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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

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_mokhtasare_az_internet_02.pdf



