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موزیال هفته گذشــته با بهبود عملکرد، افزایش ثبات 
و مهــار مصرف حافظه فایرفاکــس قابلیت های این 
مرورگر را افزایش داد و وارد مرحله جدیدی از رقابت 
با رقبای خود به ویژه گوگل کروم شــد. همچنین ۳۱ 
مورد از مشــکالت امنیتی فایرفاکس توســط توسعه 

دهندگان متن باز برطرف شد.

بهترین نسخه فایرفاکس	

فایرفاکس ۵۴ در تاریخ ۱۳ ژوئن ســال جاری میالدی 
منتشر شد. به روز رسانی جدید این مرورگر، نسخه توسعه 
یافته پروژه چند فرایندی موزیال موسوم به «الکترولیز یا 
e10s« می باشد که از سال ۲۰۰۹ به تقلید از کروم آغاز 

شده اســت و عملیات مرورگر را به بیش از یک فرایند 
CPU تقســیم و آن ها را پردازش مــی کند. پیش از 

این فایرفاکس رابط کاربــری و محتوا را به فرایندهای 
جداگانه تقسیم می کرد و همه زبانه ها روی یکی از این 
فرایندها پردازش می شدند. در فایرفاکس ۵۴ که زبانه ها 

به فرایندهای جداگانه تقسیم می شوند، کاربران استفاده 
بهتری از سخت افزار روی رایانه خود دارند و فایرفاکس 
وب سایت های بیشتری را با زمان انتظار کمتر در اختیار 
آن ها قرار می دهد. در همین راستا »نیک نکوین« مدیر 
محصول فایرفاکس موزیال در قالب یک پست در وبالگ 
شرکت اعالم کرده نسخه ۵۴ فایرفاکس بهترین نسخه 
منتشر شده این مرورگر تا به حال بوده است. بنا به گفته 
این مقام مســئول فایرفاکس ۵۴ نسبت به مرورگرهای 
گوگل کروم، سافاری اپل و Edge شرکت مایکروسافت 
به طور قابل توجهی از حافظه RAM کمتری اســتفاده 

می کند. 

کروم حافظه بیشتر مصرف می کند	

گوگل از سال ۲۰۰۸ مدل چند فرایندی مرورگر کروم 
را راه اندازی کرده اســت. از آن جــا که یک فرایند 
جداگانه به هر زبانه مرورگر اختصاص داده می شــود 
و هر یک از مراحل نیاز به حافظه دارد، بنابراین کروم 

نســبت به دیگر مرورگرها از حافظه بیشتری استفاده 
می کند. آزمایشی که به منظور مقایسه میزان حافظه 
مصرفی مرورگرها انجام شــده است نشان می دهد 
کروم ۲.۴ برابر بیشتر از فایرفاکس حافظه مصرف می 
کند. مرورگرهای سافاری و Edge نیز به طور مشابه 
نه یکســان از مدل چند فرایندی بــا مصرف حافظه 

کمتر بهره می برند. 

فایرفاکس عقب ماند	

با اینکه مهندســان شرکت موزیال روی پروژه توسعه 
فایرفاکس تمرکز کرده اند اما سهم این مرورگر نسبت 
به کروم و مرورگرهای مایکروســافت کمتر است. ماه 
گذشته میالدی فایرفاکس ســهم ۱۲ درصدی را در 
بــازار مرورگرها به خود اختصــاص داد. این مقدار به 
 IE طور تقریبی یک پنجم ســهم کروم و نصف سهم
و Edge می باشــد و تا به حال بیشترین میزان سهم 

فایرفاکس در سال جاری بوده است. 

چقدر زود تمام می شود
رشیـدزارعی

 فایرفاکس 54 منتشر شد

بسـیاری از کاربـران در مـورد اتمـام زودتـر از موعـد 
بسـته هـای اینترنتـی خـود انتقـاد دارنـد و تصور می  
کننـد کـه محاسـبه حجـم اینترنـت توسـط اپراتورها 
دقیـق نیسـت. وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات 
ضمـن تکذیـب حجـم خـوری بسـته هـای اینترنتی، 
در  کاربـران  رفتـار  تغییـر  از  ناشـی  را  مسـاله  ایـن 
مصـرف اینترنت عنوان کرده اسـت. بـه گفته وی در 
حـال حاضـر کاربـران ویدئوهای بیشـتری نسـبت به 
گذشـته دانلـود مـی کنند که در مقایسـه بـا عکس و 
متـن حجـم بیشـتری از اینترنـت مصـرف می شـود. 
از دیگـر مـواردی کـه باعث می شـود حجـم اینترنت 
زودتـر از زمـان مورد انتظـار به اتمام برسـد می توان 
بـه هـک کـردن توسـط دیگـران، فعـال بـودن بـه 

روزرسـانی خودکار سیسـتم عامـل، انواع نـرم افزارها 
از جملـه آنتـی ویـروس، بازی هـای آنالیـن، پخش 
خـودکار موزیـک و ویدئـو در شـبکه هـای اجتماعی، 
آپلـود فایـل، چـت تصویـری و تماس انالیـن صوتی 
اشـاره کـرد. ممکـن اسـت این مـوارد بـرای کاربران 
چنـدان محسـوس نباشـد. انتظـار مـی رود کاربـران 
حساسـیت بیشـتری نسـبت به نحوه مصرف اینترنت 
خـود نشـان دهند و انتقادهـای خود را نیز در سـامانه 
کننـد.  منعکـس  مشـتریان  رضایـت  ارزیابـی  هـای 
همچنین بایسـتی مسـئوالن مربوطه ضمـن افزایش 
کیفیـت و کاهـش قیمت خدمـات، توجه بیشـتری به 
گالیـه هـای کاربـران داشـته باشـند تـا بدگمانی آن 

ها نسـبت بـه گذشـته کمتر شـود. 
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