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   )1(فناوري و امنيت
   (Y85 Bug) 85و خطاي  (Y2K Bug)  2000 سال خطايمقايسة خطرات 

 بدون ، برخالف سالهاي گذشته1385سال 
اين تصميم . تغيير در ساعت رسمي كشور آغاز شد

آغاز سال جديد به اطالع در آستانة  ،دولت محترم
نسبت به اين روزهاي اول  انتقاداتي . مردم رسيد
بحث دربارة آن ح گرديد اما خيلي زود مصوبه مطر

ه گويا اتفاق خاصي هم رخ نداد. فراموش شد
  .است

ترديد، اين تصميم دولت براي گروهي از  بي
متخصصان : متخصصان كشور ناخوشايند بوده است

تغيير ساعت رسمي كشور از  .سازي كامپيوتر برنامه
 نون قاابتدا يك مصوبة مجلس و در نتيجه يك 

؛ توانسته است تغيير كند و هر آن مي نبوده است
سازان كشور توجهي به اين  قريب به اتفاق برنامه

هاي خود را   برنامه عرف مطابق اند و نكته نداشته
براساس تغيير ساعت در فروردين و شهريور 

در نتيجه، از آغاز سال جديد . اند طراحي كرده
ساعت بسياري از  كامپيوترها به طور خودكار  يك 

 اين _ جلوتر از  ساعت رسمي كشور شدساعت
 85خطاي ، 2000خطا را به تبعيت از خطاي سال 

(85 bug)ناميم  مي.  

، 2000سالها پيش از وقوع خطاي  ،سازان برنامه
تصحيح را كشف كردند و در نتيجه براي اين خطا 
سازان ما  برنامه اما .  داشتندفرصت كافي آن خطا 

.  نداشتند1385 تصحيح خطاي هيچ فرصتي براي
 مقايسة اين دو خطا، بخشي از براي يادآوري و

 ماهنامة شده در درج»  2000خطاي «مقالة 
 يعني حدود _ 1377 شمارة اسفندماه 1ريزپردازنده

  را دراينجا _ ميالدي2000  يك سال پيش از سال 
 به ويژه، اميدواريم نمايندگان محترم .آوريم مي

تجارب با در نظرگرفتن مجلس شوراي اسالمي 

                                                 
   1  

اي كه بابت آن   هزينهو 2000  خطاي مربوط به
فناوري در نظرگرفتن  همچنين وشده است 

مندكردن ساعت   قانون طرحي را براي،اطالعات
  . تهيه نمايندرسمي كشور 

  

  

  

  2000خطاي 
 دنيا در تالش است تا قبل از سال 

 را حل Y2K Bug خطاي هزاره يا 2000
  ر؟ شما چطو .كند

 به تازگي شروع شده 1999كه سال  با آن
 ذهن ما را به خود مشغول خطاي هزاره، هنوز  است

در دنيايي كه به شدت به كامپيوتر .  كرده است
 يك 2000، آيا اول ژانوية سال  وابسته شده است

قيامت  روز«؟ مفهوم  فاجعه به دنبال نخواهد داشت
گيرد كه  از اين حقيقت سرچشمه مي»  يديجيتال

 ، و شايد تواند مسئله هيچ ترديدي مي تغيير قرن بي
كاريها و تيزبيني  اما محكم.  به وجود بياوردفاجعه

تواند از وقوع فاجعه جلوگيري كند  متخصصان مي
ها حكايت از آن دارد كه جلوي فاجعه  و نشانه

  ان طوف اما احتماالً بروز يك،گرفته خواهد شد
 غيرقابل اجتناب خواهد  زودگذر ديجيتالي زمستاني

    .بود

چنان كه دربارة  ، در اين مقاله هم با وجود اين
،   مفاهيم پايه را خواهيد آموخت2000خطاي سال 

خواهيد ديد كه اين طوفان در مواقعي در 
  هرتواند شديدتر باشد، لذا هايي خاص مي حوزه

    .ماده باشدكاربر كامپيوتري بايد هشيار و آ

  رقمهاي شيطاني 

اي  كه از يك قرن به قرن ديگر برويم مسئله اين
، پيشتر هم تغيير قرن را تجربه   باالخره . نيست
 يكي از 1900 به 1800، مثالً تغيير قرن از  ايم كرده

    . هاست آخرين نمونه

اختالف در آن است كه امروز ما كامپيوتر 
ايم كه  ، عادت كرده به اين سو1960از دهة .  داريم

،   است1980 به معني 80به كامپيوترها بگوييم كه 
 سازان برنامه.   است و مانند آن1991 به معناي 91

 دو عامل اصلي به وجود گراني حافظه و كامپيوتر
سازان كامپيوتر  برنامه. اند آمدن خطاي هزاره بوده

جويي در حافظه و ديسك سخت به  براي صرفه
اند، كه بدين  ز دو رقم بهره گرفتهجاي چهار رقم ا

اند قرن هميشه قرن  معني است كه فرض كرده
، به جاي ذكر  به عنوان مثال.   استxx 19بيستم و 

 به صورت 1999روز اول بهار در سال 
 را به 03/20/99 آنها عبارت ،03/20/1999
    .اند كامپيوتر داده

»2000همه چيز دربارة خطاي «ويژة  ؛60مارة ش
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 دهندة قرن وقتي استفاده از دو رقم را براي نشان
 با مسائل 2000 ادامه دهيم در سال 1900در سدة 

جدي در كامپيوترها روبرو خواهيم شد، حال اين 
كامپيوترها چه از انواع بزرگ باشند چه از انواع 

افزارها نيز در اجرا با مسئله مواجه  ؛ نرم شخصي
 براي «00»اگر مسئله را حل نكنيم . خواهند شد

اين .  خواهد بود1900كامپيوترها به معني 
ساز خواهد   در مواقعي مسئله،فهمي كامپيوتر كج

اين . دهد بود كه تكاليف وابسته به زمان را انجام مي
افزارهاي  افزارها و نرم بدين معني است كه سخت

مهم و حساس ممكن است در سراسر جهان از كار 
    .بيفتند



 

^                                                                   
ـ  كه شركت تحقيقاتي  حل اين مسئله

 حل آنتخمين زده است كه   »2گارتنرگروپ«
  ميليارد دالر600 تا 300در سراسر دنيا از 

المللي   ـ از لحاظ بينهزينه خواهد داشت
 اين دليل كه ، به ويژه به اولويت پيدا كرده است

 مجهز به كامپيوتر نيز ممكن  سيستمهاي حساس
سازي  الگوريتمهاي ذخيره. است مسئله پيدا كنند

ها، خصوصيات  ت دادهها، روشهاي ارتباطا داده
افزار، و بسياري از  ها، كنترل نسخة نرم امنيتي داده

امور پيدا و ناپيدا وقتي درست كار خواهند كرد كه 
. ست كار كندبخش مربوط به سال آنها در

 مالي به ويژه در معرض خطر  هاي كاربردي برنامه
،  نامه ، اصطالحات بيمه در صنعت بيمه. هستند

، محاسبات مرگ و مير، درآمدها،  محاسبات ساليانه
، و تاريخهاي تجديد قرارداد  محاسبات حق بيمه

در . ها همگي در معرض خطا هستند نامه بيمه
 شركتهاي خدمات  يوتري، متخصصان كامپ حقيقت

بيمة عمر نخستين كساني بودند كه سالها پيش اثر 
 را وقتي سن افراد و حق بيمة 2000خطاي سال 

كردند كشف  ر را محاسبه ميمربوط به بيمة عم
    .كردند

تواند روي عملكرد   حتي مي2000خطاي سال 
ها  ريزپردازندهدستگاههاي الكترونيكي ـ كه از 

هاي  ريزپردازنده. گيرند ـ اثر بگذارد بهره مي
هاي  موجود در چنين دستگاههايي به همراه تراشه

حافظه و قطعات الكترونيكي ديگر يك كامپيوتر را 
دهند، چنين  ك دستگاه تشكيل ميدر دل ي

 كامپيوترهاي«كامپيوترهايي در اصطالح فني به 
  .اند  شهرت يافتهembeded systemsيا »  اي درونه

بسياري از تجهيزات بيمارستاني حاوي 
بعضي از . اي هستند كامپيوترهاي درونه
 تاريخ را ، گذشت زمان و اي كامپيوترهاي درونه

كنند و براساس روز، ماه يا ساعت رفتار  محاسبه مي
    .كنند خود را عوض مي

 به دو 2000عوارض ناشي از خطاي سال 
. » ضربة نرم«و »  ضربة سخت«: اند دسته تقسيم شده

 باعث از كار افتادن 2000ضربة سخت با آغاز سال 
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كه  حال آن. شود سريع يك سيستم ميو كژكاري 
    .ضربة نرم به مرور زمان اثر خود را نشان خواهد داد

  باش آماده

آور به نظر   هراس2000كه خطاي سال   با آن
بيني  رسد، شركت تحقيقاتي گارتنرگروپ پيش مي
كند كه طوفان ناشي از آن فقط در چند روز  مي

شناسان يكي از كار.  برپا خواهد بود2000اول سال 
و  شركتهاي مخابراتياين مؤسسه گفته است كه 

برقي از تندبادهاي اين طوفان در امان نخواهند 
آنها دو روز فرصت خواهند داشت كه مسئله را . بود

  . حل كنند

 آماده بودن به معني .بايد آماده بود،  البته
طبق .   است2000اين مسئله پيش از سال شدن  حل

بررسي مؤسسة گارتنرگروپ تا قبل از اكتبر سال 
 درصد از شركتها و مراكز دولتي 23 حدود 1998

 اقدامي را آغاز 2000كردن خطاي سال  براي حل
    .نكرده بودند

 30حدود  1998، در سال   طبق اين بررسي
درصد از بودجة بخش كامپيوتر مؤسسات مختلف 

  .  شده است2000رف حل مسئلة سال ص
 درصد از 44گارتنرگروپ تخمين زده است كه 

بودجة بخش كامپيوتر شركتهاي مختلف در سال 
  . خواهد شد2000 صرف حل خطاي سال 1999

المللي مسئلة  در سال جاري يكي از مسائل بين
    . خواهد بود2000خطاي سال 

ها شركتهاي بيمه و بانكها بيشتر از ساير بخش
 شوراي«،   به عنوان مثال .نگران اين مسئله هستند

آمريكا »  بررسي مؤسسات مالي فدرال
دستورالعملهايي را تهيه كرده است و از مؤسسات 

بندي زير  مالي خواسته است براساس جدول زمان
  : به اجراي آنها بپردازند

مؤسسات مالي بايد  .1998ام ژوئن   سي.1
ها و روشهاي آزمايشي خود را مشخص و  برنامه

    .كامل كنند

هايي كه   آزمايش برنامه.1998اول سپتامبر . 2
چنين از بيرون  داخل مؤسسه تهيه شده و هم

    .خريداري شده است آغاز شود

هاي   آزمايش برنامه.1998ويكم دسامبر   سي.3
    .مهم و حساس بايد تكميل شود

 آزمايش ساير .1999ويكم مارس  يس. 4
    .ها تكميل شود برنامه

 پايان عمليات .1999ام ژوئن  سي .5
    .آزمايشها و تصحيح خطاها

ريزي دقيق دولت آمريكا، دو سال  به برنامه[
  .]پيش از وقوع خطا توجه كنيد

به امروز   در ايران تا85باگ خوشبختانه، 
. مشكل بزرگي را به وجود نياورده است

. قيامت ديجيتالي برپا نشد. قي نيفتاداتفا
دست كم اين بار بخت . اي رخ نداد فاجعه

 اما اگر از .شانس آورديم .يارمان بوده است
 خودمان را با مقتضيات فناوري ،امروز

اطالعات وفق ندهيم در آينده دچار مشكالت 
  .بزرگي خواهيم شد

  
  

  )2(فناوري و امنيت 
  1384ايكس مدل  سمند ال

  84باگ 
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بوقهاي ممتد  :1384رديبهشت ا .1
رانندة شود كه  خودروي عقبي باعث مي

.  خودروي خود را متوقف كند،ايكس سمندال
 جاري شدن بنزين در خيابان به دليل جدا :علت
تعميركار سيار امدادخودرو . دن شيلنگ بنزينش

 .كند  برطرف مي مسئله را



 

^   

 بوقهاي ممتد خودروي عقبي :1384تير .2
ايكس خودروي  نندة سمندالشود كه را باعث مي

 جاري شدن بنزين در :علت. خود را متوقف كند
تعميركار . خيابان به دليل جدا شدن شيلنگ بنزين
كند و اين  سيار امدادخودرو مسئله را برطرف مي

كند كه بستهاي شيلنگ بنزين  بار توصيه مي
 .تعويض گردد

 خودرو جهت تعويض :1384مرداد .3
 .گردد عزام ميبستها به تعميرگاه مجاز ا

 امدادخودرو تماس :1384شهريور .4
بازديد از سيستم «گيرد وبراي طرح  مي

خودرو . كند يك وقت تعيين مي» رساني سوخت
پاركينگ تعاوني خاص «شده در  در وقت تعيين

 ساعت4پس از .   يابد  حضور مي»خودرو ايران
، گويا فقط بستها تعويض  نوبتمعطلي در صف

 .گردند مي

 پس از دوبار   تماس :1384بهمن   .5
امدادخودرو، دوباره خودرو براي  طرح فراخوان 

به تعميرگاه، اين  » رساني بازديد از سيستم سوخت«
گردد  پس   اعزام مي»پاركينگ كوهك«بار 
ساعت معطلي در صف نوبت، گويا دوباره  2از

طبق تبليغات فراوان  .گردند فقط بستها تعويض مي
 اين بازديد آخرين ،ها  در رسانهخودرو ايران

 .است رساني فراخوان  بازديد از سيستم سوخت

 خودرو جهت تعميرات :1384اسفند .6
موقع . گردد به تعميرگاه مجاز اعزام مي قبل از سفر

اي ارائه مي شود كه  گرفتن خودرو ، برگه تحويل
بازديد از سيستم  در آن آمده است كه براي

از رساني باز هم الزم است كه يك وقت  سوخت
 .گرفته شودامدادخودرو 

 راننده موقع بازگشت از :1384اسفند .7
 متوجه بوي بنزين آسايي   به طور معجزهسفر
 بيند كه كند، و مي درب موتور را باز مي. شود مي

به  يك شيلنگ متصل به موتور  كنار  ازبنزين

گوشتي بست مربوط به  با پيچ. بيرون جاري است
 .شود سئله حل مي م كند و موقتاً آن را محكم مي

 و _نده مدير انتشارات ريزپرداز_رانندة سمند      
بخت . برند   سه بار جان سالم به در مي،خودروش
  . شانس آوردند. يارشان شد

    باگايكس حاوي     كامپيوتر خودروي سمندال
يعني ساعت آن يك ساعت جلوتر از .   است85

ساز آن،  حال اگر برنامه. ساعت رسمي است
ترين ساعت تابستان را محاسبه كرده باشد و  گرم

طراحي كرده تنظيم سوخت موتور را  بر اساس آن 
 يك ساعت در محاسبة  به اندازة باشد، كامپيوتر

 باگاشتباه خواهد كرد و چنانچه ترين ساعت  گرم
  هم   اين بار  آيا  بدهد،85باگ  دست به دست 84

  د؟ بخت و اقبال به كمك خواهد آم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  كتابهاي
   انتشارات ريزپردازنده

 تقيماً ازتوانيد مس  را مي
   كيوسك مطبوعاتي

 )1 شعبه شماره( فشمي 
   تهيه فرماييد 

، كيوسك شمال    تهران:  نشاني
ــصر ــارراه وليع ــرب چه  –غ

انقالب

   : هاي ماهنامه ريزپردازنده در كتابهاي جديد انتشارات ريزپردازنده برگزيدة مقاله 
  
1200  )   تومان1 (خودتان شبكه كامپيوتر بسازيد . 
1700  )   تومان2 (كند  چگونه كار مياينترنت . 
2200  )   تومان3 (پي  چيز دربارة ويندوز اكس همه. 

1000  )   تومان (خودتان سايت اينترنت بسازيد .  4
1500  )   تومان (چيز دربارة تعمير و رفع اشكال كامپيوتر  همه.  5

1500  )   تومان6 (پي   ترفند در ويندوز اكس 500   . 
2000  )   تومان 7 (همه چيز دربارة اينترنت. 

  
9000   تومان  :  قيمت مجموعه كتابهاي فوق■  

يا حساب جـاري سـيبا    (2917براي دريافت كتابهاي فوق مبلغ ذكرشده را به حساب جاري شماره        ■  
185شماره   :  كدشـعبه (بانك ملـي ايـران شـعبه كـسري تهـران            )  بـه نـام عليرضـا      ) 0102179409008

واريز كنيد و اصل فيش را به همراه فرم زير )  عب بانك ملي ايرانقابل پرداخت در كلية ش(فر  محمدي
    .ارسال نماييد)  ريزپردازنده ، مجله15875/6591پستي  ، صندوق تهران(به نشاني مجله 

  :             تلفن                   :                      نام و نام خانوادگي

               :نشاني

  8صفحه/145شماره /13سال 
           

 
 
 
 
 


