ﻓﻠﺶ ﺑﺎ ﻓﺮازﻫﺎ و ﻓﺮودﻫﺎﯾﺶ

آﯾﺎ ﻓﻠﺶ زودﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮد؟

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﮕﺎن ﮐﺎﻣﻼ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن روزﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق زودﺗﺮ از آنﭼﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺶ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی  encoding.comدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎل  2016ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺎرﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻠﺶ ﺑﻪﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن زود ﻫﻨﮕﺎم را ﺑﺮای ﻓﻠﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

وبﮔﺮدی ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 10ﻣﺮورﮔﺮ وب ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺎ ﺳﺒﮏ و ﺳﺮﯾﻊ
اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻠﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  15درﺻﺪ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻓﻠﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،اﯾﻦ
ﮔﺰارش اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻓﻠﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎﺻﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن آن
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻠﺶ در ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  15درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از
 21درﺻﺪ ﺑﻪ  6درﺻﺪ ﺗﻨﺰول ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ،ﮐﺪک وﯾﺪوﯾﯽ ﻓﻠﺶ در  24ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﻮد«.
در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2000ﻣﯿﻼدی ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﻄﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎزیﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﻠﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ
رﻧﮓ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻓﻠﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ

ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ورﻃﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻗﺮار ﮔﯿﺮد) .رﺧﻨﻪای ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت Hacking
 Teamﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داد ﺗﺎ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ را از راه دور روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی را در اﯾﻦ آدرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ادوﺑﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻠﺶ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ از ﻧﺎم آن ﺧﻼص ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﺠﺪد  Flash Professionalﺑﻪ  Abode Animate CCﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﻧﯿﻤﺸﯿﻦﺳﺎزی ﺑﺮای وب و ﻓﺮاﺗﺮ از وب ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر
ﻃﺮاﺣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

 8افزونه رایگان کروم برای قدرتمندسازی گوگل درایو
 10مرورگر وب ناشناخته اما سبک و سریع
با این  13افزونه کاربردی کروم متفاوت از دیگران اینترنتگردی کنید  +لینک دانلود
با این ترفندها سرعت کروم کند شده را افزایش دهید
مایکروسافت به عمر اینترنت اکسپلورر  8و  9و  10پایان داد
ده افزونه برتر کروم که غالب کاربران به آنها نیاز دارند
قابلیت »مرور امن« به کروم نسخه موبایل افزوده شد
از این پس حملات تزریق کد باینری در مایکروسافت اچ جایی ندارند
سرانجام فایرفاکس ویژه  iOSمنتشر شد
آیا آندروید و سیستمعامل کروم ادغام میشوند؟
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