ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮوم ﮐﻨﺪ ﺷﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮِ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ ،اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ
و ﺣﺘﯽ دادهﻫﺎی وبﮔﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮورﮔﺮ و ﺣﺘﯽ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن آن ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ و اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺬف دادهﻫﺎی وبﮔﺮدی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ و
دوﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ
وﻗﺘﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم را ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ و ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ .ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ در ﭘﺮدازش اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺜﻞ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻓﻠﺶ ،ﺟﺎوا ،ﺳﯿﻠﻮرﻻﯾﺖ و ﯾﺎ وﯾﻨﺪوز ﻣﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در وبﮔﺮدی روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺮوم را
ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻮار آدرس ﮐﺮوم
ﻋﺒﺎرت  about:pluginsرا ﺗﺎﯾﭗ و اﯾﻨﺘﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻠﺶ را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻮﻫﺎ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ از ﻓﻠﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻫﻢ از ﭘﻼﮔﯿﻦ
 Silverlightاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﯾﮏ ﭘﻼﮔﯿﻦ را ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺮگ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﭘﻼﮔﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ  Disableﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :اﻣﮑﺎن  uninstallﯾﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺬف آن اﻓﺰوﻧﻪ آن ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻧﯿﺮ ﺑﺼﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی درﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻟﯿﻨﮏ  Disableﺑﺮای ﭘﻼﮔﯿﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ
) Enableﻓﻌﺎل ﮐﺮدن( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آن ﭘﻼﮔﯿﻦ را ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ
 Extensionsﯾﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از  Chrome Web Storeدر دﺳﺘﺮساﻧﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و
ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎی ﮐﺮوم را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﺖ آﺧﺮ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮورﮔﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺬف
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻮار آدرس ﮐﺮوم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ روی
آنﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب  Uninstallﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﮐﺮوم اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اپﻫﺎ از ﺻﻔﺤﻪ ) New Tabﺳﺮﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪ( در دﺳﺘﺮس
ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺷﺎن ﮐﺮد.

ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ و اپﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ،در ﻧﻮار اﺑﺰار روی آﯾﮑﻮن آﭼﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی
ﮐﺸﻮﯾﯽ  Tools -> Extensionsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎ دﮐﻤﻪﻫﺎیﺷﺎن و ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻬﺮﺳﺖ دﮐﻤﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﻓﺰوﻧﻪ ،ﺗﯿﮏ ﮐﻨﺎر ﻧﺎم آن اﻓﺰوﻧﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺑﺮدارﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﯿﮏ زدن ﮐﺎدر ﮐﻨﺎر ﻧﺎم اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺮ اﻓﺰوﻧﻪ ﯾﺎ اﭘﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﺪارﯾﺪ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی ﻧﻮار اﺑﺰار ﭼﻘﺪر ﮐﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﭘﺎک ﮐﺮدن دادهﻫﺎی وبﮔﺮدی
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل وبﮔﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺮوم  URLو ﻣﺘﻮن ﮐَﺶ ﺷﺪه وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهاﯾﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ داﻧﻠﻮدﻫﺎ ،ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ و دﯾﮕﺮ دادهﻫﺎی وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ آنﮐﻪ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐَﺶ و
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وبﮔﺮدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮوم
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﮑﺮرا ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐَﺶ ﮐﺮدن را ﻣﺨﺘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻼﺣﻀﺎت ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ را ﭘﺎک
ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ راه ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وبﮔﺮدی وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﯾﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ .ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وبﮔﺮدی ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن آﭼﺎر در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ
 Tools -> Clear browsing dataرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﮐﺎدر ) Clear browsing dataﺣﺬف دادهﻫﺎی وبﮔﺮدی( آﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ و از
ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺣﺬف دادهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ Clear browsing data
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﺎدر  Clear browsing dataﺳﺮﺑﺮگ ) Settingsﺗﻨﻈﯿﻤﺎت( ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ آن ﺑﺮ روی
دﮐﻤﻪ  Xﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺮ روی ﺳﺮﺑﺮگ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺬف آﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وبﮔﺮدی
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ روب آﯾﮑﻮن آﭼﺎر در ﻧﻮار اﺑﺰار ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی
ﮐﺸﻮﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ) (Historyرا اﺗﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺎوسﺗﺎن را ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ وﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﮐﺎدر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد
را ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت وﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ Remove selected
 itemsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ از ﺣﺬف ﺻﻔﺤﺎت از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،روی  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺮﺑﺮگ  Historyروی دﮐﻤﻪ  Xﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺳﺮﺑﺮگ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺬف ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وبﮔﺮدی از ﺻﻔﺤﻪ New Tab
ﺻﻔﺠﻪ ) New Tabﺳﺮﺑﺮگ ﺟﺪﯾﺪ( ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﯽ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وبﮔﺮدی را ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﯽﻫﺎ از ﺻﻔﺤﻪ  New Tabﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب از
ﺻﻔﺤﻪ  ، New Tabﻣﺎوسﺗﺎن را روی ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ و روی  Xﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻ راﺳﺖ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺘﯽ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﻪ آﯾﮑﻮن ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ آن را از ﺻﻔﺤﻪ  New Tabﺣﺬف
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﮑﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﺑﻨﺪاﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺟﺮای اﺑﺰار ﺣﺬف ﻧﺮماﻓﺰاری ﮔﻮﮔﻞ
ﮔﻮﮔﻞ اﺧﯿﺮا اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎکﺳﺎزی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ

ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺮوم را آﻟﻮده ﮐﺮده و آن را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ  www.google.com/chrome/srtﺑﺮوﯾﺪ و روی دﮐﻤﻪ  Download nowﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻣﺠﺪد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده از ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و
ﻗﻔﻞ ﮐﺮدنﻫﺎی ﮐﺮوم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﮑﻦ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ و ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺮماﻓﺰار آﻧﺘﯽوﯾﺮوس ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ اﺟﺎزه ﺟﻮﻻن دادن ﺑﺮ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن
را ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪ ﺑﺪاﻓﺰار واﻗﻌﺎ ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮﺗﺎن ﺣﺠﻮم آوردهاﻧﺪ را ﭘﯿﺪا و ﺣﺬف
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮوم در ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﺳﻮساﻓﺰارﻫﺎ ﺛﺒﺎت ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻟﺬا ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﺗﺎن را ﺑﺎ  Malwarebytesاﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺪ ﮐﺮدن ﺑﯽدرﻧﮓ
ﺟﺎﺳﻮس اﻓﺰارﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.

اﺳﺘﻔﺎده از  Malwarebytesﻓﻮقاﻟﻌﺎده آﺳﺎن اﺳﺖ .داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺗﻤﺎم
ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ روی دﮐﻤﻪ  Apply Actionsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺰن ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽﺗﺎن ،ﺷﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
آت و آﺷﻐﺎل از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
==================================
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؟

ﻣﻨﺒﻊ:
ﻫﺎوﺗﻮﮔﯿﮏ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 04ﺑﻬﻤﻦ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/workshop/2771 :

