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  :مۇندەرىجه

 4.........................................................................................كىرىش سۆز. 1

2.Ubuntu linux 6..................................................... نى توردا تهرجىمه قىلىش  

بۇ بۆلهكته ئاساسلىقى ، تهرجىمه قىلىش خىزمىتىگه قانداق قاتنىشىش،  تهرجىمه خىزمىتىنى قانداق ئىلىپ بىرىش، 

دىن تهرجىمه قىلىش، فىرانسۇزچه ، ياپونچىدىن خهنزۇچى(خالىغان بىر چهتئهل تىلى بىلىش ئارقىلىق  تهرجىمه قىلىش ،

سىز تهرجىمه قىلىشنىڭ ئهمهلىيهتته سىز ، بۇ ئارقىلىق  قاتارلىق مهزمۇنالر تهپسىلىي تونۇشتۇرىلىدۇ...) تهرجىمهقىلىش

  ....!ئويلىغاندەك ئۇنداق مۇرەككهپ ئهمهسلىكىنى ھىس قىلىسىز، ئىشهنمىسڭىز سىناپ كۆرۈڭ

3 .Ubuntu linux16........................................ۋھۇم كومپىيۇتېرغا قاچىالش نى مه  

  بىلهن دەسلهپكى قهدەمدە تونۇشۇش ، ئۆزىمىزنىڭ Vmwareبۇ بۆلهكته  ، مهۋھۇم كومپىيۇتېر يۇمشاق دىتالى 

 كومپىيۇتېردا مهۋھۇممهۋھۇم كومپىيۇتېرىمىزنى قوراشتۇرۇش، مهۋھۇم كومپىيۇتېرىمىزنىڭ پارامىتىرلىرىنى تهڭشهش،

 مهۋھۇم كومپىيۇتېرىمىزنىڭ ئوپتىك دىسكا قوزغاتقۇچىسىنى ئىشلىتىش، توردىن ئنتېرنىت تورىنى زىيارەت قىلىش،

قاچىالش (نىڭ  ئوپتىك دىسكا ھۆججىتىنى ئىشلىتىپ ، مهۋھۇم كومپىيۇتېرغا قاچىالشUbuntu linuxچۈشۈرگهن 

بۇ ئارقىلىق قاتارلىق مهزمۇنالر ئىنچىكه تونۇشتۇرۇلغان،  ، )لگهنجهريانىنىڭ ھهر بىر باسقۇچى تهپسىىلي چۈشهندۈرۈ

 تىن باشقا Linux( ھهم لىنۇكىس مهشغۇالت سىسىتمىسىنى قاچىالش قاچىالشUbuntu linuxسىز مهۋھۇم كومپىيۇتېرغا 

 ....پ چىقىسىز، تهڭشهش  قاتارلىق بىلىملهر بىلهن تونۇشۇ)مهشغۇالت سىسىتىمىسىنى قاچىالشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

4.Ubuntu linux 35.........................قاچىالش)خهت نۇسخىسى( قا ئۇيغۇرچه فونت  

Ubuntu linux نى قاچىالپ بولۇپال ،ئىنتېرنىتنى زىيارەت قىلسىڭىز، سىز دائىم زىيارەت قىلىدىغان ،توردىكى داڭلىق 

 ، بىلىك تورىدىكى ئۇيغۇرچه خهتلهر نورمال كۆرۈنمهيدۇ، بىلىم يۇرتلىدىن  ئۇيغۇر كومپىيۇتېر ئىلمىي جهمئىيتى تورى

لىكىن بۇنى ئىنتايىن ئاسانال نورمال كۆرىنىدىغان قىلغىلى بولىدۇ، چۈنكى كومپىيۇتېرىڭىزغا ئۇيغۇرچه خهت 

تى قا ئۇيغۇرچه فونت قاچىالشنى ناھايUbuntu linuxبۇ بۆلهكتىكى مهزمۇنالر ئارقىلىق ، سىز . نۇسخىسى قاچىالنمىغان

مۇندەرىجه قۇرۇش، ( تىكى  ئهڭ ئاددى بىر نهچچه ھۆججهت مهشغۇالتى linuxئاسانال ئۈگۈنۈۋاالاليسىز ،ھهم  

ىڭىزنى >ساۋاد<قاتارلىقالر بىلهن دەسلهپكى قهدەمدە تونۇشۇپ ،) ھۆججهت يۆتكهش ، ھۆججهت كۆچۈرۈش 

  !..ۇ يىقىنراق ئۇچرىشىسىزچىقىرۋالىسىز، باشقىچه بىر مهشغۇالت سىستىمىسى بىلهن دەسلهپته تىخم
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5.Ubuntu linux 48........................................ قا ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچ قاچىالش  

Ubuntu linux تىمۇ  Windows  تىكى  بىز دائىم ئۇيغۇرچه ماقاله ھۆججهتلهرنى بىر تهرەپ قىلىدىغان يىزىق بىر

 ، ئىشلىتىش ئاسان ، ئىقتىدارى كۈچلۈك، ئۇيغۇرچىنى دىتالالر بارغا ئوخشاش يۇمشاق تهرەپ قىلىش يۇمشاق دىتالى

كىرگۈزگىلى بولىدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن پهقهت ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش ھۆججىتىنى مۇۋاپىق ئورۇنغا كۆچۈرۈپ ، بىماالل  

ردە ئازراقال تهڭشهش ئىلىپ بارساق بولىدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن مهخسۇس كىرگۈزگۈچلهرنى قاچىالش ھاجهتسىز، بۇ  يه

 ....! لىنۇكىسنىڭ بۇ جهھهتتىكى قواليلىقلىقىغا قايىل بولماي تۇرالمايسىز

  تهييارلىنىۋاتىدۇ......................................................تهرجىمىنى سىناب بىقىش. 6

ل ئوقۇڭ تهرجىمىڭىزنىڭ قانداق بولۇۋاتقانلىقىنى بىلگۈڭىز بارمۇ؟ ئۇنداق بولسا بۇ يازمىنى ئهستايىدى

، بۇ بۆلهك ئارقىلىق سىز تهرجىمه قىلىنغان ھۆججهتلهرنىڭ ئهمهلىي ئۈنۈمىنى بىرىنجى بولۇپ 

  ...!...ئۆز ئهمگهك مىۋىڭىزنى تۇنجى بولۇپ تىتىيااليسىز! كۆرەلهيسىز 

.......................................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............. 

............. 
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  :كىرىش سۆز

Ubuntu Linux زور  نى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىش ھازىر ئۇيغۇرالر ئارىسدا ناھايتى

قولالشالرغا ، ئالقىشالرغا  ئىرىشتى، ھهم مۇۋاپىق نهتىجىلهر قولغا كهلتۈرۈلدى ھهم 

  !....داۋاملىق كهلمهكته

ا قىسقىچه چۈشهنچهمنى دەپ  توغىرسىدتاللىغانلىقىمىز نى Ubuntu Linuxنىمه ئۈچۈن 

  :باقاي

ىس  ھهقسىزلىكى ھهم پۈتۈن دۇنيادىكى زور كۆپلىگهن لىنۇك- ئهڭ مۇھىم سهۋەب

 . ھهۋەسكارلىرىنىڭ قىزغىن قوللىشىغا ئىرىشكهنلىكى ھهم ئۆزىنىڭ كۈچلۈك ئىقتىدارى

قاچىالش ، ئىشلىتىش ئاسان ، مهشغۇالت يۈزى كۆركهم، سۈرئىتى تىز ، بىخهتهرلىكى 

 نى قانداق Ubuntu Linuxسىز بۇ . بولغانلىقىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ يۇقىرى

.  قانچىلىك نهشىر قىلسىڭىز بۇنى ھىچكىم سۈرۈشته قىلمايدۇ تارقاتسىز، ئۆزگهرتسىڭىز،

سىز  ئهڭ ئاددىيسى .ھىچكىم سىزگه مېنىڭ ھوقوقۇمغا دەخلى تهرۈز قىلدى دىمهيدۇ

Ubuntu Linux ، نىڭ تور بىكىتىگه كىرىپ Ubuntu Linux نىڭ ئوپتىك دىسكىسىنى

  ...ئىلتىماس قىلسىڭىز سىزگه ھهقسىز ئهۋەتىپ بىرىدۇ

  بۇ تور بىكهتنى زىيارەت قىلىپ باقسىڭىز /cn.org.ubuntu.linux://httpنى قالغىنى

بۇ يهردە سىز ئىسمىنى ئاڭلىغان ھهم ئاڭلىمىغان لىنۇكسالرنىڭ ھهممىسىگه . بولىدۇ

  !.. ئۇچۇرالردىن خهۋەردار بوالاليسىزتئائى

بولسا ئۇيغۇر كومپىيۇتېر ئىلمىي جهمئىيتىنىڭ تور بىكىتىگه ئۇيغۇرچه ئۇچۇرالر الزىم 

  org.ukij.www://Http :دىققهت قىلغايسىز

  :ئهمدى نىمه ئۈچۈن بۇ يازمىنى تهييارالشنىڭ زۆرۈرلىكىنى دەپ باقاي

قىممهتلىك ۋاقتى ۋە ھازىر تهرجىمه ئىشلىرىغا نۇرغۇنلىغان ئىسل ئۇيغۇرلىمىز ئۆزىنىڭ 

سهرپ قىلىپ ، ئۆزىمىزنىڭ مهشغۇالت سىسىتمىسىنى دەسلهپكى  خالىسانه زىهنىنى 

قهدەمدە پۈتكۈزۈپ چىقىشتهك   ئۇيغۇر كومپىيۇتېرچىلىقىدىكى تارىخى ئهھمىيهتلىك 

http://linux.ubuntu.org.cn/
http://www.ukij.org/
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بۇ ئىشنىڭ  بىزنىڭ .  چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇبولغان ئۇلۇغ ئىشالرنى ۋوجۇدقا 

ۇتېرچىلىقىمىزنى تهرەققىي قىلدۇرۇشقا قانچىلىك پايدىسى بولىدىغانلىقىنى ئۇيغۇر كومپىي

  .  دىمىسهممۇ بهلكىم بىلىپ بولغانسىز

تهرجىمه ئىشلىرىنىڭ ھهممىسى خالىسانه ھهم مهسئۇلىيهتچانلىق بىلهن ئىلىپ 

ھهممهيلهن تهرجىمه خىزمىتى ئۈچۈن زور كۈچ چىقىرىۋاتىدۇ، لىكىن بۇ . بىرىلىۋاتىدۇ

كى سان بىزدىكى  كومپىيۇتېر ۋە تىل بىلىدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئومومىي سانىغا يهردى

ھهرگىز سىلىشتۇرغىلى بولمايدۇ دەپ قارايمهن، شۇڭا بۇ تهرجىمه خىزمىتىگه سىزگه 

ئوخشاش ئىسىل ھهم پاراسهتلىك ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ قاتنىشىىشىنى ، ئۆز ئانا 

 ، يۇقىرى سۈپهتته پۈتتۈرۈپ چىقىش ىلىمىزدىكى مهشغۇالت سىسىتمىمىزنى تىزرەكت

  .ئۈچۈن ،  ھهم لىنكۇس بىلىملىرىنى ئومومالشتۇرۇش ئۈچۈن بۇ يازمىنى تهييارلىدۇق

دىققىتىڭىز ئۇيغۇر كومپىيۇتېر ئىلمىي جهمئىيتى تورىدىكى مۇناسىۋەتلىك يازمىالردا 

  .بولسۇن

ىر كىشىلىك كۈچ ھهممهيلهن بئۇيغۇر كومپىيۇتېرچىلىقىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن 

 !...چىقىرايلى

سهۋىيهمنىڭ چهكلىكلىكى ۋە باشقا مهلۇم سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ، يازمامدا خاتالىق 

  .بولىشى ئىنىق، كهڭ ئۇستاز تورداشالرنىڭ يول كۆرسىتىپ ،تهلىم بىرىشىنى ئۈمد قىلىمهن

زسىڭىزمۇ ئهگهر تهكلىپ پىكىرلهر بولسا بىلوگىمغا قالدۇرۇپ قويسىڭىز ياكى ئىلخهت يا

  . بولىدۇ

  .خالىغانچه تارقاتسىڭىز ،تهشۋىق قىلسىڭىز بولىدۇلىكىن ئهسهرنىڭ ئاپتورلۇق ھوقوقى ساقلىنىدۇ

  

يىتهكچىلىك قىلغان بۇ يازمنىنى تهييارالش جهريانىدا تىخنىكىلىق ياردەم بهرگهن ھهم 

  . كهنجى ئهپهندىگه ئاالھىدە رەھمهت ئىيتىمهنتوختىئۇستاز غهيرەت 
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Ubuntu Linux قىلىشهرجىمهت ئۇيغۇرچىغا توردا نى   

  ئهلدانىش

Uighur23@126.com 

 ۆيۈنۈپ سهۋەتال قۆڭلۈم كۇۋاتقانلىقىدىن قوشۋاز ئاهن قىلىش ئىشلىرىغا ئاكتىپلىق بىلهرجىمه تۇكىسنى لىنكۆپچىلىكنىڭ

 هرسىال يار بۋاقتىم  ۇشقا بولەمدە يىقىندىن يارده قىلىش خىزمىتىگهرجىمه سىسىتمىسىنى تهشغۇالت  مۇ بهنمۇم. هتتىك

 تىلنى ۇ ، شهپ گهن قىلىش دىگهرجىمه سىسىتىمىسى تۇالتغهش  مۈنكىچ. هن تىرىشىمهم ھۋاتىمهنتىرىشى

 ۆتۈرۈلگهنلىكىنىڭ كۇقىرى بىر بالتاق يۇ تىخىمهرەققىياتىنىڭ دىتال تۇمشاق يۇتېر كومپىيهتنىڭقوللىنىدىغان مىلل

ھهم  ۋاقداشلىرىمنىڭ ساهت باشقا مىللهن مۇكىسنى قىلىنغان لىنهرجىمه تۈستىگه ئۇنىڭئ. [هلگىسىب

 پو ۆرسىتىپ  كۇغىتىنى ئىرپان لۇددىخ !.. همهسمۇ ئۋاالاليمهن پو ئىتىۇرۇپپ تۆرسىتىئالدىدا كپىروففىسسورالرنىڭ 

 .…].. ھى ھى ھى !.... ۇ ياسىمىغان بولساممهن مهرچهگ!  ەكئاتقاند

 

 

   قاتنىشااليسىزۇسىزم

 

 :هي كىلهپكىال گهق نۇپ قويهپنىگ قۇرۇق

 هرجىمه تهن مۈنكى ، چۇنداق شېنىڭچهم. ( باشلىنىپ بولدىۇرۇن قىلىش خىزمىتى ئاللىبهرجىمه تۇكىسنى لىنھازىرقى

 ۇش. ۇلىۋىتپتۇ قىلىنىپ قوشهرجىمه تهزمۇنالر مڭى يىڭى قىتىم يىهر قىتىم ئاچسام ھهر ھېتىنىقىلىش تور ب

 .)هلمىگهي كەرت د قولىغاڭقىرىنداشلىرىمىزنى

>  ۇرۋااللماسلىق تاپشۋەزىپه< لىكىن ۇ بارلىقى بولسىمۇسى قىتىلغهپكه سۇ بۆزلىرنىڭمۇ ئهلكىم تورداشالر بۇرغۇنن 

 ئىشقا هھمىيهتلىك ئۇقىرى يۇ ئىقتىدارىنى ،زىهنىنى بۆز  ئهۋەبىدىنس >  هسلىكئىنگىلىزتىلى بىلم<ياكى 

 .ۇمكىنى م بولىشۇنداق ياكى شۋاتىدۇبىغىشلىيالماي
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 ، ۇزچه فىرانسڭىزبولىدۇ، بىلسىه  ياپونچۇ، بولدڭىزمۇ بىلسىهنزۇچهخ  ،ڭىزئىنگىلىزتىلى بىلمسى!..  يوقھىچقىسى

ئۇيغۇر تىلىدىن باشقا قايسى بىر تىلنىڭ يىزىقىنى تونۇسىڭىز ھهم ئۇنى ئۇيغۇرچىغا  ،  ه ، قازاقچهرەبچهئ

ئهگهر ئۇيغۇر تىلىدىن باشقا بىرەر تىل .  پۇرسىتى سىزنىڭ بولىدۇئۆرۈيهلىسىڭىزال  بۇ قىتىملىق تۆھپه كۆرسىتىش

  . بىلمىسىڭىز ، تهرجىمه خىزمىتىنىڭ كوررىكتورلۇق ۋەزىپىسىگه قاتناشسىڭىزمۇ بولىدۇ

پهقهت ئىختىيارى ئاساستا ئۆزلۈكىمىزدىن توردىن تهرجىمه ! بۇ يهردە ھىچكىم ھىچكىمنى مهجبۇرلىغىنى يوق

بارلىق تهرجىمه قىلىنىدىغان مهزمۇنالر . ى ئۇيغۇرچىغا ئهستايىدىللىق بىلهن ئۆرۈسهكال بولدىقىلىدىغان مهزمۇنالرن

بۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئۇيغۇرچه ئۆلچهملىك . تهرجىمه قىلىش مهشغۇالتى  ناھايتى قوالي ھهم ئاسان .  توردا بار

  .نيۇنىكودلۇق  كىرگۈزگۈچ  ئويغان كىرگۈزگۈچنى ئىشلىتىشىڭىزنى تهۋسىيه قىلىمه

ھازىرچه مېنىڭ ۋە ماڭا ئوخشاش باشقا قىرىنداشالرنىڭ  قىالاليدىغان ئىشىلىرىمىز لىنۇكسنىڭ تهرجىمه قىلىدىغان 

قالغان تىخنىكىلىك مهسىلىلهرنى بىزنىڭ پهخىرلىك ئىقتىدارلىق . بۆلهكلىرىنى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىپ بىرىش

  !...يغۇرچه لىنۇكىسنى پۈتتۈرۈپ چىققۇسىئۇيغۇرلىرىمىز خالىس ئۈستىگه ئىلىپ ، مۇكهممهل ئۇ

  !تهرجىمه قىلىشقا ھازىرال ئاتلىنايلى

  .     ئالدى بىلهن ئهزا بولۇڭ  .1

   login/+net.launchpad://https .بۇ تور بهتىنى ئىچىپ ئهزا بولۇڭ

  

  

 بۇ يهرگه تىزىملىتىپ بولغان بولسىڭىز

خهت ئادرسىڭىزنى ۋە مهخپىي ئىل

  نومۇرىڭىزنى كىرگۈزۈڭ

  

  

 بۇ زيىڭىدىن تىزىمالتماقچى بولسىڭى

 يهرگه ئىلخهت ئادرسىڭىزنى كىرگۈزۈڭ

       نى بىسىڭRegisterھهمدى   

  .نى باسقاندىن كىيىنكى بهت>>>>تىزىملىتىشتىزىملىتىشتىزىملىتىشتىزىملىتىش < < < <Registerئىلخهت ئادىرسىنى كىرگۈزۈپ 

https://launchpad.net/+login
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  . ئىلخهت ساندۇقىڭىزغا بىرپارچه خهت ئهۋەتىدۇبۇ ۋاقىتتا بۇ توربهتتىن سىزنىڭ

  :خهتنىڭ مهزمۇنى تۆۋەندىكىدەك

  

Hello! 

Thank you for registering at Launchpad. To complete your registration, 

please follow the instructions here: 

   https://launchpad.net/token/ChN9NkNpVsFds0 345ا246 g 

Launchpad is a suite of applications for open source developers, 

including easy Web-based translation and bug management. We'll be 

adding new features based on your suggestions, so feel free to 

contact us on #launchpad on irc.freenode.net with your ideas. 

Thanks 

The Launchpad team 

 

 

ئۇلىنىش   دىگهندەك  Mdfgsv0NkNpVsFds9ChN/token/net.launchpad://https ئاندىن سىز ئاشۇ خهتتىكى 

 مهخپىي سىز بۇ يهردىن ئۆزىڭىزنىڭ. ئادىرسىنى ئاچسىڭىز يىڭىدىن مهخپىي نومۇر بىكىتىش بېتى ئىچىلىدۇ

  .نومۇرىڭىزنى بىكىتىسىز

  

  

  

https://launchpad.net/token/ChN9NkNpVsFds0svdfgM  ????????
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Display name:                         كۆرىنىدىغان نامىڭىز  

Create password:                                    يىڭى شىفىر  

Retype the password:                         قايتا كىرگۈزۈڭ 

...تىزىملىتىش مۇشۇ يهرگىچه بولسا بوالر  

 

تىزىملىتىش تامامالنغاندىن كىيىن ئاندىن شۇ بهتتىكى ، يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن رەسىم بار ئورۇنغا قاراپ ، تۆۋەندىن 

  .دىگهن تۈرنى تالالڭUbuntuسانىغاندا ئىككىنجى قۇردىكى 

  :ئاندىن كىيىن ئىچىلغان بهتتىكى تۆۋەندىكى ئورۇنغا دىققهت قىلىڭ

  

  .مه قىلىش دىگهن يهرنى تالالڭ   تهرجىTranslationئاندىن   

  

  : دىگهن خهتنى بايقايسىزUighurئىچىلغان بهتتىنى تۆۋەنگه سۈرسىڭىز ئۇيغۇر

  

  . تامامالندى> ۋەزىپىنى تاپشۇرۇۋىلىش<ئاندىن ئۇيغۇرچه تهرجىمه قىلىدىغان تۈرنى 
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  !..يمهنمۇ ئازراق تهرجىمه قىلىۋىته! يغۇرچه تهرجىمه قىلىش باشالندىمانا ، توردا ئۇ

تۆۋەندىكى ئۇچۇرغا قاراڭ ، ئاشۇ قىپقىزىل تۇرغان تۈرلهر دەل سىز ۋە بىزنىڭ تهرجىمه . تهرجىمه قىلىشنى باشاليمىز

  .  تۈرال15تۈرنىڭ ئىچىدىكى پهقهت 1378بۇ يهردە كۆرۈنىۋاتقىنى . قىلىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرۇپتۇ

  

 

 

  تاما تاما كۆل بوالر

  .تامچه يىغىلسا دىڭىز

  

ۇقىرى قۇرالردىكى تىخى تولۇق تهرجىمه قىلىنىپ بواللمىغان تۇرلهرنى بىرنى چىكىپال ئىچىپ ، ئاندىن شۇ يهردىن ي

  .تهرجىمىڭىزنى ياكى كوررىكتورلىقىڭىزنى باشلىسىڭىز بولىدۇ

  

  .مانا ، بۇ يۇقارقى بىر قۇرنى بىزنىڭ ساھران دىگهن قىرىندىشىمىز تهرجىمه قىلىپتۇ

ممهيلهن بىرقۇر بىر قۇردىن قۇربىمىزنىڭ يىتىشىچه تهرجىمه قىلساق ، ئۇيغۇرچه تۇنجى ھه.  تهرجىمه مۇشۇنداق ئاددى
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ئاندىن كىيىن باشقا نهشىرلىرىدە خاتالىقالرنى تۈزىتىپ ، . نهشىرىنى مۇۋەپپىقىيهتلىك ھالدا تهرجىمه قىلىپ چىقااليمىز

بۇنىڭغا ھهممهيلهن خالىس كۈچ .  يمىزقىلىپ ، ئۇيغۇرچه مۇكهممهل لىنۇكىسنى بهرپا قىالال> نهپس<يهنه تىخمۇ 

  !.. چىقىرايلى

  !..ئىنگىلىزچه بىلمىسهممۇ تهرجىمه قىلىۋىتىمهن

بۇ يهردە .  ..)ھى ھى ھى( دىسهم ئابدۇكىرەم ئابلىزدەكال تهرجىمه قىلىۋىتىدىغان ئوخشايدۇ دەپ قىلىشماڭالربۇنداق

مهسىلهن مهن ئىنگىلىزچىسىنى تهرجىمه . قچى مهن باشقا مىللهتلىك يولداشالرنىڭ تهرجىمىسىدىن پايدىالنما

قىاللمىغان بولسام ، مهن تهرجىمه قىاللمىغان جۈملىنى باشقىالر مهن بىلىدىغان باشقا تىلالردا تهرجىمه قىلىپ بولغان 

مهسىلهن خهنزۇ تىلىدىكىسى دىگهندەك، ياكى بولمىسا روس تىلىدىكىسى ياپون تىلىدىكىسى ، . بولىشى مۇمكىن

قايسىسى بولمىسۇن ئىشقىلىپ ئاشۇ تهرجىمه قىلىنغان تىلنى . لىدىكىسى ،فىرانسىزچه بولسىمۇ بولىۋىرىدۇئهرەب تى

  .ئۇيغۇرچىغا دەسلهپكى قهدەمدە توغرا ئۆرۈپ بهرسهمال بولىدۇ

  ...ئهمىسه ھه

  

  

    تور بهتتىن يۇقارقى رەسىمدىكى ئورۇندىكى

No value دىگهنگه توغۇرالپ دىگهننى 

changeسسام ، مهن لىنۇكىسنى ئىنگىلىزچىدىن ئهمهس بهلكى مهن بىلىدىغان خهنزۇتىلىدىن ئۇيغۇرچىغا نى با

باشقا تىلالرمۇ ئوخشاش، قايسسى تىلغا پىششىق بولسىڭىز شۇ تىلنى تالالپ تهرجىمه قىلسىڭىز .  تهرجىمه قىلىمهن

  !...جىمه قىلىنغان بولسىالپهقهت سىز تهرجىمه قىلماقچى بولغان ئاشۇ ئۇچۇرالر شۇ تىلدا تهر. بولىدۇ

دىگهننى untranslated تۈرىدىن مۇۋاپىق بىرنى تالالپ ،مهسىلهن 

  .تالالپ ، باشقىالر تهرجىمه قىلمىغان مهزمۇنالرنى تهرجىمه قىلىسىڭىز بولىدۇ

تىۋاتقان نوپوسلۇق  تهرجىمه قىلغاندا بىزلهر ھازىر ئىشلى.تهرجىمه قىلغاندا ئىنتايىن ئهستايىدىل بولۇشىمىز الزىم: دىققهت

بىلقۇت لۇغىتى، ئۇيغۇر سوفت .لۇغهتلهردىكى بىرلىككه كهلگهن ئاتالغۇالرنى ئۆزگهرتمهي تهرجىمه قىلىشقا قاتتىق دىققهت قىاليلى
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لۇغىتى ، ئانا تىلىم ، ئوكيانۇس ، جىنشهن لۇغىتى قاتارلىق كومپىيۇتېر لۇغهتلىرىدىن پايدىالنساق تهرجىمه جهھهتتىكى پهرقىنى 

ئاتالغۇدىكى تهرجىمه پهرقى كىيىنچه بىزلهرگه نۇرغۇنلىغان ئاۋارىچىلىقالرنى ھهم ۋاقىت ئىسراپچىلىقىنى  .  زايتقىلى بولىدۇئا

تهرجىمىنى سۈپهتلىك ، الياقهتلىك قىلىش ئۈچۈن ئازراق  زىهنىمىزنى ئايىمايلى، ئاخىرىدا،  قۇرۇق گهپ . ئىلىپ كىلىشى مۇمكىن

  !... ، ئازراق ئهمهلىي ئىش قىلىپ پىلنى تهۋرەتكهن ئهالقىلىپ قىلنى تهۋرەتكهندىن

  

ئهمدى تهرجىمه قىلماسلىققا ، تهرجىمىنى قىاللماسلىققا !..  سىزگه ئۇتۇق تىلهيمهن

  !...قىلچىمۇ باھانه قالمىدى

  

  

  : ئۇستازالرنىڭ كۆرسهتمىسىگه قاراپ باقايلى-ئهمدى باشقا تورداش

 :ورىدىنئۇيغۇر كومپىيۇتېر ئىلمىي جهمئىيتى ت

329=tid?php.viewthread/munber/org.ukij.www://http  

  

  غهيرەت

 مۇنبهر باشقۇرغۇچى

 ساالم كۆپچىلىك،

Ubuntu قىلىش ھهققىدە، مهن ئالدىنقى قېتىمقى يازمامدا دەپ ئۆتتۈم ق تهرجىمهنى قاندا. 

 .ئىكهن ئارقىلىق تىزىملىتىش زۆرۈر login/+net.launchpad://https نى توردا تهرجىمه قىلىش ئۈچۈن چوقۇم Ubuntuئۆتهي،  يهنه بىر قېتىم دەپ

 

translations/+hardy/ubuntu/net.launchpad.translations://https 

 . ئىكهن408615انى تهرجىمه قىلىدىغان ئۇچۇر س . كىشى ئىكهن13) تۆھپىكارالر(ئۇيغۇرچىنى تهرجىمه قىلىمهن دەپ تىزىمالتقانالر ھازىر

 

/ug/lang/+hardy/ubuntu/net.launchpad.translations://https 

 ئىشقۇ؟ كىرىپال شۇ يهردىكى خالىغان بىر بۆلهكنى چېكىپال تهرجىمىنى قىلسىال بولىدىغان غا

  .ئۇمۇ بولىدۇ رجىمه قىلماي، ھۆججهتنى چۈشۈرۈۋېلىپ تهرجىمه قىلىمهن دېسهڭالرتوردا ته

/ug/lang/+hardy/ubuntu/net.launchpad.translations://https 

 .بولمىسا تهكرارلىنىش يۈز بېرىدۇ اتىمهن دەپ مۇشۇ مهيدانغا يېزىپ قويۇڭالر،خالىغان بۆلهكنى مهن تهرجىمه قىلىۋ دىكى

 

 قىلغىلى بولماسمۇ؟ ۋەزىپه تهقسىم قىلىپ بهرمىسه بۇ ئىشنى

 

 com.yahoo@gheyret بولساڭالر ر قىيىنچىلىقنى دېمهمسىلهر؟ ئهگهر قىيىنچىلىقنى بۇ يهردە يېزىشتىن خىجىلبولساڭال غا تىزىملىتالماي قىينالغان login/+net.launchpad://https ئهگهر

 .مهن يول كۆرسىتهي .غا يېزىڭالر

   مهيدانغا ئهگهر چۈشۈرۈشتىمۇ قىينالساڭالر، مۇشۇ

 

http://www.ukij.org/munber/viewthread.php?tid=329
http://www.ukij.org/munber/space.php?uid=11
https://launchpad.net/+login
https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+translations
https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ug/
https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ug/
https://launchpad.net/+login
mailto:gheyret@yahoo.com
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 يېزىڭالر، ھهم ئېلخهت ئادرېسىڭالرنى، ئۆزۈڭ ېگهن مهزمۇندا بىر نهرسهد» بۆلهكنى تهرجىمه قىالي  XXXX  مهن»

 .قوشۇپ قويۇڭالر  )دېگهندەك... ئىنگلىزچه، خهنزۇچه، ياپونچه مهسىلهن(الر ياخشى چۈشىنىدىغان تىلنى

  .قوياي ىپئهۋەتىپ بېرەي، تۈگىگهندە يهنه ماڭا يولالپ بېرىڭالر مهن ئۇنى يهنه تورغا چىقىر مهن چۈشۈرۈپ سىلهرگه

 قانداق كۆپچىلىك يهنه ئېنىق بولمىغان مهسىله بارمۇ؟

  

  

 ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، كۆپچىلىك،

     : : : :نهقىلنهقىلنهقىلنهقىل

   15:50 15-5-2008: ، ۋاقتى غهيرەت :ئهسلى يوللىغۇچى

 ...ئىدى ھۆججىتىنى تهييارلىماقچى  Locale مۇھهممهد ئهپهندى، ئۇيغۇرچه

 

سىستېمىسىغا مهلۇم بىر تىلنى يهرلىكلهشتۈرۈشته  ھۆججىتى مهشغۇالت Locale .ھۆججىتىنى ئىشلىمهكچى بولغان Locale باشلىغاندا دە بۇ ئىشنىغهيرەت ئهپهندى ئېيتقاندەك مهن ئۆتكهن

ھهپته دۈشهنبه كۈنىدىن باشلىنامدۇ ( باشلىنىش تهرتىپى كۈنلهرنىڭ ئىسىملىرى ۋە مهسىلهن، يىل، ئاي، كۈن ئىسىملىرى، ھهپته. تىل ئۇچۇرلىرى بىلهن تهمىنلهيدۇ ئىشلىتىدىغان ئهڭ ئاساسى بىر قىسىم

 .يېزىش شهكلى، ۋاقىت ۋە چېسال يېزىش شهكىللىرى قاتارلىقالر ، ئېلىپبه تهرتىپى بويىچه تىزىش ئۇچۇرى، پۇل مىقدارىنى)يهكشهنبه كۈنىدىنمۇ دېگهندەك ياكى

 

 Ubuntu .باركهن دېگهن ئۇچۇرغا ئاساسهن ئاخىرىنى داۋامالشتۇرمىغان ئىدىم ھۆججىتى Locale تۈرىدە ئۇيغۇرچه Linux دېگهن Mandriva چاغدا باشلىغان، ئهمما كىيىن مهن بۇنى شۇ

 Pablo ئاپتورى. ھۆججىتىنى ئىشلىتىپتۇ Locale نىڭ شۇ Mandriva مۇ Ubuntu ، دېگهن نۇسخىسىنى ئېچىپ قاراپ باقسام8.04، يهنى Hardy Heron تارقىتىلغان نىڭ يېڭى

Saratxaga مهن بۇ ھۆججهتنى تولۇق . باشقا جايالردىمۇ خاتالىقالر بولىشى مۇمكىن .ئېلىپبه تهرتىپى بويىچه تىزىش ئۇچۇرى توغرا ئهمهسكهن. مهن تهكشۈرۈپ باقتىم. ئىكهن دېگهن كىشى

 .ۇنساق بولغىدەكقويۇشقا س تۈرلىرىگه يېڭىالشقا ياكى قوشۇپ Linux ۋە باشقا Ubuntu توغرىالپ قويغاندىن كىيىن تهكشۈرۈپ

 

 :جهرياندىكى ئېكران كۆرۈنۈشى نى سىناش Ubuntu 8.04 تۆۋەندىكىسى مهن بۈگۈن
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ئاز بىر قىسىم . ئاساسلىق مهسىله تهرجىمىنى پۈتتۈرۈش. بولىدۇ ىدا دېگىدەك ئۇيغۇرچىنى نورمال قولالنغىلىمهشغۇالت سىستېمىسىنىڭ ھهممه قىسىم سۈرەت ئىچىدە كۆرسىتىلگهن تېكىستته يېزىلغاندەك،

 ېڭى نۇسخىلىرىنىبولغاندا، تهرجىمىنى تولۇق تۈگىتىپ بولغىچه بۇ سىستېمىالرنىڭ ي بىزنىڭ ھازىرقى تىزلىكىمىز بويىچه. تهرجىمىسى بار ئىكهن، كۆپىنچه تهرجىمىلهر يوق جايالرنىڭ ئۇيغۇرچه

  .جايالرنى بېكىتىپ ئاندىن ئىش بۆلۈشنى ئويالشساق ياخشىراق دەپ ئوياليمهن شۇڭا ئاۋۋال ئهڭ مۇھىم دەپ ھىساپالنغان بىر بۆلهك. تارقىتىلىپ بولىشى مۇمكىن

 

ئاساسلىق ئارتۇقچىلىقى سىستېما  بۇنىڭ. مهن تىزىملىتىپ ئازراق سىناپ باقتىم. ولىغىدەكبىۋاسته تهرجىمه قىلساق ب تهرجىمه قىلىش ئۇسۇلىغا كهلسهك غهيرەت ئهپهندى كۆرسهتكهن ئۇلىنىش بويىچه

كهمچىلىكى ئۇيغۇرچه خهت . بولسا كېرەك بىر شىركهتنىڭ بولغاچقا بهلكىم تهرجىمىلهرنى بىز ئۆزىمىز سۇنىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق ھهر ئىككىلىسى Ubuntu بىلهن launchpad.com .تهييار

شۇنداقتىمۇ ھازىرقى ئهھۋالدا يهنىال شۇ تور بهت ئارقىلىق . بېرەلمهيدىكهن تهكرارلىنىدىغان تهرجىمىلهردە ئىلگىرى تهرجىمىلهردىن ئاپتۇماتىك چىقىرىپ هل ئاۋارىچىلىق، ئۇنىڭدىن سىرتكىرگۈزۈش س

 .ئېلىپ بارساق ياخشىدەك تۇرىدۇ تهرجىمه

 

 .قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمهنئوتتۇرىغا  كۆپچىلىك بۇ توغرىدا تهكلىپ پىكىرلىرى

 

 ساالم بىلهن،

 

 ئابدۇلال مۇھهممهد

  

 :بىلىك تورىدا

18137=tid?php.viewthread/bbs/cn.bilik.www://http   

Sawut::::  

Eagle  ئۇسۇلى بىلهن تامامالش مېنىڭچه ئاخىرى » باشلىمامسىلهر ئۆزەڭلهر بىلىپ، بۆلۈشۈپ، تهرجىمه قىلىشنى «جۈملىلهرنى تهرجىمه قىلىشتا-ئۇچۇر 400,000بۇ «ئهپهندىنىڭ

بهرسه، پىدايىالرنىڭ تهرجىمىسىنى بىر يهرگه توپالپ، باش  بۇنى بىرەرسى باش بولۇپ پدايىالرغا بۆلۈپ. دېگهن ئهندىشىسىگه سهل قاراشقا بولمايدۇ « چىقمايدىغان ئۇسۇلمىكىن؟

 قانداق بوالر؟ گۇرۇپپىسى تهشكىللهپ ، ئاتالغۇالرنى قېلىپالشتۇرۇپ ئاندىن رەسمىي ئشلىتىشكه سۇنۇلسا ولغانالر مۇتهخىسسلهرب

ھازىر . تىلگهن ئىشلى KDE ئۇنىڭدا كۆرۈنمه يۈزلىكىگه.  ئۇيغۇرچه نهشرىنى تارقاتقانتى4.0نىڭ  Red flag Linux يىلى يىلنىڭ بېشىدا شىنجاڭ ئۇنۋېرسىتىتىدىكىلهر -2006

كاالمپاي چىقىپ قالغان  تارقاتقان نۇسخىدىكى ئاتالغۇالرنىڭ ئىشلهتكىلى بولىدىغانلىرىنى بىۋاسته ئىشلىتىپ، شىنجاڭ ئۇنۋېرسىتىتى. تهشهببۇس قىلنىۋاتىدۇ GNOME كۆپىنچىسى

 .ئالدى ئېلىنساسىجىللىقى ئېشىپ كېتىشىنىڭ  ئاتالغۇالرنى قېلىپالشتۇرۇپ تهكرار ئهمگهك قىلىپ ، ئهمگهك

  .تىل ھۆججىتىنى ئايرىپ چىقىشنىڭ ئىماكنىيىتى بارمىدۇ بۇالرنىڭ ئۇيغۇرچه.  نهشرىنىمۇ پۈتۈنلهي ئۇيغۇرچه قىلىپ تارقاتقان 2.0نىڭ  Open office شىنجاڭ ئۇنۋېرستىدىكىلهر يهنه

  

  

Quyash::::  

  .ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم

  .ئىشلىتىدىغان ئاتالغۇالرنى بىرلىككه كهلتۈرگىنىمىز تۈزۈكمىكىن  تهرجىمه قىلىشتىن بۇرۇن كومپيۇتېردىكى كۆپبۇنىڭدەك يۇقىرى دەرىجىلىك سېستىمىالرنى مېنىڭچه

ھۆججهتنىڭ  ۋىندوۋستا بىر تال ھۆججهتنى تهرجىمه قىلىپ بولۇپ شۇ. خىزمىتىگه ئوخشىمايدۇ ئائىلىسىدىكى مهشغۇالت سېستىمىسىنى تهرجىمه قىلىش ۋىندوۋسنى تهرجىمه قىلىش لىنۇكىس

تهرجىمه قىلغاندىكىن ئىكران  يهنه كېلىپ ئاتايىن. تهرجىمه قىلىپ بولغاندىن كىيىن ئاندىن ئىشلىتىىشكه بولىدۇ لېكىن لىنۇكىسنى پۈتۈنلهي. تهرجىمه قىلىنىش ئهھۋالىنى كۆرگىلى بولىدۇ

نۇسخىلىرىدا ساقلىنىۋاتقان قىسمهن ئهھۋالالرنى  يۆلىنىشى،قاتتىق دىتالالرنىڭ قوزغىتىش پروگراممىسىدىكى مهسىله ۋە ھازىرقى خهت يۈزىنىڭ كۆرۈنىشى، سېستىما يۈزىدىكى خهتلهرنىڭ

  .داۋاملىشىدۇ چاال باشالنغان ئىش چوقۇم شۇ چاال بويىچه. قاچىالش دىسكىسىنى ياسىمىسا بولمايدۇ تولۇق بىر تهرەپ قىلىپ ئاندىن

ئۆزى بىلگهنچه تهرجىمه  كىرىۋاتقان بولغاچقا ئۇ سۆزلۈكلهرنى تهرجىمه قىلىش قوللىنىش جهريانىدا ھهممه ئادەم رغۇن يېڭى ئاتالغۇالر بىزگه خهنزۇ تىلىدىن سىڭىپكومپيۇتېردىكى نۇ

سېستىمىسىنى كۆپچىلىككه بۆلۈپ بهرسه  ھهجىمۇ چوڭ مهشغۇالتبۇ خىل ئهھۋالدا بۇنداق . ئاستا ئومۇملىشىپ قېلىۋاتىدۇ-ئاستا بهزى خاتا سۆزلهر. قىلىپ مهقسىدىنى ئىپادىلهۋاتىدۇ

 قانداق ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدۇ؟

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=18137
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 .ئون ئادەم ئون خىل تهرجىمه قىلىدۇ بىر سۆزنى .1

  .بويىچه تهرجىمه قىلىدۇ ئون ئادەمنىڭ ھهممىسى ئۆزىنىڭ چۈشهنچىسى .2

  .ىلىدۇتهرجىمه ق بهش ئادەم ئېنگىلىزچىدىن ، بهش ئادەم خهنزۇچىدىن .3

4. ......................... 

 .ئاخىرى قااليمىقانلىشىپ كېتىدۇ خىزمىتىدىن باشالپ چۇۋالچاقلىق كۆرۈلۈپ،بىر ياخىشى نىيهت بىلهن باشالنغان ئىشنىڭ شۇنداق قىلىپ تهرجىمه

ئۇيغۇر سوفىتقا ئوخشاش تهجىرىبىلىك . كهلتۈرىشىمىز زۆرۈر ى ئاتالغۇالرنى بىرلىككهسېستىمىسىنى تهرجىمه قىلىشتىن بهكراق كومپيۇتېردىك مېنىڭچه بىز ئاۋال چوڭ ھهجىمدىكى مهشغۇالت

ئىقتىدار قىلىپ قوشسا ياكى مۇستهقىل كومپيۇتېر لۇغىتى قىلىپ تارقاتسا  ئورگانلىرى بىلهن ھهمكارلىشىپ يېڭى سۆزلهرگه ئۇيغۇرچه سۆز ياساپ لۇغهتكه قوشۇمچه  يېزىق-شىركهتلهر تىل

  .تهرجىمه خىزمىتىنىڭ ئۈنىمى ۋە تىزلىكى زور دەرجىدە ئاشىدۇ. ئىشالرمۇ ئاسانلىشىدۇ يلهن يات تىلدىكى ئاشۇ سۆزلۈكلهرنى ئۆلچهملىك تهرجىمه قىلساق كىيىنىكىھهممه ئاندىن

لۇغهت تۈزۈپ  بۇنى ئۇيغۇر سوفتقا ئوخشاش. مىڭ سۆزگه بارمايدۇكومپيۇتېر ئاتالغۇلىرى پهمىمچه ئۈچ  ھازىرغىچه ئېنگىلىزتىلىدىن ۋە خهنزۇ تىلىدىن بىۋاسته قوللىنىپ ئىشلىتىۋاتقان

بۇيهرلىرى بىلهن قېرىشىپ  -كومپيۇتېر ئاتالغۇلىرى قېلىپلىشىپ بولغۇچه كومپيۇتېر ھهۋەسكارلىرى ئۇ يهر. بولىدۇ باققان شىركهتلهر ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ قىلسا يېرىم يىلغا قالماي پۈتۈپ

تاپشۇرىۋېلىپ بىراقال تۇتۇش قىلساق ياخشى  كومپيۇتېر ئىلمى جهمىيىتىنىڭ باشالمچىلىقى بىلهن ھهممهيلهن ۋەزىپىنى بۆلۈپ اچ تۇرساق ئاندىن ئۇيغۇرمهشىق قىلغاچ تهجىرىبه توپلىغ

  بوالمدۇ قانداق؟

  

 

 

  

  

گه  ئۇستازالرنىڭ قىممهتلىك پىكىر تهلهپلىرى ۋە مهسلىههتلىرى بار ئىدى ، ھهممىنى بۇ يهر-يهنه باشقا تورداش

  .يولالشقا قواليلىق بولماي قالدى، توغرا چۈشىنىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن

سهۋىيهم چهكلىك بولغاچقا مۈجىمهلرەك بولۇپ قالدى، تورداشالرنىڭ خاتا كهتكهن يهرلىرىنى دادىللىق بىلهن 

كىشىلىك ئۆزگهرتىپ ،  لىنۇكىسنى تهرجىمه قىلىش ئىشمىزنى مۇددەتتىن بۇرۇن پۈتكۈزۈشكه ھهممهيلهن بىر 

  !...كۈچهيلى

  

  .ئهلدانىش تهييارلىدىم: ھۆرمهت بىلهن 

  كۈنى                                                نهنجىڭ-26ئاينىڭ -5يىلى -2008 

  

  

 

  



 16 

  

 

Ubuntu Linuxنى مهۋھۇم كومپىيۇتېرغا قاچىالش   

 

هم ئۇنى نۇرغۇنلىغان دوستالر بهلكىم لىنۇكىسنى ئىشلىتىشكه قىزىققان بولىشى ھ

 زىرىككهن ھهم كىرگۈزۈلمهي  ئىشلىتىپ بىقىپ ، ئۇيغۇرچىنى نورمال كۆرسىتهلمهي

 لىكىن ئهمهلىيهتته بۇنىڭغا .  مۇمكىن  ھهم لىنۇكستىن قاخشىغان بولىشى بولىشى

تهس ئهمهس ، مهن ئهمهلىيهتته ھازىرچه ئازراق كۈچ سهرپ قىلشقا توغرا كىلىدۇ، 

 بۇ ئارقىلىق سىز لىنىكۇس بىلهن . توختىلىپ ئۆتمهكچى تۆۋەندە بۇ توغۇرلۇق تهپسىلىي

  .دەسلهپكى قهدەمدە تونۇشۇپ چىقااليسىز

 ئۇيغۇرچىغا مۇۋاپپىقىيهتلىك تهرجىمه قىلىنسا بۇنىڭدىن Ubuntu Linuxئهگهر 

ئهنسىرەشنىڭ قىلچه ھاجىتى يوق، سىزمۇ ئامراق كومپىيۇتېرىڭىزغا ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇرچه 

ن ھوزۇرلىنىپ ئولتۇرۇپ ، مىزنى قاچىالپ ، ئانا تىلىمىزدىمهشغۇالت سىسىتىمى

  !...كومپىيۇتېرىڭىزنىڭ پهيزىنى سۈرىسىز

  

        تهييارلىق خىزمهتلهرتهييارلىق خىزمهتلهرتهييارلىق خىزمهتلهرتهييارلىق خىزمهتلهر

  

  Ubuntu Linuxمهۋھۇم كومپىيۇتېر بىلهن .1

بۇنداق دىسهم قانداق كومپىيۇتېردۇر دەپ قالماڭ ، بۇ كومپىيۇتېرىڭىزنىڭ ئىچىدىكى 

  .كومپىيۇتېر

قايتا هرگه لىنۇكسنى ۋىندوۋىس مۇھىتىدا تۇرۇپ ، كومپىيۇتېرنى بۇ يهردە مهن سىل

  ھهم  كومپىيۇتېرنىڭ ئىچىدىكى ھۆججهتلهرگه چىقىلماي تۇرۇپ ،رايونالرغا ئايرىماي



 17 

Ubuntu Linuxمهشغۇالت سىستىمىسىنى ئىشلىتىشنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتمهكچىمهن .  

  :كىرەكلىك يۇمشاق دىتالالر

1 .Vmwareكومپىۇتېر يۇمشاق دىتاللىرى ، بۇنداق يۇمشاق  قاتارلىق مهۋھۇم 

ياكى بولمىسا . دىتالالرنى سىز بهيدۇ ياكى گوگىلغا كىرىپ ئىزدىسىڭىز بولىدۇ

  :تۆۋەندىكى ئادرسقا كىرىپ چۈشۈرۋالسىڭىزمۇ بولىدۇ

lhtm.3247/soft/cn.greendown.www://http  

2. Ubuntu Linux   

بۇنى سىز  تۆۋەندىكى ئادرستىن 

iso.386i-desktop-.048-ubuntu/.048/com.ubuntu.releases://http  

. پۈتۈنلهي ھهقسىز. ياكى ئىزدەش تور بهتلىرىدىن ئىزدەپ چۈشۈرۋالسىڭىز بولىدۇ

. خالىغانچه تارقاتسىڭىز ، خالىغانچه ئۆزگهرتسىڭىز پايدىالنسىڭىز بولىدۇ

  . نىڭ ئهڭ يىڭى نهشىرىUbuntu Linuxيۇقاردىكىسى 

  

Ubuntu Linuxنى مهۋھۇم كومپىيۇتېرغا قاچىالش قهدەم باسقۇچى :  

دىگهن يۇمشاق دىتالنى قاچىاليسىز، بۇنىڭ ئۈچۈن مۇۋاپىق vmwareئالدى بىلهن ،

وشلۇقى بولىشى كىرەك، دىققهت قىلىشقا تىگىشلىك يىرى شۇكى ، بۇ يۇمشاق دىسكا ب

 تهييارلىۋىلىڭ، Serial Number تهرتىپ نومۇرىنىدىتالنى قاچىالشتىن بۇرۇن ، 

 .بۇنى تورالردىن ئاسانال تاپقىلى بولىدۇ

 بۇ يۇمشاق دىتالنى قاچىالشنىڭ قهدەم باشقۇچلىرىنى دەپ ئولتۇرمىساممۇ بوالر، 

  .الش ئۇسۇلى ئادەتتىكى يۇمغاق دىتالالرنى قاچىلىغانغا ئوخشايدۇقاچى

  

  

  

http://www.greendown.cn/soft/3247.html
http://releases.ubuntu.com/8.04/ubuntu-8.04-desktop-i386.iso
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  تۆۋەندىكىسى بۇ يۇمشاق دىتالنىڭ كۆرۈنمه يۈزى

  
بۇ يهردە مهن كومپىيۇتېرىمدا ئاللىبۇرۇن قوراشتۇرۇپ قويغان مهۋھۇم كومپىيۇتېرنىڭ 

  .قاتتىق دىتال ئۇچۇرلىرى كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ

Device ىئۇچۇر(قاتتىق دىتال(  

Commands بۇيرۇقالر .  
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Sidebar)  قورالالر)  قوشۇمچه  

بۇ يۇمشاق دىتالنى تۇنجى قىتىم قوزغاتقاندا مۇنداق بىر كۆزنهك چىقىدۇ، بۇ يهردىن بىز 

  .مهۋھۇم  كومپىيۇتېرنى قوراشتۇرىمىز

  
  

  :كىيىنكى قهدەم
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سىڭىزمۇ بولىدۇ، تىگىدىكىسىنى تاللى(بۇ يهردىن رەسىمدە كۆرسىتىلگهن تۈرنى تالاليمىز، 

لىكىن توغرا تهڭشهشكه دىققهت قىلىڭ، قالغىنىنى سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ، بۇ ئىنتايىن 

ياخشى بولغان يۇمشاق دىتال، ئىقتىدارى ناھايتى كۈچلۈك، بۇ يهردە مهن پهقهت 

  )ئاددىيال چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن

  :كىيىكى قهدەم
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  :كىيىنكى قهدەم

  

پىيۇتېرنىڭ نامىنى، تىگىدىكىسىگه مهۋھۇم كومپىيۇتېرنى بىرىنجى ئورۇنغا مهۋھۇم كوم

  .ساقاليدىغان ئورۇننى تولدۇرۇڭ

  :كىيىنكى قهدەم
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بۇ ئارقىلىق سىز ۋىندوۋىستىكى تور ئارقىلىق يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن تۈرنى تالالڭ، 

رغا بۇ يهرگه دىققهت قىلىڭ ، بولمىسا كىيىنچه تو. مهۋھۇم كومپىيۇتېردا تورغا چىقااليسىز

   .چىقالماي ئاۋارە بولۇپ يۈرمهڭ 

  :كىيىنكى قهدەم

  

مهن بۇ يهردە . بۇ يهرگه مهۋھۇم كومپىيۇتېرنىڭ قاتتىق دىسكىسىنى بهلگۈلهيسىز

كومپىيۇتېرىڭىزنىڭ بوشلۇقىغا قاراپ تهڭشهڭ ، لىكىن . گىگابايتىس قىلىپ تهڭشىدىم5
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  .اپىقگىگابايتس ئورۇن مۇۋ5بهك كىچىك تهڭشهپ قويماڭ، مېنىڭچه 

دىگهن كۇنۇپكىنى بىسىپ ، مهۋھۇم كومپىيۇتېرنى قۇرۇشنى 完成ئهمدى تامامالش 

  .تامامالڭ

  .مانا ، مهۋھۇم كومپىيۇتېرمۇ پۈتتى

  لىنۇكىسنى قاچىالش

 نى قاچىالشنى Ubuntu Linux  ئهمدى بايام بىز قوراشتۇرغان مهۋھۇم كومپىيۇتېرغا

  .باشاليمىز

نىڭ ئوپتىك Ubuntu Linuxرۈپ تهييارلىۋالغان ئالدى بىلهن بايام بىز توردىن چۈشۈ

. دىسكا ھۆججىتىنى مهۋھۇم كومپىيۇتېرنىڭ ئوپتىك دىسكا قوزغاتقۇچىسىغا سالىمىز

توردىن (نىڭ ھهقىقىي ئوپتىك دىسكىسى بولسا Ubuntu Linuxئهگهر سىزدە 

، ئۇنى سىزنىڭ ) چۈشۈرۈۋالغان ئوپتىك دىسكا ھۆججىتىنى ئويۇلۋاسىڭىزمۇ بولىدۇ

قىقىي كومپىيۇتېرىڭىزنىڭ ئوپتىك دىسكا قوزغاتقۇچىسىغا سالسىڭىزمۇ بولىدۇ، مهن بۇ ھه

يهردە مهۋھۇم كومپىيۇتېرنىڭ ئوپتىك دىسكا قوزغاتقۇچىسىنى ئىشلىتىشنى تونۇشتۇرۇپ 

  :ئۆتهي

  
  

  

Vmware نىڭCD-ROM نى تالالپ قوش چهكسىڭىز تۆۋەندىكىدەك دىئالوگ 

  :رامكىسى ئىچىلىدۇ
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 كۆزىتىش كۇنۇپكىسىنى بىسىپ Browseۆرسىتىلگهن رەسىم بويىچه تهڭشهپ ، يۇقىردا ك

 ،Ubuntu Linuxنىڭ مهۋھۇم  ئوپتىك دىسكا ھۆججىتىنى كۆرسىىتىپ بىرىمىز .  

  
  .مهن كۆرسىتىپ بىرىپ بولدۇم

نىڭ Ubuntu Linuxمانا ، . بۇ مهشغۇالتىنى تاماماليمىز بىسىپ okئاندىن  

تېرغا سىلىپ بولدۇق، ئهمدى مهۋھۇم كومپىيۇتېرنى دىسكىسىنى مهۋھۇم كومپىيۇ

  .قوزغىتىپ ، لىنۇكىسنى قاچىالشنى باشاليمىز

  :ئالدى بىلهن مهۋھۇم كومپىيۇتېرنى قوزغىتىڭ

يىشىل رەڭلىك ئۈچبۇلۇڭ ( دىكى قويۇش كۇنۇپكىسىنى باسسىڭىز بولىدۇ 
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  ).كۇنۇپكا شۇ

ھهمدە قاچىالش > يدۇيورۇ<بۇ ۋاقىتتا مهۋھۇم كومپىيۇتېرىڭىزنىڭ ئىكرانى 

  :جهريانىدىكى تىل تالالش توغىرسىدىكى ئۇچۇر چىقىدۇ، خالىغنىڭىزنى تاللىسىڭىز بولىدۇ

  

 ئۇيغۇرچه تهرجىمه خىزمىتى ئاياغالشقاندا بۇ يهرگه بىزنىڭ .مهن خهنزۇتىلىنى تاللىدىم

  .  ئۇيغۇر تىلىمىزمۇ قوشىلىدۇ

  

  

  

  

  

  :قاچىالشنى باشاليلى
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Ubuntu تۈرىنى تالاليمىز نى قاچىالش.  

  :بىردەم ساقالڭ

  

  :سىستىما تىلىنى تالالڭ
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  .بۇ يهردە تاللىغاننى كىيىن ئۆزگهرتكىلى بولىدۇ

  :   ۋاقىت رايونىنى تالالڭكىيىنكى قهدەم

  

  :كىيىنكى قهدەم كۇنۇپكا تاختىسىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلىشىنى تالالش
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  :كىيىنكى قهدەم قاتتىق دىسكا مهشغۇالتى

  
ياكى بولمىسا قولىڭىز . دا كۆرسىتىلگهن بويىچهتاللىشىڭىزنى تهۋسىيه قىلىمهنيۇقىرى

  .بىلهن مهشغۇالت قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ
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  :كىيىنكى قهدەم 

  

  .ئسمىڭىزنى ۋە پارولىڭىزنى كىرگۈزۈڭ، ئۇنتۇپ قالسىڭىز چاتاق

ۇكىسنى  بۇ يهردە كىرگۈزگهن ئىسم ۋە پارول كىيىن دائىم الزىم بولىدۇ، بۇنى كىيىن لىن

شۇڭا بۇ يهردە كىرگۈزگهن ئىسىم ۋە پارولنى . ئىشلىتىش جهريانىدا ھىس قىلىپ قالىسىز

  .ئۇنتۇپ قالماڭ

  

  

  

  

  :كىيىنكى قهدەم قاچىالشنى رەسمىي باشالش
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  :كىيىنكى قهدەم         قاچىالۋاتىدۇ

  
  

  .مانا لىنۇكسنى قاچىالش بىلهن دەسلهپكى قهدەمدە تونۇشۇپ چىقتۇق
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  : ۋە ئهڭ ئاخىرقى ئازراق تهڭشهشتامامقاچىالش 

  
دىققهت قىلىدىغان يهر . ئهمدى مهۋھۇم كومپىيۇتېرنى قايتىدىن قوزغاتسىڭىزال بولىدۇ
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  .شۇكى ،مهۋھۇم كومپىيۇتېرنىمۇ ئىسسىق ھهم سوغۇق قوزغاتقىلى بولىدۇ

现在重启ھازىرال قايتىدىن قوزغىتىشنى باسسىڭىز مهۋھۇم كومپىيۇتېر قايتا قوزغىلىدۇ.  

  
مهۋھۇم كومپىيۇتېرنى ئۆچۈرۈپ تۇرۇپ، قايتا قوزغالغان ۋاقىتتا ئهڭ ياخشىسى : دىققهت 

  .بايام بىز سالغان لىنۇكىسنىڭ ئوپتىك دىسكا ھۆججىتىنى چىقىرۋالىمىز

  . ئۆچۈرۈش ئۈچۈن مۇشۇ قىزىل رەڭلىك كۇنۇپكىنى باسسىڭىز بولىدۇ

  



 33 

تىلگهندەك تهڭشهپ قويسىڭىز ئوپتىك دىسكا قوزغاتقۇچنى يۇقارقى رەسىمدە كۆرسى

  .بولىدۇ

  :دەسلهپكى ئۈستهل يۈزى

  
  .بۇ يهرگه بايام مهن سىزگه ئۇنتۇپ قالماڭ دىگهن ئىسىمنى ۋە پارولنى كىرگۈزىسىز
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Ubuntu Linuxنىڭ  ئۈستهل كۆرۈنىشى   

  
  !..بۇنىڭغا قاراپال بۇنىڭدا ھىچنىمه يوققهنغۇ دەپقالماڭ، مانا ، بۇيهردە

  

  .قالغىنىنى تورداشالر سىناپ باقسا بولىدۇ.  قىسمى تۈگىدىدەسلهپكىامنىڭمۇ مانا بۇ يازم

داۋامىدا لىنۇكىس مۇھىتىدا ئۇيغۇرچىنى نورمال كۆرسىتىش ۋە  كىرگۈزۈشنى ھهقىقىي 

  .ئهمهلگهئاشۇرىمىز

  

  .ھۆرمهت بىلهن ئهلدانىش تهييارلدىم

    نهنجىڭ 2008.5.29
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Ubuntu linuxش قا ئۇيغۇرچه فونىت قاچىال.  

  

Ubuntu linuxنىمۇ ئوڭۇشلۇق قاچىالپ بولدۇق  .Firefox نى ئىشلىتىپ ئۇيغۇر كومپىيۇتېر ئىلىمى جهمىئىيتى تورىنى

  ...زىيارەت قىلىپ باقايلى ، يهنه قانداق يىڭىلىقالر باردۇر

  )ۈپ چىقىڭئهگهر مهۋھۇم كومپىيۇتېردا تورغا چىقالمىسىڭىز ، ئالدىنقى يازمىدىكى مهزمۇنالرنى تهپسىلىي كۆر(

  
ھازىر مۇشۇ ھالهتته ئۇيغۇر كومپىيۇتېر ئىلمىي جهمئىيتىنىڭ تورىنىال ئهمهس باشقا .. ئهجهپ غهلىته كۆرىنىدىغۇ؟

بۇنىڭ سهۋەبىنى ھهرقاچان . ھهرقانداق ئۇيغۇرچه يىزىق بار تور بهتلهرنى ئاچسىڭىز مۇشۇنداق بىنورمال كۆرىنىدۇ

  . ھىس قىلىپ بولغانسىز

  .قاچىالنمىغان) خهت نۇسخىسى(لىنۇكىسقا ئۇيغۇرچه فونت !. غرائويلىغىنىڭىز تو

  

  قانداق قاچىاليمىز؟

  .ئالدى بىلهن ئۇيغۇرچه فونتنى مهۋھۇم كومپىيۇتېرىڭىزغا چۈشۈرۈڭ

توردىن ئىزدەپ باقسىڭىزمۇ بولىدۇ، ياكى بولمىسا ، سىز كومپىيۇتېرىڭىزدىكى فونت مۇندەرىجىسى ئاسىتىدىن 
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Ukijدىگهن فونتالرنى Ctrl+Cئاندىن ئۇنى .  ئارقىلىق ئايرىم بىر مۇندەرىجه ئىچىگه چاپالڭZip شهكلىدە

ئۇنىڭدىن كىيىن مهۋھۇم كومپىيۇتېرىڭىزدىكى لىنۇكىستا . ئاندىن ئۇنى ئىلخهت ساندۇقىڭىزغا ئهۋەتىڭ . پىرىسالڭ

  .ندەرىجىنىڭ ئاستىغا يىشىڭتۇرۇپ ، ئىلخهت ساندۇقىڭىزدىن ئۇنى چۈشۈرۈۋالسىڭىزمۇ بولىدۇ، ئاندىن ئۇنى بىر مۇ

  :ئهگهر يۇقاردىكى مهزمۇنالرنى چۈشىنهلمىگهن بولسىڭىز تۆۋەندىكى مهشغۇالتقا دىققهت قىلىڭ

 .فونت تهييارالش .1

Windows نىڭ ئىچىدىكىfontsدىگهن مۇندەرىجىگه كىرىپ ، فونتالرنى كۆچۈرۈپ چىقىڭ .  

  

 ناملىق newمهن ئۇنى تۆۋەندە .ئاندىن ، بىر يىڭى مۇندەرىجىگه ئۇنى چاپالڭ

مۇندەرىجىنىڭ ئىچىگه كۆچۈردۈم، ھهم چاشقىنهكنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسنى بىسىپ ،ئۇنى 

Zip شهكلىدە پىرىسلىماقچى، ئهگهر مهن ئۇنىrar شهكلىدە پىرىسلىسام ، لىنۇكىستا ئۇنى

شۇڭا . نى لىنۇكىستا بىۋاسته يهشكىلى بولىدۇZip. يىشىشته ئاۋارىچىلىق كىلىپ چىقىدۇ

پىرىسالش جهريانى .شهكلىدە پىرىسلىدىمzipشهكلىدە ئهمهس ،rarۇنى مهن ئ

تۆۋەندىكىچه، يهنه ئالدى بىلهن ئۇنى پىرىسلىماقچى بولغان ھۆججهتلهر قاتارىغا 

  ...كىرگۈزدۈم
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  .دىگهن تۈرنى تالاليمىز Zip ئاندىن

  
كسقا ئهكىرمهكچى بولغان فونت  شۇنىڭ بىلهن بىز لىنۇ.ئاندىن مۇقۇمالشتۇرۇش كۇنۇپكىسىنى باسساقال بولىدۇ

ئهمدى بىز بۇنى خهت ساندۇقىمىزغا ئهۋەتىمىز، ئاندىن مهۋھۇم كومپىيۇتېرىمىزدىكى . ھۆججهتلىرى تهييار بولدى

  .  ئهگهر يۇقاردا دىگهنلىرىمنى چۈشهنمىگهن بولسڭىز دىققىتىڭىز داۋامىدا بولسۇن.لىنۇكستا تۇرۇپ بۇنى چۈشۈرۋالىمىز
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  :ىرىپ ،خهت يازىدىغان يهرنى ئىچىڭخهت ساندۇقىڭىزغا ك

ئاندىن تاپشۇرۋالغۇچىغا ئۆزىڭىزنىڭ خهت ساندۇقىڭىزنى .خهت ساندۇقىنى مىسال ئاالي 126مهن بۇ يهردە 

 دىگهن 添加附件تولدۇرۇپ،ئاندىن تۆۋەندىكى رەسىمدە چاشقىنهك كۆرسىتىپ تۇرغان قوشۇمچه دىتال قىستۇرۇش

  .رىسالنغان فونت ھۆججىتىنى قوشۇڭيهرنى چىكىپ، بايام بىز تهييارلىغان پى

  

  .ئاندىن ئهۋەتىش كۇنۇپكىسىنى باسسىڭىزال بولىدۇ

  

مهن بۇيهردە ھهممه فونىتالرنى پىرسالپ ئهۋەتىۋەتتىم، ئهمهلىيهتته . بىر ئاز ساقالپ تۇرسىڭىز ئهۋەتىپ بولىدۇ

 كۆپلهپ قوللىنىلىدىغان خهت ھهممىنى ئهۋەتىش ھاجهت ئهمهس، پهقهت ئۆزىڭىز ياقتۇرۇدىغان ۋە تور بهتلهردە

مهن تۈز توم خهت نۇسخىسىغا ئامراق ، چۈنكى بۇ چىرايلىق ھهم نۇرغۇنلىغان . نۇسخىسىنى ئهۋەتىسىڭىزمۇ بولىدۇ
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  .ئۇيغۇرچه داڭلىق توربهتلهرنىڭ كۆپىنچىسى بۇنى قولالنغان، مۇشۇ يازمىمۇ مۇشۇ خهت نۇسخىسىدا يىزىلغان

  فونتالرنى لىنۇكسقا ئهكىرىش

  .نى تهييارالپمۇ بولدۇق، ئهمدى ئۇنى لىنۇكسقا ئهكىرىمىزفونت

  .ئاندىن ئۆزىڭىزنىڭ خهت ساندۇقىڭىزنى ئىچىڭ.نى قوزغىتىڭFirefoxمهۋھۇم كومپىيۇتېرىڭىزدىكى لىنۇكىستىكى 

  

بۇنىڭ ئۈچۈن . مانا مهن ئېچىپ بولدۇم، ئهمدى مهن بايام خهت ساندۇقۇمغا ئهۋەتكهن فونتالرنى چۈشۈرىمهن

  . دىگهننى باسسامال بولىدۇ下载附件 پهقهت
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بۇ . ئاندىن يۇقاردىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك ساقاليمهن دىگهن تۈرنى تالالپ، مۇقۇمالشتۇرساق بولىدۇ

بۇنىڭغا تور سۈرئىتىنىڭ تىزلىكى ۋە ھۆججهتنىڭ چوڭ .(پىرىسالنغان فونت ھۆججىتى ئۈستهل يۈزىگىال چۈشىدۇ

  .چۈشۈرۈلۈپ بولغان ھۆججهتنى ئىچىپ، يېشىمىز). ت كىتىدۇكىچىكلى سهۋەبىدىن بىر ئاز ۋاقى

  

  .يىشىش دىگهن يهرنى تاللىسىڭىز بولىدۇExtractيىشىش ئۈچۈن 

  :بۇ ۋاقىتتا تۆۋەندىكىدەك كۆزنهك چىقىدۇ
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Extractاسته مهن ئهسلى فونتالرنى بىۋ.(بۇ ۋاقىتتا ئۇنى ئىكران يۈزىگىال يىشىدۇ. دىگهن يهرنى بىسىپال ئۇنى يىشىمىز

پىرىسلىغاچقا ئىكران يۈزىگه پىرىسالنغان فونتالرنى بىۋاسته يىشىپ قويدى،لىكىن ھىچقىسى يوق ،مهن يىڭى بىر 

،ھهممه فونتالرنى ئۇنىڭ ئىچىگه يۆتكىۋەتتىم،چاشقىنهكنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى ھۆججهت مۇندەرىجىسى قۇرۇپ 

ئاندىن ئىكران يۈزىدىكى يۆتكىمهكچى . قۇرۇلىدۇنى تاللىسىڭىزال يىڭى مۇندەرىجه Create New Folderبىسىپ ،

  ] كۆچۈرۈش   Copy 复制 كسىش،，Cut 剪切   [  ).بولغان ھۆججهتلهرنى يۆتكسىڭىز بولىدۇ

  

  .دىگهن مۇندەرىجىنىڭ ئىچىگه كۆچۈرۋالدىمFontمهن بۇ يهردە ھهممه فونتالرنى بىر يىڭىدىن قۇرۇۋالغان 

  .كومپىيۇتېر ئىچىگه ئهكىرىش مهشغۇالتىمىز تامامالندىشۇنىڭ بىلهن بىزنىڭ ھۆججهتلهرنى  مهۋھۇم 

مهن بۇيهردە پهقهت دەسلهپكى ئۈگهنگۈچىلهرنى كۆزدە تۇتۇپ .  يۇقاردىكى مهشغۇالت ئهمهلىيهتته ئاسان 

  .بۇ ئارقىلىق سىز خالىغان ھۆججهتلهرنى مهۋھۇم كومپىيۇتېرىڭىزغا ئهكىرەلهيسىز. تهپسىلىي چۈشهندۈردۈم

  اچىالشئۇيغۇرچه فونت ق
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بايام بىز ئۇيغۇرچه فونىتنى پهقهت لىنۇكسقا ئهكىرىپال قويدۇق خاالس، ئهمما ئۇنى تىخى قاچىلىمىدۇق، بۇ خۇددى 

ۋىندوۋستا فونىتالرنى تىخى سىسىتمىنىڭ فونىت قاچىالش مۇندەرىجىسىنىڭ ئىچىگه قاچىلىمىساق ، شۇ فونىتنى 

تۆۋەندە بىز فونىت . اليدىغان بىر مهخسۇس مۇندەرىجه بارلىنۇكىستىمۇ فونتنى قاچى. ئىشلىتهلمىگهندەكال ئىش

  :قاچىالش مهشغۇالتىنى كۆرۈپ ئۆتهيلى

ئهمدى ئۇنى . دىگهن مۇندەرىجىنىڭ ئىچىگه كۆچۈرۈپ تهييارلىۋالدىمFontمهن فونتالرنى ئۈستهل يۈزىدىكى 

  .لىنۇكس سىسىتمىسىنىڭ مهخسۇس فونت مۇندەرىجىسىنىڭ ئىچىگه كۆچۈرىمهن

  

  :سنىڭ فونت مۇندەرىجسى لىنۇكى

/usr/share/fonts/truetype  

 

ئۇنداق قىلسام . كهنگه ئوخشاش كۆچۈرسهم بولمايدۇ بۇيهردە مهن ئۇنى بايام ئۈستهل يۈزىدە فونتالرنى كۆچۈر



 43 

  !...ھوقوقىڭىز يهتمىدى:            تۆۋەندىكىدەك ئۇچۇر چىقىۋالىدۇ

  

 شۇڭا مهن ئۇ يهرگه  بۇيرۇق ئارقىلىق .جىسى ئاستىغا كۆچۈرىمهنچۈنكى فونت ھۆججىتنى مهن سىستىما مۇندەرى

  . كۆچۈرىمهن

مهن ئۆزۈمنىڭ قىزىقىشى بويىچه  ئۈتهل . (بۇيرۇق كىرگۈزۈش ئورنى تۆۋەندىكى رەسىمدە رامكىغا ئىلىنغان ئورۇن شۇ

  ).استىغا چۈشۈرۋالغانىدىمئ) مهسىلهن ۋىندوۋستىكى باشالش تىزىملىكىنى (يۈزىنىڭ يۇقارقى تهرىپىدىكى قورالالرنى 

  

Application-> 附件-> 终端  

  :بۇنى قوزغاتقاندا تۆۋەندىكىدەك  بۇيرۇق كىرگۈزۈش كۆزنىكى چىقىدۇ
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ئهمدى بىز كۆچۈرۈش بۇيرۇقىنى بىرىمىز،  كۆچۈرۈشتىن بۇرۇن بىز سسىتىما خهت نۇسخىسى مۇندەرىجىسنىڭ ئىچىگه بىر 

Ukijىغان مۇندەرىجه قۇرۇۋالسىڭىز بولىدۇ، قۇرمىسىڭىزمۇ ھهم بولىدۇ خال(دەپ بىر مۇندەرىجه قۇرۇۋااليلى

  ).،لىنۇكىسنىڭ بۇ ئىقتىدارى ۋىندوۋستىن كۆپ ياخشى

  :مۇندەرىجه قۇرۇش بۇيرۇقى

mkdir /usr/share/fonts/truetype/ukij 

 

  .رۇققا ئوخشىمايدۇيۇقارقى رەسىمگه قارىسىڭىز ، مهن بۇ يهردە ئىشلهتكهن بۇيرۇق بايام سىزگه دەپ بهرگهن بۇي
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Sudo mkdir /usr/share/fonts/truetype/ukij 

بۇنى كىيىنچه لىنۇكىسنى . نى قوشتۇم Sudoمهن بۇ يهردە باشقۇرغۇچى سۈپىتىدە بۇيرۇق يازدىم، يهنى ئالدىغا 

  .ئىشلىتىش جهريانىدا تهدرىجىي ھىس قىلىپ قالىسىز

مهن بۇ يهرگه ئۆزۈمنىڭ .  پارولنى تهلهپ قىلىپ تۇرۇپتۇيۇقارقى رەسىمگه تىخىمۇ ئىنچىكه قارىسىڭىز ، مهندىن

  دىكى پارولىمنى كىرگۈزىمهن، پارول بۇ يهرگه چىقمىسا ھىچقىسى يوق، پارولنى توغرا كىرگۈزۈپ Log inتىزىملىتىش 

ىنىڭ  مۇندەرىجىسukij بۇيرۇقنى توغرا كىرگۈزگهن بولسىڭىزال . نى باسسىڭىزال بولىدۇEnter،قايتۇرۇش كۇنۇپكىسى 

  .قۇرۇلغانلىقىنى بايقايسىز

  

   

 مۇندەرىجىنىمۇ قۇرۇپ بولدۇق ، ئهمدى  بايام ئۈستهل يۈزىدە رەتلىۋالغان فونت ھۆججهتلىرىنى 

/usr/share/fonts/truetype/ukij گه كۆچۈرەيلى .  

  :كۆچۈرۈش بۇيرۇقى

Sudo cp /home/uyghur/桌面/font/*  /usr/share/fonts/truetype/ukij  

  . ڭ لىنۇكستىكى تىزىملىتىش ئىسمىمدىگىنى مېنىuyghurىكى بۇ يهرد
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  .تۆۋەندىكى رەسىمگه قاراڭ ، مهن كۆچۈرۈپ بولدۇم

   

/usr/share/fonts/truetype/ukijغا قاراپ باقايلى ، فونتالرنى كۆردىڭىزمۇ؟    

  

  : تور بېتىنى قايتا ئىچىپ باقايلىمانا فونت قاچىالشمۇ تامامالندى ، ئهمدى ، ئۇيغۇر كومپىيۇتېر ئىلمىي جهمئىيتىنىڭ

org.ukij.www://http 

 

http://www.ukij.org/
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  .يۇقاردىكىسى ئۇيغۇرچه فونت قاچىالپ بولۇنغاندىن كىيىنكى رەسىم

  :تۆۋەندىكىسى بولسا ئۇيغۇرچه فونت قاچىلىنىشتىن بۇرۇنقى رەسىم

  

  .ى لىنۇكسقا ئۇيغۇرچه فونت قاچىالش تامامالند

  .شۇنىڭ بىلهن بۇ يازمىنىڭ لىنۇكىسقا ئۇيغۇرچه فونت قاچىالش بۆلىكى تامامالندى

  

  

  .ئهلدانىش تهييارلىدىم: ھۆرمهت بىلهن 

  كۈنى  نهنجىڭ .1ئاينىڭ -6يىل -  2008

  

  

  

  



 48 

UbuntuLinuxقا ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچ قاچىالش.  

ردىكى مهزمۇنالرنى ئهستايىدىل پهقهت سىز ئالدىنقى يازمىال. بۇنىڭ مهشغۇالتى ناھايتى ئاددى

  ....!كۆرگهن بولسىڭىز ، بۇ قىتىم چۈشهندۈرمهكچى بولغان مهزمۇنالرنى ناھايتى ئاسانال بىلىۋاالاليسىز

  .بۇ يهردە مۇنداق ئىككى ھۆججهت الزىم بولىدۇ

  .  ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچ قوشۇش ھۆججىتىbase.xmlبىرى ، 

  .چه كىرگۈزگۈچ ئۇيغۇرuyghur-fc5.xkbيهنه بىرى بولسا 

   دىن ھهمدە xkb.5fc-uyghur/src/docs/com.yulghun.tarim://httpبۇالرنى سىز 

  :ئاساسلىق مهشغۇالت مۇنداق

  . نىڭ ئىچىگه كۆچۈرىمىزetc/x11/xkb/نى base.xmlئالدى بىلهن 

  :ندىكىدەككۆچۈرۈش بۇيرۇقى تۆۋە

Sudo cp /home/username/桌面/base.xml /etc/x11/xkb 

  .ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچ قوشۇشنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمى تامامالندى

قىلىپ ugنىڭ ئىچىگه usr/share/x11/xkb/sysmbols/نى uyghur-fc5.xkbئاندىن كىيىن

  .)قاچىاليمىز (كۆچۈرىمىز

ى ھۆججهتنى ئۈستهل يۈزىگه قويۇپال كۆچۈرۈش يۇقارقى ئىككى بۇيرۇقتا مهن بۇ ئىكك: دىققهت

home/username/桌面/شۇڭا . بۇيرۇقىنى بهردىم .  دىگهن ئادرىسنى كۆرسىتىپ قويدۇم/

  .ئىشلهتكۈچىلهر مۇۋاپىق قوللىنىپ ئىشلهتسه بولىدۇ

  :كۆچۈرۈش بۇيرۇقى تۆۋەندىكىدەك

Sudo cp /home/username/桌面/ uyghur-fc5.xkb /usr/share/x11/xkb/sysmbols/ug 

بىز ئهمدى پهقهت ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچنى تالالپ قويساقال .  ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچ قوشۇلۇپ بولدى

  .شۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش تامامالندى. بولىدۇ

  .تۆۋەندە مهن تهپسىلىي مهشغۇالتىنى بىر قۇر كۆرسىتىپ ئۆتىمهن

  بۇيرۇق بىرىش ئورنىغا 

Sudo cp /home/username/桌面/base.xml /etc/x11/xkb 

http://tarim.yulghun.com/docs/src/uyghur-fc5.xkb
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 ھۆججىتىنى سىلىشتۇرۇپ باقسىڭىز base.xmlبۇ بۇيرۇقنى توغرا كىرگۈزگهندىن كىيىن ، 

   ھۆججىتى  base.xmlئهسلىدىكى ئۈستهل يۈزىدىكى  .بولىدۇ

  

  :مهن كۆچۈرگهندىن كىيىنكى ھۆججهت

  

 نىڭ ئىچىدىمۇ etc/x11/xkb/ بۇ يهردە نىمىشقا بۇنى كۆرسىتىشىمنىڭ سهۋەبىنى سهپ بىرەي، چۈنكى 

مهن بۇ يهردە  ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈلۈپ، ئۇيغۇرچه قوشۇلغان . ھۆججىتى بارbase.xmlئهسلىدە 

شۇنىڭ بىلهن بىرىنجى باسقۇچ ). يهنى كۆچۈرۈپ قاپلىۋەتتىم(ھۆججهتكه ئالماشتۇرىۋەتتىم

  .تامامالندى

  . نى قاچىاليمىزuyghur-fc5.xkbئهمدى ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچ 

Sudo cp /home/username/桌面/ uyghur-fc5.xkb /usr/share/x11/xkb/sysmbols/ug 
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 قىلىپ ug  نىڭ ئىچىگه/sysmbols/xkb/11x/share/usr يۇقارقى بۇيرۇق ئارقىلىق كىرگۈزگۈچ ھۆججىتىنى 

  ).كۆچۈرىمىز.(قاچىاليمىز

نىڭ ئىچىگه تۆۋەندىكى  /sysmbols/xkb/11x/share/usr كۆچۈرۈش بۇيرۇقىنى توغرا كىرگۈزگهن بولسىڭىز 

ugدىگهن بىر ھۆججهتنىڭ قوشۇلغانلىقىنى بايقايسىز.  

  

لىنۇكىسنىڭ ئۇيغۇرچه كىرگۈزۈش ئىقتىدارى . مانا لىنۇكىسقا ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچ قاچىلىنىپ بولدى

بۇ ۋىندوۋستىكى كىرگۈزگۈچ . ئهمدى پهقهت ئازراق تهڭشهش ئىلىپ بارساقال بولىدۇ. بار بولدى

  .هن ئوخشاپ كىتىدۇقوشۇش بىل

  

  

  

  

System-》首选项-》键盘نى تالاليمىز   .  
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  . نى بسىپ ئۇيغۇرچىنى قوشىمىزAdd نى تالالپ ،Layoutsچىققان كۆزنهكتىن رەسىمدىكىدەك 

  

  .رەسىمدە چاشقىنهك كۆرسىتىپ تۇرغان يهرنى باسسىڭىز تىل تالالش تىزىملىكى چىقىدۇ
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  .دىگهننى تالاليمىزuyghruئاندىن 

  

  .نى باسىمىزAddپ بولغاندىن كىيىن تالال

  

  .بۇ ۋاقىتتا بىز ئۇيغۇرچه قوشۇلغانلىقىنى بايقايمىز
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ئهمدى بىز كىرگۈزگۈچ ئارىسىدىكى ئالماشتۇرۇش كۇنۇپكىسىنى . ئۇيغۇرچىمۇ قوشۇلۇپ بولدى

  .نى بىسىڭLayout Options.تهڭشهپ قويايلى

  

  

  :لالڭ نى تاLayoutSwitchingئاندىن چىققان كۆزنهكتىن 
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ئاندىن بۇ يهردىن ئۆزىڭىز دائىم ئىشلىتىپ كۆنگهن  ئالماشتۇرۇش شهكلىنى خالىغانچه 

  . نى تاللىدىمCtrl+Shiftمهن . تاللىۋالسىڭىز بولىدۇ

  

ئهمدى ئهمهلىي ئۈنۈمىنى كۆرۈپ . بولدى، ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچنى قاچىالش تهڭشهش تامامالندى
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  .ەپ قىلغۇچنى قوزغىتىڭلىنۇكىستىكى يىزىق بىر تهر. باقايلى

  
ئاندىن ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچنى تالالپ، خهت نۇسخىسىنى توغرا تالالپ ئۇيغۇرچه كىرگۈزسىڭىز 

  .بولىدۇ

  
  .شۇنىڭ بىلهن ، ئۇيغۇرچه كىرگۈچكۈچنى قاچىالش توغىرسىدىكى بۇ يازمام ئاياغالشتى

  .ھۆرمهت بىلهن ئهلدانىش تهييارلىدىم

2008.6.4  
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