اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ -ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﺶ دوﺳﺖ دارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ
وب ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد .ﺗﺎﮐﻨﻮن در دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ،در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
Add To Search

 Add to Searchاﻓﺰوﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﻓﺰوﻧﻪ  Add To Searchاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
دارد ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه روی ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ وارد ﮐﺮده و ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﺘﻦ را در ﺻﻔﺤﻪ وب ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ
ﻣﺎوس را ﻓﺸﺎر داده و ﮔﺰﯾﻨﻪ " Search for google".........اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد Add to Search
ColorZilla
 ColorZillaاﻓﺰوﻧﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ در ﺻﻔﺤﺎت وب ﮐﺎرﺑﺮد دارد ColorZilla .ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ اﻣﮑﺎن
اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓﻫﺎ روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ آﯾﮑﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب را ﺧﻮاﻫﯿﺪ

داﺷﺖ.

اﮔﺮ روی ﭘﯿﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  DOM Color Analysis Resultsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی رﻧﮓ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ آن رﻧﮓ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Generator CSS Gradientﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺪﻫﺎی  cssرا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﺷﯿﺐ رﻧﮓ ﻣﯽدﻫﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮓ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻟﺖ رﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ
رﻧﮓ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﺪﻫﺎی  cssﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ColorZilla
Session Manager

اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺎز در
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ آنﻫﺎ را دارد .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺑﺎگ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﺧﺎﺗﻤﻪ داده
ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ از ﻣﻨﻮی  Toolsﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد SessionManager
New Tab Homepage

ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ﺳﺎده اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎ را زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ زﺑﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎرﮔﺬاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد New Tab Homepage
Xmarks Sync
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ در وب ﺑﻪ
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد در
ﻣﺮورﮔﺮﺗﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰوﻧﻪ  Xmakrsﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ روش را ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روی ﺑﻮکﻣﺎرﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻓﺰوﻧﻪ  Xmakrs Syncدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
آﺳﺎن و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﻮکﻣﺎرﮐﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی
 notiﬁcationﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ  xmarksو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎبﮐﺎرﺑﺮی  Xmakrsاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ  Finishﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

Xmarks Sync ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد
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