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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

  


