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 فهرست مطالب

 .Error! Bookmark not defined ....................... مرورگرها نیبرتر یایمزا و بیمعا

 4 ........................................ ( Microsoft Internet Explorer)اکسپلورر نترنتیا

 5 ................................................................................................... یسافار

 6 ................................................................. ( meGoogle Chro)کروم گوگل

 7 .................................................................... (Mozilla Firefox) رفاکسیفا
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مسددافرر رونانی یا یتی الوینی امارک کن،خا اول،ن ز،زی کی نهن شدداا را   اگر قرار باشددخ دور را برای ی 

ی ان های مت اوتهای مبتلفا تجربیکن،خ. ماش،نای اسدت کی برای سد ر انتبام می  کنخا وسد،لی نلل،ی ررگ،ر می

ها را نتواننخ بهتریترین انهاسدددتا های ناینننخا اما بی رییل مبتلف کی ق،ات دوررو اصدددلیسددد ر را رقی می

  .انتبام کننخ

 ها بس،ار اها،تگشدت و گاار رر رن،ای وم ن،ز بر ها،ن قادخک استوار است و انتبام شاا برای این گشتزنی 

رارر. با این ت اور کی ان دورروهای رنگارنگ دبری ن،ست و این مرورگرها هستنخ کی فرمان هخایتشان رر رست 

 .ریتی نددخاریددخا نیرا رایگددان هسدددتنددخ شدددادداسددددت. الدبدتددی رر اندتدبددام مدرورگدرهددا هد،د  م ددخو          

 

جای پ،کانا پشت فرمان پورشی بنش،ن،خ. پرسش این است کی پس بهتر اسدت برای گشتزنی رر رن،ای وم بی 

ای ریگر بر مبنای تعصبار رهنخ و دخککننخ؟ بعضدی پاسدم متبت می  ایا های مرورگرهای وم یکسدان دال می 

کننخا اما بس،اری ان کاربران ه،  االالدی رر این نم،نی نخارنخ. میشان ان مرورگر مورر دالقی دور رفاع شدبصی 

توانخ با توجی بی ن،انش بهترین را ران،ی کی رانلور مرورگرها بسدد،ار سددارک و رایگان اسددت و هرکسددی میهای می

 دارر داصمرورگر  انتبام کنخا اما مسدددالی اصدددلی این اسدددت کی پس ان مختی کاربران بی اسدددت ارک ان ی  

 . گدددد،ددددرنددددخ  مددددی ندددداریددددخک  ریددددگددددرمددددرورگددددرهددددارا   کددددنددددنددددخو  مددددی

 

جویی شور. رر این شدور رر وقت و انریی شاا بی الور زشاگ،ر صرفی رر صدورتی کی ی  مرورگر دوم باد  می 

  .شویخ تا بهترین را انتبام کن،خمطلب با وسایل نلل،ی رن،ای وبگرری ب،شتر اشنا می

  



 

 
 

پژوهشیدانستنی های  4  

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

 (Microsoft Internet Explorer )اینترنت اکسپلورر

 

 

 اینترنت اکسپلورر-1 تصویر

 

گرزی شدددرکت مایکروسدددافت ب،شدددتر مواقس اول،ن اسدددتا اما اصدددراری بی بهترین بورنا نخارر. مرورگر وم 

مایکروسددافت ن،ز ان این قادخک کلی مایکروسددافت جخا ن،سددت. اینترنت اکسددپلورر اول،ن جز  وینخون اسددت کی   

دامل فرض روی س،ستیشنادتی شخ. این مرورگر بی صورر پ،ش 1IEاست ارک قرار گرفت و با ناممورر  5995سال

وینخون نصدب شدخک اسدت و ماننخ مخیا پل،ر راهی برای پار کررن ان وجور نخارر. اینترنت اکسپلورر اوایل فل     

وظ، ی داصی راشتنخا  شخ و شامل زنخ مرورگر وم تصویری بور کی هر کخامدامل وینخون اجرا میروی س،ستی

رونرسانی شخ تا دالکرر بهتری راشتی های جخیختر بییکپارزی و بی مرور نمان بی نسدبی 5991کی ان سدال  تا این

 باشخ. 

کنخ. افزار پشدت،بانی می برای رانلور مونی ا ویخئو و نرم JavaScripا RSSا Javaمرورگر مایکروسدافت ان  

افزارهای مبرم را را رارر کدی جلوی فعدال شدددخن نرم   privacy protectionرر ببش امن،تی ن،ز قدابل،دت   

 گ،رر. می

                                                           
1 Microsoft Internet Explorer 

 

 

http://cdn.gooyait.com/uploads/ie9logo256px.png
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کررن مونی  انالینا دریخ هاا گوشهنگامی کی کاربران رر اینترنت بی رنبال گشددت و گاارا بررسددی ایا،ل 

گر ،ا ان این مروررهخ هنون بس،اری ان کاربران رنانالین و... بورنخا این مرورگر اول،ن انتبام انها بور. امار نشان می

 کننخا اما رتبی اول بی مرورگر کروم ادتصاص یافتی است. است ارک می

رانلور رایگانا راهکارهای پ،شدنهاری برای کاربران شدامل پشدت،بانی مستل،ی ان الریی ایا،لا سردت     مزایا:

 های مناسبا است ارک بس،ار سارک و کاربران فراوان.دال و قابل،ت

های پنهان وان کی رفس انها بسدد،ار نمانبر اسددتا نااگاهی شددرکت مایکروسددافت ان باگ  های فراباگ معایب:

ا ActiveXرر نلص امن،ت  اAdobe Flash Playerافزارهایی ماننخ مرورگر دورا نصدددب بسددد،دار کنخ نرم 

 64و 23های وینخونهایها و اغتشاش و سرررگای رر نسبیماررسانی بورهایی برای هااهنگنخاشتن ویژگی

 ب،تی و هخف مناسب برای هکرها و رنران سایبری.

 سافاری

کی یانرهی شخ تا انشنادتی می pantherسافاریا مرورگر رایج کاربران م  است کی رر گاشتی ت ت دنوان 

نسدبی قابل اسدت ارک ان روی س،ستی وینخون بی بانار امخ. این مرورگر برای نبست،ن بار ه تی یانویی    3007یوئن

شرکت امریکایی اپل رر ادت،ار داوم قرار گرفت. سافاری رر یالت کلی برای کاربران م  الرایی توس   3002

و بایتر رارنخ. سافاری بهترین انتبام برای کاربران اپل است و رر ملایسی با  OSX 8.1های شدخک کی سد،سدتی   

های فراوانی را بی کاربران پ،شنهار های ریگرافزونیریگر مرورگرها سدردت جسدتجوی ب،شتری رارر. البتی مرورگر  

 شور. وری نمان میکننخ کی موجب افزایش بهرکمی

کررن های امن،تیا پار( ا ارائی تاامی ویژگیPage-Load)  ی اسدت ارک اسدانا رفعار بارگ،ری ص   مزایا:

افزارهای مبتلفا رانلور بس،ار سریس برای کاربران م  و قابل،ت افزورن های غ،رضروریا سانگاری با سبتاسپی

 .Safari Extentionهای اضافی ان الریی برنامی

ا نخاشدتن سد،ستی یاایتی برای بردی    (Customizationسدانی ) های شدبصدی  نخاشدتن گزینی  معایب:

 ها هنگام دروج دورکار.هاو رشواری یاف کوکیگزینی
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 (Google Chrome )گوگل کروم

 

 

 گوگل کروم-2 تصویر

 

الرایی شخ و  (WebKitافزار رایگانی اسدت کی توسد  گوگل و با اسدت ارک ان موتور وبک،ت)   گوگل کروما نرم

نبان درضی شخ. این مرورگر رر  42دامل وینخون رربرای س،ستی 3001نبسدت،ن بار نسدبی بتای انخوم سپتامبر   

 نبان قابل رسترس است.  50و جاوا نوشتی شخک و امرونک رر (Python)ا اسابلیا پ،تونCهای ++م ، 

های فراوانی بان البتی نمانی کی پنجرکتر ان فایرفاکس است. ررصخ سریس25کروم بی سردتش معروف است کی 

مال،سددی )کاترین فضددا و الاان( اسددت.  رور. الرایی کروم براسدداس فلسدد ی م،نی باشددخا این مزیت ان ب،ن می

Toolbar  وtabs  کننخا بنابراین فضای ب،شتریررصخ فضای کاتری نسبت بی فایرفاکس اشغال می 40یخور 

راننخ. هاچن،ن لبتی بعضی کاربرانا کوز  بورن منوها را مناسب نایبرای ناایش دور ص  ی وم وجور رارر. ا

 های انالین کاربرانا االالدار ب،شتری کسب کنخ. منخیرهخ تا ان دالقیکروم این اجانک را بی گوگل می

http://cdn.gooyait.com/uploads/chromelogo256px.png
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های مبتلفا صد  ی اصلی کارامخ  یا پنجرک tab دالکرر سدریس هنگام جسدتجوا کنترل مناسدب روی    مزایا:

های مشددتررا سددردت ب،شددتر هنگام جسددتجو رر اینترنتا پشددت،بانی ان  ماررهای جسددتجو و بوربرای موتور

های مبتلفا جسدتجوی بسد،ار سدارکا سهولت رر است ارکا    سدانی رر رسدتگاک  اف و فلشا قابل،ت هازمانریپی

 امن،ت بای و رانلور رایگان.

های ها با ان و پشت،بانی نکررن ان تاام کاررسایتنخاشدتن قابل،ت کنترل والخینا ناسانگاری بعضی   معایب:

 گراف،کی.

 

 (Mozilla Firefox)فایرفاکس 

 

 

 فایرفاکس-3 تصویر

 

و  (OSXهای وینخونا م )فایرفاکسا مرورگری رایگان و منبس بان است کی شرکت مونیال ان را برای س،ستی
نبان رر رسددترس  71وارر بانار شددخ و اکنون رر  3004ل،نوکس الرایی کررک اسددت. نسددبی اول ان نهی نوامبر 

مشتی شخک بورا اما بی  Phoenix Technologiesازبور کی  (Phoenix)است. نام اول،ی این مرورگر فون،کس

اساس نام ی  پایگاک االالداتی رایگان  بر (Firebirdرل،ل مشدکالر تجاریا نام ان تغ،،ر کرر. ابتخا نام فایربرر) 

بی وجور امخ و این موضدددوع با نامگااری این مرورگر بی  هایی برای اسدددت ارک ان این نامانتبام شدددخا اما ادتالف

مونیال فایربرر با دنوان مونیال فایرفاکس شددنادتی شددخ و امرونک  3004فایرفاکس یل شددخ. سددرانجام نهی فوریی 

 رور. برای اشارک بی ان بی کار می FXو  fx  ،FFخ های ادتصاری مانننام

http://cdn.gooyait.com/uploads/firefoxlogo256px.png
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بی است ارک ان اینترنت اکسپلورر دارر کررک بورنخ.  90این مرورگر ابتخا برای افراری معرفی شخکی ان اوایل رهی

هاا یها و امکان رانلور ایان برنامامرونک ب،شتر مررم ماکن است ان فایرفاکس است ارک کننخا نیرا با توجی بی ویژگی

ها را رربررارر کی هر کاربر با ها و افزونیترین مرورگرهاست. این مرورگر مجاودی وس،عی ان پالگ،نیکی ان م بوم

این است  IE های داخک م،ان این مرورگر وتوانخ انها را نصب و است ارک کنخ. یکی ان ت اورتوجی بی ن،ان دور می

بخرستی  توان با فایرفاکسنابراین زن،ن ص  ار اینترنتی را نایکنخا بپشت،بانی نای ActiveXکی فایرفاکس ان 

 اجرا کرر. 

و امن،ت رانلور ب،شددترا جسددتجوی هوشددانخ ا تنخ،اار دطو   (Privacyردایت یریی دصددوصددی)مزایا: 

راهناای بسدد،ار کامل برای اسددت ارک ان فایرفاکسا اسددت ارک اسددانا شددبصددی سددانی  (اvpn)اتصددال شددبصددی 

(Customization) های جانبی و سهولت رر است ارکا رانلور رایگان.سانگاری و سردت ب،شترا افزورن برنامی ا 

 پشت،بانی نکررن ان یرکار هوشانخ موس و اشغال ببش نیاری ان یافخی. معایب:

 

 

 فاطمه گنج خانلو گردآورنده:

 


