ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪ

ﻣﺮورﮔﺮی ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ وﺑﮕﺮدی را  60درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاو ) (Bravoاوﻟﯿﻦ ﻣﺮورﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯽزار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دﺳﺘﺒﺮد
ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت ،راهﮐﺎر وﯾﮋهای دارد .راهﮐﺎر وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻋﺪم
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﻮدش!
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪوام ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ در ﻧﻮع ﻫﻮشﻣﻨﺪﺗﺮﺷﺎن ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﺆال را ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ
دادهﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮوم ﮐﻨﺪ ﺷﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮاوو در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎز و ﮐﺎر وﯾﮋه را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮاوو ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﯿﻮه ﻣﺮﺳﻮم ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪان اﯾﭻ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮزﯾﻼ و ﺧﺎﻟﻖ ﺟﺎوا
اﺳﮑﺮﭘﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﭻ در ﺳﺎل  2014از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮزﯾﻼ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮاوو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ اﯾﭻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ آن دور ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮورﮔﺮ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﭻ در
ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮاوو ﻣﺮورﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را دارد .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ درورن ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﮏ )( ad-click
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﮑﺮﭘﯿﺖﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ) ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺎرﺑﺮان( ﺑﻪ درون ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان وارد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮاوو ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در اﻧﺪازه و ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺑﺎتﻫﺎی
ﮐﻼودﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای

ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮشﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﺗﺮی دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﮐﻼﯾﻨﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ روش
ﻣﺎ ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻮﮐﯽﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
ﺑﺮاوو ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 60
درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ داده و  20درﺻﺪ ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاوو در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داده و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ در
ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻮدهاﯾﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪی ،در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺶ ﺑﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ﺳﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ آژاﻧﺲﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎی آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن ﺑﺮ ارﺳﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﺮار دارد ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮان رواﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاوو ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  15درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﺎﯾﺪ ﺑﺮاوو ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  55درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  15درﺻﺪ
از اﯾﻦ ﺳﻬﻢ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮان از ﮐﻢ ﺷﺪن آﮔﻬﯽﻫﺎ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  10ﺗﺎ  15درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺮاوو در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ،ﻣﮏ ،iOS ،آﻧﺪروﯾﺪ و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ دارد،؛ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاوو
ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد اﺟﺎزه داﻧﻠﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ روی
ﻣﺨﺰن ﮔﯿﺖ ﻫﺎب در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ  CNETﮔﺰارش داده اﺳﺖ ،ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ CNET
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮاوو اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮاوو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ
ﻣﺮورﮔﺮ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده دارﻧﺪ .اﯾﭻ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاوو ﺑﺮای آنﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ 7
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺎز دارد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮاوو از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺲ ﺑﻮک اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد درآﻣﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ.
==================================
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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