
 
 
 
 
 
 
 
 

0. Unicodeتوغرىسىدا پىكىر بهرمهكچى بولسام قهيهرگه يازىمهن؟ 
ئويغان تور بېكىتى مۇنبىرى ئهگهر ھهر قانداق تور بېكهت توغرىسىدا تهنقىدىي پىكىر بهرمهكچى بولسىڭىز 

http://munber.oyghan.com  ىدىي تهكلىپ دېگهن يهرگه كىرىپ، ئىلمىي ئىبارىلهرنى ئىشلىتىپ تهنق» تىكهن«دىكى
پىكىرلهر . گه يېزىڭ» تهشهككۈرلهر«يېزىڭ؛ قولالش ئۈچۈن رەھمىتڭىزنى بىلدۈرمهكچى بولسىڭىز شۇ مۇنبهردىكى 

 .ئىجابىي ۋە سهلبىي بولىشىدىن قهتئىي نهزەر قارشى ئېلىنىدۇ
 
1 .Unicodeدېگهن نېمه؟  
  

 Unicode)بولسۇن، مهيلى قايسى خىلدىكى پروگراممىالر دېگىنىمىز، مهيلى قايسى تىلدىكى ھهرپلهر) بىردىنبىر كود 
بولسۇن ۋە مهيلى قايسى خىلدىكى مهشغۇالت مۇھىتى بولسۇن، ھهرقانداق ھهرىپكه ياكى بهلگىلهرگه پهقهت بىردىنبىر كود 

تهپسىالتىنى . بېرىشتىن ئىبارەت كودالش ئۇسۇلىنى كۆرسىتىدۇ) نومۇر(
html.uyghur/translations/standard/org.unicode.www://http دىن كۆرۈڭ.  

  
2 .Unicodeۇ؟ ئۆلچىمىگه قانچىلىك ھهرپ سىغىد 
  

 ئوخشاش بولمىغان ھهرپلهر ۋە باشقا بهلگىلهرنى 65،536 نۇسخسىغا جهمئىي 3.0نهزىرىيه جهھهتتىن ئېيتقاندا 
 57،709 نۇسخىسدا Unicode 3.0.سىغدۇرۇشقا بولىدۇ، ھهتتا ئۇنى كېڭهيتىپ بىر مىلىيۇنغا يهتكۇزۈشكىمۇ بولىدۇ

ئېلىپبهلىرىدىكى ... لىز، روس، ئېسكىموس، نىمىس ھهرپ، شهكىللهر ۋە بهلگىلهربولۇپ، ئهرەب، پارىس، ئىنگى
بۇنىڭ ئىچىدىكى ئهرەبچه رايۇندا شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ . ھهرپلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  .ھهرپلىرىمۇ بار

 چىلىك 232قىلىق  كودالش ئۇسۇلىنى قوللىنىش ئار UTF-32 (UCS-4) بولۇپ، Unicode 4.0ئهڭ يېڭى نۇسخسى 
  .بهلگىلهرنى كودالشقا بولىدۇ- ئوخشاش بولمىغان ھهرپ

  
   نى قولاليدۇ؟Unicodeقايسى يۇمشاق دېتالالر 3. 

  
Mac O/S 9 & Mac O/S   

Windows NT/Windows 2000/XP/2003   
Microsoft Office 97/2000/XP/2003  

...   
ىدىكى يۇمشاق دېتالالر ۋە ئۇندىن كېيىن چىققانلىرى ئاساسهن  سىستېمىس2000ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا، ھازىر بارلىق 

Unicodeنى قولاليدۇ .  
 
4 .Unicodeتۈزۈشتىكى مهقسهت نېمه؟  
 

مهقسهت ھهرقانداق بىر مىللهتنىڭ يېزىقىنى كومپيۇتېردا بىر تهرەپ قىلغاندا، مهيلى ئۇ قايسى خىلدىكى مهشغۇالت 
تالالر بولسۇن ئوخشاشال خاتالىقسىز بىر تهرەپ قىلىش بولۇپ، ئۇ پۈتۈن سىستېمىسى ياكى قايسى خىلدىكى يۇمشاق دې

شۇڭا، ئۇنى . ئۆلچىمىنى ئىشلىتىشنى تهششهببۇس قىلىدۇ Unicodeدۇنيادىكى كومپيۇتېرالردا بىرال ئۆلچهمنى يهنى 
ىدا ئۇچۇر ئالماشتۇرااليدۇ، تۈزگهندە ئىنگىلىزالردىن باشقا مىللهتلهرمۇ دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىردا بولسۇن، ئۆز يېزىق

شۇڭا ئۇنىڭ ئهھمىيىتى چوڭ بولغاچقا، ئىلگىرى ئىككى يىلدا بىر قېتىم يىغىن ئېچىالتتى، ھازىر بولسا يىلدا ئىككى قېتىم 
 خهلقارا ئۆلچهملهشتۈرۈش كومېتېتىقا  ھهرقانداق بىر ھهرپنى كىرگۈزۈش ئۈچۈن Unicode . يىغىن ئېچىلىدىغان بولدى

)ISO (نىڭ تهستىقىنى ئېلىش كېرەك. 
  

   قا كىرگۈزۈلگهن؟ ئۇقايسى رايۇنغا ئورۇنالشتۇرۇلغان؟Unicode ئۇيغۇر كونا يېزىقى قاچان . 5

  ھهققىدەUnicodeئۇيغۇرچه 

 »تهمسىلى-ئۇيغۇر خهلق ماقال«... اربىرلهشكهن ئۇزار، بىرلهشمىگهن توز



 
ئۇيغۇر كونا «يېزىق كومېتىتى ۋە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن -شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايۇنلۇق تىل

قىلىشنىڭ   ئۇچۇر بىر تهرەپ10646ISOبىلهن خهلقارالىق  يىلى ئاز سانلىق مىللهتلهر ئىچىدە ئهڭ ئالدى-1990يېزىقى 
 - 434 ۋە -641ئۆلچهملهشتۈرۈش يىغىنىنىڭ  يىلى خهلقارا- 1991. ئۆلچىمىگه ئهرەب يېزىقى بىلهن بىرلىكته كىرگۈزۈلگهن

 Unicodeيىلى -1994يىلىدىكى كورىيه سىوئل يىغىنىدا بېكىتىلگهن ھهمدە - 1992.اننومۇرلۇق ھۆججهتلىرىدە ماقۇلالنغ
 قوشما ھهرپمۇ تولۇقالپ 18يىلى دانىيهدىكى يىغىندا -1998.تولۇقالپ ئېالن قىلىنغان تهشكىالتى تهرىپىدىن

يېزىق - گه ھهم تىلشىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى ھوشۇر ئىسالم ئهپهندىنىڭ ئېيتىپ بهرگىنى(» كىرگۈزۈلگهن
 ).كومېتىتىدىكى ياسىن ئىمىن ئهپهندى بىلهن كۆرسهتكهن خىزمىتىگه ئاالھىدە رەھمهت ئېيتىمىز

ئوتتۇرا شهكىللىرى قوشما ھهرپلهر قاتارىدىن ئۇنتۇلۇق - ھهرپلىرىنىڭ قوشما» ې«ۋە » ى«ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى، 

دىن ئىبارەت ئىككى بوش ئورون تولۇقالپ ئىلتىماس قىلىنغان  FBD1,FBD2  قېلىنغان بولۇپ، گهرچه كېيىن ئۇالر ئۈچۈن 
ئۇيغۇر ھهرپلىرى ئۈچۈن ئايرىم رايۇن ئېچىپ بىرىلمهي، ئۇنى ئهرەب ھهرپلىرىگه . بولسىمۇ تاكى ھازىرغىچه تهستىقالنمىغان

-06FF,FB50-FDFF, FE70 -0600 (ئوخشىشىدىغان ھهرپلهر رايۇنىغا تهرتىپسىز، چېچىالڭغۇ قىلىپ  ئورۇنالشتۇرۇلغان
FEFF(.  

  نۇسخىسى ۋە ئۇنىڭدىن 2.1Unicode قىسقىسى، .قاتارلىق يېزىقالرمۇ بار بۇ رايۇندا يهنه پارىسچه، قازاقچه، قىرغىزچه
 .ئۇيغۇرچه ھهرپلهر بار يۇقۇرى  نۇسخىلىرىنىڭ ھهممىسىدە

 FBD1,FBD2   -- اس قىلىنغان ئورۇنالر ئوتتۇرا شهكىللىرى ئۈچۈن ئىلتىم- ھهرپلىرىنىڭ قوشما» ې«ۋە » ى«:  ئهسكهرتىش

 غىچه FBFBدىن  FBEA تېخىچه تهستىقتىن رەسمىي ئۆتمىگهن بولغاچقا، ئاۋارىچىلىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن كۆپچىلىكنىڭ 
بۇ دېگهنلىك ئۇيغۇرچه  .بولغان ئورۇنالردىكى ئۇيغۇرچه ھهرپلهرنىڭ قوشما شهكىللىرىنى ئىشلهتمهسلىكىنى ئۈمىد قىلىمىز

بىلهن ) 0626(ئهمهلىيهتته ئۇالرنى ئىشلهتمهيمۇ، ئهمزە . جهدۋىلىدە تولۇق ئهمهس دېگهنلىك ئهمهس Unicodeهر ھهرپل
 .بىرلهشتۈرۈپ بارلىق ئۇيغۇرچه ھهرپلهرنى تولۇق ئىپادىلهشكه بولىدۇ

 
 قايسى فونتنىڭ ئىچىدە بارلىق ئۇيغۇرچه ھهرپلهر بار؟. 6
  

ته بارلىق ئۇيغۇرچه ھهرپلهر  Arial Unicode MSئاساس قىلىنغان فونت  Unicode 2.1مىكروسوفت شېركىتى تهمىنلىگهن 
  ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى نۇسخىلىرىنى ئاساس قىلىپ ياسالغان بهزى فونتالردا ئۇيغۇر ھهرپلىرى Unicode 2.1دېمهك . بار
  .بار
  
هلقارا ئۆلچهم نېمه ئۈچۈن ھازىرغىچه ياسالغان ئۇيغۇر كونا يېزىقىدىكى يۇمشاق دېتالالر خ. 7

 Unicode نى ياكى ئۆز ئارا بىرلىككه كهلگهن ئۆلچهمنى ئىشلهتمىگهن؟ 
 

ئاساسلىق سهۋەبلهر بهلكىم تېخنىكا سهۋىيىسى كهمچىل بولۇش، ئۆزبېشىمچىلىق، ناتوغرا بازار رىقابىتى ئېلىپ بېرىش، 

   …ا كېرەكيېتهكچىلىق قىلىدىغان ئورۇن ياكى ئادەم يوق بولۇش ۋە باشقا سهۋەبلهر بولس
  
 بۇندىن كېيىنكى يۇمشاق دېتال ياسىغۇچىالر نېمىلهرگه دىققهت قىلىشى كېرەك؟. 8
 

نى ئاساس   GB18030-2000نى ياكى دۆلهتلىك ئۆلچهمUnicode يۇمشاق دېتالالرنى قېلىپالشقان خهلقارالىق ئۆلچهم 
 .قىلىپ ياساشقا دىققهت قىلىش كېرەك

  
  سلىق ھهم ساتماسلىق كېرەك؟قانداق يۇمشاق دېتالالرنى ئالما. 9
 

ئهگهر يالغان تهشۋىقات قىلىپ سېتىلغان ئۆلچهمسىز يۇمشاق . ئۆلچهمگه چۈشمىگهن ھهر قانداق يۇمشاق دېتالالرنى
دېگهن يهرگه كىرىپ، » تىكهن«دىكى  http://munber.oyghan.comدېتالالرنى بايقىسىڭىز ئويغان تور بېكىتى مۇنبىرى 

  .لىتىپ تهنقىدىي تهكلىپ بهرگهيسىزئىلمىي ئىبارىلهرنى ئىش
  

10 .Unicodeنى ئىشلىتىش ھهم تهشۋىق قىلىشنى كىمدىن ۋە قاچاندىن باشالش كېرەك؟  
 

بىراق تهشۋىقات يهنىال . يېقىندىن بۇيان نۇرغۇن تهتقىقاتچىالر ئهشۇ ئۆلچهمنى ئىشلىتىشكه ۋە تهشۋىق قىلىشقا باشلىدى
رىڭىزغا بۇ خهۋەرنى يهتكۈزۈپ قويسىڭىز ياكى تور بېكىتىڭىزدە تهشۋىق قىلسىڭىز يىتهرلىك ئهمهس، ئهگهر سىزمۇ تونۇشلى

  ...سىزدىن كۆپ مىننهتدار بولىمىز
  



11 .UKY نىمۇ ئىشلهتسهم بوالمدۇ؟ 
 

چۇنكى ئۇ ھازىرغىچه ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تۈنجى قېتىم بىرلىككه كهلتۈرۈلگهن ھهم ئاپتونۇم رايۇنلۇق خهلق . ئهلۋەتته بولىدۇ
ئهشۈ ئۆلچهمنى توغرا . ۆكىمىتىنىڭمۇ قوللىشىغا ئېرىشكهن ئۇيغۇر ھهرپلىرىنىڭ التىنچه ئهڭ ئاقىالنه ئىپادىلىنىشىھ

دا يازغان ماتېرياللىرىڭىزنى ئويغان تور بېكىتى ئىككى يىل بۇرۇنال تهمىنلىگهن ھهقسىز يۇمشاق دېتال  UKYئىشلهتسىڭىزال 
htm.20converter/unicode/com.oyghan.www://http  ۋە باشقا تورداشالر ياسىغان ھهقسىز دېتالالر بىلهن 

 .قا ياكى كونا يېزىققا ئايالندۇرغىلى بولىدۇ، شۇنداقال تهتۈرسىگىمۇ ئايالندۇرغىلى بولىدۇ Unicodeئۆلچهملىك 
  

 ۆلچىمىنى ئىشلهتكىنىنى قانداق سىنايمهن؟ ئ Unicodeتور بېكهتلىرىنىڭ . 12
 

  :تۆۋەندىكى ئۇسۇلالرنىڭ خالىغان بىرىنى سىناپ بېقىڭ
  
 ئىشلىتىپ Microsoft Weft دېگهن جاھاننامىدە ئېچىپ كۆرۈپ بېقىڭ؛ Netscape Navigatorتور بېكهتلىرىنى . 1

شۇنداق ئهھۋالدىمۇ ھهممه .  قويۇپ سىناڭئۇيغۇرچه كۆرسهتكهن تور بېكهتلىرىنىڭ فونت كۆرسىتىش ئىقتىدارىغا چهك
 .نى ئىشلهتكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ Unicodeمهزمۇنالر توغرا كۆرۈنسه، بۇ بهتنىڭ 

 
قولاليدىغان  Unicodeياكى باشقا بىر  Write, Wordبۇ تور بېكهتتىكى خالىغان بىر ئۇيغۇرچه بۆلهكنى كۆچۈرۈپ ئېلىپ  . 2

نى مىكروسوفت تهمىنلىگهن خهت،  Uyghur Tuz Unicodeى خهت نۇسخسى بولغان يۇمشاق  دېتالغا چاپالپ نۆۋەتتىك
نى  Unicodeقا ئۆزگهرتىپ باقسىڭىز ئۇ بۆلهكتىكى ھهممه خهتلهر توغرا كۆرۈنسه بۇ بهتنىڭ  Arial Unicode MSنۇسخىسى 

  . ئىشلهتكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ
  

نى قاچىلىغان نۇردېسكىسىنى قايتا سېلىپ،  Microsoft Officeىز   نى قاچىلىمىغان بولسىڭArial Unicode MSئهگهرسىز  
  .قاچىلىۋالسىڭىز بولىدۇ تۆۋەندىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگهن ئورۇننى تالالپ ئۇ فونتنى

  

 
 

Arial Unicode MS نى قاچىالش ئۇسۇلى 
 
: يىغىن خاتىرىسى(اكىمه يىغىندا يانۋار ئېچىلغان مۇھ-17يىلى - 2004ئويغان تور بېكىتى ئىشلهپ ھهقسىز تارقاتقان، . 3 

htm.Birlik/unicode/com.oyghan.www://http (  ماقۇلالنغان ئۆلچهملىكUnicode  خهت نۇسخىسىUyghur Tuz 
Unicode  نىڭ كودىنى تۆۋەندىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگهن ئۇيغۇرچهUnicode ى بىلهن جهدۋىلUnicodeتور  كومېتېتىنىڭ 

بىر سېلىشتۇرۇپ باقسىڭىز، ياكى فونت ياسايدىغان يۇمشاق دېتالالردا كۆرۈپ باقسىڭىز -بېكىتىدىكى كودالرنى بىرمۇ
 .بولىدۇ



 

 جهدۋىلى Unicodeئۇيغۇرچه 





 جهدۋىلى Unicodeئۇيغۇرچه 
  
  
  

  :پايدىلىق ئۇلىنىشالر
pdf.0600U/PDF/charts/org.unicode.www://http)Basic Arabic  (  
pdf.50UFB/PDF/charts/org.unicode.www://http)A-Arabic Presentation Forms  (  
pdf.70UFE/PDF/charts/org.unicode.www://http)B-Arabic Presentation Forms  (  

  
13 .Unicodeلالرنىڭ چوقۇم ھهقسىز تارقىتىش كېرەكمۇ؟ ئىشلهتكهن يۇمشاق دېتا 
 
بىراق بىر قىسىم ئالىيجاناپ كىشىلهر ئۇيغۇرالرنىڭ كود قااليمىقانچىلىقىنى تۈزەش . ئۇنداق دەپ بهلگىلىمه يوق. ياق

ئۇالرغا چهكسىز رەھمهت . ئۈچۈن نۇرغۇن ئهجىر سىڭدۈرۈپ ياسىغان يۇمشاق دېتاللىرىنى ھهقسىز تارقىتىۋاتىدۇ
 . ئهگهر سىز ئۇالرنى قوللىماقچى بولسىڭىز، رىغبهتلهندۈرۈش ئۈچۈن پۇل ئىائنه قىلسىڭىز بولىدۇ.ئېيتىمىز

ئۇيغۇر كومپيۇتېر ئىلىمى «يۇمشاق دېتاللىرىڭىزنى پۇلغا ساتماقچى بولسىڭىز، سىزگه  ئىشلهتكهن Unicodeئهگهر 
 .ڭ تهستىقىدىن ئۆتكۈزۈش تهكلىپى بېرىمىزنى) org.ukij.www( »جهمئىيىتى

  
دېگهن فونتنى قاچىلىغاندىن كېيىنمۇ يهنه بهزى  Uyghur Tuz Unicodeمهن . 14

  توغرا ئۇالنمىدى، قانداق قىلسام بوالر؟) ە، ى، ال: مهسىلهن(ھهرپلهر
  

  :ئۇنى ھهل قىلىشنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئامالى بار
 نى ئويغان تور  Uyghur Unicode IME 1.0 –ىرگۈزۈش يۇمشاق دېتالى بويىچه بىۋاسته ك Unicodeئۇيغۇرچه . 1

   htm.uyghurunicodeime/unicode/com.oyghan.www://http: ئادرېس. بېكىتىدىن قاچىالڭ
  
 نىڭ ئاستىدىكى ياكى C:\WINNT\system32ه، ئهگهر قاچىلىغاندىن كېيىن يهنه توغرا كۆرۈنمىس. 2

C:\WINDOWSXP\system32 نىڭ ئاستىدىكى USP10.DLL دېگهن ھۆججهتنىڭ يېڭىالنغان ياكى يېڭىالنمىغانلىقىنى 
  ئادەتته ئۇ ھۆججهتنىڭ چوڭلىقى. تهكشۈرۈپ بېقىڭ

  KB 403  ا بولغان بولىدۇ بولسا ياكى ئۇنىڭدىن يۇقۇر بولسا توغر1.471.4030.0 بولسا، نۇسخىسى.  
  
  . دىن كۆرۈڭcom.oyghan.munber://httpئهگهر ئۇالر توغرا بولمىسا ئۇ ھۆججهتنى قانداق ئۇسۇل بىلهن يېڭىالشنى . 3
  
  كى ياC:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11بهزى ئهھۋالالردا ئۇ ھۆججهتنى ( 
 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE10  ،دىن يۇمشاق دېسكىغا كۆچۈرۈۋېلىپ DOS  

بۇنىڭدىن . نىڭ ئاستىغا كۆچۈرۈشكه توغرا كېلىدۇ C:\Windows\system32ياكى  C:\WINNT\system32ھالهتته 
  ...)ياخشىراق ئامال ئۈستىدە ھازىر ئىزدەنمهكتىمىز

  
  

دېگهن فونتنى قاچىلىغاندىن كېيىنمۇ  ئۇيغۇرچه خهتلهر  Uyghur Tuz Unicodeمهن . 15
  ئانچه چىرايلىق كۆرۈنمىدى، بۇنىڭغا ئامال بارمۇ؟

  
Uyghur Tuz Unicode كه ياكى ئۇنىڭدىن چوڭغا 14 دېگهن فونتنىڭ ئهڭ چىرايلىق ھالىتى فونتنىڭ چوڭ كىچىكلىنى 

  . نىڭ ئارىسىغا قوشۇڭ <HEAD> نىڭ ئىچىدىكى HTMLكودنىتۆۋەندىكى . توغىرالپ ئىشلهتكهندە كۆرىلىدۇ
======================================  

  
<style> 
<!-- 
 
@font-face 
 {font-family:\"Uyghur Tuz Unicode\"; 
 panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 



 mso-font-charset:0; 
 mso-generic-font-family:auto; 
 mso-font-pitch:variable; 
 mso-font-signature:536895503 -2147483648 8 0 67 0;} 
--> 
</style> 

 
====================================== 

يۇقۇردىكى كود فونت تىزىمالش ئۇچۇرلىرىنى مهشغۇالت سىستېمىسىغا تونىتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇيغۇرچه خهتلهر 
 . چىرايلىقراق كۆرىنىدۇ

ھۆججىتى CSS. ھۆججىتى ئىشلىتىۋاتقان بولسىڭىز تۆۋەندىكى كودنى CSS.كه يانداش ھۆججهتHTML ئهگهر سىز 
 .ئىچىگه قوشۇڭ

  
====================================== 

@font-face 
 {font-family:\"Uyghur Tuz Unicode\"; 
 panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
 mso-font-charset:0; 
 mso-generic-font-family:auto; 
 mso-font-pitch:variable; 
 mso-font-signature:536895503 -2147483648 8 0 67 0;} 
 
html,body,td,div,p,input,select,textarea,span{FONT-SIZE:14pt;font-family:"Uyghur Tuz Unicode"} 

====================================== 
 

نى مهشغۇالت سىستېمىسىغا تونىتىدۇ، ھهم يۇقۇردىكى كود فونت تىزىمالش ئۇچۇرلىرى
html,body,td,div,p,input,select,textarea,span دېگهن رايۇنالردىكى فونت نامىنى Uyghur Tuz Unicode  گه ۋە

 . كه توغىراليدۇ14چوڭلىقىنى 
هكىتلهنگهن، نى ئىشلىتىپ ياسالغان فونتالرنى ھهقسىز تارقىتىش بۇرۇندىنال تUyghur Tuz Unicode :ئهسكهرتىش

 فونت ياسالسا، ئۇ فونت نامى ئهشۇ چىرايلىق Unicodeفونتىدىن چىرايلىقراق  Uyghur Tuz Unicodeئهگهر نۆۋەتتىكى 
 .فونت ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

 
  

دىن ) FB50-FDFF, FE70-FEFF ( ھهرپلىرىنى كېڭهيتىلگهن رايۇن Unicodeمهن ئۇيغۇرچه . 16
  ؟ئىشلهتتىم، بۇنداق قىلىش توغرىمۇ

 بىر تهرەپ قىلىش جهريانىدىكى ئهڭ ئاقىالنه ئۇسۇل دەپ Unicodeبۇنداق قىلىشنى خاتا دېگىلى بولمىسىمۇ، ئۇيغۇرچه 
بهلگىلهرنى مهشغۇالت سىستېمىسى ئىچكى قىسىمدا ھهرپلهرنى كۆرسهتكهن -چۈنكى ئۇ رايۇندىكى ھهرپ. قارالمايدۇ

كى ساقلىغۇچتا ھهم ھۆججهت ئىچىدە ساقلىنىدىغىنى بولسا ئاساسى ۋاقىتتا ئاپتوماتىك تالالش ئۈچۈنال ئىشلىتىدۇ، ئىچ
بۇ خىل ئۇسۇل ئاللىبۇرۇن ئۆلچهملهشتۈرۈلگىلى بولۇپ، ئادەتته ئهرەب . بهلگىلهر- دىكى ھهرپ) 06FF-0600(رايۇن 

سى رايۇننىال يېزىقى ئاساسىدىكى ھهرپلهرنى ئىشلىتىدىغان يېزىق بىر تهرەپ قىلىش يۇمشاق دېتاللىرىنىڭ ھهممىسى ئاسا
دىكى ھهرپ بهلگىلهرنى ئىشلهتكهندە ئۇالرغا كىرگۈزگهن ) FB50-FDFF, FE70-FEFF(كېڭهيتىلگهن رايۇن . ئىشلىتىدۇ

 دىن 2ۋاقىتتا ئاپتوماتىك تالالش ئېلىپ بېرىشقا توغرا كېلىدۇ، ھهم شۇالرنى ھۆججهت ئىچىدە ساقلىغاندا ھهر بىر ھهرپنىڭ 
ئۇندىن سىرت، قىستۇرۇش قاتارلىق تهھرىرلهش مهشغۇالتلىرىنى قىلغاندا . توغرا كېلىدۇ خىلغىچه شهكلىنى ساقالشقا 4

- ئاساسى رايۇن ھهرپشۇڭا، سىزنىڭ بۇندىن كېيىن ئهڭ توغرا ئۇسۇل بولغان . ئاالھىدە تهھرىرلىگۈچ تهلهپ قىلىدۇ
  .بهلگىلىرىنىال ئىشلىتىشىڭىزنى تهۋسىيه قىلىمىز

  
 ۋە ئويغان توردا بىۋاسته كىرگۈزۈش قورالى فونت ئىچكى قىسمىغا ئاپتوماتىك تالالش )UyghurEdit(ئۇيغۇرئېدىت 

دىكى ھهرپ ) FB50-FDFF, FE70-FEFF(ئىقتىدارى قوشۇش تېخنىكىسى بايقىلىشتىن بۇرۇن كېڭهيتىلگهن رايۇن 
بهلگىلهرنى -دىكى ھهرپ) 06FF-0600(ئاساسى رايۇن  پۈتۈنلهي هڭ يېڭى نۇسخىلىرىئبهلگىلهرنى ئىشلهتكهن، لېكىن 
نى ئىشلىتىش ئارقىلىق ماس ھالدىكى  بۇرۇن يازغان ماتېريالالرنى شۇ يۇمشاق دېتالالر.ئىشلىتىدىغان قىلىپ تۈزۈلدى

  .االيسىزبهلگىلهرنى ئىشلهتكهن ھۆججهتلهرگه ئايالندۇر- دىكى ھهرپ) 06FF-0600(ئاساسى رايۇن 



 ,FB50-FDFF(دىكى بىرىنچى تېكست رامكىسىغا كېڭهيتىلگهن رايۇن » ئويغان توردا بىۋاسته كىرگۈزۈش قورالى«(
FE70-FEFF ( دىكى ھهرپ بهلگىلهرنى ئىشلهتكهن  تېكستنى چاپالش ئارقىلىق، ئالدى بىلهنUKYئاندىن ئاساسى  غا ،

  )تېكستىگه ئايالندۇرااليسىز Unicodeبهلگىلهرنى ئىشلهتكهن - دىكى ھهرپ) 06FF-0600(رايۇن 
  
  
  

  قا ئائىت قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلهرUnicode ئۇيغۇرچه :   قوشۇمچه
 قوشۇمچه كهمچىللىكى ئارتۇقچىلىقى نهتىجه ۋاقىت

1990-1999 

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايۇنلۇق 
يېزىق كومېتىتى ۋە شىنجاڭ - لتى

ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تىرىشچانلىقى 
 ئۇيغۇرچه ھهرپلهر بىلهن 

Unicode جهدۋىلىگه 
 كىرگۈزۈلدى

ئۇيغۇرچه فونت 
 ئۆلچىمى بار بولدى

» ې«ۋە » ى«
- ھهرپلىرىنىڭ قوشما

ئوتتۇرا شهكىللىرى 
قوشما ھهرپلهر 

قاتارىدىن ئۇنتۇلۇق 
 قېلىنغان

شىنجاڭ 
ئۇنىۋېرسىتېتى 

ېسسورى پروف
ھوشۇر ئىسالم ۋە 

يېزىق - تىل
كومېتىتى 

تهتقىقاتچىسى 
ياسىن ئىمىن 
ئهپهندىنىڭ 
كۆرسهتكهن 
خىزمىتىگه 

ئاالھىدە رەھمهت 
 ئېيتىمىز

 يىل ئىيۇن-2002

 Unicodeتۈنجى ئۇيغۇرچه 
ئۆلچهمدىكى فونت ياسالدى؛ ھهم 

شۇ فونتنى ئىشلهتكهن توردا 
Unicode بويىچه كىرگۈزگۈچ ۋە 

ىق ئايالندۇرغۇچ كۆپ خىل يېز
  ياساپ چىقىلدى 

 ,FB50-FDFFدەسلهپ (
FE70-FEFF رايۇندىكى كودالر 

ئهڭ يېڭى ئىشلىتىلگهن، 
نۇسخىسىنى ئاساسلىق رايۇن 

0600- 06FFنى ئىشلىتىدۇ ( 

ئۆلچهمسىز تېكست، 
سالۋيان يېزىقى 

دىن   UKYۋە
Unicode  قا

ئايالندۇرۇش ھهم 
توردا بىۋاسته 
كىرگۈزۈش 
   .ئىقتىدارى بار

 )بۇ يهردىن كۆرۈڭ(

كۆپ مىقداردىكى 
تېكىستنى بىر 

تهرەپ قىلىشقا 
ماس كهلمهيدۇ؛ 

ئايالندۇرۇش 
سۈرئىتى ئاستا؛ 

پهقهت تورغا 
چىققاندىال 

ئىشلهتكىلى 
بولىدىغان 

 چهكلىمىسى بار؛

ئاپتورى ۋارىس 
ېرىم ئابدۇك

جانبازنىڭ بۇ 
قورال ۋە فونت 
تېخنىكىلىق 
ئۇچۇرالرنى 

ھهقسىز 
تارقاتقانلىقىغا 

 رەھمهت

يىل -2003
 سېنتهبىر

ئىشلهتكهن  Unicodeئۇيغۇرچه 
تهھرىرلهش قورالى ئۇيغۇر 

 ياساپ  (UyghurEdit)ئېدىت
  چىقىلدى

 ,FB50-FDFFدەسلهپ (
FE70-FEFF رايۇندىكى كودالر 

ئهڭ يېڭى ئىشلىتىلگهن، 
ۇسخىسىنى ئاساسلىق رايۇن ن

0600- 06FFنى ئىشلىتىدۇ ( 

كۆپ خىل كود 
بويىچه 
  UKYساقالش؛

ئايالندۇرۇش  غا/دىن
ۋە ئىمال تهكشۈرۈش؛ 
ئۆلچهمسىز تېكستتىن 

Unicode قا 
ئايالندۇرۇش قاتارلق 

بۇ (ئىقتىدارى بار 
 )يهردىن كۆرۈڭ

كۆپ خىل يېزىق بىر 
تهرەپ قىلىش ۋە 
بهتكه تىزىش بىر 
 قهدەر ئاۋارىچىلىق

ئاپتورى غهيرەت 
توختى كهنجىنىڭ 

Unicode  نى
ئىشلىتىشنى 

قوللىغىنىغا ۋە بۇ 
قورالنى ھهقسىز 
تارقاتقانلىقىغا 

 رەھمهت

 يىل يانۋار-2004
ئۇيغۇرچه ھهرپلهرنىڭ ئورنى 
 3ئېنىقالشتۇرۇلدى؛ دەسلهپكى 

 نام تالالندىفونتقا 

» ى، ئه، ھ«
ھهرپلىرىنىڭ ئورنى 
ئېنىق تاللىۋېلىندى؛ 

 3دەسلهپكى 
Unicode  فونت نامى

"Uyghur Tuz 
Unicode, Uyghur 

Tom Unicode, 
Uyghur Esliye 

Unicode " قا

"Uyghur Tuz 
Unicode, Uyghur 

Tom Unicode, 
Uyghur Esliye 

Unicode " الر
ئۈچۈن 

ئىشلىتىلىدىغان ئهڭ 
چىرايلىق فونت 
تېخىچه تالالپ 
 چىقىلمىدى

يىغىنغا قاتناشقان 
ئالىم ئهھهد، 
ئابدۇرېھىم، 

ئهركىن ئىمىر، 
غهيرەت توختى 

كهنجى، 
دىلمۇرات، 

نىجات، ۋارىس 
ىم ئابدۇكېر

جانباز، ۋاھىت 



  مۇقىمالشتى
يىغىن خاتىرىسىنى (
 )ۇ يهردىن كۆرۈڭب

ۋە باشقا 
تورداشالرغا 
تهشهككۈر 
 ئېيتىمىز

 يىل مارت-2004
 فونتالرنىڭ Unicodeئۇيغۇرچه 

ئىچكى قىسمىغا ئاپتوماتىك 
 تالالش ئىقتىدارى قوشۇلدى

Microsoft VEFT نى 
ئىشلىتىش ئارقىلىق 
فونتقا ئاپتوماتىك 

تالالش ئىقتىدارى 
 Unicodeقوشۇش 

فونتلىرىنىڭ تېز 
 يلىشىشىغا  ۋەئومۇمى

ئاساسلىق رايۇن 
0600- 06FF نى 
 بىۋاسته پئىشلىتى

كىرگۈزگۈچ ياساشقا 
 كۆپ پايدىلىق بولدى

 

بۇ تېخنىكىنى 
كۆپچىلىكتىن 

سىر تۇتمىغان  
» ئوغۇز«تورداش 

غا رەھمهت 
 ئېيتىمىز

 يىل ئاپرىل-2004
 –ئۇيغۇرچه بىۋاسته كىرگۈزگۈچ 
Uyghur Unicode IME 1.0 

 ياساپ چىقىلدى

Unicode قولاليدىغان 
ھهرقانداق يۇمشاق 
دېتالنىڭ خالىغان 
ئورنىغا ئۇيغۇرچه 
  كىرگۈزگىلى بولىدۇ

 )بۇ يهردىن قاچىالڭ(

DLL ھۆججىتىنى 
يېڭىالش بىر قهدەر 
ئاۋارىچىلىق؛ پهقهت 

 بىرال فونت بار

ورى ۋارىس ئاپت
ئابدۇكېرىم 

جانبازنىڭ بۇ 
قورال ۋە فونت 
تېخنىكىلىق 
ئۇچۇرالرنى 

ھهقسىز 
تارقاتقانلىقىغا 

 رەھمهت

 يىل ئاپرىل-2004
 ئىشلهتكهن Unicodeئۇيغۇرچه 

 ياساپ چىقىلدى) BBS(مۇنبهر 

 Unicodeئۇيغۇرچه 
  ئىشلىتىلگهن

 )يهردىن كۆرۈڭبۇ (

بهزى ئورۇنالردا 
FB50-FDFF, 
FE70-FEFF 

رايۇندىكى كودالر 
ئىشلىتىلگهن؛ بهزى 

ئورۇنالردا خهت 
قااليمىغان كۆرىنىپ 

 قالىدۇ

ئاپتورى ئارسالن 
نىڭ ) بىلىك(

Unicode  نى
ئىشلىتىشنى 
قوللىغىنىغا 
 رەھمهت

     سىزنىڭ ئورنىڭىز
  
  

ڭ ئاپتورلۇق ھوقۇقىنى قوغدايدۇ ۋە ئۇنىڭغا ھۆرمهت قىلىدۇ؛ شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئويغان تور بېكىتى يۇمشاق دېتالالرنى
ئهگهر يۇقۇردىكى تهپسىالتتا خاتالىق كۆرۈلگهن ياكى . ئاپتورالرنىڭ كۆرسهتكهن ئهجرىگه سهمىمىي رەھمهت ئېيتىدۇ

 ئىشلىتىش جهھهتته قولغا Unicodeئهگهر سىزنىڭ ئۇيغۇرچه . تولۇقاليدىغان ئورۇنالر بولسا پىكىرىڭىزنى ئايىمىغايسىز
كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىڭىز بولسا بىز بىلهن ئاالقىلىشىڭ، ئورتاق پايدىلىنىش ۋە تهرەققىي قىلىشقا پايدىلىق بولسۇن ئۈچۈن 

  .يۇقۇردىكى جهدۋەلگه قوشۇپ قويىمىز
  

  ئويغان يۇقۇر تېخنىكا تور بېكىتى
  

 ماي-9يىل - 2004
 

Http://www.oyghan.com 
E_Mail: oyghan@oyghan.com  

 
ھهر قانداق . بۇ بهتتكى مهزمۇنالرنىڭ ئاپتورلۇق ھوقۇقى ئويغان تورىدا؛ خالىغانچه ئۆزگهرتىشكه بولمايدۇ: ئهسكهرتىش

.ئهسكهرتىڭ، رەھمهتدىن ئېلىندى دەپ » ئويغان«مهزمۇننى ئىشلهتسىڭىز   
 



 ) فورماتتا تارقىتىلدى PDF  فورمات ۋە HTMLبۇ ماتېريال(


