اﮔر اﻣروز اﻗدام ﻧﮑﻧﯾم ﻓردا دﯾر ﺧواھد ﺑود
اھﻣﯾت زﺑﺎن ھﺎ درﺗﮑﻧوﻟوژی ﺟدﯾد و آﯾﻧده
و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن

)(۱
ھدف اﯾن ﻧو ﺷﺗﮫ :اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑ ﺻورت ﺳﻠ ﺳﻠﮫ وار ﻧ ﺷر ﺧواھد ﺷد در آن ﮐو ﺷش ﺑﻌﻣل ﺧواھد آﻣد ﺗﺎ ھ ﺷداری ﺑﺎ ﺷد ﺑﮫ
ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﺎھﻧﺟﺎر و ﺧطرﻧﺎک زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﯽ و رﺳ���ﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳ���ﺗﺎن در ﺟﮭﺎن ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺳ���ﺎﯾﻧس .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓﮭﻣﯾدن
ﺑـ���ـ���ﻌد ﺗﺧﯾﻧﮑﯽ ﺗﮑﻧﺎﻟوژي ﺟدﯾد ،اﺻطﻼﺣﺎت و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آن ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﺑر
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳـ���ﺌﻟﮫ ﻧﺧﺳت اﯾن ﻣﻘﺎل روی ُ
ﻣﺑﻧﺎی آن ﺳ������ﻌﯽ ﺑﻌﻣل آﻣده ﺗﺎ اھﻣﯾت اﯾن ھﺷ������دار ﻧﮭﺎﯾت وﺧﯾم و ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﺛرات ﻣﮭم ﺑﻌدی آﻧرا روی زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﯽ
ﻧﺷ���ﺎن ﺑدھد و ﺑدﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭘرده از روی ﻣوﻗف ﻧﺎھﻧﺟﺎر و ﺧطرﻧﺎک ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻧدۀ آن ﺻ���رﯾﺣﺄ ﺑرداﺷ���ﺗﮫ ﺷ���ود .آﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم
دﺳت ﻧﮕر دﯾﮕران ﺑﺎﺷﯾم؟ و ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ و زﺑﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻗرار ﮔﯾرﯾم؟ و ﯾﺎ اﻧﯾﮑﮫ ﺧود ﻣﺳﺗﻘﻼﻧﮫ دﺳت ﺑﮑﺎر ﺷده و ﺑﺎ
ﺣﻔظ ھوﯾت ﻣﻠﯽ ﺧوﯾش ھم در راﺳﺗﺎی رﺷد زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﺣﻔظ ﻣﯾراث ھﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﯾم و ھم از آن ﻣﻧﻔﻌت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑدﺳت
آورﯾم .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑر ﻣﺣور ھﻣﯾن ﻧﮑﺎت ﺗﻣرﮐز ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺟﮭﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﺧﺎﺻﺗﺎ ً ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺳﺎﯾﻧس ،در آﺳﺗﺎﻧﮥ ﯾﮏ ﺗﺣول ﺑزرگ ﻗرار دارد .ﺗﺣول ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣوﻧﯾﮑﯾﺷن
)اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم( ﺑﯾن »اﻧﺳﺎن و اﻧﺳﺎن« ،ﺑﯾن »اﻧﺳﺎن و ﻣﺎﺷﯾن« و ﺑﯾن » ﻣﺎﺷﯾن و ﻣﺎﺷﯾن« ﺑﮫ ﺻورت ﮐـُل ﺑدون
درﻧظرداﺷت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،ﻣواﻧﻊ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻧﮑﺷﺎف ﺳﻌودی ﺧود را ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد و راه را ﺑرای
ﮔذار از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎز ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ در آن ادﻏﺎم زﺑﺎن ھﺎ در آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ و ﺳﺎﻓت
وﯾر اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را ﺑرای ﻧﯾﺎزﻣﻧدان و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن آن زﺑﺎن ھﺎ دارد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺳف دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در
آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺟدﯾد و ﺳﺎﻓت وﯾر اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ﺟدﯾد ھر دو زﺑﺎن ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺻورت ﻣﻌﯾوب داﺧل ﺷده اﻧد ﮐﮫ در
ﻣﺗون آﯾﻧده ﺑر آن روﺷﻧﯽ اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺑرای داﻧﺳﺗن ﺑﮭﺗر و درک ﺟدی ﺗر ﻣوﺿوع ،ﮐوﺷش ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد ،ﺑطور ﻣﺧﺗﺻر ﺗﺣت ﭼﻧدﯾن ﻋﻧوان از ﻗﺑﯾل
ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺳﺎﯾﻧسIT
ﺗﻌﯾﯾن آدرس:
•
ﺗﮑﻧوﻟوژی – ﭼﯾپ
•
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳرﯾﻊ
•
آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ
ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺎز
•
ﻣﻧﺑﻊ ﻏﯾر ﺑﺎز
•
ادﻏﺎم ﻟﺳﺎن ھﺎ در آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ
ﮐﻼﯾﻧت ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد وﯾﻧدوز xpو ﯾﻧدوز7
•
ﺳرورھﺎ ﻣﺎﻧﻧد Windows Server 2008
•
ﭘروﮔرام ﻟﺳﺎن ھﺎی ﻣﻧطﻘوی ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت Local Language Program
•
[Language Interface Pack] ، LIP

•

[Language Pack] ، LP

ﺳﺎﻓﺗوﯾرھﺎ
ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت آﻓﯾس
•
ﺳﺎﻓﺗوﯾرھﺎ دﯾﮕر
•
•
•
•

وﯾب ﺗﮑﻧوﻟوژی
وﯾب ﺳﺎﯾت ھﺎ
On Chip Webservers

ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﮔردد زﯾرا ﻓﯾﺻدی ﻣطﻠق اﻓﻐﺎن ھﺎ از اھﻣﯾت زﺑﺎن ھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣرﺑوطﮥ آن در اﯾن
اﻧﮑﺷﺎﻓﺎت ﻣﺣﯾراﻟﻌﻘول ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در آن ﻣﺿﻣر اﺳت ،ﺑﯽ ﺧﺑر اﻧد.

اﻧﮑﺷﺎف ﺳرﺳﺎم آور ﺟﮭﺎن »ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺳﺎﯾﻧس:«IT

ﻣﺎ ﺷ���ﺎھد آن ھﺳ���ﺗﯾم ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑﺎ ﭼﮫ ﺳ���رﻋﺗﯽ در ﺗﻐﯾﯾر اﺳ���ت .درھر ﺧﺎﻧﮫ ،درھر دﻓﺗر ،درھر دﮐﺎن ،ﻣوﺗر،
طﯾﺎره و اﺳ�����ﺎﺳ�����ﺎ ً درھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﭼﺷ�����م ﻣﯽ ﺑﯾﻧد "ﻣﺎﺷ�����ﯾن ھﺎی اﻧﺗﻠﯾﺟﻧت )ھوﺷ�����ﯾﺎر(" ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻣﭘﯾوﺗرھﺎُ ،ﺳ�����ﻣﺎرت ﻓون

ِ ،Smartphonا ﺑوک  ،WII ،Ebookوﻏﯾره ،زﻧدﮔﯽ ﺑﺷررا ﺳﮭﻠﺗرﻣﯽ ﺳﺎزﻧد .ھﻣﮥ اﯾن ھﺎ ﺗوﺳط ﭘﯾﺷرﻓت "ﺗﮑﻧوﻟوژی-
ﭼﯾپ" ،ارﺗﺑﺎط ﺳرﯾﻊ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﺑﺎھﻣدﯾﮕر و"ﺗﻌﯾﯾن آدرس" ھر ﺳﯾﺳﺗم را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺗﻌﯾﯾن آدرس:

ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺧﺎﺑره ﺑﯾن "ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اﻧﺗﻠﯾﺟﻧت" ﺑﺗواﻧد ﺻورت ﮔﯾرد ،ﺑﺎﯾد ھرﮐدام دارای ﯾﮏ "آدرس  -آی ﭘﯽ" ﺑﺎﺷد.
ﯾﮏ "(Internet Protokoll Adresse "IP –Adress
ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎرۀ ﯾﮏ ﺗﻠﻔون اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺎﺑره ﺑﯾن ﻣﺷﺗرﮐﯾن را
ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد .ھر ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺧﺎﺑرۀ ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﮐﮫ
دارای ﯾﮏ ﺷﻣﺎره اﺳت ،ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ"آی ﭘﯽ  -آدرس"
واﺿﺢ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﮔراﻓﯾﮏ طرف ﭼپ دﯾده ﺷود:
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ۴۰ﺳﺎل ﻗﺑل ،اﯾن ﺷﻣﺎره ﻣﺗﺷﮑل ازﭼﮭﺎر ﮔروپ
اﻋداد ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺑﺎﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ازھم ﺟداﺷده اﻧد ،ﺗﻌرﯾف
ﮔردﯾده و ﺑﻧﺎم آی ﭘﯽ  -ورژن ﭼﮭﺎر ) (IPv4ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ۴،۳ﻣﯾﻠﯾﺎرد )ﺑـِﻠﯾـن( "ﺗرﮐﯾب" ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ  ۴،۳ﻣﯾﻠﯾﺎرد )ﺑﻠﯾن( ﮐﻣﭘﯾوﺗر و ﺳﯾﺳﺗم
ھﺎی دﯾﮕر ﺷﺎﻣل ﺷﺑﮑﮫ از آن ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﭼﻧد ﺳﺎل ﻗﺑل دﯾده ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﮑﺷﺎف ﺳرﯾﻊ ،ﺟﮭﺎن )"آی  -ﺗﯽ"( ،اﯾن
ﺷﻣﺎره ھﺎ رو ﺑﮫ اﺧﺗﺗﺎم ﻣﯽ روﻧد .از اﯾن ﻟﺣﺎظ اﺳﺎس ﯾﮏ ورژن ) (Versionﺳﺗﺎﻧدرد "آی ﭘﯽ  -ورژن ﺷش" ﺑﻧﺎم )(IPv6
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد.
در ورژن  IPv6ﻣﯾﺗوان  Sextillion ۳۴۰آدرس را ﺑﮫ دﺳت آورد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻋدد  ۳۴۰ﺑﺎ )۳۶ﺻﻔر( را اﻓﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد!
340.000000000000000000000000000000000000

۳۴۰ﺳﮑﺳﺗﯾﻠﯾون ﭼﻧﯾن ﻓﮭﻣﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑراﺑر ﺑﮫ ھرﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺳطﺢ روی زﻣﯾن ﯾﺎ ھر ﻗطره آب روی زﻣﯾن
ﯾﮏ ﺷﻣﺎره داده ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد.
آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣدرن ﻣﺎﻧﻧد "وﯾﻧدوز -وﯾﺳﺗﺎ" و "وﯾﻧدوز" ۷ -ﺑﺎ"
ﭘروﺗوﮐول ﺟدﯾد – اﻧﺗرﻧت" ﮐﺎر ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی "ﻣـَﮏ" و
"ﻟﯾﻧوﮐس" ﺑﺎ ﺳﺗﺎﻧدرد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺗطﺎﺑق دارﻧد .در "وﯾﻧدوز ) "(XPاﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧﻧده ﻣﯾﺑﺎﯾد ﺳﯾﺳﺗم ﺧود را ﺑرای  IPv6ﻋﯾﺎر ﺳﺎزد.
ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﻧﻧد "ﺗﯾﻠﯽ ﮐوم – آﻟﻣﺎن" در اﺧﯾرﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﮫ
ﺗوزﯾﻊ آدرس ھﺎی  IPv6 -ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ھﺎی اﻧﻔرادی ﺷروع ﮐرده اﺳت.
ﺑﺎ  IPv6اﻗﻼ ً ﺑرای دھﮫ ھﺎی آﯾﻧده ﻣﺷﮑل ﮐﻣﺑود "آدرس –  "IPﻣرﻓوع ﮔردﯾده
اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ھر ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺷﻣﺎرۀ " آی ﭘﯽ
آدرس" ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣرای آن درھرﺟﺎ و ھر وﻗت ارﺗﺑﺎط ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯾﺗواﻧد.

ﺗﮑﻧوﻟوژی – ﭼﯾپ )ﯾﮏ ﭼﯾپ ﭼﮫ
اﺳت؟( :

ﭼﮫ ﺗﻌداد اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺎل  ۱۹۵۹ﺳﺎﻟﮕرد
ﮐﺷف  Chipاﺳت؟ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن اﯾن ﺗﻌداد اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺷﺎﯾد ﺳؤال ﭘﯾدا ﺷود ﮐﮫ "ﭼﯾپ ﭼﮫ اﺳت؟"
ﭼﯾپ اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﺑرای ﯾﮏ "ﭘﺎرﭼﮫ ﮔﮓ زﯾﻠﯾﮑون"
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺳﺎﺣر ،ﺣﯾﺎت ﻣـُدرن را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ
دھد.

ﭼﯾپ ﮐﮫ در زﯾر ﻣﯾﮑروﺳﮑوپ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ ﻣﺛﻼ ً ﭘﺎرﯾس ﺑﺎ ﻣﻠﯾون ھﺎ ﺳرک و ﻋﻣﺎرت ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﮔردد ،در
ﯾﮏ ﺳِ رﮐت ﻣدﻏم ﺑرﻗﯽ ) (circuitﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﻐز ﻣﺗﻔﮑر در ﺳﯾﺳﺗم ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺻوری از ﺳﺎﺧﺗﺎر داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﭼﯾپ ﺑﮫ دﺳت آﯾد ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣوی اﻧﺳﺎن دﯾده ﻣﯽ ﺷود} .ﺿﺧﺎﻣت
ﻣوی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ  ۶۰ھزار ﻧﻧوﻣﺗر)  (nmﻣﯽ رﺳد{۱ .ﻧﺎﻧوﻣﺗر ﻣﺳﺎوی اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎردم ﺣﺻﮥ ﯾﮏ ﻣﺗر 1nm = 1
)Milliardstel (billionth
ﺗﺎ ﺣﺎل ﻣﯾﮑروﭼﯾپ ھﺎ ﺑﺎ  ۳۲ﻧﺎﻧوﻣﺗر ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺿﺧﺎﻣت ﯾﮏ ﻣوی ﺑﮫ ۶۰ھزار
ﺗﻘﺳﯾم ﺷود ،ﻋرض ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن داﺧﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﮏ ﭼﯾـپ ۳۲ﺣﺻﮥ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﮐﻧون ﮐﻣﭘﻧﯽ اِﻧﺗل ﺗوﻟﯾد  ۲۲ﻧﺎﻧوﻣﺗر ﺗﮑﻧوﻟوژی
را اﻋﻼن ﻧﻣود و ﻧﺳل آﯾﻧدۀ ﭼﯾپ ھﺎ  ۱۴ﻧﺎﻧوﻣﺗر و ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب آن ﺗﮑﻧوﻟوژی  ۱۱ﻧﺎﻧوﻣﺗر ﻋرض وﺟود ﺧواھد ﮐرد .ﺑﮫ
طور ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﺗوم ،ﻧﯾم  nmﻋرﯾض اﺳت.

ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳرﯾﻊ:

ﭼﻧدی ﻗﺑل در اﯾن ﻣورد ﻣﺿﻣوﻧﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان "رﯾﮑﺎرد ﺳرﻋت" در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد .در اﯾن
ﻧوﺷﺗﮫ ﺿﻣن ﺳﺎﺋر ﻣطﺎﻟب ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت » :ﺑرﻗﮏ ﻧور ﺻرف ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ دوام ﻣﯽ ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﭘـُر ﮐﯾﻔﯾت اﺳت :اﯾن ﻟﺣظﮫ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺗﺎ » ۲۶ﺗﯾراﺑﯾت« داﺗﺎ  Dataﮐﮫ ﻣﻌﺎدل اﺳت ﺑﮫ » ۳،۲۵TBﺗﯾراﺑﺎﯾت« ﯾﺎ ظرﻓﯾت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  DVD ۷۰۰ھرﯾﮏ
ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای » ۴،۷ GBﮔﯾﮕﺎﺑﺎﯾت« ،اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﺑد .ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺣﻘﻘﯾن "اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﮐﺎرﻟﺳروهِ")*( رﯾﮑﺎرد ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺧود را ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ده »ﺗﯾراﺑﯾت« ﻗﺎﯾم ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺷﮑﺳﺗﺎﻧدﻧد«.
ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﺑر ﻟﯾﻧﮏ آﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮥ ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺟﻧﺎب دﭘﻠوم اﻧﺟﻧﯾر ﮐرﯾم ﻋطﺎﯾﯽ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد:
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_rikarde_sorat_02.pdf

***

ﺑرای اﻓﮭﺎم ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ﮐﮫ اھﻣﯾت زﺑﺎن در ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺳﺎﯾﻧس اﺳت ﻣﻔﺎھﯾم »آﭘرﯾﺗﯾﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم
 «Systemﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ ﮔردد.

Operating

آﭘرﯾﺗﯾﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم:

ﻋﺑﺎرت از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺳﺎﻓت وﯾری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ “ھﺎرد وﯾر
“Hardwareو”ﺳﺎﻓت وﯾر اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن “Software Application
را اداره )ﻣﻧﺟﻣﻧت( ﻣﯾﮑﻧد زﯾرا ﺑدون آن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗری
ﻓﻌﺎل ﺷده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد.
آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارﻧد ،از ﻗﺑﯾل:
Linux / Variants
Mac OS
IBM OS/2 Warp
Unix / Variants
Windows
Etc.

آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﺷﺧص در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻧوع ھﺎرد وﯾر
 Hardwareﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی »وﯾﻧدوز «Windowsو»ﻟﯾﻧوﮐس  «Linuxﺑرای
»ﭘروﺳﺳور«Processorھﺎی »اﯾﻧﺗل  «Intelﯾﺎ »ﯾوﻧﯾﮑس  «Unixﺑرای » ﭘروﺳﺳور «Processorھﺎی »اﻟﻔﺎ« ﯾﺎ »
 «IBM OS/2 Warpﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی »«IBM

و ﯾﺎ » «MAC OSﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی » «Appleو ﻏﯾره.
اﻧﮑﺷﺎف »آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ  «Operating Systemsاز ھر ﺟﮭت ،از ﻧظرﻋﻠﻣﯽ ،ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻏﯾره ،ﺧﯾﻠﯽ
ھﺎ ﺑﻐرﻧﺞ اﻧد .ﺻرف ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی ﺑزرگ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮥ ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد در اﯾن ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺻدر اﻧﮑﺷﺎف ﺑﯾﺷﺗر ﮔردﻧد.
اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﻋﻣوم ﺑدو ﺑﺧش ﯾﺎ » ﮐﺗﮕوری« ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردﻧد:
 :۱ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺎز
»  « Source code» ،« Open Sourceآﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ﺑرای ھر اﻧﺳﺎن ﺑﺎز ﺑوده ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳط ھر ﻣﻧﺑﻊ ﺻﺎﺣب
ﺻﻼﺣﯾت اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷود» .ﯾوﻧﯾﮑس« و »ﻟﯾﻧوﮐس« در ﺟﻣﻠﮥ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎز ﺷﺎﻣل اﻧد ﮐﮫ راﯾﮕﺎن ﺑوده ﺑرای ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺟﮭﺎن
ﺳوم ﻏﻧﯾﻣت ﺑزرگ اﺳت.
ﮐﺎرﺑرد و ﯾﺎ ﺗطﺑﯾق ﭼﻧﯾن آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﺑرای ﮐﺷور ھﺎی دارای اﻗﺗﺻﺎد ﺿﻌﯾف ﻣﺳﺎﻋد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
 :۲ﻣﻧﺑﻊ ﻏﯾر ﺑﺎز
 ،Not Open Sourceﺑرﺧﻼف اوﻟﯽ »  «Source codeآﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ﺑرای ھر اﻧﺳﺎن ﺑﺎز ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻠﮑﯾت
ﺷرﮐت ﯾﺎ ﺗﺻدی ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم »وﯾﻧدوز« ﻣﻠﮑﯾت »ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮭﻣﯾن
ﺗرﺗﯾب » َﻣﮏ او.اس  « MAC OSﻣﻠﮑﯾت »اﭘﯾل  «Appleو» «IBM OS/2 Warpﻣرﺑوط »آی .ﺑﯽ .ام  «IBMﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﺳت.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر آﭘرﯾﺗﻧﮓ
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی » ﺳﻣﺎرت ﻓون« ھﺎ ،ﭼون »آی
ﻓون » ،«IPhoneﮔﻼﮐﺳﯽ،« Galaxy
»ﺑﻠﮏ ﺑری  «Black Berryو ﻏﯾره در
ﺟرﯾﺎن ﺑوده ،و » «PC-Tabletsﻣﺎﻧﻧد »آی
َﭘد » ،«IPadاﺳوس اﯾﯽ َﭘد Asus EeePad
« » ،ال .ﺟﯽ .آﭘﺗﯾﻣوس َﭘد LG Optimus
 «Padوﻏﯾره ﺑﺎ ﺷدت ﺟرﯾﺎن دارد.
»ﮔوﮔل«» ،اﭘّل«» ،ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت«» ،ﺑﻠﮏ ﺑری« و ﻏﯾره و »ﻟﯾﻧوﮐس« ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده ﺑطور ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺎز ،از دﯾر زﻣﺎن داﺧل
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔردﯾده اﻧد.
آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺳﻣﯾﮑﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اداره و ﻣﻧﺟﻣﻧت »ھﺎردوﯾر  ، «Hardwareﻣؤظف اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺗﻧظﯾم »ﺳﺎﻓت وﯾر اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  «Software Applicationsرا ﻧﯾز اداره ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﻧﺎ ًء ﭼﻧﯾن ﺳﺎﻓﺗوﯾرھﺎ ﻧﯾز در
ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎاﻧﮑﺷﺎف داده ﻣﯾﺷوﻧد .ﮐﮫ ﻓﻘط ﺗﺣت ھﻣﭼو آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ دھﻧد.
ﻣﺎﯾﮑروﺳﺎﻓت در آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺟدﯾد ﺧود ﺑرای اﮐﺛرﯾت ﮐﺷور ھﺎی ﺟﮭﺎن و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت
ﺳﺎزﻧد.
در“ “Control Panelوﯾﻧدوز  XPﺗﺣت “ „Regional and Language optionsﻣﯾﺗوان
ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﺷور ﻣورد ﻧظر را ﻣﺎﻧﻧد واﺣد ﭘوﻟﻲ ،ارﻗﺎم ،زﻣﺎن ،زﺑﺎن ،ﮐﯾﺑورد
 KEYBOARDو ﻏﯾره را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد.
زﺑﺎن ھﺎی ﻣﮭم دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺗﻧدرد ﻣدﻏم ھﺳﺗﻧد .زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗوﺳط
“ „Installations-CDداﺧل آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم وﯾﻧدوز XPﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﮐﺷور اﯾران ﺷود.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﺛری از زﺑﺎﻧﮭﺎی ﭘښﺗو و دري اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺑﯾن ﻟﯾﺳت زﺑﺎﻧﮭﺎ دﯾده ﻧﻣﯾﺷود.
ﻣﯽ ﺗوان ﭼﻧﯾن ﺗﺻور ﮐرد:
در ﺗﺣت آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ،ﻧﺑودن ﺷﻌﺑﮥ ﺧﺎص » اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن « ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت و ﻣﺷﺧﺻﺎت آن ،ﻧظر ﺑﮫ زﺑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ،
ﺟﻧﺗری ،ﻧﺎم ﻣﺎه ھﺎ ،واﺣد ﭘوﻟﯽ ،ﮐﯾﺑورد  Keyboardو ﻏﯾره.
ھرﮔﺎه ﻣﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ اﯾن ﻓرﺻت طﻼﯾﯽ را در آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی آﯾﻧده از دﺳت ﺑدھﯾم ،در آن ﺻورت ﺑرای اﺑداﻻﺑد
ﻣﺣﺗﺎج ﺷﻌﺑﮥ » ﻓﺎرﺳﯽ– اﯾران« ،ﻣﺎﻧﻧد وﯾب ﺳﺎﯾت »ﻓﺎرﺳﯽ  -ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ«» ،ﭘرژﯾن ﺑﻼگ » ،«Persianblogﺑﻼگ
ﻓﺎ «Blogfaو » وﯾﻧدوز اﯾﮑس ﭘﯽ  « Windows XPو ،. . .ﺧواھﯾم ﺑود.

از ھﻣﯾن اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﮕﺎه زﺑﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ دری و ﭘﺷﺗو را در آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺟدﯾد و »ﺳﺎﻓت وﯾر
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  «Software Applicationsﺗﺛﺑﯾت ﻧﻣود ﮐﮫ ﻓردا دﯾر ﺧواھد ﺑود.
در آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص زﺑﺎن ﭘﺷﺗو و دری را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود و ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ در آن ،زﺑﺎن دری
ﺟﺎی ﺧود را ﺧواھد داﺷت و ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺎی ﺧود را .در آﻧﺟﺎ ،ﺟﺎﺋﯽ ﺑرای ) دری/ﻓﺎرﺳﯽ( و ﯾﺎ )ﻓﺎرﺳﯽ /دری( وﺟود
ﻧدارد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی زﺑﺎن دری ،زﺑﺎن) ﻓﺎرﺳﯽ( ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ از دﯾر زﻣﺎن ﺗﺎﭘﮥ ﻧﺎم ﻓﺎرس ﺑر آن ﺧورده اﺳت،
و ﻏﺎﻓل از ﺧطرات آﯾﻧده اﺻطﻼﺣﺎت ﺳﭼﮫ ،ﻣﻌﻣول و اﺻﯾل دری ﺧود را ﺑﺎ اﺻطﻼﺣﺎت ﻓﺎرﺳﯽ اﯾران ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﻧد و
در ﻓﮑر ﺑرون ﮐردن ﮐﻠﻣﺎت ﭘﺷﺗو و ﻋرﺑﯽ از ﻟﺳﺎن دری ﺑﺎﺷﻧد ،دﯾﮕر ﻓﺎﺗﺣﮥ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ دری ﻣﺎ را در ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺟدﯾد،
ﺑﺎﯾد ﺧواﻧد .ﭼون ﺷﻌﺑﮥ ﺧﺎﺻﯽ در آﭘرﯾﺗﯾﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ﺑرای ) ﻓﺎرﺳﯽ اﯾران ( وﺟود دارد ،ﭘس ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺟﺎی دﯾﮕری ﺑرای
) ﻓﺎرﺳﯽ/دری( در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت....ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎن ﻣوﺟود ،ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻣودن زﺑﺎن دری در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم اﺳت و
ﺑس.
اﯾراﻧﯽ ھﺎ ﺟﮭت ﮐﻧﺗرول و ﺣﺎﮐﻣﯾت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در »آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ« و »ﺳﺎﻓت وﯾر اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎ Software
 ، «Applicationsاز ھر اﻣﮑﺎن و ھر ﻓرﺻﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺑدا ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﮫ از اﯾن ﺗﺣرک ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ
ﻋﻘب اﻓﺗﺎده اﯾم و ﯾﮏ ﻋده از ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ داﻧﺳﺗﮫ در ﺧدﻣت ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺧط ﻣﺎ ﺟداﺳت و ﯾﺎ ﻧﺎ
داﻧﺳﺗﮫ و ﻏﺎﻓل از ﺧطرات آﯾﻧده در ﺑﯾن ﭘوھﻧﺗون و داﻧﺷﮕﺎه ﺳرﮔردان ﻣﺎﻧده اﻧد و آب ﺑﮫ آﺳﯾﺎب ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯾرﯾزﻧد .ﺑﯾﺎﺋﯾد در
ﻗدم ﻧﺧﺳت ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺧود را در »آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ« و »ﺳﺎﻓت وﯾر اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎ Software
 «Applicationsﺗﺛﺑﯾت ﻧﻣﺎﺋﯾم ،ﺑﻌد ﺑﺎﻻی ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕر در ﺷراﯾط دﯾﮕر ﻣﯾﺗوان ﺻﺣﺑت ﮐرد.

اﯾﻧﮑﮫ در آﭘرﯾﺗﻧﮓ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺟدﯾد ،در ﺳﺎﻓت وﯾر اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ﺟدﯾد در "ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗن وﯾب ھﺎ" ،و ،...ﺟﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و زﺑﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮔردﯾد و آﯾﺎ ﮐﺷور ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آﯾﻧده ﭼﺎﻧﺳﯽ ﺧواھد ﯾﺎﻓت ﺗﺎ ﺧود را از
ﻣﺣدود ٴه اﺟﺑﺎری ﺣﺎﮐم ) ﻓﺎرﺳﯽ( ،ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾراﻧﯽ اﺳت ،آزاد ﮐﻧد واﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﻣﺎ ﺑﺎﯾد "دری" ﺑﮕوﺋﯾم و "دری"
ﺑﻧوﯾﺳﯾم ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﻘش ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺳرﻧوﺷت ﮐﺷور و ﻣردم دارد ،در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی آﯾﻧده ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺑﮭر ﺻورت اداﻣﮥ اﯾن وﺿﻊ از ﻧﮕﺎه ﻟﺳﺎﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻋواﻗب ﺗﺑﺎه ﮐﻧﻧده ﺑرای »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ،ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ در
ﺳﻠﺳﻠﮥ روﯾدﺳت واﺿﺢ ﺧواھد ﺷد.

اداﻣﮫ دارد
ﻣؤﻟف ﻧوﺷﺗﮫ در ﭘوھﻧﺗون–" ،KITاﻧﺳﺗﯾﺗوت ﮐﺎرﻟﺳرو ﺑرای ﺗﮑﻧوﻟوژی "،در رﺷﺗ ٴﮫ اﻟﮑﺗروﺗﺧﻧﯾﮏ ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده و اﮐﻧون ﺑﮫ ﺣﯾث دﯾﭘﻠوم اﻧﺟﻧﯾر
در ﮐﻣﭘﻧﯽ زﯾﻣﻧس  Siemens AGدر اﻣور ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اوﺗوﻣﺎﺳﯾون  Automation Systemsﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .او ھﻣزﻣﺎن اﻧﺟﻧﯾر ﺳﯾﺳﺗم
ھﺎی ﻣﯾﮑروﺳﺎﻓت  MCSEﺑوده و»ﻋﺿوﯾت ﺷﺑﮑ ٴﮫ اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ  «MSDNآن را دارد .ﻧوﯾﺳﻧده وظﯾﻔ ٴﮫ ﯾﮏ ﺗن از ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن
آﻧﻼﯾن را ﻧﯾز ﻋﮭده دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

