
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 
 6 تر 1 له :دپاڼو شمیره
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11/80/2812                  قیس کبیر
                      

 اگر امروز اقدام نکنیم فردا دیر خواهد بود
 اهمیت زبان ها درتکنولوژی جدید و آینده
 و منافع ملی کشورهای مربوط به آن

(۴) 
 

دوز  هفت و وین ورژن های مختلف  درپشتو و دری انپوت های لسان   ادغام مکملدر نوشتۀ اخیر در مورد 
  که این خود مؤفقیت بزرگی برای مردم افغانستان می باشد. توضیحات داده شد ۸۰۰۲ ویندوز سرور

 به لینک آتی مراجعه کنید:
-//www.afghanhttp:

german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_ahmiat_zabanha_in_new_technology_dari_3.pdf 

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

 

محلی » و «Internationalization  ی سازالمللی  بین» به صورت مختصر به توضیح مفاهیم  ٬ر این بخشد
  Local Language Programme„ پروگرام لسان محلی “به صورت خلص  ٬پرداخته شده ٬«Localizationسازی 

ح توضی جدید یآپیریتینگ سیستم ها در Display-language“ دیسپلی -لسان„  و متعاقبا   تشریح گردیده فتایکروسام
 .میگردد

 

 

 :جهان غالبا   از دو مرحله تشکیل میشوند بزرگتولیدات کمپنی ها و کانسرن های ۀ پروسـ
 
که طرح پالن و قدمه های مقدماتی جهت تولید و عرضه به مارکیت های  "بین المللی سازی"ۀ پروسـ –اول ۀ مرحـلـ 

خود در    Functionalityابعاد کاری تخنیکی یا در بر میگیرد. درین مرحله یک تولید با تمام مشخصات و را جهانی 
 مارکیتهای اقتصادی جهان عرضه میگردند.

 
لسانی تولید مذکور  –کلتوری  –تخنیکی  –که تطابق اقتصادی   Localizationمحلی سازی یاۀ پروسـ –دوم ۀ مرحلـ 

حذف کردن بعضی ابعاد  ٬فزیکی تغییر ساختارۀ مطلوب یک منطقه و محل در بر می گیرد.  این مرحلـ شرایطبه را 
یک یا ر لوازم را احتوی میکند. طور مثال تولید یک موتر ئ٬ انتخاب رنگ ها و سا Functionalityکاری تخنیکی

ساختمان سرک٬ آب و  پا تولید میشود باید مطابق مشخصات فرهنگی٬ورا در نظر بگیرید. موتریکه برای ابایسکل ر
ته شود و طبعا   قیمت آن باال تر است٬ برعکس همین کمپني تولید موتر ناگزیر است یان ساخئهوا و غیره نیاز اروپا

ر کشور های عقبمانده ئساختمان سرک ها و دشت های افریقا و سا ٬محیط زیست طبق نیازبرای افریقا همین موتر را 
 با قیمت ارزانتر از اروپا و با مشخصات تخنیکی ساده تولید نماید. 

 
 است از: ییرات عبارتهدف این همه تغ

 به عمل  یریجلوگ لیمسا گریو د یمذهب ٬یمحل تا از اختالفات و مناقشات کلتور یها تیدرک حساس
 آمده بتواند

  عرضه و تقاضا.نیاز مردم آن محل و مسألۀ فروش محلی٬ مطابق بر اصل های بازار تسلط بر 
 

ر های خود را برای زبان های غیر عمدۀ جهان مایکروسافت از چندین سال بدینطرف محلی سازی تولیدات سافتوی
رایگان نبوده  عرضه می گردند که (Lauguage Pack ال پی)انکشاف بسزای داده است. زبان های عمدۀ جهان بقسم 

میتوانند  که  Lauguage Interface Pack)  ال آی پی(میباید خریداری گردند. در حالیکه زبان های غیر عمده به قسم 
 مایکروسافت دریافت گردند.ونلود سنتر مجانی از د
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 ئ مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 "لوکالیزیشندر سطح   LIPو LPبین تفاوت اساسي 
در  که   LIPوجود دارد. در واقع)محلی سازی(" 

غیر برای زبانهای  ٬قرار دارد LP ـینتر ازئموقعیت پا
برای زبانهای  LPنکه حاال است. ساخته شده عمده

٬ روسي و اساسی مانند انگلیسي٬ فرانسوي٬ چینایي
 ۀغیره که در مارکیت جهانی خواننده و استفاده کنند

را  LIP . مورد استفاده قرار میگرد ٬بیشتر دارد
     عمده و یا زبان   LPزبان موجوده   رویمیتوان در

انگلیسي یا فرانسوی و غیره[ به ترتیبی اضافه  مانند]
 Baseزبان اولی به وابستگی  و ءکرد که اتکا

language  باشده داشت.  
 بین ورژن حاضر و آینده  ویندوز ارتقاء یابد. LPبه یک مارکیت که ممکن است  LIPبرای مارکیت 

 
 

   دنیایی از امکانات مایکروسافت: پروگرام لسان منطقوی
ابزار  ٬" در این نهفته است که ُپـل عبور برای خال ها گردیده (LLP)مایکروسافت محلیهدف عمده  "پروگرام زبان 

 روابطرسیدگی شده و  ساکننین محلضروریات  کنالوژی الزم در اختیارحکومات محل قرار گیرد٬ تا بهو ت
 ثبات )آی تی( انکشاف یابد. مستحکم و با

 

بوجود  ٬ستندلوژی را در محیطی که با آن آشنا ابه تکنا برای انسان ها امکان دسترسی (LLP) پروگرام زبان محلی
 :اتکا داردمی آورد٬ و بر سه ستون آتی 

 
 ستون لسان/ کلتور:

 –بیرق کشور  –انتخاب میگردد از قبیل نام کشور  LIPبرای انکشاف در این ستون مشخصات کشوریکه زبان آن 
تشریح Style Guide در یک سند صورت تحریر آدرس ها و ده چیز دیگر ماه ها  –نوات ستاریخ  –پول مروج آن 

 لیک فرمائید.کآتی . برای معلومات بیشتر به لینک میشود
 

StyleGuide.pdf-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afg-http://www.afghan 
 
 

بان محلی زبه از اصطالحات تخنیکی انگلیسی مجموعه ای  - (Glossary) «لغتنامه»یک فهرست کلمات همچنان 
 ترتیب میگردد.زبان  محلی مؤسسات تحصیالت عالی و متخصصین ٬همکاری حکومت با
 

 ستون تکنولوژی:  
 لسان مربوطه  Lauguage Interface Pack)  ال آی پی( ٬ Glossaryو  Style Guideاین ستون از مجموعۀ معلومات های 

 قرار می دهد.نیازمندان  انکشاف داده و در اختیاررا 
  

 ستون اجتماعی:
 ٬انشایی٬ گرامری٬ کنترول اغالط امالئی برای٬ مذکور ومنطقه پروگرام های کمپیوتری  در محلانکشاف ستون این 

 را در بر میگیرد. خدمات آنالین   ٬کابزار کار های مشتر ٬ screensaver ٬قاموس های ترجمه
 

را در بر می گیرد که به این وسیله نه تنها کشور  آنر  و باشندگان یهمکاری تولید کنندگان سافتو LIP٬هر سه ستون 
زیاد برای نسل جوان در  Know How “آموزش „کار با کیفیت برای کشور مطلوب خلق می گردد بلکه همچنان 

همه دسترسی ها ضرب  ٬ما دو زبان ملی داریم ٬نگلیسی به دست می آید. چون در کشور خودو زبان ا کامپیتر ساینس
 در آن نهفته می باشد.اقتصادی و علمی  ٬می شوند که منافع ملی ۸
 

کلتوری را شناسائی ملی و هویت  ٬محل را حمایه می کند نفت لساایکروسامپروگرام لسان های منطقوی ٬ LLLتوسط 
در جهان قرار گیرد. برای اینکه روز "خاص بین  بیشترانسان هایی  به دسترس تکنالوژیکرده و یاری می رساند تا 

 ۸۰۰۰" و آفیس ۷ز برای "ویندورا " جدید  LIPs " ۹۵فت٬ ایکروسام ٬" به چلنج گرفته شود مادریالمللی لسان 
 وجود ندارد. کروسافتیماسنتر  َدونلوددر پشتو در هر دو سافتویر لسان  LIPکه متأسفانه   معرفی کرده است

 

 حمایه میکند. ٬)بلیون( نفر درجهان بدان تکلم مینمایند لسان را که یک میلیارد ۵۹فت٬ ایکروسادرحال حاضر م

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afg-StyleGuide.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afg-StyleGuide.pdf
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=screensaver&trestr=0x801
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 تکنولوژی در هندوستانکه با آینده نگری برای تقویه  زبان های  “hBahB“" پورتالی دارد بنام India –فت ایکروسا"م
محققین لسان میباشد که  و ویرسافتدهندگان است. هدف این پورتال تشکیل یک انجمن انکشاف  ایجاد کرده ٬کمپیوتر

هزار  ۰۹همراه با  ٬کمپیوتر سهم خود را ادا کرده بتوانند تکنالوژیدر  هندوستان برای استفاده از زبانهای
Developer است. راجستر شده  

 

 

( بدون ادغام زبان های افغانی ایکس پیدخول" در چوکات ویندوز) -این سلسله مضامین مفهوم "لساندر قسمت دوم 
 "پشتو و دری" به صورت مشرح بیان گردید.

 
دخول" با ادغام زبان  -مفهوم "لسان  ۸۰۰۲ هفت و سرور ویندوز و در قسمت سوم این سلسله مضامین در چوکات

 .مشرح بیان گردید های افغانی "پشتو و دری" به صورت
 

 (:Display-languageدیسپلی" ) -"لسان
طوریکه از تصویر پهلو دیده می شود میکروسافت در آپریتینگ 

در   “Region and Language„سیستم های جدید  در چوکات مینوی
دیسپلی" را شامل ساخت. به  -دخول" برعالوه "لسان –پهلوی"لسان 

موجود نصب  LPروی یک  مطلوب LIPs این وسیله می تواند 
 .گردد

 (OS)این لسانی است که نه تنها در آن صرف سیستم های آپریتنگ 
یا پروگرام هایی مورد استفاده ظاهر میشوند٬ بلکه همچنان طریق 
انستالسیون مینویی دیالوگ٬ دیگر مینوها٬ پروگرام های متعدد کمکی 

 ماده میگردد.و انترفـِس هایی مورد ضرورت  برای استفاده کنندگان آ
 

تبدیل گردد٬ بطور مثال  به یک لسان دیگر( Display-language)اگر 
از انگلیسی به دری٬  و متن در مینوها به شمول دیالوگ در بعضی 
از پروگرام ها به لسان مطلوب ظاهر نگردد٬ بدین معنی است که 

)پروگرام را نمی پذیرد" Unicodeپروگرام مورد استفاده "یونیکود 
 .هنه (های ک

 
 

 LIPباید نخست   Displayقبل از نصب لسان

مورد ضرورت از ویبسایت مایکروسافت  
َدونلود شود. دلیل اینکه چرا تا بحال 

لسان پښتو را برای  LIPمایکروسافت 
قرار نداده  نیازمندانَدونلود کردن در اختیار 

است باید مسؤولین وزارت مخابرات 
این  و ارگانهای مربوطه بهافغانستان 

مهم کشور جواب بدهند٬ در حالیکه  ۀـلئمسـ
LIP   زبان َدري افغانستان مانندLIP    زبان

میشود. نجا دیده نآنمود ولی اثری از زبان پښتو در  مرکز َدونلود مایکروسافت تصاحبفارسي ایران را میتوان از 
ملی در اختیار دستان نامطلوب قرار داده ۀ روژ: این پ که نمود اشارهمیتوان به این نکته ل ئر دالئدرینجا در پهلوی سا
و از جانب  بیس پښتو را اغماض نموده اند عمدا   داتااز یکطرف نگریسته که سیاسی و قومی ۀ شده که به آن به دید

حاال این امر وابسته به همه ملی  .زبان دری از اصطالحات نامأنوس فارسی ایران استفاده شده است بیسداتادیگر در 
 اینان داخل و خارج کشور است که باالی وزارت مخابرات افغانستان فشار مطلوب و همه جانبه وارد نموده تا گرای

وزارت عمال   دست بکار شده و این خالء ملي را در اسرع وقت از طریق مایکروسافت حل وفصل و ضرورت 
نهایت سهل و آسان بوده مشروط به اینکه را مرفوع سازند. اجراء این مأمول برای مایکروسافت کار  نیازمندانعمده 

 متوصل به اقدام جدی شود. ٬بخصوص وزارت مخابرات ٬دولت افغانستان
 
 !(توجه شودگرافیک آتی به )
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 مپیوتر نصب کرد:دری٬ می توان آنرا در سیستم کا  Lauguage Interface Pack)  ال آی پی( َدونلود کردنبعد از 
 

 
 
 

 
 
 

عدم نصب لسان دیسپلی را انتخاب کنید یانصب   

 لسان دیسپلی را نصب کنید 

تکست را در لسان انتخاب تان نشان دهد٬ آواز و دست نویس را  لسان دیسپلی به ویندوز اجازه میدهد
 میکند supportتشخیص و 
 شود می شود 

 نصب/عدم نصب لسان ها



  

 

 

 6تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

 
 

 :کرد switch  تبدیلشده نصب  یهابین لسان را  آپیریتینگ سیستمحاال میتوان لسان 
 

 

لسان دیسپلی را برای نصب انتخاب 

 کنید

 لسان دیسپلی را انتخاب کنید



  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 
 

 
 ویندوز هفت به زبان دری ظاهر میشود

 
 

موضوعی است که  ٬اهند بودمتضمن خو هااپلیکیشن  ریسافتو در “Language Interface Pack LIP„ کدام نقش را
 فصل دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت.در 

 ادامه دارد
 

برای تکنولوژی" در رشته  الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث دیپلوم انجنیر  "انستیتوت کارلسرو KIT٬–مؤلف نوشته در پوهنتون
کار می کند. او همزمان انجنیر سیستم    Automation Systems در امور سیستم های اوتوماسیونSiemens AG در کمپنی زیمنس 
 جرمن افغانآن را دارد. نویسنده وظیفه  یک تن از متصدیان پورتال «  MSDNعضویت شبکه  انکشافی»بوده و MCSE های میکروسافت

 را نیز عهده دار می باشد. آنالین


