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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 
 

 
 
 
 


