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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 
 

    ۰۲۸۰۰۲۱۰۲۷                          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) 

 
سیستم  نگآپریت ،«تکنولوژی اطالعاتی یا کمپیوتر ساینس» انکشاف سرسام آور جهان دردر نوشتۀ اخیر در مورد 

در آپریتنگ سیستم های  یو زبان ی، کشوریمنطقو معیار هایطبق خواستها و  ادغام زبان های محلی" امکان و ها
ادغام  و" XPویندوزسیستم  آپریتنگدر  دري افغانستان و زبانهای پښتولسان دخول  اثری از  نبودن"و  "مدرن

 کشورخصوصیات و مشخصات با تمام  XPویندوزتم سیس آپریتنگمیتواند توسط داخل شدن به که زبان فارسی 
 .توضیحات داده شدایران، 

 
 :به لینک آتی مراجعه شود

 
-http://www.afghan

ilha_PDF/q_kabir_ahmiat_zabanha_in_new_technology_1.pdfgerman.net/upload/Tahl 

 
 XPویندوزسیستم  آپریتنگ درفارسی  انپوت -لسان ) انستالسیون( نصبدر این بخش به صورت مختصر در مورد 

از قبیل واحد پول، تعیین وقت، تاریخ، جنتری، نام ماه ها، لی آوت کیـبورد  ایران مشخصات کشور اینکه چگونه و
(Keyboard Layout)  میگردد، توضیحات داده می شودضمیمه  نآ در و غیره. 
 

. باه لساان هاای دیگار تبادیل شاده نمیتوانسات        Win95, Win98, NT-Workstationآپریتنگ سیستم های ساابقه، مانناد    
دان قارار  بدساتر  نیازمنا   Input-Languageانپاوت   XP برای بار اول با آپریتناگ سیساتم وینادوز    لسان های مختلف 

امکان نوشتن باه لساان ماورد ن ار      MS Office„ ام ا  آفیس„همرای پروگرام های " دخول لسان منتخب"با  . گرفت
 .گردید مهیامورد ن ر  لسان امکان تولید ویبسایت های"  Frontpageفرونت پیج "را میسر ساخت و با پروگرام 

 

زبانهای  اکثردیگر به ۀ های جهان و یا به عبارکشور ثراکبرای خود  سیستم های جدید آپریتنگدر  فتومایکروس
 آنان یو زبان، کلیوری یکشور معیار هایخود را طبق خواستها و  یجهان این امتیاز را قایل شده تا سیستم کمپیوتر

 . عیار سازند
 

 میتوان … Regional and Language تحت XPویندوز  “Control Panel“در
مورد ن ر  کشورخصوصیات و مشخصات با  را " Input-Languageلسان ِانپوت"

را  و غیره KEYBOARD  کیبورد ،وقت، تاریخ سنواتپولي، ارقام،  واحد مانند
 .کردانتخاب 

 
زبان . مدغم هستنددر آپریتنگ سیستم مذکور های مهم دنیا به صورت ستندرد  زبان

 ،استایران  کشور که مربوط خصوصیات و مشخصاتبا تمام فارسی میتواند 
 .شود XPویندوزسیستم  آپریتنگداخل  “Installations-CD„توسط 
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ و مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 
 (:Input-Language زبان دخول)"  لسان ِانپوت" 

 
به استفاده کنندگان اجازه می دهند تا  نگ سیستم هایاکنون آپریت
را به زبان های متعدد به ( اعداد، ارقام وحروف)مشخصات 

ه از این خصوصیت به آسانی می با استفاد. کمپیوتر داخل کنند
توان مشخصاتی را که در الفبای التین مستعمل نیست، بدون 

 .استفاده از سافتویر دیگر داخل کمپیوتر کرد
 

شاید زبان های  هانگ سیستم یباید دانست، در حالیکه آپریت
از خود " سافتویر اپلیکیشن"مختلف دخول را بپذیرد، ولی شاید 

 .محدودیت های داشته باشد که آنرا نپذیرد
 

یونی " )کود جهانی"که " سافتویر اپلیکیشن"بصورت عموم هر 
را بپذیرید باید توان دخول هر زبان را در  (Unicodeکود 

ل های اخیر سای که در سافتویر های مدرن .اپلیکیشن داشته باشد
 .ساخته شده اند قابلیت یونی کود را دارند

 

زبان به  لسان ِانپوت  XP -زویندوسیستم متأسفانه در آپریتنگ 

فارسی است که آنهم  نراه، استفاده از لسا متأسفانه یگانهافغانستان عرضه نمی گردد؛ از این لحاظ ملی های 
 .ایران را داردمشخصًه  کشور 

 

این امکان "  XPویندوز "نگ سیستم یآپریتولی  ،شامل نیست XPسی بصورت ستاندارد در سیستم ویندوز لسان فار
"   XPویندوز  ( instalation cd) انستالسیون سی دی"  توسط" دخول -لسان" فارسی به حیثزبان  که را می دهد

 .شودپائین مالح ه  تصاویر .شامل گردددر آن 
 

 
 
 
 



  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ و مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

در زمرۀ در چوکات سرخ "  Input-Language لسان انپوت"کلمًه فارسی به حیث سیون   بعد از اکمال انستال

 .شروع می شوند، ظاهر می گردد “F„لسان های که به حرف 
 !تصویر آتی دیده شود 

 
همچنان مشخصات آن کشور از قبیال  فارسی " انپوت -لسان"پیداست با انستالسیون  باال و پائین تصاویرطوریکه از 

و غیاره در    (Keyboard Layout)باورد  ، لای آوت کی بیرق  ، جنتری،سنوات تاریخنام ماه ها پول، تعیین وقت،  واحد
 .سیستم آپریشن ضمیمه می گردد

 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ و مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 
 «Windows Server 2008 ویندوز سرور»و «Windows7 ویندوزهفت»های جدید سیستم در آپیریتینگ  اینکه

 .در نوشته آینده به آن پرداخته خواهد شد گردیده، عیینچگونه ت ماملی  یهازبان  لسان انپوت  
 

 ادامه دارد
 

در رشتٔه الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث دیپلوم " ،اتنستیتوت کارلسرو برای تکنولوژی" ،KIT–مؤلف نوشته در پوهنتون
او همزمان . کار می کند   Automation Systems در امور سیستم های اوتوماسیونSiemens AG انجنیر در کمپنی زیمنس 

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

 

 
 
 

 
 
 


