ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم را روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﮔﻮﮔﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺰرگ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺮوم ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮوم ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎگﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آن رﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

مطلب پیشنهادی :مرورگر کروم سریعتر است یا مایکروسافت ایج؟

ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم روی دﺳﮑﺘﺎپﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﮔﺮ از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،روی ﻣﻨﻮی ﻫﻤﺒﺮﮔﺮی ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺒﻞ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﮐﺮوم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم Update
 Google Chromeرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،روی دﮐﻤﻪ Restart
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎزی در ﻣﺮورﮔﺮ دارﯾﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ﻣﺮورﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﺪ دو ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد ،اول آنﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪروز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺮوم ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ About Google
 Chromeاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻮی  Help and Aboutﻗﺮار دارد.

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻌﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮورﮔﺮ
ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد آن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮوم روی آیﻓﻮن و آیﭘﺎد
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از آیﻓﻮن و آیﭘﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮوم در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ
 Updateدر ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﭘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Update Allرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮوم در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر
) (Play Storeو ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  My Appsاﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﺑﺨﺶ  Updateﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آنرا ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺗﺎ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺼﺐ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و آنرا ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ.
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