تخممرغهای شانسی در سیستم عاملها

گردآوری توسط محمدرضا ایرانمنش – Blog.MhrzDev.ir
شاید بعضی از این تخممرغهای شانسی را تاکنون دیده باشید.
در اینجا به مواردی که توسط برنامه نویسان خوش ذوق
مخفی شده اند می پردازیم.

تخم مرغشانسی ) (Easter eggدر لغت به تخممرغهای تزئین شده
گفته می شود .اما در رسانه و نرمافزار اصطلاحا به جوکها و پیامهایی
گفته می شود که در انواع رسانهها مانند برنامههای کامپیوتری ،فیلم ها،
کتابها یا جداول به صورت مخفی و عمدا گذاشته می شوند.

باگ در ماشین حساب ویندوز

از نظر تکنیکی این یک تخم مرغ شانسی نیست ،بلکه یک باگ عجیب در
ماشین حساب ویندوز است .برای ایجاد باگ ،ابتدا  4را زیر رادیکال ببرید

و سپس منهای  2بکنید .ظاهرا جواب صفر نیست!

تایپ بی نهایت سریع در مایکروسافت ورد

عبارتی که در تصویر می بینید را در نرم افزار مایکروسافت ورد بنویسید
و اینتر کنید .میبینید که مقدار زیادی متن ظاهر می شود .اعداد را عوض
کنید تا نتایج دیگری ببینید.

یک عبارت دیپلماتیک در ویندوز

نرم افزار  Notepadرا باز کنید و عبارت » «bush hid the factsرا
تایپ ،ذخیره و پنجره را ببنیدید .حالا فایل ذخیره شده را باز کنید .یکسری
کارکتر عجیب جای عبارت قبلی می بینید.

این یک باگ عجیب در  Unicodeاست و هر زمان که چهار کلمه با

تعداد حرف های  4-3-3-5وارد کنید آن را می بینید .مثلا عبارت
»«cats cat cat baconنیز نتیجه مشابه می دهد.

صداها و موزیک مخفی شده در ویندوز ویستا

در ویندوز ویستا پنجره  Runرا باز کنید و در آن عبارت » «Mediaرا
تایپ کنید .این کار پوشهای حاوی صداها و فایلهای  midiرا باز
میکند که در حالت عادی در دسترس نیست.

راهی جدید برای جستجو

در ویندوزهای /ME/XP/2003 2222اگر به قسمت Find Files or

 Foldersبروید و عبارت » «catch me if you canرا جستجو کنید،
تمامی فایلهای کامپیوتر لیست خواهد شد (ما در ایکس پی امتحان
کردیم و نشد)!

بله ،کامپیوتر شما نیز «حالت خدایی» دارد!

اگر از ویندوز  ( 7یا بالاتر) استفاده می کنید ،یک پوشه در دسکتاپ
بسازید و نام آن را:
}GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C

بگذارید .با این کار گزینه های زیادی در اختیار شما قرار می گیرند ،از

جمله administrative tools, backup and restore
options, security settings.

گشت و گذار در مرورگرهای تو در تو

در نوار آدرس فایرفاکس تایپ کنید :

«chrome://browser/content/browser.xul».به این ترتیب

داخل آن  tabیک مرورگر دیگر ایجاد می شود.

یک صفحه "درباره ما"ی عجیب در فایرفاکس

در نوار آدرس فایرفاکس تایپ کنید » «about:mozillaبا این کار
یک متن پیشگویانه ظاهر می شود و می گوید در آینده مرورگر

فایرفاکس نجات بخش دنیا خواهد شد.

ترجمه متن « :دوقلو»های ممون (یکی از خدایان شیطانی ،در معنی
کنایی جمع آوری حریصانه پول) به هم به جنگ پرداختند .با نزاع آنها
جهان به ورطه «تاریکی» کشانیده شد .جانداران از تاریکی می ترسیدند،
پس یاد گرفتند که «سریع»تر حرکت کنند ،قویتر رشد کنند ،به نقاط

مختلف بروند و تولید مثل کنند .و جانداران یادگرفتند که «آتش» درست

کنند و تاریکی را روشن کنند.

فایرفاکس پر از ربات است

در نوار آدرس فایرفاکس تایپ کنید » «about:robotsو اینتر کنید.

عکس بالا نمایش داده می شود.
ترجمه متن:

خوش آمدید انسانها!

ما برای ملاقاتی صلحآمیز و خیرخواهانه پیش شما آمدهایم!

-رباتها گرچه به انسانها آسیب نمی رسانند اما باعث تنبلی انسانها

شده و از این طریق آنها را بیمار می کنند.

-رباتها چیزهایی دیده اند که شما انسانها هرگز باورتان هم نمی

شود.

-رباتها دوست پلاستیکی شما هستند که قرار است باهاش حسابی

خوش بگذرانید.

-رباتها پشت فلزی براقی دارند که نمیتوانید گازش بگیرید.

و آنها یک نقشه دارند.

در ضمن حتما روی دکمه  Try Againکلیک کنید!

فیلم جنگ ستارگان با کارکترهای اسکی

این مورد از طریق  Telnetقابل دسترسی

است.

اگر مک دارید در ترمینال و اگر ویندوز دارید در  Command Promptعبارت
» «telnet towel.blinkenlights.nlرا تایپ و اینتر کنید .به این ترتیب فیلم
کامل «جنگ ستارگان اپیزود چهارم :یک امید جدید» را با کارکترهای
اسکی می بینید.

در این فیلم بر خلاف فیلم اصلی هن اول شلیک می کند (.بازسازی هیچ
فیلمی بی علت نیست!)

تخم مرغ شانسی های گوگل
"Google "Pacman

!Zerg Rush

Bacon Number
Ariana: 3
Kim, Selena, Taylor and Justin: 3

Google in 1998

I'm Feeling Lucky?

Conway's Game of Life

Google "do a barrel roll

Google blue moon search
How often does the world experience a blue moon? Google Calculator results in Google search knows
and will tell you.

آیکون  TextEditاپل

اگه با دقت به آن نگاه کنید می بینید که متن با این جمله شروع شده
است » «Here's to the crazy onesجمله ای که در یکی از مشهورترین
تبلیغات اپل گفته شده است.

آنالیز روانی Emacs

نرم افزار  Terminalرا باز کنید و عبارت  emacsرا تایپ و اینتر کنید .حالا به
سرعت دکمه های  escو  xرا بزنید و عبارت  psychoanalyze-pinheadرا تایپ
و اینتر کنید .می بینید که مک شروع به صحبت کردن با خود می کند.
برای توقف  ctl+gرا بزنید.

افکت مکیدن هنگام  minimizeشدن پنجره ها

افکت scale

در  System preferencesدر قسمت  Dockشما می توانید از دو
یا  genieهنگام مینیمایز شدن پنجره ها را انتخاب کنید .اما یک گزینه
سوم مخفی نیز وجود دارد.
عبارت «defaults write

برای انتخاب این گزینه  Terminalرا باز کنید و
»com.apple.dock mineffect -string suckرا تایپ کنید .سپس کامپیوتر را
ریستارت کنید .افکت جدید فعال می شود.

بازی تتریس!

برنامه نویسان قدیمی یونیکس چند بازی کوچک را در کدهایشان پنهان
کرده اند .برای بازی تتریس ،ابتدا  Terminalرا باز کنید و سپس »«emacs
را تایپ کرده و  esc+xرا بزنید .سپس » «tetrisرا تایپ و اینتر کنید.

بازی مار!

بازی کلاسیک پنهان دیگر در یونیکس «مار» است .برای راه اندازی مانند
بازی تتریس عمل کنید فقط به جای عبارت » «tetrisتایپ کنید«snake».

وقایع مهم هر یک از روزهای سال

برای نمایش وقایع تاریخی مهم هر یک از روزهای سال ترمینال را باز
کنید و عبارت » «cat /usr/share/calendar/calendar.historyرا تایپ کنید.

متن پنهان در آیکونKeynote

در بالای متن نوشته است  Q4 2008اما خود متن چیز دیگری می گوید.
متن مربوط به یکی از شعرهای گروه  Spring Awakeningاست .گویا کسی
در کوپرتینو علاقه زیادی به موسیقی دارد.

کنایه به ویندوز

اگر یک کامپیوتر ویندوز در شبکه شما باشد ،مک آن را به آیکون بالا
نشان می دهد .یک مونیتور ( CRTقدیمی) که صفحه معروف بلو اسکرین
)(the Blue Screen of Deathبر آن نقش بسته!

دستور طبخ غذای مخفی

Fields Cookies خانم

چند برنامه نویس دیوانه یک دستور طبخ غذا برای
 ترمینال را باز کنید و عبارت. آن هم در کامپیوتر شما،گذاشته اند
.« را در آن تایپ و اینتر کنیدopen /usr/share/emacs/22.1/etc/COOKIES»

A Famous Steve Jobs Speech Is
Hidden on Your Mac
You can access the speech file from the
Terminal quickly using the cat command, just
paste the following into a Terminal window:
cat
/Applications/Pages.app/Contents/Resources/Apple.txt

