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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 
 کبیر قیس

   ۳۱1۲ /1۳ /۳۲ 
 

 استفادۀ درست می کنیم؟ «ITآی تی»آیا ما افغانها از مفاهیم 

ار و تواضع در مورد عنوان فوق هموطنان گرامی شاید بخاطر داشته باشند که این قلم در کمال انکس
را که در جریان تحصیل و شغل  مفاهیمتا حد امکان و صالحیت تخنیکی خود کوشیدم یک سلسله 

 ، در اختیار هموطنان عالقمند قرار دهم.امفراگرفته 
از هموطنان ما در همان زمان  ه ایتذکره، باوجود آنکه مورد توجۀ عدقسمت نوشتۀ م ۵بعد از نشر  

فت، بنده نظر به مشغولیت های فراوان و چند علت خورد و بزرگ دیگر، با تأسف قادر قرار گر
 .دهمنگردیدم تا آن مبحث را ادامه 

اکنون که اندک فرصتی دست داده است، تالش میکنم تا این مبحث را بصورت مختصر دنبال نموده 
 ببخشائید.دهم، البته کمی ها و کاستی ها را با بزرگواری خود بر من بو ادامه 

از پنج بخشی که صفحه، فهرست طرف چپ با یک کلیک به معلومات بیشتر، شما میتوانید جهت 
 خود را در زمینه بدست آورید. یپدلچسمطالب مورد نشر شده بود 

  

با این آرشیف  طنی که با دانش و تسلط بر موضوع آی تی مطالب جدیدی بفرستندهر همو نوت:
 تخصصی و تجسسی به اسم خود شان نشر می شود.

 
 
 

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

 آنالین جرمن افغانآن را دارد. نویسنده وظیفٔه یک تن از متصدیان پورتال «  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE میکروسافت
 را نیز عهده دار می باشد.
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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  ديپلوم انجينر قيس کبير  ٣١-٠٣-٢٠١١  ني
  

 يم؟استفادۀ درست می کن» IT ١آی تی«افغانها از مفاهيم آيا ما  
 

  مقدمه
 از مفاهيم افغانهاتعداد زياد  که شدم متوجه در امريکا.  را بنويسماين مضمون سفر اخيرم به امريکا مرا واداشت تا 

 درک کرده انرا کمتر معنی  که عمقاستفاده می کنندۀ  به شيوIT( Information-Technology( یاطالعاتتکنالوژی 
  .ميتوانند

  
  Portal ، پورتالWebblog ، ويببالگ CMS، سی ام اس Webويب  مانند  انترنتی، جوانان و سالمندان از اصطالحات امروز

 که گويا کامالً  با دنيای پهناور تکنالوژی ميکنند ه استفاد چنانآنعلمی و تخنيکي ـی با مفاهيم ئآشناو غيره، بدون 
ی سياسي وارد قاموس سياسی و اجتماع وارداتی اصطالحاتنه چندان دور زمانيکه ۀ ـدر گذشت. باشند بلد یامروز

  اين اصطالحات را از قبيلهاآن مفاهيمبه عمق  آشنايي جوانان چپ گرای ما بدون ازۀ جامعه ما شد يک عد
دال  فضل فروشانه  ودال، انترناسيونال، پرولتاريا، انقالب، کودتائ، فـ فاشيست، امپرياليست،تنيسسوسياليست، کمو

 از روی تصادف در قطار يک تعداد ديگرعالوه بر آن . ندکشيد می به رخ مردمبر عالم بودن و فهيم بودن خود 
 عالم پهناور اين بحر بيکران با سرگردانی درو با يک ويب سايت سر و کار پيدا کرده اند، کسانی قرار گرفته اند که 

بمانند يک شناور نا بلد درست همانند جوانان چپگرا فقط بخاطر  بدون کمترين فهم از تکنولوژی، و پراگندگی
  .م ميشوندابزاری می کنند و عامل رهنمايی غلط ديگران هۀ ازين اصطالحات استفادـی ئبزرگنما

  
ً  " Software سافت وير" اصطالحات، آرزو دارم روی انکشاف بحربرای خلق کردن شفافيت در اين  و خاصتا

 کنم مفاهيم  می، بعداً  کوششبپردازمساختار منظم آن و به چگونگی "  و توضيح اصطالحات آنويب Web"انکشاف 
من . اينکه در جزئيات تخنيکی آن بپـيچم، توضيح نمايمو اصطالحات مورد نظر را به صورت ساده و قابل فهم، بدون 

با آن هم  مشکور احسان ولی . دارم سال را ١۵متجاوز از ۀ ـتجرب " TCP/IP Netzwork ،Internet/Intranet" در امور
"  انکشاف  آهنگزيرا. يد نما احتمالی ام اشتباهات اصالح هريک خواهم بود اگر مرا توسط يک ايميل متوجه

را  عاری از اشتباه کالً  يک اثر یادعاـت ئجرکه کمتر اشخاصی در دهۀ اخير چنان سريع بوده " وژی اطالعاتیتکنال
   . کرده بتواند

  
 :Sofwareتاريخچۀ مختصر انکشاف سافت وير -١

   مرحله را پيموده استعمدتاً  چهار Hardware"در ارتباط با انکشاف " سافت ويرSoftware "انکشاف 
  شروع گرديد) يک بـُعدی(  ، مستقيمLinare  به صورت :الف
  )دو بـُعدی(  ، پوشش سطحی  Areaمرحلۀ: ب

   )سه بـُعدی(  ، فضائی Spaceمرحلۀ: ج
  شامل آن می گردد »  وقتTime «که  چهار ُبعدي ۀ مرحلـ: د
   :دارم کوتاه ه ایذيالً  به مراحل فوق  اشار  

ی اجرای  برالیپروسسرهای اويا   ٢CPUهنگاميکه: الف
 کوماند های محدود ـل قابليت اجرای ئشدند در اواکوماندها توليد 

يکی بعد از sequential  , باال به پايانرا داشتند و سلسله وار از
  .)سيسيتم يک بعدی(توسط همين پروسسر اجرأ می گرديد ديگر، 

برای کوماند ها به حيث کود های ماشينی آماده می گرديدند و 
اين پروبلم . بسپارد خاطر  بهآنها راکه همه  مشکل بودانسان 

انتخاب نام جداگانه يک بزودی درک گرديده و برای هر کوماند 
منفی  " (subs" يا ) جمع اعداد" ( sum "مثالً  کوماند . شد

 . وغيره) . . . اعداد
به  کود  " Compilare ١کومپايلر"پروگرام ها بايد توسط يک 

مراحل  و ندمی شد ترجمه " Camputer code" کمپيوتری 
   . گرديداجرأ می " رهاروسسپ "بعدی توسط

 
   

Start: 
 
CPU →  Read Ziffer ١ 
…  Read Ziffer ٢ 
CPU →  Result= Sum (Ziffer ١, Ziffer ٢) …..
  Write Result 
…..  ….. 
…..  ….. 
CPU →  ….. 
 
Ende 

  

                                            
١ INFORMATION-TECHNOLOGY 
٢  CPU : Central processing unit 



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ  رالي

پروگرامينگ جديد  زبان های ،بعد از مدتی: ب
 و غيره Pascal  ،Fortran ،Cobolt مانندکمپيوتری 

 ابزار زبانها در حقيقتاين . به مارکيت رسيدند
با داشتن بودند که " سافت وير Software"انکشاف 

قابليت ساختن   کوماند های زيادامکانات و
تخنيکی ۀ پروگرامها را برای پرابلم های پيچيد

ً  قابليت  ، "پروگرام های ضمنی"داشتند، مثال
  و غيره "loopحلقه "، "سواليه"، " زمانیتوقف"

   .دشدن دو بـُعدی که از طريق آن وارد دنيای 
  

 زبان کمپيوتريبا Editor پروگرام ها در اديتور
 آن  ازقابل فهم برای انسان نوشته می شدند و بعد

 از چند بار و سپس بعدبه کود کمپيوتری ترجمه 
  مارکيت به اختيار،آزمايش و اصالح اشتباهات

   . ندگذاشته می شد

  
  
به مرور زمان اين پروگرام ها چنان وسيع و پيچيده شدند که انجينران و مهندسين سافت وير برای کنترول : ج

 Object Oriented Software„پروگرام های گسترده و بسيار پيچيده، نسل جديد انکشاف سافت وير را يعنی 
Developement“   مانند  "Java ،C++ صورت  تا امروز بهاين تکنالوژی .  و لسان های ديگر را معرفی کردند 

فونکسيون  Functionsهای مستقل با  " ماديول Module" پرو گرام ها به صورت .شده انددامنگير مورد قبول واقع 
 يک  بعد.يرندهای  خود با پروگرام های ديگر ارتباط می گ )Interfesانترفيس (طريق    ازکهبوده  مربوطه خودهای 

نرا مختصراً  سيستم آ که ناميده می شد "Distributed Software Developement" به ميان آمد که  ديگر تخنيکيانکشاف
 در سطح جهانی به کمپيوترهای  کمپيوترياجرای پروگرام های مکملعمليات به اين معنی که . ياد می کنيم منقسم

  .وگرام های سه بـُعدی خلق شده استار پر ساختو از طريق آنمتعدد تقسيم می شوند 
  

  :مشاهده می گرددمنقسم در تصوير آتی سيستم 
 

 
  

                                                                                                                                        
١ compilare به لسان ايتالوی به معنی ترجمه     



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ  رالي

نظر به قيد وقت  زمان به حيث بـُعد چهارم عالوه گرديد به اين معنی که خدمات اجنت های سافت ويردر اين ميان: د
   .فعال شده و يا از فعاليت باز داشته می شوند

  

  
  

سپری ديگر آن زمان . عمل می کند" exponentielاکسپونينسيال "انکشاف سافت وير به شکل  از ده سال به اين سو
.  پروگرام ها دست داشتساختاريک نفر در صرف  به اين معنی که  بودمنحصربه فردسافت وير که انکشاف گرديده 

             )متحدالشکل (ستاندردساپ و صدهای ديگر که  SAPميکروسافت، Microsoft پيکر مانند  کمپنی های غول
 » Standard Software «هند با هزار ها انجنير سافت وير در . را برای هرضرورت عرضه می کنند، به وجود آمدند

 سيليکون والی در کليفورنيا، در مانندبنگلور در جنوب هندوستان . کرده استاحراز جای خود را " آی تی"ساحۀ 
بسياری کانسرن های امريکائی و اروپائی امروز . نکشاف سافت وير قرار داردکمپنی های درجه يک امراکز شمار 

 مورد ضرورت را ه ديزاين، تخنيک اوتوماسيون، تخنيک انرژی و غير)تيلی کمونيکاسيون(پروگرام های مخابره 
   .طرح و ترتيب می نماينددر بنگلور 

  
 ITهای غنی برای هر نوع ضرورت در امور "library" امروز در محيط انکشاف سافت وير اقسام و انواع مختلف

 ]Module [" ديولمو" در اختيار انجنيران سافت وير قرار دارند که در پروگرام های مورد نظر از آنها به حيث
  . استفاده به عمل می آيد

    
  مانند کمپيوتريزبانهای قوي   حاوی وجود دارند کهVisual Studio.Net مانند انکشافی  بزرگ  های سافيت ويراکنون

  Visual Basic, C++, C# (C-Sharp), Java Script ا ب وغيرهLibrary  قدرت و بوده   در يک محيط واحدبزرگهای
  مورد ضرورت توليد میۀمی دهد که ازطريق شان هزاران پروژ قرارانجنيران اختيار  درکاری بيشتر و قوتير را 

  . گردند

 
  

  ادامه دارد
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و    5 تر ١  له:شميرهدپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه: ياد ير و لولـ،  ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه            ديپلوم انجنير قيس کبير:ليکوال  31-03-2011  ني
  

 استفادۀ درست می کنيم؟ »IT آی تی«آيا ما افغانها از مفاهيم 
  ) دوم بخش(

  
  :جعه شودابه لينک آتی مر. در نوشتۀ اخير به صورت عموم انکشاف اکسپوننسيال سافت وير مورد بحث قرار گرفت

pdf.01_software_enkeshafe_birka_q/PDF_Tahlilha/upload/de.german-afghan.www://http 
  

 يا PCدر اين بخش به صورت خلص نخست در مورد انکشاف انترنت و بعد از آن به صورت خاص در امور 
Workstation سرور ،Serverون در يک شبکۀ کمپيوتری توضيحات داده می شودتوکول های کمونيکاسيو و پر.  

 

  چۀ مختصر انترنتختاري
 ملکيت Advanced Research Project Agency (ARPA)پروژۀ   يک  ARPANET ارپانت  از١٩۶٩انترنت در سال 

 .وزارت دفاع امريکا منشأ می گيرد
  

 اين بود تا يک سيستم منقسم مخابره خلق گردد که در صورت وقوع  مذکورهدف اصلی پروژه،  جنگ سرد ۀـدر ساي
ر تخنيک اين پروژه برای ارتباط شبکه يی پوهنتون ها و بعدت. جنگ اتومی يک کمونيکاسيون بدون اخالل ميسر باشد

 به تکنالوژي،ۀ ساحـ و از طرف استادان و محصلين  تجهيزات تحقيقاتی در داخل امريکا مورد استفاده قرار گرفت
  )تصوير آتی مالحظه گردد. (شدت انکشاف بيشتر يافت

  

    
  
  

  
اين شبکه با هم وصل شدند، و اين اولين ۀ حدات امريکا به وسيلـرون از سريپسانتر پوهنتون ها و تجهيزات تحقيقاتي ب

پيشرفت در قسمت متصل ساختن نهاد های تحقيقاتی و تدريسی کشورهای پيشرفته در تأريخ بشريت بود که گام و 
  . محقيقن و دانشمندان کشور ها با هم به آسانی وصل شدند

    

  

  
  

و   شدالمللی بين ARPANETبه اين وسيله ارپانت 
به حيث   TCP/IP ١٩٨٢ در سال  کهآن بعد از

 عام انترنتورد تطبيق قرار گرفت، نام  مپروتوکول
  . گرديد

 

  



  
 

 
و شميره   5تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  :  شودکه با يک تعداد اصطالحات آشنايي پيدا است  الزم ،قبل از اينکه وارد شرح مفهوم انترنت شويم
  

  پروتوکول چيست؟
، ) سيستم منقسم (کمپيوترها که توسط يک شبکه با هم وصل شده باشند پروتوکول دقيقاً  توافقی است که به اساس آن بين 

  :  هر سرويس برای خود پروتوکول مربوط به خود را دارد مثال .  تبادله می گردند) داتا (مشخصات 
  

 Hyper Text Transfer Protocol {http}آن تأمين ارتباط بين ۀوظيف Web-server و Web-Clientمانند  Internet-
Explorer می باشد.  

SMTP  يا Simple Mail Transfer Protocolآن تأمين ارتباط بين ۀ  که وظيفـ Mail Serverو  Mail Client  مانند   
Outlook می باشد .  

 
  .  ايفا می کنندبه همين ترتيب ده ها پروتوکول وجود دارند که وظايف مشخص خود را

  
 را ه کمپيوترهای وصل شده به شبـکـاسيونکميونيک/ ل هاست که ارتباط   پروتوکو Suitيا   يک سلسلهTCP/IPلهذا 
ً  مانند مايکرومهي  ت مانند از پروگرامهاسۀ  که خود يک سلسلـ MicroSoft Officeسافت آفيسا می سازد؛  عينا

Wordاکسس ،Access اکسل ،Excel  پاور پاينت ، Power Pointآماده می و غيره که ابزار کار را برای امور دفتری 
 .کمونيکاسيون را در يک شبکۀ کمپيوتری اجرأ می نمايداند که  پروتوکول های TCP/IPبدين ترتيب . کنند

  
و " انترنت" در مغالطه هستند به اين معنی که فکر می کنند  در درک مفاهيم انترنت و ويبمتأسفانه بسياری اشخاص

  . است"انترنت" "ويب "ا برعکس ياست و" ويب" "انترنت"باهم مساوی بوده ويا " ويب"
  

  
به تصوير باال نگاه ( با هم وصل اند TCP/IP فزيکی کپميوترها است که توسط پروتوکول ۀنترنت يک سيستم متصلا

، ستاليت ها، شبکۀ تلفون و )تکنالوژی نور" (فايبراوپتيک" مختلف مانند شبکه ها در سطح جهانی با ميديای. )کنيد
به هر پيمانه که يک کشور و يا يک قاره انکشاف يافته باشد به همان تناسب شبکه های . ندغيره با هم وصل می باش

  .است" فايبراوپتيک"سريعترين شبکه در حال، ميديای . اتصال در آن سريع می باشند
 ,www (HTTP & HTTPs)خدمات مختلف عرضه می گردند مانندInfrastructure  زيربنا به اساس همين

FTP,News(SNMP), Mail(SMTP), Chat(IRC), Instant Messaging(ICQ)و غيره  .  
  

 
 world يعنی www -صفحات معمول شده اند و درست آن  به غلطانترنت ۀ صفح/ از همين لحاظ مفهوم صفحات

wide webيک ويب سايت در افتتاح صفحۀ خود چنين می نويسدمديربه طور مثال .  می باشد :  



  
 

 
و شميره   5تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

که از ظرفيت وبسايت های عادی، بس فراتر می رود و صبغِت   ــ  صفحۀ انترنتین از همين رو نام اي....«
 »....را به خود می گيرد" پورتال"يک 

  

 )ويب سايت( انترنتی را به کار برده است و آنرا با وبسايتۀطوريکه می بينيم موصوف کلمه صفحـ
 اکتفأ کنند )ويب سايت (ايتوبسۀ يکی قرار داده است، حال آنکه ايشان ميتوانستند صرف به کلمـ

  .انترنتی اصالً  وجود نداردۀ زيرا صفحـ
  

  مـُدل در يک، )Client( مشتری - خادم )Server(سرور
 فرق بين يک کمپيوتريکه از آن  واضح سازم کهمېخواهم مورد بحث قرار گيرد Clinet - Server مـُدل  قبل از اينکه

  :  چيست، استفاده ميشودServer و از کمپيوتريکه از آن منحيث استفاده ميشود PCيا  Work-Stationمنحيث  
Workstation:امروز اکثر مردم در خانه و يا در جای کار اقالً  يک کمپيوتر )PC (آن به حيث  ازد کهندار 

Workstation تجهيز تخنيکی چنين يک کمپيوتر بسيار ساده بوده . دنمی گير کار
رونيک با نصب قبلی سيستم او پريتينگ به شکل و مستقيماً  از يک مغازۀ الکت

  .خريداری می گردد) تصوير چپ(و يا لپتاپ ) تصوير راست" (ديسکتاپ"
در ديسکتاب می تواند تجهيزات آن توسعه داده شود و لپتاب قابل انتقال يعنی 

  .استمتحرک 
  

اين ها نظر به سيستم . يوتر عرضه می شود بازار کمپبهاز اين کمپيوترها تقريباً  هر شش ماه مـُدل جديد و سريعتر  
. ظرفيت بزرگ می باشندبا  )Memory( هو حافظـ) HD(ذخيره سيستم  ،)CPUs( پروسسر۴ تا ٢اوپريتينگ مجهز با 

 از جهان ,XP, Vista, Windows7 از قبيل ی هاي"Operating System سيستم آپريتينگ"چنين کمپيوترها  در
  . و غيره نصب می باشندUnix, Linux, MAC های "سيستم  آپريتينگ"يا  وميکروسافت 

  
هر  صد ها سافت وير مختلف برایۀ سيلـکه به و اند  فزيکي)multi-funktional (ها مجهز با سيستم هایاين کمپيوتر

موسيقی  برای برای امور دفتری، سافت ويرها" پاکت های آفيس" بطور مثال . گونه ضرورت به کار انداخته ميشوند
، بدين ترتيب ترکيب ابزار فزيکی و سافت ويرها، چنان سهولت ها را برای تلويزيون، بازی های متعدد وغيرهو 

  . منديهای روزانه می باشديا ساخته که پاسخگوی اکثريت نيازاستفاده کننده مه
  

با نصب کردن .  و از سرويس های آن استفاده کردبدون داشتن سافت ويرهای خاص نه ميتوان داخل شبکه انترنت شد
طور . دل ميگردد مب Client  به وجود می آيد و کمپيوتر به مشتریClient-Serverهمين سافت ويرهاست که مفهوم 

 Internet-Explorer, Oulook, FTP-Client, Chatprogramme, Skype, Paltakاز قبيل  یويرهاي مثال با نصب سافت
 در دست و اختيار "پی سی" يا Workstation از اينکه . را حاصل می نمايد" کالينت"تر ظرفيت کاری است که کمپو
  . او می باشدهم بدستقرار دارد لذا فعال داشتن و عدم آن استفاده کننده 

   
  :  خادم)Server(سرور

  .ت مختلف را انجام دهدخدما کمپيوترهای ديگرناميده می شود که در يک شبکه برای " سرور"کمپيوتری به حيث 
دارای ظرفيت بزرگ " هارد وير"های سريع " کمپوننت"اين کمپيوترها در پهلوی 

 اوپريتينگ "نيز بوده و سيستم های مکمل  )داتا(برای نگهداشت معلومات " ذخاير"
   قابليت منجمنتدر اختيار دارند کهرا  " Server Operating Systemسرور

 Windows Server [2008 [مثالً  اوپريتينگ سيستم . دارندرا  CPUs"زياد پروسسرهای "
سرور "اکثر اين چنين . تنظيم نمايد پروسسر را ۶۴ ميتواند تا" ويرشن داتا سنتر"در 
در گروپ ها کار نموده و حجم کار را بصورت ديگر " سرورهای"در پيوست با " ها

  . اتوماتيک بين خود تقسيم می نمايند
    
  در کمپنی ها و کانسرن ها برای مقاصد مختلف به کار برده می های آتی" سرور"

  :شوند
- File Servers: ؛يک کمپنی » داتای« برای ذخيره کردن  
- Domain-Controler؛ کمپنی برای شناخت کارکنان  
- Fax Server :؛دبرای تبادله فکس، که معلومات را بصورت اتومات به شکل ضميمه به ايميل کارکنان می فرست   



  
 

 
و شميره   5تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

نی بزرگ در ده مثال يک کمپ. ترانت ناميده ميشود دارند که ان را کانسرن ها و کمپنی های بزرگ انترنت داخلی خود-
ب معلومات داخلی را بين نمايندگی های مختلف تقسيم و يکشور جهان نمايندگی دارد که با استفاده از تکنالوژی و

   .تبادله می نمايد، و غيره
  

 Server   سروراختار س در بارۀ نکته چند
معموالً  جهت اختصار و ساده سازي سعی شده که سرور را در يکی دو تصوير ساده و مختصر ديسکتاپ نشان دهند 

  . در واقعيت ساختار تکنالوژی سرور بسيار مفصل و پيچيده استولی
ماديوالر  دستگاه مفصل به شکل يکبه کار برده می شود که  " Blade Servers ١بليد سرور"امروز به صورت عموم 

 ېشبرد امور و سرويس هایپبرای  Fujitsu يا  IBM, HPساخته شده است و از طرف کانسرن های بزرگ مانند  
  .ندمختلف عرضه می گرد

  
  

  
  

در باال شما نمای مجموعی يک سرور را می بيند که 
و را دارد شکل يک کارت نازک جيبی دا خل آن 

با ادغام  " circuit boardسرکت برقی "روی آن  يک 
  . دقيق ، ديده می شودتکنالوژی

  
  
  

  

  

   
 Serverسرور بليد " شمار زيادی از چنين کارت ها يا 

Blade " تصوير . می توانند دريک جعبه جا داده شوند
  !فوق مالحظه گردد

طوريکه مالحظه می کنيد درين جعبه چندين سرور 
ورت آنها منابع مورد ضرۀ بليد جابجا شده که همـ

خود را ازقبيل انرژی برق و سرد کننده مشترکأ از 
 يک طريق يک سيستم واحد اخذ ومنجمنت آن هم از

  .د می شواجرأادارۀ واحد 
  
   

  
 تعويض Hot Plug)( از فعاليت بماند بدون اينکه سکته در جريان کار واقع گردد، "سروربليدها "در صورتيکه يکی از 

از سرور بليد ها ازکار بماند سرور مذکور قبل از قبل معلومات ذخيره شده در خود  منظور آنست اگر يکی [ می شود
 و يا  SMS را اتومات به يک سرور بليد اضافی انتقال می دهد، و همچنان به پرسونل تخينکی يک ايميل، اس ام اس

رد اطالع بدون اينکه تمام تيلفون اتومات می فرستد و او را از موضوع مطلع ميسازد و کارکن تخنيکي  مذکور به مج
  . ] صرف يک سروربلي تازه را بجای سرور خراب شده تعويض می کند Hot Plug)( سرور را خاموش کند 

  

  
                                            

. کنندتراشی تشبه می  ورق يا َپـلِ  ريشبه لهذا آنرا  دارد نازکت بسيار ضخام   1 چون  



  
 

 
و شميره   5تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

" Blade Server بليدسرور"به " فايبر"با سوچ های  " TBتيرا بايت "با ظرفيت  " Hard Diskهارد ديسک"صدها 
  . را دارند" Hot-Plug" ليتهای متعدد وصل می گردند که طبعاً  همه قاب

در سطح " ويب سرور گوگل"بايد تصور کرد که به . و يا فيسبوک فکر شود" Google گوگل"به طور مثال به فعاليت 
بدون چنين سرور ها که در تمام قاره ها و بسياری از . در هرلحظه ميليارد ها مرتبه مراجعه می گردد جهانی

  .مکان بدور خواهد بودکشورها موجود اند، فعاليت آن از ا
  

  دانش تخنيکیاز اين لحاظ پرسونل مربوط بايد در پهلوی.  دانش مسلکی به کار دارد» سرور« فعال نگاه داشتن يک 
"Technical know how"مثالً   .دن مجهز باشحمالت انترنتی از  و دفاع با دانش مکمل وقايه از ويروس ها، دخالت

بايد چنان مجهز به سيستم دفاعی باشند که به جز از اشخاص معين با داشتن کودنمبر بانکها و يا ادارات مهم دولتی 
. ساخته بتواندعات را بر آورده اداره کننده بايد هرگونه توقدر واقع  . در بخش خاص داخل آن شده نه تواندديگرکسی

به بايد منافع خود را .  ..ومات ومؤسسات پولی، حکبدين ترتيب .  قرار داريمCyberما در عصر جنگ های سايبر 
در بارۀ جنگ های سايـبر نوشتۀ جداگانه تقديم خواهد گرديد زيرا در اين .  شدگان مسلکی حمايه کنندوسيله تربيت 

  .نوشته گنجايش آن نمی رود
  . باشد وقايه شدهً  قبالعدم موجوديت برق بوده و در مقابل فعال   ساعت٢۴  بايد»سرور « 

    
  ادامه دارد
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و شميره   4 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رال، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئي

  

ه                       ديپلوم انجنير قيس کبير:ليکوال  17-04-2011  ني
  

 کنيم؟استفادۀ درست می  »IT آی تی«آيا ما افغانها از مفاهيم 
   )سومبخش (

  
 بحث  {Server }  و سرورWorkstation PC، پروتوکول، "تاريخچۀ مختصر انترنت"در نوشتۀ اخير در مورد 

 :جعه شودابه لينک آتی مر. صورت گرفت
  

pdf.02_internet_az_mokhtasare_kabir_q/PDF_Tahlilha/upload/de.german-afghan.www://http  
 

و مخترع   ويب  ضرورت اختراع  "،" سرورکالينتمـُدل " در اين بخش به صورت خلص نخست در مورد
ت ارائه می  توضيحاويبسايت افغانی يک  يک مثال ازبا ) Validation(، بعد از آن به صورت خلص روی تائيد "آن

 .گردد
 

    سرورکالينتمـُدل 
 .ر ديگر را مورد استفاده قرار دهدت را اختيار می کند که خدمات يک کمپيوکالينتيک کمپيوتر وقتی حيثيت 

 
 يک پروگرام "Client"" مشتری"

کمپيوتر است که تماس را با يک 
، قايم می "سرور" کمپيوتر ديگر يعنی

 نمايد تا عرضۀ خدمات آنرا مورد
   .استفاده قرار دهد

  
يک پرسش را به يک " کالينت"
ارسال می کند و در آن انجام " سرور"

  .يک خدمت معين را تقاضا می دارد
  
خدمت را، طوريکه در " سرور"

گرافيک ديده می شود، انجام می دهد 
به نوعــــی که مشخصات پرسش شـده 

 و يا عدم اجرای آنرا که سبب ) داتا (
  .ی باشد واپس ارسال می کندآن در جواب درج م

  
" سرور"دومی ضرورت داشته باشد برای " سرور"برای اجرای خدمت تقاضا شده به خدمت " سرور"يک اگر 
  .عرض وجود می کند" کالينت" به حيث دومی

  
 -ميل" با کالينتاين . است" کالينت -ميل"مثال ديگر 

ی عمليه اخذ و ارسال ايمل را عملتماس می گيرد تا " سرور
  .نمايد

  
ۀ ـ يا با شبکوهميشه فعال ها " کالينت" که ضرور نيست

 های عمومی اند که بايد "سرور"اين د، ن وصل باشانترنت
  . ساعته فعال و با انترنت وصل باشند٢۴

يک "  سافت وير- کالينت"يک مثال شناخته شده برای 
"Webbrowser تماس "  سرور-ويب " می باشد که با يک

را ارسال می دارد "  ويب–صفحۀ " يک می گيرد و اين 
  .کمپيوتر می آوردۀ نرا روی صفحـآ"  براوزر-ويب"که 

  . ـين مراجعه شودئبه تصوير پا



 
 

 
و شميره   4تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-ghanaf@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 
 

  و معرفی مخترع آنWide Web     World ضرورت اختراع
 

   وی. متخصص د نيای کمپيوتراست بريتانوي، "Timothy John Berners-Lee "آقای 
 HTML (Hypertext Markup Language) و  را کشفWorld Wide Web را 

 World Wide Web Consortium (W3C) امروز آمر نامبرده. اساسگزاری کرده است
 به حيث پروفيسور  امريکا )MIT(انستيتيوت تکنالوژی ايالت ماساچوست بوده و در 
ورِد در ايام جوانی با کمپيوتر مصروفيت داشت و در پوهنتون آکسف. کار می کند

 به حيث عالم همکار ١٩٨۴در سال . انگلستان تحصيالت فزيک را فرا گرفته است
سرحدی ميان ۀ سرن نقطـ ، مقرر گرديدCERNدر مرکز تحقيقات اتومی سرن 

 .سويس و فرانسه است
 

 معياری نه بود و هر منطقه ميتوانست معاير خود Networkingدر آنزمان سيستم 
اين بود که يک قسمت البراتوار ها در فرانسه و " سرن" در مشکل اساسييک  ملحوظ را به کار اندازد، روی همين

 مشکل دچاررا   تبادلۀ اطالعات  که هر دو به معاير مختلف کار ميکردند وقسمت ديگر آن در سويس جاگزين بودند
  . ساخته بودندو حتی غير ممکن 

  
به پيشنهاد به آمر خود " سرن " درNetworkingتن بخاطر رفع مشکل و معياری ساخ"  لی-برنرز "١٩٨٩در سال 

تبادله و اين پروژه  کرد، ـهئارا استوار بود ](HTML) تکست هايپر [که روی پرنسيپرا  يک پروژه کار انداختن
  . را بين علما در سطح جهانی بايد ساده می ساختمعلومات تجديد

 
"  را در چوکات " ويب سرور" و نخستين )Browser(او اين پروژه را تحقق بخشيده، برای آن اولين براوزر 

Nextstep Operating System "    مشابه که)UNIX Operatign Sytem (  ،ۀ در واقع تحقق پروژ. انکشاف دادبود
  .راگذاشت  World Wide Web مذکور اساس

  
اين ويب . عملی کرد را  ch.cern.info://http،  "حضور ويب" برای نخستين بار ١٩٩٢در سال "  لی-برنرز"

  : و نکات ذيل در آن درج گرديده است. سايت تا امروز وجود دارد
  

• World Wide Web باشد چگونه  بايد 
  نايل آمدWebbrowser به يک   ميتوانچطور •
  به کار گرفته می شودWebserverچطور يک و  •

انستيتيوت تکنالوژی ايالت را در   C3W(World Wide Web Consortium( اساس"  لی-زبرنر "١٩٩۴ در سال 
 افکار خود و عملی نمودن تخنيکی آنرا نامبرده که  بوداين مهم ۀدرين ميان نکت. گزاشت  امريکا )MIT (ماساچوست 

  .آزاد گزاشتبخاطر منافع عامه  استفاده از آنرا نه ساخت بلکه) پاتنت( جستر اختراعاتقيد را
  

  :می نويسد فوقۀ  با تأکيد روی نقطـ ،Weaving the Web کتاب اش بنام در ١٩٩٩موصوف در سال 
  . دارندنيز وليت اخالقیؤوليت تخنيکی بلکه مسؤنه تنها مسدنيای تخصصی کمپيوتر ميگردند ۀ آنانيکه وارد عرصـ

  



 
 

 
و شميره   4تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-ghanaf@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  . برای جايزۀ نوبل پيشنهاد گرديد "World Wide Web" ٢٠١٠در سال 
  . گرديده استی دکتورای افتخار١١ ـل بهئ ناتاحال به دريافت ده جايزه ومخترع اين 

 

 )Validation(تائيد 
 

 »HTML« اب اساسی هر  تهد، توليد شده و سافت وير تخنيککدامۀ بسايت مد نظر ذريعـي، صرف نظر از اينکه و
  . را تشکيل می دهد" ويبسايت"
  

عملی شود ) سايت (آنروی ، يا تحرک و پويايي آنبودن  Dynamic  بخاطر از اينکه تخنيک های بيشتربنابرين قبل 
ايد ب داشته باشد، )Errors( اشتباه ۵٠٠در صورتيکه يک صفحه بيش از .  تائيد گردد“W3C„ بايد نخست توسط  

 را ميتوان رن، به طور مثال يک پورتالمد چيز جديد و تهداب است کهپروگرام گردد زيرا روی اين  مجدداً  بسايتيو
  . شد  در غير آن نه ميتوان قادر به ساختن يک صفحه ديناميک،بنا نمود

 

 „The World Wide Web Consortium (W3C)” آدرس اين سايت  کهرا عرضه می کند " سايتبتائيد وي" سرويس
   :چنين است

  
 http://validator.w3.org 

  
بسايتيکه يو مثال طوربه .  گرددمي کليک “check„  و در جای الزم داخل آدرس سايت مدنظر بسايت،يبا مراجعه به اين و

تخنيک ۀ الرغم اينکه کوچکترين نشانـ علی (سايت های ديگر و پورتال  ـرئآميز پيشقراول سا اغراق  به طورراخود 
نتيجه کار خود را با يک کليک کردن ساده ميتواند دريابد و به وضوح برايش   قلمداد می کند)يک پورتال را ندارد

 )١تصوير (  .روشن ميشود که تا چه اندازه اغالط تخنيکی در کارش موجود است

آنرا ۀ ـ نتيج و  بر رسی گرفته می شود به"HTML –اهات اشتب"کليک گردد، “check„  بعد از اينکه باالی دکمۀ 
 .  نشان داده ايم مالحظه خواهد کرد ٢ در تصوير طوريکه

  
  

  
  ١تصوير
 



 
 

 
و شميره   4تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-ghanaf@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  
  ٢تصوير

 
  زياد اشتباهات بازهم کار می کند، اين است که امروز براوزرتعداداينکه چرا يک ويب سايت با وجود دليل 

)Browser( ک تصحيح اشتباهات را دارنداتوماتيرن قابليت دهای م. 
 

 ادامه دارد 
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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئَل هْږ عشٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ ښت ُوکاسۍ تَ سابْلي.  پَ دغَ پتًَـتاعْ پَ دسافغاى خشهي آًالیي 
  ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ سالیږلْ هخکې پَ ځیش ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیضې بڼې پاصّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت 

 

 08-05-2011  ًیټَ                        دیپلْم اًدیٌش لیظ کبیش لیکْال:

 

 ی کٌین؟اعتفادۀ دسعت ه «IT آی تی»آیا ها افغاًِا اص هفاُین 
 )بخؼ چِاسم (

 

 فْست بَ آى اص بؼذ ،"آى هختشع ّ ّیب اختشاع ضشّست" ، "عشّس کالیٌت هْدلهْسد " دسدس ًْؽتۀ اخیش 

 فْست گشفت.با یک هثال اص یک ّیبغایت افغاًی تْضیسات  (Validation) تائیذ سّی خلـ

 خؼَ ؽْد:ابَ لیٌک آتی هش 
 

german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_client_server_03.pdf-http://www.afghan 
 

دس ایي بخؼ بَ فْست خلـ ًخغت دس هْسد اًکؾافات هتؼذد دس اهْس ّیب کالیٌت ُا ّ ّیب عشّس ُا تْضیسات 

 دادٍ هی ؽْد. 
 

 :WWW  اًکؾاف خذهات
 

 تْخَبا عشػت عشعام آّس اًکؾاف ًوْدٍ اعت. طبیؼی اعت کَ ایي عشػت لابل  « World Wide Web»خذهات 

ّ استباطات  (LAN)( ُای هذسى الى Component( هاًٌذ کوپیْتش ، کوپًٌْت )Hardwareتْعظ اًکؾاف ُاسدّیش)

 عشیغ اًتشًت هغاػذ گشدیذٍ اعت.

 
با دسج یک آدسط،  ّیب عشّس هشبْط سا   «ّیب  بشاّصس »سا ًؾاى هی دُذ. یک  "ّیب " تقْیش آتی عاختاس عادۀ 

هشبْط ، ػکظ الؼول ًؾاى « ّیب بشاّصس  »" بَ  HompePageرسیؼۀ اسعال یک "ُْم پیح «ّیب عشّس »پیذا هیکٌذ. 

 اسعال ؽذٍ سا ظاُش هیغاصد.  "HTML -هزکْس "فایل« ّیب بشاّصس  »دادٍ  ّ 
  

HTML  یاHypertext Markup Language  ّیبغایت لالب کٌٌذًٍبْدٍ بلکَ یک  صباى پشّگشاهي کوپیْتشيافال ً یک  

پشلیٌک ُا ایُ، سًگ ًْؽتَ، اًذاصٍ ًْؽتَ، هاًٌذ "هتي ًْؽتَ"، فْتُْا یک ّیبغایت Layout طشذبشای  هی باؽذ، کَ

Hyperlinks   زمیمت  ًؾاى هی دُذ. دس  کَ یک "ّیب بشاّصس" آًِا سابَ کاسهیشّد ّ ... ّ خذّل ُاHTML  ایي

آى فشف ۀ بشلشاس عاصد، ّظیفـ سا( Interactionاستباط هتـمابل)( User)اعتفادٍ کٌٌذٍ  کَ با اهکاى سا هیغش ًَ هیغاصد

خالـ عاختَ هی ؽًْذ  HTML.  اص ُویي لساظ  ایي چٌیي ّیبغایت ُا کَ با هستْی ّیبغایت اعت  Layout طشذ

 بشهیگشدد ۰۹بَ صهاى گزؽتۀ ّیب یؼٌی عال ُای  ایي تخٌیک( ًاهیذٍ هی ؽًْذ.   staticسشک )ّیبغایت ُای غیش هت

 کَ بشای ّیب بغیاس کٌَِ بْدٍ ّ اکثشاً ّیبغایت ُای افغاًی اص ُویي تخٌیک اعتفادٍ هی کٌٌذ.
 

 

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_enkeshafe_software_01.pdf
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_client_server_03.pdf
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_client_server_03.pdf


  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئَل هْږ عشٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دسښت تاعْ ُوکاسۍ تَ سابْلي.  پَ دغَ پتَافغاى خشهي آًالیي 

 ئ لَ سالیږلْ هخکې پَ ځیش ّ لْلـُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ ، دلیکٌې د لیکٌیضې بڼې پاصّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت

 ُای ّیبغایت صهاى دیگش بؼباست  ،ّعیؼتش ؽذدس ّیبغایت ُا  Interaction شای ػول هتمابل یاب تماضا هشّس صهاى با

هی عپشد کَ اعتفادٍ  (دیٌاهیکُای هتسشک )دیگش گزؽتَ بْد ّ بایذ خای خْد سا بَ ّیبغایت ( staticغیش هتسشک )

کاسُای هْسد ًیاص سا بَ پیؼ ببشد، هثال بتْاًذ زغابات باًکی خْد سا، اعِام خْد سا  کٌٌذٍ بتْاًذ اص طشیك ّیبغایت

اًکؾاف  بذیٌغْ 0222تشتیب اص عالِای بذیٌ ذُذ. بکَ باؽذ اًدام  اص خِاىۀ ا دسُش ًمطـّ یا کاسُای دفتشی خْد س

دس اهْس  ُّن (ّغیشٍ Internet explorer, Firefox, Safari)  (ُا)ّیب کالیٌت  ُابشاّصس ّیب دس اهْس ُنلابل ّففی 

 بْلْع پیْعت. ُاعشّسّیب 
 

 بشاّصس ُا کالیٌت ُا ّ یا ّیبّیبدس اهْس  ات هتؼذداًکؾاف -1
 

 "،JavaScriptهاًٌذ " (Script Languages ) عکشیپت ُای ىصبا ،HTML دس عاختواى  اّال ً ،اًکؾافۀ ـدس ایي هشزل

"VBScrpitتؼبیش " تا ایي لغاى ُا سا ًذ" ّغیشٍ هذغن گشدیذٍ ّ "ّیب بشاّصسُا" اًکؾاف ّعیؼتش ًوْد

Interpretation " .کشدٍ بتْاًٌذ 

بغاصًذ ّ لشاس گشفتٌذ تا ًخغت اخشاآت کْچک سا "اتْهاتیک"  یدس هْلؼیت ُای ّیبت" طشاذ با "لغاى ُای عکشیپ

سا با اعتفادٍ کٌٌذٍ هغاػذ عاخت. هثال ً : "ػول هتمابل"  ۀّ صهیٌعاختَ  (هتسشک)دیٌاهیک عایت سا یا بِتش گفتَ ؽْد 

ـیکَ بشای ئش ؽخـ هْفْف دس خاخاًَ پشی هیکٌذ، اگ ،صهاًیکَ دس یک ّیبغایت کغی یک فْسهَ سا غشك کاس

دس کدا سا بشایؼ هیگْیذ کَ فْسهَ  بشاّصسآدسط اختقاؿ دادٍ ؽذٍ ّی عال تْلذ ّ یا هؼلْهات دیگش سا بٌْیغذ 

 ّ هؼلْهاتؼ سا ًَ هی پزیشد.   ٍغلظ خاًَ پشی کشد
 

 " Stockّ اعِام " اهْس باًکی، کاس ُای دفتشی هثال ًبضسگ  اًدام ّظایف بشایایي "لغاى ُای عکشیپت" ّلی 

" بَ کاس گشفتَ  Javaػالیتش کوپیْتشی هاًٌذ "خاّابا لذست لغاى ُای  ّ بش هبٌای ُویي ًیاص بْد کَهغاػذ ًبْدًذ.  

ؽذ. بشای ایٌکَ یک "ّیب بشاّصس" ایي تْاًائی سا داؽتَ باؽذ تا چٌیي پشّگشام ُای پیچیذٍ سا ػولی ًوایذ، بایذ 

" دس ّیب بشاّصس ًقب گشدد ّ اگش ًقب ًؾذٍ باؽذ، بَ هدشد تماضای یک ّیب Virtual Java Machineًخغت " 

 عایتی کَ دس آى "پشّگشام خاّا" ًغب باؽذ، "ػالهۀ اؽتباٍ" ظاُش هی ؽْد کَ بشای سفغ آى  بایذ

 "Java Virtual Machine" « Download  »ّ .دس عیغتن ًقب گشدد 
 

ّیب  " ". ایٌِا پشّگشام ُای ُغتٌذ کَ ػولیَ یا ّظیفۀ Webbrowser Plug insاًکؾافات دیگش ػباست اًذ اص "

کَ هؾخقات )داتا( سا  «گ ایٌظلـ  پ »بشاّصس هی تْاًذ بَ کوک ، بشاّصس" ُا سا تْعؼَ هی بخؾٌذ. دس ّیبغایت ُا

لف سا ذ تا فْسهات ُای هختٌکوک هیکٌ "بشاّصس" َُا ب« گ ایٌظـلـ  پ» بَ کاس گیشد. ًباؽٌذ  HTMLهشبْط فْسهات 

« گ ایٌظلـ  پ»یا بَ ػباست دیگش اگش بشایؼ بخْاًذ.  Streaming-Video-/Audio-Formate, PDF, Flash (swf)هاًٌذ 

هتون ّ صهیٌَ عاص  «گ ایٌظلـ  پ»ّ غیشٍ سا بَ تٌِایی بخْاًذ ّ دس ّالغ  فْتی، تقْیشی ًباؽذ ّیب بشاّصس ًویتْاًذ

 سا بشایؼ بخْاًذ.  HTML عت تا فاسهت ُای غیشا "بشاّصس"ُوکاسی با 
 

 سُاعشّاهْس ّیب دس  ات هتؼذداًکؾاف -0

ّلی با آًِن دس هْلؼیتی لشاس ًذاؽت  تا بش چلٌح ُای  بْد سّص افضّى یُا ات  فْق خْابگْی تماضابا آًکَ اًکؾاف

 .ْدب« Database Inquiry»هْسد ایي ی بغیاس هِن دس چلٌح ُا طْس هثال یکی اصغالب آیذ.  ،خذیذ ّ پیچیذٍ تش
 

 : Database System( DBS) یک اؽاسۀ هختقش بَ

 ( Database System ) چیغت؟ 

 (DBS)  تٌظین هؼلْهات عیغتن(داتا Data ) ّظیفۀ ػوذۀ یک  ؽذٍ اعت. الکتشًّیک رخیشٍکَ ً بقْست  اعت(DBS) 

  (User)کٌٌذٍ   عتفادٍبشای ا ًیاص ساسا بقْست هؤثش رخیشٍ کشدٍ ّ لغوت ُای هْسد  هؼلْهاتهمذاس بضسگ  آًغت کَ

 .دس هْلغ تماضا آهادٍ هیغاصدّ بَ پشّگشام ُای کوپیْتشی 

 :  دّ لغوت داسد (DBS) ُش

 ًاهیذٍ هی ؽْد « Database Management System (DBMS)» "عافت ّیش اداسٍ کٌٌذٍ" کَ  -

 (DB)داتا   ۀرخیشٍ ؽذهمذاس  -

بَ  سعیذگی کشدٍ ّ ُوَ ػولیات "خْاًذى"  (DBS)دس داخلعافت ّیش  هٌدوت طشص رخیشٍ ًوْدى هؼلْهات )داتا( سا 

فْست هی گیشًذ، تست کٌتشّل داسد. ( DB)هؼٌی "گشفتي" ّ "ًْؽتي" بَ هؼٌی "دسج کشدى" سا کَ دس داتا بیظ

 لغاى کوپیْتشی (DBS)هؼلْهات، عیغتن   (request) بشای دسخْاعت

( Dabase Query language)  .سا ػشضَ هی داسد 

اسّالیِا، هؤعغات ښهْخْد، ًضد زکْهات،  (داتا)هؼلْهات همذاس بضسگ ۀ رخیشٍ ّ اداس Databaseن تبذّى یک عیغ

 ًا هوکي بْد.  هؤعغات  سئعااهٌیتی، هؤعغات ػلوی، کوپٌی ُا، کاًغشى ُا ّ 
 



  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئَل هْږ عشٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دسښت تاعْ ُوکاسۍ تَ سابْلي.  پَ دغَ پتَافغاى خشهي آًالیي 

 ئ لَ سالیږلْ هخکې پَ ځیش ّ لْلـُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ ، دلیکٌې د لیکٌیضې بڼې پاصّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت

DBS  کٌیذدس تقْیش پِلْ هالزظَ سا هیتْاًیذ ُای هِن  خِاى. 

 

 Computerاسۀ آًِا یک سؽتۀ هِـن ػلن ایٌفْسهاتیک )دیضایي، پشّگشام کشدى ّ اد 

Scince .سا تؾکیل هی دُذ ) 
 

 

 

 

 

 

طشیك  ( ّ یا ُن اصDatabase Clientهیتْاًذ تْعظ )ُا اًغاى " Databaseبَ ایي "

تا اص یک "عشّس  باؽذپشّگشام هطلْب هدِض  . طبیؼی اعت کَ "ّیب عشّس" بایذ باًوایذ"ّیب عشّس" هشاخؼَ 

 بتْاًٌذ. کشدٍ(Select) ّ اًتخاب  (Del)(، هسWriteْ) ، ًْؽتَ(Read) خْاًذٍسا  ضشّستهْسد  هؼلْهاتظ داتابی

 
 

خشیذ ّفشّػ اعِام اص طشیك اًتشًت هی  "بیّ"اًکؾاف عشیغ ّ هبشُي دس عازَ تکٌالْژي یک هثال ّاضر بشای 

 غایت" اخشا هی داسًذ. بغیاسی اؽخاؿ خشیذ ّ فشّػ کاغز ُای بِاداس سا اص طشیك "ّیبباؽذ. 
 

 کَ کاسخشیذ ّخشیذ ّ فشّػ  اعٌاد بِاداس کوپٌی ُا ّ کاًغشى ُا کاهال ً بَ فْست اّتْهات اص طشیك باًک ُای  

دس "داتابیظ" هشبْط رخیشٍ ؽذٍ ّ اعِام فْست هی گیشد. هؼلْهات خشیذ ّ فشّػ  فشّػ اعِام سا هی کٌذ

 فْست هی گیشد. ذًتواط داس"داتابیظ" ًک کَ بَ کاسکٌاى بابا دعتیابی هغتمین  ،هٌدوٌت آى
 

 
 

با "بشاّصس" ُای خْد بَ )ّیب عشّس( هْسد ًظش دعت یابٌذ.  « ّیب» هؾتشیاى هی تْاًٌذ دس عطر خِاًی اص طشیك

خغتدْ  Databaseهْسد ًظش سا دس  یاًذ کَ اص طشیك ؽاى هؼلْهات یا داتاپشّگشام ُایی  زاّیایي )ّیب عشّس( ُا 

صیشا اص  "کالیٌت " سا هی گیشد ًمؼ یکدس ایي فْست "ّیب عشّس"  ). دس اختیاس ّیب بشاّصس هی گضاسًذ کشدٍ ّ



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئَل هْږ عشٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ دسښت تاعْ ُوکاسۍ تَ سابْلي.  پَ دغَ پتَافغاى خشهي آًالیي 

 ئ لَ سالیږلْ هخکې پَ ځیش ّ لْلـُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ ، دلیکٌې د لیکٌیضې بڼې پاصّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت

سا عشّس هْسد ضشّست سا بَ دعت آّسد باسدیگش ًمؼ  یّلتیکَ داتا ّ( عشّس دیگش تماضای عشّیظ کشدٍ اعت

خاّا" بَ فْست گشافیک  (Virtual)یالی تْعظ "هاؽیي خ (Browser)دس "ّیب کالیٌت"  داتای بذعت آهذٍ.  باصی هیکٌذ

سا  (اعِامگشدًذ. بَ ایي تشتیب هؾتشیاى هی تْاًٌذ کاغز ُای بِاداس)هی "  update"تاصٍ  هتذاّها ًیا خذّل تشعین ّ 

 آًالیي بَ فشّػ  بشعاًٌذ.بقْست خْد سا  اعِامبخشًذ ّ یا 
 

ًبایذ بذّى ؽفش )کْد( ّ فشف اص طشیك   داتاًذ. طبیؼی اعت کَ چٌیي دعتیابی ُا با اطویٌاى کاهل اخشا هی گشد

 ػالهَ گضاسی هی ؽًْذ.   (//:https، بلکَ با )(//:http)چیٌل هطوئي اًتمال یابٌذ. اص ُویي لساظ آدسط ُای ّیب ًَ با 

s  بَ هؼٌیsecure  ندس ًْؽتۀ خذا گاًَ تْضیر خْاُایي ػویلَ اخشا هیؾْد آًشا . ایي کَ چطْس ـي اعتئهطوـیؼٌی 

 .کشد
 

 
 

اًکؾاف  دس ّالغ ًؾاى دٌُذٍ  « کالیٌت ّ ّیب عشّس ّیب» َدس عاز اتاًکؾاف ،طْسیکَ دس ایي هثال دیذٍ هی ؽْد

ـلَ سا ئهی باؽذ ّ بَ کغاًیکَ عش ّکاس ُویؾگی با کوپیْتش داؽتَ باؽٌذ ایي هغـ"ّیب" ّعیغ ّ هدوْػی دس عازَ 

 هیگشدًذ.   Updateُای خذیذ "ّیب بشاّصس" ُا تدذیذ (Version)ًْػیت  کَ کوپیْتشُای ؽاى ُویؾَ با  بخْبی هیذاًٌذ
 

 س عیغتن ُا:ئعا"ّیب عشّس" ّ استباط آًِا با  "داتا بیظ عشّس" ّ  ُا دس( Application)دّهذاس اص ۀ اعتفاد

 « Application servers» د کلوۀ ْسه دسیي هغلکی بلکَ اص لساظ بسث ًویکٌین« Webserver ّیب عشّس»  ها هٌبؼذ اص

 سا بَ کاس هی بشین.
 

 “Facebook“, „Twitter„ّ ؽبکَ ُای اختواػی هاًٌذ “MicroSoft SharePoint„ اًکؾاف ُای بیؾتش ػباست اًذ اص:  

دس زال زاضشًمؼ ػوذٍ سا دس کوپٌی ُای بضسگ ّ هؤعغات ػلوی باصی هی کٌذ صیشا  MS SherPointّغیشٍ. 

اط ّیبغایت" هوکي هی عاصد. ًْیغٌذۀ ایي عطْس اص دّعت ّ سفیك خْد دیپلْم ُوکاسی ُای تین کاسی سا بَ "اع

سا اػواس کشدٍ این، خْاُؼ  (AGO-Plattformاًدٌیش هسوذ فشیذ فِین کَ باّی یک خا پالتفْسم افغاى خشهي آًالیي )

 دس هی کٌن تا هضوًْی سا دس صهیٌۀ ایي هْضْع بَ ًؾش بغپاسد. فشیذ فِین تسقیالت ػالی خْد سا

“ ( (Karlsruhe Institute for Technolgy „KIT  بَ پایاى سعاًیذٍ ّ اص عَ عال بذیي عْ دس اًکؾاف پالتفْسم

ScharePoint  .بشای پٌُْتْى کیِل )آلواى( دس اهْس ػلوی، کاس هی کٌذ 
 

م خِاى ؽاُذ آى دسعطر خِاًی ًمؼ ػوذٍ داسًذ. هشد Facebook   ّTwitterؽبکَ ُای اهْس اختواػی هاًٌذ فـ غبْک 

بْدًذ کَ "فـغبْک" دس لیام هشدم ؽوال افشیما چَ اُویت بَ عضایی داؽت. چطْس ایي ؽبکَ ُا عاختَ ؽذٍ اًذ ّ چشا 

دس زال زاضش دس افغاًغتاى ّعیلۀ فؾاس باالیی عیاعت آًدا لشاس گشفتَ ًوی تْاًذ، دس ًْؽتۀ خذاگاًَ تؼشیف خْاُذ 

 گشدیذ. 

 اًذ دس کْؽؼ ختاس هیٌیاتْسی ًیض اداهَ داسد. هسممیي دس زال زاضشاعشّس بَ طشف ع ُوضهاى تسمیك دس هْسد ّیب

 " هذغن عاصًذ.  بشای ایٌکَ تقْسی اص آى داؽتَ باؽین دسایي chipتا کْچکتشیي "ّیب عشّس" سا سّی یک "چیپ

 خا تقْیش کْچکتشیي ّیب عشّس دًیا سا دس همایغَ با یک چْبک گْگشدهالزظَ

 کَ چٌیي عشّس ُا ایٌذۀ ًضدیک دس زیات سّصهشٍ چَ ًمؾی سا . ایٌذیهی کٌ

 باصی هیکٌٌذ ّ چطْس دس ػشفۀ ًظاهی هْسد اعتفادٍ لشاس گشفتَ هی تْاًٌذ. 

 ّ چَ ًتایح ّ چَ ػْالبی سا بشای کؾْسها دس بشخْاُذ دؽت خْد. اهیذ اعت 

 دس ًْؽتۀ خذا گاًَ بذاى سعیذگی گشدد.  
                                                                                                 

                                                            

 

 همایغۀ چْبک گْگشد با چیپ                                     
 اداهَ داسد
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و شميره   6 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 17/٠۶/٢٠١١                                         ديپلوم انجينر قيس کبير  
  

 استفادۀ درست می کنيم؟ »IT آی تی«آيا ما افغانها از مفاهيم 
   )پنجمبخش (

  
 .صورت گرفت توضيحات "انکشافات متعدد در امور ويب کالينت ها و ويب سرور ها " مورد  دردر نوشتۀ اخير 
 :جعه شودا به لينک آتی مر

  
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_aya_ma_afghanha_az_mafahim_it_04.pdf 

  
توضيحات داده  فرهنگی ايران ها و نفوذ ويبالگ ،ثابتبسايت های يو در اين بخش به صورت خلص نخست در مورد

 . می شود
 

  )HTML (بتاثويبسايت های 
اکثر اين ها در . ر سطح جهانی عرض وجود کردند به اين سو نخستين ويبسايت های شخصی د١٩٩۵از اواسط سال 

 ] Provider" پـُروايدر"[ۀ عرضه کنندپوهنتون ها حفظ و مراقبت می گرديد زيرا آنزمان از يک جانب در مارکيت 
در آن فرصت از الين . فون نرخها خيلی گران بوديوجود داشت و از جانب ديگر با در نظر داشت مصارف تلکمتر 

 از الين  واگر در يک محل الين دوم ارتباطی در اختيار نمی بود،. تباط انترنت استفاده به عمل می آمدفون برای اريتل
  .فون برای ارتباط انترنت کار گرفته می شد که در اين صورت مخابرۀ تلفونی محال می گرديديتل
  

تحت پوشش آن  KIT„لسروحی افغان جرمن آنالين به حيث اولين ويـبسايت افغانی بزبان آلمانی در پوهنتون کار
ً  لیاساسگزاری گرديد وپوهنتون   فعاليت خود مجبور شد که ويب سايت خود را از طريق يکۀ بخاطر توسعـ بعدا

  .در دنيای ويب راجستر نمايد شخصی" ُپـروايدر"عرضه کننده 
  

ماده می گرديد و آ "آف الين"درحالت " تکست اديتر "  به کمکHTML يک ويب با تخنيک باز کردندر آن زمان 
 مراجعه شود به.  می شدUpload" سرورويب " روی )FTP- Client) FTP: File Transfer Protokollبعد از آن با کمک 

  .نوشته های قبًال نشر شده

 
زبان  اصالً  يک Hypertext Markup Language يا HTMLارم اين نوشته تذکر رفته است، هقراريکه در بخش چ

متن " مانند يک ويبسايت Layout طرحبرای   می باشد، که  ويبسايتقالب کننده نبوده بلکه يک وتريپروگرامي کمپي
ويب "که يک به کارميرود ... و و جدول ها   Hyperlinksپرلينک ها ايه، رنگ نوشته، اندازه نوشته، ، فوتوها"نوشته
  .نشان می دهدآنها را " براوزر

 



 
 

 
و شميره   6تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ل، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ و مخکې په 

  HTMLساختاريک  
<html> 
  <head> 
    <title>Titel der Webseite</title> 
    <!-- Evtl. weitere Kopfinformationen --> 
  </head> 
<body> 
    <p>محتوای ويبسايت</p>  
  </body> 
</html> 

  
ی اجدول ها، متون با وسعت مختلف، نوع و رنگ ها، عکس ها، لينک ها، محتو " Bodyبدنه  "در چوکات قسمت 
به طور مثال برای . خود را دارد" پارا متر های" و  Tags "زتگ "تصنيفهر . ای داده می شونده جرسانه ها وغير

 :ج گرديده باشدچنين در" بدنه"شر گردد، بايد در معين ن) نوع خط(  فونت و  حجم ،اينکه يک نوشته با رنگ
  

<font size=“6“ color=“red“ still=“arial“>تکست مطلوب</font> 
 

"  سافت وير–نخستين ابزار  "همين دليلمی شدند که به  افزودسال به سال " پارا متر های آن" و " هازتگ"چنين 
يک ويبسايت HTML – از تخنيک )دانش(ان آمدند تا بدون معلومات  به ميو غيره ,Dreamweaver, Frontpageمانند 

   . ساخته شودثابتساده و 
 

 را ديزاين ثابتوگرام ها ويبسايت های قشنگ و  به کمک چنين پر توان آنرا دارد تا١٢-١١امروز يک شاگرد صنف 
 .کند

 
 : که در اين تخنيک وجود دارند عبارتند از ی بزرگترين نقايص

  
 .  و ديزاين با محتوی از هم جدايی ناپذير اندLayoutوت َ لی ا -١
٢- Update يک ر مثالبطو.  بستگی داردوقت معين، مکان معين و معين در دست يک شخص اين سايت ها 

  . ميشودUpdate) وقت معين(شبانه ) مکان معين(از کانادا ) شخص معين(توسط يک ايرانی  که یويبسايت
 
  ..... د و آثار ديناميک در آن وجود نداراند  Static ثابتنوع اين سايت ها  -٣

  . ه شده اندبا گذشت زمان و سرعت انکشاف تکتالوژی، اين نوع ويب سايت ها به زباله دان فراموشی سپرد
 

  بالگ، ويبالگ، بالگر
 از سايت های سادۀ  ساخته شدند در ساختمان خود متشکلکه" یي هاسايتويب"اکثر  به اين سو ٩٠از اواسط سال های 

HTML با Layout که فهمی یبا آنهم برای اشخاصولی  ) بود، از باال به پايانآنيا بدون چوکات يک صفحۀ با ( سادۀ 
 انکشاف برای رفع اين مشکل،. را برای خود باز نمايند" سايتويب"يک  کهاشتند مشکل بود ند" ويب"از تخنيک 

به ميان  " CMSسيستم سادۀ کونـتـنت منجمت "يک در نتيجه . افتادندو راه حل به سراغ چاره جوئی " ويب"دهندگان 
  .ناميده شد" ويبالگ"آمد که سرانجام 

  
  .»الگ«و » ويب«: مرکب است از" ويبالگ"عنوان 

  ". کتاب درج وقايع" يا Logbook" کتاب الگ: "منشه می گيرد از" الگ"
  . است" و يبالگ"مخفف " بالگ"

  . ناميده می شوند" بالگر"را می نويسند يا ترتيب می دهند، " ويبالگ"کسانيکه يک 
  

  :تقسيم می شوند) دسته( ويبالگ ها به دو کتگوری اساساًً
  

  )م فهم مسلکی استمستلز(ويبالگ های انفرادی، 
  و تا اندازۀ هم "  ويبالگ-سافـتوير"به " Webspace "پهلوی در) شخصی(برای فعاليت يک ويبالگ فردی 

يک ويبالگ  مستفيد شدن از روی همين دليل، اکثريت مردم جهت. ، ضرورت است" ويب–تکنولوژی "فهم کافی از 
   .نمايند عرضه کنندگان تجارتی مراجعه می به

  
  :عبارت اند از"  بالگ-سافتوير " آن ويبالگ ساخته ميشوند يا به عبارت ديگرلۀه ايکه بوسيشدی شناخته سيستم ها

Serendipity, WordPress, Movable Type and Textpattern. 
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  اين سافـتوير برای ادارۀ بالگها و ويـبسايت های ديگر به. کار گرفته می شودبه صورت عموم ، WordPressاز 
   می تواند حسب الخواهش ترتيب  Layout. گيردمورد استفاده قرار می  (MySQL)"داتا بانک"اط کمک ارتب

پروگرامهای کمکی (  Plug-ins ١۴٠٠٠و بيش از ) Themes (رابط گرافيک ١٣٠٠ زبرای اين منظور بيش ا. گردد
، "  ستاندرد–ُورد پرس  "يشنِ بخاطر نصب يا انستالليکن . وجود دارند) ن کار می کنند همراه سافت ويرهای معيکه
   .ضرورت است  PHP سکريپت  به زبانه ایتا اندازو    CSS،HTML   ويبیمعلومات  تخنيکبه 

  
در بعضی  ، لذاجوابگوی خواسته های شخص است بيشتر  بوده و انعطاف پذيرعمدتاً  ويبالگ های انفرادی از اينکه

  . سايت متمايز ساختحاالت مشکل به نظر ميرسد تا ويبالگ را از ويب
  

 ".  آماده شده-ويبالگ"عرضه کنندگان تجارتی، 
 آن است که قبالً  عناصر ساختمان آن تهيه و مشتري صرف نام خود ونام ويب را با درنظر داشت  ويبالگمفاد يک

  .   با صرف کمترين وقت عاجالً  به کار خود شروع می کندهبعد ازاين عمليضروريات خود راجستر و 
  

  Wordpress.com, Blogger.com (Google), Xanga.com or LiveJournalعرضۀ بالگ های کالسيک مانند در 
   مکمل برای  متن ها و  Layoutsدر اين مورد . می توان بعد از راجستر شدن بدون فوت وقت به کار آغاز کرد

مراجعه کنندگان می توانند . ست می آرديک آدرس انترنت را به د" بالگر تازه کار. " اختيار قرار دارنددرفوتو ها 
  .مضامين را مورد تبصره قرار دهند

  
که در آن مضامين چې مستقيم و چه  از  را به ميان آورده اند ی جديدامکانات Posterous ويب الگ های جديد مانند 

 تماعی مانندبه شبکه های اج صورت اوتومات نشر شده در ويبالگ بهمضامين و . طريق ايميل به نشر ميرسند
 . ارسال می گردندزي ن"تويتر"و " فيسبوک"
 

ۀ  مضامين مورد عالقـTumblr: طور مثال .  را اختيار می کندی ديگرهرا Posterous برعکس  Tumblrويبالگ 
نشر می رسانند که به ر شبکه های اجتماعی در کمترين وقت جمع آوری کرده و آنرا در ويبالگش ئويبالگر را از سا

  . می گويند)"rebloggen"(ليه را اين عم
  

Weblog Storify و بعدراجسترخود ۀ  ديگريست که نويسنده های مورد نظر مالک ويبالگ را اول در حافظـويبالگ  
به اساس نام  به همان نام مقاله و يا مضمون به نشر برساند آنرا در هريکې از شبکه های اجتماعی اگر نويسنده

؛ که در حقيقت مضامين نويسنده را تعقيب ويبالگ مکمالً  جمع آوری و به نشر ميرساندبرای مالک نويسنده مشخص 
 شما خود تصور کنيد که به ده ها نويسنده در يک ويبالگ می نويسند و برای مالک ويبالگ مشکل خواهد بود .می کند

ه اين عمليه سهولت های به وسيل. خود برود و نوشته های وی را جمع آوری کندۀ که با سرگردانی عقب نويسند
   . گ مهيا ميشودفراوانی برای مالک ويبال

  
بايد بياد ولی .  داشته باشد آنراقتی باعث خوشی می گردد که مطالعه کنندهو" بالگ به نشر رسانيدن"يا " ردنبالگ ک"

مطالعه کنندگان  از ه ایدو به مشکل ميتوان عشته مشکل گرديده، ذ نسبت به گ جمع کردن عالقمندانامروزداشت که 
  .جمع نمودبه دور خود ويبالگ خود دايمی را 

  
محتوای بايد برای اين منظور بالگ  

ويبالگ ، ته باشدشفاف و هدفمند داش
برای گروپ مورد نظر مجبور است 
  بهشانراۀ مورد عالقـموضوعات 

صورت متواتر و قابل اطمينان عرضه 
مالک ويبالگ هم ست که  اکند و طبيعی

ه رويش تبصره های خود را مشتاقان
  .بنويسد

 
 که اطالعات وقايع مانند سقوط يک طياره، يک حملۀ تروريستی يا حوادث طبيعی آن است دلچسپ در دنيای ويبالگ

روی " بالگر" اين است که شدليلو. سريعتر به مردم برسد  و غيره   CNNنسبت به ميديای عظيم مانند " بالگر"توسط 
و يا " فيسبوک"خود به نشر می رساند که در " بالگ"واقعه حضور داشته و اطالع را در تصادف در نزديکی محل 

  .در کمترين وقت انعکاس می يابند" تويتر"
 



 
 

 
و شميره   6تر ٤  له:د پا
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   فرهنگی ايراننفوذ
 خدمات وبالگی مختص بخود نگرديده اند و در اين راستا پيشبردفق به ايجاد و ؤبا تأسف بايد گفت افغانها تا کنون م

 ها ، طور مثال خدمات وبالگی ايرانی.  ئه کنندگان ايرانی اين گونه خدمات فرهنگی، نيازمند هستندهمچنان به ارا
  .را مد نظر بگيريد) بالگفا (  يا )پرشن بالگ(

در اينجا بصورت نمونه از چند وبالگ هموطنان ما نام ميبريم که در زير پوشش خدمات اين وبالگ های ايرانی، 
  :ندمجال نفس کشيدن يافته ا

 
(http://aatash.persianblog.ir/) نستان   شعر معاصر افغا-١    

(http://zinatnoor.persianblog.ir/ (  نگاه  -2   
(http://daikundialiahmad.blogfa.com/   ( نستان نوين افغا-٣  

 
  زير پوشش ارائه کنندگان ايرانی گرهای افغان، ه ميشود که تعداد کثيری از وبالگتصوير ذيل مشاهد در
 قابل) پرشن بالگ(  و ارقام وبالگ های افغانها در احصائيه هابا تأسف که سروی . ، مشغول فعاليت هستند) بالگفا(

  .دريافت نبود
 

 
 

  . نيز مشغول فعاليت اند) پرشن بالگ ( اما ميتوان قياس کرد که به همين تعداد و يا کمتر و يا بيشتر از آن در 
 .، کميت اين وبالگ ها به سرعت رو به افزايش اند در افغانستانبا ايجاد سيستم انترنتی

  
 ر کنترول محتوای آنرا داردکه در يک يا دو قسمت آن بالگ، بخش های متعددی تشکيل گرديده اندوبالگ ها اکثرًا از 

 به ميباشد کهارائه کنندگان اين خدمات و بخشهای ديگر آن تحت ادرۀ  ).توجه کنيدسبزچوکات نشانی شدۀ دو به (
ه ئ، که در آن ارا) توجه کنيدسرخ نشانی شدۀ  هایبه چوکات( .می نمايندظرفيت و محتوای آنرا تعيين  ،کمک مديريت

   .دنبرای افغانها اصطالحات نامأنوس ميباشو  بالگ  از اصطالحات وطنش استفاده ميکنند گانکنند
  

 
 

 افغانها موفق به ايجاد و پيشکش مديريت تا . ميکندوسعت بزرگتری را احتوا "  فرهنگی ايراننفوذ"بدين ترتيب 
حلقۀ شيطانی پان ايرانيزم در وسعت ، گ تبليغاتی رايگان به زبان های دری و پشتو نگردند وبالکخدماتی ي

که جلو ، ميباشدالبته اين مأمول قسمًا بدوش حکومت موجودۀ افغانستان . ادامه می يابداينکار افغانستان بزرگتر شده و 
بايد عالوه نمود، تا زمانيکه دستان فتنه گر رژيم آخندی ايران از آستين حکومت افغانستان بيرون ميگردند  .بگيرد راآن
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و مقامات مهم در حکومت مرکزی افغانستان را گماشتگان رژيم اسالمی ايران در اختيار دارند و رئيس جمهور 
  .کيسۀ آخند ها حاصل ميکند، اميد خيری از اين حکومت نمی توان داشت فتخار ازکشور  نيز جيب خرچ خود را با ا

 دار و ندار ، و نگذاردخود را از تأثيرات منفی فتنه گران آخندی ايران رهايی بخشدافغانستان   ملتاميد است که
به .  ريشه دوانيده، قربان گرددماکه در تار و پود قوای اجرائيه کشور  گماشتگان رژيم اسالمی ايرانتوسطافغانستان 

   !تصاوير آتی نگاه گردد
 

  
  
تحقق ت  هآنان ج. فغانستان پياده نمايندرا در ا) مزپان ايراني( به شدت در تالش اند تا شو هم قطاران" مخدوم رهين"

سياسی، زبانی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، ( اهداف دراز مدت جهانی نيشنليست های ايران در ساحات مختلف 
  .تسلط پيدا کنداين ساحات کشور ايران بر در کشور ما، سخت مشغول فعاليت بوده و ميکوشند ....)  وتخنيکی

 

 

ايجاد يک شبکۀ تلويزيونی فارسی زبان که   
تهران باشد، به نمايش گذاشتن مرکز آن در 

پروگرام های اطفال تهيه شده در ايران و 
 داخل بنمايش گذاشتن آن در تلويزيونهای

،  وارد نمودن بالوقفۀ  کانتينر های افغانستان
، همه و همه يک حصۀ ... کتاب از ايران و

کوچک از اين اهداف شوم و دراز مدت آخند 
     . های ايران در کشور ما ميباشد

  
با وجود آنکه شود ، ديده مي دقت گردداگر اندکی
 ، قسمًا تعداد، چک، هنگریس، سويشدر اطري

 اما دولت آلمان هيچگاه به اين  و هر کدام لهجه ها و اصطالحات خود را دارند،،برندکثيری از آلمان ها حيات بسر مي
 .ق آلمانی زبان ايجاد نمايدتا يک پروگرام مشترک تلويزيونی برای  مناطفتاده است فکر و انديشه ني

ق مختلف، تحت نفوذ  متفاوت و طربينيم که ايران کوشش دارد حتی افغانهای مقيم غرب را نيز با شيوه های و اما می
 .خويش درآورد
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 جنگساالران سايت است که مسؤول دني سائراني و سر برآستان ای از نوکر منشی روشنۀ، نمون" شکر استیفارس"
 از یکيهنوز به » شکر« سوريجناب پروف. ند آن ساخته شده ایمامور اجرا )درداـَُخ ٢١ر زير د (،شورای نظار

 دي افزای گره کشور مر به کویگريو گره د نموده جادي ایگري، مشکل د افغانستان نپرداختهۀهزاران مشکل حل ناشد
 .بردي مشيفغانستان را به پ مردم  اني تفرقه بجادي نا مقدس اۀفي و دانسته و با افتخار تمام وظدهيو د

 

 
  

 در خط اول مبارزه عليه برتری طلبان ايرانی و جنگ آوران گماشتۀ شان در افغانستان قرار داشتند اشخاصيکهبودند 
 سنگر بر ست که اين ضربۀ ديگري. هز سنگ صدا می برايد و از اينها نچنان خلع سالح شده اند که او امروز 

 .شده استحواله  نگی ايرانمقاومت در برابر تجاوز فره
  

د قادر گردند تا به ميتوانند و باي شان  مذهبی-، صرف نظر از طرز تفکر سياسیم غربجوانان مسلکی افغان مقي
  .تجارتی نمايند" Afghanblogافغان بالگ "ابتکار را دردست گرفته و اقدام به ايجاد يک کمک سرمايه داران افغانی 

  
 آن خواهد کار و کوشش و تالش فراوان بوده و يکپارچگی و اتحاد و وحدت ضامن پيروزیاين کار مستلزم  پشتالبته 
  .ما را به منزل مقصود نخواهد رساند نفاق و تفرقه ايجاد گی وچند دست. بود

، نوشته يا تحليل و يا هم اطالعيه و اعالميه ای در  هاشايد هرگز موفق نگرديم در يک وبسايت مربوط به ايرانی
، خمی بر ابروی گذردامروز برمردم افغانستان ميا هم آنچه غانستان و رويداد ها و وقايع آن پيدا کنيم و يمورد اف

هرگز ديده نشده که . ايرانی ای آورده و از روی انسانيت يکی دو سطری در سايت های بی شمار خويش درج نمايند
غان در ايران و پيشآمد سنگدالنه و موذيانۀ يک سايت ايرانی در مورد اوضاع و احوال سخت ناگوار مهاجرين اف

شايد در هزاران سايت ايرانی حتی يک . ، اظهار نظر نموده باشندران در قبال آن بخت برگشتگانجمهوری اسالمی اي
مت رفتار غير انسانی و غير اسالمی و غير اخالقی، جمهوری اسالمی ايران با  هم در مذاعالميۀ خشک و خالی

  . ، با ذره بين هم نيابيمرانن افغان در ايگاارمهاجرين و آو
نها می گان به آبه رايرا  است که چنين سر از گريبان ايرانی ها بدر کرده و وقت گرانبهای خويش شده ما را چه ،اما

بخشيم و چپ و راست هموطنان خود را زير رگبار ناسزا و افترا و توهين و تحقير گرفته و بوسه بر کفش  ايرانی ها 
  م؟ميزني

  ". بيگانه پرست اناز خود کش" به اين ميگويند 
  

  : نمونتًا عرض می شود 
اينکه چرا ما در نوشت و خوان خود از زبان دری استفاده کنيم و نه از فارسی و اينکه چرا به عوض اصطالحات 

زبان هميشه (د رس از نگاه لسانی منطقی هم به نظر نگرچه بعضی اوقاتببريم خود را بکار  معمول بيگانه کلمات 
 و اينکه چرا اين کار ها  تايک قطاررساندل يا ترن  ما را به منزل مقصود  بيک ريشايد  .)روی منطق استوار نيست
  .د گرديدخواهتوضيح  در مضمون جداگانه ،جزء منافع ملی ما می باشد

  
  ادامه دارد
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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 
 کبیر قیس

   ۳۱1۲ /1۳ /۳۲ 
 

 استفادۀ درست می کنیم؟ «ITآی تی»آیا ما افغانها از مفاهیم 

ار و تواضع در مورد عنوان فوق هموطنان گرامی شاید بخاطر داشته باشند که این قلم در کمال انکس
را که در جریان تحصیل و شغل  مفاهیمتا حد امکان و صالحیت تخنیکی خود کوشیدم یک سلسله 

 ، در اختیار هموطنان عالقمند قرار دهم.امفراگرفته 
از هموطنان ما در همان زمان  ه ایتذکره، باوجود آنکه مورد توجۀ عدقسمت نوشتۀ م ۵بعد از نشر  

فت، بنده نظر به مشغولیت های فراوان و چند علت خورد و بزرگ دیگر، با تأسف قادر قرار گر
 .دهمنگردیدم تا آن مبحث را ادامه 

اکنون که اندک فرصتی دست داده است، تالش میکنم تا این مبحث را بصورت مختصر دنبال نموده 
 ببخشائید.دهم، البته کمی ها و کاستی ها را با بزرگواری خود بر من بو ادامه 

از پنج بخشی که صفحه، فهرست طرف چپ با یک کلیک به معلومات بیشتر، شما میتوانید جهت 
 خود را در زمینه بدست آورید. یپدلچسمطالب مورد نشر شده بود 

  

با این آرشیف  طنی که با دانش و تسلط بر موضوع آی تی مطالب جدیدی بفرستندهر همو نوت:
 تخصصی و تجسسی به اسم خود شان نشر می شود.

 
 
 

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

 آنالین جرمن افغانآن را دارد. نویسنده وظیفٔه یک تن از متصدیان پورتال «  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE میکروسافت
 را نیز عهده دار می باشد.
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