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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
فرنوش کوهینویسنده:   

 

آموزش نصب افزونه ها 
 5در گوگل کروم + 

 اکستنشن محبوب

ترین طبق آمار، ایران در سطح خاورمیانه تقریبا بیش
ترین میزان بیش کاربر اینترنتی رو داره؛ این یعنی

استفاده از مرورگر. مرورگرهای وب، دقیقا مثل 
های های اینترنت هستن. هم شما رو به سایتدروازه

ی آنالین کنن و هم تجربهتون راهنمایی میموردعالقه
کدوم از این  کنن. هرتر میسرچ کردن رو براتون ساده

های قدرتمند دارن که اونا رو سری ویژگیمرورگرها یه
ی کوتاه، من در این کنه. با این مقدمهاز هم متمایز می

مقاله، راجع به مرورگر گوگل کروم و نقاط قوت و 
نصب ضعفش صحبت خواهم کرد و از صفر تا صد 

 .رو بهتون آموزش خواهم داد افزونه ها در گوگل کروم

https://netran.net/mag/add-extensions-to-google-chrome/
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ترین میزان ترین کاربر اینترنتی رو داره؛ این یعنی بیشطبق آمار، ایران در سطح خاورمیانه تقریبا بیش
های های اینترنت هستن. هم شما رو به سایتاستفاده از مرورگر. مرورگرهای وب، دقیقا مثل دروازه

کنن. هر کدوم تر میسادهی آنالین سرچ کردن رو براتون کنن و هم تجربهتون راهنمایی میموردعالقه
ی کنه. با این مقدمههای قدرتمند دارن که اونا رو از هم متمایز میسری ویژگیاز این مرورگرها یه

کوتاه، من در این مقاله، راجع به مرورگر گوگل کروم و نقاط قوت و ضعفش صحبت خواهم کرد و از 
 .خواهم دادرو بهتون آموزش  نصب افزونه ها در گوگل کرومصفر تا صد 

 

 گوگل کروم چیست؟

طور که از اسمش معلومه، بهتره از پایه شروع کنم. گوگل کروم، یک مرورگر سطح اینترنته که همون
صورت کامال رایگان نصب ساخته شده و بر روی دسکتاپ و گوشی، به 2008توسط گوگل در سال 

کنن و فرض استفاده میصورت پیشر بهتونم بگم نیمی از مردم دنیا از این مرورگجرات میشه. بهمی
 ترین مرورگر دنیا رو از آن خودش بکنه. البته این موضوع به این معنی نیست کهتونسته لقب بزرگ
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های کروم خیلی بیشتر از اون کنن. امکانات و ویژگیطور صحیح و کامل ازش استفاده میهمه به
 .هایی اساسی دارنتری که جلوی دید نیستن ولی نقشهای عمیقنظر میاد. الیهچیزیه که به

Chrome vs. Chromium 

شن. اگه از کاربران عادی بپرسید کروم و کرومیوم چه فرقی دارن، معموال تفاوتی بینشون قائل نمی
تر ی اون ساخته شده. سادهکه کرومیوم در اصل کد اوپن سورسی هست که کروم بر پایهحالیدر 

رو بهش  PDF بخوام بگم: گوگل، کرمیوم رو انتخاب کرده؛ یه سری امکانات مثل ترجمه و نمایش
.داشتنیاضافه کرده و محصول نهایی شده گوگل کروم دوست

 

 نقاط قوت گوگل کروم

درصد از مردم از این مرورگر استفاده کنن رو  63.14برتری که باعث شده حدود بریم چند فاکتور 
 .بررسی کنیم

اگه دوست دارید اطالعات گوگل کروم رو در کنار مرورگرهای دیگه مطالعه کنید، حتما یه سری به 
 .بزنید بهترین مرورگرهای اینترنتی مقاله

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/


 اکستنشن محبوب 5آموزش نصب افزونه ها در گوگل کروم + 
 

 

4 

 

 سرعت

ی یاد که روی دکمهترین مرورگر دنیاست. این موضوع وقتی به چشم میکروم بر روی کاغذ، سریع
 .کنهی زمانی، شروع به کار میکنید. گوگل کروم بدون هیچ درنگ و فاصلهآیکون کلیک 

 امنیت

ها شه. یعنی اگه حتی یه دونه از برگهی جدا توی کروم تعریف میهر برگه، با قالب یک پروسه
خودش ادامه شه و کل مرورگر به کار دچار مشکل بشه و کارشو متوقف کنه، بقیه چیزیشون نمی

تونن افزارهای مخرب نمیو نرمشه اجرا می SandBox ی مرورگر در یکی مجموعهده. همهمی
 .که مستقیما روشون کلیک کنید و بهشون اجازه بدیدروی سیستم شما تاثیر بذارن؛ مگر این بر

 ی گوگل سایه

ه. اصوال دسترسی به کنهاش پشتیبانی میجایی که کروم زیرمجموعه گوگله، از ویژگیاز اون
ی عنوان بخشی از مرورگر، تجربهخدمات گوگل مانند گوگل درایو، جیمیل و یا گوگل مپ به

 .کنهتر میتر و جذاباستفاده از اینترنت رو راحت

 

 
 

 

 کروم کست

ی رایانه رو ی صفحههای مرورگر کروم و یا همهتونید ویدیوها، کل برگهبا این قابلیت، شما می
 .نمایش تلویزیون منتقل کنید به صفحه

 

های دیگه و دنیای خارج ست که هیچ ارتباطی با محیطی ایزوله، یک منطقه SandBoxمحیط
 .نداره

 

 :مقاالت پیشنهادی

 گوگل درایو چیست

 مراحل ساخت جیمیل

https://netran.net/mag/google-drive/
https://netran.net/mag/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84/
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 ضعف گوگل کروم نقاط

سری عیب هم از زیر دست طراحانش در درسته که کروم عملکرد خیلی خوبی داره اما خب، یک
 .رفته

 خوارمرورگر باتری

شه، یکی از دالیلش مرورگر گوگل کرومه. کروم تاپ و یا گوشی شما زود تموم میاگه شارژ لپ
 Firefox )سافاری( و یا Safari ،)اج Edge (باالترین مصرف انرژی رو در مقایسه با مرورگرهایی مثل

ها امکان سایتتازگی گوگل یک متا تگ رو به کروم اضافه کرده که به وب)فایرفاکس( داره. البته به
 .میده تا از این روش قابلیت کاهش مصرف انرژی رو فعال و به حفظ انرژی باتری کمک زیادی کنن
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 درگیری کروم با حافظه و سی پی یو

انه کند بینید که عملکرد رایکنه. اگر میی زیادی میهدافظه و پردازنده استفااین مرورگر از منابع ح
 ه.شده، احتماال تقصیر کروم

 !!... حریم خصوصی: َپر

ی استفاده شما در گوگل کروم استخراج میشه، مستقیم به سرورهای گوگل که از نحوههایی داده
که این ها فرستاده بشه. حاال اینی شخصی به همراه این دادهشه. شاید یه سری دادهارسال می

 !!!اطالعات ارسالی چقدر وسیعن، خدا داند

 

 تونین استفاده از، می(Settings)  از طریق آزاد کردن حافظه در قسمت تنظیمات گوگل کروم
RAM رو مدیریت کنید. 
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 کهکشان افزونه

دن. های جداگونه و اضافی به مرورگر میهای کوچک و مینی هستند که قابلیتها برنامهافزونه
تونید یه اکستنشن یا همون ای، شما میکنن. تقریبا توی هر زمینهیعنی دقیقا مثل ویتامین عمل می

 اهپسوردها. انقدر تعداد اکستنشن افزونه رو پیدا کنید. از دیکشنری گرفته تا مدیریت
(Extensions)  شون خیلی سختهتریندر این مرورگر زیاده که انتخاب کاربردی.  

ی پرمیوم داشته هاشون نسخهتن اما ممکنه بعضیهای گوگل کروم کامال رایگان هساکثر افزونه
ها رو خود صورت ماهیانه هزینه دریافت کنن. بعضی از اکستنشنباشن و برای هر ویژگی اضافه، به

هایی رو قبول کنه. البته کروم، تنها اکستنشنای میگوگل طراحی کرده که عملکردتون رو خیلی حرفه
های شخص سوم وجود نداره. شن. یعنی امکان نصب افزونهکروم با کنه که توی فروشگاه وبمی

 .تونید ببینیدها رو در ادامه میآموزش نصب افزونه

 آموزش نصب افزونه ها در گوگل کروم

 .تون نصب کنید؟ با من قدم به قدم همراه باشینجوری روی گوگل کرومها رو باید چهاین اکستنشن

 مرحله اول: فروشگاه وب کروم

 فروشگاه وب کرومهای در دسترس برای نصب روی گوگل کروم، به ی افزونهبرای دیدن همه
 .برید

 

کنه سازی به شما کمک میقابلیت سفارشیسری روش برای دور زدن این مورد وجود داره. هم یه
 .شه تا این مرورگر مطابق میل شما رفتار کنهها، باعث میها یا افزونهو هم حجم باالی اکستنشن

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
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 ی موردنظرمرحله دوم: انتخاب افزونه

 .شانتخاب کنید و برید تو صفحهیاد رو ها، اونی که به کارتون میدر لیست اکستنشن

 

 مرحله سوم: اضافه کردن به کروم

شه که سمت راست معلوم می ی آبیی مورد نظرتون شدین، یک دکمهوقتی وارد صفحه افزونه
 .روی اون کلیک کنید .Add to Chrome روش نوشته

 

تون حتما جمع باشه. اگه وارد حساب کاربری خودتون نشده باشید، ممکنه گوگل از شما حواس
 .تون بشید و بعدش ادامه بدیدبخواد اول وارد سیستم حساب
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 مرحله چهارم: تایید فرآیند نصب

شه. این پنجره ازتون در این استپ، یه پنجره برای گرفتن تایید شما باالی صفحه معلوم می
بدید و همون افزونه رو خواید مسیرتون رو ادامه پرسه که از نصب افزونه مطمئنید یا نه. اگه میمی

رو انتخاب  Cancelکلیک کنید اما اگه نظرتون عوض شده،  Add Extension نصب کنید، روی گزینه
 .کنید

 

 .مرحله آخر: تبریک! افزونه نصب شد

درستی نصب شد، یک نوتیفیکیشن یا همون اعالن سمت راست و باالی که افزونه بهبعد از این
 .شهمیکروم برای شما نمایش داده 
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 هایی که نصب شده رو مدیریت کنید؟ چجوری افزونه

ببینید. اول بزنید روی اون  Extensions تونید در قسمتهایی که نصب کردید رو میی افزونههمه
 .ی باالی سمت راست توی کرومسه نقطه

 

 .ها دسترسی پیدا کنیدتونید به بخش اکستنشنکه بشید، می more tools وارد قسمت
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هایی که نصب کردین یا اونایی که غیرفعال هستن، شه، تمام افزونهای که براتون باز میتوی صفحه
 .قرار گرفتند

 

 آموزش حذف افزونه در گوگل کروم

کلیک کنید. یک  Remove یاگه یه افزونه به کارتون نیومد و خواستین حذفش کنین، روی دکمه
رو  Remove پنجره براتون باز میشه. اگه هنوز مصمم بودین برای حذف کردن اون اکستنشن، دوباره

 .میشه بزنید. افزونه بدون هیچ اثری از کروم شما حذف

 

ی آبی که در سمت راست هر افزونه قرار داره، اون رو فعال یا غیرفعال تونید با دکمهشما می
بزنین، اطالعات  Detail که اون اکستنشن رو کال حذف کنید. اگه روی گزینهکنید؛ بدون این

 .تری راجع به اون افزونه، مثل نوع دسترسی و یا مجوزش در اختیارتون قرار میدهبیش

هایی که توی وب کروم استور نیستند رو نصب کنید اما صورت دستی اکستنشنتونین بهشما می
 .شون تضمین نشده و ممکنه مخرب باشنامن بودنکنم؛ چون بهتون این کار رو توصیه نمی
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 اکستنشن محبوب از نظر کاربران 5 

ی این ها. همهاصطالح تاپ فایو افزونهاکستنشن محبوب یا به 5خب، نوبت رسید به معرفی 
خوام بهتون معرفی کنم، کامال رایگان هستند و بدون مشکل روی گوگل کروم اجرا هایی که میافزونه

 .شنمی

LastPass 

سپردن رمزهای طوالنی و پیچیده سخته. مخصوصا برای افرادی که خاطر معموال حفظ کردن و به
مدت ضعیفی دارن. حاال شما به جای یک اکانت، به چند اکانت با رمزهای مختلف ی میانحافظه

اونم برای  حدسرن سراغ کاری خطرناک؛ انتخاب رمزهای عبور ساده و قابلفکر کن. اکثر کاربران می
ی موارد مثل تولید، ی مدیریت رمزعبوره که همهیک افزونه .LastPass های کاربری حسابهمه
 .هجا دارصورت یکداری، استفاده و سیو کردن رمزها رو توی خودش بهنگه

 

Evernote Web Clipper 

ای مثل همین کنید، احتماال براتون پیش اومده که یه متن یا مقالهگردی میزمانی که دارید وب
برای خوندن همش رو نداشته  خونید، نظرتون رو جلب کنه ولی وقت کافیای که دارید میمقاله
 Evernote های سرویسیه اکستنشن کرومه که از زیرمجموعه Evernote Web Clipper .باشی

طور ذخیره کنید و بعدا به Evernote رها و مقاالت رو در اکانت خودتون دتونید متنهست. شما می
 .ها رو ویرایش کنیدتونید متنمفصل اون رو مطالعه کنید. حتی می

https://chrome.google.com/webstore/detail/lastpass-free-password-ma/hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd
https://chrome.google.com/webstore/detail/evernote-web-clipper/pioclpoplcdbaefihamjohnefbikjilc?hl=en
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Loom 

Loom های کاربردی گوگل کرومه که بهتون اجازه میده تا از مرورگر کروم، محیط از افزونه یکی
های برداری کنید. این فیلمهمراه صدای خود یا صدای کامپیوترتون فیلمدسکتاپ و خارج از کروم به

 .تونین اون رو برای افراد دیگر ارسال کنینشه و میضبط شده، توی اکانت کاربر آپلود می

  

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-for-chrome/liecbddmkiiihnedobmlmillhodjkdmb
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Tab Wrangler 

 Tabی بازشده دارید، ها و یا حتی تعداد بیشتری برگهشه، دهاگه وقتی کارتون با مرورگر تموم می
 Wrangler بینه مدت زیادیه که از یک صفحه استفاده افزونه، وقتی می یاد. اینبه کارتون می حتما

هایی که این افزونه ی برگهبنده. البته نگران نباشید: همهصورت خودکار مینکردین، اون رو به
 .تونین با یه کلیک دوباره اونا رو باز کنیدشن و میبنده، توی قسمت کرال ذخیره میمی

 

Join 

هست. وقتی این افزونه رو نصب  Join های کروم، اکستنشنترین افزونهکاربردینظر من، یکی از به
تونید کنید، باید اول دو دستگاه کامپیوتر و گوشی خودتون رو با هم مچ کنید. بعدش میمی

هایی که روی وب باز کرده بودین رو توی گوشی خودتون ادامه بدید. این افزونه ی صفحهمطالعه
 .بران کارآمد و مفیدهبرای خیلی از کار

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/tab-wrangler/egnjhciaieeiiohknchakcodbpgjnchh
https://chrome.google.com/webstore/detail/tab-wrangler/egnjhciaieeiiohknchakcodbpgjnchh
https://chrome.google.com/webstore/detail/tab-wrangler/egnjhciaieeiiohknchakcodbpgjnchh
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 حرف آخر

ی ، سعی کنه با ارائهالسیر و پیشروی تکنولوژی باعث شده تا هر برند و هر کمپانیقطار سریع
ها به دست بیاره. گوگل هم با های جدید، جایگاه خودش رو در لیست بهترینها و قابلیتویژگی

های های گوگل کروم، توانایینی اکستنشهای جدید و گسترش کتابخونهاضافه کردن افزونه
ی های عزیز! در این مقاله سعی شد که همهرانینامحدودی به این مرورگر قدرتمند بخشیده. نت

ها در گوگل کروم باهاتون در میون گذاشته بشه. از شما جزئیات در زمینه نصب و حذف افزونه
با من همراه  ها در گوگل کروم آموزش نصب افزونهی کنم که تا پایان مقالهدوستان تشکر می

ترین زمان بودین. اگه سوالی داشتین، در بخش نظرات مطرح کنین تا من یا همکارام در سریع
 .پاسخ بدیم

 

 
 


