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 بازگرداني كليه تنظيمات فايرفاكس به حالت اوليه

شود هنگام استفاده از  از جمله داليلي است كه موجب مي …ها و ها، پالگين مرورگر، نصب افزونه اعمال تغييرات در

هاي متوالي، نداشتن كاركرد صحيح، كاهش سرعت هنگام  هنگ كردن. مرورگر فايرفاكس با مشكالتي مواجه شويد

 .برخي از اين مشكالت است ...ها و بازكردن صفحات سايت

عامل و نصب مجدد آن است تا تنظيمات  وي سيستمهاي متداول براي رفع اين مشكالت حذف مرورگر از ر يكي از روش

انجام اين كار گرچه بين بسياري از . سازي شده و بتوانيد همچون روز اول از آن استفاده كنيد  و ديگر اطالعات آن دوباره

ل عام تواند روي عملكرد سيستم ها مي كاربران متداول است اما روش درستي نيست؛ چرا كه نصب و حذف مداوم برنامه

توجه به بروز اين مشكالت، سازندگان اين مرورگر قابليتي را در  با. تاثيرگذار باشد و عالوه بر اين وقت شما نيز تلف شود

توانيد براحتي و با چند كليك ساده، تنظيمات مرورگر را همچون روز اول بازنشاني  اند كه به كمك آن مي آن گنجانده

 .ادامه ترفند با ما همراه باشيد براي استفاده از اين قابليت در. كنيد

 :براي اين كار

 .ابتدا مرورگر فايرفاكس را اجرا كنيد - 1

چنانچه نمايش . (كليك كنيد Restart with Add-ons Disabled و روي گزينه) ترفندسيتي(برويد  Help به منوي - 2

 سمت چپ مرورگر، به منوي -از باال  Firefox منوهاي كالسيك در مرورگر فعال نيست بايد پس از كليك روي گزينه

Help برويد سپس روي گزينه مربوط را كليك كنيد( 

طور  تاييد كرده و منتظر بمانيد تا مرورگر بسته شده و به Restart نمايش درآمده را با انتخاب گزينه  پنجره به - 3

 .خودكار اجرا شود

هايي براي بازنشاني  شود كه در آن گزينه نمايش داده ميشما   به Safe Mode اي با عنوان در اين مرحله پنجره - 4

 هاي موجود در اين پنجره همچون مارك كنار گزينه كردن عالمت چك با فعال. تمامي تغييرات به حالت اوليه وجود دارد

Reset toolbars and controls،Reset all user preferences to Firefox defaults  وRestore default search 

engines  و كليك روي گزينه Make Changes and Restart فرض  حالت پيش  هاي انتخاب شده به همه گزينه

 .توانيد همچون روز اول به استفاده از آن بپردازيد افزار مي شود و بدون نياز به حذف و نصب مجدد نرم بازنشاني مي


