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 تىن ئۆتكۈزۈش ئۇسۇلى weft ئۇيغۈرچه تور بىكهتنى
  Sahar010  :يولىغۇچــــى
 : قاچىالڭ بولىشى كىرەك ، بولمىسا بۇ يهردىن چۈشۈرۈپ weft ئاۋۋال سىزدە

 http://www.xamxar.com/uyghur/list.asp?id=164چۈشۈرۈڭ
تىن ئۆتكۈزۈش ئىككى خىل بولۇپ ، بىرسى خهت نۇسخسىنى بىر بىرلهپ تالالش ، يهنه  weft تهئادەت.2

خىل ئۇسۇلنى  بىرىنجى خىل ئۇسۇل سهل ئاۋارچىلىق شۇڭا ھازىر ئىككىنچى..بىراقال ھهممىنى تالالش  بىرسى
 .. تونۇشتۇرىمهن ، كىيىنكى قىسىمدا باشتىكى ئۇسۇلمۇ كۆرسىتىلىدۇ

ئۆزىڭىز ئۇيغۈرچه  ياكى باشقا تور بهت ياساش دىتالىدىن پايديلىنىپ ، frontpage سىز ئاۋۋال.3
بىرەر قۇر خهت يېزىپ قويسىڭىزال ) تونۇتماقچى بولغان خهت نۇسخسىدا بىر ئاددى بهت ياساش ساقالڭ

  : مهسلهن..بولىدۇ  ، ياكى ئاپئاق بهتتىن بىرنى ساقلىسىڭىزمۇ) بولدى

 

http://www.xamxar.com/uyghur/list.asp?id=164
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بىر بىرلهپ تالالش ، يهنه  تىن ئۆتكۈزۈش ئىككى خىل بولۇپ ، بىرسى خهت نۇسخسىنى weft ئادەتته.2
ئاۋارچىلىق شۇڭا ھازىر ئىككىنچى خىل ئۇسۇلنى  بىرىنجى خىل ئۇسۇل سهل..بىرسى بىراقال ھهممىنى تالالش 

 .. باشتىكى ئۇسۇلمۇ كۆرسىتىلىدۇ يىنكى قىسىمداتونۇشتۇرىمهن ، كى
 
ياساش دىتالىدىن پايديلىنىپ ، ئۆزىڭىز ئۇيغۈرچه  ياكى باشقا تور بهت frontpage سىز ئاۋۋال.3

بىرەر قۇر خهت يېزىپ قويسىڭىزال (ئاددى بهت ياساش ساقالڭ  تونۇتماقچى بولغان خهت نۇسخسىدا بىر
  : مهسلهن..ى ساقلىسىڭىزمۇ بولىدۇ بهتتىن بىرن ، ياكى ئاپئاق) بولدى

 ... قاچىالپ بولغاندىن كىيىن قوزغىتىڭ ، ئاندىن تهرتىپ بويىنچه تۆۋەندىكىلهرنى ئېچىڭ نى weft سىز.4
tools>options>settings>weft  

 .. ھالهت چىقىدۇ ،ئاندىن رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك قىلىڭ ئاچسىڭىز رەسىمدىكىدەك
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خالىغانچه (ئىسىمنى يېزىڭ  كىيىنكى قهدەم دىگهننى بېسىپ بۇ يهرگه كهلگهندە خهت ساندۇقى ۋە.5
 (..يازسىڭىزمۇ بولىۋىرىدۇ

 
يهردىن سىز ئۇيغۈرچه تونۇتماقچى  بۇ..ئاندىن كىيىنكى قهدەم دىگهننى باسسىڭىز بۇ باسقۇچقا كىلىسىز .6

  : مهسلهن...بولغان بهتلهرنى تالاليسىز 
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يهرگه ياخشى قاراڭ ، ئهگهر سىزگه  بۇ..ۇ باسقۇچقا كىلىسىز ئاندىن كىيىنكى قهدەم دىگهننى باسسىڭىز ماۋ.7

قهدەمنى بېسىپ داۋامالشتۇرسىڭىز بولىدۇ ، تالالنمىغان بولسا  الزىملىق خهت نۇسخسى تالالنغان بولسا كىينكى
نى باسسىڭىز  ok ئۆزىڭىزگه الزىملىق خهت نۇسخسىنى تالالپ دىگهننى بېسىپ add سىز

 .. رەسىمدىكىدەك..بولىدۇ 
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 : سىزگه الزىملىق خهت نۇسخسى تالالنمىغان بولسا
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يهرگه كهلگهندە چوقۇم دىققهت  بۇ..هننى بېسىۋىرىڭ ئاندىن باشقا يهرگه چېقىلماي كىيىنكى باسقۇچ دىگ.8

 ... بىلهن يېزىڭ
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دىگهننى بېسىپ  edit بهتلهرنى ىز رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك قىلىپ تولدۇرىسىز، سىزگه تونۇتماقچى بولغان

 .. رەسىمدىكىدەك:قوشىسىىز مهسلهن 
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شۇنىڭ بىلهن ئىش ...بېسىۋىرىڭ  ئاندىن باشقا يهر بىلهن كارىڭىز بولمىسۇن ، كىيىنكى قهدەم دىگهننى.9

نىڭ كۆپىيىپ قالغانلىقى  eot قارىسىڭىز بىر دانه ئهمدى بايىقى ھۆججهت ساقلىغان يهرگه...تامام 
دىگهندەك قىلغان بولسىڭىز ئىشىڭىز چوقۇم ئوڭۇشلۇق بولىدۇ ، قىاللمىسىڭىز  ئهگهر ھهممىنى مهن..كۆرىسز 

 .. ماقۇل ئهمسه ئىشىڭىز ئوڭغا تارتقاي...ئاالقىلىشىڭ مهن ياردەم قىلىمهن  مهن بىلهن
 

 


