ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺪون ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﺮوم اﻧﺪروﯾﺪ آﻣﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺮوﮔﺮ ﮐﺮوم در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ،
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻧﺴﺨﻪ  ۸۹ﮐﺮوم اﻧﺪروﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮا ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ« ) (Preview pageﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم اﻧﺪروﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺲ از
ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ روی ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی »ﺑﺎز ﮐﺮدن در ﺑﺮﮔﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎس« ) (Open in incognito tabو
»ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن آدرس ﻟﯿﻨﮏ« ) (Copy link addressﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮدو ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی آن
ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮار ﺑﺎﻻی آن ﺷﺎﻣﻞ ،آﯾﮑﻮن
وبﺳﺎﯾﺖ ،ﻧﺎم ﺻﻔﺤﻪ ،داﻣﻨﻪ آن و دﮐﻤﻪای ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏ در ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دﮐﻤﻪ ﺿﺮﺑﺪر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ ،ﺻﻔﺤﻪ
ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان دارد و از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در
واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وبﺳﺎﯾﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و در
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮوم  ۸۹در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ روی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮوم  ۸۹ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
دادهﻫﺎی وب روی دﺳﮑﺘﺎپ ،ﻓﻨﺎوری  Privacy Sandboxو ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﯿﺪ
دﯾﺴﮑﺎوری را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺒﻼ در ﻧﺴﺨﻪ  iOSﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی .اج و
ﺳﺎﻓﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

