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مي توان . ارائه شده است Open Sourceاست كه به صورت متن باز يا همان  Mozillaمحصول شركت  Firefoxمرورگر 

اين مرورگر در ابتدا در بين كاربران لينوكس . ن يكي از محبوب ترين مرورگرهاي جهان نام برداز اين مرورگر به عنوا

استفاده زيادي داشت؛ ولي پس از مدتي با پديدار شدن مشكالت امنيتي در اينترنت اكسپلورر، كاربران ويندوز هم از 

  .بديل شداين مرورگر استفاده كردند تا اينكه به يكي از معروف ترين مرورگرها ت

البته قبل از آن، اين مرورگر با نام هاي ديگري هم منتشر (منتشر شد  2004نوامبر  9اولين نسخه اصلي فايرفاكس در 

. مي باشند XULو  CSS ،XBL، جاوا اسكريپت، ++Cزبان هاي اصلي برنامه نويسي اين مرورگر طبق معمول ). شده بود

 …مله زبان شيرين فارسي و از سيستم عامل هاي ويندوز، مك، لينوكس و زبان دنيا از ج 75همچنين اين مرورگر از 

  )پدياي فارسي ويكي: منبع توضيحات . (پشتيباني مي كند

دليل اصلي انتخاب اين مروگر توسط كاربران به دليل سرعت باالي جستجو، امنيت باال و افزونه هاي بسيار زيادي است 

  .كه برايش ساخته شده است

شايد بعضي كاربران . فايرفاكس هم مانند همه مرورگرهاي ديگر داراي تنظيماتي براي مديريت بهتر مي باشد مطمئناً

مفهوم و كاربرد بعضي از گزينه ها و تنظيمات را متوجه نشوند و به همين دليل نتوانند از قابليت هاي مرورگر استفاده 

م پرداخت و شما را يامل به توضيح درباره تنظيمات و گزينه هاي اصلي اين مرورگر خواهدر اين مطلب به طور ك. كنند

  .با آن آشنا مي كنم

نيز  4بيشتر تنظيمات بر روي نسخه هاي آزمايشي . فايرفاكس است 3�6�8تصاوير و نكته ها مربوط به نسخه : توجه 

  .قابل استفاده اند
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را انتخاب كنيد تا با پنجره اي مانند  Optionsگزينه  Toolsانيد از منوي براي دسترسي به تنظيمات و گزينه ها مي تو

  .تصوير زير روبرو شويد

  
  

  .بخش مي باشد 7داراي  Optionsهمانطور مي بينيد پنجره 

General: بخش تنظيمات و گزينه هاي عمومي مرورگر  

Tabs:  بخش مديريت و گزينه هاي مربوط بهTab ها  

Content: و تنظيمات مربوط به محتوا و نوشته ها گزينه ها  

Applications: گزينه ها و تنظيمات مربوط به برنامه ها  

Privacy: گزينه هاي مربوط به آثار جستجوها و بخش هاي مخفي  

Security : گزينه ها و تنظيمات امنيتي  

Advanced : تنظيمات پيشرفته مرورگر  

  .مي پردازيم) يا سر برگ ها(وجود در هر يك از بخش ها در ادامه به توضيح گزينه ها و تنظيمات م

  



 

 Mozilla Firefox رراهنماي جامع تنظيمات مرورگ

 

3 

 

� General  

  .اين سربرگ شامل تنظيماتي عمومي مانند مديريت صفحه شروع، مديريت دانلودها و مديريت افزونه ها مي باشد

. نيدرا انتخاب ك) Home Page(مي توانيد سايت و يا لينكي كه در هنگام آغاز مرورگر باز مي شود  Startupدر بخش 

، مي توانيد به صورت سفارشي و دلخواه When Firefox startsدر بخش  Show my home pageبا انتخاب گزينه 

  .بنويسيد Home Pageشما بايد آدرس سايت را در بخش . سايت مورد نظر خود را براي باز شدن انتخاب كنيد

  

  
  

وارد كرده باشيد، در  Home Pageان را هم در بخش را انتخاب كنيد، اگر آدرس سايتت Show a blank pageاگر گزينه 

  .نخواهيد داشت Home Pageهنگام اجراي مرورگر سايتي باز نخواهد شد؛ يعني شما 

  

  
  

را انتخاب كنيد، هنگام اجراي  Show my windows and tabs from last timeهمچنين اگر شما گزينه آخر يعني 

  .ر هنگام آخرين بار استفاده از مرورگر باز بوده اند، نمايش داده خواهند شدمرورگر، آخرين تب ها و پنجره هايي كه د

  .سه دكمه مشاهده مي كنيد كه براي تغيير آن مي باشد Home Pageاگر دقت كنيد در پايين بخش 

  

  
  

. رندقرار مي گي Home Pageآدرس صفحاتي كه هم اكنون باز كرده ايد، به جاي   ،Use Current Pagesبا زدن دكمه 

قرار  Bookmarkبا استفاده از سايت هايي كه به عنوان  خود را Home Page، مي توانيد Use Bookmarkبا زدن دكمه 

كه (فرض  شما به صورت پيش Home Page، آدرس Restore to Defaultگزينه آخر يعني . داده ايد انتخاب كنيد

  .قرار داده مي شود) مي باشد Mozillaجستجوگر سايت 
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 Show my home pageگزينه  دلخواهتان، بايد حتماً Home Pageتوجه داشته باشيد كه براي استفاده از امكان البته 

  .انتخاب كنيد When Firefox startsرا از بخش 

در اين قسمت مي توانيد گزينه هاي مربوط به فايل هاي . را مشاهده كنيد Downloadsكمي پايين تر مي توانيد بخش 

  .فايرفاكس را ببينيددانلودي توسط 

  

  
  

Show the Downloads window when downloading a file:  با انتخاب اين گزينه، پنجره مربوط به دانلود فايل ها

  .با شروع دانلود يك فايل نمايش داده مي شود

Close it when all downloads are finished: ر اين گزينه را اگ. اين گزينه با انتخاب گزينه باال فعال مي شود

  .انتخاب كنيد، پس از اتمام تمام دانلودها، پنجره دانلود بسته خواهد شد

Save files to: فرض در چه مسيري  در اين قسمت مي توانيد مشخص كنيد كه فايل هاي دانلود شده به طور پيش

  .ذخيره شوند

Always ask me where to save files: ي خواهيد فايلي را دانلود كنيد، مسير ذخيره با انتخاب اين گزينه هر وقت م

  .آن از شما پرسيده مي شود

  .، افزونه هاي مرورگرتان را مديريت كنيدManage Add-onsمي توانيد با كليك بر روي گزينه  Add-onsدر قسمت 
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� Tabs  

  .استشامل گزينه هاي مربوط به كنترل سربرگ ها يا همان تب ها  Tabsهمانطور كه گفته شد، بخش 

  

  
  

Open new window in a new tab instead:  با انتخاب اين گزينه، لينك هاي شما به جاي باز شدن در پنجره

  .جديد مرورگر، در يك تب جديد باز مي شوند

Warn me when closing multiple tabs:  با انتخاب اين گزينه وقتي كه چند تب را باز كرده باشيد و بخواهيد به

  .ن آن ها را ببنديد با يك پيغام هشدار مواجه خواهيد شد كه اين موضوع را به شما يادآوري مي كندطور همزما

Warn me when opening multiple tabs might slow down Firefox:  با انتخاب اين گزينه وقتي شما تعداد

  .ر مواجه خواهيد شدزيادي تب را كه ممكن باعث كاهش سرعت فايرفاكس شود، باز كنيد، با يك اخطا
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Always show the tab bar: اگر تيك اين گزينه را . با انتخاب اين گزينه، هميشه نوار تب نمايش داده خواهد شد

  .برداريد، تا وقتي كه ماوس را به نوار تب نبريد، نمايش داده نخواهد شد

When I open a link in a new tab, switch to it immediately: ن گزينه را انتخاب كنيد، بالفاصله پس از اگر اي

  .باز كردن يك تب جديد، پنجره مرورگر شما به آن تب سوئيچ مي كند و شما مي توانيد آن را ببينيد

  

� Content  

اين سربرگ شامل تنظيمات مربوط به محتوا و همچنين متن نوشته هاي مربوط به صفحاتي است كه در مرورگر نمايش 

  .داده مي شوند
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  :قسمت اول از اين سربرگ سه گزينه وجود دارند كه شرح زير مي باشنددر 

Block pop-up windows:  با انتخاب اين گزينه جلوي نمايش پنجره هاي موسوم بهPop-Up )ًبراي  كه عموما

همچنين مي توانيد با كليك بر روي . گرفته مي شود) تبليغات هستند و باعث كاهش سرعت جستجوي شما مي شوند

فقط از اين سايت ها نمايش داده  Pop-Upسايت هاي مورد نظرتان را وارد كنيد تا پنجره هاي  Exceptionsدكمه 

  .شوند

  

  
  

Load images automatically:  اگر اين گزينه تيك خورده باشد، تمام عكس ها و تصاوير در سايت هاي باز شده به

در جلوي اين گزينه مي توانيد سايت هاي  Exceptionsدكمه  با كليك بر روي. صورت خودكار نمايش داده مي شوند

  .مورد نظرتان كه مي خواهيد تصاويرشان نمايش داده شوند يا نشوند، را انتخاب كنيد
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Enable JavaScript:  اگر اين گزينه انتخاب شده باشد، كدهاي مربوط به جاوا اسكريپت در وب سايت ها فعال

همچنين با كليك بر روي دكمه . تيك آن را برداريد، جاوا اسكريپت غيرفعال خواهد شدخواهند بود و در صورتي كه 

Advanced  در جلوي اين گزينه مي توانيد تنظيمات پيشرفته مربوط به جاوا اسكريپت را كه در زير توضيح داده مي

  .شوند ببينيد

شما با استفاده از اين گزينه ها مي توانيد . دگزينه قابل مشاهده هستن 5مربوط به جاوا اسكريپت  Advancedدر پنجره 

مشخص كنيد كه جاوا اسكريپت چه كارهايي را بتواند بر روي مرورگر اعمال كند يا به صورت كلي مي توانيد بر روي 

اگر اين گزينه ها انتخاب باشند، جاوا اسكريپت مي تواند كار مربوط به آن را انجام . اسكريپت ها محدوديت اعمال كنيد

شما مي توانيد اين . دهد و در صورتي كه انتخاب نباشد، امكان انجام آن كار براي جاوا اسكريپت محدود خواهد بود

  .گزينه ها را نسبت به نياز خود فعال يا غير فعال كنيد
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Move or resize existing windows: جره ها را با انتخاب اين گزينه، اسكريپت ها امكان جابجايي يا تغيير اندازه پن

  .خواهند داشت

Raise or lower windows:  و يا باال و پايين (با انتخاب اين گزينه، اسكريپت ها امكان باز كردن يا بستن پنجره ها

  .را خواهند داشت) بردن آن ها

Disable or replace context menus: به  اگر اين گزينه انتخاب باشد، اسكريپت ها امكان اضافه كردن آيتم را

  .را خواهند داشت) …مثل منوي هاي راست كليك و (منوهاي زمينه 

Hide the status bar:  اگر اين گزينه انتخاب شده باشد، اسكريت مي توانيد نوار وضعيت ياStatus bar  را مخفي

  .كنند

Change status bar text:  نوار وضعيت را خواهيد اگر اين گزينه را انتخاب كنيد، به اسكريپت ها اجازه تغيير متن

  .داد

نام دارد كه مربوط به فونت و رنگ نوشته  Fonts  &Colorsبخش بعدي . بر مي گرديم Contentاكنون دوباره به بخش 

  .ها است

همچنين مي توانيد از بخش روبروي آن، . مي توانيد فونت يا قلم نوشته ها را انتخاب كنيد Default fontدر بخش 

  .ها را انتخاب كنيداندازه متن نوشته 
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  .هم مي توانيد تنظيمات بيشتر درباره فونت و اندازه متن نوشته ها را ببينيد Advancedبا كليك بر روي دكمه 

مي توانيد تنظيمات مربوط به رنگ هاي مربوط به لينك ها و متن ها و پس  Colorsهمچنين با كليك بر روي دكمه 

  .ه خود تغيير دهيدزمينه را ببينيد و آن ها را به سليق

  

  
  

  :در پنجره مربوط به رنگ ها گزينه هايي مشاهده مي كنيد كه به شرح زير مي باشند

Text: فرض متن را انتخاب كنيد در اين بخش مي توانيد رنگ پيش.  

Background: فرض پس زمينه را انتخاب كنيد در اين بخش مي توانيد رنگ پيش.  

Use system colors: ين گزينه، رنگ ها به طور خودكار از رنگ هاي مربوط به ويندوز انتخاب مي شوندبا انتخاب ا.  

Unvisited Links: در اين بخش مي توانيد رنگ لينك هاي مشاهده نشده را انتخاب كنيد.  

Visited Links: در اين بخش مي توانيد رنگ لينك هاي مشاهده شده را انتخاب كنيد.  

Underline links: گزينه را انتخاب كنيد، لينك ها به صورت زير خط دار نمايش داده مي شوند اگر اين.  

Allow pages to choose their own colors, instead of my selections above:  با انتخاب اين گزينه، اگر سايتي

ره نمايش داده رنگ خاصي براي متن و لينك خود داشته باشد، آن رنگ به جاي رنگ هاي مشخص شده در اين پنج

  .مي شوند

است، مي توانيد زبان هاي مربوط به متن ها و  Contentهم كه آخرين قسمت از سر برگ  Languagesدر بخش 

  .انتخاب كنيد Chooseسايتهايتان را با كليك بر روي گزينه 
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� Applications  

كه با استفاده از آن ها فايل هاي دانلود ، برنامه هايي Applicationsدر سربرگ . اين بخش نياز به توضيح زيادي ندارد

شما مي . در ليست تمامي فرمت ها ليست شده اند. شده و كدهاي در وب سايت ها اجرا مي شوند را انتخاب كنيد

نرم افزاري كه با استفاده از آن فايل اجرا مي شود را  Actionو در بخش  انوع محتو Type Contentتوانيد در بخش 

  .بينيد

  

  
  

را انتخاب كنيد، در صورتي كه با چنين فايلي براي اجرا مواجه شويد، نام  Always askگزينه  Actionsبخش  اگر در

  .نرم افزاري كه با آن فايل را اجرا كنيد از شما پرسيده مي شود
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  .را انتخاب كنيد، آن محتوا در خود فايرفاكس نمايش داده مي شود Preview in Firefoxاگر گزينه 

را انتخاب كنيد پنجره اي باز مي شود كه مي توانيد از طريق آن نرم افزار مورد نظر براي باز  Use Other اگر گزينه

  .كردن اين نوع فايل را انتخاب كنيد

  

  
  

همچنين در باالي ليست بخشي براي جستجو در بين فرمت ها و انوع محتوا وجود دارد كه مي توانيد از آن استفاده 

  .كنيد
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� Privacy  

و ) مربوط به ردپاها، سايت هاي وارد شده و تاريخچه جستجوها( Historyبخش شامل دو قسمت به نام هاي اين 

Location Bar مي باشد.  

  

  
  

گزينه را در  3در اين قسمت شما امكان انتخاب . قابل مشاهده است Firefox willيك قسمت با نام  Historyدر بخش 

  .س خواهيد داشتمورد تاريخچه جستجو هايتان در فايرفاك

Remember history:  اگر اين گزينه را از ليست انتخاب كنيد، فايرفاكس سايت ها و صفحاتي را كه از آن ها بازديد

  .يا تاريخچه جستجوها اضافه مي كند Historyكرده ايد و خواهيد كرد به خاطر مي سپارد و در ليست 

  .نيد، مي توانيد دو لينك را در پنجره برنامه ببنيدرا انتخاب ك Remember historyدر صورتي كه گزينه 
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Clear your recent history:  با كليك بر روي اين لينك يك پنجره براي شما باز مي شود كه به شما امكان پاك

  ).ساعت گذشته 2روز يا  2پاك كردن از  مثالً(كردن تاريخچه جستجوي خود را تا يك زمان مشخص پاك كنيد 

  

  
  

Remove individual cookies:  با كليك بر روي اين لينك يك پنجره باز خواهد شد كه به شما امكان پاك كردن

  .كوكي هاي مرورگر را به طور دلخواه خواهد داد
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Never remember history:  اگر اين گزينه را از بخشFirefox will  انتخاب كنيد، فايرفاكس جستجوهاي شما را به

  .خاطر نمي سپرد

Use custom settings for history:  اگر اين گزينه را انتخاب كنيد مي توانيد به طور سفارشي و دلخواه تنظيمات تان

  .پس از انتخاب اين گزينه، گزينه هايي در پايين نمايان خواهند شد. را براي تاريخچه جستجوها اعمال كنيد
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Automatically start Firefox in a private browsing sessing:  اگر اين گزينه را انتخاب كنيد، مرورگر براي

همچنين . جستجوي شخصي خواهد بود؛ يعني هيچگونه پسورد و آدرس سايت و صفحه اي را در خود ذخيره نمي كند

  .بخش و گزينه ديگر به طور خودكار تغيير مي كند 5پس از انتخاب اين گزينه، مقدارها 

Remember my browsing history for at least: با . اگر تيك گزينه اول را برداريد اين گزينه فعال مي شود

اگر شما  مثالً. انتخاب اين گزينه مي تواند تعيين كنيد كه تاريخچه جستجوهاي شما تا چند روز در برنامه ذخيره شود

روز  50ا بازديد كرده ايد تا قرار دهيد، سايت ها و صفحاتي كه از آن ه 30اين گزينه را انتخاب و مقدار آن را بر روي 

  .توسط مرورگر به خاطر سپرده مي شود و شما امكان استفاده از آن ها را داريد

Remember download history: اگر اين گزينه را انتخاب . يك گزينه اول را برداريد اين گزينه فعال مي شوداگر ت

  .كنيد، مشخصات فايل هاي دانلود شده در پنجره دانلودها، ذخيره و به ياد سپرده مي شود
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Remember search and form history: اگر اين گزينه را . اگر تيك گزينه اول را برداريد اين گزينه فعال مي شود

  .انتخاب كنيد، تاريخچه جستجوها و فرم ها به خاطر سپرده مي شود

Accept cookies from sites:  اگر اين گزينه تيك خورده باشد، امكان ذخيره كوكي سايت ها در فايرفاكس فعال مي

ينه پنجره در جلوي اين گز Exceptionsهمچنين با كليك بر روي دكمه . شود و در غير اين صورت غيرفعال خواهد بود

اي باز مي شود كه در آن مي توانيد سايت هايي كه مي خواهيد يا نمي خواهيد از آن ها كوكي ذخيره كنيد، را وارد 

  .كنيد

Accept third-party cookies: با انتخاب اين گزينه، كوكي هاي شخصي به خاطر سپرده مي شوند.  

Keep until:  اين بخش مربوط به گزينه بااليش يعنيAccept third-party cookies  مي باشد كه براي فعال شدن آن

در اين . را غير فعال كنيد automatically start Firefox in a private browsing sessionبايد اولين گزينه يعني 

  .قسمت مي توانيد مشخص كنيد كه كوكي هاي شخصي تا چه مدت در مرورگر نگهداري شوند

Clear history when Firefox closes: با انتخاب اين گزينه . اگر تيك گزينه اول را برداريد اين گزينه فعال مي شود

اگر اين گزينه تيك خورده باشد، يك دكمه با نام . تاريخچه تمامي جستجوها و لينك ثبت در نرم افزار پاك مي شود

Settings ه بايد پس از بسته شدن نرم افزار پاك جلوي آن فعال مي شود كه مي توانيد با استفاده از بخش هايي ك

  .شوند، را انتخاب كنيد

 When using theاين بخش داراي يك بخش به نام . است Location Barمربوط به  Privacyبخش ديگر سر برگ 

location bar, suggest اگر توجه داشته باشيد هنگام نوشتن آدرس سايت . و يك گزينه انتخابي در جلوي آن مي باشد

خود اضافه  Bookmarkاز آن ها بازديد كرده ايد و همچنين سايت هايي كه به  در بخش آدرس، سايت هايي كه قبالً

در اين قسمت مي توانيد انتخاب كنيد كه در هنگام نوشتن آدرس، چه مقدار هايي به . كرده ايد نمايش داده مي شوند

  .شما نشان داده شود

  

  
  

History and Bookmarks:  با انتخاب اين گزينه شما مي توانيد در . ميگزينه را براي انتخاب توصيه مي كناين

 Bookmarkاستفاده كرده ايد و سايت هايي كه به  هنگام وارد كردن آدرس، از آدرس سايت هاي و صفحاتي كه قبالً

  .خودتان اضافه كرده ايد، استفاده كنيد
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History: مي توانيد از صفحات و سايت هايي كه قبال آن ها را مشاهده كرده  با انتخاب اين گزينه، فقط مي توانيد از

  .ايد استفاده كنيد

Bookmarks:  با انتخاب اين گزينه مي توانيد از سايت هايي كه بهBookmark  اضافه كرده ايد هنگام نوشتن آدرس

  .استفاده كنيد

Nothing: يچ لينكي به شما نشان داده نخواهد شداگر اين گزينه را انتخاب كنيد در هنگام نوشتن آدرس، ه.  

  

� Security  

شايد بتوان از گزينه ها و تنظيمات . مي رويم Firefoxاكنون به توضيح در مورد تنظيمات و گزينه هاي امنيتي مرورگر 

  .اين بخش به عنوان يكي از مهمترين بخش ها به دليل اينكه به امنيت مرورگر ربط دارد، نام برد
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قسمت اول تنظيمات عمومي امنيتي، قسمت دوم مربوط به پسوردها . قسمت مي باشد 3اين بخش شامل 

)Passwords ( و قسمت سوم مربوط به هشدارها)Warning Messages (مي باشد.  

  .اكنون به توضيح درباره گزينه هاي بخش اول مي پردازيم

  

  
  

Warn me when sites try to install add-ons: نه، اگر سايتي بخواهد بر روي مرورگر شما افزونه با انتخاب اين گزي

جلوي همين گزينه  Exceptionsهمچنين مي توانيد بر روي دكمه . اي نصب كند، به شما هشدار داده خواهد شد

در اين پنجره مي توانيد سايت هايي كه اجازه نصب افزونه را به آن ها مي دهيد . كليك كنيد تا پنجره را مشاهده كنيد

  ).GetPersonas.comيا سايت  Mozillaمثل بخش افزونه هاي سايت (كنيد  انتخاب

Block reported attack sites:  اگر اين گزينه را انتخاب كنيد، جلوي ورود به سايت هاي خطرناك و همچنين سايت

يك سايت بلوك در زير مي توانيد هشدار . بلوك شده و در ليست سياه هستند، گرفته مي شود Googleهايي كه توسط 

  .شده را ببينيد
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Block reported web forgeries:  با انتخاب اين گزينه هنگام باز كردن سايت هاي مشكوك جعلي، به شما هشدار

  .در تصوير زير مي توانيد نمونه از هشدار سايت هاي جعلي و مشكوك را ببينيد. داده خواهد شد

  

  
  

  .ينه هاي آن مي باشدمربوط به رمزهاي عبور و گز Passwordsپخش 

  

  
  

Remember password for sites: اين گزينه پسوردهايي كه در سايت ها وارد مي كنيد، در مرورگر ذخيره  انتخاب با

كليك كنيد تا پنجره اي براي شما  Exceptionsدر جلوي اين گزينه مي توانيد بر روي دكمه . و به ياد سپرده مي شوند

توانيد سايت هايي كه نمي خواهيد پسورد وارد شده در ان ها ذخيره شود را به برنامه اضافه  در اين پنجره مي. باز شود

  .كنيد
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Use a master password:  با انتخاب اين گزينه دكمهChange Master Password  فعال مي شود و پنجره اي براي

همچنين . كه پسورد الزم دارند انتخاب كنيد شما باز شود كه مي توانيد يك پسورد كلي براي وارد كردن در سايت هايي

  .در اين پنجره مي توانيد درصد كيفيت و امنيت پسورد وارد شده خود را ببينيد

  

  
  

پنجره اي باز مي شود كه مي توانيد در آن اطالعاتي از قبيل  Saved Passwordsهمچنين با كليك بر روي دكمه 

  .هاي ذخيره شده را ببينيد Passwordها و  Usernameو همچنين  آدرس سايت هايي كه پسورد در آن ها ذخيره شده
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است كه با كليك بر روي دكمه  Warning Messagesمربوط به پيغام هاي هشدار يا  Securityبخش ديگر سر برگ 

Settings مي توانيد تنظيم كنيد كه چه هشدارهايي و در چه زمينه به شما نمايش داده شود.  
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  .را مشاهده كنيد Security Warningsيد توضيحات مربوط به گزينه هاي پنجره در زير مي توان

  

  
  

I am about to view an encrypted page: گذاري اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در شرف ديدن يك صفحه رمز

  .شده باشيد، يك هشدار به شما نمايش داده مي شود) مخفي(يا 

I am about to view a page that use low-encryption:  اگر اين گزينه را در حالت انتخاب قرار دهيد و بخواهيد

  .گذاري بازديد كنيد، هشدار دريافت خواهيد كرداز صفحه اي با كيفيت پايين رمز

I leave an encrypted page for one that isn’t encrypted:  اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و در حال ترك صفحه

  .گذاري شده نيست، هشدار دريافت خواهيد كردباشيد كه براي كس ديگر رمز اي

I submit information that’s not encrypted:  اگر اين گزينه را در حالت انتخاب قرار دهيد و در حال وارد كردن

  .شد اطالعاتي باشيد كه پنهان و مخفي نمي شود، با هشدار مواجه خواهيد

I’m about to view an encrypted page that contains some unencrypted information:  اگر اين گزينه را

  .انتخاب و در حال ديدن صفحه باشيد كه حاوي بعضي از اطالعات مخفي و پنهاني باشد، هشدار دريافت مي كنيد
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� Advanced  

، General ،Networkگ با نام هاي سربر 4هستند كه در  Firefoxاين بخش شامل گزينه ها و تنظيمات و پيشرفته 

Update  وEncryption خالصه مي شوند.  

  

  
  

  .ميبه ترتيب به توضيح درباره بخش هاي هر سربرگ مي پرداز

، )امكان دسترسي( Accessibilityبخش  3است كه داراي  Generalاولين سربرگي كه آن را توضيح خواهم داد 

Browsing )جستجو و مرور كردن ( وSystem Defaults )مي باشد) فرض هاي سيستم پيش.  
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Always use the cursor keys to negative within pages:  اگر اين گزينه در حالت انتخاب باشد مي توانيد از

  .كليد هاي نشانه گر براي جابجايي به صفحات استفاده كنيد

Search for text when I start typing: تخاب كنيد، با شروع تايپ كردن، متن شما جستجو اگر شما اين گزينه را ان

  .خواهد شد

Warn me when web sites try to redirect or reload the page:  اگر اين گزينه را تيك بزنيد، وقتي وب سايتي

ع داده يا دوباره بارگذاري كند، به شما اطال Reloadبخواهد شما را به صفحه ديگري منتقل كند و يا بخواهد صفحه را 

  .خواهد شد

Use autoscrolling:  اگر اين گزينه فعال باشد، شما مي توانيد با كليك بر روي دكمه وسط ماوس، روي صفحه

  .اسكرول كنيد و به باال و پايين برويد

Use smooth scrolling: تر و نرم تر  اگر اين گزينه را فعال كنيد، جابجايي و اسكرول درون صفحات به شكل روان

  .رت مي گيردصو

Check my spelling as I type:  اگر اين گزينه انتخاب شده باشد، در صورتي كه متني را بنويسيد به طور خودكار

  .امالي آن توسط مرورگر چك مي شود

Always check to see if Firefox is the default browser on startup:  اگر اين گزينه انتخاب شده باشد، در هر

. فرض ويندوز نبود، به شما پيغام خواهد داد فرض بودن آن چك مي شود و اگر مرورگر پيش از كردن مرورگر، پيشبار ب
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 Firefoxدر روبروي اين گزينه از اين موضوع مطلع شويد كه  Check Nowهمچنين مي توانيد با كليك بر روي دكمه 

  .فرض شما است يا نه مرورگر پيش

  

  
  

Submit crash reports: اين گزينه را فعال كنيد، در صورتي كه  اگرFirefox  به طور ناگهاني يا به هر دليلي دچار

  .مشكل و بسته شدن شود، اطالعات اين حادثه به سايت مرورگر ارسال مي شود

 2داراي  Networkسربرگ . مي پردازيم Advancedاز بخش  Networkاكنون به توضيح و شرح تنظيمات سربرگ 

  .مي باشد) ذخيره سازي آفالين( Offline Storageو ) اتصال( Connectionبخش با نام هاي 
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را مشاهده كنيد كه با كليك بر روي آن پنجره اي باز مي  Settingsمي توانيد يك دكمه به نام  Connectionدر بخش 

رنت را تنظيم و پيكر بندي از طريق اين پنجره مي توانيد تنظيمات و گزينه هاي مربوط به اتصال فايرفاكس به اينت. شود

  .كنيد

  

  
  

فرض ويندوز  را انتخاب كنيد با استفاده از تنظيمات پيش Use system proxy settingsدر پنجره باز شده اگر گزينه 

  )اين گزينه پيشنهاد مي شود( .به اينترنت متصل خواهيد شد

سپس . را انتخاب كنيد Manual proxy configurationخواهيد با يك پروكسي ديگر متصل شويد بايد گزينه  اگر مي

پس از آن با كليك بر روي . وارد كنيد Portو پورت را در بخش  HTTP Proxyدر بخش ) IP(بايد آدرس پروكسي را 

OK براي برگشتن به حالت اوليه گزينه سوم يعني همان . مي توانيد با استفاده از پروكسي جديد به اينترنت وصل شويد

Use system proxy settings را انتخاب كنيد.  
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فايرفاكس . يا ذخيره سازي آفالين يكي از بخش هاي موثر در سرعت لود كردن صفحات است Offline Storageبخش 

هميشه فضايي را براي ذخيره اجزاي و تصاوير سايت هايي كه بيشتر بازديد مي شوند قرار مي دهد تا آن ها را با سرعت 

اجزاي بيشتر ذخيره و سرعت باز شدن صفحات باال مي  ر چه اين حافظه بيشتر باشد مطمئناًه. بيشتر به شما نشان دهد

  .اين مقدار را به مقدار دلخواه خود تغيير دهيد Use up toشما مي توانيد با استفاده از بخش . رود
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  .توانيد پاك كنيدتمامي اجزا و بخش هايي كه ذخيره شده اند را مي  Clear Nowهمچنين با كليك بر روي دكمه 

Tell me when a website asks to store data for offline use: ر صورتي كه به اگر اين گزينه را انتخاب كنيد، د

ن وب سايت بخواهد مقداري از اطالعات و اجزا را به صورت آفالين ذخيره كند، اين موضوع به اطالع آوبسايتي برويد كه 

  .داده مي شود

مي توانيد ليستي را ببينيد كه وب سايت هايي كه از اجزاي آفالين  … Tell me whenت پايين گزينه همچنين در ليس

  .براي لود شدن استفاده مي كنند، در آن قرار دارند

در اين سربرگ تنظيمات و گزينه هاي . آست Firefoxمربوط به بروز رساني مرورگر  Advancedسربرگ ديگر بخش 

  .مرورگر وجود دارد Update مربوط به بروز رساني و
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 Searchو  Firefox ،Add-onsگزينه با نام هاي  3مي توانيد  Automatically check for updates toدر بخش 

Engines گزينه اول مربوط به آپديت و بروز رساني خودكار خود مرورگر، گزينه دوم مربوط به آپديت خودكار . را ببينيد

در صورتي كه هر يك از گزينه ها انتخاب . ربوط به آپديت خودكار موتور هاي جستجو استافزونه ها و گزينه سوم م

  .شده باشد، در صورت وجود آپديت جديد، به صورت خودكار بروز خواهند شد

 When updates to Firefox are foundدر قسمت . است Firefoxمربوط به آپديت خود  Updateبخش ديگر سربرگ 

  .گزينه را ببينيد 3نه گزي 2مي توانيد 

Ask me what I want to do:  همچنين وقتي كه آپديت جديدي براي فايرفاكس موجود باشد از شما پرسيده خواهد

  .شد كه آيا مايل به بروز رساني هستيد يا نه

Automatically download and install the update: ي كه در صورتي كه اين گزينه را انتخاب كنيد، در صورت

  .آپديتي براي مرورگر موجود باشد، به صورت خودكار دانلود و نصب خواهد شد

Warn me if this will disable any of my add-ons: اگر اين گزينه . اين گزينه با انتخاب گزينه اول فعال مي شود

ك از افزونه هاي فعلي شود، را انتخاب كنيد، در صورتي كه نصب آپديتي جديدي از مرورگر موجب غيرفعال شدن هر ي

  .به شما اطالع داده خواهد شد

پنجره اي باز مي شود كه در آن مي توانيد تاريخچه آپديت هاي قبلي  Show Update Historyبا كليك بر روي دكمه 

  .را ببينيد

ظيمات و بخش تن Optionsآخرين سربرگ در پنجره . اكنون به آخرين قسمت آموزش تنظيمات فايرفاكس مي رسيم

  .در اين بخش گزينه هاي مربوط به رمز نگاري صفحات قرار دارند. نام دارد Encryptionپيشرفته، 
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مي   TSL 0.1و   SSL 0.3مي توانيد پروتكل هاي رمز نگاري را كه شامل دو مورد  Protocolsدر بخش اول يعني 

  ).انتخاب هر دو گزينه پيشنهاد مي شود(باشند، را انتخاب كنيد 

  .در اين بخش دو گزينه وجود دارد. يا گواهي هاي امنيتي مي باشد Certificatesديگر اين سربرگ مربوط به بخش 

Select one automatically:  ،اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و سايتي از شما درخواست گواهي شخصي شما را بكند

  .يكي از گواهي ها به طور خودكار استفاده مي شود

Ask me every time:  اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و سايت از شما درخواست گواهي شخصي شما را بكند، از شما

  .پرسيده خواهد شد كه آيا اين امكان را مي دهيد يا خير

  .كه كاربرد آن ها به شرح زير است. دكمه ديگر را هم ببينيد 4مي توانيد  Certificatesهمچنين در بخش 

  

  
  

View Certificates:  با كليك بر روي اين دكمه پنجره اي باز مي شود كه به شما گواهي هاي موجود را نشان خواهد

  .داد

Revocation Lists: با كليك بر روي اين دكمه ليست گواهي هاي ابطال شده به شما نشان داده مي شود.  

Validation: ر گواهي ها را مشاهده كنيدبا كليك بر روي اين دكمه مي توانيد تنظيمات مربوط به اعتبا.  

Security Devices: با كليك بر روي اين دكمه پنجره مديريت دستگاه ها و واحدهاي امنيتي مرورگر اجرا خواهد شد.  

  

  

  

  ناياپ


