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تواناتک: در درون گوگل کروم، صفحاتی با ویژگی ها و قابلیت های فراوان وجود دارد که شاید 
برخی از شما تاکنون با آنها آشنایی نداشتید. این صفحات را می توان به صورت  chrome:// پیدا کرد 
و معموال بعد از این دو اسلش نام یکی از این صفحات دیده می شود. شما می توانید با تایپ ساده نام 

صفحه، پس از این دو اسلش وارد بخش مورد نیاز خود شوید.
در این گزارش ما شما را با این صفحه ها و کارکرد آنها بیشتر آشنا می کنیم.

Chrome://About
با ورود به بخش "chrome://about" شما می توانید لیستی از همه صفحه های داخلی گوگل کروم  
را مشاهده کنید. با کلیک کردن بر روی هر کدام از این صفحه ها، شما وارد صفحه مورد نظر می شوید. 
بسیاری از این صفحه ها همان هایی هستند که شما از طریق "گوگل منو" به آن دسترسی داشته اید. به 
عنوان مثال "chrome://bookmarks" یکی از صفحه هایی است که هم می توانید در گوگل منوی خود 
  "chrome://settings"یا و  اینجا  در  هم  و  ببینید  اید،  زده  مارک  را که  لینک هایی  و  کنید  پیدا  را  آن 
تعداد  این صفحه،  پایین  اما در بخش  پیدا کنید  تنظیمات  برای  زیادی  که در آن می توانید گزینه های 
اندکی "URL"های ویژه نیز وجود دارد که برای اشکال زدایی طراحی شده اند. مثال شما با کلیک کردن 

بر روی گزینه "chrome://kill" می توانید صفحه حاضر را پاک کنید.

قابلیت های گوگل کروم

 3قابلیت های گوگل کروم t e c h . t a v a a n a . o r g



قابلیت های گوگل کروم 4 t e c h . t a v a a n a . o r g

Chrome://Flags
صفحه پرچم های گوگل یا "chrome://flags" که آن را به عنوان "chrome://labs" نیز می شناسند، 
احتماال یکی از جذاب ترین صفحات داخلی گوگل محسوب می شود. این بخش در واقع یک گنجینه 
ارزشمند است که به صورت تجربی راه افتاده است و هنوز به صورت خودکار راه اندازی نشده است. 
به خودی،  ناپدید شدن خود  این صفحه شاید موجب  فعال کردن  به شما هشدار می دهد که  گوگل 
مرورگر شما شود. شاید این هشدار از آنجایی بیاید که هنوز در بخش های امنیتی و حفظ حریم خصوصی 

و مشکالت دیگری وجود داشته باشد. بهرصوت ریسک استفاده از این صفحه بر عهده خود شماست!
ویژگی های جدید و تازه ای که هر از چند یکبار سر از کامپیوتر های شما در می آورد، پیش از آنکه 
به صورت خودکار بر روی مرورگر شما ظاهر شود ، در اینجا نمایش داده می شوند و شما می توانید 

برنامه خاصی را که می خواهید،در اینجا "فعال سازی" کنید.
به عنوان مثال شما می توانید گزینه "Enable NTP Bookmark Features" را فعال کنید. این در واقع 
نسخه تجربی و جدید بوک مارک گوگل است که هنوز به صورت خودکار راه اندازی نشده است اما 

شما می توانید از هم اکنون و با فعال کردن آن از ویژگی های تازه آن استفاده کنید.

Chrome://Sessions
یکی دیگر از قابلیت های جالب گوگل کروم که در حال خاک خوردن در صفحه chrome://flags است، 
گزینه فعال سازی  "Enable Syncing Open Tabs" است. که با فعال کردن آن، گزینه "Open Tabs"در 

بخش "sync settings" گوگل کروم شما به نمایش در خواهد آمد.
  "chrome://sessions" زمانی که شما این گزینه را فعال کنید سپس با لیستی از دیگر بروزرهای خود در
مواجه می شوید. این گزینه شاید در آینده به طور خودکار بر روی مرورگر کروم قرار بگیرد اما شما می 

توانید از هم اکنون ، از آن استفاده و آن را فعال کنید.

Chrome://Memory & Chrome://Tasks
صفحه حافظه کروم یا "chrome://memory" به صورت تفکیکی و مجزا آماری از حافظه کروم 
را به شما نشان می دهد. در این بخش شما می توانید متوجه شوید که هر فرمت، برنامه ، اپلی کیشن  و 
غیره چقدر از فضای حافظه را به خود اختصاص داده اند.اگر شما در حال حاضر از مرورهای دیگر نظیر 
نیز استفاده می کنید، در این بخش همچنین اطالعات در خصوص دیگر  اینترنت اکسپلورر  یا  موزیال 

مرورگرها نیز به نمایش در می آید.
 "Task Manager window" در واقع همان گزینه ای است که در پائین بخش "Stats for nerds"  گزینه

نیز با کلیک کردن بر روی آن می توانید آن را فعال کنید.
با کلیک راست کردن بر روی گوگل کروم "title bar"  و انتخاب" Task Manager"  می توانید به 

این صفحه دسترسی داشته باشید و از برنامه هایی که در آن است، استفاده کنید.
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Chrome://Net-Internals
صفحه شبکه داخلی کروم یا " chrome://net-internals" یک بسته از شبکه اطالعات و ابزارهای 
مفید است. جایی که می تواند داده های شبکه ها را ضبط و تخلیه و یا تبدیل به یک فایل کند. ابزارهایی 

مناسب برای بهبود و عیب یابی شبکه های کروم آسیب دیده هستند.  
دارای  از کاربران  بسیاری  برای  مشاهده می کنید، شاید  اینجا  در  را که شما  ابزارهایی  از  بسیاری 
اهمیت چندانی نباشد و سر کار آنها به ندرت به این ابزارها بیفتد اما شاید در این میان  "Tests page"یک 
صفحه جذاب و ابزاری مفید برای همگان باشد. اگر یک وبسایت برای شما لود نشود ، شما می توانید 
آدرس آن را به  "Tests page" بدهید و سپس با کمک این صفحه مشکل برای شما بر طرف خواهد شد.

Chrome://Crashes
که  هایی  صفحه  از  آرشیوی  و  لیست  به  توانید  می  شما   "Chrome://Crashes" بخش  در 
صفحه  این  از  لیستی  به  توانید  می  شما  اینجا  بیندازید.   نگاهی  درآمدند،  پای  از  و  شدند  ساقط 
که  ببینید  را  آنها  توانید  می  صورتی  در  البته  کنید  برخورد  شده  ساقط  و  کرده  تصادف  های 
گزینه "Automatically send usage statistics and crash reports to Google" را فعال کرده باشید. 

شما می توانید این گزینه را در اینجا فعال کنید.

Chrome://Tracing
بخش ردیابی یا "Chrome://Tracing"  یک ابزار توسعه یافته و پیشرفته است که به شما این اجازه 
بر روی دکمه  باشید. کافی است  از عملکرد گوگل کروم خود داشته  تا تجزیه و تحلیلی  را می دهد 
"Record"  کلیک کنید تا این برنامه کار خود را شروع کند و فعالیت شما رد مرورگر را تجزیه و تحلیل 

کند.

وقتی که زمان ثبت و  "Record" به پایان رسید، شما می توانید نگاهی بیندازید بر آنچه انجام داده 
اید، اینکه بیشترین وقت خود را بر چه چیزی گذاشتید. اگر شما با صفحه ای مشکل دارید که به سختی 
باز می شود در اینجا به شما گفته می شود که مشکل از کدام بخش از کد است و چرا پروسه زمان بر 
است.بسیاری دیگر از صفحه هایی که شما در این لیست مشاهده می کنید، مربوط به صفحاتی است که 
بیشتر جنبه تکنیکی دارند. به عنوان مثال صفحه  "chrome://flash" جایی است که اطالعاتی درباره فلش 
 "sync" مکانی است که در آن پروسه "chrome://sync-internals" پالگین ها به شما ارائه می دهد و یا

کردن گوگل به نمایش در می آید.

تازه ای را  از گوگل گشت زنی کنید و صفحات  این بخش  شما می توانید هر چقدر خواستید در 
کشف کنید و از کشف های تازه خود لذت ببرید!


