
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 

 

   4از  1 تعداد صفحات:
 افغان جرمن آن$ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد. لطفاً  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد

 maqalat@afghan-german.de 
 

  م08/04/2011                                 نير قيس کبيرديپلوم انج
  

  لوژی جديدنام افغانستان در تکنو موقعيت
  

کار  Information Technologyمعلوماتی يا  تکنولوژی که در بخش AG Siemensکمپنی در به حيث يک انجنير 
  . تعريف کنمعصر جديد تکنالوري ۀ ـدر ساحما "افغانستان" را  عزيز ، آرزو دارم منافع نام کشورميکنم

  

کمپيوتر  از طريق استفاده ازخير پيشرفت ھای قابل مCحظه در ساحات مختلف تکنولوژی عمدتا ً اۀ دھـ طی چندين
تخنيک ژنيتيک، علم نجوم، ساحات پيشرفت مزيد را در امکان ژی جديد نه تنھا . تکنولوه استامکان پذير گرديد
  ( Societyگذار از يک جامعۀ صنعتیحيثيت يک پـُـل ، بلکه انسان ميسر ساخت برای ....طبابت و غيره 

Industrial(  عاتیراCبه يک جامعۀ اط Society ) Informational(  .نيز بازی کرد  

 

اطCعاتی  ۀزيست دارد درعين حال در جامعـ هـممالک انکشاف يافت، انسانيکه در دو دھۀ اخير طیيان ديگر با ب
    .دسترس او قرار داردقيد زمان و مکان در  بدون، ) Informations( که اطCعات کندزيست می 

  

زمان طوVنی را   )Industrial  (Societyبه جامعۀ صنعتی )Society ) Agricultural  ز جامعۀ زراعتیگذار ا
بود. دوام جامعۀ صنعتی  کوتاه مدتخيلی گذار از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطCعاتی ۀ مرحلـدر حاليکه  دربرگرفت،

پيش بينی شده امدار خواھد بود؟ ھنوز جامعۀ اطCعاتی ھم چنين دو سال را در برگرفت؛ آيا درنگ در 200تا  100
  . نميتواند

  

حاليکه ھمسايه ھای ما از ھمه بيشتر ايران و پاکستان مرحلۀ جامعۀ زراعتی قرار دارد درکشورما افغانستان ھنوز در 
  . قرار دارنداز جامعۀ زراعتی به جامعۀ صنعتی  آستانۀ گذاردر 

  

جامعۀ اطCعاتی  واردگی به يک بارمستقيما ً و جامعۀ زراعتی  ما خواھيم توانست که از جھانیۀ جامعـکمک به آيا 
کوتاه نيست ولی با آنھم با تمام تجاربيکه ما طی سی  اجتماعی ساده و –اقتصادی ۀ ھر چند گذار از يک مرحلـ؟ شويم
و وطنپرست نسبت به فھميده  ،به سياستمداران ھشيار کشور ال گذشته از سيستم ھای مختلف سياسی آموختيم باز ھمس

 ،ارزۀ مسلحانه و مقاومتببه م مظلوم ما رادر غرب نشسته و مردم  عده ايکه مانندنه ھر وقت ديگر اشد نياز دارد 
جھانی  دوم جنگبعد از بی انند آلمان، جاپان و کوريای جنوم ن؛ يک تعداد دول جھادعوت می کنند ،بديل ۀـئارا بدون

 اتاظھار ،اعظمی نماينداستفاده خويش  به سود کشورجھانی  ۀو امکانات به وجود آمد زمان ،وقتاز  که توانستند

به زبان  جاپان حتی سرود ملی ،در وقت اشغال امريکا "در کابل فراموش نمی کنم که می گفت: را سفير جاپان 
  ليسی بود."انگ

 

   برگرديم به اصل موضوع:

نام است که  معنی. اين بدين ظاھر ميشوند"  اب - "الف  ترادف به ترتيب ھای جھانکشور ایاسم ھا،کمپيوتردر 
قرار داده می شوند  يکی پی ديگربه نوبت  -  … A,B,C – به ترتيب حروف الفبا حروف نام شانشروع کشورھا با 
  " : “TOP-Down-Menuدر يک  “Human Maschine Interface„ مثC ً در 

  
خاب کرد تا اطCعات مد نظر که درعقب نتکشور مطلوب را می شود اانترفيس" از اين "می توان از آن استفاده کرد. 

  آن ذخيره شده است، بدست آيد.
  

"World Wide Web(www) " لی (  درتوسط  تيم برناTim Bernard Lee (   شھر سيرن سويس م  در 1993 در سال
)Cern – Suisse( بعدھااين خدمت  ،می شناسند انترنت نرا به نامآ اکثريت مردم به وجود آمد که از آن زمان به بعد 

 اکنون مردم گرفت و تاقرار  مزيدۀ مورد استفادو غيره از طرف اشخاص، ادارات، کمپنی ھا، حکومات و غيره 

  ق بدست می آرند.از ھمين طرياطCعات خويش را بصورت جھانی 
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استفاده می کنند به اين  (انترنت داخلی) * نت - اانتراز  و کمپنی ھای بزرگ) Concern( کنسرن ھا با آن ھمزمان
  توزيع می نمايند. کمپنیمعنی که توسط " انترنت داخلی" اطCعات را به ھمکاران 

 )AG Siemens(  انترنت" از طريق نيم مليون کارکنان در تمام جھانداشتن با Internet" خود وارد  با مشتريان جھانی
اِکسترانت  "خود استفاده می کند و داخلی  معامCت و کارکنانبرای " Intranet نت - "انتراحال آنکه  از  ارتباط ميشود

Extranet*"   استفاده قرار می دھد. مورد خود بيرونی برای کارکنانرا  
  

اثر کار  در آن انترانت اح گرديده که بخشتتافزيمنس دوباره در افغانستان  سو، نمايندگیم به اين2002روری سال از ف
  اين جانب توسعه پيدا نمود. داوطلبانه

  

که افغانستان مربوط ھمان بخش  را مشاھده کرده می توانيدزيمنس يک بخشی از نت  - انترا تصوير پورتالدر ذيل 
  .دمينو"ھا ديده می شو –ون دَ  –. در ستون طرف راست کرۀ زمين با شماری از "تاپ می باشد

  مينوی باVئی برای انتخاب کشوری است که زيمنس در آن نمايندگی دارد.

  

  
  

را در ذيل  د، يک مرتبۀ ديگر قسمت قطع شدۀ باVيی ستون راستدقيقا ً مشاھده شده بتوانبرای اينکه تمام تصوير 
ايکه اين بخش زيمنس در آنجا  " کليک گردد، لست طويل ممالکCountries / Regions. وقتی به "کنممی تقديم 

  افغانستان ديده می شود.نام آن  صدر در وظاھر  نمايندگی دارد



AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 

 

   4از  3 تعداد صفحات:
 افغان جرمن آن$ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد. لطفاً  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد

 maqalat@afghan-german.de 
 

 " کليک کرد وAfghanistanروی "به بسيار آسانی می توان  صورت گيرددوامدار در لست جستجوی  آنکه نبدو

  .باز نمودرا  نس افغانستانزيم انترانت صفحۀ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

******* 

 
 

در  بی شماریاين موضوع تنھا به کمپنی زيمنس منحصر نيست بلکه مورد استفادۀ کمپنی ھای  !محترم خوانندگان
توريزم، اطCعات و  زراعتی، افغانستان به توليدات صنعتی، خدا بخواھد وقرار می گيرد. اگر روزی  سطح جھان
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تمام که از آن منافع را تصاحب کند،  اقتصادی منافع زياد شنام به ساختمان حروف نظر ميتواندغيره دست يابد، 
  اکناف و اطراف افغانستان بدون تبعيض مستفيد خواھد شد.

  

ات بيشتر نياز اشتھارکيتينگ به رمزيتی است که کشور برای نامش در عرصه ما ساختمان حروف نام کشور، خود
با  ، کهدر صدرلست قراردارد باشد هبدون اينکه يک پول برای آن پرداخت خود به خود افغانستاننام  زيراندارد 

ميتواند از آن در عرصه ھای مختلف  ، کشور ما و اقتصادی جھانی ۀدر عرصـکمپيوتر  معمول شدن ھرچه بيشتر
توريزم بتواند توجه جھانيان را بخود جلب داخلي گسترش يابد و يا  داتيتولاستفاده مجانی نمايد مشروط به اينکه 

   نمايد. 
  !ھموطنان عزيز 

 کهطوريکه مCحظه می فرمائيد در تکنولوژی پيشرفته نام "افغانستان" منفعت بزرگ اقتصادی را در بر دارد 

  .آن بی خبر ھستند زمردم افغانستان ا کثريت مطلقا
  

  

 3يا  2بر   اکثر آن مشتمل  می باشد که "First –Level Domainامريکا، دارای يک " به استثنایھر کشور، 

  . مثC ً:بازگو می نمايد راآن  یآدرس انترنتو حرف  بوده 
 

„af“   برای افغانستان، 
„de“   برای آلمان، 

 „fr“  برای فرانسه، 

 „pk“  برای پاکستان، 

  „ir“برای ايران، 

  *ar“ برای ارجنتاين، 

  *kh“ برای کمبوديا   ----  

"First–Level DomainعاتیCدر سطح بين المللی از طرف  مرکز شبکۀ اط " 

(NIC)  Network Information Center  که دفتر مرکزی آن در امريکا است، اداره می شود. ھرکشور جدا گانه می
   را اداره کند. ھای خود“Second–Level Domain„   ، مستقل مرکز  يکتواند توسط 

 

 .مؤظف استھای آلمان  “Second–Level Domain„" برای اداره و حفظ و مراقبت DE NICبطور مثال " 
 

"Level Domain–Secondاز طرف ادارۀ مسؤول ملی ""NIC AF"  http://www.nic.af/   اداره و حفظ و مراقبت می
  گردد.

  

  ." ما ھم در صدر لست قرار می گيردFirst–Level Domainکه " مشاھده ميکنيمبازھم 
 

و  Arianaکه از نام شريف "افغان" عار دارند، می خواھند نام افغانستان عزيز را به  یآنھاي و فرصت طلبان، بدبينان
م صرف نظر از اينکه امتياز قرار داشتن در صدرلست کشور ھای جھان را ناتعويض نمايند. اين دو  Khorassanيا  
برای ارجنتاين قبC ًند نکه آريانا و خراسان را افاده می ک (kh) و (ar)  آنھا يعنی "First–Level Domain"رند، بلکه ندا

  .ندگرديده اريزرف   و کمبوديا
  

**************  

• Intranet  بکار برده می شود و از طريق : انترنت داخلی يک کمپنی  که صرف برای ارتباطات داخلی
نت عموما ً اطCعات خاص کمپنی به کارکنان آن رسانيده می اده نمی تواند. از طريق انترنت سراغ شانتر
 شود.

• Extranet عات خاصCبدسترس کار کنان خارجی يک کمپنی قرار می انترنت  که از طريقاينترانت  : اط
 گيرد. 


