اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ

ﻫﺸﺖ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮوم ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﺣﻤﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را از دوش ﺗﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮورﮔﺮ
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺑﯿﺶ از
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای
از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻋﺎﺷﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ،ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺮوم ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﮐﺘﺒﺮ  StatsCounter Global Statsﮔﺰارش داد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﮐﺴﭙﻠﻮرر ﻣﺤﺼﻮل ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺶ از  53درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  41درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﯾﮏ ﺳﺆال آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻮﮔﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻤﯿﻞ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻨﺎد و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﺑﯿﻦ
ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﺎدداﺷﺖﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎده و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻬﺎر اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮوم وﯾﮋه ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ «.اﻣﺎ ﭼﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﺎ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
AdBlock Plus

ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﮐﺮدن ردﯾﺎبﻫﺎ و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن داﻣﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻧﺪ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ  Adblock Plusﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .از ﺳﺎل  2011ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﺰوﻧﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﻬﺎد ،دردﺳﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ  PageFairو ادوﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﻣﯿﺰان رﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  22ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ رد ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه را
روی ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ زدهاﻧﺪ ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﺑﺮ ﺗﻌﺪد آنﻫﺎ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﺎﻫﻮ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان آن از ﺳﺮوﯾﺲ
اﯾﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ،ﻣﺮدم ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞﺷﺎن را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،
ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎﻫﻮ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد را از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .اﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد AdBlock Plus
UpNext Music Player

اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ UpNext Music Player .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در دﻧﯿﺎی وب ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در
ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﻮﺗﯿﻮب
و  SoundCloudرا ﺑﻪ درون ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ راهﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺒﺮ
ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﻮکﻣﺎرک ﮐﺮدن آﻫﻨﮓﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ آنﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺟﺮای ﮐﺮوم روی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻫﻨﮓﻫﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺮوم وارد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻔﺎف آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن
ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﻤﻪ آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻫﻨﮓﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد UpNext Music Player
Goo.gl URL Shortener

اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ،آدرس URLﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ
آدرس  URLرا ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن  TinyURL.comرا را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻟﯿﻨﮏ آدرس را در آن وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ روی ﯾﮏ آدرس  URLﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و در اداﻣﻪ آدرس ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه  URLرا از ﮐﻠﯿﭗﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ آدرس ﻃﻮﻻﻧﯽ  URLﯾﺎ ﯾﮏ آدرس ﭘﯿﭽﯿﺪه در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آنرا ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ﻟﯿﻨﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺷﺎره
ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻫﻤﻮاره از
آدرسﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد Goo.gl URL Shortener
ZenMate

ﺷﺎﯾﺪ  ZenMateﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز آنرا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادهام .اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ZenMate .در ﺣﻮزه اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻓﺰوﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع از ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ آنرا ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺳﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪی را در
ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اول آنﮐﻪ در زﻣﺎن ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻮﮐﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آنﮔﻮﻧﻪ  ZenMateﮔﺰارش داده اﺳﺖ ،ردﯾﺎبﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و آنﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ
از آن ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  VPNاﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،اﺧﺒﺎر ،ﻧﺎﺷﺮان ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص ﺑﻪ
آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای اوﺿﺎع را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را ﺷﻨﻮد ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾﺎری ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ واﻗﻌﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ZenMate
PanicButton

اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ZenMateاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﻃﻮر آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﺤﯿﻂ وب
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ PanicButton ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﺮورﮔﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ زﺑﺎﻧﻪ
ﺗﮑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺟﺪا
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ PanicButton ،ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد زﺑﺎﻧﻪ
ﺑﺎز ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﺪارﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﻮﺷﻪ temporary
 Panicرا ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎی ﮐﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﮐﻠﯿﺪ  F4ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ﯾﺎ
ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻣﺎس ﮔﺮﯾﻨﺮ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد PanicButton
MightyText

اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از آیﻓﻮن و ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
 MightyTextاﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ از ﮐﺮوم ﺑﺮای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪ/از اﺳﻤﺎرتﻓﻮن
آﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  iMessageاﭘﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﮏ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﯿﭻ راهﮐﺎر ﺳﺎدهای ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و و اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎی آﻧﺪروﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻓﺰوﻧﻪ ﻓﻮق اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺷﻤﺎ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﯾﻤﻦ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻌﺪادی از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و اﻓﮑﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﯿﭻ
راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮ آﻧﺪروﯾﺪی اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ MightyText
StayFocused

اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﻻ
رود .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،ردﯾﺖ
ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﯿﺪ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی
روی ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن آن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ روز ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
را دارد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،زﯾﺮداﻣﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎص ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺧﺎص در ﺻﻔﺤﺎت ) ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﺑﺎزیﻫﺎ،
ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﻓﺮمﻫﺎ و (....را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان
آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد StayFocused
Duolingo on the Web

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﯾﮏﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،زﺑﺎنﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و ....را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد Duolingo on the Web

=============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﭼﻬﺎر اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮوم وﯾﮋه ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

 45ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی در دﻧﯿﺎی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب )ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم وﯾﮋه اﻧﺪروﯾﺪ(

 101راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪ )ﺑﺨﺶ ﺳﻮم(

ﺳﺎﺧﺖ اﻓﺰوﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اج ﯾﺎ ﮐﭙﯽﺑﺮداری از ﮐﺮوم؟

راهﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮور ﺻﻔﺤﺎت وب

ﭼﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺮوم را ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ؟

ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوم  64ﺑﯿﺘﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﮐﺮوم ﺷﻤﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮدﻫﺎی ﻣﺨﺮب و آﻟﻮده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

 8اﻓﺰوﻧﻪ راﯾﮕﺎن ﮐﺮوم ﺑﺮای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 02اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1395

https://www.shabakeh-mag.com/workshop/3268 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

