه همهللىرى ئېسابالش ھۈزۈلگهنكىرگ
 

R2.ۇندۇرۇشمىقدارالرنى س.R 
Rــدۇ ــساب ھبهي ــدىلىنىپ پلىغۇچىدىنې ــاتېكىلىق ماتهقهت پاي ــسابالش ھېم ــپ ئې ــېلى ــارغىلى بول  ۇپال ب

 5 ۈزىمىز؟قېنى چاغدا قانـداق كىرگـۇ بۇنداقتائ.ۇرااليسىز ئايالندهبىرىگ- مىقدارالرنى بىرهنهقالماي،ي
 زدهش ئىـۈچـۈن ئېـسابالش ھۇنىبـ.ۆرهيلى كـېـسابالپ گـرام بولىـدىغانلىقىنى ھه قانچڭكىلوگرامنى

 R.ۈزىمىز كىرگۆۋهندىكىدهكىغا ترامكىس
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Rبىزنـــى ېـــسابلىغۇچى ھدېمهك،بهيـــدۇ RWindowsRقىـــيىن هدهر بىـــر قېـــسابلىغۇچىدىكى ھڭ نىـــ 
 ه ئـادىتىمىزگېسابالش ھهغهزدىكى قۆزىمىزنىڭ ئۈرمهستىن،بهلكى يېسىپ بهريانالرنى جېسابلىنىدىغانھ

 ېــسابلىغۇچ ھۇنداقالشــ.ىــدۇهتكۈز يهقــسىدىمىزگه مېــرىش بېلىــپ ئېــسابالش ھالــدا ھۇرغانماسالشــت
 هتكه بارغىلى بولىدىغان ئىمكانىيېلىپ ئېسابالش ھهتته نورمال ھالۇتېرالردىمۇ كومپيهزى بىغانقاچىالنم

 R.ۇ قىلىدهئىگ

  

R ھالدا% 100ۋىرۇسقا قارشى دېتال قاچىلىمايمۇR R توردىكى ۋىرۇسالردىن

  ساقلىنىش
  

Rمايور:تهييارلىغۇچى  

 
 

Rپسىز مۇنداق ئهھۋالغا دۇچ كېلىR R ؟باققانمۇR 
R كومپيۇتېر ،بىرى بىر توربهت ئېچىلدى تۇيۇقسىز ئارقىدىن ئۇلىشىپ يهنه ،مهلۇم توربهتنى زىيارهت قىلدىڭىز

 ،كومپيۇتېرىڭىز ئهسلىگه كهلدى ،  سىكونتچه ئۆتتى 3باقسىڭىز  سائىتىڭىزگه قاراپ ،شۇزاماتال قېتىپ قالدى 
 بىر دهمدىال نامهلۇم بىرمۇنچه پروگراممىالر؟ مه ئىشتۇ نې ؟ھوي  ،ئاستىالپ قالغاندهك  ئهمما سۈرىتى سهل
دهپ  ؟بولۇپ كېتىپتا  بۇ پروگراممىالرنىڭ ئۆزى كۆرۈنمهيدۇ يۇ ھهجهپ نۇرغۇنلىرى ئىجرا! قوزغىلىپ كېتىپتۇ 
 كومپيۇتېرىمغا ۋىرۇس چۈشۈپتۇ ،بهتبهخلهر ۋۇ: بىر ئازدىن كېيىن يۈزىڭىزگه كاچاتالپ . ھهيران قالىسىز 

  ... R دهپ قالىسىز!؟ئهمهسمۇ 
1R.ئۇنداق بولسا توردىكى ۋىرۇس قانداق قىلىپ كومپيۇتېرىڭىزغا چۈشۈپ قالىدۇR R؟R 
2R. نېمىشقا ئىجرا بولۇپ كېتىدۇ، خهتىرى يوق ، كومپيۇتېرىڭىزغا چۈشسىغۇ مهيلىR R؟R 
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3R. ؟قهتئىي چۈشمهيدىغان ۋه ئىجرا بولمايدىغان قىلغىلى بوالمدۇR 
Rجاۋابىنى تاپقانداماڭا رهھمهت دېيىشنى . نلىغان دوستلىرىمىز بهكال قىززىقىدۇ سوئالالرغا نۇرغۇ بۇ ئىشىنىمهنكى

ــرىبه چۈنكى مهن بىر كۈن كومپيۇتېرىمنى مۇشۇ ھهقته.ماڭۇئۇنت ئىجرا قىلمىغان ،قىلىپ ئاچمىغان تور بهت تهج
ېنـى تۆۋهنـده ق.مالغۇسىز تهجرىبىلهرگه ئىگه بولدۇتىلال بهرسىمۇ سېتىۋR 100000000 Rنهتىجىده،ۋىرۇس قالمىدى

 R.بۇ جهھهتتىكى تهجرىبىلىرىمدىن تهڭ بهھرلىنهيلى
========= 

R1-سوئالغا جاۋابR : 
R قوليازما پروگراممىسىـــ بىرىنجى قاتىلR (脚本程序) R ،يهنى ھهرخىلR JS RياكىR VB R ھۆججهتلهردىن

 ارلىق قوليازماقات  RJSR ئۇنداق بولسا. يامان نىيهتلهر ئهمهلگه ئاشىدۇ  مۇشۇ قاتىل تۈپهيلى، ئىبارهت بولۇپ 
ـــــــىپروگراممىلىر ئارقىلىق ئهمهلگه  نىڭ تهڭشهلمىسى RIER بۇنى؟  پۈتۈنلهي چهكلىۋهتسهك قانداق بولىدۇ ىن

ئهگهر . ئۈنۈمدىن ئايرىلدۇق دېگهن گهپ  دىن ئايرىلدۇق دېگهن گهپR JS Rئهمما،ئاشۇرۇش ناھايىتى ئوڭاي
 تېكىست،زدىنىشنىمۇ نورمال كۆرهلمهيسىز سىز ھهتتا ئى،بارلىق قوليازما ھۆججهتلىرى چهكلىنىۋېتىلسه 

، ھاھاھا ....... توربهت يۈزىدىكى سىيرىلما تىزىملىكلهر ئىشلىمهيدۇ R.R رامكىلىرىغا ئۇيغۇرچه كىرمهيدۇ
 Rئۇنداق بولسا، ئهمما ئۇجۇقتۇرۇشقا بولمايدىكهن ، قاتىلنىغۇ تاپتۇق ؟ قىلغۇسى بار  كىمنىڭ بۇنداق

R قوليازما پروگراممىلىرى  گهرچه! ما گهپ جايىدا بولدى  ؟يوقاتساق بولمامدۇ قاتىللىق قورالىنى تېپىپ ئۇنى
ئۇالرنىڭ قولىدىكى ! ھېچقانداق ئىش قىاللمايدۇ  ئۇالرنىڭ قولىدا قاتىللىق قورالى بولمىسا ،قاتىل بولسىمۇ 

لىرى تۈر ھۆججهت. دۇر " تۈر ھۆججهتلىرى"تهمىنلهپ بهرگهن  قاتىللىق قورالى دهل بىزنىڭ سىستېمىمىز
 . Rبولۇپ ئىككىنجى پروگراممىغا ئىقتىدار قوشۇش يۈزىسىدىن ئىشلىتىلىدۇR Rبىرخىل ياردهمچى ھۆججهتلهر

RسىستېمىڭىزR RتهمىنلىگهنR Scripting Rدېگهن چوڭ تۈرنىڭ ئىچىدهR FilesystemObject Rدهيدىغان بىرR R ئوبىىت
دهل . ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ  ىقالرنىئۆچۈرۈش ۋه زىيارهت قىلىش قاتارل ،ئاساسلىق ھۆججهتلهرنى قۇرۇش . بار 

قوليازما پروگراممىلىرى توردىكى ھۆججهتلهرنى  مۇشۇ تۈرنىڭ ھۆججهت قۇرۇش ئاالھىدىلىكىدىن پايدىلىنىپ
 R ADODB بۇنىڭدىن سىرت .كومپيۇتېرىڭىزغا يېزىۋېتىدۇ  ھالىتىده  لىك سىستېما2يىراق مۇساپىلىق ئوقۇپ 

Rتۈرنىڭ RStreamR يهنه كېلىپ  ،بۇنىڭمۇ رولى يۇقىرىقىغا ئوخشاش  ،لۇپ ئوبىكىت مۇھىتى بو دېگهن
 ..................!R؟بۇ ئىككى قاتىللىق قورالىنى بىلگهنسىز ، خوش ! مۇكهممهل R Rئىقتىدارى

2R-سوئالغا جاۋابR :  
R خۇددى  ،ئىجرا بولمىسا قورقۇش ھاجهتسىز  ئهمما ئۇالر ،كومپيۇتېرغا ۋىرۇس ھۆججهتلىرىغۇ چۈشتى دهيلى

ئىجرا قىلدىڭىز دېگهن گهپ يىالننى  ،قىلىمهن دېسىڭىز قىالاليسىز  نېمه ،تقان يىالنغا ئوخشايدۇ بىھوش يا
 Rبۇنداق ۋاقىتتا ئويغانغان يىالپ چاچىراپ قوپۇپ سىستېمىڭىز ئهڭ يامان يېرىنى R.R ئويغاتتىڭىز دېگهن گهپ

Rچېقىۋالىدۇ R![em56] R  توربهت . زغىتىشقا بولمايدۇ قو شۇڭا ھهرگىز ئۇنى ئويغىتىشقا بولمايدۇ يهنى ،ھاھاھا
ۋىرۇسنى كومپيۇتېرىڭىزغا ! قىلىدىغان يېرى دهل مۇشۇ  يۈزىدىكى قوليازما پروگراممىلىرىنىڭ ئهڭ ئهسكىلىك

ئىجرا قىلدى دېگىنىم . (ئهمما قانائهت قىلماي ئۇنى ئىجرا قىلىۋېتىدۇ  ، بۇنىڭغا بوپتۇ، چۈشۈرۈپ قويدى 
 Rڭنىسى بىلهن قوش چېكىپ ئىجرا قىلغاندا ئېرىشىلگهن نهتىجىگهپروگراممىالرىنى مائۇس يى ئادهتتىكى

Rئىجرا  يۇقىرقىدهك  ئهمما قوليازما پروگراممىلىرىنىڭ ئهڭ ئاجىز يېرى خۇددى ) .ئوخشاش جهرياننى كۆرستىدۇ
بۇ تۈرلهر بولمىسا قوليازما تىلى نورمال  ئهگهر. بىلهنال چهكلىنىدۇ " تۈر ھۆججهتلىرى"قىلىش شهكلى پهقهت 

 . Rهركهت قىاللمايدۇھ
Rئادهتته RShellRنىڭR ApplicationR تۈرى ئارقىلىق ھۆججهت ئىجرا قىلىشقا بولىدۇ R.Rئۇنىڭدىن سرتR 

WscriptRنىڭRShell Rتۈرى ئارقىلىقمۇ ھۆججهت ئىجرا قىلىشقا بولىدۇR . 
Rمۇشۇ ئىككىالR Rتۈرنىڭ خالىغان بىرى بىلهن قوليازما پروگراممىلىرى ۋىرۇسنى قوزغىتىش مهقسىدىگهR Rهلهيدۇ يېت .

 Rمۇشۇ تۈر بولمىسا؟ ئويالپ باقتىڭالرمۇ ! نېمىدېگهن بىچارىلىق ھه ... 
................................ 

3R.سوئالغا جاۋابR : 
100% R ھهتتا . بولىدۇ،R R بۇنى كۆزده تۇتۇپال . ۋىرۇسقا قارشى يۇمشاق دېتالالر بولمىسىمۇ بولىۋېرىدۇ

 ! Rمهن پهقهت تور ۋىرۇسىنىال كۆزده تۇتىۋاتىمهن ، قارشى دېتاللىرىڭىزنى يۇيىۋهتمهڭR Rۋىرۇسقا
R خالىغىنى  ،يول بار   خىل- 2ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئالدىمىز  % 100سىزنىڭ قىلىدىغان مهقسىدىمىزنى
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 ! Rقىلساق بولىدۇ
1R- پۈتۈن قوليازما تىلىنى ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى چهكلىۋېتىسىز توربهتنىڭ: خىل ئۇسۇلR   

Rئىزدىنىشنىمۇ  ،ھهققى  ئۇ ۋاقىتتا خۇدا! قوليازما پروگراممىلىرى بىردهك ئىجرا بولمايدۇ ، شۈبھىسىزكى  شهك
كىچىك كېلىپ قالسا بارماقنى كېسىۋهتكهنگه  ئاياق ،بۇ ئۇسۇلنىڭ ماز يېرى شۇكى ! نورمال كۆرهلمهيسىز 

 .... Rئوخشاش
2R-خىلR R كهڭ ئالقىشقا-ئۇسۇل R R ماركىلىق ئۇسۇل" ئاالمهت " ئېرىشكهنR ! 

R قوليازما پروگراممىلىرى، يۇقىرىدا كۆردۇقR R ،يىغىنچاقلىغانداR : 
1R.R FileSystemObject  R قىسقارتىلىپ(تۈرىR FSORدېيىلىدۇ(R 
2R.R ADODB.STREAM  RتۈرىR 
3R.R SHELL.Application  RتۈرىR 
4R.R Wscript  RدىنR R ۇبىز پهقهت مۇش!  خىل تۈر دىن پايدىلىنىپال ئىپالسىي مهقسىدىگه يېتهلهيدۇ 4ئىبارهتR 

R ۋىندوۋس ئۇالرنى  ئادهتته!!! تۈر ھۆججهتلىرىنى چهكلهپ قويساقالشهرهپ بىلهن مهقسهدكه يېتهلهيمىز
 شۇڭا ئۇنىڭ خالىغان... ئىشلىتىدۇ  پهقهت ئىشلهتكۈچى ئابونت ئۆزىنىڭ ئېھتىياجى بىلهنال. ئىشلهتمهيدۇ 

 R.هشغۇالت جهريانى ناھايىتى ئوڭاييهنه كېلىپ م،كهلتۈرگىلى بولدۇR Rۋاقىتتا چهكلهپ خالىغان ۋاقىتتا ئهسلىگه
R ــدى ــانچهكومپيۇتېرغا ۋىرۇس يازىدىغانى تۆۋهندىكئهم ــر ق بهتنى  تور قىززىققانالر. توربهتلهرنى قالدۇرىمهن بى

ـــۇقىرىقى  .ئېچىپ ۋىرۇسنىڭ قوزغىلىش ئهھۋالىنى تهتقىق قىلسۇن ـــدىن ئۇسۇل قوي قايتا سىناپ ن،كېيىلىنىلغان
بولمىسا ڭ، جانىۋارلىرىڭالنى ئېتىۋېتىپ سىنالىـــقئۆلتۈرگۈچى بار ۋىرۇس! راست  ھه.بېقىـــڭ كۆرۈپۈمىنـــىئۈن
  ~@! RيسىزبىلهلمهR Rۈمىنىئۈن

Hhttp://www.os8.cn/H 
Hhttp://www.cndiannao.com/H 
Hwww.xj-silkroad..cn/mailH  
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