ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ

 ۲۹ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺨﺶ اول(

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره در دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ
رازﻫﺎﯾﯽ را در دل ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب اﯾﻦ روزﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر  76.3درﺻﺪ از ﻣﺮدم از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻗﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﻣﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﮐﻪ  13.3درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دو ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻌﺪی  IE/Edgeﺑﺎ ﺳﻬﻢ  4.6درﺻﺪ و ﺳﺎﻓﺎری ﺑﺎ  3.3درﺻﺪ در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﺷﻚ ﮐﺮوم ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی واﺿﺢ و ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی آن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﻏﻨﯽ از اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﺮوم اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ و در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  30ﺗﺮﻓﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در دل ﮐﺮوم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺮورﮔﺮ را راﺣﺖﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ » 36ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم«

 Incognito mode .1ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی وﺑﮕﺮدی ﺷﻤﺎ
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ) Incognito modeﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Private Windowدر
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﺳﺎﻓﺎری( ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﯾﺎ  Incognitoﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وﺑﮕﺮدی ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﮐﯽ را ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن از ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  Incognito modeﺷﻤﺎ را از ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﯾﺎ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آدرس ایﭘﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
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اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﮐﺮوم از ﺳﺎل  2018ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺰاﺣﻢ را ﻣﺴﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

 .2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار آدرس ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ درون ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺘﯽ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎص در وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ  Settings > Search engine > manage search enginesﺑﺮوﻳﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺶ
ﻓﺮض ﺧﻮد )ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﮐﺮوم وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺮﯾﻊ وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ،آدرس  Wikipedia.orgرا در ﮐﺎدر آدرس ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺐ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺗﺐ را ﻓﺸﺎر دادﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮار آدرس ﻧﻮﺷﺘﻪ آﺑﯽ رﻧﮓ  search Wikipediaرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺮوم آن را ﺗﻨﻬﺎ در وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار آدرس ﮐﺮوم ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ داﺧﻞ ﻫﺮ
ﺳﺎﯾﺘﯽ را )ﺣﺘﯽ  (shabakeh-mag.comﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم وﯾﮋه اﻧﺪروﯾﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

 .3ﭼﻨﺪ ﺗﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن درگ ﮐﻨﯿﺪ
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﯿﺪن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺐﻫﺎی ﮐﺮوم داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ،ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﺐ اﻧﺠﺎم داد .ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﺪ  Ctrlرا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و روی ﺗﻤﺎم ﺗﺐﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪ  Commandرا ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
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ﺗﻼشﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺖ
 13اﺧﺘﺮاع ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ روز از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

 .4ﺗﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﮏ ﺗﺐ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺮوم ﻓﮑﺮ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﺪ .روی ﯾﮏ ﺗﺐ ﺑﺎز دﯾﮕﺮ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Reopen closed tabرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ) Control-Shift-Tدر ﻣﮏ  (Command-Shift-Tرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺮوم ﺗﻤﺎم ﺗﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺧﯿﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ را دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺐﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهای ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ را دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻞ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎ ﺗﺐﻫﺎی درون آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوم ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Open closed windowرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  In-Band Ringtoneآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ!
ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی رﯾﻨﮕﺘﻮن ﮔﻮﺷﯽ و ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ Oاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد

 .5ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ را در ﺗﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻧﻮار آدرس ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت و ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﻋﺒﺎرت را در ﻫﻤﺎن
ﺗﺐ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮑﺴﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﺮدﯾﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارد :ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﭗ
ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﮐﻠﯿﺪ  Altرا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ
ﺗﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ  Commandرا ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
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ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﮔﻞ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ

 .6ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﺐﻫﺎ ﮔﺮدش ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺗﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻠﯿﺪ  Ctrlرا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ )ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﮏ ﮐﻠﯿﺪ  (Commandو ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  1ﺗﺎ  9را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﺐ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش آن از
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
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رﺧﻨﻪای ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ آنرا اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوم اﺟﺎزه ﺿﺒﻂ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ

 .7ﯾﮏ روش ﺳﺎده ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات
ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ و ﮐﺸﯿﺪن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎت و ﭘﯿﺴﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت را ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮار آدرس ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی آن آﻏﺎز ﺷﻮد ،ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ Google
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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 Fact Checkدر اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ را رﺳﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ

 .8ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﯾﮏ ﺗﺐ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺪروﻳﺪ(
در ﻣﺤﯿﻂ دﺳﮑﺘﺎپ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،در ﻧﺴﺨﻪ آﻧﺪروﻳﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
راﻫﮑﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺮوم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﮐﺮﮐﺮهای ﺑﺎز ﺷﺪه ﯾﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای آن را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﻐﺎم را در ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوم ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارد  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

 .9ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ) (URLرا ﺑﻪ ﻧﻮار ﺑﻮکﻣﺎرک ﺑﮑﺸﯿﺪ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آدرس ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﮐﺮدن آدرس و ﮐﺸﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻧﻮار ﺑﻮکﻣﺎرک آن را ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎم آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
ﮐﺮوم ﻧﯿﺰ درگ ﮐﻨﯿﺪ.
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واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی وارد وب ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﻮﮔﻞ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در وب را ﺑﻪ ﮐﺮوم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد

 .10ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ را ﺑﻪ دﺳﮑﺘﺎپ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺮوم ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﯾﮏ
ﻟﯿﻨﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن را ﺑﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .روی دﮐﻤﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی
ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  More tools > Add to desktopرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎز

ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ در ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻢ ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﮑﺘﺎپ ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را راه
ﻣﯽاﻧﺪازد.

ﻣﻨﺒﻊ:
pcmag

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 31ﻣﺮداد 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/9266/%DB%B2%DB%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D
9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%84

