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اگرچــه چشــم انــداز وب در زمینــه نــوآوری، اتصــال و 
الگــوی مصــرف داده متحــول شــده اســت امــا هنــوز 
زمــان طوالنــی بــرای بارگیــری مجــدد صفحــات وب، 
یکــی از ویژگی هــای مرورگر هــا می باشــد. هنگامــی 
ــود،  ــری می ش ــدد بارگی ــه وب مج ــک صفح ــه ی ک
ــل  ــی قاب ــور بررس ــه منظ ــرور را ب ــا وب س مرورگر ه
اســتفاده بــودن منابــع ذخیــره شــده چــک می کننــد. 
ــا درخواســت شــبکه در هــر  ــه طــور معمــول صد ه ب
ــران  ــود. کارب ــادر می ش ــا ص ــه میزبان ه ــه ب صفح
ــر  ــه نظ ــی ب ــات قدیم ــوای صفح ــه محت ــی ک زمان
دســتگاه های  در  ویــژه  بــه  را  آن هــا  می رســد، 
ــن  ــد. در ای ــری می کنن ــدد بارگی ــراه مج ــن هم تلف
دســتگاه ها زمــان تاخیــر بــاال در اتصــاالت، عملکــرد 
را دچــار مشــکات جــدی می کنــد. بــا ایــن حــال بــا 
ــا  ــن نگرانی ه ــات وب ای ــت صفح ــری در کیفی بازنگ
کمتــر شــده اســت. در همیــن راســتا ســازندگان 
ــک  ــری ی ــرعت بارگی ــش س ــرای افزای ــا ب مرورگر ه
وب ســایت بــه مــوارد مختلفــی از جملــه دانلــود 

دســتورالعمل های برنامــه نویســی یــک صفحــه، 
اجــرای کد هــای جاوااســکریپت و نشــاندن گرافیــک 
و متــن در صفحــه توجــه دارنــد تــا کاربــران از 

ــد. ــدا کنن ــی پی ــده رهای ــای آزاردهن انتظار ه

همکاری سه جانبه
در دو ســال اخیــر برنامــه نویســان فایرفاکــس و کــروم 
بــا همــکاری فیــس بــوک بــرای افزایــش ســرعت وب 
ــه  ــد ک ــتفاده کرده ان ــام caching اس ــه ن ــاوری ب از فن
بر ایــن اســاس دسترســی بــه داده هــای ذخیــره شــده در 
ــدد  ــاز مج ــگام نی ــراه در هن ــای هم ــا و تلفن ه رایانه ه
بــه داده هــا بــه ســرعت امکان پذیــر اســت. ایــن عمــل 
باعــث صرفــه جویــی در مصرف باتــری و کاهــش تاخیر 
در بارگیــری صفحــات وب می شــود. بــا کاهــش زمــان 
بارگیــری صفحــات وب، کاربــران می تواننــد صفحــات 
بیشــتری را بخواننــد، محصــوالت بیشــتری را به صورت 
آنایــن خریــداری کــرده و شــبکه های اجتماعــی خــود 

را بهتــر بــه روزرســانی کننــد.

کاهش زمان بارگیری صفحات
نیـازی  جدیـد،  اصاحـات  بـا   caching روش  در 
نیسـت مرورگر هـا منابـع را بـرای چک کـردن این که 
عناصـر وب ماننـد گرافیک هـا و فونت هـا بـه دانلـود 
مجـدد نیـاز دارنـد یـا نـه، بـه هـدر بدهنـد چرا کـه در 
ایـن ارتبـاط وب سـایت تغییـری نخواهـد کـرد. یکی 
از اعضـای تیـم توسـعه مرورگـر کـروم اعـام کـرده 
اسـت بـا ایـن اصاحـات، بارگیـری مجـدد صفحـات 
پیـدا  کاهـش  درصـد   28 تـا  کـروم  و  بـوک  فیـس 
درصـد   60 اعتبـار  تاییـد  درخواسـت های  و  می کنـد 
بازنگـری  در  سـرعت  افزایـش  ایـن  می شـود.  کمتـر 
دیگر سـایت ها نیـز تاثیر قابـل توجهـی دارد. به عنوان 
مثـال عضـو تیـم توسـعه مرورگـر فایرفاکـس گفتـه 
بارگیـری  می دهـد  نشـان  آزمایش هـا  اسـت:«نتایج 
مجدد سـایت BBC نسـبت به گذشـته حدود 50 درصد 
سـریع تر شـده اسـت» . همچنیـن ایـن مقـام مسـئول 

بر اسـتفاده از ایـن روش تاکیـد کـرده اسـت.

پردازش بهینه
میزان پردازش برنامه  ها را اولویت بندی کنید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه را بـه برنامـه ای جهـت مدیریت و بهینه سـازی 
یـک  از  نرم افـزاری  نـام   Process Lasso داده ایـم.  اختصـاص  سیسـتم  پردازشـگر 
تکنولـوژی منحصـر بـه فرد اسـت کـه به شـما در بهبـود و بهینه سـازی و پاسـخگویی 
بهتـر سیسـتم کمـک می کنـد. قـدرت نفـوذ ایـن نرم افـزار تـا CPU هـم ادامـه دارد به 
طـوری کـه شـما می توانیـد جلـوی پـردازش نرم افزار هـای بی حاصـل را گرفتـه و یـا 
بـا اسـتفاده از سیسـتم تعـادل فرآیند کـه یک سیسـتم کاما هوشـمندانه اسـت میزان 
پـردازش برنامه  هـا را اولویت بنـدی کـرده و یـا از فرآیند هایـی کـه باعـث اختـال در 
توانایـی رایانـه می شـوند جلوگیـری کنیـد. همچنین ایـن نرم افزار به شـما ایـن امکان 
را می دهـد تا پروسـه پـردازش را اولویت بنـدی کرده و انتخـاب کنید که کـدام پردازنده 

بـرای کـدام برنامـه با چـه میزانی مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
حجـم فایل: 5 مگابایت
www.bitsum.com

مدیریت ابزار ها
نرم افزارها را به صورت هوشمند به روز نمایید

پیشنهاد نرم افزاری بعدی این هفته درباره به روز رسانی ابزار ها می باشد. نرم افزار فوق العاده 
جالب SUMo یکی از برنامه  های به روز رسانی ابزار ها و نرم افزار ها در سیستم عامل ویندوز 
این  نماید.  روز رسانی  به  را  شما  نرم افزار های  است  قادر  هوشمند  صورت  به  که  می باشد 
نرم افزار پس از نصب، سیستم شما را مورد اسکن قرارداده و تمام نرم افزار های نصب شده را 
شناسایی می کند. الزم به ذکر است که این نرم افزار قادر است پس از نصب نیز نرم افزار های 
جدیدی که نصب می شوند را شناسایی و تحلیل نماید و در صورتی که نسخه جدیدی از 
نرم افزار ها ارائه شده باشد، بدون آپدیت خودکار ابتدا به شما اطاع داده و در صورتی که شما 
مایل باشید آن نرم افزار را به صورت خودکار به روز رسانی کند. یکی از قابلیت  های جالب 

این نرم افزار امکان رد گیری برخی از نرم افزار های مورد خواست شما می باشد.
حجـم فایل: 3 مگابایت
www.freedownload.ir

حافظ وای فای
امنیت رمز وای فای خود را بیمه نمایید

آخریـن نرم افـزاری کـه ایـن هفتـه بـه شـما معرفـی خواهیـم کـرد، دربـاره باالبـردن 
امنیـت وای فـای می باشـد. نرم افـزار SX WiFi Security Suite مجموعـه ای کامـل و 
کارآمـد و قابـل اطمینان اسـت که جهت رفع مشـکات بـا رمز وای فای و رفع مشـکل 
فراموشـی رمـز وای فـای، تنهـا با اسـتفاده از یک برنامه طراحی و سـاخته شـده اسـت. 
حتـی کابـران تـازه کار نیـز می تواننـد کار بـا این برنامـه را یـاد بگیرند. توصیه می شـود 
کـه برنامه  هـای دیگـر توصیـه شـده توسـط برنامـه را نیـز در کنـار ایـن برنامـه جهت 
درسـت کار کـردن نصـب نمایید. پس از اتمـام نصب معمولـی برنامه، یک میانبـر از این 
نرم افـزار در دسـکتاپ شـما ظاهـر می شـود کـه به شـما امـکان دسترسـی سـریع تر به 
برنامـه را می دهـد. از مهم تریـن قابلیت  هـای ایـن برنامه می تـوان به اسـکن وای فای 
هـات اسـپات، مانیتور کردن اینترنـت وای فای و رمز گشـایی رمز وای فای اشـاره کرد.
حجـم فایل: 3 مگابایت
www.securityxploded.com

پول اینترنت نصف می شود
هـر سـاله بـا شـروع دهـه فجـر مسـئوالن وعده های 
یـا  و  جدیـد  پروژه هـای  افتتـاح  مـورد  در  را  مختلفـی 
تکمیـل طرح هـای نیمه تمام مطـرح می کنند. امسـال 
نیـز وزیـر ارتباطـات از بهره برداری فاز دوم شـبکه ملی 
اطاعـات در بهمـن مـاه خبر داد. بـا توجه بـه تفکیک 
ترافیـک داخلـی از ترافیـک بین الملل، از اواسـط بهمن 
مـاه تعرفـه ترافیـک داخلـی و خارجـی نیـز بـه صورت 
بر ایـن  می شـود.  ارائـه  کاربـران  بـه  شـده  تفکیـک 
اسـاس قـرار اسـت تعرفه ترافیـک داخلی نصـف تعرفه 
ترافیـک اینترنـت بین الملل باشـد. شـاید ایـن اختاف 
هزینـه قابـل توجـه، عاملـی بـرای اسـتقبال از شـبکه 
ملـی اطاعات شـود امـا در صورتـی می توانـد کاربران 

را بـه سـوی خود جـذب کند که پاسـخگوی نیـاز آن ها 
شـده  مطـرح  وعده هـای  از  دیگـر  یکـی  باشـد.  نیـز 
بـرای دهـه فجـر، اعام اخبـار بیشـتر دربـاره واگذاری 
اینترنـت نامحـدود بـه مشـتریان اینترنـت پرسـرعت 
اسـت کـه معـاون وزیـر ارتباطات پیـش از ایـن، ضمن 
اعـام انجـام مطالعـات در ایـن زمینـه آن را بـه دهـه 
فجـر موکـول کـرده بـود. از آن جا کـه کاربران نسـبت 
بـه رونـد واگـذاری اینترنـت حجمـی گایه داشـته اند 
شـده اند.  نامحـدود  اینترنـت  خدمـات  ارائـه  خواسـتار 
در حـال حاضـر امـکان دسترسـی بـه شـکل نامحدود 
وجـود دارد امـا بـه علـت کمبـود امکانات شـبکه، تمام 

نیاز هـای کاربـران پاسـخ داده نمی شـود.

رشیـد     زارعی 

پیشنهادهفته

کاری مشترک از کروم، فایرفاکس و فیس بوک

بار وب زودتر به مقصد می رسد


