ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوم

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت دوﺳﺖ دارﯾﻢ از دﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ زﻣﯿﻦ را ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ! ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه
داده ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮوم ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﻢ ،در ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ دﻧﺪانﻫﺎیﻣﺎن را ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ
دارﯾﻢ!
ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﮔﺮدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاسﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ دارﯾﺪ از ﯾﮏ اﺗﺼﺎل وایﻓﺎی ﺿﻌﯿﻒ زﺟﺮ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺮوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﮔﺮدی ﮐﻨﯿﺪ و اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻫﻢ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺬابآور ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﮔﻞ اﺧﯿﺮا ) Data Saverﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه داده( را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺗﺼﺎل ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ را از ﮐﻼود )اﺑﺮ( ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﺪ.
روی آﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻢ  Data Saverﮐﺮوم ﻣﺼﺮف ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ را ﺑﺎ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺮورﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ
ﻧﻘﺶ ﯾﮏ واﺳﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داده ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺿﻌﯿﻒ از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ
ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ  Data Saverﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی روی ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﻣﺰﮔﺬاری  SSLرد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  Data Saverﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺼﺐ آن از  Web Storeﮐﺮوم ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻓﻌﺎل
ﮐﺮدن آن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻧﻮار اﺑﺰار ﮐﺮوم ﮐﺎر ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن آن ﻣﯿﺰان ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻧﻮار آدرس ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ  chrome:net-internals#bandwidthو ﮐﻠﯿﺪ
اﯾﻨﺘﺮ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺤﺪودﹺ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن Data Saver ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﻮی ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ Data Saver .ﺑﻪ ﮐﺮوم ﻧﺴﺨﻪ  41و
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز دارد .ﮐﺮوم اوﻟﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدازش اﺑﺮی را ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﭘﻬﻨﺎیﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی آورد .اﭘﺮا در ﺳﺎل  2009ﻓﻨﺎروی  Turboرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ادﻋﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ  80درﺻﺪی در
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﻣﺘﻮن را داﺷﺖ.
داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ  Data Saverروی ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم

ﻣﻨﺒﻊ:
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺮﻧﺪز

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 13ﻓﺮوردﻳﻦ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/download/476 :

