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45 ترفند کاربردی در دنیای مرورگرها وب

ــود.  ــتفاده می ش ــای وب اس ــیاری در دنی ــای بس ــروزه از مرورگره ام
ــر  ــود مرورگ ــای خ ــب نیازه ــر حس ــکتاپ ب ــراه و دس ــران هم کارب
ــا  ــتفاده از مرورگره ــا اس ــران ب ــد. کارب ــه کار می گیرن ــان را ب محبوبش
می تواننــد صفحــات وب را مشــاهده کننــد، امــا همــه آن هــا در 
ــی  ــرعت دسترس ــازی س ــون بهینه س ــی همچ ــازی مکانیزم های پیاده س
ــم  ــت از حری ــات، محافظ ــردن تبلیغ ــدود ک ــات وب، مس ــه صفح ب
خصوصــی کاربــران، پیشــگیری از اجــرای کدهــای مخــرب و مســائلی از 
ایــن دســت، یکســان عمــل نمی کننــد. در دنیــای نرم افــزار مهــم ایــن 
نیســت کــه بتوانیــد بــا نرم افــزار کار کنیــد، مهــم ایــن اســت کــه بــا 
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ــکل از  ــن ش ــه ایده آل تری ــوید و ب ــنا ش ــا آش ــای نرم افزاره ریزه کاری ه
ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــای خ نرم افزاره

 مرورگرهــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند. تفــاوت کاربــر حرفــه ای 
ــا  ــن ریزه کاری ه ــا ای ــنایی او ب ــزان آش ــه می ــه ای، ب ــر غیرحرف ــا کارب ب
بازمی گــردد. در دنیــای مرورگرهــا آشــنایی بــا افزونه هــای مهــم و تســلط 
بــر ترفندهــای کلیــدی، باعــث می شــود تجربــه کاربــری دو کاربــر بــا هــم 

متفــاوت باشــد. 

ــی تعــدادی  ــه معرف ــم ب ــاب ســعی کردی ــن کت ــر همیــن اســاس، در ای ب
ــی  ــه معرف ــار ب ــن گفت ــم. در ای ــا بپردازی ــای مرورگره ــای دنی از ترفنده
ــری  ــر کارب ــد و ه ــردی دارن ــه کارب ــه جنب ــم ک ــی پرداخته ای ترفندهای
به ســادگی می توانــد بــا آن هــا کار کنــد. همچنیــن در انتهــای ایــن مقالــه 
ترفندهــای مربــوط بــه مرورگرهــا کــروم و ســافاری را در دنیــای اندرویــد 

ــم. ــی کرده ای ــون بررس و آی ف

ایــن مطلــب یکــی از مقــاالت )ماهنامــه شــبکه - شــماره 179 ( اســت. 
بــرای دانلــود نســخه الکترونیکــی ماهنامــه اینجــا کلیــک کنیــد. 

با عضویت در سایت    آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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 ترفندهای کروم

1. محدود کردن پخش فایل های چندرسانه ای
ــواع  ــاز می شــود، ویدیوهــا و ان ــا مایــل هســتید زمانی کــه صفحــه ای ب آی
مختلــف محتــوای فلــش به طــور خــودکار پخــش نشــوند؟ در نــوار آدرس 
کــروم عبــارت chrome://settings/content را وارد کنیــد. صفحــه را 
بــه پاییــن پیمایــش کــرده تــا بــه بخــش Plug-ins برســید. ســپس گزینه 
Click to Play را انتخــاب کنیــد. از ایــن پــس محتــوای چندرســانه ای بــه 

صــورت جعبــه خاکســتری رنگــی بــه نمایــش درمی آیــد. 

در ایــن حالــت بــرای اینکــه محتــوای چندرســانه ای فعال شــود، بایــد روی 
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آن کلیــک کــرد. البتــه بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه ایــن کار ممکــن 
اســت در رونــد کاری بعضــی از ســایت ها مشــکل بــه وجــود آورد. بــرای 
ــد و  ــک کنی ــه Manage Exceptions کلی ــن مشــکل روی دکم ــل ای ح

ــرار دهیــد.  ســایت های مدنظــر را در فهرســت ســفید ق

2. بستن زبانه ها با کلید میان ماوس
ــی از  ــا به راحت ــه زبانه ه ــن موضــوع اطــاع داشــته باشــید ک شــاید از ای
ــا  ــا آی ــوند. ام ــارج از آن وارد می ش ــا خ ــل ی ــه داخ ــا ب ــل پنجره ه داخ
ــد  ــا می توانی ــت روی زبانه ه ــرای مدیری ــه ب ــه را می دانســتید ک ــن نکت ای
ــوان  ــد را روی عن ــن کلی ــر ای ــد؟ اگ ــاوس اســتفاده کنی ــان م ــد می از کلی

ــال بســته می شــود. ــه فع ــد، زبان ــه ای فشــار دهی زبان

3. باز کردن لینک ها با کلید میان ماوس
ــد  ــد می توان ــن کلی ــز دارد. ای ــری نی ــرد دیگ ــاوس کارب ــان م ــد می کلی
لینکــی در زبانــه جدیــدی در پس زمینــه بــاز کنــد. در نتیجــه بــدون اینکه 
محتــوای اصلــی دســتخوش تغییــرات شــود، به راحتــی لینک هــا در زبانــه 

ــوند. ــاز می ش ــدی ب جدی

4. روش دیگری برای باز کردن لینک ها
اگــر تمایــل نداریــد از کلیــد میــان مــاوس اســتفاده کنیــد، راهــکاری 
ــه دارد و  ــن نگ ــد Ctrl را پایی ــود دارد. چنانچــه کلی ــز وج ــری نی دیگ
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ــدی  ــه جدی ــا در زبان ــد، لینک ه ــار دهی ــاوس را فش ــپ م ــد چ کلی
ــاز می شــوند. اگــر کلیــد Shift را پاییــن نگــه داریــد و کلیــد چــپ  ب
ــاز  ــدی ب ــا در پنجــره جدی ــار لینک ه ــن ب ــد، ای ــاوس را فشــار دهی م

می شــوند.

5. باز کردن نتایج در یک صفحه جدید
ــای Alt+Enter را  ــد و کلیده ــه ای را وارد کنی ــوار آدرس کلم ــر در ن اگ
فشــار دهیــد، بــه جــای اینکــه نتایــج در زبانه جــاری نشــان داده شــود، در 

ــاز می شــود.  ــدی ب صفحــه جدی

6. سفارشی سازی زبانه های جدید
آیــا احســاس می کنیــد زبانه هــای کــروم یکنواخــت هســتند؟ گــوگل بــه 
ــاز کنیــد؛  ــه ســبک دیگــری زبانه هــای خــود را ب شــما اجــازه می دهــد ب
ــرای  ــوند. ب ــان داده ش ــی نش ــت سفارش ــا در حال ــه زبانه ه ــوری ک به ط
ــد.  ــاز داری ــی New Tab Redirect نی ــه  جانب ــه افزون ــور ب ــن منظ ای
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زمانی کــه ایــن افزونــه را نصــب کــرده و در بخــش تنظیمــات آن گزینــه 
Chrome Apps یــا گزینه هــای دیگــر را انتخــاب کنیــد، آن گاه مشــاهده 
خواهیــد کــرد هــر زمــان زبانــه جدیــدی ســاخته می شــود و دیگــر صفحــه 
ســاده یــا تصویــری بندانگشــتی از ســایت هایی کــه قبــًا دیــده شــده اند، 

نشــان داده نخواهــد شــد. )لینــک دانلــود زبانــه(

7. انتقال گروهی زبانه ها
ــا بســته  ــه یک مرتبــه انتقــال پیــدا کننــد ی اگــر قصــد داریــد چنــد زبان
شــوند، کلیــد Shift را پاییــن نگــه داریــد و روی عنــوان هــر زبانــه کلیــک 
کنیــد. در ایــن حالــت همــه زبانه هــا انتخــاب شــده و به آســانی بــا فراینــد 
کشــیدن )drag(، بــه پنجــره جدیــد منتقــل شــده یــا همــه آن هــا به طــور 

ــد Ctrl+W بســته می شــوند. ــا فشــار کلی ــان، ب هم زم
  

8. باز گرداندن زبانه ها 
 ،Ctrl+Shift+T آیــا زبانــه ای را به اشــتباه بســته اید؟ بــا ترکیــب کلیدهــای
می توانیــد زبانــه بسته شــده را مجــدداً بــاز کنیــد. هــر بــار ایــن ترکیــب را 

فشــار دهیــد، زبانه هایــی کــه قبــًا بســته شــده اند، بــاز می شــوند.

9. مشاهده صفحاتی که بیشتر بازدید شده اند
بــا اســتفاده از ترکیــب کلید هــای Ctrl+H، بــه تاریخچــه بازدیدهــا 
دسترســی خواهیــد داشــت. امــا بــرای اینکــه مشــاهده کنید، چــه صفحاتی 
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ــوار  ــار ن ــه در کن ــه Back ک ــی اســت دکم ــد شــده اند، کاف بیشــتر بازدی
آدرس قــرار دارد، کلیــک چــپ مــاوس را نگــه داریــد. ایــن کار بــا پاییــن 

ــر اســت. ــز امکان پذی ــان مــاوس نی ــد می نگهداشــتن کلی

10. جستجوی سریع یک متن
اگــر متــن یــا کلمــه ای را در صفحــه ای انتخــاب کنیــد و روی آن کلیــک 
راســت کنیــد، فهرســتی ظاهــر می شــود کــه متــن انتخابــی را همــراه بــا 
ــه،  ــن گزین ــا انتخــاب ای ــارت search google for نشــان می دهــد. ب عب
ــه شــما نشــان داده  ــی ب ــا متــن انتخاب ــج گــوگل متناســب ب صفحــه نتای

می شــود. 
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11. یک جستجوی سریع
ــوار  ــمت ن ــه س ــد و آن را ب ــاب کردی ــه ای انتخ ــی را در صفح ــر متن اگ
ــرای جســت وجوی  آدرس کشــیدید، کــروم به طــور خــودکار از گــوگل ب

ــد. ــتفاده می کن آن اس

12. جستجوی فایل های ذخیره شده در گوگل درایو
بــا کمــک کــروم می توانیــد مســتقیماً بــه جســت وجوی فایل هــای 
ــوار آدرس کلیــک راســت کــرده و  ــد. در ن ــو بپردازی خــود در گوگل درای
از فهرســت ظاهرشــده، گزینــه Edit search engines را انتخــاب کنیــد. 
ــور جســت وجو را Google Drive، کلمــه  ــام موت در پنجــره ظاهرشــده، ن
 URL یــا هــر کلمــه کلیــدی کــه مایــل هســتید_ و آدرس _ gd کلیــدی را
 را http://drive.google.com/?hl=en&tab=bo#search/%s تنظیــم 
ــز  ــل نی ــد در جی می ــن ترفن ــد. همی ــد Done را فشــار دهی ــد و کلی کنی
ــدی راgm  و آدرس  ــه کلی ــت کلم ــی اس ــود. کاف ــتفاده ش ــد اس می توان
 https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#search/%s را   URL

تعییــن کنیــد.

13. پیمایش صفحه رو به باال
می دانیــد کــه بــا فشــار کلیــد Space، صفحــه بــه ســمت پاییــن پیمایــش 
ــود  ــث می ش ــب Shift+space باع ــتید ترکی ــا می دانس ــا آی ــود، ام می ش

پیمایــش صفحــه رو بــه بــاال انجــام شــود؟
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14. دسترسی به فایل ها 
کــروم ایــن توانایــی را دارد تــا هماننــد File Explorer، نــام فایل هــا و پوشــه ها 
را بــه شــما نشــان دهــد. بــرای ایــن منظــور نــام درایــو مدنظــر خــود را _ 
بــرای مثــال \:C  _ در نــوار آدرس وارد کنیــد و کلیــد enter را فشــار دهیــد. 

با عضویت در سایت    آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
www.shabakeh-mag.com

        را در تلگرام دنبال کنید
telegram.me/shabakehmag
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ترفندهای اینترنت اکسپلورر

ترفندهای مرورگر اینترنت اکسپلورر
ــروز  ــای ام ــی در دنی ــافت اچ، در حال ــر مایکروس ــدوز 10 و مرورگ وین
اســتفاده می شــوند کــه هنــوز هــم بخــش عمــده ای از کاربــران همچنــان 
ــتفاده  ــت اکســپلورر اس ــدوز 7 و اینترن از سیســتم عامل هایی همچــون وین
ــرده  ــام ک ــور رســمی اع ــه مایکروســافت به ط ــود اینک ــا وج ــد. ب می کنن
اســت دیگــر هیــچ قابلیــت جدیــدی بــه ایــن مرورگــر افــزوده نخواهــد 
ــد.  ــن مرورگــر اســتفاده می کنن ــان از ای ــران همچن شــد، بســیاری از کارب
بــر همیــن اســاس در ایــن قســمت بــه معرفــی تعــدادی از تکنیک هــای 

ــم.  ــر می پردازی ــن مرورگ ــب ای جال
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15. نحوه باز شدن مرورگر
ــق  ــا آن  را مطاب ــی را می دهــد ت ــن توانای ــه شــما ای اینترنــت اکســپلورر ب
بــا ســیلقه خــود تنظیــم کنیــد. بــه عبــارت دیگــر، آن گونــه کــه دوســت 
ــده در  ــمبل چرخ دن ــور روی س ــن منظ ــرای ای ــود. ب ــاز ش ــد، IE ب داری
 Internet Options مرورگــر اینترنــت اکســپلورر کلیــک کــرده و گزینــه
را انتخــاب کنیــد. در پنجــره ظاهرشــده در زبانــه General بخشــی بــه نام 

Startup قــرار دارد. در ایــن بخــش دو گزینــه زیــر وجــود دارد: 
Start with tabs from the last session: بــا هــر بــار بســتن اینترنــت 
اکســپلورر، وضعیــت زبانه هــا حفــظ می شــود و در مراجعــه بعــدی دوبــاره 

در اختیارتــان قــرار خواهــد گرفــت. 
Start with home page: ایــن گزینــه بــه اینترنــت اکســپلورر می گویــد 
در هــر بــار اجــرا، بــر مبنــای محتــوای قرارگرفتــه در Home Page عمــل 

 . کند

16. تغییر جنبه های بصری 
ــده،  ــای کلیک ش ــون لینک ه ــر، همچ ــی عناص ــگ بعض ــد رن ــی بای گاه
ــرای  ــد. ب ــدا کنن ــر پی ــن دســت، تغیی ــواردی از ای ــه و م ــون، پس زمین مت
 Internet Options ــه ــد و گزین ــت Tools بروی ــه فهرس ــور ب ــن منظ ای

ایــن مطلــب یکــی از مقــاالت )ماهنامــه شــبکه - شــماره 179 ( اســت. 
بــرای دانلــود نســخه الکترونیکــی ماهنامــه اینجــا کلیــک کنیــد. 
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ــکان  ــه General در بخــش Appearance، ام ــد. در زبان را انتخــاب کنی
تغییــر رنــگ، زبــان و فونت هــا وجــود دارد. اینترنــت اکســپلورر 
ــدوز  ــتم عامل وین ــای سیس ــا و فونت ه ــرض از رنگ ه ــور پیش ف به ط

ــد. ــتفاده می کن اس

17. پر کردن خودکار فرم ها
ــایت های  ــواره در س ــه هم ــتید ک ــی هس ــروه از کاربران ــزو آن گ ــر ج اگ
ــای  ــرر کادره ــردن مک ــر ک ــک پ ــوید، بدون ش ــو می ش ــف عض مختل
ــپلورر  ــت اکس ــت. اینترن ــده اس ــته کننده ای ش ــان کار خس ــراری برایت تک
بــه شــما پیشــنهاد می کنــد از قابلیــت AutoComplete اســتفاده کنیــد. 
ــوار  ــه در ن ــی ک ــا و اطاعات ــد، داده ه ــال باش ــت فع ــن قابلی ــه ای زمانی ک
ــده و در  ــره ش ــوند، ذخی ــات وارد می ش ــای درون صفح ــا کادره آدرس ی
ــن  ــم ای ــازی و تنظی ــرای فعال س ــوند. ب ــتفاده می ش ــدی اس ــات بع مراجع
قابلیــت بــه فهرســت Tools برویــد و گزینــه Internet Options را 

انتخــاب کنیــد. 

در پنجــره ظاهرشــده روی زبانــه Content کلیــک کــرده و در بخــش 
پنجــره  در  کنیــد.  کلیــک   Settings دکمــه  روی   AutoComplete
ظاهرشــده  گزینه هــای مدنظــر خــود را فعــال کنیــد. از ایــن پــس بــا یــک 
کلیــک ســاده همه چیــز بــه صــورت خــودکار در اختیارتــان قــرار خواهــد 

گرفــت. 
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18. مدیریت تاریخچه مرورگر
زمانی کــه به طــور مرتــب از مرورگــر خــود اســتفاده کنیــد، تاریخچــه ای 
از فعالیت هــا ذخیره ســازی می شــوند. اگــر تمایــل داریــد فضــای 
هارددیســک خــود را آزاد کنیــد یــا جــزو آن گــروه از کاربرانــی هســتید 
کــه موضــوع حریــم خصوصــی بــرای آن هــا مهــم بــه شــمار مــی رود، 
ــید.  ــته باش ــت داش ــود مدیری ــای خ ــه بازدیده ــر تاریخچ ــد ب می توانی
ــه Internet Options را  ــت Tools گزین ــور از فهرس ــن منظ ــرای ای ب

انتخــاب کنیــد.

Brows- ــام ــه ن ــی ب ــره بخش ــن پنج ــه ای General در میان ــه  در زبان
ing history وجــود دارد. اگــر روی دکمــه Delete کلیــک کنیــد، 
پنجــره ای ظاهــر می شــود کــه در آن، مــواردی کــه الزم اســت حــذف 
ــا کلیــک روی دکمــه Delete داده هــای  شــوند، نشــان داده می شــود. ب

ــوند. ــاک می ش ــر پ ــه مرورگ ــده در تاریخچ ضبط ش
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19. بازدید از وب در حالت محافظت شده
همــه مرورگرهــای بــزرگ قابلیتــی بــه نــام Private Mode  را در اختیــار 
ــان  ــت باعــث می شــود در زم ــن قابلی ــد. ای ــرار می دهن ــران خــود ق کارب
دیــدن صفحــات وب، هیچ گونــه داده ای روی کامپیوتــر ذخیره ســازی 
نشــود. اگــر از کامپوتــری در مــکان عمومــی ایمیــل خــود را بــاز می کنیــد 
یــا قصــد داریــد بــه حســاب های بانکــی خــود بــه شــیوه ایمــن دسترســی 
ــد.  ــتفاده کنی ــه Private Mode اس ــت از گزین ــر اس ــید، بهت ــته باش داش
 Private Mode زبانــه ویــژه ای بــه نــام Ctrl+Shift+P ترکیــب کلیدهــای
ــای  ــی داده ه ــود، تمام ــته ش ــه بس ــن زبان ــه ای ــد. زمانی ک ــاز می کن را ب

ــاک می شــوند. ــه به طــور خــودکار پ ــن زبان ــا ای ــط ب مرتب

20. باز گرداندن تغییرات
اگــر تغییراتــی روی مرورگــر خــود اعمــال کرده ایــد کــه باعــث بــه وجــود 
آمــدن مشــکاتی شــده  اســت، بــا کمــک IE می توانیــد ایــن تغییــرات را 
 Tools بــه حالــت اولیــه خــود بازگردانیــد. بــرای ایــن منظــور از فهرســت
 Advanced ــه ــه زبان ــد، ب ــاب کنی ــه Internet Options را انتخ گزین

برویــد و روی دکمــه reset کلیــک کنیــد.

21. مدیریت بر پنجره های تبلیغاتی
اگــر پنجره هــای ناخواســته تبلیغاتــی باعــث آزار شــما شــده اند، می توانیــد 
ویژگــی Pop-up Blocker را روشــن کنیــد. ایــن ویژگــی تــا حــد امــکان از 
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شــما در برابــر تبلیغــات ناخواســته محافظــت می کنــد. بــرای ایــن منظــور 
بــه فهرســت Tools برویــد، گزینــه Internet Options را انتخــاب کنیــد 
و بــه زبانــه Privacy برویــد. در بخــش میانــی پنجــره گزینــه ای بــه نــام 
ــر قصــد  ــد. اگ ــال کنی ــه را فع ــن گزین ــود دارد. ای Pop-up Blocker وج
داریــد بــر نحــوه مســدود کــردن تبلیغــات مربــوط بــه ســایت ها نظــارت 
داشــته باشــید، روی دکمــه Settings کلیــک کــرده و تنظیمــات مدنظــر 

خــود را اعمــال کنیــد.

با عضویت در سایت    آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
www.shabakeh-mag.com

        را در تلگرام دنبال کنید
telegram.me/shabakehmag
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ترفندهای فایرفاکس

در حالــی کــه ایــن روزهــا همه جــا صحبــت از مرورگــر کــروم اســت، امــا 
کاربــران فایرفاکــس همچنــان بــه مرورگــر منبع بــاز خــود وفــادار مانده اند 
ــرای آن  و همچــون گذشــته از ایــن مرورگــر و افزونه هــای عرضه شــده ب
اســتفاده می کننــد. امــا در میــان هــزاران افزونــه کاربــردی کــه بــرای ایــن 
مرورگــر عرضــه شــده اســت، بــاز هــم تکنیک هــا و ترفندهــای پنهانــی در 
آن وجــود دارد؛ ترفندهایــی کــه باعــث افزایــش ســرعت، روان تــر شــدن و 

بهــره وری بیشــتر ایــن مرورگــر می شــود.
ایــن مطلــب یکــی از مقــاالت )ماهنامــه شــبکه - شــماره 179 ( اســت. 

بــرای دانلــود نســخه الکترونیکــی ماهنامــه اینجــا کلیــک کنیــد. 

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/information-feature/3152
http://www.shabakeh-mag.com/information-feature/3152
http://www.shabakeh-mag.com/information-feature/3185
http://www.shabakeh-mag.com/information-feature/3185
http://www.shabakeh-mag.com/product/mag/3081
http://www.shabakeh-mag.com/product/mag/3081
http://www.shabakeh-mag.com/product/mag/3081


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  6 | مرورگر  1|   45 ترفند مرورگرها |  19

22. ذخیره سازی بوک مارک ها
زمانی کــه در دنیــای وب بــه گشــت وگذار می پردازیــد، ســایت های 
ــران  ــه کارب ــا تکنیــک بوک مــارک  ب ــد. مرورگرهــا ب ــدا می کنی ــی پی خوب
اجــازه می دهنــد آدرس ســایت ها را ذخیره ســازی کننــد. امــا ایــن 
ــض  ــود را تعوی ــتم عامل خ ــه سیس ــد ک ــواب می ده ــی ج ــک هنگام تکنی
ــان  ــا از می ــا تعویــض سیســتم عامل، همــه بوک مارک ه نکــرده باشــید. ب
ــار  ــود را در اختی ــای خ ــه بوک مارک ه ــه همیش ــرای اینک ــد. ب می رون
ــا در  ــی پشــتیبان گیری از بوک مارک ه ــد از ویژگ ــید، می توانی ــته باش داش
فایرفاکــس اســتفاده کنیــد. ترکیــب کلیدهــای Ctrl+Shift+B باعــث ظاهر 
ــن  ــاالی ای ــود. در ب ــا می ش شــدن پنجــره پشــتیبان گیری از بوک مارک ه
ــرای  ــه ب ــام Import  &  Backup وجــود دارد ک ــه ن ــه ای ب پنجــره گزین
بوک مارک هــای  کــردن  وارد  یــا  بوک مارک هــا  از  پشــتیبان گیری 

ــوند. ــتفاده می ش ــده اس ذخیره ش

23. افزایش سرعت فایرفاکس
فایرفاکــس صفحــات را بــا ســرعت خوبــی بــاز می کنــد، امــا اگــر می خواهیــد 
ســرعت فایرفاکــس را افزایــش دهیــد، نرم افــزار SpeedyFox را پیشــنهاد 
مؤلفه هایــی همچــون  بــر  نظــارت  بــا  نرم افــزار  ایــن  می کنیــم. 
 ،SQLITE database کوکی هــا و همچنیــن فشــرده کــردن حجــم
ــزار  ــن اب ــد. ای ــش می ده ــما را افزای ــر ش ــرعت مرورگ ــره وری و س به
ــد.  ــی می کن ــس را بررس ــی فایرفاک ــل اصل ــرض پروفای ــور پیش ف به ط
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ــرد. ــت ک ــوان آن را دریاف ــن آدرس می ت از ای

24. مشاهده گذرواژه ها
بــرای اینکــه گذرواژ ه هــای ذخیره شــده در فایرفاکــس را مشــاهده کنیــد، 
بــه فهرســت Tools برویــد و گزینــه Options را انتخــاب کنیــد. در پنجره 
ظاهرشــده، روی گزینــه Security کلیــک کــرده و در ادامــه روی دکمــه 
Save Logins کلیــک کنیــد. در صفحــه ظاهرشــده بــا کلیــک روی دکمــه 
ــف  ــاب های مختل ــرای حس ــه ب ــی را ک Show Passwords، گذرواژه های

تعییــن کرده ایــد، مشــاهده خواهیــد کــرد.
 

25. راهکار دیگر افزایش سرعت
ــرکت های  ــت و ش ــرعت اس ــش س ــت از افزای ــا صحب ــه ج ــروزه هم ام
ــران خــود را متقاعــد ســازند  ــد کارب تولیدکننــده مرورگرهــا ســعی دارن
کــه ســریع ترین مرورگــر را در اختیــار آن هــا قــرار می دهنــد. در حالــی 
ــرای بهینه ســازی ســرعت فایرفاکــس وجــود  ــی ب ــه ابزارهــای مختلف ک
ــرعت  ــش س ــرای افزای ــی ب ــس، گزینه های ــاق فایرفاک ــا در اعم دارد، ام
وجــود دارد. زبانــه جدیدی بــاز کــرده و عبــارت about:config را درون 
آن وارد کنیــد، روی دکمــه I’ll be careful, I  Promise! کلیــک کــرده و 
 browser.sessionhistory.max_entries ــارت در کادر جســت وجو عب
ــه در حافظــه  ــای URL را ک ــداد آدرس ه ــر تع ــن متغی ــد. ای را وارد کنی
ــرض 50  ــدار پیش ف ــد. مق ــرل می کن ــوند، کنت ــره می ش فایرفاکــس ذخی
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اســت، امــا مقــدار 10 یــا 20 گزینــه، ایــده آل بــرای آن بــه شــمار مــی رود. 

در پاییــن صفحــه کلیــک راســت کــرده، از فهرســت New گزینــه Integer را 
 nglayout.initialpaint.delay انتخاب کنیــد. در پنجره  ظاهرشــده عبــارت
را وارد کنیــد و کلیــد ok را فشــار دهیــد. در پنجــره ای کــه مجــدداً ظاهــر 
می شــود، مقــدار صفــر را وارد کنیــد. ایــن تنظیــم مانــع از آن می شــود کــه 
فایرفاکــس بیهــوده بــرای برقــراری ارتبــاط بــرای بار گــذاری عناصــری از 

صفحــه منتظــر بماند.

26. کنترل کش مورد استفاده
ــه  ــد، ب ــه کن ــه هارددیســک مراجع ــدازه ب ــش از ان ــر بی چنانچــه مرورگ
همــان نســبت کارایــی اش کاهــش پیــدا می کنــد. بــرای حــل ایــن مشــکل 
بهتــر اســت فضــای کــش فایرفاکــس را محــدود کنیــد. هماننــد ترفنــد 
شــماره قبــل، عبــارت about:config را در زبانــه جدیــدی وارد کنیــد. در 
کادر جســت وجو عبــارت browser.cache.disk.capacity را وارد کنیــد. 
ــدار 4096  ــا مق ــت. آن را ب ــا 358.400 اس ــر ب ــرض براب ــدار پیش ف مق
جایگزیــن کنیــد. از ایــن پــس فایرفاکــس از فضــای کمتری از هارددیســک 

ــد. ــتفاده می کن اس

27. کاهش ترافیک داده ای
آیــا تمایــل داریــد ترافیــک داده هــای شــما کاهــش پیــدا کننــد؟ بــرای 
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ایــن منظــور بایــد بــه فایرفاکــس اعــام کنیــد فقــط داده هــا و محتــوای 
ــد.  ــذاری کن ــد، بارگ ــاز داری ــا نی ــه آن ه ــه ب ــی را ک ــا صفحات ــط ب مرتب
ــد. در  ــدی وارد کنی ــه جدی ــن منظــور about:config را در زبان ــرای ای ب
نــوار جســت وجو عبــارت network.prefetch-next را وارد کنیــد. 
 True ــا ــر ب ــرض براب ــدار پیش ف ــد، مق ــاهده می کنی ــه مش ــه ک همان گون
اســت. بــا دوبــار کلیــک روی ایــن مقــدار، وضعیــت آن False می شــود. از 

ــود. ــال می ش ــه غیرفع ــس واکشــی اولی ــن پ ای

28. یادآوری زبانه های باز قبلی
اگــر جــزو آن گــروه از کاربرانــی هســتید کــه همــواره زبانه هــای متعلــق 
ــد، در  ــه  می دارن ــاز نگ ــود ب ــر خ ــف را در مرورگ ــایت های مختل ــه س ب
نتیجــه بایــد بتوانیــد در مراجعــه بعــدی بــه فایرفاکــس بــه ایــن زبانه هــا 
 Tools ــت ــه فهرس ــور ب ــن منظ ــرای ای ــید. ب ــته باش ــی داش دسترس
ــد و گزینــه Options را انتخــاب کنیــد. در پنجــره ظاهرشــده در  بروی
زبانــه General، فهرســت کشــویی When Firefox starts را بــاز کــرده 
ــاب  ــه Show my windows and tabs from last time را انتخ و گزین

کنیــد. 

29. نتایج جستجو در یک زبانه جدید
ــت وجو وارد  ــرای جس ــه ای را ب ــس کلم ــوار آدرس فایرفاک ــه در ن چنانچ
کنیــد، نتیجــه ایــن محــاوره در صفحــه جــاری نمایــش داده می  شــود، امــا 
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اگــر قصــد داریــد نتایــج محاوره هــا در زبانــه جدیدی بــاز شــود، دو راهکار 
 Alt+Enter ــب ــد Enter از ترکی ــای کلی ــه ج ــه ب ــود دارد. اول اینک وج
ــوار آدرس  ــارت about:config را در ن ــد. در روش دوم عب ــتفاده کنی اس
ــارت  ــد. در کادر جســت وجو عب ــد Enter را فشــار دهی ــد و کلی وارد کنی
browser.search.openintab را وارد کــرده و روی مقــدار آن دوبــار 
کلیــک کنیــد. بــا ایــن کار مقــدار آن از False بــه True تغییــر وضعیــت 
می دهــد. از ایــن پــس نتایــج حاصــل از محاوره هــا در زبانــه جدیــدی بــاز 
می شــود. هــر زمــان تصمیــم گرفتیــد مقادیــر ترفندهایــی را کــه بــه آن هــا 
اشــاره شــد بــه حالــت اولیــه بازگردانیــد، کافــی اســت روی مقادیــر کلیک 

راســت کــرده و گزینــه Reset را انتخــاب کنیــد.

با عضویت در سایت    آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
www.shabakeh-mag.com

        را در تلگرام دنبال کنید
telegram.me/shabakehmag
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ترفندهای مرورگر کروم ویژه اندروید

ــای  ــای دنی ــدادی از ترفنده ــی تع ــه معرف ــه ب ــش از مقال ــن بخ ــا ای ت
مرورگرهــای دســکتاپی پرداختیــم. اکنــون زمــان آن رســیده اســت تــا بــه 
ــم. ــز نگاهــی بیندازی ــای مرورگرهــای همــراه نی ــد ســاده  دنی ــد ترفن چن

ترفندهای مرورگر کروم ویژه اندروید
بــدون شــک مرورگــر کــروم ایــن روزهــا حــرف اول را می زنــد. ســرعت 
ــای  ــون همت ــا همچ ــت ت ــده اس ــث ش ــروم باع ــراه ک ــخه هم ــاالی نس ب
دســکتاپی خــود، بــا اســتقبال خوبــی از ســوی کاربــران روبــه رو شــود. امــا 
ــه  ــن زمین ــه ای در ای ــری حرف ــه کارب ــه ب ــال آن هســتید ک ــه دنب ــر ب اگ

تبدیــل شــوید، بــا مــا همــراه باشــید.
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30. حرکت سریع میان زبانه های کروم

ــه  ــد، جعب ــروم آندروی ــه در ک ــای قرارگرفت ــن ویژگی ه ــی از جالب تری یک
کوچکــی اســت کــه در کنــار نــوار آدرس URL قــرار دارد و نشــان می دهد 
چــه تعــداد زبانــه بــاز در مرورگــر خــود داریــد. اگــر تعــداد زبانه هــای باز 
مرورگــر زیــاد شــده اســت و می خواهیــد بیــن آن هــا به راحتــی حرکــت 
کنیــد، کافــی اســت عــددی را کــه در ســمت راســت بــاالی مرورگــر بــه 
ــت  ــا حرک ــن زبانه ه ــی بی ــا به راحت ــرده ت ــس ک ــد، لم ــش در می آی نمای

 . کنید

31. همگام سازی کروم با دستگاه های مختلف
ــا  ــا ی ــه بوک مارک ه ــی ب ــود دسترس ــث می ش ــازی باع ــی همگام س ویژگ
تنظیمــات روی دســتگاه های مختلــف امکان پذیــر باشــد. ابتــدا بــه مرورگــر 
Set-  کــروم در لپ تــاپ یا دســکتاپ بروید. در فهرســت کــروم روی گزینــه

tings کلیــک کنیــد. در صفحــه تنظیمــات روی گزینــه Sign in کلیک کرده 
و در پنجــره ظاهرشــده آدرس ایمیــل و گــذرواژه خــود را وارد کنیــد. در ایــن 
حالــت پیغامــی بــه شــما داده می شــود کــه اعــام می کنــد دســتگاه آمــاده 
 Advanced Sync ــا کلیــک روی دکمــه ــن ب همگام ســازی اســت. همچنی

ایــن مطلــب یکــی از مقــاالت )ماهنامــه شــبکه - شــماره 179 ( اســت. 
بــرای دانلــود نســخه الکترونیکــی ماهنامــه اینجــا کلیــک کنیــد. 
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ــود. در  ــر می ش ــرفته تر امکان پذی ــات پیش ــه تنظیم ــی ب Settings، دسترس
مرحلــه بعــد مرورگــر کــروم روی تلفن هوشــمند خــود را بــاز کــرده، آیکون 
فهرســت را لمــس کــرده و در فهرســت ظاهرشــده گزینــه Recent tabs را 
انتخــاب کنیــد. در ایــن صفحــه دســتگاهی کــه می خواهیــد زبانه هــای خــود 
ــای  ــردن بوک مارک ه ــاز ک ــرای ب ــد. ب ــاب کنی ــد، انتخ ــاز کنی را در آن ب
ــه Bookmarks و  ــرده و گزین ــک ک ــون فهرســت کلی ــر روی آیک کامپیوت

ســپس Desktop Bookmarks را انتخــاب کنیــد. )شــکل 1(

  شکل 1: همگام سازی تنظیمات در دستگاه های مختلف
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32. کاهش ترافیک مورد استفاده 
اگــر بــه دنبــال صرفه جویــی در ترافیــک خــود هســتید و تمایــل ندارید در 
زمــان گشــت وگذار در دنیــای وب تلفــن هوشــمندتان بیــش از انــدازه داده  
دریافــت کنــد، کــروم بــه شــما کمــک می کنــد. بــرای کاهــش ترافیــک 
 Reduce Data Usage وارد شــوید و گزینــه Setting دســتگاه خــود، بــه

را فعــال کنیــد. 

Reader Mode 33. فعال سازی ویژگی
بــاور داشــته باشــید یــا نــه، بســیاری از ســایت ها فاقــد نســخه  
ــن  ــل ای ــرای ح ــتند. ب ــمند هس ــای هوش ــرای تلفن ه ــده ب بهینه سازی ش
مشــکل، در نــوار آدرس کــروم، عبــارت chrome://flags را تایــپ کنید. 

  شکل 2: بهینه سازی نمایش سایت ها در اندروید
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در مرحلــه بعــد آیکــون فهرســت را لمــس کرده و در فهرســت ظاهرشــده، 
ــد.  ــه find in page را انتخــاب کنی گزین

ــا  ــت Flagه ــد. در فهرس ــپ کنی ــارت Reader Mode را تای ــپس عب س
ــه ــه در زیرمجموع ــه Enable را ک گزین

 Enable Reader Mode Toolbar Icon قــرار دارد، لمــس کنیــد. ســپس 
در پاییــن صفحــه گزینــه Relaunch Now را انتخــاب کنیــد. )شــکل 2( از 
ایــن پــس هــر زمــان آدرس ســایتی را وارد کنیــد، آیکــون حــرف A بــرای 
ــد  ــن آیکــون را لمــس کنی ــی اســت ای بهینه ســازی ظاهــر می شــود. کاف

تــا بــه حالــت Reader Mode وارد شــوید. 

PDF 34. ذخیره سازی سایت ها در قالب
ذخیره ســازی صفحــات در قالــب PDF نــه تنهــا امــکان چــاپ آن هــا را در 
ــد  ــز می توانی ــا نی ــا کمــک آن بعده ــد، بلکــه ب ــرار می ده ــار شــما ق اختی
 Settings به راحتــی آن هــا را مطالعــه کنیــد. بــرای ایــن منظــور از فهرســت
 Select Save as PDF را انتخــاب کــرده و در ادامــه، گزینــه Print گزینــه
را انتخــاب کنیــد. در پایــان، روی Save کلیــک کنیــد تــا PDF روی گوشــی 

شــما ســاخته شــود.

35. دسترسی به کارت حافظه
بــرای دسترســی بــه محتــوای موجــود در کارت حافظــه در مرورگــر کروم، 
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ــا  ــوار آدرس عبــارت file:////sdcard را وارد کنیــد ت کافــی اســت در ن
محتویــات کارت حافظــه بــه نمایــش درآیــد.

36. سنجاق کردن سایت های مورد عالقه در صفحه شروع
ــدا  ــی پی ــایت های جذاب ــای وب، س ــت وگذار در دنی ــان گش ــر در زم اگ
کردیــد، می توانیــد بــا کمــک کــروم ایــن ســایت ها را بــه صفحــه اصلــی 
تلفــن هوشــمند خــود ســنجاق کنیــد. زمانی کــه در صفحــه ســایتی قــرار 
 Add To Home Screen داریــد، آیکــون فهرســت را لمس کــرده و گزینــه

را انتخــاب کنیــد. )شــکل 3(

شکل 3: سنجاق سایت ها به صفحه اصلی
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Turbo Charge Chrome .37
ویژگــی جالــب دیگــری در Chrome://flags قــرار دارد کــه بــه کمــک 
ــرل  ــروم را کنت ــط ک ــده توس ــه مصرف ش ــزان حافظ ــد می آن می توانی
ــن  ــر ای ــرای تغیی ــت؛ ب ــت اس ــرض آن 64 مگابای ــدار پیش ف ــد. مق کنی
انــدازه پیش فــرض عبــارت Chrome://flags را در نــوار آدرس وارد 
 Find In Page کنیــد. ســپس آیکــون فهرســت را لمــس کــرده و گزینــه
را انتخــاب کنیــد. در نــوار آدرس عبــارت Maximum Tile را وارد کنیــد. 
روی دکمــه Defaults کلیــک کنیــد تــا مقادیــر نشــان داده شــود. اکنــون 
مقــدار مدنظــر خــود را انتخــاب کــرده و کلیــد Relaunch Now را لمــس 

کنیــد. )شــکل 4(

  شکل 4: کنترل میزان حافظه مصرف شده توسط کروم
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ترفندهای مرورگر سافاری ویژه آی فون

در حالــی کــه ایــن روزهــا بــازار تلفن هــای هوشــمند در اختیــار اندرویــد 
ــمار   ــه ش ــا ب ــن مرورگره ــزو محبوب تری ــروم ج ــر ک ــرار دارد و مرورگ ق
ــی  ــران خــاص خــود را دارد؛ کاربران ــز کارب ــل نی ــای اپ ــا دنی ــی رود، ام م
کــه همچــون گذشــته بــه پلتفــرم iOS وفــادار باقــی مانده انــد و همچنــان 
ــژه  ــافاری وی ــر س ــان مرورگ ــن می ــد. در ای ــتفاده می کنن ــون اس از آی ف
ــرای گشــت وگذار  ــران ب ــای کارب ــن انتخاب ه ــی از اصلی تری ــون، یک آی ف
ــرعت  ــه س ــات وب را ب ــر صفح ــن مرورگ ــت اســت ای ــای اینترن در دنی
ــران  ــاز می کنــد، امــا ترفندهایــی وجــود دارد کــه باعــث می شــود کارب ب

ــری از ایــن مرورگــر اســتفاده کننــد. ــه شــکل بهینه ت بتواننــد ب
ایــن مطلــب یکــی از مقــاالت )ماهنامــه شــبکه - شــماره 179 ( اســت. 

بــرای دانلــود نســخه الکترونیکــی ماهنامــه اینجــا کلیــک کنیــد. 
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38. باز کردن صفحات بسته شده
گاهــی پیــش می آیــد کــه بــه اشــتباه یــک صفحــه وب را ببندیــم. صفحاتی 
کــه بعضــی مواقــع یــادآوری آن هــا مشــکل اســت. ســافاری بــه شــما ایــن 
ــار  ــته اید، یک ب ــی بس ــه به تازگ ــی را ک ــا صفحات ــد ت ــکان را می ده ام
ــد و در  ــن منظــور آیکــون Tab را لمــس کنی ــرای ای ــد. ب ــاز کنی دیگــر ب
همــان حــال کلیــد + را فشــار دهیــد. ایــن کار ســبب نمایــش فهرســت 
Recently Closed Tabs می شــود. کلیــک کــردن روی هــر لینــک باعــث 

ــاز شــدن مجــدد صفحــه وب می شــود. )شــکل 5( ب

  شکل 5: باز کردن صفحات بسته شده
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Request Desktop Site .39
در بیشــتر مــوارد نســخه موبایلــی ســایت ها آن گونه کــه باید کارآمد نیســت. 
اپــل به خوبــی از ایــن موضــوع آگاه اســت و بــه همیــن منظــور گزینــه ای بــه 
نــام Request Desktop Site در اختیــار کاربــران قــرار داده اســت. در حالــی 
کــه نســخه دســکتاپی ســایت ها ممکــن اســت کامــاً هماهنــگ بــا تلفن های 
هوشــمند نباشــد، امــا بیشــتر کاربــران با ایــن مدل صفحــات مأنوس هســتند. 
از طرفــی ایــن نســخه اطاعــات بیشــتری در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد. 
بــرای پیــدا کــردن ایــن ویژگــی در iOS9 آیکــون Refresh را لمــس کــرده و 

گزینــه Request Desktop site را انتخــاب کنید. )شــکل 6(

  شکل 6: ورود به حالت دسکتاپ
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40. فعال سازی مسدودکنندگان تبلیغات
تعــداد اندکــی از کاربــران از نمایــش تبلیغات خوشــحال می شــوند. اپــل همراه 
بــا iOS9 بــه کاربران ایــن امکان را داد تا از مســدودکنندگان تبلیغات اســتفاده 
کننــد. بــرای فعال ســازی مســدودکنندگان تبلیغــات ابتــدا بایــد بــه فروشــگاه 
اپــل برویــد و مســدودکننده مدنظــر خــود را انتخــاب کنیــد. بعــد از انتخــاب 
 Settings->Safari->Content Blockers ــه مســدودکننده و نصــب آن، ب

برویــد و مســدودکننده نصب شــده را انتخــاب کنیــد. )شــکل 7(

  شکل 7: فعال سازی مسدودکنندگان تبلیغات
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Private Mode .41
ــد از اطاعــات شــخصی  ــرور خصوصــی ســافاری ســعی می کن ویژگــی م
ــد،  ــی می کنن ــما را ردیاب ــه ش ــایت هایی ک ــرده و س ــت ک ــما محافظ ش
مســدود کنــد. زمانی کــه در حالــت Private قــرار دارید، ســافاری، صفحاتی 
ــد  ــام داده ای ــه انج ــت وجوهایی ک ــه جس ــد، تاریخچ ــدن کرده ای ــه دی ک
ــن  ــازی ای ــرای فعال س ــی آورد. ب ــر نم ــه خاط ــات AutoFill را ب ــا اطاع ی
ویژگــی صفحــه جدیــدی بــاز کــرده و گزینــه Private را از فهرســت پایین 
صفحــه انتخــاب کنیــد. اکنــون در وضعیــت اختصاصــی قــرار می گیریــد و 
ــرد. )شــکل 8( ــرار می گی ــر شــما ق ــار مرورگ حاشــیه های خاکســتری کن

  شکل 8: مرور وب در حالت ایمن
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42. تغییر موتور جست وجوگر
ســافاری بــه شــما اجــازه می دهــد موتــور جســت وجوگر خــود را تعویــض 
کنیــد. بــرای ایــن کار بــه Settings رفتــه و ســپس بــه Search بروید. در 
ایــن قســمت موتورهــای جســتجوگر مــورد اســتفاده را مشــاهده می کنیــد. 
ــاب  ــکان انتخ ــا ام ــده اســت، ام ــاب ش ــوگل انتخ ــرض گ ــور پیش ف به ط

موتورهــای دیگــر نیــز وجــود دارد. )شــکل 9(

  شکل 9: تغییر موتور پیش فرض جست وجو
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Smart Search .43
ــز  ــه ویژگــی جســت وجوی هوشــمند ازپیش ساخته شــده تجهی ســافاری ب
شــده اســت. ایــن ویژگــی ســعی می کنــد بــر مبنــای آنچــه شــما در کادر 
ــرای اســتفاده  ــد. ب ــی را پیشــنهاد کن ــد، لینک های جســت وجو وارد می کنی
از ایــن ویژگــی بــه هیــچ تنظیمــی نیــاز نداریــد. به ســادگی در نــوار آدرس، 
عبــارت یــا واژه مدنظــر خــود را تایــپ کنیــد. Smart Search بــه شــما 

ــان را نشــان می دهــد. )شــکل 10( ــاره محاوره ت اطاعــات نســبی درب

  شکل 10: جست وجوی هوشمندانه

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/information-feature/3152
http://www.shabakeh-mag.com/information-feature/3152
http://www.shabakeh-mag.com/information-feature/3190


www.shabakeh-mag.com

کتاب  شبکه  6 | مرورگر  1|   45 ترفند مرورگرها |  38

Enable Reader View .44
اگــر مقــاالت و متــون زیــادی را بــا گوشــی هوشــمندتان مطالعــه می کنیــد، 
ــات وب  ــه درون صفح ــددی ک ــای متع ــا و فیلم ه ــات، بنره ــود تبلیغ وج
ــن  ــا ای ــن ب ــاالت آنای ــدن مق جایگــذاری شــده اند، باعــث می شــود خوان
گوشــی ها، چنــدان جــذاب نباشــد. امــا ویژگــی Reader View در ســافاری 
ــده ای  ــوارد آزاردهن ــه م ــر گون ــاری از ه ــات را ع ــد، صفح ــک می کن کم
ــید.  ــته باش ــا دسترســی داش ــون و عکس ه ــه مت ــار و مســتقیماً ب در اختی
ایــن ویژگــی خوانــدن مقــاالت را بســیار راحــت  و ســاده  می کنــد. بــرای 
ــوار  ــن ویژگــی آیکــون Reader را کــه در ســمت چــپ ن فعال ســازی ای
جســت وجو قــرار دارد لمــس کنیــد. البتــه بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد 

کــه همــه ســایت ها بــا ایــن ویژگــی ســازگاری ندارنــد. )شــکل 11(

Reader View شکل 11: خواندن راحت تر مقاالت با  
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Offline Reading .45
اگــر مقالــه خوبــی پیــدا کردیــد، امــا ایــن موقعیــت را نداریــد که بــه مطالعه 
 Reading List ــه ــه آن را ب ــوط ب ــه مرب ــت صفح ــر اس ــد، بهت آن بپردازی
اضافــه کنیــد. بــرای اضافــه کــردن یــک صفحــه بــه ایــن فهرســت، آیکــون 
Share را لمــس کــرده و ســپس گزینــه Add to Reading List را انتخــاب 

کنیــد. )شــکل 12(

  شکل 12: مشاهده سایت ها در وضعیت آفالین
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با عضویت در سایت    آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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