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    ۲۱۰۲/۱۰/۱۰                          قیس کبیر 
 

 کنیم فردا دیر خواهد بوداگر امروز اقدام ن
 اهمیت زبان ها درتکنولوژی جدید و آینده
 و منافع ملی کشورهای مربوط به آن

(۰) 
ی باششد بشه این مقاله که بصورت سلسله وار نشر خواهد شد در آن کوشش  بممشخ خواهشد آمشد تشا هششدار هدف این نوشته:
بشه منوشور فهمیشدن  تر سشاینس وناک زبانهای ملی و رسشمی افاانسشتان در جهشان تکنشالوژی کمپیشار و خطرموقمیت ناهنج
ثانیشا   بشر   ، اصشطحاات و سشاختمان آن باشی مشی کنشدروی بـُـمد تخینکشی تکنشالوژج جدیشدله نخست این مقاخ ئبیشتر مسـ

روی زبانهشای ملشی   راآنش بمشدینهایشت وخشیم و بشی تشوجهی بشه اثشرات مهشم  راهمیت این هشدامبنای آن سمی بممخ آمده تا 
  آیشا میخشواهیم ششودبرداششته  أآن صشریا ۀو آینشدفملشی  نشاکناهنجشار و خطر موقشف ونشه پشرده از رویگنشان بدهشد و بدین

دسشت بکشار ششده و بشا  و یا انیکه خود مستقحنه ؟و تات تأثیر تخنیکي و زبانی آنها قرار گیریم ؟دست نگر دیگران باشیم
منفمت اقتصادی بدسشت آن ملی کار کنیم و هم از  میرای هایافو هویت ملی خوی  هم در راستای رشد زبانها و افو 
  آوریم  این مقاله بر ماور همین نکات تمرکز یافته است 

 

ین ممنی که کمونیکیشن ، در آستانۀ یک تاوخ بزرگ قرار دارد  تاوخ به اساینسًکمپیوترًخاصتا ًجهان تکنولوژی، 
بدون ًکـُل به صورت« ماشین و ماشین» و بین « انسان و ماشین»، بین «انسان و انسان»)افهام و تفهیم( بین 

مکان، موانع تخنیکی، اقتصادی و سیاسی، انکشاف سمودی خود را می پیماید و راه را برای  درنورداشت زمان و
ماتی باز میکند، که در آن ادغام زبان ها در آپریتنگ سیستم ها و به یک جاممۀ مملو گذار از یک جاممۀ صنمتی

  ولی با تأسف دیده میشود که  داردو استفاده کنندگان آن زبان ها  نبرای نیازمندانق  مهمی را  سافت ویر اپلیکیشن ها
 که داخخ شده اندملی ما بصورت ممیوب  هر دو زبان در آپریتنگ سیستم های جدید و سافت ویر اپلیکیشن های جدید

 در متون آینده بر آن روشنی انداخته میشود 
 

 بطور مختصر تات چندین عنوان از قبیخ ،برای دانستن بهتر و درک جدی تر موضوع، کوش  به عمخ می آید
 

 ITتکنولوژیًاطالعاتیًیاًکمپیوترًساینس

 :تمیین آدرس 

  چیپ –تکنولوژی 

 تباطات سریعار 
 آپریتنگًسیستمًها

  منبع باز 

 منبع غیر باز 
 ادغامًلسانًهاًدرًآپریتنگًسیستمًها

 کحینت ها مانند ویندوزxp 7و یندوز 

  سرورها مانندWindows Server 2008 
  Local Language Program پروگرامًلسانًهایًمنطقویًمایکروسافت

 LIP  ،[Language Interface Pack] 
 LP [ ،Language Pack] 
 

 سافتویرها

 مایکروسافت آفیس 

 دیگر  تویرهاساف 
 

 ویبًتکنولوژی 

 ویب سایت ها 
 On Chip Webservers 
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افاان ها از اهمیت زبان ها و منافع ملی کشورهای مربوطۀ آن در این  ی مطلقفیصدتوضیااتی ارائه گردد زیرا 
 اند  بیًخبرانکشافات مایرالمقوخ که منافع ملی در آن مضمر است،  

 

 «:ITعاتی یا کمپیوتر ساینستکنولوژی اطح» انکشاف سرسام آور جهان
در تاییشر اسشت  درهشر خانشه، درهشر دفتشر، درهشر دکشان، مشوتر،  باًچهًسررعتیما شاهد آن هستیم که جهان تکنولوژی 

 طیششاره و اساسششا   درهششر جششا کششه چشششم مششی بینششد جماشششین هششای انتلیجنششت )هوشششیار(ج ماننششد کمپیوترهششا، ُسششمارت فششون
Smartphon ِا بوک ،Ebook ،WIIه، زندگی بشررا سهلترمی سازند  همۀ این ها توسشط پیششرفت جتکنولشوژی، وغیر- 

 چیپج، ارتباط سریع سیستم ها باهمدیگر وجتمیین آدرسج هر سیستم را امکان پذیر می سازد 
 

 تمیین آدرس:
 باشد  آی پیج -برای اینکه مخابره بین جسیستم های انتلیجنتج بتواند صورت گیرد، باید هرکدام دارای یک جآدرس 

Adress– IPًجیک  "Internet Protokoll Adresse) 
مانند شمارۀ یک تلفون است که مخابره بین مشترکین 
را ممکن می سازد  هر سیستم  باید مانند مخابرۀ 

 -مالک یکجآی پی  ،تلفونی که دارای یک شماره است
 بهًگرافیکًطرفًچپًدیدهًشود:  آدرسج واضح باشد 

 
این شماره متشکخ ازچهار  ساخ  قبخ، ۰۱تقریبا   

گروپ اعداد که هر یک بایک نقطه ازهم جداشده اند، 
( IPv4) چهارورژن  -تمریف گردیده و بنام آی پی 

میلیارد )بلین(  ۰،۳میلیارد )بـِلیـن( جترکیبج ممکن است به این ممنی که ۰،۳شناخته می شود    با این شماره 
ساخ قبخ دیده شد که با انکشاف سریع، جهان  آن مستفید می گردند  چندکمپیوتر و سیستم های دیگر شامخ شبکه از 

 -( ستاندرد جآی پی Version) تیج(، این شماره ها رو به اختتام می روند  از این لااو اساس یک ورژن -)جآی 
 گذاشته شد  (IPv6)ج بنام ش ورژن 

 )صفر( را افاده می کند! ۳۰با  ۳۰۱نی عدد آدرس را به دست آورد که مم Sextillion ۳۰۱میتوان  IPv6در ورژن 
 

 
340.000000000000000000000000000000000000 

ً

 
روی زمین  قطرهًآبسطح روی زمین یا هر سانتیًمترًمربعًسکستیلیون چنین فهمیده میشود که برابر به هر۳۰۱

 یک شماره داده شده می تواند 
  

جباج  ۷ -و جویندوز ویستاج -آپریتنگ سیستم های مدرن مانند جویندوز
انترنتج کار کرده میتوانند  همچنان سیستم های جمـَکج  –پروتوکوخ جدید 

(ج XPو جلینوکسج با ستاندرد جدید به کلی تطابق دارند  در جویندوز )
 عیار سازد   IPv6استفاده کننده میباید سیستم خود را برای 

 

به  ۲۱۰۰خیرساخ آلمانج در ا –عرضه کننده های بزرگ مانند جتیلی کوم 
  کرده استبه مشتری های انفرادی شروع   IPv6 -توزیع آدرس های 

ج مرفوع IP –اقح   برای دهه های آینده مشکخ کمبود جآدرس  IPv6با 
گردیده است   بدین ترتیب هر سیستم قابخ تصور می تواند یک شمارۀ  ج آی 

صورت  پی آدرسج ااصخ کند که همرای آن درهرجا و هر وقت ارتباط
 گرفته میتواند 
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چیپ )یک چیپ چه  –تکنولوژی 
 است؟( :

سالگرد  ۰۱۹۱چه تمداد انسان ها می دانند که ساخ 
انسانها   است؟  به یقین این تمداد Chipکشف 

بسیار نیستند  شاید سؤاخ پیدا شود که جچیپ چه 
 است؟ج
 

چیپ اسم مستمار برای یک جپارچه گگ زیلیکونج 
یک ساار، ایات مـُدرن را تاییر می است که مانند 

 دهد 
  

چیپ که در زیر میکروسکوپ مانند یک شهر بزرگ مثح   پاریس با ملیون ها سرک و عمارت مملوم می گردد، در 
 به ایی ماز متفکر در سیستم عمخ می کند   (circuit)یک ِسرکت مدغم برقی 

در مقایسه با یک موی انسان دیده می شود  }ضخامت  برای اینکه تصوری از ساختار داخلی یک چیپ به دست آید،
 1nm = 1نانومتر مساوی است به یک میلیاردم اصۀ یک متر ۱( می رسد{    nmهزار ننومتر) ۰۱موی انسان به 

Milliardstel (billionth) 
هزار  ۰۱به نانومتر تکنولوژی ساخته می شوند  به این ممنی که اگر ضخامت یک موی ۳۲تا ااخ میکروچیپ ها با 

نانومتر  ۲۲اصۀ آن می باشد  اکنون کمپنی  ِانتخ تولید ۳۲تقسیم شود، عرض ساختمان داخلی فملی یک چیـپ 
نانومتر عرض وجود خواهد  ۰۰نانومتر و به تمقیب آن تکنولوژی  ۰۰تکنولوژی را اعحن نمود و نسخ آیندۀ چیپ ها 

 عریض است  nmکرد  به طور مقایسه باید دانست که یک اتوم،  نیم 
 

 :ارتباطات سریع
چندی قبخ در این مورد مضمونی تات عنوان جریکارد سرعتج در پورتاخ افاان جرمن آنحین به نشر رسید  در این 

ًکیفیتبرقک نور صرف یک ثانیه دوام می کند، ولی » نوشته ضمن سائر مطالب چنین آمده است:  است: این  پـُر

  DVD ۷۱۱یا ورفیت تقریبا  « تیرابایت» TB ۳،۲۹که ممادخ است به Dataداتا « تیرابیت» ۲۰لاوه کافی است تا 
، انتقاخ یابد  به این وسیله ماققین جانستیتوت تکنولوژی کارلسروِهج)*( «گیگابایت» GB ۰،۷ هریک با ماتوای

 «قایم کرده بودند، شکستاندند « تیرابیت»ریکارد جهانی خود را که ساخ گذشته به ده 
ومات بیشتر با کلیک بر لینک آتی نوشتۀ علمی و تخنیکی جناب دپلوم انجنیر کریم عطایی را مطالمه برای ممل
 فرمائید:

 

de_sorat_02.pdfgerman.de/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_rikar-http://www.afghan 
 

 * * * 
 Operating سیستم آپریتینگ»برای افهام بیشتر موضوع اصلی که اهمیت زبان در کمپیوتر ساینس است مفاهیم 

System »ددتوضیح می گر. 
 

ً:سیستم آپریتینگ
هارد ویر “عبارت از مهمترین سافت ویری میباشد که 

“Hardwareسافت ویر اپلیکیشن ”وApplication “Software 
را اداره )منجمنت( میکند زیرا بدون آن سیستم های 

 .کمپیوتری فماخ شده نمی توانند
 از قبیخ: ،آپریتنگ سیستم ها به انواع مختلف وجود دارند

Linux / Variants 
Mac OS 
IBM OS/2 Warp 
Unix / Variants 
Windows  
Etc. 

 

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_rikarde_sorat_02.pdf
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_rikarde_sorat_02.pdf
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سیستم  آپریتنگتهیه می گردند  بمنوان مثاخ  Hardwareهارد ویر سیستم های مشخص در مطابقت با نوع  آپریتنگ
 Unixکسییون»یا  « Intelاینتخ»های «Processorپروسسور» برای«  Linuxلینوکس»و «Windowsویندوز»های 
   «IBM»های ماشین برای « Warp IBM OS/2 »یا « الفا»های « Processorپروسسور» برای « 
 و غیره  «Apple» برای ماشین های« MAC OS»و یا 

  
از هر جهت، از نورعلمی، تخنیکی، اقتصادی و غیره، خیلی   « Operating Systemsسیستم ها آپریتنگ» انکشاف

  صرف کمپنی های بزرگ ممالک پیشرفتۀ جهان میتوانند در این سااه مصدر انکشاف بیشتر گردند  ها بارنج اند 
 

 دند:تقسیم می گر« کتگوری» اینها بصورت عموم بدو بخ  یا 
ًمنبعًباز: ۰
ً« Open Source» ،« Source code »سیستم برای هر انسان باز بوده، می تواند توسط هر منبع صااب  آپریتنگ

در جملۀ منابع باز شامخ اند که رایگان بوده برای ممالک «  لینوکس»و « یونیکس»انکشاف داده شود   صحایت
 جهان سوم غنیمت بزرگ است   

 سیستم ها برای کشور های دارای اقتصاد ضمیف مساعد شناخته شده است   آپریتنگچنین  کاربرد و یا تطبیق
 

ًمنبعًغیرًباز: ۲
Open Source Not برخحف اولی ،«Source code  »سیستم برای هر انسان باز نبوده، بلکه ملکیت  آپریتنگ

می باشد  « مایکروسافت»کیت مل«  ویندوز»سیستم  آپریتنگشرکت یا تصدی شناخته می شود   بمنوان مثاخ 
 IBMآی  بی  ام»مربوط « Warp IBM OS/2 »و«  Appleاپیخ»ملکیت «  MAC OS َمک او اس»بهمین ترتیب 

 شناخته شده است « 
 

 آپریتنگدر ااخ ااضر مبارزه بر سر 
ها، چون « سمارت فون» سیستم های 

 گحکسی»، « IPhoneآی فون»
Galaxy» ،«بلک بریBlack Berry »  و

« PC-Tablets»غیره در جریان بوده، و 
اسوس ایی »، « IPadآی َپد»مانند 
اخ  جی  » ، « Asus EeePadَپد

 وغیره با شدت جریان دارد «  LG Optimus Padآپتیموس َپد
 

 

تمبیه شده بطور منبع باز،  از دیر زمان « لینوکس»و غیره و « بلک بری»، «مایکروسافت»، «اّپخ»، «گوگخ»
 محت گردیده اند داخخ مما
، مؤوف است، بلکه « Hardwareهاردویر »سیستم قسمیکه در باال گفته شد، نه تنها برای اداره و منجمنت   آپریتنگ

نیز اداره میکند  بناء  چنین سافتویرها نیز  را «  Software Applicationsسافت ویر اپلیکیشن»در عین زمان تنویم 
 کشاف داده میشوند   که فقط تات همچو آپریتنگ سیستم ها کار می دهند سیستم هاان آپریتنگدر تطابق با 

 

ًاکثریتکشورًهایًجهانًوًیاًبهًعبارتًدیگرًبهًًاکثریتبرایًخودًًسیستمًهایًجدیدًآپریتنگدرًًمایکروسافت
وًًیکشور،ًیمنطقوًمعیارًهایزبانهایًجهانًاینًامتیازًراًقایلًشدهًتاًسیستمًکمپیوتريًخودًراًطبقًخواستهاًوً

 .ًسازندًعیارخودًًیزبان
ً

میتوان  “Regional and Language options„ تات XPویندوز  “Control Panel“در
 زبان، پولي، ارقام، زمان، وااد مورد نور را مانند کشورخصوصیات و مشخصات 

  کردرا انتخاب  و غیره KEYBOARD  کیبورد
میتواند توسط  زبان فارسی های مهم دنیا به صورت ستندرد مدغم هستند  زبان

„Installations-CD“  ویندوزسیستم  آپریتنگداخخXP  خصوصیات و مشخصات با تمام
 شود ایران  کشور

ً.ًدیدهًنمیشودزبانهاًلیستًدريًافغانستانًدرًبینًًوًزبانهایًپښتومتأسفانهًاثریًازً
 میًتوانًچنینًتصورًکرد:

ً
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوا: یادښت

با خصوصیات و مشخصات آن، نور به زبان، تاریخ، « فاانستان ا» شمبۀ خاص نبودن سیستم،  آپریتنگدر تات 
 و غیره     Keyboardجنتری، نام ماه ها، وااد پولی،  کیبورد 

 

سیستم های آینده از دست بدهیم،  در آن صورت برای ابداالبد  آپریتنگهرگاه ما افاان ها این فرصت طحیی  را  در 
بحگ »، « Persianblogپرژین بحگ»، «بی بی سی -فارسی »ب سایت ، مانند وی«ایران –فارسی» ماتاج  شمبۀ 

 و     ، خواهیم بود «  Windows XP ویندوز ایکس پی» و « Blogfaفا
 

ًًآپریتنگًرا در دری و پشتواز همین اکنون باید جایگاه زبان های ملی  ًهای سافت ویر »و جدید سیستم
 که فردا دیر خواهد بود تثبیت نمود  « Software Applicationsاپلیکیشن

 

 دریرا تمیین نمود و باید دانست که در آن، زبان  و دری پشتو جدید باید جایگاه خاص زبان سیستمًهایًآپریتنگدر 

( وجود فارسی/ دری( و یا )دری/فارسیجای خود را  در آنجا، جائی برای )  فارسیجای خود را خواهد داشت و 
 ندارد 
 

،  از دیر زمان تاپۀ نام فارس بر آن خورده است که جای زبان دری، زبان) فارسی( بگویند در صورتیکه  افاان ها به
و غافخ از خطرات آینده اصطحاات سچه، ممموخ و اصیخ دری خود را با اصطحاات فارسی ایران تمویض کنند و 

ما را در تکنالوژی جدید،  در فکر برون کردن کلمات پشتو و عربی از لسان دری باشند، دیگر فاتاۀ زبان ملی دری
باید خواند  چون شمبۀ خاصی در آپریتینگ سیستم برای ) فارسی ایران ( وجود دارد، پس هیچگونه جای دیگری 
برای ) فارسی/دری( در این سیستم موجود نیست    تنها یگانه امکان موجود، تثبیت نمودن زبان دری در این سیستم 

  .است و بس
 

 Software هاًسافتًویرًاپلیکیشن» و «سیستمًهاًآپریتنگ»خ و ااکمیت زبان فارسی در ایرانی ها جهت کنترو

Applications »  از هر امکان و هر فرصتی استفاده کرده و میکنند، اما بدا به ااخ ما که از این تارک خیلی ها ،
 ند که با آنها خط ما جداست و یا ناعقب افتاده ایم و یک عده از هموطنان ما دانسته در خدمت بیگانگان قرار گرفته  ا

دانسته و غافخ از خطرات آینده در بین پوهنتون و دانشگاه سرگردان مانده اند و آب به آسیاب بیگانه میریزند  بیائید 
ًهاًآپریتنگ»در قدم نخست جایگاه شایستۀ زبان های ملی خود را در  ًاپلیکیشن» و «سیستم ًویر  هاًسافت

Software Applications »  تثبیت نمائیم، بمد باالی موضوعات دیگر در شرایط دیگر میتوان صابت کرد 
 

جای  و   ، ،در جبکار گرفتن ویب هاجهای جدید  سافت ویر اپلیکیشن در ،اینکه در آپریتنگ سیستم های جدید
نسی خواهد یافت تا خود چگونه تمیین خواهد گردید و آیا کشور ما افاانستان در آینده چا ماملی  یهاافاانستان و زبان 

که همانا فارسی ایرانی است، آزاد کند واینکه چرا ما باید جدریج بگوئیم و  ،ودٔه اجباری ااکم ) فارسی(را از ماد
در نوشته های آینده به آن پرداخته  ،جدریج بنویسیم، که به یقین نق  مهم و ایاتی در سرنوشت کشور و مردم دارد

 خواهد شد 
 

، خواهد داشت که در «افاانستان»این وضع از نگاه لسانی و اقتصادی عواقب  تباه کننده برای  بهر صورت ادامۀ
 سلسلۀ رویدست واضح خواهد شد 

 

 
 

 ادامه دارد
 

ج در رشتٔه الکتروتخنیک تاصیخ کرده و اکنون به ایی دیپلوم ،برای تکنولوژی جانستیتوت کارلسرو ،KIT–مؤلف نوشته در پوهنتون
کار می کند  او همزمان    Automation Systems در امور سیستم های اوتوماسیونSiemens AG پنی زیمنس انجنیر در کم

آن را دارد  نویسنده وویفٔه یک تن از متصدیان «  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE انجنیر سیستم های میکروسافت
 را نیز عهده دار می باشد  آنالین جرمن افغانپورتاخ 


